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Abstrakcyjny. 

Zielonoświątkowcy i charyzmatycy nie są dziś znani z tego, że kładą duży nacisk na 

krew Jezusa, ale nie zawsze tak było. Nawet pobieżna lektura 

popularna literatura stworzona przez najwcześniejszych zielonoświątkowców ujawnia, że pokuta 

ogólnie, a szczególnie „krew” zajmowała centralne miejsce w ich duchowości. 

Rzeczywiście, w ciągu pierwszych dwóch lat brytyjskiego Pentecostalism, sama wzmianka o „ 

wydaje się, że cenna krew miała dla nich niemal magiczną moc 

diabeł ucieka i wywołuje chrzest w Duchu Świętym. W tej pracy ja 

próbowałem opowiedzieć historię, kiedy i jak ten nacisk na krew Chrystusa 

zaczął się i rozwijał, osiągając kulminację we wczesnym brytyjskim pentekostalizmie. 

Twierdzenia z tego badania ograniczają się do wykazania, po pierwsze. to tam 

była ciągłość. Istnieje rozpoznawalna tradycja tego stylu duchowości, który przeminął 

z pokolenia na pokolenie, szczególnie w ramach ewangelizmu, który osiągnął swój 

apogeum we wcześniejszych latach zielonoświątkowców. Po drugie. Wykazuję, że tak było 

zmiana. Różne formy, które tradycja przyjęła w odpowiedzi na zmieniające się warunki 

są opisane i analizowane, a stopniowe zanikanie tradycji od wewnątrz 

Zwrócono uwagę na zielonoświątkowość z możliwymi przyczynami. 

Kończę tę tezę, wskazując, po pierwsze. rolę, jaką mogą odegrać te ustalenia 

otwierając dyskusję na temat chrystologicznych korzeni zielonoświątkowców. Ten aspekt 

pochodzenia zielonoświątkowego może przemawiać w obecnych debatach na temat tożsamości 
zielonoświątkowej 



dra \\ wiele z jego odmiennej pneumatologii, ale ... która mniej) widzi mniej 

charakterystyczny lub tożsamość przedstawiająca się w chrystologii. Po drugie. ten kawałek pracy 

dostarcza zasoby, które mogą okazać się przydatne w szerszej debacie ewangelicznej na temat 

pokuta. Jednym z powszechnych zarzutów przeciwko doktrynie substytucji karnej jest 

że nie wskazuje oczywiście drogi do etycznej lub duchowej transformacji 

indywidualny. W tej pracy dyplomowej. przedstawiono znaczny zbiór dowodów, które pokazują, że \ 

wiele osób, prawie całkowicie popierających karny pogląd na znalezione pojednanie 

sposoby uczynienia z teologii pokuty osobiście transformującej. Po trzecie, to 

praca oferuje zbiór danych, które mogą być przydatne dla badaczy 

interakcja między chrześcijaństwem, zwłaszcza w jego bardziej radykalnych formach, a kulturą 

siły wywierane na to. 
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Chciałbym przede wszystkim podziękować mojemu bezpośredniemu przełożonemu. Dr Neil Hudson. 
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Theological 

Biblioteka College, Evelyn i Christine of St John's College. Nottingham. personel 

Nottingham Central Library. szczególnie dział zainteresowania lokalnego \\ ho pomógł mi 



- Illy badał Armię Zbawienia i dr. Davida Garrarda. kustosz 

Donald Gee Centre w Mattersey Hall Bible College, Doncaster. 
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Na poziomie mniej akademickim wielkie podziękowania należą się również mojemu \\ ife. Perła. kto mi 
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być mężem domu w różnych kluczowych momentach, pisząc moją rozprawę. a zatem 

dzięki czemu mogę go ukończyć z wyprzedzeniem. Nigdy nie przestała we mnie wierzyć. Mógłbym 

lubię też uznać jej ojca. Brian Dixon, który jako bliski znajomy 

zmarły John Nelson Parr, przyniósł mi sil sil im imben wcześniejszego 

generacja zielonoświątkowców w Wielkiej Brytanii. Miał także wszystkie książki pana Parra oprócz 
jednej. 
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Cele i wprowadzenie. 

Teza ta ma na celu opowiedzieć historię tradycji duchowej. Tradycja, o której mówię 

to ten, który teraz w dużej mierze przeminął, bez żałoby i radości. 

Raczej. zostało to w większości zignorowane. Dlatego część ciężaru tej tezy. i 

Powodem ogromnej liczby cytowań ze źródeł pierwotnych jest sprowadzenie tej tradycji 

do wiadomości szerszej społeczności naukowej. Ta tradycja, jak widać, działa 

przez wiele wieków i spowiedzi i jest. z definicji szczególny nacisk 

na krwi Jezusa. To pokutowanie zostało mocno podkreślone w chrześcijaństwie 

to nie jest wiadomość. 

2) 

Że krew Chrystusa była przedmiotem oddania i źródłem 

moc duchowa, szczególnie pośród zielonoświątkowców, jest przedmiotem tego dzieła. 

Zgodnie z wyłaniającą się dyscypliną badań duchowości, debata na temat 

biblijne lub teologiczne prawa i zło ludzi, których duchowość badam 

będą ograniczone do minimum. 

3 Jestem przekonany, że dane pochodzą prawie całkowicie 

1 Jak również. po Sheldrake. ...... sięgnąć po możliwie kompletne i autentyczne spotkanie z 
przeszłością. "Sheldrakc. P .. Spirituality and HiS {(} Il 'Re \. Ed .. (Londyn: SPCI (. 1995)). 97. 2 
Kompetentnym historycznym wprowadzeniem do pojawienia się tego podkreślenia i dyskusji na ten 
temat byłby Stott. J. .. Krzyż Chrystusa. (Leicester: IVP. 1986). 17 - 16, 3 Pokuta tekologiczna większości 



ludzie cytowani w tej tezie są o karnej substytucji. Ta perspektywa pokuty została odziedziczona b) 
wczesne zielonoświątkowcy od ewangelików ... z kolei odziedziczyli to po reformatorach, zwłaszcza od 
Johna Caha w. Pierwszy użycie terminu „substytucja karna: ho \\ e. er. należy do \ teologa z Princeton, 
Charlesa Hodge'a. Poza kręgami teologicznymi wyrażenie to wciąż nie jest rozpowszechniane i \\ nie 
jest używane w hrabiego hrabiego ) Zielonoświątkowcy. A jednak. Jak wyciągi z tej tezy - będą) wierzyli 
w karę) - niosący zastępczą interpretację śmierci Jezusa. Czytelnik ... Ishcs, aby wyjaśnić zasadność lub 
otemizm tej doktryny. istnieje bogactwo literatury rCL'ent, która to omawia: McCurd), L .. Atrybuty i 
.1tonement: Ho ~ l 'Lovt' Godina w Theologvo / PT For. \ Tth, (l \ .lilton I (e ) nes: 
Paternoster.1998). Zielony. J & [\ 1. Piekarz. Odkryj na nowo ...... cw / (Ial (gibki krzyż. (Carlisle: 
Paternoster.:! O () 3). Boersma. II .. / 'iolence. I / ospitality. ([Nd (' / ' Os. \ 'Przywracanie tradycji tonacji 
.1. (Irand Rapids: Baker. 200-l). LIill. CE. & F ... \.. Lames III (cds). The (i / orl' (~ rt the I1tol1ell1el11 . 
(Downers Grow. 1 \ '1>. 200-l). Finlan. S .. Prohlems l1'ith: / tonell / ent: The Origills q {. And (' ontrovel 
". \) 'About, Atonement Doctrillt „. (College \ ille: Liturgical Press. 20 ().” I). Reasoner., 1 .. Romalls in 
Full Circle: A History 0 / 
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źródła nieakademickie, jak to jest. należy postępować z należytą starannością i szacunkiem 

od tych, którzy przeszli szkolenie teologiczne w stosunku do tych, którzy są 

w dużej mierze bez tego. Identyfikuję się z rodzajem wkładów wniesionych przez 

Steven Land 

4 

i Simon Chan 

5 

do wciąż stosunkowo stosunkowo małego studium zielonoświątkowego 

duchowość.6 Tutaj zielonoświątkowiec będzie badany jako forma duchowości. Tak będzie 

rozumiany jako zbiór zasadniczo pragmatycznych wierzeń i praktyk, które uważa się za 

sprzyjajcie „bliższej wędrówce z Bogiem: chrześcijaństwo zielonoświątkowe jest sposobem na 
odniesienie się do Boga 

to nigdy nie miało akademickich priorytetów. Zielonoświątkowy. zamiast tego konfrontuje się z resztą 

Kościół z pytaniem, jak realny jest twój związek z Bogiem? 

Przez „duchowość”. Mam na myśli wszystko, co jest zaangażowane i pochodzi od jednostki 

komunia z Bogiem. 

7 

Zielonoświątkowcy zawsze opowiadali się za duchowością 

Interpretacja, (Ncw York: St Vladimir's Press, 2 () 06). Madsen. A. .. Teologia krzyża w perspektywie 
historycznej (Eugene: Pickwick Publications. 2006). Shelton. L .. Cross and C (} \ '(, II (l / 11 Interpretacja 
.ltonement w ll "CentlllY. \ / Ission, (Milton Ke ~ nes: Paternoster. 2006). Heim. M .., \ ( / \ 'Cdji'OIll 
Sacrifice: A Theology of the Cross. (Grand Rapids: Eerdmans. 2006). Jeffrcy, S .. M. (hc), i A. Sac h. 



Przebili za nasze transgressiolls, (Lcicester: I VP . 2007). Holmes. S. .. Cudowny krzyż. (Milton Keynes: 
Paternoster. 2007). Williams. G. .. Zastępstwo karne: / \ Odpowiedź na ostatnie krytyki: „JEI:”) „50: I 
(2007) 71-86 D. D. Tidball D. Hilborn i J. Thacker (red.) The. I tOile fIIl'1lf Dehate. (Grand Rapids: 
Zondervan. 2008). Ostatnia debata „Lost Message” wokół Ste \ c Chalke komentarze na temat 
substytucji karnej porównywalnej z „kosmicznym wykorzystywaniem dzieci” (Chalke. S & A. Mann, The 
Lost. \ / cssoge of Jesus, (Grand Rapids: Zondervan, 2003). 182). można prześledzić poprzez 
następujące periodyki. t \\ O \ tych, które Allen i Pugh. pochodzą z piór Zielonoświątkowych: Sach. A .. i 
O \ cy. M .. "lIa \\. ~ Straciliśmy przesłanie Je sus '? ”„ Ewangelicy. \ mv! (. Czerwiec 2 () () .. l). 27: 
.lames. R .. „Cross Purposes”? ”. Christian Herald Tydzień 36, (4 września 2 () 04). I: Chall "c. S .." Cross 
Purposes ". Christiollif1 ', (wrzesień 2004). 4-5: Haslam. G. .." The Lost Cross of Jesus ". Christiani ~ 1', 
(Nm 2004). 18 -23: Allen. D. .. „Crossfire". Radość, wydanie 126 (marzec 2005 r.). 24-26: Peck, A .. "\\ h) 
Did Jesus DieT Christiani ~ v (05 września). 12-15: Pugh. B. .. „Zagubione przesłanie Jezusa” O co tyle 
zamieszania? Direction, (październik 2005). 16-18: James. R .. „Atonement and llnit)” Idea (Marchi, \ 
priI2006). 26–27. ~ Land. S .. Pentecostal Spirituali ~ v: .. J Passioll for the f.:ingdom, (Sheffield: 
Sheffield Acadcmic Press. 1 (93). 5 Chan. S .. Pentccostal Theology and Christian Spiritual Tradition, 
(Sheflield: Shefficld, \ cademic Press. 20 (0). h Znam szczegółową literaturoznawstwo badań 
przeprowadzonych nad aspektami stadniny) Pentec (lstalizm zostanie zaprezentowany w relacjach w 
tej pracy.7. Walka i Przędza stara. Świadoma odwagi tego ograniczenia ogranicza duchowość do ... 
indywidualnej modlitwy i komunii z Bogiem. als (l rozpoznając ..... życie zewnętrzne, które wspiera i 110 
lat z tego dc. otium. "podsumowując to wszystko jako ...... m: - stical thcolog: ..." Joncs. C. . (i. \\ ail1 \\ 
I'ight & E. Yarnold (cds), The. ", 'tud)' ol.'j) i" ifuali ~ v, (Londyn: SPCK. 19X (1. 1992) . "ii." aketidd jest 
moralny "etyczny: ..... w którym modlitwa wpływa na postępowanie. nasze zachowanie 
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spotkanie. Oczekuje się, że coś się wydarzy podczas spotkania Zielonoświątkowego. Jeden jest 

spodziewano się spotkać Boga w namacalny sposób. 

Na przykład w rozdziale 6.3 zajmę się danymi dostępnymi z wersji: 

najwcześniejsze dni brytyjskiego Pentecostalism. Ta szczególna faza zielonoświątkowska jest 

szczególnie wyróżniające się w postrzeganiu wiary w krew Jezusa jako niezbędnego elementu 

moment spotkania osoby z Bogiem. Wydawanie z tego spotkania 

przychodzi Chrzest w Duchu Świętym z darem języków. To jest zaznaczone 

kontrast z późniejszymi zielonoświątkowymi i charyzmatycznymi koncepcjami chrztu w Duchu 

które zwykle postrzegają to doświadczenie jako coś więcej niż samo mówienie 

języki po raz pierwszy. 

8 

W Sunderland, pierwszym brytyjskim centrum zielonoświątkowym, ludzie 

nocami przygotowywali się na spotkanie z Bogiem. 

W innym miejscu omówię doktrynę, która wyłania się na stronach Conjidellc („ 

magazyn, pierwszy brytyjski periodyk zielonoświątkowy, znany jako „błaganie krwi”. W 

świadectwo po zeznaniu, praktyka ta jest określana jako nieodłączna część 



Doświadczenie chrztu duchowego, tak samo ważne jak wstęp do niego, tak jak mówienie językami 

jego wynik. Powód, dla którego błagamy o krew - często po prostu wypowiadając słowo 

życia. nasze podejście do innych ludzi: „Wakefield. Goo .J Dictionwy u (Christian Spirituality. (London: 
SCM. 1983). \. 8 Końce spektrum są dokładnie reprezentowane przez doświadczenie chrztu Moody's w 
Duchu. Wiele lat przed C \ cnts Sunderland. w 1871 roku: „Ja cały czas płaczę, że Bóg uczyni mnie 
swoim Duchem. El Lone day. w mieście Nowy Jork - och. \ hat hat!] nie potrafię tego opisać : 1 rzadko 
się na to powołuje: jest to prawie zbyt święte, aby nazwać ...] można tylko powiedzieć, że Bóg 
przemienił się w mc. I] miał takie odczucie Swojego 100c, które miałem zapytać Go, czy trzymam Jego 
rękę. ” \ Wiele samochodów po Sunderland. w 1960 roku. Doświadczenie Dennisa Bennetta w chrzcie 
w Duchu jest na drugim końcu: „Zacząłem się modlić. jak mi powiedział. i] także modlić się ver) quieti 
y.] \\ c \ pl mały hit c '\ zacytowano! 1 \\ jak po prostu postępuj zgodnie z instrukcjami.] przypuśćmy, że 
muszę modlić się głośno około dwudziestu \' minut - przynajmniej sccmcd to być długo - a 1 było po 
prostu o poddać się, gdy wydarzyła się bardzo dziwna rzecz. 1 tonguc potknął się. tak jak to możliwe, że 
próbujesz rzucić język na język i] zaczął mówić w nowym język!" Pełne fragmenty obu zeznań można 
znaleźć w S-nan. V .. The Celltmy (? (The Io ~ v!) 'Pirit. (: \ Ash \ ilk: Thomas ".clson. ~ OOI). 31 i 1 ~ 2. 

II 

„krew” - została uznana za tak istotną, jak głęboko odczuwała potrzebę stróżowania 

podczas całego spotkania. 

Te zielonoświątkowe nowe to tylko dwa z wielu niezwykłych momentów w historii 

„zorientowana na krew” duchowość. Czas poświęcony jest temu dziełu, nie tylko do śledzenia 

prehistoria zielonoświątkowa dotyczy krwi Jezusa, ale także buduje 

zrozumienie różnych etapów osiąganych przez wielbicieli krwi po drodze, 

Mam nadzieję, że dominujące wpływy zostały dokładnie prześledzone, aby zasugerować 

czytelnik nieprzerwanej linii ciągłości, prawdopodobnej genealogii tej konkretnej marki 

duchowość. 

Koncentrując się na słowie „krew” zamiast na innych słowach mówiących o śmierci 

Jezu, takie jak „krzyż” lub „pokuta”, ja pragnę, używając terminu wyboru do 

wczesne zielonoświątkowcy. Jak pokażę statystycznie, znacznie częściej używali słowa „krew” 

często niż „krzyż: Kalwaria”, „pokuta” lub „pokuta” razem wzięte. Na 

na początku moich badań sama przewaga słowa „krew” wzbudziła 

zapytania dotyczące pochodzenia, na które najprawdopodobniej można by odpowiedzieć poprzez 
koncentrację 

na to jedno słowo „krew”, jak miało to miejsce w prehistorii zielonoświątkowej. Pokażę to 

nacisk kładziony na krew w Sunderland, tak samo jak na Azusa Street 

faktem jest koniec długiej tradycji duchowości sięgającej czasów średniowiecza 



Kropka. Ten styl duchowości powrócił z rosnącą siłą, osiągając swój 

punkt kulminacyjny we wczesnym zielonoświątkowcu. Zjawisko to, podobnie jak wszystkie inne) 

rozpoznano średniowieczne zjawisko „mistycyzmu namiętnego: nazwałem„ krwią 

mistycyzm: I wi II pokaże, że duchowość zielonoświątkowa jest nie tylko dłużna 

Eskyan fundament drugiego błogosławieństwa, prekursor koncepcji chrztu w 

12 

Duch 9, ale także do tej o wiele starszej tradycji czczenia krwi. Czynniki, które 

prawdopodobnie wywarły znaczny wpływ na wzrost. śmierć krwi 

mistycyzm zostanie zidentyfikowany. Mój drugi powód do skupienia się na tej krwi 

jest potrzeba wytyczenia niemożliwego do zarządzania projektu badawczego. Bez wątpienia inny 

cennym projektem byłoby prześledzenie historii „krzyża” lub „Kalwarii” w niektórych przypadkach 

aspekt popularnej duchowości chrześcijańskiej. 

Jednak mogą się pojawić wady koncentracji na krwi Jezusa 

szczególnie widoczne dla każdego, kto chce przywrócić wgląd dzisiejszemu Kościołowi 

uzyskane z moich badań. Po pierwsze, krew jest związana z nieprzyjemnością, przerażeniem i 

przelew krwi. Niektórzy ludzie nie mogą znieść widoku krwi i nie należy się spodziewać, że będzie to 
możliwe 

będzie mieć wzgląd na słowo „krew”, które jest wyższe, nawet jeśli jest to krew 

Jezus. Po drugie, oryginalni czytelnicy dokumentów Nowego Testamentu, zarówno żydowscy 

i Goje, oprócz niewątpliwie dzielenia się powyższymi z współczesnymi ludźmi Zachodu 

wada, miała tę zaletę, że miała dodatkowe skojarzenie: ofiary z krwi. 

Ofiarowywanie zwierząt poddanych ubojowi Bogu lub bogom było powszechną praktyką. Dla 

współcześni ludzie Zachodu (jak również pierwsi zielonoświątkowi), przyjęcie tego słowa oznacza 

uczenie się nowego i pozytywnego skojarzenia, nowego słownictwa. The 

pochwała idiosynkratycznego chrześcijańskiego kodu, który ma „język Syjonu” 

zbory głośno wychwalają cenną krew baranka do końca 

mistyfikacja odwiedzających nie jest celem tej tezy. Jeszcze. iffidelit) do Nc \\ 

<) Ważne jest, aby zauważyć, że .Iohn Wesley nie jest twórcą zielonoświątkowej doktryny chrztu w Ho) 
Duchu i wydaje się, że miał rcscnations na temat użycia przez Johna Fletchera wyrażenia oznaczającego 
drugie błogosławieństwo. W rzeczywistości. 1 \ k (jonigle ma charakter COI1, że ani esle), ani ja nie 
pozwalamy, by dotrzymać obietnicy Nc \\ Tl'stament: „Otrzymasz po 1101 ) (ihost is comc upo; you [: \ 
cts 1:71. "I \ kCionig \ c. II. •" Pneumatological Nomenclature in Earl) \ 1ethoJism: '/ l "cslCl'an 



Theological Journal 8 (Spring 1973). 71. Niemniej jednak. to Fletcher dokonał „,” llowing statut 
„dorosłych doskonałego chrześcijaństwa… jest zgodny z chrztem Hoi) Ducha. administrowany \ 1 \ 
Christ IlimsciC” i jest to nauczanie Fletchera na ten temat . raczej niż \\ esley. że do 'h ~) kaznodzieje 
liness folll) \\ ed: \\ essels. R .. „Chrzest Sprit:: \ ineteenth Century Roots.” Pneu / Ilu I ~: ~ (I: all Il) l) 
~). 131 
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Testamentowe formy myślowe należy zachować. nie ma. obecnie. wydaje się być 

jakikolwiek sposób używania słowa „krew”, pod warunkiem, że ma ono mboliczne znaczenie 

można to wyjaśnić. 

Pomimo potencjalnych trudności opisanych powyżej. znaczący podstawowy cel w tym 

praca będzie polegała na zapewnieniu innym badaczom środków do oceny, czy 

jest coś przydatnego dzisiaj chrześcijaństwu w tej tradycji, co mogłoby, tutaj 

istotne, być wymyślone na nowo i ponownie wprowadzone. Na początek warto zauważyć. że krew 

tradycja mistyczna jest zakorzeniona ekumenicznie. czerpiąc i kształtując zarówno katolików 

i protestanckie formy kultu chrześcijańskiego. Chociaż poza zakresem tej tezy do 

w pełni zbadaj, ekumeniczny potencjał bycia skoncentrowanym na odkupieniu. w ten sposób 
powiększające 

centralne podobieństwa i relatywizacja różnic peryferyjnych nie zostały utracone przez hrabiego 

Zinzendorf, ojciec ekumenizmu, którego duchowość omówiono w rozdziale I. 

Istnieje również kalejdoskopowa odmiana różnych idiomów i testamentu Neva 

metafory przywoływane w ramach tej tradycji. W zależności od potrzeby godziny. 

Krew Chrystusa może oczyścić, może odkupić. może pokonać Szatana, może zapewnić 

dostęp do Boga lub może zapewnić wiele innych korzyści pobożnemu wierzącemu 

szukając bliższej relacji z Bogiem. To dzięki bogactwu tej tradycji 

wszechstronny. Jest wysoce prawdopodobne, że co najmniej jedno lub dwa z tych sławnych 
zastosowań 

krew Chrystusa będzie stosowana w dzisiejszych sytuacjach i, w kontakcie duszpasterskim: „J. 

może być uznane za korzystne. Z drugiej strony, większość tego nacisku na krew 

wydaje się być jakimś reakcyjnym. U Moraw było częścią antyracjonalnej 

buntuje się przeciwko Oświeceniu, wśród ewangelików jest antyliberalna 

naleganie na dalsze głoszenie. bez kompromisu. krwawa. ofiarny 

pokuta za grzech Jr. Część tej tradycji była przesądna. Wczesny zielonoświątkowy 
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wkrótce zaczęła się prosić krew o ochronę przed Szatanem 

krytyka. I dzisiaj. nacisk ten wydaje się zbędny. Zmiany w 

Pilne zielonoświątkowe potrzeby oznaczają powtarzalne przywoływanie mocy krwi 

Jezus w pieśniach i kazaniach stał się teraz w dużej mierze historyczną osobliwością. 

Niemniej jednak szczególnie interesujące były najnowsze wypowiedzi Toma 

Smail, który jako krytyczny i niechętny charyzmat, mówił o tym, jak „Duch 

pochodzi z crosS. ”, IO Smail sformułował teologię dotyczącą reintegracji pokuty 

duchowość skoncentrowana na duchowości skoncentrowana na Duchu. Wydaje się wskazywać na 
karty 

odkrywając na dziś archaiczne, ale cenne tradycje przeszłości, które ich szukały 

własny sposób na utrzymanie Ducha i krwi razem. 

Dlatego teza ta ma być zasobem, z którego mogą korzystać inni, zarówno w środowisku akademickim 

lub o celach duszpasterskich. Chociaż zakres tej tezy jest z konieczności wąski. 

centralność jego przedmiotu tak bardzo chrześcijańskiej duchowości oznacza, że dotyka on 

szeroki zakres zainteresowań. Mamy nadzieję, że tak jest. na kolejnych stronach kawałek \\ ork 

jest to zarówno interesujące, jak i przydatne dla czytelników z zewnątrz i zielonoświątkowy 

tradycja. 

10 Smail. T. .. „Krzyż i duch: Ku logice odnowy” w ~ mailu. T .. \. \\ alkcr & ". Wright (cds.) Charismatic 
Rellewal: The Searchfor a Theology. (London: SPCK. 1995) .55. Smail jest omawiany w rozdziale SI 
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Wkład w badania. 

Teza ta stanowi wkład w bieżącą wiedzę na temat początków zielonoświątkowców 

teologia, koncentrując się na aspekcie tej teologii, który dotychczas nie został przyjęty 

uwaga jako odrębne studium samo w sobie. Wielu historyków zielonoświątkowych ma 

przeglądał dość dziwaczne przekonania wczesnych zielonoświątkowców na temat krwi. 

poświęcając w najlepszym razie raczej niewielką uwagę temu obszarowi przekonań, który był wyraźnie 
bardzo 

ważne dla nich. Przeprowadzono bardzo wartościowe badanie roli 

eschatologia we wczesnej duchowości zielonoświątkowej z Wieczną Ewangelią Faupela. 11 

Do tej pory nie było badań o równoważnej skali roli jakiegokolwiek aspektu 



teologia pokuty we wczesnej duchowości zielonoświątkowej. 

Po drugie, odnosząc się do powyższego, teza ta oferuje nowe spojrzenie na Zielonoświątkowy 

początki, odchodząc od tradycyjnego miejsca tożsamości zielonoświątkowej: chrzest w 

Duch Święty. Typowe relacje o pochodzeniu zielonoświątkowym prześledziły jego pochodzenie tylko do 
tej pory 

wstecz, ponieważ można prześledzić koncepcję chrztu w Duchu. Tutaj analizuję inny 

ale nie mniej przedstawiający tożsamość aspekt zielonoświątkowego przekonania: mistyczny korzeń 
krwi. 

Wydaje się, że ten korzeń przenosi historię duchowości zielonoświątkowej znacznie dalej niż 

tradycyjnie uznany punkt początkowy Wesleya, być może nawet już w przeszłości 

Bernard z Clairvaux i średniowieczni pasjonaci. 

11 taupel. D. \\ .. The 1 ~ \ 'cr / astil1g Gospel: The, \ igllit; (WICt' otEschal% gy in the Del 't' / opmenl oj 
1 '(' llft'c (I, \ ftil Thoughl. (Shdlicld, \ eadcmic Prl's. \ 996). 
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Po trzecie. Teza ta stanowi pierwszy w historii szczegółowy opis pochodzenia 

Zielonoświątkowa i charyzmatyczna praktyka błagania o krew, oferująca dogłębną analizę 

analiza tego zjawiska, która w niektórych kwartałach. jest nadal praktykowane dzisiaj. 

Po czwarte, teza ta stanowi ważny wkład w badania XIX wieku: 

Brytyjska ewangelizacja. Wiele doskonałych książek zostało na ten temat napisanych 

temat, z których większość zawiera rozdział na temat roli krzyża w ewangelii 

duchowość. Moje badania koncentrują się na aspekcie tego krucentryzmu, który ma. aż do 

teraz. nie poświęcono im wiele uwagi, i okazuje się pomocny w XIX wieku 

Duchowość ewangeliczna może być połączona z tym, co ma przed sobą i po niej w tej dziedzinie 

poświęcenia na rzecz pokuty. 

Po piąte i w związku z powyższym niniejsze badanie w sposób dorozumiany przyczynia się do 

dialog ekumeniczny, ponieważ pokazuje ciągłość oddania krwi, która płynie 

poprzez wiarę katolicką i protestancką, a także poprzez wiele różnych gałęzi 

protestantyzmu. 

W końcu. w mojej analizie magazynu Confidence as \\ ell as. Wiara apostolska. 

Elim Evangel i czasopisma Redemption Tidings, oferuję listę artykułów na stronie 

cztery wiodące tematy teologiczne: Drugie przyjście Chrystusa, Duch Święty i 



Dary duchowe, Boskie uzdrowienie i Zadośćuczynienie. Będzie to cenny zasób 

dla przyszłych badaczy teologii zielonoświątkowej. Te wykazy są cenne 

dane statystyczne na temat głównych teologicznych pilności wczesnych lat 

Zielonoświątkowcy byli. 
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Metoda. 

Moją metodą było, po pierwsze, napisanie wstępnej sondy w celu zbadania 

żywotność przedmiotu. Miało to formę analizy pierwszego) ucha zagadnień 

Magazyn zaufania, oceniając go pod względem częstotliwości i rodzaju odniesień do 

krew Jezusa. Dodałem do tego kilka wstępnych wniosków na temat początków wczesnych lat 

Brytyjski zielonoświątkowy mistycyzm krwi w niemieckim pietyzmie, Keswick. Odrodzenie walijskie 

i Kilsyth. Moje odkrycia zostały następnie zaprezentowane na dorocznym Zielonoświątkowym 
Europejskim 

Konferencja Stowarzyszenia Teologicznego w Bazylei w kwietniu 2005 r. I kolejne) 

opublikowany pod tytułem „Istnieje moc we krwi” - rola krwi 

Jesus in the Spirituality of Early British Pentecostalism ”w czasopiśmie (~ lth (' 

Europejskie Zielonoświątkowe Towarzystwo Teologiczne w styczniu 2006 r. 

12 

Po tej wstępnej sondzie nastąpiło bardziej szczegółowe poszukiwanie możliwego początku 

punkt. Eksplorowałem już w czasach hrabiego Zinzendorfa i 18 lat 

th 

stulecie 

Niemiecki pietyzm dla dokumentu EPTA i wykazał prawdopodobne zależności. Teraz 

pojawiła się możliwość powrotu do głównego wpływu Zinzendorfa: 

Marcin Luther. i mentorzy Marcina Lutra: średniowieczni mistycy, szczególnie) 

Bernard. W tej fazie projektu podążałem za już przyjętym Wesle: an 

zakorzenił się w zielonoświątkowcu, ale starał się do tego dodać lepszego zrozumienia niektórych 

wpływy wpływające na teologię Wesleya, które odnoszą się do krwi Chrystusa. To 

badania wytworzyły rozdział 1. 

IZ Pugh. B.:" Następnie: jest Plmer in the Blood '- rola krwi Kksa w -; piritality (11' Larly Britisll PenkL 
willstal ism "Journal fromhe European Pelllt'coslal Theological.lss (} cialion \. 01 .: \: \ \ 



(2 () 06). 5..t-66. 
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Następnie znaczące dokumenty dotyczące przemieszczania się i ludzi w zakresie \\ dziury 

z przyjętych prehistorii Zielonoświątkowych od Wesleya skonsultowano się po ich opinię 

użycie słowa „krew” w stosunku do Jezusa. Moim pragnieniem było mieć przede mną 

prawdopodobny model chronologii, której to dotyczy, aby wstępnie zacząć mówić 

„historia” krwi. Nawigacyjne punkty orientacyjne używane do śledzenia tej historii 

postaci i ruchy, o których wiadomo, że przyczyniły się do powstania 

Brytyjska teologia zielonoświątkowa: Wesleyowie, ruch świętości. \\ 'elsh re \ iva \. 

odrodzenie ulicy Azusa, ponieważ ta chronologia jest dobrze ustalona. \ 3 Wszystko to \\ jak dodano 

była po pierwsze nieuniknioną zmianą cery, ponieważ uwaga była na nich skupiona 

aspekty tej chronologii, w których szczególny nacisk może być położony na krew Jezusa 

widoczne, oprócz już dobrze podkreślonego nacisku na chrzest w Duchu Świętym. 

Po drugie, moja chronologia jest dłuższa niż zaakceptowany prekursor zielonoświątkowy 

chronologie. Jest tak, ponieważ nacisk na krew Jezusa można prześledzić dalej 

wstecz niż nacisk na chrzest w Duchu Świętym może. 14 

13 Pojawiły się prośby o włączenie innych spraw do chronologii wpływowych poprzedników. głównie: 
Randall. IM .. „Old Time Power: Relacje między Pentecostalism a Evangelical Spiritualit) w Anglii:„ 
Pneuma 19: I (wiosna 1997) .53-80; idem ... „Da) s Pentecllstal Overtlowing”: Baptists and the Shaping 
of Pentecostalism: „in Bebbington. D.. (Red.). The Gospel in the World:, \ tllilics in Baptist HistOl: v and 
Thought. Vol. .. (Carlisle: Paternoster. 20 (2). 80-1 () 4. i WaldvogeL E. .. „The (hercoming” Life: A Stud) 
in Reformed E \ angelical Contribution to Pentecostalism. ”Pneuma I: I (Spring 1979). 7-17.) Et contra 
Cartledge. M .. „The Earl) Pentecostal Theolog) COllfidellce Magazine (1908–1926):, \ Versi on of Five-
Fold Gospel '?” Journal (JUlie European Pentecostal Theological, ~ ssociatioll. 28: 2 (2008). 117 -130. Te 
zostaną omówione w odpowiednich miejscach. Najbardziej idelnymi) historiami potwierdzonymi są: 
Nichols. JT. Pentecostalism. (New York: Harper & Row, 1966). Hollenweger. W .. The Pentecostals. 
(Londyn: SC: - „1. 1972), Dayton. D .. liścia Teologiczne korzenie zielonoświątkowca. (Grand Rapids: 
Franl'is Asbury Press. 1987). i S) nan. V .. Świętość Zielonoświątkowa Tradycja: charyzmatyczna, jaja w 
TH'L'l1tieth Centw: v. (Grand Rapids: Eerdmans. 1997). 14 Inne metodologie historiograficzne oprócz 
korzeniowego podejścia do badań nad pojawieniem się zielonoświątkowców zastosowano w innych 
badaniach. Metodologia) o pracę) ed b) historycy zielonoświątkowi w eJrlier podkreślali opatrzność 
Boga. raczej niż wpływy ludzkie. jako WJ) obrony legitymacji) raczkującego ruchu: np. Bartleman. F., A :: 
Issa Street: the Roots (} f \ / adem-day Pellfecost. (Plaintield: Bridge Publishing. 1980). TurnbalL TN .. 
What God Hath Wrought. (Bradf (lrJ: Puritan Press. 1959). 1 \\ '0 fUl1her t) pes z historiografii 
Pentecllstal jest również taki, że \\ orthy () f note. Firstl). podejście rasowe. Ta metoda rozumie 
prawdziwe korzenie zielonoświątkowców jako amerykańskie. Zielonoświątkowiec staje się więc 
wspaniałym symbolem czarnego liberatillna czekającego na odzyskanie:] \ lacRobert. I .. Il / e Black 
Roots alld 11 hitl 'Racism of Earzl' Pt'Ilft'co. \ / A / ism sick / he ['SI (Ibsingstoke: r - lul'l11illan. 19 ~ HO. 
Nelson. \ ) .. „Na taki czas jak ten: Stllr: - biskupa \\ illiam J.” L: your and the. \ / LlS ~ 1 Stred Re \ i \ al: 
'(rozprawa doktorska: lIni \ efsity of Birmingham. 19X 11. Lastl). tam było 
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Dane zostały zaczerpnięte z drukowanych kazań, książek o oddaniu, hymnów i ksiąg 

czasopisma. Szukałem ciągłości między grupami i osobami znanymi 

wpływały na siebie nawzajem. a także adaptacje odziedziczonej tradycji, które mogą 

pomóc wyjaśnić, w jaki sposób i dlaczego tradycja może przybrać formę, jaką przyjęła we wczesnych 
latach brytyjskich 

Zielonoświątkowy. W ramach tego ćwiczenia opracowano artykuł na temat ewangelicznej rewolucji z 

Teologia zatytułowana „Krótka historia krwi: krew Chrystusa w transatlantyckim 

Oddanie ewangeliczne. ”15 Szczególnie chciałem. na tym etapie, aby wyjaśnić 

ciągłości, aby wiarygodna historia krwawej mistycznej tradycji mogła być 

przedstawione. Szczególnie chciałem wiedzieć, kiedy i dlaczego zaczął się mistycyzm krwi. kiedy 

i dlaczego rozkwitło, kiedy i dlaczego się skończyło (jeśli w rzeczywistości się skończyło). Podczas 

ta faza projektu, datowanie początków mistyki krwi w średniowieczu 

okres wydawał się wysoce prawdopodobny. i czas największej intensywności pod koniec XIX wieku 

Ewangelizacja i początek 20 

th 

stulecie zielonoświątkowców wydawało się teraz ponad wszelką wątpliwość. 

Jednak. pomysł, który wcześniej utrzymywałem, że mistycyzm krwi zakończył się wraz z pierwszymi 10 

lata zielonoświątkowości zostały odrzucone. Coraz więcej dowodów wyszło na jaw 

dzisiaj charyzmatycy, którzy bardzo szczegółowo uczą błagania o krew. i inter 

Zielonoświątkowcy wojenni, którzy utrzymywali wysoki poziom zainteresowania krwią Chrystusa. The 

„dlaczego” aspekty mojej wyprawy były bardziej złożone. Zwiększony nacisk na 

ludzkość Chrystusa była cytowana jako średniowieczne tło, z pewnymi możliwymi 

przyczyny socjologiczne, które są oferowane. Przyczyny późnego wiktoriaństwa i 

podejście socjologiczne. Wykorzystuje to Mar - ..: ist krytykę do postulowania. od hackl.! rnund klasy 
ilmer lub wcześniejszego Pentecllstab. ramka rekompensaty dla osób niedocenianych, które oferuje 
Pcnt ~ costalism. Rhis jest najwidoczniej przyczyną sukcesu wśród disad \ 'antaged: Andcr-; on. R.I'v1 .. 
"ision o (the /) isillheritcd The '\ faking ((American Pcntecostalism, (i \ e \\ York: 0 - ..: ford lIni \\. ~ Rsit 
\' Pr ~ ss. 1979). Mam tutaj wartość we wszystkich tych podejściach, ale jest to badanie rontów i 
dlatego „- najbardziej naturalnie współdziała z innymi badaniami korzeni i wiele im zawdzięcza, 15 
Pugh. IL \ ..” : \ Brief Histor) of the Blood: the Stor) of the Blood of Christ in Transatlantic 1 \ angelical 
De \ otion "f_'mf / gelical Rt '\' ic \ I '(? (Theology 31: 3 (. Lipiec ~) (} () 7). ~ 39-255. 
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wczesny edwardiański rozkwit przedstawiono w kontekście rosnącego przywiązania 

do eschatologii przed tysiącleciem. Powody nagłej zmiany charakteru tego zjawiska 

oferowano także tradycję motywu zwycięstwa na przełomie XIX i XX wieku. Zamiast 

upadek tradycji po pierwszych 10 latach zielonoświątkowców. możliwe przyczyny 

za wyeliminowanie motywu zwycięstwa i powrót do XIX-wiecznego cleansino i. mi 

badano motywy zbawcze w okresie międzywojennym. Potrzeba Zielonoświątkowych do 

znaleźć akceptację w ramach szerszej ewangelizacji był głównym powodem podanym dla inter 

Nostalgiczny zwrot wojenny. 

Co do praktyczności gromadzenia danych statystycznych, warto to potwierdzić 

na początku surowość i ograniczenia bardzo podstawowych ilościowo i jakościowo 

statystyki oferowane w niektórych częściach tej tezy. Celem moich badań słownych 

miał jedynie stanowić uzupełnienie moich recenzji literatury pierwotnej 

to miało charakter matematyczny i dlatego. prawdopodobnie. bardziej obiektywny niż m) 

komentarze na temat wybranych tekstów. Te wskaźniki matematyczne dodały ulepszone 

wrażliwość na proces ankietowy, który wyłapał skłonności w Azusa 

Na przykład odrodzenie uliczne. które inaczej nie zostałyby zauważone. ja również 

odkryłem, że większe wschodzące wersje moich badań zostały znacznie ulepszone b) 

sposób, w jaki te podstawowe badania statystyczne potwierdziły poczynione obserwacje 

podczas czytania. 

Gromadzone są duże ilości danych statystycznych, po prostu zliczając liczbę wystąpień 

\ vord „krew” w dokumencie. \\ 'tutaj dostępna była płyta CD-ROM tego dokumentu. 
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przeprowadzono elektroniczne wyszukiwanie. Othenvise. każda strona \\ jako manuall) 

16 Spc (i / i (wszystkie). Wszystkie i ~ SLJL z CO / if / de lice mag, vine. Redemptio / 1 Tidings z 
pierwszego wydania do końca 193 X. lJim E "(/ I / gl! / od pierwszego wydania do końca 1934 r. i przez 
cały okres: Wiary: IPOSfO / ic Wiara, że jako konsultanci przeprowadziliśmy to badanie. 

2 1 

skanowane w poszukiwaniu wystąpień tego słowa. Jest nieuniknione, że niektóre zdarzenia zostały 
pominięte 

i nie można zagwarantować doskonałej dokładności. Częstotliwość „krwi” w 

dokumenty ankietowane w ten sposób mogą ~ być ~ nieznacznie większe niż moje 



liczby przedstawiają ~, ale nie jest tak prawdopodobne. Moje badanie dotyczyło 

cel wykrywania zawartości oraz częstotliwości. Jest to przypadek natychmiastowy 

kontekst słowa „krew ~ został zanotowany w temacie, który zawierał: czy odkupienie, 

uzasadnienie ~ oczyszczenie lub jakikolwiek inny temat wydawał się natychmiastowy 

kontekst. Jeśli znaleziono więcej niż jeden motyw związany z jednym wystąpieniem obiektu, 

na przykład: „Odkupiony w swojej oczyszczającej krwi”. czasownik dominujący został wybrany: 

„Odkupiony ~” i imiesłów „oczyszczanie ~~” zignorowano. Słowo „krew” było tylko 

policzone, jeśli zostało użyte w odniesieniu bezpośrednio do krwi Jezusa. To oznaczało to 

liczne cytaty z Hebrajczyków 9:22: „Bez przelania krwi nie ma 

remisja ~ "musiała zostać zignorowana, ponieważ w tym punkcie fragmentu pisarz do 

Hebrajczycy mówią wyłącznie o systemie ofiarnym Starego Testamentu, z którego on 

dopiero później wyciągnie wnioski na temat Jezusa. Podobnie w licznych artykułach w 

prasa zielonoświątkowa, która dawała długą - i bardzo krwawą - preambułę o 

Lewickie ofiary, zanim zacznie mówić o krwi Jezusa, wszystko 

wydarzenia w preambule zostały zignorowane, ponieważ nie miały bezpośredniego wpływu na Jezusa 

Samego siebie. 

1. Geneza mistycyzmu krwi. 

Cześć wizualizowanej i zwerbalizowanej krwi Chrystusa - i to znaczy 

osiągnięcie bogatszej i pełniejszej więzi z Bogiem jest tradycją, którą na ludzki sposób. jest . . 

identyfikowalne do samego Nowego Testamentu. Piszący w Nowym Testamencie często używają: 

krew Jezusa i podobne wyrażenia, jak skrót cennych prawd związanych z nimi 

śmierć Chrystusa w jego zadośćuczynieniu i zbawczym znaczeniu.17 W Pawle. ta śmierć jest 

chwalił się, chwalił i uczynił centrum kaznodziejstwa apostolskiego18. Jednak fakty z 

historia jest taka, że chrześcijańskie nabożeństwo do krwi Chrystusa gwałtownie się wahało 

pod wpływem czynników, które często leżą poza okładkami Biblii ludzi. 

I właśnie w tej ewangelizacji w jej wielu postaciach ta fluktuacja jest szczególnie widoczna 

jasny. W tej tradycji ewangelicznej istniały pewne okresy 

częste odniesienia do krwi są szczególnie ważne. Rzeczywiście, na pewno 

czasy i u niektórych ludzi, tak często pojawiają się te odniesienia do krwi w hymnodach 

i nabożne pismo, że konieczne jest nowe słowo, aby je opisać: mistycyzm krwi. 
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Zacznę teraz opowiadać o początkach tej tradycji. W \\ hat następuje 

będzie krótki. i w żadnym wypadku nie wyczerpujące, uwzględnienie wkładów 

Bernarda z Clairvaux i Marcina Lutra zgodnie z tradycją jako ustawienie 

17 Krew Chrystusa w jego słowach „podpisywanie się” jest wspomniana 34 razy w Testamencie. l \ 
L'curring w 14 z 27 książek. gdzie jest to najczęstsze w listach Pawła). l ~ (lal. 6:14: ICor.I: 18: 2: 2: I: ': 1-
3: Rom.I: 16. 19 1 ha \ e el1L także napisał tę frazę w Behm. J .. "'Ul ~ a" w Kittel. (I .. (red.) Theological 
Dictio / lw: r of (ile \ (:' \ I '[es (amell (Vol. I. (Grand Rap ids: \ -erd mans) . 19 (4). I 7: „. Użyte w 
odniesieniu do m: - stery rciiQinns. Oraz w Bynum. C. W ..„ Krew Chrystusa w późniejszym okresie. \ 
Ges: · („I / llreh Hisfon 71: 4 (De ~ c. 20 (2). 689. ~ .I: '. & 7I3-714 W tym kawałku używam tego 
wyrażenia, aby odnieść się do czegoś, co wydaje się odgałęzieniem pasji m: -tyzm. Mistycyzm namiętny 
jako kontemplacja surti Chrystusa: pierścień i śmierć z perspektywą osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem. 
Krew m) stykalizm. w jego formach życiowych. kontemplacja przelanej krwi Chrystusa jest szczególna) 
... zamiast jego zszywania i śmierci gcncrall). z \ ie \\ do zabezpieczenia esencji) \ podobny efekt. 

1 ”„ 1 -. ” 

scena pierwszej poważnej maifestacji mistycyzmu krwi \\ w protestantyzmie. 

Zinzendorf, Morawowie i ich słynna teologia „krwi i ran”. 

1.1 Bernard z Clairvaux. 

Krucentrycyzm jest produktem średniowiecznej duchowości sakramentalnej 

przeistoczenia odbyło się szeroko, oficjalnie uznane na 4. Lateranie 

Sobór z 1215 r., A następnie potwierdzony na Soborze Trydenckim? To przekonanie. pociągające za 
sobą „-” 

robił to wielokrotnie ofiara ciała i krwi Pana. 

22 

doprowadziło do pomnożenia 

Msze, 23 oraz o stworzeniu nowego święta, święta Bożego Ciała. „A \\ c 

i cześć, 24 otaczały takie symbole poświęcenia. jak to się stało) 

droga zbawienia. W związku z tym krzyż, centralna cecha sakramentalności 

system stał się punktem skupiającym zarówno monastycznych, jak i świeckich. Oprócz 

te wydarzenia, okres średniowiecza był również świadkiem rosnącego oddania dla 

Najświętszego Serca we Francji, a także Pięciu Świętych Ran w Portugalii i 

stworzenie „Calvaries”: naturalnej wielkości rzeźby scen przedstawiających ostatnie godziny 

Życie Jezusa na ziemi, nie mówiąc już o pojawieniu się niezliczonych odłamków krzyża 

oraz rozpowszechnianie różnych Świętych Graalów. 



2 'i 

- 

20 Gillett zwraca uwagę, że krucentryzm był zawsze cechą zachodniego chrześcijaństwa (w 
przeciwieństwie do „Wschodniego prawosławia”). Ewangelizacja „po prostu bardziej wytrwale 
trzymała się tego, co zawsze było w sercu zachodniego katolicyzmu”. Gillett D. .. Trust and Ohey: E 
"(ploracje w Emngelical. \ Pirituality, (Londyn: Darton. Longman & Todd. 1993) .66. 21 McBrien. R .. 
ted). The Harper Collins Encyclopedia otCatholicislII, (\ ie \\ York: Harper Collins. 1995) 1264. 22 Idea 
Fucharystii jako ofiary złożonej Bogu przez Kościół ordynujący sięga aż tak daleko, jak Ireneusz Przeciw 
LIeresies I \: 1 X. -1- -6. 21 Dillislone. F. \\ .. Chrześcijaństwo i .. ~ vmbolizm. (Lllndon: SC ~ 1. 1955), 2..J. 
L) -25 (), 24 Dillistone Chrislial1ilv i Svmholism. 250, 2 <; Trzy rec; nt badania ~ błogosławieństwo i krew 
Chrystusa w duchowości medialnej są godne uwagi): Beckwith. S. .. Christ's BOl ~ l ': Idef1lifl', Cullure. (] 
I / d. \ Ot'icty in Lafe, \ I ('dieml Writings. {IllnJon: Routledl! .E. 19 (3). Camporesi. P .. Tr. R. Barr. Juice 
of Life: The' ~) 'mholic i, \ / agic Sigllifical / c ('of Blood. (New York: Continuum. 19 (5). Bynum. "" The 
Blood of Christ "hX5-71..J., 

Spośród wielu twórców pasji mistycyzmu tamtych czasów. Bernard z Clairvaux 

(1090-1153), bardzo wpływowy mnich cysterski, był zdecydowanie najbardziej znaczący. 

Szczególne znaczenie dla tego studium ma jego wpływ na młodego Lutra. ~ 6 

Bernard był także źródłem inspiracji dla pietystów. Jego najbardziej ceniony oddanie 

klasyka, z której często cytuje Luter, 27 to jego Kazania w Kantyce 

Canticorum, jego kazania o Pieśni nad pieśniami. Części tej książki zawierały formę 

mistycyzm namiętny, który łączył obrazy z krzyża z oblubieńcem 

metafora, kombinacja, którą zrobiliby Luter, 28 Zinzendorf29 i Morawowie3o 

okazywać zainteresowanie. W Bernardzie związek między Oblubieńcem a pasją jest 

List do Efezjan 5: 23-32, w którym Chrystus, Oblubieniec Kościoła, zbawia ją, dając 

gotowa za nią, ostateczna demonstracja miłości31. To prowadzi do pełnego miłości związku 

pomiędzy dwoma. 

Większość Kazań 61-62 Kantiki Bernarda to medytacja wokół tematu 

ukochany w rozpadlinie skały. Skała jest przedstawiona jako Chrystus, a rozpadlina - Jego 

26 Dzieła Bernarda zostały najwyraźniej odczytane na głos podczas posiłków w klasztorze w Erfurcie: 
Tomlin, G., Moc krzyża: Teologia śmierci Chrystusa u Pawła. Luther and Pascal. (Carlisle: Paternoster, 
1999), The Power, 131. 27 Tomlin, The Power. 132. 28 W swojej wolności chrześcijańskiego 
człowieka. przedstawia małżeństwo zaaranżowane przez Ojca między grzesznikiem a Chrystusem jako 
jedno koniecznie obejmujące wspólne dobra: łaska Oblubieńca. życie i zbawienie staje się grzesznikiem, 
zaś grzesznikiem „grzech, śmierć i potępienie” stają się Oblubieńcem: Westerholm , S .. Perspektywy 
stare i, Vew o Pawle: Paweł „luterański” i jego krytycy. (Grand Rapids: Eerdmanns, 2004), 31. 2 <) Np. 
Forwell, G. (Tr. I Ed), Zinzendorf, Dziewięć publicznych wykładów na ważne tematy w religii. (Iowa City: 
University of Iowa Press, 1973), 24,33. Wykład ten jest wykładem Mat. 22: 2, Łk 14: 17, przypowieści o 
uczcie małżeńskiej. jednak nienaturalnie wprowadza rany Chrystusa jako dominujący temat. Hrabia 
Mikołaj Ludwig von Zinzendor [który będzie omawiany wkrótce, jest najsłynniejszą XVIII-wieczną 



niemiecką postacią religijną i istnieje obszerna literatura wtórna na temat jego życia i teologii). na co 
patrz moja dyskusja w sekcji 1.3. 30 Odniesienia do ·· ... naszych dusz Oblubieniec "przeżywa \\ ~ po 
angielsku 1 \ 10ravianizm aż do końca XVIII wieku, kiedy język używany przez angielskich Morayianów 
staje się bardziej konwencjonalny: Stead, G. & M. .. Roślina Ewtic: Historia Kościoła Morawskiego w 
Greal Brilain 17-12 · 200. (Peterborough: Epworth. 2003). 325. Mora \ ians zostaną omówione w 
rozdziale IA. 31 Miłość, zwłaszcza miłość boska. był w tym czasie poruszającym tematem. miał znaczący 
wpływ na to, że Bernard walczył z definicją 100e Cicero jako bezinteresownej miłości ze względu na 
miłość, znajdując w sobie nagrodę: Gilson. E. .., Teologia floriańska Bernarda. (Kalamazoo: Cistercian 
Publications. 1990). 8 · 9 Por. Bernard z Clai \ 'aux. O kochającym Bogu. Ed: H. I \ lartin. (Londyn: SC ~ 1. 
1959). 4 ~ -44. 
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„Rana boczna:, 3 ~ Pozostałe cztery rany, które są czczone oprócz rany bocznej, 

były dwie dziury w Jego stopach i dwie dziury w Jego rękach. Panna młoda, zwykle ” 

reprezentujący Kościół, ale czasami jednostka 33 jest w tym zachęcana 

i inne rany Chrystusa poprzez ciągłe rozmyślanie o nich: „To dlatego, że 

Oblubienica jest zatem poświęcona Ranom Chrystusa i nieustannie o nich medytuje 

Oblubieniec nazywa ją „Mój gołąb w rozpadlinach skały. ", 3-l Rozpadlina skały 

przypominające macicę, niepokonane miejsce bezpieczeństwa i abdykacja dziecinna: ..... już nie 

zajmuje się wzniosłymi sprawami, które są dla niej zbyt wysokie. ale jest jak treść 

skromne gołębie, które gniazdują w zagłębieniach skały, aby pozostać ukryte w Jego 

d ,, 35 woun s ... 

W tym miejscu ufnego utożsamiania się z wystarczającą ofiarą Chrystusa zasługa 

ofChrisfs poświęcenie można przypisać „gołębicy”: 

Miłosierdzie Pana jest zatem moją zasługą; i naprawdę nie jestem pozbawiony zasługi, podczas gdy 
Jego miłosierdzie nie zawodzi. ... Twoja szeroka i nieskończona sprawiedliwość nie obejmuje mnie i 
Ciebie, maskując we mnie wiele grzechów ... To są rzeczy, które złożono dla mnie „w rozpadlinach 
skały” 36. 

W sposób, który wyprzedza koncepcję Zinzendorfa: 

37 

Chrystus ukrzyżowany musi być 

lc W języku koreańskim metafora jest poszerzona o skałę. który ~ traci uderzony: ..... a ze Skały 
wypływa źródło. skąd piją Kielich Pański. ”„ Bernard. Song, 196-7. 11 Ig Bernard. Song. 213. Zinzendorf 
również się na to zgadza. w takim przypadku. woli termin „Mąż”: „Wierzę e e m) Mąż. Jego krwią. przez 
Jego prawdziwą śmierć na drzewie krzyża. umieścił mnie w uprzywilejowanej pozycji. ”. \ il1e PuNic 
Lectures, 70. 14 Bernard. 5lollg. 196.;, Bernard. SOIlg. 136. Istnieją echa tego połączenia między ofiarą 
a abdykacją. nie tylko w I duchowość. ale także w psychologii jungowskiej), w której pociąganie do 
rytualnej ofiary „w społeczeństwach ludzkich dotyczy tęsknoty za ombem śmierci:„ Jego śmierć nie jest 
wiecznym wrogiem, lecz głęboką osobistą tęsknotą. Jestem cichy i dla głębokiego spokoju nieistnienia. 



Dla marzeń sennych, ..., weźcie odpływ i odpływ morza życia. " Dillistone. . Jllholism. 242-3: .lung. c .. 
Psychology ojlhl '(nCOlI.ll'lOliS I r. B. Ilinkle, {London: Kegan Paul. Trench. Truhner & co. 1921). 135 

. 1b Ikrnan.L Song. 196. 17 W dniu \\ hil'h. sec 111 \ disl'ussion of \ ill (, PuNic / ('(' Iures in Sl, l'ti (w 1.3. 

'widziany': 

Musicie stale mieć Jezusa przed oczami. Wtedy ujrzycie, jak jasne są cierpienia, jakie Pan dla was znosił, 
i wtedy będziecie cierpieć z powodu własnych cierpień dzięki Jego pomocy ... Nie pytam Go też, gdzie 
On karmi; Jego pływanie. tak jak Oblubienica; bo widzę Go jako mojego Zbawiciela na krzyżu S.38 

Już teraz tematy wizualizacji ran i krwi Chrystusa jako 

droga do wiary i temat abdykacji jako droga do odpoczynku i zapewnienia sobie zasług 

cierpień Chrystusa są wyraźnie widoczne w Bernardzie 39 

Mogą pojawić się czynniki, które doprowadziły do mistycyzmu namiętnego w okresie średniowiecza 

być przesunięciem nacisku na cały okres średniowiecza i renesansu 

okresy. Była to zmiana w pobożności ludowej od wzniosłego Chrystusa w niebiosach 

bardzo ludzki Jezus, cierpiący i umierający na krzyżu: po takim nacisku na 

boskość Chrystusa, jak widziano w późnej starożytności, być może jest to nieuniknione, że 

wahadło ostatecznie kołysze się w drugą stronę. Wyzwalacz dla tego s \\ s 

wahadło wydaje się być rosnącą nędzą zwykłych ludzi jako Środka 

Wieki osiągnęły swój szczyt. Aż do pierwszej dżumy dymieniczej 13- + 9-51. populacja 

wzrost oznaczał, że ludzie zaczęli przewyższać zasoby naturalne dostępne do utrzymania 

im. Powszechna bieda na wsi i masowa imigracja do miast 

gdzie warunki sanitarne były słabe, a średnia długość życia krótka. Cierpiący ludzki Chrystus mógł 

Kazanie 43 o Pieśni nad Pieśniami w Backhouse. H. .. (red.). The Song o (. \ Ollg.ljrom the. \ Amons. \ / 
BemaI'd q (ClairralLY. (London: Hodder & Stoughton. 1990). Cytowany w „. L.!: - es .. \ .. Celebrating 
(„hrislian (” (, Iturics. (London: SPCK. 1999) .57. 1 ”) Rzeczywiście. istniała medyczna tradycja„ komunii 
ocznej: ”idea, która zwykła: consecratcd host na ołtarzu, czy może być sposobem na odprawienie 
eucharystii: Bynum. "Blood \ lfChrist: 'h; - \ (l. 

688. 40 t duchowość skoncentrowana. według Bcckwitha. w dniu ..... Chrystus wcielony (i. i więcej 
spl'citica 11: - Chrystus zarówno jako niemowlę, jak i lucytyk. TW \ l momcnts urodzenia i dcath. \ 
nalegają na roszczenia ciało najbardziej zdecydowanie: - i ob \ iousl: -. "Bcckwith. Chris /''s Rod \ ·. 17. 
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przekształcić deprywacje osób chodzących w kościele, ponieważ) zobaczyły obraz 

kazania Chrystusa, który poniósł jeszcze śmierć. 

1.2 Marcin Luther. 

Do czasu Marcina Lutra. medytacja namiętna była szeroko rozpowszechniona, b) 



Thomas it Kempis, najczęściej czytany średniowieczny mistyk: H Johannes yon 

Paltz (bliski przyjaciel Lutra 42) i Johannes von Staupitz (przełożony Lutra w 

Erfurt 

43 

). Medytacja nad ranami Jezusa została zalecona przez Saupitza jako \\ 3) 

z pokusy i niepokoju44. Sam Luter polecił to jako drogę do 

przekonanie o grzechu. Po tym nastąpiłaby głęboka transformacja, która jest jak 

b · h 45 nowych Irt. 

Mistycyzm namiętny, z którym Luther był zaznajomiony, obejmował różne 

style medytacji na krzyżu. Jeden styl, który praktykował wczesny Luter, oparty na 

teologia humilitas 40 miała szczegółowo rozmyślać nad każdym z nich. To 

został zaprojektowany, aby objawić sobie prawdziwą chwałę, pełnię grzechu. inspirująca prawda 

~ Ja '' Jeśli \ Ou nie może kontemplować wysoko, a hea \ powiększ) rzeczy uciekają w Męce Chrystusa, 
a ja (On, aby zamieszkać "w jego świętych ranach. Bo jeśli) zewnętrznie nie szukacie \\ ounds Jezusa i 
cenne ślady jego pasji, znajdziesz wielką siłę we wszystkich kłopotach. ”Thomas a Kem pis. The 
Imitation of ('lI · ist. (London: Penguin. 1987) .68. Kempis \\ jako również bezpośredni wpływ na 
kształtowanie perfekcjonizmu Johna \\ eslc): Wesley. .I .. A Plain ACCOlint (? Christian Perfection, 
(Londyn: Epworth. Nd)). 6: „W roku 1726 spotkałem \\ith Kempis's Chris / ian's Pallern. ('Natura i e, 
namiot wewnętrzny religia. elity serca. nie wydawało mi się silniejszym światłem niż miało to miejsce 
wcześniej. "~ c I ~) mlin. Moc. 135. 43 Tomlin. Moc. 135. ~~ Tomlin. The Powt '/'. 138. 45 lomlin. The 
Power, I.fO. ~ (, Ngien. D .. The ....... / lftt'f'illg off; od Według / 0. \ lar / in Luther's '7hl'ologia Crucis.' ('\ 
l' \\ York: Pder I.Llng. 1 (95). ~ l). 
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• 47. skrucha. Taka pokuta dawała Lutherowi pociechę, gdy oderwał go od myśli 

sam w sobie, przynajmniej chwilowo.48 Luter nalega: 

Wiara musi wytrysnąć i wypłynąć z krwi, ran i śmierci Chrystusa. Jeśli zobaczysz w nich, że Bóg jest tak 
łaskawie nastawiony do ciebie, że nawet oddaje za ciebie swego Syna, to twoje serce z kolei musi być 
słodkie i skierowane ku Bogu49. 

Pod wpływem Zinzendorfa teologia Lutra była prawdopodobnie dominująca 

wpływ na morawską liturgię i hymnody.5o Przewidując je, Luter jest 

bezwstydnie włączając takie hiperboli jak te: 

Oko, ale woda, oto, jak płynie z ręki człowieka; Lecz wewnętrzna wiara nie zna mocy krwi Jezusa 
Chrystusa. Wiara widzi w nim czerwony powódź, Z krwią Chrystusa zmieszaną i wymieszaną, Która boli 
wszelkiego rodzaju czyni całość, Od Adama zstąpił ... 5! 

U dojrzałego Lutra widoczna jest idea zasługi, w której ... zasługi Chrystusa 



oznacza to samo, co dzieło Chrystusa: Jest w tym szczególnie silny związek 

Luter między krwią Chrystusa a zasługą Chrystusa: 

47 Tomlin. The Power, 140. 48 Tomlin. G. Luter i jego świat. (O: dord: Lion. 2002). 42–44. 49 
Luther. M. Dobry I / 'orks 44:38. cytowane w Westerholm. Perspeccli \ 'e, l. 31. 50 Obraz jest 
skomplikowany. Wielu Mora zidentyfikowało je ze starożytnym „Itas Fratrum”, śpiewając hymn 
rodowy: „Błogosławiony czas, kiedy muszę wędrować.” \ T \\ skinąć głową. CD .. C01l11l111I1i ~ l 
'(krzyżyk: \ foravian Piety in Colonial Bethlehem, (Pennsylvania Slell \ .. dyscyplina i praktyka ilas 
Fratrum ustanowiona przez słynnego biskupa C (llllenius (1592-1670): Podmore. c .. The, \ form'ian 
Church in England / 7} 8- / ~ 6 (), (Oxford: Clarendon Press. 1998) .6. Nie. Jednak w drewnie 
odnotowuje się dominację słownictwa linzendortiańskiego w hymnałach fora ian, które słyszy on e: cd. 
I niezwykłą ze względu na swoją wyjątkowość. to słownictwo, wskazuje. był c1earl: zadłużony na I. 
uther (a także Lutheran Piet ism):: \ t \\ ood. Communi ~ l ', 144-5 i 223, SL'C s cel i llns 1.31.4 dla m \, 
dyskurs Linzendorfa i \ lora \ 'ians. 51 l.eupoIJ.ll .. (red.) .L.lIlhcr's l /' orJ. ,, 1 / 'oI 53 Lilurgyandl (l'Illlls, 
(philadelphia: I (lrtrl'SS.) 1% 5). i () 1. 1.'0111 do 'h) mn. Do Jordan I / „I / ell 0111” Lord Ilad („O / lll” 
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· .. nasze miejsce przebłagania nie jest zdobywane przez nasze zasługi, lecz w Jego Chrystusie. krew, to 
znaczy w Jego cierpieniu, przez które uczynił satysfakcję i zasłużył na przebłaganie za tych, którzy w 
Niego wierzą ... a nasze grzechy zostały przebaczone przez Jego krew, to znaczy przez zasługę Jego krwi 
... 53 

Uzgodniony atak Luthera na wysoką premię za zasługi człowieka 

dzieła średniowiecznego chrześcijaństwa mogą być prawdziwym źródłem idei „błagania 

krew.' Wyrażenie „błaganie” o krew nie wydaje się jednak pojawiać 

P · 54 d 'untans, IS nie jest powszechnym zwrotem aż do hymnów Charlesa Wesleya. 

Z Lutra jasne jest, że zasadniczo anzelmiański pogląd na śmierć Chrystusa jako osiągnięcie 

pewna nadwyżka zasług u Boga pozostała niezmieniona wraz z przejściem do 

Protestantyzm; był to po prostu sposób, w jaki tę zasługę można było zawłaszczyć 

zmieniono: z sakramentu mszy na sakrament głoszenia. 

52 Aulen, G., Christus Victor: Studium historyczne o / Trzy główne typy o / Idea o / 
Zadośćuczynienie. (Londyn: SPCK, 1931). 134. Soteriologia spowiedzi augsburskiej jest w dużej mierze 
soteriologią zasługi: Artykuł II: „Luteranie potępiają Pelagian i innych, którzy zaprzeczają, że pierwotna 
deprawacja jest grzechem i którzy, aby ukryć chwałę zasług i korzyści Chrystusa, argumentują, że 
człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem dzięki własnej sile i rozumowi: „Artykuł IV: ... ludzie 
nie mogą być usprawiedliwieni przed Bogiem z własnej siły, zasług lub uczynków, ale są dobrowolnie 
usprawiedliwieni ze względu na Chrystusa, przez wiarę”. At1icle VI: „Oni także nauczają… trzeba czynić 
dobre uczynki nakazane przez Boga. ze względu na wolę Bożą, ale nie powinniśmy polegać na tym, aby 
zasłużyć na usprawiedliwienie przed Bogiem. ”Wyznanie wiary: które zostało przekazane jego 
cesarskiej majestacie Karolowi V diecie z. ~ ugsburga pod koniec 1530 r. przez Philipa Melanchthona 
1497-1560. Tr. F. Bente i WHT Dau. (St Louis: Concordia Publishing House, 1921), 37-95 dostęp online 
w 53 Exposition of Rzymian 3:25 i Rzymian 5: 8 w Oswald, H .. ( ed), Luther's Works. (St Louis: 
Concordia, 1972), 32 i 45. (kursywa oryginalna) 54 Zobacz zwłaszcza cztery zdarzenia z rozprawy 
Stephena Charnocka. Dyskurs o / ('/ ransing nrtue o / Christ's Blood ( http: // www. dostęp online 18 
listopada 2008 r., pierwotnie \\ fitten 1684) .3: „Jest to dla nas nieustanne błaganie, ciągłe 



opowiadanie o tym. Jest to fontanna otwarta dla nas grzech, Zach. XIII. I. „27:” Rzym. III. 22. 25. „Wiara 
w jego krew.” Wiara dochodząca do jego krwi. Obejmująca jego krew. Ssająca swoją krew przebłagalną 
i błagająca ją. ”28: „Jaki powód do C teraz? \ rC (1 remisja z powodu zwykłego współczucia. \\ bez 
błagania o krew '! ”39:. ... jest to krew, która nie została upita przez ziemię. ale zebrała się ponownie w 
jego ciele, aby być błagającym. oczyszczającym krew w obecności Boga na wypadek śmierci. " 
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1.3 Hrabia Zinzendorf. 

Najodleglejszy punkt w pochodzeniu duchowo-zielonoświątkowym od duchowości 

nieprzerwaną linią jest prześledzenie pietyzmu z przełomu I i XVIII wieku 

Europa. Głosy przemawiające za takim podejściem wydają się nieliczne i stonowane. jednak. To jest 

być może dlatego, że Zielonoświątkowi oceniają, co jest częścią ich historii, a co nie 

ich historii według kryterium chrztu w Duchu Świętym, idei, która nie 

zacznijcie kształtować się aż do Drugiego Błogosławieństwa Johna Wesleya. W tej tezie nie zgadzam się 

że istnieje jeszcze jeden korzeń duchowości zielonoświątkowej, który sięga znacznie dalej, ale 

który był nie mniej kształtujący w pierwszych dniach zielonoświątkowców: mistyczna krew 

korzeń. Wskazuje Anderson bardzo jasno na temat pietystycznych korzeni współczesnego 
zielonoświątkowego ism 

do nacisku pietystów na nowe narodziny Ducha Świętego jako na scenę dla 

podwójne przyjęcie Wesleyanism przez Ducha Świętego. 

55 

Bundy ekspert ds. acknO 

Pietizm, cytuje pietyzm „biblijny” i „prymitywizm” jako znaczące wpływy, w których pośredniczy 

do zielonoświątkowców amerykańskich za pośrednictwem Wesleya i Fletchera, ale do 
zielonoświątkowców europejskich 

bezpośrednio. Co ciekawe, rozszerza termin „europejski pietyzm” na 19 

th 

Centur). II. d 17-te 18-te grupy C 56, a także bardziej rozpoznawalne grupy uczestników. 

Synan, będąc pastorem Zielonoświątkowej Świętości. woli zacząć od \\ ith \\ 'eslc), 57 

podczas gdy Dayton uznaje znaczenie pietyzmu jako źródła pośredniego, ale 

woli zacząć od metodizmu. 

511 

55: \ nderson. , \ ... , / n / nfroducfioll fo Pelltecostalism. (Cambridge: lnnin: rsity Press. 20 (l4). 2), „(„ 
Bund \. D .. „European Pietist Roots of Pentecostalism” in Burgess. S & E .. „an der ~ laas (red.) TIll”) , \ 



('11' 11I1 ~ 'rnafiollal Dictional :)' (? (Zielonoświątkowy alld Charislllulic, \ Im · I.'IIIt'IIIS, ((irand R.apids: 
Zondenan. 

2 (02) .611-13, 5-: 'S \ nan .. The (' ('lItlilT o (the Ho ~)' .l., JJirit, 2, 15. 17., ~ 6 ~ 1 \ ' ton. D. .. Dachy 
teologiczne (? f Penfl! costalism. (Londlm: Scarecrow, 198 ~ I. 3-; 
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Okres, w którym pojawił się pietyzm, był okresem ·· ... odrodzenia moralnego i 

powaga religijna:, 59 Pojawianie się w tej gorliwości. Pietyzm miał swoje źródło 

geniusz, który sprawił, że stał się punktem wyjścia dla wielu rzeczy, które są teraz uważane za coś 
oczywistego 

Ewangelicki protestantyzm. 

6o 

Pietizm przejawiał silne pragnienie przeniesienia się z 

martwa ortodoksja luterańska i umieściła w niej doktrynę regeneracji 

soteriologia61. Spowodowało to pożądane skupienie się na subiektywnym stanie 

wierzący w przeciwieństwie do jego obiektywnie uzasadnionego statusu. 

c <! Takie duchowe odrodzenie 

doprowadziłoby do pobożnego i świętego życia, pożądanego rezultatu. Rzeczywiście, pietyzm 
Halle. jego 

najwcześniejsza forma, zainicjowana przez Philipa Jakoba Spenera jego książką Pia Desideria w 1675 r. 

był tak zaniepokojony imperatywem reformowania charakteru, że dramatycznie 

lekceważy luterańską doktrynę uzasadnienia. W ten sposób obwiniano Halle Pietism 

raczej deformować niż reformować. 63 

Od 1727 r. Zaczęła się pojawiać zauważalna nowa forma pietyzmu. którego lider. Liczyć 

Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) .6- + faktycznie przyszedł odrzucić 

„q Tappert. T .. (Tr. i wyd.). Pia Desideria autor: PhilipJacobSpener. (Philadelphia: Fortress. 1964). I. 60 
Stoemer przytacza orientację świętości głoszoną przez protestantów.„ \ astly e, panded hymnod) ” i 
wizja pietyzmu ..... potrzebująca (iospelChrisC jako protestancka · pierwsza. "Dla niego." Pietyzm był 
najważniejszym wydarzeniem w duchowości protestanckiej):. Stoemer. F .. " Przedmowa "w Erb .. F. 
(red.) Pietists: Se / ecled Writings. (London: SPCK. 1983). I. 61 ..... zarówno w Spener, jak i we Francke 
czytaj więcej o regeneracji niż o uzasadnieniu: „Stoeftler. F .. Niemiecki pietyzm w XVIII wieku. (Leiden: 
Brill. 1973) .10. b2 Erb. Pietists. 6. Przyniósł także ostry podział między głową a „serce”, które stało się 
tak charakterystyczne dla pietyzmu i jego nowocześniejszych odpowiedników: „Pamiętajmy, że w 
ostatnim sądzie nie będziemy pytani, jak się nauczyliśmy ...” Tappert. Pia Desideria. 36. To podejście 
będzie szczególnie) wpływowe na Pi Północnoamerykańscy potomkowie etizmu według 
Erba. Pietris. 25. („Frb. Pietists. 6. Zanieczyszczeni” i luterańscy ortodoksi), jakie wywołał ten nowy 
pogląd, szczegółowo opisano w Stoemer. Pietyzm. 8–23,57-71. (> ~ Wśród najnowszych ogólnych 
poglądów na temat życia i teologii Zinzendorfa są: Beyreuther. E. .. Zin :: endor / 'lind die Clzristenheit. 



(Marburg an der Lahn: Francke. 1961). Be) reuther. E .. SlUdien zur Theologie 'Zill :: endorf. 
~. (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener \. Erlag der Buchhandlung des Lr / iehungs \ ereins. 1% 2). Tj. : \. .I 
.. Zin :: elldort ECLIlllcnical Pioneer: A STlleh 'in the, Ioravian Contribll ~ on Christian. \ Fission and (lliTl' 
"(London: SCi '. I. 1962)., \ Akn. L. . Die Theologie dl's jllllgL'l} lill: :(! I / dOlf (Berlin: Lutherisches \ 
'erlagshaus. 1% 6). \\ einlick. J. R .. CO / ill Ii Il :: C II do r1. ('\ e \\ York:, \ hingdon Press. 1956: 
przedrukowano Betlejem. Pa .: 1 \ Illra \ ian Church in, \ meril · <1. 19lN \. I reeman. J. / \ ...-111 FCII / Il 
willical Theology of the Hearl: Theology 01 Count. \ 'Icholas Ludll'ig \' 011 Zirccnt! OIf (Bethlehem. Pa .: 
Mora \ ian Publicatillns. 199 ~). D. \ k ~ er i P. Pt: ukt: r. (EJs). GrafOhlle Gre / un: 

coraz bardziej legalistyczny pietyzm Halle, z którym był wychowywany. Ta grupa ~ 

65 osób, które stały się znane w Anglii jako Morawowie, czerpało wiele z nich 

przywództwo z Czech i Moraw we współczesnej Republice Czeskiej. Jego 

członkostwo, złożona mieszanka protestantów 66, była jedną z niewielkich części powszechnego 

emigracja z protestanckich centrów Europy Środkowej w ślad za katolikiem 

represja. Teraz ci uchodźcy mogli bezpiecznie praktykować swoją religię na Zinzendorf 

nieruchomości w Saksonii. 

Morawski pietyzm przejawiał wszystkie charakterystyczne cechy ewangelizmu. Pośród 

te ewangeliczne znaczniki tożsamości były silną teologią crosS. 

67 

Od 

Leben und Werk von Nikolaus Ludwig Gra / von ZinzendOlf (Hermhut: Unitlitsarchiv im Verlag der 
Comeniusbuchhandlung, 2000). 65 W całym tym dziele użyty zostanie termin najbardziej znany 
niewyspecjalizowanemu anglojęzycznemu czytelnikowi: Morawianom, jednak na kontynencie 
Morawczycy określiliby się jako Briidergemeine, „Zgromadzenie Braci: nawet w Wielka Brytania, 
Morawowie XVIII wieku), zdaniem Steada, normalnie nie określiliby się mianem Moraw, ale raczej 
„Zjednoczeni Bracia lub Bracia: termin„ Kościół Morawski ”stał się oficjalny w prowincji brytyjskiej 
dopiero w 1908 r. : Stead & Stead, egzotyczna roślina, 3-4. 66 Znaczna część badań podważyła 
poważnie wątpliwości tradycyjnego historycznego opisu początków, który głosi bezpośrednią ciągłość 
oryginalnego Unitas Fratrum. To \\ jako społeczność Proto Protestantów, którzy zerwali z Rzymem w 
1457 roku i prawie zostali zniszczeni przez wojnę trzydziestoletnią (161848). Historia przetrwała, jak 
głosi historia, jako podziemny kościół o nazwie „Ukryte Ziarno” od 1627 do 1722 r., Kiedy to pierwsi 
czescy uchodźcy przybyli do posiadłości Zinzendorf. Potem zaczął się czas Odrodzonych Braci. Atwood 
uważa za wątpliwe, czy którykolwiek z: WOO czeskich uchodźców, którzy przybyli do Zinzendorf, byli 
kiedyś członkami dawnej Unitas Fratrum. Przydatnie przytacza trzy znaczące wypowiedzi w debacie, 
które przemawiają przeciwko temu tradycyjnemu rozumieniu: Molnar. E .. „Pobożne oszustwo 
hrabiego Zinzendorfa”, Iliff Review 11 (1954), 29-38; Ward, WR, „The Renewed Unit” of the Brothers: 
Ancient Church, New Sect, or Transconfessional Movement, Biuletyn o / John Rylands Library 70 
(1988), IXVII-XCII; Sterrick. E., „Mlihrische BrUder. Bohemische BrUder. Und die BrUdergemeine:„ 
Unitas Fratrum 48 (2001) .106-14, cyt. W Atwood, Community. 21. Zeman wyjaśnia, jak złożony był 
czeski protestantyzm zarówno przed jak i po nim wpływ Lutra i Kalwina przetoczył się przez ten region, 
rozróżniając morawskich anabaptystów, braci hutterytów i Cnitas Fratrum, poświęca cztery strony na 
wyjaśnienie terminologii) sam: Zeman. 1. K., Anabaptyści i Bracia Czescy na Morawach 1526 -1628: A 
Study o / Origins and Contacts. (The Hague: Mouton, 1969), 55-58. Znaczące książki nadal pojawiają się 
w języku angielskim, jednak przynajmniej częściowo nawiązują one do tradycyjnego opisu pochodzenia 



morawskiego, w szczególności: Podmore, Morawski Kościół w Anglii, 5-6, który twierdzi, że zstąpił z L 
'nitas Fratrum dla Moraw, ale że mieli. dopóki Toitschig i Nitschmanns ich nie odnówą. ”niewielka 
wiedza na temat tradycji ich przodków : „Jest czysty. ho \ n ~ \ er. że. do kwietnia 1727 r. około jedna 
trzecia dorosłej populacji Hermhut (ogółem 220) była Niemcami. Steady, po imponującej literaturze, 
ponownie \ ie \\. arriwat to niuansowa pozycja, która pozwala zejść Unitas Fratrum dla znacznej części 
grupy. ale podkreśla jego mieszany zbiór: \ ion: Stead & Stead. Emtic Plant. 13–29. b7Bebbington 
identyfikuje teologię krzyża jako jeden ze składników w swoim obecnie używanym „czworoboku” 
rozróżnień, który charakteryzował wszystkie formy ewangelizacji. pozostałe trzy elementy są 

33 

Morawy dalej, subiektywny wymiar życia chrześcijańskiego. już zarejestrowano 

autor: Halle Pietism. nie był już wyśrodkowany na narodzinach ne: nie był tak wyśrodkowany na 

osobiste zawłaszczenie zasług Śmierci. Ta koncentrująca się na duchowości duchowość 

stworzył centralny element tego, co jest obecnie uznawane za istotną część 

„żywotna ortodoksja”, która leży u podstaw wszystkich wielkich przebudzeń z XVIII wieku68 

Zasadniczo użycie słowa „krew” stało się bardziej odpowiednie 

niż „krzyż: od” krwi: zarówno symbolicznie, jak i biblijnie) mówienie. jest 

aspekt ofiary, którą można najłatwiej zmanipulować i zastosować do 

adorator. Jest płynny i dystrybuowany. Wracając do Bernarda. rana boczna 

Chrystus stałby się kolejnym punktem subiektywnego kontaktu. tym razem wymagające 

czciciel, podobnie jak Tomasz, zbliża się z wiarą i dotyka zbawiciela. 

Duchowe korzenie Zinzendorfa głęboko sięgają pietyzmu Halle. Oboje rodzice są pietyści. 

Jego nauka w wieku od 10 do 16 lat była pietyzmem, a kiedy wreszcie - jego ido 

matka zostawiła go pod opieką babci. to pietyzm jego babki 

oddanie, które wpłynęłoby na niego najbardziej. Jeden incydent podczas jego Grand Tour w 

18 lat został uznany przez Lewis69 za szczególnie znaczący. Ten moment jest jego 

oglądanie Ecce Homo Dominico Fetiego w galerii sztuki DUsseldorf w dniu 22 maja) 

17 I 9. Przedstawia Jezusa w koronie cierniowej. Pod obrazem znajduje się podpis 

saymg: 

hihli'KenlriLit ~. acti \ 'ism and l'omersionism. Behhington. D. Świętość chora SineleL'lIlh-Centwy 
Fngland. (Carlisle: Paternoster. 2000) .36 - + 1. „:> 3 -”:> 7. 77–78. 'os Pi ~~ in. S .. Fi / "eslo /" m olt / 
II! Lord, (Carlisle: Paternoster. .2000). , + ':> -' + 9. 69 "„ I wtedy, a potem młody hrabia popiołu. J, 
litościwy Chrystus, poprowadzę go do · wspólnoty lub jego sulrerinów i otworzy mu życie lub starość. 
" Le \\ jest. , \ .. Zin = endOlI E (umenical Pioneer, (I,) (1do ~: SCf \ 1. 19 (2), 28-29. To nie było. Ht) \\ e \ 
cr. T ~ c mom ~ nt Zin: ~ ndorfs com, crsion: Ilutton. .I .. A Ilislmy (il! Je, \ lor ([l'i (/ 1I ('! Jure / I, tlndon: 
\ Itlra \ lan Puhhcatl \ I1 Oillce. 19 (9). I Xh, „l), \ t \\ ooJ. („ Olll / ll / llli ~ \ ”, 98. 
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Ego pro te haec passus sum; tu vero, quidfecisti ero me? "Ja dla ciebie cierpiałem; trulv, co dla mnie 
zrobiłeś? 7. 

Jest to jednak mało prawdopodobne, aby było to główne źródło osobliwej teologii Zinzendorfa 

crucis i jest bardziej prawdopodobne, że był katalizatorem, który reagował z pierwiastkami już 
znanymi) 

obecny w duchowości Zinzendorfa. Wpłynęłyby na to dwa inne wpływy 

Zinzendorf od znacznie młodszego wieku. Arystokracja, w której Zinzendorf \\ as 

urodzony sam był pogrążony w pasji mistycyzmu. szczególnie Pięć Świętych Ran 

kult. Ferdynand II (1619-37) miał znaczący wpływ na niemiecką arystokrację w 

w tym kierunku. Sam Ferdynand II uklęknął iz wyciągniętymi rękami. pocałuj 

piętro pięć razy dziennie na pamiątkę pięciu ran Chrystusa. 71 Po drugie. 

Dzieciństwo Zinzendorfa było już zanurzone w Lutrze dzięki jego babci. 

Za jego pobożną babcią krył się głos Marcina Lutra. Czyta na głos 

ze swoich prac tak często, że Zinzendorf twierdził w dorosłym życiu, że wciąż może dL godz. · 72 
wypowiedzi na temat dowolnego TOPIC. 

W 1734 r. Zinzendorfunderwent „nawrócił się” do Lutra (jakby to było potrzebne). 

szczególnie upodobał sobie spowiedź augsburską. Tak więc jest tak jak 

Moraw, że nacisk Lutra na czystą łaskę zasługuje jedynie na krew Chrystusa 

w połączeniu z „religią serca” Zinzendorfa, tworząc szczególną markę 

Protestantyzm charakteryzuje się oddaniem, wolnością od pelagianizmu. na 

nacisk na subiektywne doświadczenia religijne i ekumenizm. 

73 

70 Tłumaczenie hy Freeman .. \ ... / 11 Teologia eculllenical o / the Heart. Theology of Co lint Sic / wlas 
Ludlfi ~ VOII / 'il / ~ (' ndorr. (Bethlehem: The \ loravian Church in. \ Merica. 1998), 63. 71 SaLJ ~ ders. S 
.. Cross, ',' ) „\ I'ord and L. \ 'F'e: ~')” (Jcred, \ Iusic al Ihe Imperial Courl of Ferdinand / I 4 lIahshurg 
1619-163 7, ({hford: Clarendon. 1995). :: 03-.t, 72 Freeman. Thcolo, 't!), Olthe flcarr .. 53,. 73 „Można 
powiedzieć, że teologiczni, tj. Ci, którzy są rartkularni wobec Kościoła, zostali prześladowani:„ że 
chrześcijanin) w jego sercu jest relacyjny i de opcjonalne. nie koncepcyjne. "Ireeman. Theolo, 't!), (J (lit. 
5, 

.., - '~ 

Dziewięć publicznych wykładów z 174674 r. Jest znaczących, ponieważ chwytają Zinzendorfa 

teologia u szczytu tzw. „okresu przesiewania”. Był to okres od 1743 r 

do 1750 r., kiedy teologia morawskiej krwi i ran była u szczytu. 



Pierwszą cechą wyróżniającą zauważalną na tych wykładach jest metafora wzroku. 

Zachęcamy słuchaczy Zinzendorfa do wizualizacji ran Jezusa: 

Jeśli więc poważnie myślisz o Zbawicielu. wnioskujcie, że krwawiący Zbawiciel stoi przed waszymi 
sercami, że jest tam osobiście, pragnie, abyście spojrzeli na Swoje rany. 75 

Powodem, dla którego Jezus najwyraźniej chce, aby jego rany były w centrum uwagi 

wielbienie umysłu jest moralnie przemieniającą siłą, jaką posiadają. Peter Abelard. 

który nie wydaje się mieć wpływu na Zinzendorfa. znani przynieśli 

ten aspekt krzyża na pierwszy plan. 

76 

W poniższym wyciągu Zinzendorf został dodany do 

ta luterańska idea Oblubieńca Bernarda, a zwłaszcza Zinzendorfa O. 

zamiłowanie do Jana 20: 24-29 (zmartwychwstały, ale wciąż zmartwiony Jezus ukazujący się 
Tomaszowi): 

74 Te giHn podczas rezydencji Zinzendorfa) w Anglii (1746–55) i uczestniczyli b) biskupa Lincolna. John 
Thomas. Pomimo wysokiego) niekonwencjonalnego tonu tych wykładów. biskup stał się bardzo 
wpływowy w przekonywaniu Parlamentu. i stąd Kościół Anglii. uznanie Morawian za „: episkopalny 
Kościół episkopalny”. i przyjmijcie ich do komunii z Kościołem Anglii. I jego formalny odbył się wraz z 
odejściem Loravian. W 1749 r .: Podmore. . \ / orm'ial1 ~. Cllurc II ill ElIglalld. ~ 47, 7 ~ l.inzendorL. \ 'Jlll' 
Puhiic Wykłady. 67. 7 (:, w rzeczywistości. Bernard. Jeden z wpływowych sygnatariuszy wpływa na. \\ 
'w przeciwieństwie do ttl. \ BelJrd · s positit'n z podobnych powodów, że I.inzendorf miałby być: " 
Chrystus wyszedł i umarł [zgodnie z pozycją Belarda / w żadnym innym celu niż to, że mógłby nam 
zaparzyć, jak to zrobić) swoje \\ t11: ds i egzamin, i wskazać. pasja i śmierć. do „lim limit to nasze 10 \ e 
powinno odejść. W ten sposób nie mógł komunikować się z prawością. ale tylko rC \ t'akd do nas \\ hat 
to jest. "Bernard cytowany w \ lcDade .I .. Christian Doc'ril1l. (l Jni \ l ~ rsit) z London Pr \ .'s ~. 2 (00) 
.50. 
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Albowiem Zbawiciel nigdy nie jest wieczny bez Swego znaku, bez Swoich ran: publiczność pokazuje 
Jego święte rany jako podstawę ... Ifwe. dlatego chcę zaprosić ludzi do małżeństwa, jeśli chcemy opisać 
Oblubieńca, trzeba powiedzieć w ten sposób: „Postanowiłem nie uświadamiać wam nic poza Jezusem 
zawieszonym na krzyżu (1 Kor. .2: 2). jak On jest ranny. 1 skieruj cię na Jego odciski gwoździ, na bok, do 
dziury, którą włócznia przebiła w Jego boku ... Gdy tylko to spojrzenie uderzy twoje serce \ OU, biegnij 
do • 77. • ślubu weselnego. 

Jednak ten czynnik wpływu moralnego nie oznacza jedynie przykładnej funkcji dla 

krzyż, 78, ponieważ wszyscy prawdziwi wierzący są tacy, ponieważ uczestniczą w rannych 

Zbawiciel; zajęli się swoimi wątpliwościami, jak Tomasz, i oddali się swoim sercom 

ranny Chrystus. Odtąd są oni w Chrystusie, w żywotnej wiecznej jedności z Nim: 

Ten, który w tej chwili, w tej chwili, kiedy Zbawiciel ukazuje się mu i kiedy mówi mu, jak do Piotra. . Czy 
kochasz mnie w tej postaci? - on może powiedzieć: „Wiesz wszystko; wiesz, że Cię kocham;' ten, który 



w tej chwili, w tej chwili zatraca się w swej udręczonej formie i cierpiącej postaci - pozostaje w nim na 
wieki, bez zakłóceń ... 79 

W rzeczywistości sam regenerujący Duch Święty wypływa z ran Chrystusa: 

A jeśli chodzi o Ducha Świętego, który buduje się, jakby wyszedł z matrycy Rany swojej świętej Strony 
... Najpierw, gdy włócznia wbiła się w drogiego Baranka, wytrysnęła wraz z niezniszczalną krwią i 
życiem Baranek wraz ze Źródłem wszystkich, w tym czasie, w jednostki ludzkie, aby przywrócić ich 
małego ducha (Jan 7) i zabrał całą rzeszę dusz. h '' \ '80 In IS 1tl \ .. llpcollu. 

77 ZinzendorL. \ 'Ine Puhlic /.c('fures, 28. cf. At \\ ood:' "/ inzendorf \\, ponieważ jest pod silnym 
wpływem mistycyzmu marriagc latc medycznej w Europie, ale łączy to urządzenie do obrazowania : \\ 
z: \ tonemcnt w sposób .. uniquc .... Zinzendorf łączy mistycyzm małżeński z luterańskim teologiem 
krzyżowym :. 

: \ tood. Communi!, ·, 91. 78 Jest. jak zauważył At \ ~ 'ood.littlc bezpośrednie odniesienie do „moralit: 
or purit :.” in \\ llra \ ian h \ mns: „Ton jest taki, że ci, którzy są Jezusem, są moralni i czyści, ale nie ma 
potrzeby podkreślania moralnego b ~ ha \ iour: '. \ t \\ ood. (ommunity , 147. 79 I.rb. Pietists, Y20. 
Powołując się na "illc Public Lecllires 25 września 746. Te" \ t był John 21: 6.! LO l.inzendorL Ein lind ~ 
fQ1dg Dyskurs 16 grudnia 1774 7 {nawiasy oryginał). citcd w Freeman. 

J "hcolo, I {\ ', 192. 
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W sposób, który wyprzedza zielonoświątkowców, nabożeństwo do Hoi: Duch \\ jest centralne 

aspekt życia społeczności morawskiej81. Słynna komunia senna z 13 lat 

Sierpień 1727, kiedy mówi się, że Duch Święty spadł na wszystkich obecnych stapiaczy 

w jedność, która wcześniej była trudna do utrzymania, została opisana jako 

· „Quasi-zielonoświątkowy.” 82 Oprócz bardziej znanej Litanii o ranach, 83 tys. Litanii 

do Ducha Świętego, Te Matrem i Modlitwy Kościoła do Ducha Świętego, gdzie indziej 

używane co tydzień. 

84 

Do śmierci Zinzendorfa i późniejszej rewizji wielu 

Morawska doktryna, Duch Święty był czczony jako Matka, prosta. dostępny 

koncepcja dobrze pasująca do koncepcji Chrystusa jako Męża i Boga jako Ojca 

trzy najbardziej intymne relacje, które ludzie znają .. 85 

Powyższy fragment jest uderzający 

dzięki połączeniu Ducha Świętego z krwią Chrystusa, pełniejsze możliwości 

z których zbadałby Andrew Murray.86 Poniższy fragment z Te 

Matrem przewiduje również Toma Smaila 

87 



w jasnej wizji relacji bet \\ ecn 

81 Nabożeństwo do Ducha Świętego jako Matki. zgodnie z ZinzendorL „an e \: tremel) ważny i istotny 
punkt ... i wszystkie nasze (iemeine i praxis wisi na tym punkcie.", \ t \\ ood. c .. "~! inny z ludu Bożego: 
Adoracja Ducha Świętego w osiemnastowiecznym BrGdergemeine: „Church His / my 68: 4 (Dec.1999). 
887. tłumacząc z lil1Lendorfs Eine Rede, \ '011 /. \ Flllfer-AII / te des heiligen Geisfes. Gehalten in 
London den 19 października 1.-'- 16. cf. Kinkel. G. S. .. Our Dear, ja / other the Spirit. W Im'cstigation 
o.fount 7.in ~ endOl: fs Theology and Praxis. (Ne \\ York: Uni \ ersit) Press of America. 1990). 
Powiedziawszy to. At \\ ood's 0 \\ n sUJ '\ e). W późniejszym badaniu. Z zakresu 18 idei mormian h) 
mnod) dało w sumie onl) 63 odniesień do „Ducha Świętego”, a 64 do „Matki”. Porównuje to. według 
sumy jego liczb. 29 z 295 odniesień do „Baranka:” 273 odniesień do „\\ ounds.” i 225 odniesień do ·· 
blood. "At \\ ood. Community, 1-1--1--5. Ten jakiś kapelusz podważa jego twierdzenie, że nacisk Mora 
na Ducha jest" jednym z najlepiej zachowanych sekrety w historii chrześcijaństwa. „At \\ ood.” Mother. 
”908. 82 Podmore., \ form'ian Church in England. 6. niewątpliwie odnosząc się do Dziejów Apostolskich 
2 zamiast 1906. Pneumatologia matki Zinzendorfa nie zaczyna \ dop do 1738 r. jednak:: \ t \\ ood. "\ 
Iother." 889. 8.1 ~ \ all \ ~.! ora \ ians poczuł poważne przywiązanie do tego litana). Zinzendorf sam 
polecił, że jeśli ktoś z zewnątrz \\ zrozumie. ja ”.! orawianizm naprawdę. Chodzi o„ nasze hymny. nasza 
Litania o Ranach i homoseksualiści na tej samej ..... On lub ona musi iść:. \ t \\ ood. ('ommuni ~ l'. 1-1- I. 
Tłumaczenie z lIe / pers COI1! L'I'encc, \ Iinutes of i '.! ora \ ian. \ rchi \ es. Nm.8 17- + 8 . rozdział 6 .. \ 
pełne tłumaczenie Litana) pojawia się w: \ t \\ ood. Społeczność. 2 ~ 3-2 ~ 7. cr. jego "Zin / endorfs 
Litany llfthe \\ ounds of II usband: 'i-lIlheran QlIa, .ter ~ \' \ I (1997). \ ~ 9-: 2 1-1-. s": \ t \\ ood. „i”.! 
inne. ” 900. 85. \ Twood. „i'.h) thcr.” 890-80 Ja lub odrzucenie nauk r. Ndre \\ i'.lurraya na temat 
krwi. patrz punkt 3.2 tej pracy. ~ 'Ilis próba ~ Teologicznie łącząc dzieło „pirytu z dziełem”, zostało 
omówione w rozdziale 8. .2. 

dzieło Syna i dzieło Ducha: „Boski majestat. który pochodzi 

Ojciec, który chwali Syna jako stwórcę i wskazuje na jego cierpienie ..... 88 

Jeśli chodzi o pokutę, nuta przebaczenia brzmi tylko w środku 

wychwalając głęboką przemianę moralną obudzoną w sercu przez wizję 

ranny, cierpiący Chrystus: 

Potem myślę: do widzenia. Ty sam siebie wzmocniłeś. Jak wosk przed ogniem. Chcę rozpłynąć się w 
cierpieniu Jezusa. Moje serce ujrzy gniew W tym cierpieniu, bólu I ujrzy kąpiel oczyszczającą Dla 
wszystkich plam moich przestępstw 89 

Czynnik wpływu moralnego nigdy nie jest daleki od myślenia Zinzendorfa: „Gdyby tylko 

moc jego krwi / Opanowałbym moje twarde serce / Wepchnął się w każdą część! .. "ll Aby wyważyć 

ten dźwięk zasługi brzmi równie równo: „Niech pozwoli ci się dzielić 

w Jego krwawym pokucie. niech obdarzy was pokutą za cały świat 

łaska i przebaczenie grzechów; niech nasz Pan wam błogosławi Swoimi zasługami ...:, 91 Jest zasługa 

nieodłącznie związane z samymi ranami: ..... krwawiący Mąż formuje się w 

najbardziej wewnętrzna część duszy. Wtedy serce jest pełne Jezusa. pełen Jego \ vounds i 

Jego rany, pełne Zasług Baranka, · 92 „Krew” również pojawiają się obok 

„prawość”, aby przekazać ten sam pomysł. ”3 Klasycznym przykładem tego może być 



Najsłynniejszy hymn Zinzendorfa. przetłumaczone przez Johna Wesleya: 

88 Tłumaczenie h) Atwood. „l \ lother: '886. xq Erh. Pielisls. 309. 90 Ii (lIcndori'.. \ 'ja zapaliłem' Public 
Lecturt's. 56. 91 linzendorL. \ 1I1t 'Puhlic rcclurcs, 6 ~ & 94.') ~ ZirllL 'ndorL Sille Puhlic reclllreS, 9 ~. q; 
ZinzL'ndorC \ 1I1t' Puhlic r, '(' llIr ("I, 73.76 
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Jezusie, Twojej krwi i prawości, moim pięknem jest, moja chwalebna szata, pośród płonących światów 
w tych szeregach Z radością podniosę głowę, 

W związku z tym (i zawartym w wierszu 3 powyższego hymnu 44) znajduje się nuta 

błagając o krew, oto niezwykle pełna prezentacja koncepcji: 

„” musimy przyjść do Niego całkowicie naturalnie, w najbardziej nędznej formie, w jakiej się 
znajdujemy, błagając o Jego krew, Jego wierność i Jego zasługi oraz przypominając Mu, że my, ludzie, 
jesteśmy nagrodą dla Jego ludzi ~ 9 ” ja su lermg .... 

Dla Zinzendorfa błaganie o krew oznacza rezygnację z wszelkich prób przejęcia 

zasługi przed Bogiem na własny rachunek, aby odważnie zbliżyć się do Boga na podstawie 

Chrisfs zasługi i przypomnieć Bogu o swoim statusie jako krwiopijcy. 

W ciągu dziewięciu publicznych wykładów wyraźnie pozbywa się tego obrazu 

Krwawi krew w jej zadośćuczyniającym znaczeniu. Czynnik wpływu moralnego zostaje wzmocniony i 

język pokuty jest zamieniany na język zasług, pojęcie to. 

nawet wraz z odejściem średniowiecznego feudalizmu nadal miałby pewne 

bezpośredniość dla słuchaczy Zinzendorfa dzięki teologii Lutra. W każdym razie, 

Zinzendort: jak każdy dobry luteranin, jako niewątpliwie przyjmując odkupieńcze znaczenie 

krwi96, ale chciałem przejść dalej i użyć krwi, aby wspiąć się na 

wiara jego naśladowców przeciwko napaściom wieku. Poprzednio w Sine Public 

l) .j "\\ hcn z prochu śmierci powstaję / Aby ubiegać się o moją rezydencję na niebie / E'en, to będzie 
cała moja prośba / 'ksus żył. i umarł. do mc .. · ·, ', ZinzcndorC Ville Puhiic' -l '(' {url's, IO \. <L (, Ilis 
llrthodox) jako luteranin \\ (w nim święcenia luterańskie w 173 ~ Freeman. 1'11 (' 0/0, ((\ '(ifhe II (' orl, 
6, 

40 

Wykłady kładły nacisk na krew Chrystusa jako okupu. 

97 

ale teraz 

krew i rany Chrystusa były rekrutowane przez Zinzendorfa, aby mówić o przesłaniu 

antyintelektualny fideizm wobec dominujących idei Oświecenia. 



98 

To wykorzystanie krwi do 

uczynić punkt zasadniczo nie Nowym Testamentem pojawi się ponownie w całej historii 

mistycyzm krwi podczas naszej podróży. Wczesny pentekostalizm \\ nie jest wyjątkiem. 

wzmacniając motyw Christus Victor do poziomu znacznie wykraczającego poza Nowy Testament 

paradygmaty. Geniusz Zinzendorfa był niezwykle zuchwały i zmysłowy 

język, którym oczarował całe pokolenie, zapewniając mu „anatomię. 

sito fizjologiczne., · 99, przez które mogą przechodzić prawdy duchowe. Przez liturgię. 

hymnody i kazania, sprawił, że mistyczne tęsknoty były wyraziste i zjednoczone z 

Można sobie wyobrazić Boga. 

97 Hamilton. J. & 1 (.. Histon 'o (The. \ / Oravian Church: The ReneH'ed Unitas Fratrum 17 :::: - 1957. 
(Betlejem: Moravian Church in America. 1967). 155. Już w 173 ~ Zinzendorf został szczególnie zabrany z 
biblijnymi zastosowaniami „AUTpOV”. To był „pozorny”. Ze względu na wpływ hvmnodv „braci 
czeskich” na niego: At \\ ood. Communitv. 98. tłumaczenia - - . kazania Lillzendorfa dla mężczyzn: Inhalt 
dererjcnigen Reden, \ I "elche ~ II Berlin vom Iten Januario 17'38 jego :: ItL'1I .Ipri / is in denel1 .lbelld-
Stunden sonderfichJur die. \ / anns-Personen gehaltenll'orden „S I'reeman prO \ ides an incisi \ e 0 \ en 
ie \\ zaangażowania Linzendorfa \\ oświecenia, gdy jego iJeas stale się rozprzestrzenia. Podsumowując 
reakcję Zinzendorfa na to, słowami Pascala:„ Serce ma swoje powody , \\ który powód nie 
dokumentuje kn () \\. "Freeman. Teologia o sercu, ~ 3 (powołując się na Pascala. Boo Penseesa, 
SeL'tion i \.). linzendorfikowany człowiek) na odpowiedzi Schleiermachera: uczucie zamiast 
racjonalizmu. rcligi nus doświadczaj zamiast religijnej nienawiści i dogmatów. Różnica polega na tym, 
że lill / elldorf dre \ v te odpowiedzi z krzyża, a nie osoby Chrystusa. The 'hrist ga \ e Zi (l / endorf naraz 
silną teodyceą. Szczególnie po trzęsieniu ziemi w Lizbonie w 1755 r., Kiedy ~ 1) nie zadaje pytania 
„cierpienie?”. Por. Freeman. Teologia o sercu, ~ 5 - + (l. D '. Faull. 1 (. ~ I .. "Wiara i wyobraźnia: 
Nikolaus Ludwig \ on linzendorfs. · \ Nti-Enlightenment Philosllphy of Sclf." W K. ~ 1. FauIl (cd). 
Antropologia i niemiecki En / ightenmel1f: Perspectin's 011 Humanity. (L.ewisburg: Bucknell llni \ ersity 
Press, 1 (95). 23-56. Ql) Cam poresi. Sok z Ii / t ', 70, 
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1 4 mln. 100 S. .. I ·. . oraVtan ptntua tty. 

Wykorzystanie odniesień do krwi i ran Jezusa, wokół których to było wiele 

charakterystyczna dla morawskiej duchowości została zorganizowana, wkrótce stała się nadmierna. To 

nadmiar osiągnął swój szczyt w wyżej wymienionym „okresie przesiewania”. W tym czasie. 

Zinzendorf był przez pewien czas nieobecny i społeczność HerrnhaaglOI. roślina 

oryginalny Herrnhut został zdominowany przez żywą duchowość niektórych z nich 

młodsi członkowie. Ci młodzi ludzie, dążąc do prawdziwej zażyłości z Jezusem, przyjęli 

niektóre nauki Zinzendorfa dotyczące skrajności. Wydaje się, że były trzy główne 

elementy do tego. Po pierwsze. zakochali się w nauce Jezusa. 



mediowany przez Zinzendorfa, na temat znaczenia bycia jak małe dzieci. Po drugie. 

byli przesiąknięci erotycznymi sposobami wyrażania przez Chrystusa miłości do Jezusa 

Oblubieniec dusz. Po trzecie, wykazali się ekstremalnym i bardzo makabrycznym naciskiem 

na ranach Jezusa. Właśnie do tego ostatniego elementu okresu przesiewania mamy teraz 

skręcać. 

100 Zainteresowanie tym tematem nie powinno być oznaką osłabienia Istnieje wiele opublikowanych 
badań na temat Moraw od Amerykanów. Perspektywa brytyjska i niemiecka. Poniżej znajdują się 
najnowsze ogólne \\ orki. Z amerykańskiego punktu widzenia: Hamilton & Hamilton. Historia o / the, \ 
/ oravial1 Church and Atwood, Społeczność. Z brytyjskiej perspektywy: TO \ dson. C., \ / oravian and. \ 
/ E / hodist: Relationships and Influences iI / the Eighteenth ('en / lilY, (London. 1957). Lewis. Zill ~ 
endOlj. (\\ hich. Pomimo tytułu ma większość) o Morawach). Podmore. , \ / oravian Church in 
England. Lason. . \ liSSiOIl (// T Awakening and Stead & Stead. Ewtic Plant. Z perspektywy 
amerykańskiej i niemieckiej: Gollin. G. 'L... \ / o / "{J \' iol1s ill 7 \ 1'0 Worlds :, 1 Study OtChOllgil1g 
Communities. (Nc \\ York: Columbia lIni \ 't ~ rsity Press. 1967). Dla prac w języku niemieckim do 1987. 
scc f \ k) cr. 0 .. Bibliographisches Handbuch: lIr Zin: e; u / or!: ForschulIg (DUsseldorf. 1987). 101 J) c \ 
clopm ~ nts tutaj. prowadząc do jego faktycznego zamknięcia. arc opishcd w SlL'aJ & Stead. £ \ "o / ic 
Plant, 70 
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To w hymnach i liturgii Moraw ich doktryna się dopełnia 

żywa ekspresja. Komunia przybrała nieznany wymiar duchowej żarliwości 

nawet wśród najbardziej namiętnych średniowiecznych sakramentalistów: 

Potem usiedliśmy z nami do Ducha Agape, obserwując każdą Krwawą Kroplę wypływającą z naszego 
niezrównanego Przyjaciela w Agonii. i wreszcie cieszyło się to, czego słowa nie mogą wypowiedzieć bez 
świętego drżenia Fraim. Ciało i krew Chrystusa. 103 

Według Steadów silny wpływ na Morawian. zapośredniczony przez 

Zinzendorf, to muzyka święta cesarskiego dworu w Habsburgu, o której wspominano wcześniej. 

a także niektóre skrajne przykłady hymnów Johanna Schefflera (1624–77). 79 z 

które trafiły do wczesnej kolekcji morawskiej. I il4 Najpierw zauważę wśród 

Kolekcja hymnów morawskich jest powtórzeniem metafory wzroku: „Daj mi, ell, 

i zobacz te rany / Które życie dla mnie zapewnia: · 105 

Po drugie, luterańskie idee zasług są również widoczne: 

Jezus. Tobie rywalizuję w duchu. Pokryta krwią i ranami: Teraz zbawienie dzięki Twej zasługi Bo moja 
dusza chora na grzech obfituje ... 106 

Przez twoje cierpienia. śmierć i zasługa, ll '~. h. 107 I eterna lie In ent. 

102 Zinzendorfhimselfsaid. „Liturgiści są ważniejsi niż kaznodzieje i nauczyciele:„ Atwood. Cll / lllllmill ”, 
141. translatingjungerhaus Diarium 1 września 1759. Por.„ W naszych kantykach jest więcej dogmatów 
tilan w prozie. ”Mora \ ian sa> cytowany in Lin> anl F .. & P. To \ e>.. \ / orm'iall Worship. (Bramcote: 



Grm e Books. 1 (94) .10. 10.1 I. \ ,: trad from the diaries of the t : nglish Mora \ ian community at 
Fulnec ". cyt. w Stead. Ewtic Pia Ill. 30:„ i. Cr. Stead. G .. ·· I \. \ ora, ian Spiritual it) i jego propagacja w \ 
Vest Yorkshire podczas the lif.! hkel1th-Centur> hangelical Re \ i \ al. "Evangelical fJuarter ~ l '71: 3 
(1999). ~ 4 ~ - ~ 43. 1 (I ~~ Stead & Stead. Exotic Plalll.: nl- 333. 105 Ihl '. \ Loravialllf "1Il1l Book. 
(London: \\ ora \ ian Publication Office. 1911).' \ 0. \ 04. IO (l. \ Lora \ 'ia111 ~ \' I1I1I Book. ': \; 0,97. 
107, / ora \ 'iall f ~ \' 11111 8 ook. ~ 0.101. 

Z ideą zasługi związany jest obraz Chrystusa jako Wniebowstąpionego Najwyższego Kapłana 

błagając Ojca na podstawie Jego ofiary: 

Wszyscy niebiańscy zastępy wielbią Ciebie, siedzącego u boku Ojca twego: tam dla grzeszników 
błagacie ". Pomóżcie nam śpiewać zasługi naszego Zbawiciela. 

To jest nasz jedyny zarzut, że za nas umarłeś. 109 

Te motywy zasługi i prośby pojawią się często w hymnach Karola 

Wesley. 

Po trzecie. jest temat abdykacji dziecięcej. To tutaj terminologia może 

dla kogoś z zewnątrz. być dziwnym i przewrotnym: 

Teraz cały mój umysł spoczywa w jednym zakątku Bocznej Dziury. I marzy o samej Krwi: czasami jest 
tak szeroki HalL Czasami tak blisko i Głęboko, jakby każde Serce w nim Samotnie kłamało i spało. 

Urocza boczna dziura. weź mnie: pozwól mi być w Tobie o Rana Side-hole. My Heart and SouL III Czy 
spodnie dla twojej tak uroczej dziury. 

Tak więc, zarówno dla Zinzendorfa, jak i dla Moraw. religia serca \\ jako religia w 

które szczere serce mogłoby wpatrywać się w rany zmartwychwstałego Chrystusa i tym podobne 

IOH. \ / Orm'iall 'h willlll Rook, No.1 08. 10Q \ / oro \' iall '/ \' 1111 / Rook. Nr 273 110. \ / Orm'iol /, 
IVlIIl1al 17.t8 Część III. Nr 67 cytowane w Stead. Ewtic Plallt. 310. 111 '(vmlla / 17.t8. Część III. Nr 59. 
Stead. F, XoticPlalll. 3 () 9. 

Thomas, usuń wątpliwości. W wierze ponadracjonalnej. dusze morawskie to li 

dla Tego, który za nich umarł. Serca pobożnych są związane ze Zbawicielem w 

zachwycająca miłość. Ta miłość i oddanie, która nigdy nie zapomina o krwi i ranach 

dostarczać zasługi każdego prawdziwego wierzącego. jest wyrażony w języku, który wydaje się dziwny 

i ekstremalne. Taki język jest celowo irracjonalny. To jest język buntu 

przeciw bezpłodności myśli oświeceniowej i religii scholastycznej. 

1.5 Wesleyowie. 

Istnieje duża rywalizacja o to, kto lub co powinno zająć pierwsze miejsce 

czynnik wpływający na kształtowanie teologii Johna Wesleya. Hempton wskazał 

tendencja uczonych Wesleya do ..... konkurowania o wybitne wpływy 



ponad Wesley: „12 w zależności od tego, jaką konkretną tradycję kościelną reprezentują. On 

konkluduje, że bardziej niż ktokolwiek wpływa na bycie wybitnym w teologii Wesleya, 

sam „eklektyzm Wesleya” jest „najważniejszy”, 113 Cracknell i biała lista 

Matka Wesleya, Thomas a Kempis i Jeremy Taylor jako jego najważniejsi wcześnie 

wpływy w okresie, gdy był zajęty koncepcją „czystości 

intencja: · II ~ W tym studium moją jedyną intencją jest ustalenie, skąd jego nacisk 

najprawdopodobniej przyszedł na krew Chrystusa. Jego dzienniki wydają się odzwierciedlać 

Morawski punkt początkowy, prawie nie ma wzmianek o krwi Chrystusa w 

Czasopisma Wesleya do czasu, gdy poznał Petera Bohlera w 

112 IIcmpton. D .. \ / L'f // Odism: Empire utthe Spirif. (Nc \\ Hu \ cn: Yale Uni \ crsity Press. 20 () :, l.: '6 
-:' 7. 113 Ilcmpton. Empire otfhe, <.., 'piril.:' 6-57. 114 Crad , l1ell. K .. & S .I .. White. AI / Introduction fa 
World. \ / crhodism. (Cambridge: Cambridge llni \ L'rsity Press. 2005). 7-9. 

Luty 1738, 115 nieco ponad 3 miesiące przed jego doświadczeniem w Aldersgate (Ma: ~ -l) 

co przypieczętowało dla niego prawdę teologii Bohlera. W związku z tym. chociaż esley's 

teologia krwi stała się bardzo odmienna od teologii Morawian. jego 

punktem początkowym jest prawie na pewno morawski.116 

Wraz z przybyciem Morawianina Petera Bohlera do Londynu, 7 lutego 1738 r. „Więcej 

rozpoczął się określony wpływ Kościoła Morawskiego na angielskie chrześcijaństwo 

zapisał, że: „W dniu swojego lądowania Bohler poznał Jana 

Wesley. ”, 118 John Wesley został później zakochany w duchowości 

Bohler, który wykazał ... dominację nad grzechem i ciągły spokój z poczucia 

przebaczenie ”, które Wesley widział jako ... nową ewangelię. · 11 9 John i Charles Wesley 

pierwszy kontakt z Morawami miał miejsce w 1737 r. podczas podróży przez Atlantyk. 

To spotkanie miało doprowadzić do tego, że John Wesley uświadomił sobie swój brak 

115 Pierwsza wzmianka o krwi Chrystusa Christiana Wesle'a) pochodzi z Sunda) 14, \ pril 1738 \\ hen 
opisuje on głoszenie. w związku z przedłużającymi się dyskusjami z Bohlerem. kazanie na temat 
„wolnego salvati poprzez wiarę w krew Chrystusa”. u św. Anny. Aldersgate: 
http://Vvww.ccel.org/ccel/\\'esIey/journal.t.\t dostęp online 2 () lis: W08. HO \\ C \ er. w jego 
kazaniach. istnieje wiele odniesień do krwi Chrystusa przed jego zetknięciem z Morą. W jednym. hc nen 
głosi, że: „To jest jego codzienna troska. b) łaska Boża w Chrystusie. i poprzez krwi wzywają przymierze. 
aby oczyścić najgłębsze zakamarki jego duszy ... .. Jego pierwsze posłuszne kazanie inaugurowane przez 
Bohlera \\ jak przedstawiony w St Mary · s. Oxford zatytułowany. Salvation bt, Faith. Zgodnie z 
chronologią AC Outlera. to \\\\\\\\\\\\\\\\ Demed II czerwca 1738. według dat TL Smith. to \\ jak 7 
czerwca 1738: http: / /\\esIeY.nnu.edu/john \\ esley / sermons / chron.htlll acccsscd online 20 Nm 
2008. W tym przemawia po raz pierwszy ...... pełne poleganie na krwi Chrystusa: a wiara w zasługi jego 



życia, śmierci i zmartwychwstania, rekompensata dla Niego, jako nasze pojednanie i nasze życie ... 
Wszystkie jego kazania, które wspominają o krwi Chrystusa, są jak naśladowcy („A” tutaj randki Smitha 
różnią się od Outlera. Smith otrzymuje po ukośniku): kazania 101 (1732). 17 (1733). 127 (1735). I (1738: 
Salvation h Faith). 9 (1739/46). 21 (1739/48) .22 (1739/48). 23 (1739.48) .24 (174 (); 481,25 (174 () 
48). 26 (1740/48). [W jego listach jest tylko jedno odniesienie do krwi Jezusa przed I \ 1ay 1738. Od 
tego czasu. na następny kupon samochodów). temat wiary w krew Chrystusa staje się pilny i 
powracający: l1 [t [1: // \\ esley.nnu.edujohn "eslc \ /letters/index.htm, do którego można uzyskać 
dostęp on-line 12 stycznia 2009 r. 116 wcześniejszych wpływów nie trzeba wykluczać. jakkolwiek. Poza 
tym, że wchłonął pasję Kempisa Ill) sticislll. Wcsley, wychowany w tradycji purytańskiej, pogrążony w 
teologii pokuty. Rola Bohlera wydaje się być open \\ 'esle)' se) es na możliwości nfrerus \ .. 'b) wiara al 
(; ne we krwi Chrystusa zamiast dobrego 117 Skevington \ nod., \ .. The Inextinguishahie Bla: e. O \ 
ctcr: Paternoster. 1960). 85. liS I [alllilt ~ n. J .. A liistWl '(? (Rhe Church 1 \ I10 \ l'n (/.I the, \ Ioravian 
Church The Eightcl'lIfh and. \ 'ill [' (l'L'lIth C {, lIturies. (Betlejem: The Mora \ ian Church in, \ merica. 
1900). 85. IIQ Weaklc \ '. eG (cd) . \ 'atlll'C ojRe \' im / (f \ linneapolis: Bethany House. 1987). 28. cititing 
\\ esk :. LI /.eff(',:lo the RighI RlTl'l'clld the Bishop o / Lolldoll (Londyn: W. S. trahan. 1747). 
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wiara. 120 Wesley wkrótce stał się bliskim towarzyszem samego Zinzendorfa. Podział 

między dwoma przywódcami przybyli w 1741 roku, kiedy Wesley i Zinzendorf nie mogli się zgodzić 

w sprawie uświęcenia. 121 Zinzendorfs widok krwi był ścisły) kryminalistycznych 

i stanowczo luterański: „Wszelka chrześcijańska doskonałość jest. Wiara w krew Chrystusa. Nasz 

cała chrześcijańska doskonałość jest przypisywana, a nie nieodłączna. · 122 122 Wesley widział 
oczyszczenie 

krew jako wewnętrzne zdarzenie kryzysowe prowadzące do „czystego serca” 123 Zinzendorf \\ as. w 

sposób Rzymian, mówiąc językiem przypisania, podczas gdy esley. 

wpływ na jego myślenie bardziej od Jana 1: 7. mówił językiem oczyszczenia. 

Wydaje się, że Zinzendorf wprowadza w błąd ortodoksyjny luterański pogląd na uświęcenie 

z jego uzasadnieniem. Dla Zinzendorfa uświęcenie jest zewnętrzne, przypisane 

świętość, hybryda dwóch. W Wesley jest także uzasadnienie i uświęcenie 

zmieszany, tym razem, aby stworzyć przeciwny rodzaj hybrydy: natychmiastowy do wewnątrz 

doskonałość. W sierpniu 1742 r. John Wesley związał się z Morawami 

stać się na tyle słaby, aby jawnie skarcić ich za ich przekonania na temat 

krew i rany Jezusa w kazaniu opisanym jako „bardzo wściekły: · 

12 

-ja 

Angielska reakcja na morologiczną teologię krwi i ran poszerzyła się w 1749 r 

publikacja pierwszego morawskiego hymnu w języku angielskim. Anglicy znaleźli 



odniesienia do krwi i ran, a także jawny erotyzm pieśni 

ofensywa.125 Do 1754 r. większość dziwacznej krwi i języka była 

zredagowane z Morawskiego Hymnu Book of British Province. 

126 

Istnieje jednak 

Dziennik I ~ O: 18-30 stycznia. 1735. Totem. \\, R .. i RP Heitzenrater. (red.) The H "ork. ~ o (John 
Wesle.v VoLl8: Journals and Diaries I. (Nash \ ilk:: \ bingdon. 1988). 142-143. I ~ 1 The Fetter Lane 
Societ) już podzielił mer kwestia spokoju. założenie nowego sllcieta) w odlewni w dniu ~ 3 .lui) 1740 
roku jako początek Towarzystwa pragmatystów. 12 ~ Pełny CO! l \ crsatioT1 jest dostępny w języku 
angielskim Freeman. Theology of the Heart, 188. 123 \\ eslc \. Plain ACCOlinl. 23-27. 124 Podm (~ re.. \ 
Iorm'ian ('/ 7urch in England. 76. 125 Stead & ~ tead. B') olic Plant. 266. 126 SLL'ad & Stead. f ~ \ "() lic 
Plm1l, 323, 
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dowód silnej siły magnetycznej dla morawskiej duchowości ~. nawet w skrajności 

formy, które były odczuwane przez coraz większą liczbę angielskich chrześcijan. I ~ 7 Jest 

również dowody, że soteriologia Johna Wesleya. w drugiej połowie jego: uszy w służbie. 

stał się bardziej luterański, kładąc nacisk na przypisaną sprawiedliwość Chrystusa 

Wiele jego niechęci do morawskich wierzeń wydaje się być pierwotnie zakorzenionych 

ich miłość do Lutra. Wesley połączył Lutra z przerażającym widmem antynomianizmu. 

co zbyt często widywał w swoich nawróconych. Powstała pasja Wesleya do świętości życia 

podejrzliwy wobec Lutra, a zatem teologii morawskiej. 

Od wczesnych lat czterdziestych XVIII w. Stosunek Johna Wesleya do Moraw oscylował 

między goryczą nad ich przekonaniami a nieodpartym podziwem dla nich 

duchowość. Charles Wesley utrzymywał jednak konsekwentnie ducha charytatywnego 

w ich stronę, nawet chwilowo wpadając pod urok ich cichej mody. 12'1 His 

hymny zawierają również jawnie frazeologię morawską: 

o Ty, Wieczna Ofiara, zabita Ofiara za winnego, Przez Wiecznego Ducha złożyła ofiarę zamiast 
grzesznika: Ty jesteś naszym wiecznym Kapłanem, i błagaj teraz Twoją śmierć za grzeszników 

127 Podmore. , \ loral'ioll Church in England. 13 '+: „Że udokumentowana w Anglii duchowość czasu 
przesiewania jest dobrze udokumentowana:„ Nie przyjąłem, że dla wielu \\ ho dołączyłem do l \\ o! ”U 
\ ians it \\ jako głęboką atrakcję i ważny powód, dla którego to robią: „Podmore wymienia„ Tożsamość 
”(jako najprawdziwszy kościół. „Schronienie” (pozwalając na anty Oświeceniową walkę z hoth \\ chory i 
rozum). „Opieka duszpasterska” (przez małe grupy. Domy i poradnictwo małżeńskie). „Duchowość” (\\ 
hidl wśród angielskich I \ l0ra \ ians stał się coraz większy; skoncentrowany na l: ucharist). „Community 
l.ifc” (l1lllst notahl) w Fulneck w Yorkshire} ... \\ nrship "(uroczysty. Liturgiczny. Potężny c, \ periencje 
dla wielu). oraz „St) Ie and Celebration” (wysoce praktyczne). jako główne powody odwołania 1 \ 10ra \ 



ianism w 181h Century England: Podmore. , \ form'iall Church chory England. 1,20–15X. L'f, Stead ...: \ \ 
ormian Duchowa ity. ".2 3 3-2 59,. 12R Piper omawia to. Powołując się na mocne spojrzenie z literatury 
pierwotnej jako w \ I1 jako dwa ostatnie badania Weska): Piper .I. • Coullfed Righteous sick Christ, (np. 
Estester: I \ · P. 20021. 38. 12 <1 Więc Podmore: "Charks \\ L'sk) \\ jak dra \\ n do \ \ (ll'il \ ians i ich 
nauczanie znacznie bardziej niż .fohn: „Poomore. \ / orm · ian ('1 Wrch in Fllgland. 70. 
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Twoja oferta wciąż trwa ne \\. Szata zachowuje swój krwawy odcień. Stoisz na zawsze w uboju Baranka 
Twoje Kapłaństwo wciąż pozostaje takie samo ... 130 

Na temat powoływania się na śmierć. lub krew. Chrystusa. już w 11'27. 

Stwierdzono braterską zgodę Herrnhut. 

.. największa doskonałość w życiu (gdyby można ją było osiągnąć. bez wstawiennictwa Pośrednika. 
ponagniony błaganiem o krew i zasługę) byłaby bezużyteczna w oczach Boga ... 131 

Istnieje tutaj silny związek między metaforą zarzutu prawnego a zasadnością 

Chrystus wyraził się za swoim wstawiennictwem, obraz z Hebrajczyków 7:25. 132 Pomysł 

powoływanie się na zasługi krwi, zanim tron Boży wkrótce stał się powszechny 

miejsce w hymnie ewangelickiej. bez żadnego innego powodu niż ten „zarzut” i „zarzut” 

rymuje się tak dobrze z wieloma innymi przydatnymi słowami, takimi jak „ja” i „potrzeba”. Następujące 

Hymn Wesleya, śpiewany przez wczesnych zielonoświątkowców. dra na hebrajskim obrazie 

Mówiąca krew Abla: 

On zawsze żyje ponad mną, abym wstawiał się za Jego odkupieńczą miłością, Jego cenną krwią, aby 
błagać: Jego krew odpokutowana za całą naszą rasę. I teraz kropi tron łaski. 

Pięć krwawiących ran, które nosi. Otrzymane na Golgocie: wylewają skuteczne modlitwy. Silnie mówią 
za mnie; Wybacz mu. 0 wybacz! Oni cr :. 

I.We. \\ esln cytowany w Da \ ie, D., Christiall / "erse.« ht "nrd: Uni \" ersity Press. 1981), 159. 1.l1: \ 
rtide 3 'of Brotherly l Inion i: \ greement w Hermhut., cyt. w I rho Pietists, .12: '- h. 1; 2 <.' r. po 
angielsku i \ lora \ ian John Cennick: „Otwierając przebite dłonie: Nasz Pri \., : -, t ahides. i błaga nasze 
l'aUSe. Transgrl'SSt) rII to prawe prawa. „Redemptioll Hymnal. (Fasthourne: Elim Puhlishing Ilouse, 19:„ 
I). ”\ 0. :: 03. 

Nie pozwól też umrzeć grzesznikowi-okupowi! 133 

Następujący hymn Charlesa Wesleya mówi o grzeszniku, który wysyła ten zarzut: 

Widzę, jak zniknął bar do nieba; I wszystkie Twoje zasługi, Panie, są moje ... 

. . . Śmierć. piekło i grzech są teraz stłumione; Wszelka łaska jest teraz dana grzesznikom; I 10 błagam o 
zadośćuczynienie za krew, a po tobie żądam nieba twego. 13 '+ 

Może być tak, że z tego bogatego szczytu mówienia krwi i odmawiania ran. przyznał się 

krew i pokorna zależność od zasług Chrystusa, które tak popularne hymny jak 



wkrótce w XIX-wiecznym ruchu świętości pojawią się: 

Tak jak ja jestem bez jednej prośby, Ale że Twoja krew została przelana za mnie I że każesz mi przyjść 
do Ciebie. o Baranku Boży, nadchodzę! Przychodzę! 135 

Charles Wesley, podobnie jak Morawianie, również ceni subiektywne przywłaszczenie 

Krew i rany Chrystusa: „Czuję życie, które udzielają jego rany; / 1 czuję mego Zbawiciela w sobie 

serce. 136 I znowu: „Chodźcie, czujcie ze mną, Jego krew została nałożona: / Mój Panie. Moja Miłość. 
Jest 

· Ft d 137 cruci Ie. 

Hymny Charlesa Wesleya wykazują znacznie bardziej soteriologiczne i prawdopodobnie więcej 

biblijny, z naciskiem niż u Moraw, szczególnie Charles Wesley 

zainteresowany tematem oczyszczania. Oczywiście ten temat. najlepiej wyraża się w jego () 

W przypadku języków Thollsand: 

1.11 Odkupienie f ~ vmnal, nr 200. 114 Odkupienie ~ l'Innal No. 167. 135 13 \ Charlotte Elliott (1789-
1871). Odkupienie f (\ '/ Jl / wl \: 0.354. 13b [) ~ ofiara 1 · erst ". 159. 1.17 R ('d (' mptiol1l ~ \ 'Innal 
no.173. 
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Łamie moc anulowanego grzechu. Uwalnia więźnia; Jego krew może oczyścić najgorszych, Jego krew mi 
pomogła. 138 

Temat oczyszczania krwi wkrótce stał się dominującym tematem 

w mistyce krwi, gdy XVIII wiek ustąpił miejsca XIX. 

John Wesley również, pomimo swojej ostrożności wobec Moraw, mógł ustawić 

precedens w jego głoszeniu: 

Na początku głosiliśmy prawie całkowicie niewierzącym. Do tych więc mówi prawie nieustannie 
odpuszczenie grzechów przez śmierć Chrystusa i natura wiary w Jego krew. 139 

JC Ryle bardzo rozciąga się na wszystkich XVIII-wiecznych przywódców odrodzenia angielskiego 

podobna definicja tego, co było ogólnie głoszone: 

Kochali osobę Chrystusa; radowali się obietnicami Chrystusa; namawiali ludzi, aby szli za przykładem 
Chrystusa. Ale jeden temat. ponad wszystko inne. w stosunku do Chrystusa, w którym chętnie 
przebywali, była pokuta za krew, którą Chrystus przelał na krzyżu. Niska 

To mogło ustawić scenę na 19 

th 

Century Methodist kaznodzieje, takie jak 

James Caughey, Phoebe Palmer i William Booth. 



us Hymllal Odkupienia nr 8. \; q Thl 'Works o (Re \' Johll "'esle., · \ '01. \' 111. (1856) .273. 140 R \ k. le .. 
jill" Christiall Leaders (? fEllgland in ( Ill 'Eighteenth CeJl {LIry. TLondon: Chas.J. Thynne and .ian · is. 186) 
\). 27. 

51 

Synan opisuje Plain Account Johna Wesleya jako „prawdziwy manifest”! 4! dla wszystkich 

h I · te grupy bałaganu w XIX wieku. Najważniejszą cechą odniesień do 

Krew Jezusa w Prostym Rachunku Wesleya jest całkowitą dominacją oczyszczenia 

motyw. Jest to w dużej mierze spowodowane tym, że bierze 1 Jana 1: 7 jako jeden z 

wiele tekstów dowodowych dla jego doktryny chrześcijańskiej doskonałości, twierdząc, że 

opisane oczyszczanie jest kompletne i ostateczne w tym życiu: 

Chrześcijanin jest jak dotąd doskonały, aby nie popełnić grzechu ... Nie mówi bowiem: Krew Chrystusa 
oczyści się (w godzinie śmierci lub w dniu sądu), ale „oczyści” w chwili obecnej my, żyjący chrześcijanie, 
„od wszelkiego grzechu”. Równie oczywiste jest, że jeśli grzech pozostanie. nie jesteśmy oczyszczeni z 
wszelkiego grzechu! 42 

Utrzymywał, że proces uświęcenia rozpoczął się w sercu przy regeneracji, ale to 

potrzebne było drugie doświadczenie, aby przynieść „pełne zbawienie” lub „całe uświęcenie”. 

To drugie błogosławieństwo obejmowało oczyszczenie z grzechu, a następnie napływ 

miłość do Boga i człowieka, który zajmuje swoje miejsce w wierzącym sercu. Stąd cały 

uświęcenie było określane jako „doskonała miłość”. Krew wytępiła negatyw. 

tworzenie przestrzeni dla zalewania pozytywów: ciągłe dążenie do robienia 

Wola Boża. Wesley uznał wszystkie niepowodzenia od tego momentu 

nieumyślny. Wolał nazywać wszystkie kolejne grzechy,. ułomności ”, które zadośćuczynienie 

krew stale pokrywana - jej uzasadniająca funkcja. W ten sposób jest to konieczne 

nawet w pełni uświęcony wierzący nieustannie opiera się na zasługach Chrystusa. tak jak . . 

gałąź musi czerpać pokarm z drzewa. mimo że wierzący jest teraz, 

technicznie idealne. Dwuznaczność tego wszystkiego nie pozostała niezauważona 

141 Por. Synan: „This ~ ight) -onl: page dOl'um ~ nt ma sen I.'J jako manifest dla wszystkich holinów i 
grup lionistycznych, które mają \ 1: oddzielone od: \ katolicyzm w ciągu ostatnich dwóch centurilów. 
” Synan, Y., rhe i't! LIt („costal-lIo / illl'S.1 Tradition.” Charyzmatyczny, \ lOl't.'mellts wt / 7 ('Twentieth 
CentlilT, (Grand Rapids: Eerdmans. 1971. 19 (7). 6. 142 W ~ slcy, Plain ..1 (('011111. 19-20. 
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krytycy. ciągłe zmiany jego tenninologii jeszcze bardziej pogłębiły zamieszanie i 

nieporozumienie. 



Aby zilustrować dynamikę oczyszczania krwi. cytuje swobodnie od brata 

ekstrawaganckie zdjęcia: 

Chodź. drogi Baranku. dla zabitych grzeszników Sprowadźcie potop oczyszczający: Nałóżcie, aby zmyć 
każdą plamę, Waszą skuteczną krew. o niech zanurzy się w naszą duszę Głęboko jak grzech 
wsobny; Uczyń każdego zranionego ducha całością. I każdy trędowaty czyści! 1 ..! 3, 

Wybitna metafora odkupienia Nowego Testamentu zajmuje drugie miejsce w rankingu 

na zwykłym koncie. Ponownie cytuje hymny brata: 

Czy nie umarłeś, abym nie żył już dla siebie, ale dla Ciebie? Może ciało. dusza. i ducha dać Temu, który 
dał mi Himselffor? Przyjdź więc, mój Mistrzu i mój Boże, weź drogi zakup swojej Krwi. 1 ..! ..! 

Zawiera także motyw Christus Victor. Oto raport z doświadczenia Jane 

Bednarz. dama, która twierdziła, że miała doświadczenie całkowitego uświęcenia. Jej 

było jednym z wielu świadectw wyłaniających się z perfekcjonistycznego odrodzenia Otleya 

wczesne lata siedemdziesiąte - tylko dowód, że Wesley potrzebował u szczytu perfekcjonisty 

kontrowersje.1 ..!) ·· ... jej twarz \\ pełna uśmiechu triumfu. i klasnęła w dłonie 

143 \\ csk). Plain.lL'coulIl. 113-11. ". 144 Wesley. Pia ill.-1ccoulIl. 31. c1 '. 1 n! Na skrzydłach jednego Ie 
tlies. \ Nd przynosi Redemptinn nL'ar Odkupienie w lIis blnllJ ..:" Tamże. 40. 145 t \] ((ionigk. II .., ..... 
lItticit'lI {...... al'illg Grace: John "'(' Evangelical.-1rmillianism. SitT. (Carlisle: Paternoster. 2001)) . 2. ".". 
D '. T) erman. I .. The Litt "and Times oillle Re \' ...... ullIl / ('1"' ('s / l'. \ '\ · n! .2. (Llmdon: 18 (6) .422. 

- .., = '-' 

z radości. Pani C. powiedziała: „Moja droga. jesteś więcej niż zwycięzcą przez krew 

Baranek .., .146 

Temat zasługi jest obecny, ale nie jest ściśle związany z krwią: „” Zawsze: 

chwila, Panie. Chcę / Zasługa Twojej śmierci! ,, 1 -17 

Wesley wspomina także o kluczowej wiedzy Morawian 

dotyczące uzasadnienia wiary w krew Chrystusa jako niezbędnego wstępu do 

uświęcenie. 

148 

Wgląd, że usprawiedliwienie było jedynie wiarą, osłabił jego doktrynę 

doskonałości w coś, co mogłoby się przydarzyć każdemu, kto jest wyczekujący. Jego 

wcześniejsza doktryna chrześcijańskiej doskonałości była zdecydowanie częściowo pelagiańska, jak 

wyrażone w jego kazaniu z 1733 r. Obrzezanie serca, skupiając się na nim 

ludzkie środki do osiągnięcia tego. 149 Jego późniejsza doktryna doskonałości omija cały świat 



kwestia dobrych uczynków ludzkich jako środka do uświęcenia i zamiast tego skupia się na 

cel osiągnięty przez to, wiele jego pism zajęło się precyzyjnym określeniem kapelusza 

Chrześcijańska doskonałość była w obliczu tych, którzy nie zrozumieli. Jego bohaterowie w 

ruch świętości nadrobiłby więcej niż brak definicji Wesleya 

dotyczące tego, jak dokładnie zostało odebrane. 

146 Weslc) .. Zwykły. lecount, 67. 147 Wesley. Zwykły, lecount. 107. 148 "W! \ ~ Podmuch ludu. 
Miałem długą konwersację. \ N id Gradin. W Niemczech., Ner dostał mi opis swojego e \: postrzegania. 
Chciałem go do mnie. na piśmie. definicja „pełnego zapewnienia wiary:” uczynił to następującymi 
słowami ... · Odpocznij we krwi Chrystusa: niezachwiana wiara w Boga i przekonanie Ilis fa „nasz: 
najwyższy spokój. serenit). i [szczupły: z umysłem: z delikatesami każdego rodzaju pragnienia i 
porzucenia oficjalnych grzechów!”. \\ eslcy. J ... l Plaill .lCCOlillt z Christiall Pe, kcr ion. (Londyn: 
Epworth Press. 19: '~ l. 9-10. I ~ q ~ k (; O; ligle., \ LItficil'! / (, \ (/ \ 'Illg Grace.: 2 .. U-: 2.ff 

1.6 The Olney Hymnists. 

Wreszcie. żadna relacja o mistycznych pochodzeniach krwi nie byłaby kompletna bez wzmianki o niej 

hymny Olneya. Pod koniec XVIII wieku wydaje się, że terminologia morawska pojawia się na 
powierzchni 

od czasu do czasu w tych hymnach. Hymny Olneya były anglikańskie 

Evangelicals William Cowper i John Newton. 15o Udręczona dusza Williama 

Cowper najwyraźniej znalazł wielką pociechę w idei oczyszczającej mocy krwi. 

używając języka superobfitości, aby podkreślić jego supererogatywną pozycję do czynienia 

z poczuciem winy: 

Jest fontanna wypełniona krwią, zaczerpnięta z żył Immanuela, a grzesznicy pogrążyli się pod tą 
powodzią. Stracili wszystkie swoje plamy. 15I 

To były ich hymny, wraz z hymnami pionierskiego pisarza hymnów, Izaaka Wattsa i 

te Charlesa Wesleya, które miałyby wpływ kształtujący na Amerykę Północną 

Duchowość metodystyczna.1: „:: 

ISO Od około 1773 r. Nc \\ ton rozwinęło duże zainteresowanie Mora \ i miało z nimi coraz większy 
kontakt. Podczas gdy wikary w Olney. mieszkał zaledwie 20 mil od osady Mora \an w Bedford i! 2, 
Reath podziwiał ich duchowość: ", han? nie, pomimo pewnych drobiazgów., pojmując ~ eJ '\ t ~ \\ tych 
społeczeństw którzy są gotowi je cenzurować. Czy można je zasiać w prawdziwych owocach Spi; · it. 
" Mason. JC S. .. Kościół; / / oravial1 Church i the / / issionary Awakening in England. (Royal Historical 
Socict ~ & Woodbridge: Boydell Press. 2001) .69. powołując się na list od Johna Nc \\ ton do Joshua 
Revnoldsa. 2-1–17 czerwca 177–1. 151 'Redemption 1 ~), / 1 / l1al No.335. Wcrc nie jest to dla 
precedensu ustanowionego przez odniesienia do krwi i cynów w hymnodzie ~ i litanie) Mora \ 
ians. należy wątpić, czy C (, mper's h) mn byłby ritten. I '~ O roli hymnod) w l'olonial. re \ olutionary and 
antebellum, \ mcrica i dominancc w nim 11 \ mns bv \\ atts i Wesley SL'C: \ Iarini. S .. "H) mns as 
History: Earl) E \ angclical H) mns and the Rcc ~) \ er) o'L \ 11lerican Popular Religi,) n." Historia 
Kościoła 71: ~ C ~ () 02), ~ 73-3 () 6. 



Wniosek. 

Próbowałem tu wyśledzić szkarłatną nić mistyki krwi, która się z niej wywodzi 

średniowieczni mistycy, którzy byli duchowymi mentorami Lutra. Przez luterański pietyzm 

linia jest identyfikowalna dla Zinzendorfa i jego zwolenników, a następnie do \ Xesley. 

Wśród Moraw było gorące pragnienie intelektualne i emocjonalne 

abdykacja dla Jezusa. Morawska duchowość była duchowością absolutną. niewykwalifikowany 

oddanie Chrystusowi w tradycji średniowiecznych mistyków. Zabrano mistycyzm 

klasztorów i eksportowane na cały świat. To było radykalnie anty 

Ruch oświecenia. Dla nich w krwi chodziło raczej o wiarę niż 

racjonalność. Dalej. liczyli, że jeśli będą wystarczająco oddani Jezusowi. tam 

nie byłoby potrzeby samozaparcia, umartwienia czy ascezy. Rzeczywiście, ich obrazy 

wykazywał pewne bogactwo, które było całkowicie zgodne z niektórymi aspektami 

Niemiecka arystokracja, której częścią był Zinzendorf. Jak barok Zinzendorfa 

Dom. ich język był kwiecisty. ekstrawaganckie i hiperboliczne. Kiedy to ekstremalne 

język oddania został zastosowany do krwi i ran Jezusa, w wyniku czego 

wstrząsający. Charles Wesley był w stanie złagodzić wulgaryzmy i przedstawić Ewangelię 

mistycyzm krwi dla szerszej publiczności. i przekazał go kolejnym pokoleniom. Inny 

wydaje się, że pisarze hymnów byli dłużni Morawom i ich pobożnym 

język obcy we krwi i ranach Baranka. Pomimo Johna \ A'esleya 

odrzucenie morawskiego mistycyzmu krwi, stworzony przez niego system teologiczny 

krew Jezusa logicznie niezbędna do jego doktryny o drugim błogosławieństwie. Istota 

trwale i całkowicie oczyszczone przez krew \\ jako niezbędny wstęp: do 

otrzymanie uświęcającej łaski Ducha. 

56 

Pięć spuścizny duchowej wydaje się pozostawić E-anielskiemu 

tradycja, która w końcu zasiliłaby zielonoświątkowstwo z tego okresu. Firstl :, the 

tendencja do wizualizacji jako stymulatora wiary powoduje fizyczne symbole 

średniowieczny sakrament, by żyć tak samo żywo w umysłach nie-kapłańskich 

Morawczycy Dla nich Bóg wciela teraz obraz mentalny ukrzyżowanego Chrystusa 

Jego prawdziwa obecność raczej niż elementy fizyczne. Obrazowanie mentalne będzie postępować 



coraz bardziej w słownej afirmacji, powtarzane ustne przywołanie mocy 

Krew. 

153 

Po drugie, postawa dziecięcego poddania się i abdykacji wobec wszystkiego, co 

krew osiągnęła będzie nadal spływać głęboko w psychologii religijnej 

świętość i ruchy zielonoświątkowe. Jest to akt wiary, chwila supra 

racjonalna odpowiedź na zranionego Chrystusa. Ten fideizm okaże się przydatny jako pre 

nowoczesna forteca przeciwko oblegającemu modernizmowi XIX i początku XX wieku. 

Uwierzytelniającym znakiem obecności Boga - językami - było wszystko, czego potrzeba 

ta forteca wiary jest nie do zdobycia. Po trzecie: motywem tego jest oddanie 

mieszkając na krzyżu, krew i rany Chrystusa mogłyby w ten sposób przynieść. Wiara w 

wizualizowana krew i rany topią serce i inspirują do pokuty. Motyw 

umorzenie, od ceny, która została zapłacona, będzie jeszcze zbadane w celu wzmocnienia tego 

poczucie długiej gorliwości dla Boga. Po czwarte - prośba o krew i zasługę Chrystusa jako 

środki pewnego zbliżenia się do Boga stają się trwałym i potężnym dziedzictwem_ 

identyfikowalny ostatecznie do Lutra. które okażą się przydatne w czasie spotkania 

I "1: \ sim i lar przejście od procesu umysłowego do ustnej afirmacji jest nieosiągalne w filozofii Myśli. 
\\ która opierała się w tym samym czasie, co ruch świętości. I miała pewien związek do aspektu Faith 
Cure. W New Thought. Pozytywne myślenie PP Quimby wkrótce pojawiło się w ustnych afirmacjach 
Henr ;. \\ ood: Wood. II ... \ 'l' \ 1 'Thought, " limp / iticd. (dostęp online 26 czerwca 03 ~ \\ 
L'hsitc.linconc.neti L · (lrtll'rstone / ntstitlc.htm.original z 1902 r.) .. · prawdopodobnie. bel iet's ot '"-
1.'11 \ on Hagin i Copeland o Positi \ e Conkssion są wdzięczni za ten proces internacjonalizacji, myśląc 
o tym, by posunąć eonkssion, który początkowo miał miejsce w Ne \\ Thought. \ Lany (Jeśli te pomysły 
arc c \ .plored in \ kConnel1. D .. A DUtl '/' l'Il {Cospcl. (London: lIodder & Stnughton. 19XX). i Neuman. 
II. r .. "Cultic Origins of the Word-Faith Thet1log ;. W ramach charyzmatycznego \ hl \ l'ment ". PI1I! 
UI1Ul 12: 1 (1990) .40 
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z licznymi w przebudzeniu. I co najważniejsze. motyw oczyszczający. więc 

kluczowy dla systemu teologicznego Wesleisa okazałby się silnym motywem. To 

system został następnie zracjonalizowany przez Johna Fletchera i zradykalizowany w różnych formach 
przez 

ruch świętości, zapewniający zdecydowanie wesleyowski smak duchowości 

Amerykański odrodzenie w 19 

th 



Wiek, do którego wkrótce się zwrócę. 

Morawska duchowość ma współczesne znaczenie. 

Po pierwsze, kontekst kulturowy Moraw był charakterystyczny dla Poczty 

Upadek reformacji konsensusu religijnego. Ten upadek konsensusu otworzył 

sposób na zasadniczo niereligijne definicje rzeczywistości, takie jak empiryzm i 

racjonalizm do walki z nim na burżuazyjnej scenie akademickiej. Sposób Morawian 

zajęto się tym poprzez powrót antyintelektualnego stylu średniowiecznego 

mistycyzm zainspirowany emocjonalnymi i intuicyjnymi sposobami poznania. Za pośrednictwem 

były Morawski Schleiermacher. z naciskiem na uczucia religijne. duchowość 

morawianizmu był proroczy i przyczyniał się do początku romantyzmu 

era. Oba powyższe: upadek konsensusu epistemologicznego i pośpiech 

w kierunku pozapoznawczych sposobów poznania są również charakterystyczne dla postmodernizmu 

wiek. Czym może być morawski styl mistyki krwi w takim kontekście 

opisany jako siła wyparcia wyższego uczucia. Wspiera zakonników 

miłość jest kluczem do jej sukcesu. Duchowe zadłużenie jest jego jedynym uświęcającym darem. 

Wyśmiewa intelektualny argument i wydaje się, że jest w stanie racjonalnego buntu. 

Po włączeniu dmvn głośności w argumencie, zwiększa głośność po odczuciu. 

uczucie, które uznano za spełniające wszystko, co niezbędne dla świętego życia. 
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Uczucia religijne są już w pełni wykorzystywane we współczesnym podejściu do nauki 

jednak rzadko jest to pokuta centralna dla tego doświadczenia. Dla Mora \ ians ~ as \\ ell as 

dla wielu z tych, którzy mieli na nie wpływ, główny sposób przeżywania 

historyczne wydarzenie pojednania nastąpiło przez całkowite oddanie się temu 

w kulcie. Adorujące serce odkrywa następnie, że przedmiotem kultu nie jest 

ukrzyżowany Jezus wisi bezwładny i bezradny, ale uwielbiony Baranek wciąż nosi Jego 

rany i wciąż objawiające się Jego uczniom. To jest w tym centralnym punkcie. według 

Morawskie zrozumienie, że to uczucie jest wystarczająco głębokie, aby grzech został wyrzucony. The 

Morawowie nie wykazywali samolubnej ascezy. Ich ideałem było oddane serce. 

Te koncepcje już brzmią ze współczesnym podejściem do życia chrześcijańskiego. 

Zasada pojednania morawskiej odmiany religii serca jest zasobem 



czekając na pomoc, na przykład, dla osób poszukujących radykalnego zerwania z 

życie uzależnień. 
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2. Początki świętości 

Wiadomość. 

Tradycja świętości XIX wieku nie jest jednolicie mistyczna z krwi. W rzeczy samej 

niewiele jest w tym jednolitości. W szczególności po amerykańskiej wojnie secesyjnej 

krucjata świątobliwości z lat 1867–1894 coraz bardziej rozpadała się na kłótnie 

tablica sekt. W tym czasie ruch świętości stał się także transatlantycki 

zjawisko, przyjmujące przeważnie nie-wesołowskie formy po anglo-europejskiej stronie 

Atlantycki. Wśród głosicieli ruchu świętości wydaje się, że mistycyzm krwi 

stać się widocznymi tylko u niektórych osób - i są one równie prawdopodobne 

Wesleyan jak nie. Hymnbooky tego ruchu opowiadają jednak inną historię. 

Te, szczególnie te, na które większy wpływ ma przesłanie świętości Wesleya, takie jak 

śpiewnik Armii Zbawienia, są bardziej jednolite, nasycone czcią krwi. 

Począwszy od wczesnego metodizmu w Wielkiej Brytanii i Ameryce, skupię się na dwóch najbardziej 

wpływowe wersje tradycji świętości. jeden Wesleyan i drugi nie, i jedno i drugie 

powstające w Ameryce i porównaj oba. Te typy t \\ O pochodzą z 

Phoebe Palmer i Charles Finney odpowiednio. 
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2.1 Pierwsi amerykańscy metodyści. 

Historia zielonoświątkowców zazwyczaj rozstaje się z brytyjskim metodizmem w tym momencie 

i przemieszcza się przez Atlantyk do początków amerykańskiego metodizmu 

przedśmiertny ruch świętości wojny secesyjnej. 
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Michael Harper. po Dayton. jest 

jeden z najnowszych historyków zielonoświątkowców, który to uczynił. Mówienie w 

setna rocznica przybycia zielonoświątkowców do Wielkiej Brytanii. wskazuje na to 

Metodyzm. ·· ... miało znaleźć swoje prawdziwe przeznaczenie w Ameryce: · 
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Chociaż jest świetna okazja 

prawdy w tym, ważne jest, aby nie przegapić ciągłego wzrostu i żywotności 

Metodyzm w Wielkiej Brytanii po śmierci Wesleya.156 oraz ciągłe przeł 

Pożyczki atlantyckie, które miały miejsce w anglojęzycznej ewangelizacji 

przez cały XIX wiek.157 W znacznym stopniu zatem teologiczne ra \\ 

materiały brytyjskiego zielonoświątkowca, gdy zaczął się w 1907 r., nie musiało tak być 

sprowadzone z Ameryki i nie były też XIX-wiecznymi poprzednikami Wielkiej Brytanii 

całkowicie amerykański import. W każdym razie te poprzedniki nie są tak dominujące 

Wesleyan jako poprzednik zielonoświątkowy był w Ameryce Północnej, ale był o wiele więcej 

Reformowany smak. IS8 Kluczowa różnica między brytyjską a amerykańską 

Iq Ten precedens został ustanowiony przez przewagę amerykańskiego stypendium, które zostało 
wykorzystane w tym temacie. np. korzenie teologiczne Daytona. 155 Harper. M .. „The Wa's t Coms 
Coming: 'The Journal of the European Pentecostal Theological .issociatiol1 28: 2 (2008). 106. 1' (, • ••• 
\ e mu) mówią o metodologii Wesleya na przełom XIX wieku) jako wspólnota z dobrze funkcjonującymi 
bazami instytucjonalnymi. znaczna siła duchowa i \ italit). i z człowiekiem) z łaski pełnego porządku 
kościelnego. "Cracknell & \\ 'hite. Świat, \ / crhodism. 31. B) czas (' CIlSIIS o / Religijnego kultu z 1851. 
30 0 dorosłej populacji Anglią i Ales był fiestrodystą: Cracknell & \\ hite. It "orld, \ / dhodism, 3-1 ... t 
jubileusz \ kathyist \: c \\ C0l1llc, ion w 1848 roku. opisał łóżko jego jako f: „działający. fenid. i j 0) ous 
piet)”. Ikhhi ngton. Świętość. 53. powołując się na Jubileusz a / the. \ / T'thodistYew Connexiol1, 
(Londyn. 1848). 398. Onl) w późniejszym stuleciu metodystyczni naciski na celowanie i centalit) pokuty 
zaczęli być pi) ed dO \ m: Bebbington. flolillcss. 54–55. 1 q Sec Car \\ ardine. R .. Trollsot! Ilntic Re \ 'i \' 
alism: Popularny anielski analityk w Wielkiej Brytanii i 1 merica / 790-1865, (Carlisle: patel1loster. 
1978). passim. i. I \ .ent. J .. Holding the Fort: SllIdies in l'icrorian Rn'imlislll, (Londyn: 1-: P \\ orth Press. 
1978). passim. 158 Przypadek, który Randall robi z silnego smaku wczesnych spotkań PentecllstJI, jest 
szczególnie ważny): Randall. 1. r -. 1 .. ”„ Poza obozem ”: Duchowość braci i im 

Ewangelizacja w 19 

th 

wiek był zasięgiem, który obejmował przebudzenie. 

W Ameryce zorientowane na kryzys podejście ożywiające. zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 

Metodyzm. stał się powszechnie akceptowany podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. pod czujnym okiem 

założony kościół. odrodzenie nigdy nie stało się głównym nurtem. 159 I to tak jak 

ożywiająca atmosfera, która pozwoliła rozkwitnąć Metodyzmowi i przesłaniu świętości. 

i okazał się niezbędny do rozpoczęcia ognia zielonoświątkowców. 

Pierwsze kazanie metodystyczne wygłaszane w Ameryce pochodzi z ust 

Capt Thomas Webb w Nowym Jorku w 1766.160 W latach 1773-76. Metodyzm przyjął 

utrwalić pozycję w Wirginii poprzez znaczące ożywienie. 161 Założenie 



Metodystyczny kościół episkopalny w 1784 r 

162 

nastąpiło w 1787 r. powstanie 

Afrykański Metodystyczny Kościół Episkopalny. który. wszystkich grup metodystycznych na północy 

Ameryka okaże się najbardziej konsekwentnie lojalna wobec wesleyowskiego perfekcjonizmu.163 

W 1800 r. Metodyzm, wraz z towarzyszącą mu doktryną doskonałości chrześcijańskiej, stał się poważny 

blok wyznaniowy i zaczął przechylać teologiczne skale popularnej religii 

z dala od kalwinizmu purytańskich osadników. W 1801. histeryczna Cane Ridge 

Ożywienie spotkania obozowego w hrabstwie Bourbon. Kentucky. było znaczącym wydarzeniem 

przyciągając dziesiątki tysięcy ludzi 

164 

częściowo baptystów, a częściowo metodystów 

Ewangelizacja w latach dwudziestych XX wieku, „Brethren Educational Netv.:ork article (BAHNR 2: 17-
33): http: // \\\\ '\\' .benrff.org / dokumenty! Poza ~ o 'OtheOo20camp.pdf dostępny online 13 
stycznia 2009 r. Zobacz także jego „Old Time Power” S3-80. Wessels w przekonujący sposób pokazuje, 
że np. W Ameryce. Reformowany wkład w rozwój doktryny chrztu w Duchu Świętym \\ jest tak istotny: 
\ \ 's ~ ls, R.,' The Spirit Chaptism. Nineteenth Century Roots "Pneuma 1: 1. + (Fall 1992) .131-157. 1 'it) 
Cal "\\ ardin ~. Transatlantic Rel'imlism," i \. 160 S, nan, Tradycja Świątobliwości Zielonoświątkowej, 7. 
161 S ~ nan, Holilless-J> Tradycja klarniczna. 9. 162 C'racknesll & White. World \ lethodism, 32. Bak. 
Przytoczył tę wczesną denominację ml) w Ameryce jako główny powód swojej siły w stosunku do 
brytyjskiego metodizmu, który z powodzeniem zerwał z: \ nglicanism cllmplet ~ i tinal: Baker. F. .. Od 
Wesleya do Asbury: Studies in Earll 'Americall. \ / Elhodism, (Durham. N. l' .: Duke llni \ ersity Press. 
1976). 18. 16.1 SYnan. Tradycja Świętości Pellfecostal. 28. 164 t \ iUlTaY cytuje ~, ~ - \\ itn ~ ss ~ 
stymuluje od 10 000 do 21 000 w dowolnym momencie: Murray. I .. Rel'iml a; lll Re \, il: alislI / rhe, \ / 
aliing and. \ / Arring o / American Evangelicalism / -: 5 (} - / ..... '5. \ (Edinburgh: Banner of Truth. 1994) 
.152-3. 
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cera. Do 1812 r. Metodycy zorganizowali co najmniej 400 spotkań obozowych 

rocznie w całych Stanach Zjednoczonych. 165 Do połowy wieku. Metodyzm \\ jak 

dominująca religia Ameryki Północnej. 

Dayton 

166 

zauważył, że wczesne głoszenie metodystów w Ameryce \\ as 

nieuchronnie zorientowana na zbawienie, ogromna większość ludzi przybywających do obozu 

spotkania przebiegają bez przeszkód. Nowy nacisk na chrześcijańską doskonałość, który się utrzymał 



w latach 30. XIX wieku zbiegła się ze zmianą składu kościołów metodystycznych z 

chrześcijanie od pierwszego do drugiego pokolenia. Ludzie nie musieli już wiedzieć, czym jest 

ocaleni, ale jak zostać lepszymi chrześcijanami. i to w obliczu postępów 

Niemiecki liberalizm, Deizm. Unitarianizm i wiele innych wyzwań dla ewangelików 

wiara. 

Zmienił się także styl duchowości. Uczestnicy wczesnego obozu 

spotkania, a także ci, którzy im głoszą. nadal byli głównie kalwinistami 

duchowość 

... wydaje się, że w przedmiotach tej pracy [Kentuck) Revival] jest głęboko upokarzające poczucie 
wielkiej nieracjonalności. obrzydliwa natura. zgubne skutki i śmiertelne konsekwencje grzechu oraz 
absolutna niegodność grzesznego stworzenia najmniejszego okruchu miłosierdzia ze strony świętego 
Boga. 

Te wczesne przebudzenia mogą wywołać „głębokie przekonanie o grzechu: 

168 

zgodnie z 

kalwiński nacisk na całkowitą deprawację. Mogą również przynieść ... szczęście 

1 (, 5 1 \ lun · a \. Rel'i \ 'o! And Rc \' i \ '(/! Ism. 183. 1M Da \ to; 1. Theo! Ogical Roofs. (15. 107! \ I ~ 
rra \. Cytując Preshyterian Da, id Rice. In. Rc \ 'im! And Rel'iva / ism, 157. It, S ~ lun'a;'. RC \ 'inii i RC \' 
inIlism, 163 . 
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kupił własną krwią:, 169 Kalwinistyczny sposób rzucania się 

całkowicie na łasce suwerennego i świętego Boga został dramatycznie zmieniony) jak 

wiek się rozwinął. Zmiana ta dotyczyła demokratyzacji chrześcijaństwa i jego chrześcijaństwa 

redukcja odpowiedzi jednostki na wezwanie ewangelii. W Cahinist 

Chrześcijaństwo, krew miała ogromną wartość w łagodzeniu żądła dotkniętego sumienia 

przed Wszechmogącym Bogiem, który, podobnie jak Jonathan Edwards, utrzymuje grzeszników przez 

zwykła nić nad płomieniami piekła. 

17o 

Dla kalwinistów krew była przebłagalna 

zły Bóg. Arminianom następnego pokolenia krew oczyściła 

wrażliwe i poświęcone serce. Do kalwinistów. krew była czymś takim 

Bóg wybrał przeciw wiecznemu potępieniu grzesznika. Do Arminian. 



krew była czymś, co człowiek wybrał w swojej decyzji o wyrzeczeniu się świata i wszystkich 

nęci i podążaj za Bogiem całym swoim sercem. 

Wydarzenia w Cane Ridge, Kentucky. popularnie nazywany Drugim Wielkim Przebudzeniem, 

ucieleśnił wiele, co stawało się charakterystyczne w życiu narodu niemowlęcego. w 

królestwo polityczne. z wyborami Thomas Jefferson do władzy w 1801 roku. pełny 

rozpoczęła się demokratyzacja amerykańskiego życia. Amerykańskie chrześcijaństwo przeszło 

dokładnie równoległy proces demokratyzacji, który wkrótce uzyska formalny wyraz 

w arminianizacji Charlesa Finneya „Nowe środki”. W Europie kontynentalnej 

Idee oświecenia niszczyły religię w życiu publicznym, wytwarzając wolność 

wiara. W Ameryce te same libertariańskie idee dają wolność wyznania. 

i uwierzyć w pasję, w entuzjazm. Francuskie ideały libertariańskie mogłyby 

produkować kąpiel krwi we Francji. przebudzenia w Ameryce. Nastrój narodu jako taki 

optymistyczne i aspiracyjne, że Stare \\ 'stare myślenie \\ tak szybko przekształciło się w l \ C \\ 

I (lQ Dian z Ld \\ ard Payson., Cytowany w Murray, Re \ 'i \' i Re \ 'imlism, ~ 18, 170 Ed \\ ~ Jrlis, .J'. 
Sillllt'fs in the Hands olan A ngry God. (Phillipsburg: P & R Pub I i shing. 1992). 19, 
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Światowe myślenie. Był to sposób myślenia, który jest tak idealistyczny, że wystarczy 

doskonałość, która nie tylko ujrzy Chrystusa w pełni ukształtowanego w sercu, ale także w tysiącleciu 

królestwo ustanowione na ziemi. 

2.2 Odrodzenie metodystycznego perfekcjonizmu: Phoebe Palmer. 

O t 17l. h O '172 hbd. . zgadza się z tym, że w 1830 r. rozpoczęła się amerykańska metoda 

zaniedbywanie własnej doktryny kardynalnej, chrześcijańskiej doskonałości, ale całej 

w tej dekadzie rozpoczęły się ruchy, by ożywić doktrynę. Phoebe Palmer. i jej 

siostra Sarah Lankford reprezentowała pierwszy poważny pęd w kierunku odnowy 

Perfekcjonizm w amerykańskim metodyce.173 Wynik tego był taki, że do końca 

dekady ruch był dwutorowy. Nastąpiło zainteresowanie zainteresowaniem 

doktryna wśród prezbiterian i kongregacjonalistów podżegana przez Finneya i 

Mahan w Oberlin i odbyło się „wtorkowe spotkanie na rzecz promocji świętości” 

odbędzie się w domu Palmerów, a wkrótce ukaże się w nim magazyn. Przewodnik po świętości, 

która osiągnęła czytelnictwo do 30 000. 



174 

Te spotkania plus magazyn 

ożywił perfekcjonizm w kręgu metodystów. Lata czterdzieste XIX w. Ujrzą „istnienie” 

powódź doskonałości to nauczanie tic w Kościele metodystycznym: 

175 

To jest do krwi 

171 Dayton. D .. „Od„ Christian Perfection ”do„ Baptism in the Hoi) Ghost: ”in Synan, v .. (red.) Aspects 
of Pel11ecostal-Charisll / (/ ric Origills, (Plainfield: Logos. 1975) .42 I n Dieter, M .. The Holiness Reviml 
of. \ · illt'ft'enth CentlllT 2nd Ed .. (Lanham: Scarecrow. 1996). 22 m W ciągu ostatnich 25 lat 
przeprowadzono kilka interesujących badań dotyczących Phoebe Palmera. W szczególności. J strom! 
Link sprawił, że jej proto-Pentecnstal pneumatolog), a jej rolą JS jest kaznodziejką. Doktryna Ducha była 
w coraz większym stopniu oparta na: \ cts 2: 17-21 ( Cytat Piotra z Księgi Rodzaju 2: 28-321 .. „\”. W 
Dniu Pięćdziesiątnicy). Fragment ten wyraźnie łączy związek między przyjęciem Ducha a mocą (i 
domniemaną racją) jako „służącą” do „proroctwa”. „ To świeci od Pauliny do pneumatologii Lukana \\ 
jak \\ było rozpowszechnione w E \ anielskim ism do połowy wieku i. „otworzył się przed kobietami: [\ 
1L” Fadden. M., „The Ironies nf Pentecost: Phoebe Pal mer. \ VorId F \ angel ism. And Female 
Networks: ', \ fethodistllistory 31: 2 (.Ian) 993) .63. Na podstawie tego samego fragmentu. Dalsze łącze 
\ \ jak uczynił het \\ een „ostatnimi da)” i żeńską posługą: \ 1L + aJJl will. ”Ironies: '65. 174 Synan, 
Pellh'Costal-Holiness Tradition, IS. 175 s) nan. Pentecvslal-lIolil1t's Tradilion 17. 
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mistycyzm widoczny w tym wesołowskim wątku krucjaty świętości przed wojną secesyjną 

teraz się obracamy. 

Doświadczenie Palmera z uświęceniem rozpoczęło się od „większego uznania dla 

AtonemenC 

176 

w świetle własnej niezdolności do bycia świętą. Kiedyś jej doświadczenie 

uświęcenie było zakończone, wydaje się, że wyciągnęła z niego dwie główne lekcje 

zdominowałoby to jej nauczanie na ten temat. Po pierwsze. przyszła do 

zrozumieć znaczenie świadectwa. Czuła, że jej strona „przymierza” jest 

Pan byłby taki, że zgodziłaby się opowiedzieć innym o swoim doświadczeniu „być może 

przed setkami:, I77 Nieprzestrzeganie tego doprowadziłoby do przerażającej utraty uświęcenia 

takich jak te, których doświadczył słynny następca Wesleya, John Fletcher. kto stracił 

pięć razy błogosławieństwo z powodu niechęci do składania zeznań .178 Odtąd będzie 

zawsze głoszę .. wiążący charakter obowiązku wyznania bessy:, 179 

Po drugie, wydaje się, że doświadczenie Palmera nauczyło ją ciągłego życia 



doświadczenie oczyszczania: 

„Uświadomiwszy sobie, że Bóg umożliwił jej stawienie się jako ofiara żywa lub ciągła, wydedukowała, 
że Jezus oczyścił ofiarę w ten sposób. I d fi II. H” 180 bezczelnie przedstawiasz nieprzyzwoitość. 

W ten sposób, całkiem poprawnie, odzyskuje czas teraźniejszy Jana 1: 7 (Ka8apU; n), że 

Wesley, twierdząc, że raz na zawsze został oczyszczony, skutecznie zmienił się w 

aoryst. Z tej realizacji, tak jak z teologii pewnego Adama Clarke'a, 

176 Biały. cE. The Beaut \ 'otHoliness: Phoebe Palmer jako teolog. Revivalist. Feminista. and 
Humanitarian, (Grand Rapids: francis Asbury Press. 1986). 19-20. powołując się na dziennik Phoebe 
Palmera) z dnia 27 czerwca 1837 r. 177 · \\ hite. Bcall! 1 'Świętości. 20–21. I: ~ Biały. Beauty (? LHolillt's. 
1.19.) "-> White. Beall! Y o (! Loliness. 139. (iling Palmera's Faith and its Etlt! Cts. Or Fragments / i'om 
my Porrjc) / io. (Nc \ \ York: Joscph Long king. 1852) .89. 180 \\ hitc. Bt'all ~ \, (? THolillcss. 2_ ~. 
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i jego wykład na Rzymian 12: 1-2, Hebrajczyków 13:10 i Wyjścia 29:37. nadchodzi jej 

„teologia ołtarza”: 

To. Dano mi to do zobaczenia, na prawdę kładąc wszystko na ołtarzu, który uświęca dar, i czułem, że 
tak długo, jak moje serce zapewniało mnie, że w ten sposób ofiarowałem wszystkim, że był to 
uroczysty obowiązek, jak również wysoki i święty przywilej. wierzyć, że krew Jezusa oczyszcza się 
obecnie i w każdej kolejnej chwili, o ile ofiara będzie kontynuowana. 18 

Jej teologia ołtarzowa była adaptacją systemu Wesleya, z którego czerpano doświadczenie 

drugie błogosławieństwo jest łatwiej dostępne dzięki potrójnemu procesowi poświęcenia. 

wiara i świadectwo.182 Słuchacze Ifher postępowali według tych kroków. mogli zapewnić 

sami, że posiadają to błogosławieństwo, niezależnie od jakichkolwiek dowodów na to 

przeciwnie. Cały proces stał się w ten sposób dość zmechanizowany. Agonia i 

poszukiwania duszy zostały usunięte, a świętość była teraz błogosławieństwem, które po prostu tam 
było 

do wzięcia: 

Kiedy Zbawiciel powiedział: „Wykonało się!” wtedy dokonano dla was pełnego zbawienia. Pozostało 
tylko, abyście przyszli spełnić warunki i ja ... ja d. 183 C AIM It ... To jest naprawdę twoje. 

Natychmiastowość tego doświadczenia celebrowana jest w hymnie The Cleansing Wavc: 

O. teraz widzę oczyszczenie. Fontanna głęboka i idealna! Jezu, mój Panie. moc zbawienia. Wskazuje na 
Jego zranioną stronę. 

Strumień oczyszczający I scc. Widzę.' Zanurzam się. i 017. to mnie rozumie. Chwała Panu: to mnie 
otacza: to mnie otacza, tak. to mnie rozumie. 

I ~ I Palmera. P .. Przewodnik dla I / olilless I (1839–40). 210. 18 ~ \\ hite Beautv o / HO / iIlt'SS, 136. IS. 
” Palme ~ "P .. r ~ lifjl alld ifs Ettel'fs, lub Fragments / i'om my PorU () / io, ('\ ~ \\ York: palmer & 
HughL's. 



18 (7). 52fT. 
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Widzę, jak powstaje nowe stworzenie: Słyszę przemawiającą krew! Mówi, że zanieczyszczona przyroda 
umiera! Umywalki pod oczyszczającą powodzią. 

Wstaję, aby chodzić we własnym świetle nieba. Ponad światem i grzechem, Z czystym sercem i bielizną 
szaty, a Chrystus zasiadł w środku 

Jak widać z tego hymnu, przejście z raz na zawsze oczyszczania na 

ciągłe oczyszczanie jest w praktyce dość akademickie. Ona wyraźnie ma to samo 

eradykacjonistyczne ujęcie uświęcenia jako Wesleya. tak, że nawet jeśli oczyszczenie nie jest 

wreszcie, jak rozumiał to Wesley, jest tak przytłaczająco skuteczny, że „mówi 

skażona natura umiera: „i umożliwia wierzącemu żyć” ponad światem i grzechem: „Tak jest, 

niemniej jednak tylko mały krok od tego do supresjonistycznej pozycji Keswicka. 

który. jak zobaczymy, również opowiadał się za ciągłym oczyszczaniem. To powoli 

powróć do bardziej zreformowanego stylu oczyszczania, a mianowicie do stanu ciągłego oczyszczania 

w oczach Boga nie różni się niczym od zrozumienia Zinzendorfa jedynie przypisywanego 

świętość. 

Później Palmer po raz kolejny zademonstrowała swoją umiejętność zastosowania pomysłów innych 

wielki efekt w jej służbie. Dayton zauważa, że publikacja Williama Arthura 

The Tongue of Fire w 185618: „znacząco wpłynął na Palmera. o ile 

w czasie przebudzeń w latach 1857–1860 w jej mowie dominowała koncepcja 

Chrzest w Duchu Świętym.186 Język Pięćdziesiątnicy przyjął zatem kształt 

rzeczy, które nadejdą dla ruchu świętości i poza nim. 

1 ~ 4 Rcdclllplioll ffrl1llla / '\ ld4 ~, IS5, \ rthur. \\ .. Thl 'jezyk (? / Fire. T'k \\ York: Harper. 1856). IS 
„Dayton.” Od „Christian Perkl'lillll ... · 4-l. 
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Odzyskanie Wesleyowskiego przesłania Christian Perfection w Ameryce 

Metodyzm szedł w parze z pełnym odzyskaniem elementu ochotniczego w 

Nabożeństwo chrześcijańskie. Ten proces demokratyzacji był zadłużony w kulturze amerykańskiej 

oraz powszechne zawłaszczanie wartości republikańskich, które zostały przywiezione 

Francja podczas wojny o niepodległość. Jednak ten wątek ochotniczy w języku amerykańskim 

Chrześcijaństwo miało również swoje własne dziedzictwo. Potrzeba osobistego, serdecznego 
zaangażowania 



dla Chrystusa był oczywiście proces, który rozpoczął się na dobre od niemieckiego pietyzmu. 

Zostało to następnie rozwinięte w społeczeństwach metodystycznych w Wielkiej Brytanii. i w końcu. z 

sadzenie metodizmu w amerykańskiej glebie. Wolontariat chrześcijański osiągnął apogeum 

w amerykańskim XIX-wiecznym odrodzeniu. W trakcie tego procesu subiektywne 

przywłaszczenie pokuty, zagubione na chwilę wśród protestantów z ich odrzuceniem 

przeistoczenia i kapłaństwa został odzyskany. Sposób zawłaszczenia 

była wiara. Nowym przedmiotem wiary był nie tylko odległy krzyż, ale teraz " 

krew nałożyła. „Na początku język był oddany. podobnie jak katolików. Teraz to 

stał się językiem higieny osobistej: „Oczyszcza mnie:„ Ta myśl o 

potężne, osobiste oczyszczanie, dostępne dla każdego, kto chce postępować zgodnie z niezbędnymi 

kroki, zawładnęły wyobraźnią pokolenia odrodzonych. Służył do karmienia 

idealizm pokolenia, które myślało, że ujrzy \\ "całkowicie oczyszczone ze zła 

i pojawia się tysiącletni świt. 
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2.5 Charles Finney i Oberlin. 

.. przebudzenia są zawsze związane z głoszeniem ewangelii. \\ która jest przesłaniem crosS.1 87 

Przebudzenie zawsze zabiera kościół z powrotem na Kalwarię. Odrodzenie nie skupia się na crosS.1 88 

Jeśli powyższe jest prawdą, pojawiłby się wielki rewitalizator Charles Finney (1792–1875) 

być czymś w rodzaju anomalii. albo że przebudzenia, które miały miejsce pod jego rządami 

nie były prawdziwymi przebudzeniami. Pomimo kontrowersji między Finney a 

tych, którym nie zależało na jego aktywnym zachęcaniu do emocjonalnych ekscesów 

XIX-wieczna duchowość ewangeliczna czerpała wielką inspirację z odrodzenia 

Charles Finney. Zasadniczo był to jego wgląd, że dotyk Ducha Bożego był 

tam do wzięcia i dostępne dla każdego, kto chciał usunąć przeszkody 

do przebudzenia, które zrewolucjonizowało i zmineralizowało amerykańskie chrześcijaństwo. To było 
to 

wgląd, który zapewnił smak XIX-wiecznego ruchu świętości. To był 

zasadniczo ruch ożywiający, wystrzeliwany coraz częściej według preferowanego terminu Finneya: 

chrzest w Duchu Świętym, a nie klasyczna terminologia wesleyowska. To 

terminologia była znacznie szersza i otworzyła drzwi do źródła władzy dla 



służba i doświadczenie uświęcenia. 

Teologia Charlesa Finneya zdecydowanie nie jest mistyczna krwi. Jego Rel'iva / so / religia 

zawiera tylko dwa odniesienia do krwi Chrystusa w całej książce. Oba te 

pojawiają się w kontekście potrzeby żarliwej modlitwy jako warunku przebudzenia. Tutaj, 

wydaje się, że jedynym celem jest dodanie dramatyzmu i żywości do tego, co mówi:, .... On 

IR7 Pil. ', L.', W. Firl'slorm. 17. I ~~ \\ 111ttaker. c .. C; rl '(/ IR (' \ 'i \' (// s. (Fa'ithourne: \ 'ictor.: 20 (5). 1 
~ -I.1. 
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ofiarował Swoją krew za dusze, ofiarowane także jako ich Najwyższy Kapłan. silne cl) ing i 

łzy ..:, 189 

W swojej teologii systematycznej, w części dotyczącej pokuty. są t \\ el \ e 

odniesienia do krwi Chrystusa rozłożone na 24 stronach. 

190 

Te jednak. są mostl) 

w bezpośrednich cytatach Pisma Świętego,] 9] Kiedy nie cytuje Pisma Świętego, raz używa tego 
wyrażenia 

"odkupienie przez swoją krew;,] 92 kiedyś użył zwrotu: ..... wydatek 

krew i cierpienie Chrystusa.]] 93, a on mówi o przelaniu Świętej Krwi jako 

„zadowolenie z publicznej sprawiedliwości za nasze grzechy. ,,] <f4 Finney, podobnie jak wielu innych w 
jego 

dzień, związany z rządową teorią Grotyusza, w której Jezus jest najwyższym 

gubernator wszechświata, który zrobił wszystko, co konieczne, aby przestrzegać prawa. To jest 

teraz odpowiedzialność każdej osoby za wybranie Go na swojego gubernatora.] <f ~ W jego 

w części poświęconej uświęceniu po prostu nie podziela poglądu Wesleya na temat oczyszczenia 

grzech wsobny przez krew Jezusa, ale uważa uświęcenie za działanie Ducha Świętego 

sam.] 96 Zastrzega wzmiankę o 1 Jana 1: 7 w swojej części dotyczącej uzasadnienia, 197 a 

być może odbicie jego zreformowanego dziedzictwa. 

IRq Finnc). C. Revivals o (Religioll 2nd Ed .. Ed: \\ .H. Harding, (London: Morgan & Scott. 19 \ 3) .61. Por. 
.. 'Jego s \\ cat \\ as as \\ wielkie krople krwi spadają na ziemię ”(Łukasza 22A .. n. Nigdy nie 
wiedziałem, że ktoś je krew, ale [han? znałem osobę pra), dopóki krew nie zaczęła płynąć z jego nosa.” 
Finney. RC \ 'i \' a! S 190 Finncy. C. Wykłada całą Srstematic Theology 2nd Ed .., Ed: JH Fairchild. (\ 
Hittier: Colporter Kemp. 1;) .. 1.6). 26..1. ( '\ 2). 266' ('\ I). 267 (,, 2). 268 (".: N. 269 (,, 2). 271 (" I). 281 
("I). 191 Te CO \ cr tematy przebłagania i usprawiedliwienia (trzykrotnie cytuje bezpośrednio z Rzym.3: 
2-l .. 26). prawo osaiczne w odniesieniu do poświęcenia krwi (cyt. Hbr 9: 22 .. 23). \\ 'ith blood (cytując, 



\ cts 20:28). przybliża się (cytując 1: 2: 13), a ogromna część Hebrajczyków jest cytowana dosłownie (1h 
9: 12 .. 1-l. 22 .. 28: 10: 10-1-l). 1 <2 ihid. 2 () 7. 193 Ihid. 281. Ilq Ihid. 266. 1 <) 5 Por. I urra). Rn'i \ '(/ I, 
2 () 2. 1 <) (> Ibid. -L02 .. -l81. 197 Ihid. 389. 
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Pozostaje główne pytanie, dlaczego teologia świętości Palmera \\ jako krew 

mistyczne, podczas gdy teologia świętości Finneya nie była. Wygląda na to, że odpowiadał 

radykalnie odmienne teologie tych dwóch w odniesieniu do pokuty. Oba czułem 

ta sama pilność w odniesieniu do odpowiedzi wiary w jednostkę na zaproszenie 

kaznodzieja. Obaj nie podzielali w tym przekonaniu o przywłaszczeniu krwi 

proces. Finney trzymał się rządowej teorii pokuty, w której Bóg 

wcielił się w gubernatora, którego lud wybrał do władzy nad swoim życiem. Nie 

transakcja jest zaangażowana. Palmer trzymał się karnej teorii substytucyjnej 

pokuta, w której musi znajdować się fakt, że Chrystus zajął swoje miejsce w śmierci 

uznany, zanim Boska łaska może zostać przywłaszczona. Jedna teoria 

leżący u podstaw kazań Finneya, nie wymagał wdzięcznego oddania ani osobistego 

przywłaszczenie krwi, drugie, przynajmniej w rękach Palmera. zrobił. 

2.6 Pierwsza brytyjska kampania Jamesa Caugheya. 

Krucjata w Wielkiej Brytanii w latach 1841-47 irlandzko-amerykańskiego metodystycznego kaznodziei 

James Caughey, miał znaczenie historyczne. Podążał za wysiłkami dziwacznych 

odrodzenie spotkania obozowego Lorenzo Dow w latach 1805–7 i 1818–19, poprzedzone 

kampania DLMoody, która zamiatałaby Wyspy Brytyjskie trzydzieści lat później. Tak jak 

Carwardine zwróciła jednak uwagę na przesłonięcie Caughey przez tych, którzy 

przyszli po nim w historii jest niefortunne. 198 W jego czasach. Caughey był niesamowicie 

popularny i bardzo wpływowy, szczególnie na Williama Bootha, wówczas zaciekłego) młodego 

ewangelista. Podczas trasy koncertowej uwzględniał zmiany w stylu Finneya. 

większość centrów miejskich Midlands i North \\ I? Zawiera: Li \ erpool. 

IQR Camurdine. l'rallsallalllic Rel'im / ism, 102, Alnng \\ i Charles Finney. Caughc) była hllUSl'house 
wśród ritańskich nonkonformistów l) z połowy XIX wieku: idem .., i \, 

1 "2 

Birmingham, Leeds, Hull. Sheffield, Huddersfield, York. Nottingham. Lincoln. 

Sunderland i Chesterfield. Caughey może pochwalić się co najmniej 20 000 ne \\ komertów i 



9.000 przypadków „całkowitego uświęcenia” podczas jego pierwszej brytyjskiej krucjaty 199 

Caughey w pełni przyjął naleganie Palmera na obecne ciągłe oczyszczanie: 

Nie mówi, że Bóg oczyścił cię z grzechu w przeszłości. Możesz w to uwierzyć i nie być zbawionym. Nie 
jest powiedziane, że On oczyści: Oll za jakiś czas, ale że to uczyni - oczyści, to jest słowo. w czasie 
teraźniejszym. 200 

Doskonałość chrześcijańska. jego czytelnicy nalegali na zbawienie. Tutaj. doskonałość 

jest rozumiane jako „zwycięstwo”: „Idź do doskonałości; i niech wszyscy w końcu będą mieć możliwość 

krzycz: „Zwycięstwo, zwycięstwo we krwi Baranka!” ~ () „Przewidywanie Moody. 

„grzech główny” dla Caugheya był „grzechem deptanie drogocennej krwi 

Dzięki Caughey. precedens został ustanowiony w Wielkiej Brytanii, który pozwolił na dalsze 
amerykańskie 

wędrowcy odwiedzają Brytyjczyków i wylewają z nich swoje ideały świętości 

Ewangelizacja. Wyzwanie pozostało. jednak. \ vhich \\ nie da się pokonać 

aż pojawił się Moody, z ogólnej pogardy dla klasy średniej i wyższej 

republikańska Ameryka, ~ () 3 cuchnąca, tak jak nienawidziła i bardzo obawiała się Francuzów 

republikanizm. Zarówno Dow, jak i Caughey przemówili głównie do klasy robotniczej 

nonkonformiści. sukces, który musiał wydawać się nieco zapalający w 

rewolucyjny klimat czasów. 

I'l <> ('ar \\ ardinc. RL' \ ivalisl11. 1 I I. ~ (1 (l Caughey. .I .. Rni \ 'ol, \, pokrywa „Ions”. · Iddrt. 'sst. 
(Londyn: Richar J. D. Dick insnn. 1891). X:'. ~ (ll Caughey., \ erl11 OilS. ~ \. '(1' ~ '. I (), - - Caughey., 1. , 
t't111 OilS.. '. ~ () J Kent. fioldillg Ihe ForI.:' 0. h3. 
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Wniosek. 

W tej przedwojennej fazie ruchu świętości, który zbadaliśmy. trzy 

szczepy są dostrzegalne. Pierwszym i najgłębiej zakorzenionym szczepem jest wizja metodystyczna 

Phoebe Palmera. Palmer objaśniał klasyczny wesleyanizm za pomocą jaźni 

pomoc w ramach jej teologii ołtarzowej. To okazało się być popularnym sposobem na popularne 

przesłanie wśród ludzi, których pewność siebie była taka, że doszli 

wierzcie, że Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają. Zniknął determinizm 

Osadnicy purytańscy i ich wiara w wybór suwerenności. Drugi szczep \\ jako 

Reformowany szczep, zainspirowany przez Finney. Starało się to zminimalizować nuty Wesleya 

całe uświęcenie i zamiast tego mógł użyć terminu „chrzest w Duchu Świętym” 



zdanie, które Palmer również przyjmie później. Ten chrzest w Duchu Świętym mógł 

obejmują nacisk Pauliny na uświęcenie, a także nacisk Lukana 

wzmocnienie. Jednak sedno przesłania było prawie takie samo: poszukiwacz musi 

zdecydujcie, on lub ona musi teraz wybrać Boga. Nacisk na natychmiastową reakcję 

wezwanie do ołtarza okazało się równie kontrowersyjne, jak wpływowe. Trzeci szczep to 

świętość jako eksport. Zapoczątkowany przez Lorenza Dow, został udoskonalony przez Jamesa 

Caughey. Wykorzystał to, co najlepsze: sukces jego brytyjskich kampanii był 

mierzone liczbą uświęceń - szczepu metodystów - a także 

liczba decyzji dla Chrystusa - odmiana reformowana. Udało mu się połączyć 

Mechaniczne uświęcenia Palmera z natychmiastowymi decyzjami Finneya. 

Rola krwi w tym okresie formacji pozostaje dość monochromatyczna. 

Niewielki jest odstępstwo od głównego tekstu dowodu esleya \ 'nauczanie kur na Czystości 

Serce: Jana 1: 7, chociaż fałszywie aorystyczna interpretacja tego fragmentu brzmi: Vesley 
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wyrzucony. Wkrótce to zaabsorbowanie oczyszczającą mocą krwi wypełni się 

hymny z końca XIX wieku. Palmer wytyczył szlak - z nią 

Fala Oczyszczająca. 

Zanim brytyjscy ewangelicy zaczęli kłaść nacisk na świętość. one 

wciąż czerpali wiele z Amerykanów. Byli zadłużeni wobec Palmera. Finney 

i Caughey, ale jeszcze bardziej dla tych na samym skraju ruchu, takich jak illiam 

Boardman i Smithowie, którzy starali się uczynić nauczanie świętości smacznym 

te całkowicie zewnętrzne dla ruchu. To ich głosy mogłyby to udowodnić 

najskuteczniejszy w szerzeniu przesłania w sercach brytyjskich ewangelików. 
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3. Świętość w domu. 

W spisie powszechnym z 1851 r. / Kultu religijnego 204 ujawniono, że ogólnie kościół 

frekwencja w Wielkiej Brytanii wynosiła około 60% średniej krajowej 

populacja. 

2os 

Nowsze stypendium przypuszcza, że 1851 w rzeczywistości reprezentował 



najbardziej znaczący szczyt frekwencji w kościele w Anglii od czasów normańskich 

nigdy się nie powtórzy. 

206 

Później. różnorodność czynników przyczyniła się do powszechnie uznanego 

Wiktoriański kryzys wiary już w 1864 roku. Lord Shaftesbury lamentował nad tym 

„uczucie protestanckie” narodu nie było tym, czym było? 07 Dowody wskazują na to 

ogólna frekwencja w kościele spadała mniej więcej od 1851 r 

dalej. 

208 

Z powodów, które są wciąż dalekie od pewności, Ameryka przetrwałaby 

204 Miało to miejsce w dniu 30 marca 1851 r. I \\, jak opublikowano w dwóch raportach, z których 
jeden dotyczy Anglii i Walii (opublikowany w 1853 r.), A drugi dotyczy Szkocji (opublikowany 185 
~). Patrz Woltle, J. .. Ekspansja ewangelizacji: Wiek Wilberforce. Więcej. Chalmers i Finney. (leicester: 
IVP. 2006). 220–224, który podaje użytecznie zwięzłe i ostrożne rcvicw swoich ustaleń, ale skupia się 
tylko na) na ewangelizacji. Zobacz także przełomowe prace nad skomputeryzowaną analizą spisu w 
Snell. KD M .. i PS Ell. Rival Jerusalems: The Geography of / 'ictorian Religion. (Cambridge: Cambridge 
University Press. 2000), 23. 32. 205 Z populacji 17927,609, w kościołach anglikańskich uczęszcza 
5.292.551, ~. 536.265 Dysydenci i 383.630 wyznawców rzymskokatolickich: 10.212.446 \\ orshippers 
ogółem . Ryciny odtworzone w Harvie, c., „Rc \ olution and the Rule ofla \\: 'w Morgan, K .. (red.). The 
Oxford HistOiT of Britain. (Oxford Univcrsity Press, 1988), 519. Tam jest Niemniej jednak, ogromne 
rozbieżności między relacjami z dziewiczymi populacjami miejskimi a wiejskim kościołem idącym. Snell i 
Ell stworzyli doskonałą analizę czynników geograficznych, które później przyczyniły się do spadku 
frekwencji w kościele. Wiele osób zostało wykorzenionych regionalna wiejska marka wiary (najczęściej 
niekonformistyczna). Stawiał czoła uczęszczaniu do dużych miejskich zborów anglikańskich. i wielu 
zupełnie straciło wiarę: Snell i Ell. Rival Jerusalems, I. 20b Gill. „f,” / Ilpfl ”Church Revisited. (Aldershot: 
Ashgate, 2003), 212. Bardziej tradycyjny obraz tego spadku niż Gill, przypisując go w dużej mierze 
brakowi budynków kościelnych na obszarach miejskich, łączył „walkę klasową, patrz maj, T ..: chory 
Historia gospodarcza i społeczna Wielkiej Brytanii r60- / 97 n. (Londyn: Longman, nd.) 137-8. Wood 
wskazuje na najwyższy szczyt frekwencji w Wiktorii jako na czas największej siły hangelizmu, 
stwierdzając, że w tym czasie jest to „główny wpływ formatu na wiktoriański”: Wood , A ... \ "Illcrcellrh 
Century Br itain / 8 / 5- / 9 / -1. (Harlo \\ ': Longman. 1982). 188. Bebbington zgadza się. datowanie 
skurczu wpływów aniołów w latach 70. XIX wieku: Bebbington. D .. Ewangelizacja w. \ / Odem Wielkiej 
Brytanii. .. / Historia od r3 Os do lat 80. (Grand Rapids: Baker. 1989). 141 207 
Bebbington. Ewangelizacja. I ~ I 208 Tę architekturę należy dopracować, odnosząc się do zysków 
osiągniętych przez nonkonformistów, aż do osiągnięcia szczytu w 18805 r. Jako „el” lub poprzez 
odniesienie do znacznie bardziej ponurego obrazu, który większość obszarów miejskich przedstawiała 
jako OPPl) osiągnęło znaczny spadek: proporcjonalne spadki na obszarach wiejskich. i końcowe I). przez 
odniesienie do budowy zdecydowanie zbyt ludzkich) kaplic, konkurując z nazwami w arC; JS, gdzie 
ogólnie 
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ja 

.. 209 sekund burza, która zebrała się na przełomie wieków, podczas gdy Wielka Brytania 



nigdy nie wracaj do zdrowia po stałym spadku frekwencji w kościele, który zaczął ją opróżniać 

kościoły i kaplice w XX wieku. Demokratyzacja może być kluczową koncepcją 

w rozwiązywaniu rozbieżności.210 Wygląda na to, że tylko w zakresie, w jakim ochotnicy 

z powodzeniem powstały partycypacyjne, demokratyczne marki chrześcijaństwa 

Kościół w Wielkiej Brytanii przetrwał ataki epoki. Martin dokładnie identyfikuje 

Wielka Brytania jako swoiste miejsce postoju w połowie drogi religijnej na zachód 

populacja spadała, co prowadziło do w połowie pustych budynków kościelnych, nawet gdy ogólna 
rekrutacja się skończyła. Gill postuluje rodzaj efektu kuli śnieżnej, w którym sam widok na wpół pustych 
kościołów zniechęcał do chodzenia do kościoła. Gill, The „Empty” Church, 7-8, 169-202. 209 W 
przełomowym badaniu Currie, Gilbel1 i Horsley zidentyfikowali sekularyzację jako „ograniczone 
uciekanie się do środków nadprzyrodzonych”. Currie, R., A. Gilbert i L. Horsley, Churches and 
Churchgoers: Patterns of Church Growth na Wyspach Brytyjskich od 1700 r. (Cambridge: University 
Press, 1977), 99. Wstępne badanie Bryana Wilsona na temat sekularyzacji: sekty i 
społeczeństwo. (Londyn, 1961) miał wielu zdobywców wśród niedawnych socjologów religii. Warto 
zwrócić uwagę na trzy: Hammond, PE, (red.), The Sacred in a Secular Age. (Berkeley: University of 
California Press, 1984), własny najnowszy Wilson Społeczne wymiary sekciarstwa: sekty i nowe ruchy 
religijne we współczesnym społeczeństwie. (Oxford: University Press, 1990) i Gill's The „Empty” Church 
Revisited of 2003. Cox ubolewa nad swym początkowym zaufaniem do hipotezy sekularyzacyjnej, gdy 
napisał Miasto świeckie. Radykalna rewizja jego wcześniejszych poglądów, zakładając, że miał on bliski 
całkowity upadek całej religii, miała miejsce podczas jego spotkania ze światowym sukcesem 
zielonoświątkowców: Cox, H., Fire From Heaven: The Rise of Pentecostal Spirituality and the Reshaping 
of Religia w XXI wieku. (Londyn: Cassell, 1996), XV-XVII. Konsensus wydaje się być moderowaną 
hipotezą sekularyzacji, która ma na celu skorygowanie eurocentryczności wcześniejszych poglądów i 
bierze pod uwagę rozprzestrzenianie się na całym świecie wszelkich form religijności poza Europą. 210 
Carwardine przeciwstawia brytyjskie i amerykańskie podejście do przebudzenia, które jest krwią życia 
XIX-wiecznej ewangelizacji, w sposób, który mówi: „W jednym kraju [USA], w systemie dobrowolnego 
kościoła, przebudzenia stały się ortodoksją; w drugim [UK], pod krytycznym okiem kościoła, nigdy nie 
osiągnęli całkowitej godności ”. Odrodzenie transatlantyckie. XIV. Jeszcze większy kontrast można 
zaobserwować między republikańską Francją a republikańską Ameryką. We Francji Kościół był 
beznadziejnie utożsamiany z monarchią i arystokracją i razem z nimi stał się obezwładniającą, 
monolityczną burżuazją. Ludzie pozbawieni praw obywatelskich, dążąc do demokracji, zburzyli zarówno 
Kościół, jak i monarchię we Francji. W Ameryce demokratyzacja w kościele - jej arminianizacja szła w 
parze z demokratyzacją polityki. W międzyczasie istniała klasowa Wielka Brytania, w żadnym wypadku 
nie autokratyczna, ale nie chcąca w pełni objąć demokracji ani w sferze politycznej, ani religijnej, 
stanowisko umocnione w wysokim okresie wiktoriańskim przez utrzymującą się nienawiść do 
napoleońskiej Francji. Kontrast między Francją i Ameryką, a tym samym między protestanckim 
chrześcijaństwem w Ameryce Łacińskiej i północnoatlantyckim, jest główną przeszkodą w 
moderowaniu przez Martina hipotezy sekularyzacji. Na przykładzie oświeceniowej Francji dokonuje 
rozróżnienia między „… katolickim, wspólnotowym, organicznym i heteronomicznym stosunkiem do 
nowoczesności a protestanckim, zakorzenionym w wolontariacie, indywidualizmie i autonomii…” 
Martin. D., O sekularyzacji: w kierunku zmienionej ogólnej teorii. (Aldershot: Ashgate, 2005), 143. 
Najnowszy angielski spis powszechny (2005) popiera ten ogólny pogląd na to, jaki rodzaj 
chrześcijaństwa rozwija się we współczesnym Zachodzie, a jaki nie: „Szczególnie godne uwagi formy 
chrześcijaństwa, które podkreślają Duch Święty opiera się przypływowi odpływu. Często są to formy 
religii, które łączą się w służbie wyjątkowej jednostce z nadrzędną strukturą tradycji. W 
przeciwieństwie do tego, formy chrześcijaństwa, które podkreślają „dobro” ludzkości w ogóle, 
jednocześnie bagatelizując przemiany wyjątkowej osoby, to te, które płyną wraz z odpływem fali. ”Prof 



Paul Hedas we Wstępie do Brierly'ego, P. (red.), VA Christian Handbook Religijne trendy 6: Wyciąganie 
z obozu (London: Christian Research, 2006), 0,3. 
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woluntaryzm od luterańskiego pietyzmu do amerykańskiego odrodzenia i ostatecznie 

Pentekostalizm, opisując go, z charakterystyczną zwięzłością, jako podróż „z 

Halle do Los Angeles. ~~ Prawdopodobnie w połowie etapu. XVIII wiek 

towarzystwa religijne pod wodzą Wesleya. Whitefield i prowincja brytyjska 

Morawczycy Nabożeństwo do krwi Jezusa wydaje się płynąć razem z tym odpoczynkiem 

podróż zapewniająca użyteczny symbol subiektywnego zawłaszczenia krzyża jako 

symbol siły oczyszczającej przeciwko moralnym i religijnym zanieczyszczeniom epoki. 

Do czasu powieści Samuela Butlera z 1903 roku, The Way 0 / all Flesh, ~ 12 an 

autobiograficzny bekas na temat wiktoriańskiej religii i życia rodzinnego. szczere wątpliwości 

„Wysoko postawiony wiktoriański agnostycyzm ustąpił miejsca ostrzejszym nutom siebie… 

pewny progresywizm: 213 Nastąpił wiek wiary w postęp naukowy 

Wielka Brytania przynajmniej w Darwin's On the Origin o / Species z 1859.214 W obliczu \\ ith 

powszechne kwestionowanie chrześcijańskich wyjaśnień dla wszechświata, w którym Bóg jest 

szybko staje się niczym więcej niż „wielkim Może”: 215 wszystkich chrześcijan stanęło przed wyborem. 

Albo potrafią dostosować się do dominującej kultury i intelektu 

nastrój. który odrzucił postrzegany barbarzyństwo idei transakcyjnych 

21 1 Marti n. Sec 1IIa, .iation. 144. I 51. 212 Bulter, S .. Droga całego ciała. (Londyn: Penguin. 1966). 213 
Jay. E .. Faith and DOllht in J "ictorian Britain. (Basingstoke: 1 \, lac: - 'Ii lian. 1986). 125. 214 MacDonald 
prolog przedstawia pouczający antolog) współczesnego komentarza. Np." The science-fiction 
interpretacja zjawisk naturalnych uczyniła zainteresowanie Boga bardziej odległym. Istnienie Boga 
bardziej problematyczne. a idea Boga niepotrzebna: „”… Doktryna zbrodni raz na zawsze pozbawiła 
naturalnego teologa) lub materiałów, na których istniała): istniała: „Donald. HD .. Pomysły Realacji :, \ n 
Ilistorical Stud)., \ D 1700 to, \ [) 1860. (London: Macmillan, 1959) .8. ~ 15 BrO \\ I1ing. Roo "Biskupa 
Bougrama: \ pology." w .lack. I. (red.) Browning: The Poeticalll'orks /, .... '33 .. 6 {{london: 1970), 650 (\ 
erse 190). - '; pl'aking późnego kryzysu ictorian wiary i jej popularyzacja, m.in. w prasie, Gilbert 
komentuje: ... faktem pozostaje, że wątpliwości i niepewność teologiczna spłynęły w dół w szereg 
zwykłych wierzących do e-namiotu bezprecedensowego. (iilhert., \, D., Religio / 1 i Sociell 'in Industrial 
England: Church. Chord and, \ ocial Change 1; - Iii .. / 9 / -1. (London: Longman. 1976). 177. Okres lub 
ten wiek wątpliwości określa się jako ..... ostatni fort)) uszu l'entury ..... w .lay. Faith and DOllht. 99. 
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pokuta, 216 albo mogliby radykalizować swoje chrześcijaństwo. Ten proces radykalizacji 

zrodziło wiele nowych wymiarów w ruchu świętości, w którym krew 



rozkwitł mistycyzm, niektóre bardziej sekciarskie niż inne.217 Dwie z nich są 

godne uwagi: Armia Zbawienia i Konwencje Keswick. Do pierwszego z nich 

teraz skręcamy. 

3.1 Armia Zbawienia. 218 

Teologia Williama i Catherine Booth była głęboko pod wpływem Phoebe 

Teologia ołtarza Palmera 219 Oprócz niej głoszenie Jamesa Caugheya miało również 

potężny wpływ na Williama w młodości. Kabiny przedłużają swoje 

eradykacjonistyczna teologia chrześcijańskiej doskonałości w sferze społecznej. angażować się w 

216 „1” \\ '0 głównych ewangelicznych salw teologicznych rozpoczęło się w tym czasie przeciwko 
liberalizmowi Baura i innych. pragnienie Smeatona, G. .. The Apostles 'Doctrine a / the Atonement, 
(Edinburgh: Banner of Truth. 1991, po raz pierwszy opublikowany w 1870 r.). a drugi sympatyzator 
Kesa. Dołek. RW .. The, / lol7 !! mel7l: The Congregationall'lIiol1 Lecture / or 18 75, (London: 
Congrgational Linion of England and Wales. 1897. opublikowany po raz pierwszy w 1875 roku). Do 
1897 r. Na corocznym wykładzie Fernleya w Leeds. John ScottLidgett jest. pomimo jego wysokiego 
szacunku dla twórczości Dale'a. lamentując nad zaniedbaniem zadośćuczynienia w kręgach 
teologicznych, żałując ... odpychania człowieka) relacji dotychczasowych teologów: teologów: 
„prowadzących do przebłagania został ·· ... dłonie oddającego się Boga i oddane pewnym Jego 
czynom. zwłaszcza sprawiedliwość i merc). który. przynajmniej w popularnym użyciu. zostały niemal 
uosobieniem i zaczęły się targować jedne z drugimi co do kapelusza, którego należy żądać i oferować 
jako zadośćuczynienie za grzech. ”Podejście transakcyjne ...... \ hether to \ tj. \\ należy powiedzieć w 
języku sądu lub rynku ... .... jako wyobcowanie. Czuł. nie tylko teologów, ale ... był daleki od ... 
niesmacznego dla zwykłego umysłu. nas w sferę, która wydaje się być obca i przeciwna zarówno 
prostemu życiu wiary, jak i łaskawości ewangelii ”. ScottLidgett. J .. Zasada duchowa / Zadośćuczynienie 
jako satysfakcja uczyniona Bogu / lub grzechom / światu. (Londyn: Charles H. Kelly. 1898). 6-7. m Kent 
podkreśla wymiar protestu, który przyczynił się do późnego wiktoriańskiego rozprzestrzeniania się 
sccts. Jest to zarówno protest przeciwko starszym kościołom, jak i rosnącemu sekularyzmowi 
Kościoła. To jest protest, że tak. „partl) doktrynalny. wyraźnie strukturalny”. ,, ent. J .. Holding the Fort: 
Studies in "ietorian Rel'ivalism, (London: Frm orth. 1978) .301. ~ 18 Poza Mo) Ies. RG A Bihliograp / ~) 'a 
/ Salvation, Irm, \' Literature in English. / S () 5- / C) S (Le \\ iston. NY: Mellon Press. 1988). patrz 
Coutts. F .. The History (? Salvation Army, 7 \ ols .. (London: Sahation: \ rm). 1979). Murdoch. N. Hoo „E 
\ anielskie źródła doktryny armii Sahation”. Emf / gelica / Quarll.'ril '59: 3 (.lui) 1987). 235 - + - L 
idem. Origins a / Salvatioll Army, (Kno '\\ ille: lIni \ ersit \ of Tennessee Press. 1994). alker. p, J .. Pulling 
the Devil's Kingdom Down: the Salmlioll Arm) 'in,' ictoriall Britaill. (Berkeley: Liniversit) of California 
Press. 20 (1). jako wiarygodne źródła, praca Ikera. choć przesadna. koncentruje świetna sprawa w 
kwestiach płci: 22-31. 106-113. 1 ~ 3127, ~ IQ Catherine Booth powiedziała o haczykach Palmera, że 
one. "." Haye zrobiła mi więcej niż cokolwiek innego: ja hm -: e \ er spotkałem się z . ” alker. Ciągnąc za 
królestwo Ihe Derila. 23. powołując się na list do swojej matki Jated 

Januar) 2 I. I X61. 
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poszerzanie kampanii przeciwko wszelkim złu społecznym brytyjskiej klasy rządzącej. Jako sprzeciw 

zamontowane przeciwko Budkom i ich wyznawcom, ta świętość krucjata, jak widać 

coraz bardziej jako duchowa wojna. Artykuł w Sunday Telegraph napisany w 



upamiętnienie setnej rocznicy zbawienia Armis trafnie brzmi: „Do kabin i 

zwłaszcza dla Catherine Booth, Diabeł był osobistym przeciwnikiem i tak realnym jak on sam 

sąsiad sąsiada. .220 

W obliczu tego wroga Budki były całkowicie wyzywające i całkowicie pewne siebie 

moc Chrystusa do pokonania grzechu i szatana. A dokładniej. ta silna wiara 

była wiara w potęgę krwi. Jak nazywała się Misja Chrześcijańska 

Armii Zbawienia, a William Booth przyjął tytuł generalnego oczyszczenia 

krew byłaby połączona z jego wiarą w chrzest w Duchu, aby wytworzyć 110 \\ 

słynny branding: Blood and Fire. Przez krew i ogień wszystkie siły 

„Najciemniejsza Anglia” zostanie pokonana. 

Teologia Williama Bootha została opisana jako teologia Wesleya, Hitefielda 

i George Fox.221 z nich. Weslei22 należałoby wyróżnić jako największy 

wpływ na jego teologię. 223, choć pośredniczył za pośrednictwem Caugheya. z kim on tak często 

w porównaniu Jeden z pierwszych listów Bootha ujawnia jego mistyczną krew 

220 'llistor) Sahation: \ 1'111): Sunday Telegraph (30 1 \ 1ay 1965). ciąć. : \ ottingham Cit:; \ rchh 
es. 121 Begbic. H. Lire (? F Will iam Booth. Założyciel armii Salmtion. \ '01 .1 .. (Londyn: \ lac \ lilian. 
1920). 79. 1 ~ 2, między jego przyszłymi żonami było "Przeczytaj jeden lub t kazań Johna Wcska) no \\, 
a następnie:" List do Cathcrine "z dnia 17 N członek 1852. Begbie. Booth \ '01.1 .. 159 ~~ 1" lie \\ as 
cmphatic od thnsL 'carl) da: s do końca życia w oparciu o doktrynę wiary religijnej. na ten temat, jeśli 
nie uświęcę. rk ne \ er zmienił zdanie w tym względzie: „BcgbiL”. Booth Vol.!., 

86–87. 
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duchowość: „Chcę być oddanym, prostym i szczerym wyznawcą Krwawienia 

L b ,, 224 rano. 

Formatywny wkład Catherine Booth jako współzałożyciela Armii Zbawienia - 

w ostatnich latach poświęcono należytą uwagę. 

n5 

Jej rola wraz z wieloma innymi 

Kobiety ewangeliczne w 19 

th 

wiek na elewacji kobiet jest słuszny 

słynny. 



226 

Już w latach 50. XIX wieku. rosło w niej przekonanie o słuszności 

kobiecej posługi227 i sama była potężnym mówcą. Weslevan 

Times of March 1865. porównał kazania Catherine do „Finney and the 

rewolucjoniści: · 

228 

Byłoby to odniesienie do jej nalegania na głoszenie wyroku. 

natychmiastowa decyzja dla Chrystusa. przekonanie, że ona i William podzielali: 

„Zrobione, masz tę chwilę uratować. Z pełnym błogosławieństwem zbawienia. Odkupienie przez Twoją 
Krew 1 - --- 9 I nieskazitelną miłość i pokój. - 

22 ~ Wyciąg z listu \\ Titten z Londynu do przyjaciela w Nottingham. z 1850 roku. Początkujący. Booth 
VaLl .. 115. Por. Rezolucja podjęta przez walczącego młodego Bootha w Londynie. z dnia 9 grudnia ~ 49 
grudnia: „Trzeci, że będę się starał wm) postępować i deportować przed światem, a moje poglądy, 
szczególnie aby prowadzić m) sclf jako pokornego, łagodnego i gorliwego wyznawcę krwawiące Lam b 
... „Tee! Illy o słabości i bez Bożej pomocy nie dotrzymam tych postanowień na dzień. Pan ma litość nad 
111) duszą. Żądam Krwi. Tak. o tak. Jezus umarł za mnie. „Begbie. Booth Vol. 1 .. 105-106.: ':' ~ 
Najbardziej znaczącym tego rodzaju studium jest Walker. Pulling the Devif's Kingdom DowlI. 2: „() I \ 
1cFadden. „Ironies of Pentecost: '66. 72: Murdoch.” Female Ministry:' passim. Piechur. Pulling / hc 
Devil ".I 'Kingdom Doll' 11. 243. Por. Hattersley. R .. Krew i ogień: William i Catherine Booth i ich. ')' (Lm 
/ ion Armr, t. Londyn: Little. BrO \\ n & Co .. 1999). Przypuszcza. W związku z jakimś niedawnym 
stypendium. Że ... To tak samo jak płeć Phoebe Palmer, jak jej ideolog), co przyciągnęło Catherine 
Booth: 106-7.: ':' 71 \ lurdoch. "Female 1 \ linistr)." 349.: '2R I /'(,.\'/ C \' (/ II Times (13 marca 1865) 
cytowany w Hattersley. Blood and Fire. 147.: '2q List: do Katarzyny. Z dnia 17 listopada 1852 r. Begbie. 
Booth \ '01 .1 .. 159. Ten hymn powtarza się w innym liście do Catheri z datą Septem bel '1853: 
„Szukam czystości” serca. Sl'l'k to ja. Y Oll wierzy w to, że Krew Jezusa może się wyleczyć i zachować 
czystość. i to jest b) wiara. "Begbie. Booth \ '01 .1 .. 212, 
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Wśród najbliższych sojuszników Boothów był zdolny obrońca \ Vesleyanism. Pani Jane 

Krótki. W jej sporze z kalwinistycznymi braćmi Plymouth. potępiła jednego z nich 

ich liczba za jego wiarę w podwójną naturę nawróconych i czyniących to ujawnia 

coś z bezpośredniej i bezpretensjonalnej teologii zbawienia: 

Doktryna IfL.HB jest prawdziwa. poinformuje nas, co stanie się z tym „starym”. nikczemny, czarny 
kwaśny mężczyzna przy śmierci? Ifit jest nieśmiertelny. nie może umrzeć. Jeśli na zawsze pozostanie 
nieczysty, nie wejdzie do Nieba. Jeśli nie zostanie odkupiony ani obmyty we Krwi, musi iść do 
piekła. Tak więc prawdziwy wierzący. zgodnie ze szkołą LHB, będzie miała jedną duszę w Piekle, a drugą 
w Niebie. ~ 30 

W latach 70. XIX wieku, podczas gdy pierwsze zjazdy z Keswick odbywały się wśród 

klasy średnie, Armia Zbawienia były na ulicach. odważnie śpiewa i zeznaje 



ich droga do serc biednych i nieszczęśliwych. Ta dekada była ich czasem 

najostrzejszy sprzeciw. Dopóki policja nie zajęła mocniejszego stanowiska, szydząca Armia Szkieletów 

reprezentowało dość zorganizowaną próbę zakłócenia Armii Zbawienia \\ wszędzie tam, gdzie oni 

poszedł. Pomagali im członkowie społeczeństwa. szczególnie celnicy 

ich handel był zagrożony przez sposób, w jaki pijacy byli jawnie atakowani 

wysiłki ewangelizacyjne armii. Ich przesłanie było przesłaniem oczyszczenia 

krew: 

Po jednym lub dwóch przemówieniu celnik po lewej otworzył swoje okno i podał wiadro wody do 
tłumu na dole. Natychmiast ludzie się ruszyli, choć siostry były głównie po tej stronie. a woda obficie 
spadała na ich niedzielne kapelusze, pierścień nie został na chwilę złamany. i c) cr) usłyszeli półksiężyc 
Amen, który wybuchnął od wszystkich, gdy droga siostra \\ ho \\, gdy mówienie otarło twarz z jej 
twarzy. i płakał. „Niech Pan ocali tego drogiego człowieka”. W międzyczasie tłum ogromnie się 
powiększył. i Bóg 

2.10 1: 1 "\ inc. L (iod's Soldier: General William Booth \ '01 .1. (Londyn: \\ illiam Heinemann. 19 ~ · n ~ 
q () L'f. Ikghie. Booth \ '01 .1 .. 283, „Uznał tę duszę. Za jej grzechy i opowieści. Zasługiwał na to: 
zniszczenie musi nieomylnie być jego wielką chatą dla… ton Chrystusa: tam jego ówczesny! a jego 
człowieczeństwo zaczęło: „Por.” Należy do (ind. ksus jest naszym Sa \ iour. Cześć: -. BI (lod is fix ou; Sa 
\\, ation.) List do Katarzyny z dnia 29 stycznia) 185, \ Ikghie. Booth \ '01 .1 .. ~ .. l3, 
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przyszedł do nas. Potem celnik dał nam kolejne wiadro wody; ale wciąż wierzyliśmy i pierścień był 
nieuszkodzony. Nastąpił uroczysty wpływ: nikt nie odezwał się słowem podczas śpiewania 

Ale dopóki nie obmyjemy się krwią ukrzyżowanego Pana, nigdy nie będziemy gotowi na śmierć. 231 

Nawet w konfrontacji z policją pozostali wyzywający i wciąż zeznawali 

śpiewanie o krwi: 

Gdy tylko nasi bracia rozpoczęli nabożeństwo na świeżym powietrzu. przyszedł policjant i rozkazał im 
odejść. mówiąc, że zabierze ich na stację, jeśli nie przestaną. Brat R. powiedział, że powinien uznać za 
zaszczyt być zamknięty dla swojego Mistrza, po czym policjant go zdjął. Do tego czasu zgromadził się 
wielki tłum i idąc dalej, śpiewali: 

Zaśpiewam dla Jezusa Swoją krwią, którą mi kupił ... 232 

Zaskakująco. jak zobaczę z mojego przeglądu Księgi piosenek Armii Zbawienia. 

temat zwycięstwa nie jest widoczny w hymnie śpiewającym salwacjonistów. Raczej to \\ as 

oczyszczenie, które miało znaczenie. Przez to oczyszczenie diabeł zostanie pokonany 

i zwycięstwo nad grzechem i złem osiągnięte. Wydawało się, że jest coś emocjonalnego 

śpiewacy w samej wzmiance o słowie „Krew”, zwłaszcza w połączeniu z 

"Ogień": 



Słuchać uważnie. słuchać uważnie. moja suczka, jakie pieśni wojenne puchną, ulicami Wielkiej Brytanii i 
od drzwi do drzwi; Jak wielkie są prawdy opowiadane przez te płonące odmiany o tej wielkiej wojnie, 
aż grzech nie będzie już więcej! Armia Salwatorska. Armia Boga! ...... ”„ „Ja” ”.... Dalej, aby podbić 
Ognia i Krwi ... -” - 

~; Zgłaszam hom Chatham. 1877. lkgbie. Stoisko \ '01 .1 .. -1-2-1-. ~ 3 ~ "listor) Zbawienia, \ rmy: 'SUI / 
dzień TelcKraph (30 t \ la) I%:'). Cięcie.:. Jottingham City 

. \ rchi \ l's. z · 1 l lkgbic. Stoisko VoL !. 451–2. 
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Komentarze dla początkujących: 

... Fraza „z Ogniem i Krwią” śpiewała, a raczej ryczała, raz po raz, dopóki pot nie spłynął po twarzach 
żołnierza, gdy) uścisnęły sobie dłonie i rozpromieniły się. 234 

Trzy znaczące zbiory hymnów wyłoniły się z ruchu świętości, który 

miał znaczący wpływ na brytyjskie chrześcijaństwo. Wszystkie pochodziły z tego samego 18. miejsca 

Wiek, Watts-Wesley zdominował pulę hymnów i każdy z nich dodawał nowe hymny 

własne, często naśladujące frazeologię i obrazy hymnody z XVIII wieku. Wszystko 

trzy kolekcje reprezentowały duchowości, które dojrzewały jednocześnie 

inne w latach 1860-1880. Teologia wydaje się podobna. Główny dostrzegalny 

różnica, jeśli chodzi o ich traktowanie pokuty, polega na stopniu 

skupienie ewangelizacyjne. Hymny Keswicka o poświęceniu i wierze są najważniejsze 

introspekcyjny hymnbook. Nie ma sekcji „ostrzeżenia i prośby”, a jedynie uczciwie 

mała sekcja „Hymnów misjonarskich” obejmująca 33 hymny (hymny 420–453, 5,4% z nich) 

cała kolekcja). Dla kontrastu, w książce „Sa / ration Army Song Book” znajduje się „Salvation” 

sekcja obejmująca 220/0 jej hymnów (hymny 1-198), z których większość to 

adresowany do grzeszników 235 jest najbardziej jawnie ewangelizacyjnym. Pośrodku jest Ira 

Święte pieśni i solówki Sankeya, które podobnie jak Księga piosenek Armii Zbawienia. \ vas 

opracowane z myślą o pytających. Sekcja hymnów na temat „The GospeL” dotyczyła wszystkich 

do niewierzących i odstępców 

n6 

obejmuje 120/0 całości kompilacji (hymny 353 

499). 

214 Begbie. Boolh \ '01 .1. 4: „I- ~. ~ 3 '1 -:.:'. Nr 76:„ Przyjdźcie, grzesznicy, na święto Gosrel: 
Och. come \\ ithout JeIJ), a następnie: jest ronm na ksusie: - piersi. Dla wszystkich, którzy będą 



posłuszni), „~. ~ B Lg .. No .l. 29:„ Where will) ou wydaje Ilernity ”! Oto moje pytanie) ty i ja! lell me, 
what will) t) ur ans \\ będę - \\ herl '\\ ill you wydać Eternity'? ” 
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Księga śpiewu Armii Zbawienia jest jedną z najbardziej krwawych tajemnic świętości 

hymny ze średnio 1 na 4 swoich piosenek niosących co najmniej jedną wzmiankę o 

krew (454 odniesienia do krwi Chrisfsa rozpowszechnianej w 1733 utworach). Święte pieśni 

a Solos jest najmniej mistyczną krwią. dotykając średnio 1 na 6 utworów 

na temat (193 referencje w 1200 piosenkach). Hymny poświęcenia i wiary są 

jeszcze bardziej krwawy mistyczny niż Śpiewacz Armii Zbawienia ze średnią 

prawie 1 na 3 jego hymny odnoszące się do krwi Jezusa przynajmniej raz (178 odnośników) 

w 604 hymnach). Najprawdopodobniej bardziej popularne były Hymny starożytne i współczesne 

opublikowany w 1861 r. 

237 

Stosunek hymnów zawierających co najmniej jedno odniesienie do krwi 

w tym hymnie jest 1 na 8 (76 z 638). i jego następca. angielski Hymnal z 

1906,238 liczba ta spada do 1 na 9 (80 z 744). W tych szerokich hymnach kościelnych. 

większość odniesień do krwi ogranicza się do hymnów eucharystycznych, hymnów 

za okresy Wielkiego Postu i Namiętności oraz sekcję „Usługi Misji”. To jest 

jasne, że temat krwi był ogólnie o wiele ważniejszy dla wiernych 

pewien poziom świętości lub wpływ świętości niż dla czcicieli byli na zewnątrz 

wpływ świętości. Stanie się jasne, że hymny i wiersze 

generalnie są bardziej podatne na powtarzalne stosowanie „krwi” i innych kawałków 

pokuta stenograficzna niż inne formy publikowanego pisania, takie jak artykuły w czasopismach 

i transkrypcje kazań. Jest to związane z tendencją \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ poetic 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ poetic po \ w \ titinging 

skraplać. W szczególności w In Song Salvation Arm}. zakres teologiczny 

pilne potrzeby są zawarte w jednym słowie. 'krew.' Znaczenie każdego z nich 

walizka. takie jak oczyszczenie lub uświęcenie. ujawnia kontekst. Każde użycie niesie ze sobą 

dominujący motyw. Względne znaczenie każdego głównego tematu, który jest dołączony 

w tym hymnbookie wkrótce zostanie zbadane. 



~ .17 1 / l'mns Anciel1l, 1IIi1. \ Iodem. {London: \\ 'illiam Clowcs. 1861). m rile f, „I1Rlish 
Hymnal. {Londyn: (hford lIni \ t ~ rsit) Prcss, 1906). 
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W wydanym w 1930 roku wydaniu Salvation Arm.v Song Book. nie tylko Krew 

zawsze otrzymuj wielkie litery, ale wszystkie przymiotniki i metafory związane z tym robią 

P. 239 PI 24 () I d 241. 242 243 też: reclous, urp e, F 00. FountaIn. RIver i tak dalej. Całkowitej 

odniesienia do Krwi Chrystusa, 191 (420/0) wyrażają ideę oczyszczenia i spopielenia. W 

aby pomóc czcicielom w stosownym oczyszczeniu. każdy możliwy do wyobrażenia 

stosowany jest obraz płynny. Czciciel mieszka w Fontannie Oczyszczającej i komórkach dv 

po stronie Zbawiciela. 

244 

On lub ona pogrąża się w Najdroższej Krwi. pod tym 

oczyszczająca potop, podczas gdy ręka chwyta Jezusa. 

245 

Alternatywnie. mogą wolą 

„zanurzyć” 246 we krwi lub rzucić się na krzyż ”„ Bo krew płynie 

tam:, 247 Wszystkie smutki248 i wątpliwości249 zostały zmiecione w rzece, to znaczy 

Strumienie „”, 250 i „”:, 251 Jest to fala oczyszczająca grzech: · 252 a Karmazynowy przypływ: ·: ~ 3 a 

„” Prąd krwi. ,, 254 Można to interpretować jako wypływające z krzyża 

255 

lub płynie lub 

tryskający z rozdartej strony Jezusa. 

256 

To Purpurowa Powódź, 257 oczyszczenie grzechu 

fala.258 oczyszczająca fontanna, w której można prać odzież, zniszczono 259 grzechów.2 () () 

21 <) nr 29240 nr 831 241 nr 831 242 nr 552243 nr 234244 nr 52245 nr 4221 240 nr 294 247 nr 3556 
248 nr 224 24 <) nr 42172 Nr 3-l 251 nr 75252 refren nr 299 2 ~ 1 nr 62 2'4 nr 397925 nr 3556 250 nr 
J77; 275 257 nr 83 I 2'S nr 29l \ 25Q 1 '\ 00409 2b () nr 590 
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'1 d261' 162 '16' nie usunie i dusze wyleczą ~ po nałożeniu Drogocennej Krwi. - - 'Ta krew 

może teraz „zalać i oczyścić” samo serce. ~ 64 



Motyw oczyszczający jest zdecydowanie dominujący. Drugi najczęściej 

motyw jest daleko w lidze. To jest odkupienie. Pod tym nagłówkiem zawarłem 

wszystkie odniesienia do bycia wykupionym, kupionym, zakupionym, uwolnionym i uratowanym. Te 
sprawiają 

do zaledwie 7,20 / 0 całości (33 wystąpień). Fakt własności Mistrza 

prawa jako nabywcy odkupionych mają podwójną funkcję. jak w hymnach 

Konsekracja i wiara. Po pierwsze, wierzący są winni Jezusowi życie przez całe życie 

konsekrowana służba dla Niego. 

265 

Piosenkarz został nazwany przez „His life's Blood” :: hh to 

bądźcie „Ajewel w Jego oczach:, 267 Po drugie, zgubieni są już kupieni przez krew Jezusa 

i należy się o niego domagać. Te „marki” wyrwane z ognia muszą zostać zgaszone 

. J. BI d 268 In esus 00. 

Następnym w kolejności i być może nie dziwiącym dla zbawicieli jest temat istnienia 

„zbawiony” lub otrzymujący „pełne zbawienie” przez krew. Z całości stanowią 

70/0 (32 wystąpienia). Godny uwagi jest apel do pijaków i innych poważnych grzeszników 

wiele z tych hymnów. ~ 69 Podczas ich rozwiązywania. wiele składa się z tematu 

wina, 270 słowo, które poza tym jest dość rzadkie w książkach hymnów z tego okresu. W 
przeciwieństwie do Sacred 

Piosenki i solówki, nie ma żadnego wysiłku, aby stonować język krwi podczas śpiewania 

2 (1 \ No.538262 NoJ25 20.1 No.32 204 NoAIO 2 (, 'Np .. No .- \. 67: "All I ha \ c. B) th) Krew, którą 
żądasz. Błogosławiony Panie. \\ ho dla mnie raz został zabity. ” 2 (1 (1 nr 2262 2 «'nr 262 c (, H nr 50 I 2 
(, () np. Nr. 66:" \\ ha ha e ea. Przesłanie od Jezusa.: \ message () f Ime to the p (l () r soul's piunkard: „: 
rhe 10 \ e of my Jesus will snaps all jego kajdany. Blood ofm) Sa \ iour czyni perfectl) całością.” 2 '(1 I: .g 
.. No.27: ·· Przyjdź do Ilis stóp i opuść swoją opowieść o szyciu i smutku PI () o winie i o sh; ja. "Nr 30:" 
Collle. grzesznik. umyj swoją winę ) soul in your ReJl'l'mer's Blood. ” 
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grzesznicy. Tylko w hymnach dla młodych ludzi (nr 803-847) jest słowo krew 

całkowicie pominięty. jak w przypadku Świętych Pieśni. 

Czwarte znaczenie ma uzasadnienie. Pod tym nagłówkiem zawarłem wszystkie 

odniesienia do usprawiedliwienia, usunięcia winy, sprawiedliwości lub zasługi 

przypisane i wszystkie odniesienia do pisma w związku z zasługą Krwi. 

Stanowią one 5% całości (23x). Krew przemawia w imieniu wierzących 



grzesznik, jego wołanie. słowami Johna Wesleya, przechodzącego ... przez ziemię i niebo "do 

błagać Boga o litość nad suplikantem. 

271 

W jednym hymnie miłosierdzie i sprawiedliwość są jednocześnie 

uosobieniem Sprawiedliwości z zakrwawionym mieczem. Pod koniec hymnu jest jasne 

czyja to krew. 

272 

Piosenkarz może zapewnić siebie, że ta krew „mówi 

mnie uzasadniono:, 273 Krew została „przelana” za „winę: · ~ 74 

Gdy nie jest świadkiem na ulicach, styl duchowości, który zbawiciele 

wystawiony był jeszcze bardziej ekstrawagancki. Często odbywały się spotkania 

wyraźnie bardzo potężne doświadczenia dla wielu, zapowiedź wielu 

spotkania pierwszych zielonoświątkowców. Jeszcze raz. wydawało się, że to Krew 

teologiczna duma miejsca. Poniżej znajduje się fragment The Salvationist: 

Dobre czasy przez cały dzień w niedzielę. Święci skaczą, tańczą, płaczą, krzyczą i toczą się po 
ziemi. Obrzydziliśmy niektórych ludzi ... Potem przyszedł wieczór. Wszyscy upadli po tym, jak pan 
Ballington powiedział kilka słów; potem przyszła chwała ... Młody człowiek, który zerwał się z 
miejsca. upadł na postać pokutną i zapłakał o litość - którą wkrótce otrzymał, gdy tylko zaryzykował 
wszystko, gdy Krew była tak przepełniona chwałą. bo mieliśmy to dmvn i nie pomyłka, wstaliśmy i 
patrząc mi w twarz - z rękami na piersiach. powiedział,. Myślę, że umrę, ale Krew pochłania mnie. ... Po 
tym. ponad t \\ enty więcej 

~ 71 nr 496 ~ 7c nr ~ 7,1 nr 159. „7 ~ - I - Lg. Numer 6 
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pospieszyli naprzód, a ci, którzy osiągnęli błogi spokój, stali wokół śpiewu, z twarzami zachwytu i łzami 
radości. Jestem pewien. Jestem pewien, że Jezus zbawia. Jezus zbawia, a Jego Krew czyni mnie 
bielszym niż snO. 27S 

Kontekst religijny wysokiej wiktoriańskiej Brytanii z jej skłonnościami do 

formalizm i rytualizm zaostrzone przez ruch trakturzystów, częściowo wyjaśnia 

dziwaczny odrodzenie tych spotkań. Innymi czynnikami mogą być klasa ludzi 

uczestniczyć. Byli to głównie ludzie z niższej klasy średniej i robotniczej dla \\ hom 

godność i szacunek nigdy nie miały tak wysokiego priorytetu, jak w przypadku 

klasy średnie i wyższe. Po trzecie. wpływ amerykańskiego odrodzenia. zapośredniczony \ ia 

Caughey i Palmer wbiegli głęboko w religijną cerę armii 



przywództwo. Sam Booth bronił sensacji poprzez odniesienie do grzmotu i 

błyskawica Synaj i tabernakulum regalia, konkludując, że: „Bóg onZl” 

troszczył się o ten, który nieustannie stawiał czoło Czcicielom w 1110 rewelacyjny 

. bl .. 276 way concelva e. 

Jednak nie wszyscy. poparł doktrynę Williama Bootha o całości 

uświęcenie. Booth poruszył tę kwestię w przemówieniu. kończąc na myśli 

po prostu to doświadczenie zostało opisane w Biblii i zostało przez niego przeżyte 

. hdf. ..277 "t ousan s 0 próbek. 

27) Początkujący. Boolh Vol. 454-6, 27 () Ef \ ~ ine. Boolh Vol .. 535. (kursywą oryginał). ~ 7 „Adres 
loliness Bootha” na konferencji w 1877 r. Cytowany w Hattersley. Krew i ogień. 22X. Hatters opisuje 
ten kompromis. Nieuzasadniony) jako sprzeczny z sobą „bełkot”. The Bouths ich porzucili Teologię 
Palmeryjską.) Uświęcenia w 1863 r., Aby podjąć ją ponownie pod wpływem Roberta i Lannah Pcarsall 
Smith w 1873 r .: \ lurdoch. "1- \ angelical - '; ources." 

.242. 

89 

Pisanie jakiś czas później. jeden żołnierz \\ ho zapisał się na Perfekcjonizm \\ jako płk. 

Brengle? 78 Był oddanym zwolennikiem zwalczania chorób i napisał instrukcję, jak odbierać 

zwane błogosławieństwem Serce mówi o świętości. Jego wykład w 1 Liście Jana 1: 7 koncentruje się na 

przestrzenne niż doczesne: „Jan mówi.” Krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna 

oczyść seta z wszelkiego grzechu. nie część czy jakiś grzech. ale „wszystkie” grzechy ”279 

Przywoływana jest również klasyczna metafora odkupienia. wierzący muszą 

uznają się za już nie swoich, ale ..... Jego. poprzez zakup Jego 

krew ..: .280 Wyjaśnia, że nawet w pełni uświęceni muszą trwać w zależności od 

Krew, mówiąc: „Krew, Krew, to wszystko moja prośba: 281 

Zatem w Armii Zbawienia motyw oczyszczający osiąga punkt kulminacyjny. W skrajności 

ruch, ten motyw jest przyzwyczajony do skrajności. Nie dotyczy to również dramatu 

chodzi o wzbudzanie żarliwości oddania. Raczej. to buntowniczy okrzyk zwycięstwa nad wszystkim 

formy grzechu i zła, czy to uzależnienia, niedostatki, religijność czy światowość. Wszystko 

z nich stają się bezsilni przez eliminację grzechu wsobnego. Agenci tego 

wykorzenienie to Krew i Ogień: dotyk pokuty na wszystkich, którzy wierzą i 

życie Ducha we wszystkich, którzy wierzą. 



~ 78 Brengle \\ jako ·· ... najbardziej wpływowy. · Świętość \\ Miano początku XX wieku. "Randall." Old 
Timl 'Power. "66. ~ 7') Brengle. SL. / Lęk „Talks 011 / folble's. (Londyn: Sahatinist Publishing & Supplies. 
192:”). -L.: „~ (L Brengle. / Lear” Talks. 32..: „~ I Brengle. / lcar 'Talks. 31. 

90 

3.2 Konwencje Keswick. 

Konwencja Keswick powstała w wyniku wizyt Roberta i 

Hannah Pearsall Smith z Ameryki we wrześniu 1874 r. Na konferencję w Oksfordzie. 

Konferencja nosiła tytuł „Konwencja oksfordzka o promocji biblijnych 

Świętość:, 282 Podobne spotkania odbyły się w Londynie w maju 1873 r., Na którym Evan 

Hopkins przekonał się do przesłania świętości, podobnie jak w Chamonix w 

francuskie Alpy później latem tego roku, na których Hopkins i Pearsall 

Smith był obecny i w Hampton-on-Thames w Nowy Rok 187-L At 

Mildmay w dniach 20–21 stycznia 1874 r. Odbyła się kolejna konferencja „za 

promocja życia duchowego:, 283 O tym poinformowano w czasopiśmie Pearsall Smith. The 

Christian's Pathway of Power284, na który wpłynęło wielu uczestników konferencji Mildmay 

przez uświadomienie sobie, że została im przedstawiona możliwość „praktyczności” 

zwycięstwo nad wszystkimi znanymi grzechami i utrzymaniem komunii z ich Panem. 285 W czerwcu 

1874 spotkania odbyły się w domu Sir Thomasa Beauchampa w Norfolk, z 

co zrodziło pragnienie „bardziej publicznego wysiłku., · 2Xf, 

Wcześniej podjęto działania następcze w formie konwencji oksfordzkiej jesienią. 

w lipcu 1874 r. odbyła się kolejna znacząca konferencja w pobliżu Broadlands Park 

New Forest w Hampshire. Cele tego wydarzenia były, podobnie jak w Mildmay. do 

2S2 Wydaje się, że termin „komentowanie” w przeciwieństwie do „konferencji” pojawił się w \ ogue z 
powodu użycia tego terminu przez Pearsall Smith. W gruncie rzeczy konwencja, która ma być 
przedmiotem. podczas gdy konferencja skupiła się na tylko temacie: Pollock. J .. The Keswick SfOfY: The 
AUfhori ~ ed HisfOl: \ 'of the Keswick COI1 \ · cnfion. (Londyn: Hodder & Stoughton. 1964). 50. 283 
Sloan. W .. The Sixf \ rears The SfOl: V of the Keswick Convention. (Londyn: Pickering & Inglis. 1935) .9- 
I O. Sloan był naocznym świadkiem wczesnych komiksów Kesa i zlecono mu napisanie pierwszej pełnej 
historii ruchu, aby zaznaczyć jego 60. rocznica. 284 Później stało się to LUe o (Faifh, który zaczął być 
edytowany ok .; 1 \ an Hopkins w 1879: Pollock .. 

Keswick Sfory. 54.: 's ~ Sillan. Te sześćdziesiąt). 10. 28 (, Sloan. Te „brudne”) uszy. II. 
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promujcie „utrzymaną komunię z Panem i zwycięstwo nad wszystkimi, którzy grzeszą: ': ~ 87 

Przyciągnęło to około 60 osób 



288 

i odbyło się w sposób obozowy - 

sugestia Pearsall Smith, którą przedstawił niektórym studentom z Cambridge w maju 

tego roku. 

289 

To wydarzenie zostało również zgłoszone w Ścieżce Mocy: 

Otworzyło się przed nimi nowe spektrum możliwości wiary, z przekonaniem, że odtąd powinni nie tylko 
podziwiać „drogę świętości”, ale przez wiarę ”. 

Na tej konferencji zebrano wystarczające środki finansowe na Konwencję Oxfordską. która odbyła się w 

sierpniu i wrześniu tego roku, a kierowany przez Roberta Pearsalla Smitha. Jego żona 

odegrał także znaczącą rolę w spotkaniach, ponieważ para zamieszkała w 

Wielka Brytania za poprzedni rok. Canon Harford-Battersby, namiestnik Świętego Jana. Kes \\ ick. 

i organizator pierwszych konwencji w Keswick, przyszedł do doświadczenia 

„samowystarczalność ChrisC 291 

na konwencji oksfordzkiej. Było około tysiąca ludzi 

obecnie jest ich 292, takich jak Otto Stockmeyer i Theodore Monod 

z Europy kontynentalnej. 

W maju i czerwcu 1875 r. Odbyła się konwencja z Brighton, która się odbyła 

delegaci z całego świata liczą około 7 000 osób. 

293 

Jeszcze raz, 

Pearsall-Smith przewodniczył. Wśród prelegentów byli HW Webb-Peploe i Evan Hopkins, 

2 ~ 7 Barahas. S .., ')' u Great Sa / mtiol1: The HistOl: 1 'and. \ / Essage ojt the KesH'ick Convention, 
(London: Marshall. Morgan & Scott. 1952) .20. : ~ 8 PollocK podaje liczbę „około stu mężczyzn i 
kobiet”. PollOCK. ! \ es \ Iick SruiY. 20, -, SQ PollocK. Keswick StOl: 1 '. 19. Sloan 2QO. Te zestawy Si, 12-
13. ~ ql Sloan. Te sześćdziesiąt tylu, 17,2 <) 2 Wehh-Peploe. II. \\ .. „Konwencje Farly Kes \\ iCK” w 
Harford. C. (red.). The Keswick Convel1lion: lIs. \ / L '.' · S (/ ~ l ', Its. \ / Cthod and lIs. \ / 1'11, (London: 
t \ larshall Brothers. 1907). 37. 2 <) 3 Sloan. ” liIc. \ 'e Si \ ~ l' reo, .. \ '. 18. \\ ehh-Peploe podaje liczbę 
na 8.000: Wehb-Peploe, „Farl) Keswick”. 

4J. 

podczas gdy DL Moody zakończył swoją ewangelizacyjną trasę koncertową w London Opera House 

odmawianie modlitwy za to wydarzenie. 

W dniu 29 czerwca tego roku odbyła się pierwsza konwencja Keswick o promocji 



Rozpoczęła się praktyczna świętość. Pearsall Smiths nie byli obecni. Wiele innych 

prelegenci również musieli odwołać, co wymagało zaproszenia Webb-Peploe i innych 

mów zamiast tego. Liczby pierwszych konwencji z Keswick były niewielkie. Łącznie 

pojemność użytkowa namiotu używanego przez pierwsze dwa lata wynosiła zaledwie 600. ~ 9- + 
Większość z nich 

w pierwszych konwencjach uczestniczyli „osoby w średnim wieku lub w podeszłym wieku .. ~ 95 osób 

z poczuciem, że tracą reputację, wykonując SO.296 A głęboko utrzymane 

podejrzenie „entuzjazmu” wciąż było silnym czynnikiem hamującym w Kościele 

Anglia Jednak wpływ nawet tej pierwszej konwencji Kesa. \ vas 

znaczny. Już w sierpniu 1875 r. Odbyła się konwencja wzorowana na Keswicku 

w Melbourne, Australia. Wielu innych podążyło za językiem angielskim 

świat, być może przede wszystkim w Wellington. Republika Południowej Afryki od 1889 roku pod 
rządami Andre \\ 

Murray i L1andrindod Wells z 1903 roku pod kierunkiem Jessie Penn-Lewis. Do 1879 roku 

miejsc siedzących było około tysiąca. ~ 97 W 1885 r. Konwencja Kes \\ ick \\ as 

przyciągając tłumy 1500 osób. Do 1907 r. Przybyło 6000 osób. Podczas 

Lata dwudzieste XX wieku, liczby średnio około 5000, z których bardzo duża część 

mieli teraz mniej niż 30 lat. ~ 9R Młodzi ludzie zaczęli gromadzić się w Keswick 

2l) .j Sloan. Te L \, ixfy rears. 22. Pollock woli capal'it siedzenia) od „nearl) tysiąca:„ Pollock. Kl ”. \ 'Ll'ick 
Slory, 1 I. 2 \)' Pollock. Keswick, \ 'Iory, 45. 2 <) 0 Pollock.! \ T's1I'ick SfOlY, 49. Pierwsze komentarze 
wzbudziły powszechne podejrzenia o doktrynę, najczęstsze zarzuty lub chrześcijańską doskonałość. ~ 
Q7 Na podstawie relacji świadków z Australii Głośnik Kes \\ il'k HB \ Iacartney: Pollock. 

Keswick Slorr, 51. ~ Q8 Randall. 1 '.. f _ "' (/ Ilgelical Eyperiellces: .. J Stltdy in the Spirituality of English 
English Emllgelicalism 19 /, .... · 1939. (Carlisle: Paternoster. 1999) .14. J (). 
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od lat 80. XIX wieku, prowadząc ostatecznie do powstania Inter-Varsit: 

Drużyna Normana Grubba w 1919 r. 

Bebbington utrzymuje, że doktryna uświęcenia Keswicka posiadała moc normatywną 

wśród konserwatywnych ewangelików do lat 50. i 60. XX w. Oczekiwanie na 

Jednak doświadczenia kryzysowe w Keswick zanikły dość szybko. W żadnym wypadku 

wśród chóru głosów zmuszających Keswicka do porzucenia tego elementu w jego nauczaniu 

przełomie XX wieku był biskupem Liverpoolu, JCRyle: 



Że istnieje ogromna różnica między jednym stopniem łaski a innym ... wszystko to w pełni 
przyznam. Ale teorii o nagłym, tajemniczym przejściu wierzącego w stan błogosławieństwa i całego 
poświęcenia, z jednej strony! ... dlt \ 300 ~ • związany, nie mogę przyjąć. 

Nawet w czasie pierwszych konwencji z Keswick wiele aspektów Wesleyan 

przesłanie, zwłaszcza doktryna doskonałości, upadła w Wielkiej Brytanii w złych czasach. 

chociaż pozostał silny wśród klas pracujących. 3 () 1 Christian Perfection miał 

nie uzyskał takiej samej masy krytycznej wyznawców w Wielkiej Brytanii, jak w Ameryce. 

Ponadto w szczególności są klasy średnie, które uczestniczyły w konwencjach w Keswick 

chcąc zdystansować się od fanatycznego nauczania perfekcjonistów302. Ale to jasne 

amerykański perfekcjonizm metodystyczny ponownie zinterpretowany przez Pearsall Smiths ib) 

2Ql) Bebbington. D. .. „Świętość w tradycji anielskiej” w Bartonie. S. (red.). Świętość Przeszłość i Prest 
willl. (Edynburg: T & T Clark .. 2003). J09. 300 R \ 't. .To znaczy. Świętość: jej \ 
ature. Przeszkody Trudności. i korzenie. (Londyn: Cas.J. Thynne. 1900). \: \: iv: R) Tj. był jednym z 
niewielu: \ nglicans \\ ho pod koniec XIX wieku pozostawał „samoświadomymi Cahinistami”: 
Bebbington. „1101 iness: '302.: \ k \: ander \\ h) te był również przeciwny nagłemu uświęceniu:„ Ne-
serce świętej Boga nigdy nie zostało osiągnięte na granicy ”. Cytowane w Gordon. F \ '(/ I / gt'licul 
Spirituality. 246. Szkocki Cahinist Horatius Bonar. Którego h: mns często śpiewano w Kes \\ ick. Wyszedł 
przeciwko Kes \\ ich. Nauczając niemal natychmiast: Pollock. F ... 't'. \ · \ lick Story. 47. 301 Bebbington. 
Świętość w. \ · Illeteenth Ce11lW \ 'Brytanii. 71. 

. H12 Sec esp ~ ciall) Starszy Cumming. .I .. "\\ 'hat \\ e Tl'ach", w Stc \ enson. HF (red.). Keswick's 
Triumphant I · oit · e. (Londyn: 1 \ tars hall. Morgan & SL '(por. 1963). 19-20. Powiedział to. Kes \\ ic k \\ 
as ne \ er d (l ~ matic o jego theol () gil's) a Ikbhington postrzega Keswicka jako syntezę kalwinizmu i \\ 
csle \ a ~ appn) achcs: Bchhingt ()! l. I / olincss. 73 

William Boardman odegrał swoją rolę w kształtowaniu wczesnych oczekiwań Kesa 

drugiego błogosławieństwa. Ich hasło brzmiało: „Świętość przez wiarę w Jezusa. Nie przez wysiłek 

mój własny:· 

303 

Była to świętość wykonywana przez samego zmartwychwstałego Chrystusa w człowieku 

serce w odpowiedzi na pełne poddanie się wierzącego i utożsamianie się z nim w śmierci Chrystusa 

i zmartwychwstanie. 

304 

Oczekiwanie na możliwą do zidentyfikowania boską odpowiedź było logiczne 

następstwo aktu doskonałego poddania się Jemu. Coś dramatycznego musi być pewne) 

wynik, i, podobnie jak w przypadku Wesleyans, usuwającą plamy krew Jezusa \\ jak 

medium, w którym stało się możliwe zanurzenie w Bogu. 



Keswick reprezentował wysokość transatlantyckiej fazy ruchu świętości. 

początkowo pod wpływem amerykańskich użytkowników, a następnie opracowali własne wyróżniki. 

co z kolei wpłynęło na amerykański ruch świętości. Doprowadziło to do równowagi 

porzucenie Wesleyowskiej doktryny doskonałości w Ameryce, z wyjątkiem pośród 

czarne grupy Świętości. 

Zwracamy się teraz do amerykańskiego pochodzenia duchowości Keswick. 

1 (11, \ Idis. \\ .H .. The. \ / Essilge (~ f1 \ ('S \ lick and irs. \ / Eaning. (Londyn: t \ larshall. \\ organy i 
Scott. Nd). 39. Hq I \\ ost Kcs \\ speakers głośni mówcy długo mówili o Chrystusie, z którym Chrystus 
został ukrzyżowany, czyniąc ich martwymi dla grzechu, tak jak klęska jak morc tradycyjny mcssagc 
Chrystusa ukrzyżowany dla nas. Doktryna l'o-ukrzyżowania \\ jako również \ cr) popularna nauka w 
Confidl'nce.cg HoJJ \ .. \ .. „Boska Nccrosis: Or Deadness of the Lord .Jesus”. W Confidencl '1: 9 (08 
grudnia) .3-7. Pasto ~ Polman widział 3 kroki do PenteCtht: „(I) Usprawiedliwienie przez krew. (2) 
Uświęcenie przez zjednoczenie z Ilimem w Ikath i pogrzebie oraz (3) Chrzest Duch Święty z tym 
pomocnym znakiem jako Ji \ inc encouraeelllent. "Polman. (i .." The Pentl'l'ostal Conferencc in (icrmany 
". Confidencl'c 2 :::; (h: b 

(9) .33. 
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3.2.1 Early Days: William E. Boardman & The Smiths. 

Prezbiteriański minister William E. Boardman napisał swoją książkę. Wyższy 

Christian Lifo, 305 po raz pierwszy opublikowany w Wielkiej Brytanii w 1860 roku, jako nowa próba 
zrobienia 

zasadniczo Wesleyowska doktryna uświęcenia zrozumiała dla tych, którzy byli 

sam, poza tradycją metodystyczną. 306 Jego książka okazała się szczególnie 

wpływowy w Anglii. 307 

Na pierwszy rzut oka Boardman wydaje się zamykać przepaść, którą Luther otworzył między 

zewnętrzne uzasadnienie i wewnętrzne uświęcenie, co jest bardzo nietypowe 

nauczyciele świętości: 

Czy pytanie dotyczy uzasadnienia, czy uświęcenia, odpowiedź jest taka sama. Droga do wolności od 
grzechu jest taka sama, jak droga do wolności. 308 romów z emnatlonem. 

Ta zdolność Boardmana do zobaczenia więcej we krwi Chrystusa niż samo oczyszczenie, 

sprowokował Warfielda, by zapytał, czy Boardman mógł mieć coś więcej niż 

spotkałem oko 

309 

Warfield zauważył jednak znane linie rozgraniczające w 



Boardman, zauważając, jak opisuje bycie „uznanym” za sprawiedliwego i bycie „stworzonym” 

sprawiedliwi jako odrębni w swej istocie i doświadczeniu chrześcijańskim. 

3lo 

Elsc \\ tutaj, 

1 () „Boardman. W. .. Wyższe życie chrześcijańskie, (Boston: Henry Ho; 1. 1859). w (, S (l S \ nan. 
Holiness-Pentecostal Tradition, 18. 

. 107 Ankieta (; ck uważa, że jej wpływ rozciągnął się na ... dziesiątki tysięcy po obu stronach: \ tlantic. 
"Ankieta \) d. Keswick, \ '{on", I ~. 

. 108 Boardman. Wyższe! .Ifi :. 94. lOQ "\\ hetha on unJl'rstooJ więcej powinien zostać włączony w 
oczyszczanie dokonane przez Chrystusa hl (lod może wymagać dalszego imigracji." \ Arfield. BB .. 
Perfectiollism. (Philadelphia: Presh) terian & Reformed.) X. "8). 230. Jln \\ arfidd. PClji: ctiollism. 231. 
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Boardman otwarcie mówi: „Przebaczenie mnie nie usatysfakcjonowało. Chciałem panować nad 
grzechem 

zniszczony. Oczyszczanie, nie mniej niż przebaczenie, widziałem, że trzeba: · 311 

Przekonanie, że zwykłe zbawienie, zwykłe usprawiedliwienie. zwykłe wybaczenie \\ jak nie 

wystarczyło, że w życiu chrześcijańskim musiało być coś więcej niż trwała porażka 

kluczowy podczas ruchów świętości. Niezadowolenie było powszechne. tak jak 

treść zaproszenia na konwencję oksfordzką wskazuje: „W każdej części 

ojczyźnie, Bóg wszelkiej łaski dał wielu swoim dzieciom poczucie głębi 

niezadowolenie ze stanu duchowego. ”, 312 

To podstawowe niezadowolenie trwało w różnych formach aż do wieku 

Zielonoświątkowy. Protestanckie chrześcijaństwo było postrzegane jako niewystarczające. Można się z 
tym nie zgodzić 

tą częścią tego niedociągnięcia była właśnie przepaść otwarta od Luteranu 

Reformacja od usprawiedliwienia, którego nie wolno uświęcać, do a 

uświęcenie, które nie może być pełne ani ostateczne. Po reformacji 

następnie uświęcenie coraz bardziej podlegało urokowi stopniowości, która była częścią i 

paczka myśli Oświecenia, pomagając w ten sposób podsycić niecierpliwość świętości 

opowiada się za dążeniem do prawdziwego i trwałego zwycięstwa nad grzechem. nie przedłużająca się 
walka. 

Ruch świętości pozostawił uzasadnienie tam, gdzie było, zupełnie odmienne 

uświęcenie, ale wprowadziło uświęcenie do matrycy wtajemniczenia chrześcijańskiego 



tak by mogło. podobnie jak uzasadnienie i regeneracja, należy je rozumieć jako kompletne i 

finał. Na przykład Boardman. miał atrakcyjny pragmatyzm na temat swojej wiary w 

.1 \\ Boardman. Iigha L [(np. IW. 

. 1 \ 2 Cytowany w Pollock. f ': l'S \ I'ick Stun'. : 2: 2. 
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„obecny Zbawiciel”, który rzeczywiście wyzwala ufną duszę z okrutnej niewoli 

jego łańcuchów pod grzechem. teraz w obecnym czasie: · 

313 

Hannah Whittall Smith i jej mąż Robert Pearsall Smith byli znaczący 

w pierwszych dniach Keswick przed skandalem z udziałem Roberta Pearsalla 

Smith nagle zakończył angielską posługę małżeństwa. 

314 

Zarówno Robert, jak i Hannah 

pochodziły z kwakrów. Robert zeznał, że był „człowiekiem religijnym” 

przez dziesięć długich i trudnych lat, „zanim odkryjesz Biblię w podniesieniu \ a) 

nieść to, co zrobiła mu krew Chrystusa. 

31 

: i Hannah przeszła przez 

okres wątpliwości religijnych na wcześniejszym etapie jej życia, który spowodował, że zadała pytania. w 
szczególności, 

doktryna pokuty.316 Do czasu jej niezwykle popularne i bardzo 

wpływowa książka, Christian's Secret of a Happy Life. opublikowano w 1888,317 tym 

niski widok pokuty został wyraźnie skorygowany. Większość jej pierwszego rozdziału to 

poświęcony udowodnieniu, że celem krzyża było uwolnienie ludzi nie tylko od 

wina za grzech, ale także z jego mocy. Robi to bardzo przekonująco: „Czy On jest powołany 

Odkupiciel? Więc wtedy. Oczekuję korzyści z mojego odkupienia i że odejdę 

z mojej niewoli: 318 

Cała książka jest przepraszająca. Nie ma w nim niczego, co mogłoby się zrazić 

lub obrażać kogoś z zewnątrz, w tym wszelkie wzmianki o krwi Jezusa. Na stronie 

113 Boardman. Wyższe życie. 266. 114 Powodów tego dokonano kn \.) \\ "n po raz pierwszy w 
Pollock's I \ e, mick Story .., 5. m Pearsall Smith. R ... / CcOllnt n (rlle ('nion , \ h'fing. in \\ artield. 



Perfekcjonizm, 25 ~.; 16 Dil'ILT. I / o / illL's RL '\' i \ 'o /, \ 32, 117 Smith. f \ lrs P. , flit 'Chris / ian's Secret 
a / a / lapp \' Life, (London: l \ isbet & Co. .. 1888. 194 I). B) 1941. sprzedał 100 000 kopii zgodnie z 
wydawcą. \ merican wydawca. Fleming H. Re \ el. roszczenie 2 1 \ I il ion do ich „autoryzowanego 
wydania”: Sm ith. lIannah \\ hitall. Christian's. \ ecref ot I / app \ 'fitl', {\ \ cs (\\ ood: Fleming II. Re \ cl. 
1952).. m Smith. ('hristian' s, \ "lr ('t (1888. 1941). 2 ~, 
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146, może nawet mówić o oczyszczeniu, nie wspominając o tym.319 Względny brak 

odniesienia do krwi Jezusa w tej książce, a także w wielu innych świętościach 

przewodniki, w porównaniu z hymnbookami ruchu świętości mogą również 

być wyjaśnione przez wymagania prozy nad poezją. Proza nie wymaga 

zwięzłość poezji. Zamiast tego wymaga pełniejszego wyjaśnienia znaczenia 

Zadośćuczynienie Chrystusa w mniejszym stopniu wymaga tak zwięzłych symboli, jak „krew”. 

Warfield skrytykował Smithów, stosując te same kryteria, co w przypadku Boardmana: 

Zawiasiem, na którym obraca się cały system nauczania Wyższego Życia pani i pani Pearsall Smith, jest 
oddzielenie uświęcenia od usprawiedliwienia jako wyraźnego osiągnięcia w Chrystusie. 320 

3.2.2 Theolodzy z Keswick: Evan Hopkins, HW Webb-Peploe, Handley 

Moule i FBMeyer 

Evan Hopkins, jednorazowy wikariusz Kaplicy Portman w Londynie, gdzie Lord 

Shaftesbury czcił, wszedł w doświadczenie wszechstronności 

zamieszkując Chrystusa w tym samym roku, jak wielu innych przywódców Kes \\ ick: 

1873. Przyniósł umysł naukowy do teologii Keswick i wkrótce stał się 

uznany lider ruchu. Jego żona redagowała drugie wydanie 

Hymny poświęcenia i wiary. po raz pierwszy pojawił się w 1891 r., podczas gdy on sam \\ jako 

zwykły mówca i \\ Titer dla ruchu. i pozostał jej przewodniczącym do 1916 r. 

31'1 Smith. Mrs P .. The Chris / ioll's Secret (? Ia Happy Life. (L. Londyn: „Jishet & Co. .. 1 X88. 19-11). 1-
l6. 120 Warfield. Pcr / i: cIiOl1is111. 264. 
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Z prostego logicznego tonu i celu dla Smith's The Christian's Sec re l jest jego 

Odtąd. Podobnie jak Christian's Secret, jest to doskonała lektura. Jest wypełniony 

ciekawe egzegetyczne szczegóły, cytaty, prawdziwe historie i osobiste anegdoty 

żywo retoldowane. Jest napisany w ciepłym, ludzkim stylu. Jest to przewodnik dla nowych 

Chrześcijanin, uczący go postępów w życiu chrześcijańskim. Jest dominujący 



tematem jest krzyż, w szczególności temat 2 Listu do Koryntian 5: IS, za który Jezus umarł 

wszystko po to, aby wierzący odtąd żyli dla Niego, a nie dla siebie, 

Podobnie jak Hannah Whittall Smith, troską Hopkinsa jest to, że „” w Chrystusie Jezusie 

zapewnił wolność od grzechu - od winy; ale także z jego pO \\ er: .J :: 'l Wśród jego 

historie to dwie wysoce krucentryczne konwersje: ta z biskupa Handleya Moule'a ~ 22 i 

że C.T. Studd.323 Podobnie jak w przypadku wielu nauczycieli z Keswick, istnieje przychylność 

odniesienie do Zinzendorfa i Morawian. 32-l Dopiero na stronie 41. (z 89 strony 

książka), że Hopkins wprowadza krew Jezusa. Robi to w związku z tym 

odkupienie we fragmencie, który uchwycił coś z całego ciężaru książki. i 

samego Keswick, że warunek otrzymania świętości przez wiarę był bezwarunkowy 

poddaj się325 „Temu, który przelał Swoją krew, aby odkupić USA: • 326 W tej pracy on 

> 21 Hopkins. E .. Odtąd. (Londyn: „VF. 1942) .36. 12 ~ Hopkins, Odtąd, 3-14: „Ten mroczny czas 
zakończył się pełną i świadomą akceptacją naszego CrucitieJ Odkupiciela w Jego całkowitym 
pojednaniu jako pokoju i życia”. m Ilopkins. Odtąd. 23: „” wiedział o śmierci Jezusa za mnie. Nie 
zrozumiałem jednak, że jeśli On umarł za mnie, to nie należałbym do siebie. Odkupienie oznacza 
odwrócenie się. , „albo” musiał być złodziejem i zachować „kapelusz”, jak nie mój. w przeciwnym razie 
„musiałem przekazać wszystko Bogu. Kiedy „przyszedł zobaczyć, że Jezus Chrystus umarł za 
mnie. wydawanie się dla Niego nie było trudne. ”J24„ Potrzebujemy czegoś z ducha hrabiego 
Zinzendorfa i jego misjonarzy z Mori. \\ hp śpiewał:. Cześć mam dla ciebie zrobić. mój Pan? I: tak długo 
jak mam oddech I Głęboko w m ;. serce wi II Nagrywam / Pamięć o śmierci. ". Hopkins. F1: '" cej () 
rih. 83. por. Ja) er. FB .. Fi \ 'e', \ pożądania '(Christian Christian Lile, {London: \ brshall. I' \ lorgan & 
Scott. 1932) .47: „Tak jak powiedział hrabia Zinzendor, przyjaciel \ Iory \ i.., że miał jedną pasję. i jedną 
pasję onl) ~ - · IOh? of ~ hri: t. ·! " „. . .,; ~, Ilopkins postrzegał poddanie się jako wspólne porozumienie 
z wiarą jako dwoje. teet, po którym chodzić (1rIOUS Christian musi chodzić: Ankieta) ck. Keswick ~ \ 
fOn ', 55. 3 ~ (, Ilopkins. E .. 1It'l1c (jiJrlh. (Londyn: I \ F. I 95 · n, -l1 
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łączy krew z odkupieniem dwa razy, 327 z oczyszczeniem dwukrotnie. 32 g \\ i poświęcenia 

pewnego razu 

329 

i raz z przebaczeniem. 

330 

Jego Prawo wolności w życiu duchowym ma znaczący wpływ na postępowanie: 

Moule, zawiera nowatorską ekspozycję przepisów dotyczących czerwonej jałówki z liczb 19. 

mówiąc, że ponieważ prochy jałówki zawierały krew, choć w spalonej formie. 

prochy te zawierały „niezniszczalną pozostałość ofiary: · 33! Z tego powodu 



zmieszane z wodą i pokropione nieczystym Izraelitą popioły mogły 

mają stałą moc oczyszczania, bez potrzeby dalszych ofiarnych ofiar 

otrzymać ofertę. Sama woda. jest jednak symbolem Słowa: 

Gdy woda niosła popioły. popioły, które zawierały krew i doprowadziły nieczystą osobę do kontaktu z 
krwią, więc teraz. jest to słowo, które przenosi bh · 3P do źródła C fiSt. - 

Następnie wspomina o jednym z ulubionych Pism pisarzy hymnów 

gdy mówimy o krwi, inspiracja kryje się za fontanną. Zachariasz 

13: 1: „Jest tylko jedna Fontanna dla grzechu i nieczystości - Krzyż Chrystusa ... 333 

Hopkins oferuje także lepszy wgląd w 1 Jana 1: 7. Oczyszczanie oznacza separację 

ze skalań zakłada: 

127 Hopkins. Odtąd. 41 i 8]. 12 ~ Hopkins. Hencc / iJrl / z. 55 i 56. oba w kontekście modlitwy. 32 9 •• 
... musimy skruszyć naszą pokutę, wyznając grzech, który nas powstrzymuje. a następnie domagaj się 
oczyszczenia i przebaczenia przez przelaną krew naszego wielkiego Poświęcenia. ”Hopkins. Odtąd. 

56. 11 (1 „Takie jest biblijne nauczanie zbrodni, że dzieci Boże czynią w sercu swego 10 Ojca i na 
podstawie krwi, którą Chrystus przelał na krzyżu.” Hopkins. Hel1ceforth. 61 111 Hopkins. F .. Prawo o / 
Liherty in the Spiritual LUe. (Londyn: \ larshall. \ Lorgan & "(\ 1 [[1.15. 3J2 Ilopkins. Lml" (? F Lihe "~ l '. 
15. 113 Hopkins. Law o (l.iherfl ·. 15. 
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... „krew Chrystusa oczyszcza się. • - tzn. śmierć Chrystusa oddziela -„ od każdego grzechu ”. Im 
dokładniej jesteśmy doprowadzeni do jedności z tą śmiercią. tym pełniej poznamy, co to znaczy być 
„oczyszczonym ze wszelkiej niesprawiedliwości… Przyjmując„ krew Chrystusa ”za równoważną Jego 
śmierci ~ i skutkowi śmierci jako separacji. możemy zrozumieć, jak to jest, że Krew nieustannie 
oczyszcza nas z każdego grzechu 

Dawny atleta z Cambridge, ks. Hanmer William Webb-Peploe, \\ ho 

przemawiał na pierwszym głównym spotkaniu w Keswick, dodaje swój głos do nalegania, że 

ułaskawienie i uzasadnienie nie wystarczą: 

Nie wystarczy, że oczyści nas drogocenna krew Baranka ... potrzebujemy jeszcze czegoś więcej ... jeśli 
Pan Jehowa rzeczywiście będzie moją Prawością, wtedy przekaże mi ten drugi wielki atrybut. IHI · 335 
nazwa y. 0 bałagan ... 

Jego doświadczenie. podobnie jak wiele innych, był jednym z niezadowolenia i 

niepowodzenie. Jego istnienie polegało na „ciągłym obserwowaniu, czekaniu i walce 

rób dobrze. .. Nie miałem radości na każdą chwilę, nie miałem odpoczynku w kłopotach. bez spokoju 

pośród ciężarów tego życia; Byłem przeciążony i przeciążony, aż poczułem, że pękam 

w dół: · 336 Wreszcie. w następstwie konwencji oksfordzkiej w 1874 r. przekształcił się 

słowem „jest” w wersecie biblijnym: „Moja łaska jest dla was wystarczająca”. (2 Kor. 12: 9) .337 



Jego rozumienie I Jana 1: 7 ma charakter ciągły, bosko uznany, za oczyszczenie: 

... postanowienie, które Chrystus Jezus ustanowił dla grzeszników i dla grzechu, utrzymuje człowieka, 
jeśli moja doktryna jest słuszna - chwila po chwili oczyszczona z jego winy. .. 

134 Hopkins, LG11 '(? F Liber, \', 78 & 81 "" ~ ~: bb-Pt: ploc. H, '' J. /. • 711e Tilles (! T Jehovah. (Londyn: 
James Nisbet & (0 .. 1901) .167-8. Nt, Cytowany w PolIlll'k.! \ Eswick SIOIY, 41. m Pollock.! \ Es \ 1'ick, \ 
'101: \', 42. 
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człowiek znajduje. z łaski Boga. że jest oczyszczony, natychmiast b) natychmiast. przez działanie krwi 
Pana Jezusa Chrystusa. w oczach Boga. 338 

> - 

Wyrażenie „w oczach Boga” jest ważne, ponieważ sygnalizuje pierwszy etap przemijania 

krew z królestwa uświęcenia z powrotem do królestwa usprawiedliwienia \\ stąd 

to przyszło. 

Biskup Handley Moule został wprowadzony do Keswick, myśląc głównie poprzez 

wpływ Hopkinsa. 

339 

Podczas gdy Hopkins był teologicznym figurantem 

ruch z lat 70. XIX wieku, kierując nim w czasach sprzeciwu. Uchwyt) 

Moule był jej mentorem teologicznym w latach 80. XIX wieku, chroniąc go przed przypływem 

ekstremalnych nauk świętości w stylu Armii Zbawienia. Ta ochronna rola \ vas 

szczególnie ważne na Uniwersytecie Cambridge, gdzie przebywało wielu jego studentów 

podatne na skrajne nauki o świętości. Szczyt jego wpływu na Keswick 

była jego książka z 1885 r. Myśli o Christianie Sancti („.”. W tej książce starannie splata 

razem cel z subiektywnymi wymiarami, aby zapewnić, że cel jest 

nigdy ostatecznie nie porzucił: „Chrystus, nasza sprawiedliwość na Golgocie, przyjęta przez wiarę, jest 

także Chrystus, nasza świętość, w sercu, które się Mu poddaje i polega na Nim: „w 

Moule podziela zdanie Hopkinsa na temat odkupienia: 

Jak ci, którzy nie są swoimi, ale kupili i którzy odpowiednio. w najściślejszym znaczeniu, należy do Niego 
na zawsze. naszym celem jest. to musi być. poprzez wiele kontemplacji, „nigdy go nie zasmucaj. never 
to stra) .. 341 

m Webb-Peploe. HW .. „Sin” w H. Ste \\. ~ Nson (red.) .KesH'ick's Authentic / 'oice, (Londyn: \ larshall. 
Iv! Organy i Scott. 19:' 9). 3. + (kazanie wygłoszone przez komendę \\ ehb-Peploe del i podczas 
wystąpienia w 1885 r. HQ Smell tj .: \ .. £ \ '(11 / Henry Hopkins, A. \ / Em oir, (L (mdon: Marshall) 
Brothers. 1920) 9-1 S. „Some Recollections” jest napisany przez I \ loule. Q (l 1 \ louk. I I .. Myśli o 



Christian Sanctify, (London: Sed ;. i Co. .. 1888). q I Moule. Christian.) 'anctit. \'. 1 '+. Por. ...' Wy 
szukaliście ceny za: gloryfikację; Bóg: Zostaliście odkupieni drogocenną krwią Chrystusa. .. · lhid .. 98. ·· 
.Do cennego \ ie \\ S ofm ~ intensywnego 

103 

Moule zachował ostrożność, aby kiedykolwiek wkroczyć na terytorium chrześcijańskiej doskonałości 
lub 

każda doktryna uświęcenia, która podważa ukończone dzieło Chrystusa: 

Dusza jest ukierunkowana na swój odpoczynek, a jej życie dalekie jest od subiektywnego oszołomienia 
myśli do rzeczy całkowicie obiektywnych. ponieważ całkowicie Jego, nie nasza; do krwi Jego CrosS.342 

Zgodnie z jego naciskiem na zadośćuczynienie raz na zawsze. on jest jednym z 

bardzo niewielu kaznodziejów Świątobliwości, którzy w znacznym stopniu łączą ideę „przymierza” 

i „krew”: 

... czy przyłączysz się do nich, aby „wejść w więź przymierza: trzymając przed nimi cud dokonanego 
dzieła i cenę zapłaconą za jego utrzymanie, głosząc je jako„ Nowe Przymierze we krwi Pana, przelane 
na odpuszczenie grzechów? 343 

W nowatorskim zwrotie zwraca uwagę, że „„ niezliczone korzyści ”to wszystko 

zgrupowane w krwistoczerwonej dzielnicy Męki Pańskiej: 344 Podobnie jak druga 

Nauczyciele Keswick, oddaje również hołd Morawom. 

345 

Teolog, który stopniem wstąpił do kręgów Keswicka, ale stał się dominujący 

głosem teologicznym w latach 90. XIX wieku był Frederick Brotherton Meyer. Meyer, prezydent 

związek z Nim. jako Jego własność. Jego narzędzie. Jego wasal. fakt, że jestem Jego przyjacielem ... 
"ibid.77 Mówiąc w imieniu Chrystusa: ..... jesteś moim prorokiem. Kupiłem / aś cenę i naznaczyłem \\ 
m: piętno." Tamże 75. 

. 142 Moule. H .. The ,,, 'ceret Jego PresC'llcc, (Londyn: Seel: & Co .. 1901) .25. Por. „... gwarantuje się, 
że wiara w błogie przyjęcie winy b) przyczyna ofiarowanej Krwi”. \ Ioule. H .. The SC („I o / tl1e 
Presence. (London: Seel) & Co .. 1901). 190. „To wszystko krzyż; to tylko on) i całkowicie przedwczesna 
śmierć i pogrzeb”. 1 \ louk. , \ CCI'l'f. 137. Ankieta „uważa, że to trwały obiektywizm” Keesa, który był 
obecny na statku. Teck doświadczył b) bardziej subiektywny: zorientowane grupy świętości: Pollock. I \ 
cslI'ick Sfory. 50 .; · B 1 \ louie. Se ("n'f, 190. 144 Moule. St'cref. 239. 145" "Z błędu i nieporozumienia: 
tak działa litan ~ z \ Ioravians." Przed utratą naszej chwała w Thel '. II'om cnldness do Twych zasług i 
Twojej śmierci. pn: ujrzyj nas. łaskawy Panie i (, nd ... ·: \ louie., \ (' ('/' t'l. ~ -l - ”. 
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Federalnej Rady Wolnego Kościoła i Unii Baptystów3. + 6 była jedną z największych 

liczba nonkonformistów uczestniczących w konwencji w latach 90. XIX wieku, stopniowo ~. 

Anglikanizacja ruchu. 



H jest wkładem w jego błyski oryginalności, kiedy rozmyśla nad znaczeniem 

krwi. 

3) 

. + 

7 

W jednym miejscu wyobraża krążące w krwi czerwone krwinki przypominające dysk 

w żyłach Jezusa jako moneta, za pomocą której Jezus kupił ludzkość. Nakładanie 

wieku mikroskopu na świat Nowego Testamentu wyjaśnia 1 Piotra 1: 18 

i 2 Piotra 2: 1 w ten sposób: 

On [Piotr] mówi z naciskiem o naszym odkupieniu ... W jego myśli każdy dysk we krwi Jezusa był 
monetą bezcennej wartości, kupującą nas za Jego niewolników ... Przybył tam [na rynek niewolników] z 
krwią jak Jego pieniądze zakupu i kupili nas, abyśmy stali się niewolnikami dla siebie 

Równie nowatorska metafora pojawia się w jego Życiu i świetle ludzi. Mówiąc o 

nowy wynalazek ograniczający zanieczyszczenie 

3) 

. + 

9 

z udziałem dymu kominowego przechodzącego przez wodę 

aby pochłonąć węgiel i inne toksyny, mówi: 

Można sobie wyobrazić, jak szczęśliwy musi być sam dym, aby uwolnić się od tego, co uczyniło go 
szkodliwym dla ludzi, i udać się teraz tą radosną drogą w powietrze. A oto z pewnością przykład tego, 
jak grzeszne dusze, pełne zbrodni i szkodliwych produktów zła, mogą zostać uwolnione przez Syna 
Bożego, „uwolnionego od grzechów” (jak to ujął RY, w Obj. 1) ). w jego krwi. 350 

l ~ b Pollock. Keswick '' 'do / y. 1 02. Detaliti jego życiem jest Randall. I. \ 1 .. Duchowość i zmiana 
społeczna: wkład F B.. / C.ver (18 · 17-19 :: 9). (Carlisle: Paternoster. 2 (03). Q7 Mc \ cr \\ jako niechętny 
do zaoferowania) określonej teorii) pokuty. jednak. i później w życiu mógłbym dalej odrzucać i kłaść 
nacisk na Bożą rację. wolę widzieć pokutę jako pochodzącą od Boga. 10 \ c, że dokumenty nie 
wymagają uprzedniego uspokojenia gniewu, zanim będzie można je wyrazić: Randall. 5'pirilllality and 
Social Change. 36–37. 14 ~ Me \ cr. FB .. Od spokoju / T do Pięćdziesiątnicy. (Londyn: ~ Iarshall 
Brothers. Nd) '13.; ~ "Ra ~ dall zauważa T \ 1c) konsekwentne zainteresowanie cr i otwartość na 
naukową innacje: Randall." FJirifllil / ifl "i ...... , zmiana oczna, 5: ”. ; '11 l \ In cr. FB .. 11Il 'Lilt' and Light 
(l. \ Len. (Londyn: l \ lorgan i Sl'ott. Nd). 173. 
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W pewnym momencie posługuje się dziwnie zinzendorfowskim językiem: ·· ... zbudowana Oblubienica 
Chrystusa 

jak dawna Ewa z rannej strony Oblubieńca. zostaną do Niego przywiezieni 



dzielić swój autorytet i chwałę: 351 Meyer podziela przekonanie Boardmana, że krew 

działa tylko wtedy, gdy uświadomimy sobie grzech: „Ta krew nigdy nie traci cnoty; 

i ilekroć podczas spaceru w świetle jesteśmy wyczuleni na najmniejszą glebę ewolucji 

można myć i być czyste ... 352 

Był to w dużej mierze dwuetapowa inicjacja chrześcijańska, wyraźnie odróżniająca 

uświęcenie od usprawiedliwienia. W języku przypominającym Armię Zbawienia, on 

zapewnia: 

Nie krew bez ognia, nie ogień oprócz krwi. Nie tylko Chrystus na Golgocie, ale Chrystus na tronie. Nie 
tylko przebaczenie, ale d ja. 353 e Iverance an sa vat IOn. 

Również w tym przypadku rolę krwi uważa się za należącą do niektórych wcześniejszych przygotowań 

moment w inicjacji chrześcijańskiej - nawrócenie, uzasadnienie. Jego rola w doświadczeniu 

uświęcenie nie jest już tak definiujące, jak miało to miejsce w przypadku Wesleyan. Ale jest jeszcze 

bez widocznego zmniejszenia nacisku na krew Jezusa, co będzie widoczne w 

następujący. 

151 Mcycr. Światło. 85.; ~ 2 Mc ~ cr. Cal \ '(/ I' \ Pell! Ceos !. 17-18. Por. Boardman: „Grzechu nie 
można porzucić, dopóki się nie dowie. Natychmiast go poznaje. Połóż go na Chrystusie. i krew 
ckanseth. "Boardman. \\ ... / ccollnt ot (: nion I / eetillg / () I.the Promotion ojScriptural Holiness. Held 
al Ox / () rd.llI}? IIS! 2910 Septemhcr -. IS -.J. 120-121. Cytowane w \\ articld. Perti.'c1ionism. 239.; '1 I \ 
k) cr. Light. 47-48. 
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3.4.3 The Hymns of Keswick. 

Hymny poświęcenia i wiary, 35-1 obok czasopisma The Life ofF aith, \\ as 

propagujący organ duchowości Keswick na całym świecie. Hymny są. z 

oczywiście, kompilacja hymnów pochodzących zarówno z wewnątrz, jak i spoza 

ruch, ale włączenie określonego zakresu hymnów ujawnia coś 

o duchowych priorytetach odwiedzających Keswick. 

Temat pokuty jest bardzo widoczny w Hymnach. Prawie oko) 

hymn rozkoszuje się jakimś aspektem krzyża i osusza go z każdej kropli błogosławieństwa 

może ustąpić z powodu świętości i poświęcenia. Czciciele są „przywiązani”. 

przywiązanie, przywiązanie do krzyża ,, 355 wracając do Moraw, schronią się w 

„zraniona strona” Jezusa, 356, i zajmują swoje stanowisko „Pod Krzyżem Jezusa: · 

357 



Jest to „zraniona ręka”, która puka do drzwi ich serc 358 

jak śpiewają „Chwała 

do krwawiącego Baranka !, 359 Tęsknią, by sięgnąć do zbłąkanych jagniąt ", dla których 

Shepherd krwawił: 360 i śpiewał dla zagubionych, którzy „umierają w ciemności” tak jak oni sami 

mają życie, które zostało zakupione drogocenną krwią Zbawiciela, - 01 i 

muszą podzielić się nim z poganami, aby i oni mogli poznać „balsam, który znajduje się w 

Kalwaria: · 362 Same białe pola żniwne zostały już zakupione przez " 

1'4 Korzystam z Hopkinsa. E .. (ed) l ~ vmns o / Consecration and Faith. (Londyn: \ larshall. F'dorgan & 
Scott. Nd). To jest drugi. powiększona edycja. zorganizowane przez: - 'lrs Evan Hopkins. Oryginalna 
wersja zredagowana przez Roberta Pearsalla Smitha i przywódcę kultu Jamesa \ mountain wyszła z 
obiegu w 1890 r., „Nr 84. nr 33.„ q ”. Nr IOO. .158 nr 1) 9. ;, l) nr 216 .160 nr.: rn. 

. „bl nr 428. 1 (> 2 Nl) .44l). 
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drogocenna krew umiłowanego Syna Bożego. 

363 

Zaczynają dostrzegać związek między 

Duch Święty i krzyż, gdy śpiewają: „Nauczając Ducha Świętego, 

Znamy uzdrawiający strumień Golgoty:, 36-t i „Jego Duch i Jego krew czynią m \ 

oczyszczanie zakończone: 365 Proszą Ducha Świętego, aby „Przekonał nas o naszym grzechu, a 
następnie prowadź 

do krwi Jesu. ”, 366 W ten sposób uczą się„ kąpać się w szkarłatnej fali:, 367 Właśnie wtedy 

język wyraźnie w domu w epoce romantyków, wyznawcy mogą docenić miłość 

Jezusa: 

Tam dla mnie Zbawiciel stoi, pokazuje swoje rany i rozkłada ręce; Bóg jest miłością, wiem, czuję: Jezus 
płacze i nadal mnie kocha. 368 

W sumie słowo „krew” w związku z Jezusem jest wspomniane 178 razy w 

Hymnbook z 604 hymnów. Oznacza to, że oprócz prawie stale powtarzających się 

motywy krzyża, Kalwarii, ran, krwawienia i śmierci Chrystusa, an 

średnio jeden na trzy hymny odnosi się do rzeczownika „krew” w związku z 

śmierć Chrystusa. 

51% (ogółem 90) tych odniesień odnosi się bezpośrednio do „czyszczenia” i „mycia” 

skuteczność krwi. Pożyczając hymn od Armii Zbawienia, czciciele 



„zanurzcie się w drogocennej krwi: 369, radują się, że” ma krew oczyszczającą 

h'd ... 370 reac me. 

363 NoA5 !. , (, ~ No.4ll. 3 (, <; No.::!04. 

. 10 () nr 170. 307 nr 534. 1 (, g nr 603. J6 '~ NoA6 ::!. 370 nr ::! OI. 

Ufanie, ufanie każdej chwili; Czując, że krew się nałożyła; 
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Leżąc w fontannie oczyszczającej, Mieszkając po stronie mojego Zbawiciela 

Często stosuje się rymowane eufemizmy: „Ufam Tobie za oczyszczenie w 

szkarłatna powódź ..: .372 Hymn nr 199 jest pod tym względem wart uwagi. Pierwsze wersety 

tego hymnu dotyczą wyłącznie oczyszczającej mocy krwi, ale słowo „krew” 

nigdzie nie pojawia się w hymnie. Mówi zamiast… fontanna otwarta 

szeroki ... Zranionej strony Zbawiciela ... niekończąca się szkarłatna fala "i zaprasza 

czcicielem „Zobacz przepływ prądu oczyszczającego, bielsze plamy potępienia 

niż jeżdżący śnieg: .J73 Takie subtelności wyróżniają to jako osobliwie angielski rodzaj 

mistycyzm krwi, w przeciwieństwie do wulgaryzmów pierwszego morawskiego hymnu, który 

wzbudził tyle obrzydzenia do Anglików. 

Z 34 odniesień do „mila w bezpośrednim związku z Chrystusem w Nowym Testamencie. 

tylko 6 z nich (5 jeśli wykluczono Rev.l: 5) odnosi się do oczyszczenia (są to: Heb.9: 14: 

12:24; IPet.l: 2; ] Jana 1: 7; Rev.l: 5: 7:14), co stanowi 180/0 całości. Nowa 

Pisarze testamentu bardziej niż inni posługują się metaforą krwi 

pisarze hymnów. Nie ma jednego motywu, który stałby się tak dominujący jak oczyszczenie 

motyw robi w hymnach. W Nowym Testamencie temat przymierza brzmi: 

najczęstsze, 374, a następnie oczyszczanie. Idea przymierza w odniesieniu do krwi 

jest zaniedbywany przez wyznawców świętości prawdopodobnie z tych samych powodów, dla których 
rzadko się zdarzają: 

opisują siebie jako usprawiedliwionych przez krew. Takie pomysły z pewnością byłyby 

ważne dla chrześcijan podczas reformacji, którzy szukali pewności 

371 Tamże. ;] 2 nr 138. _173 nr_199. 374 występuje dwa razy (co stanowi 21 ° z tl) tal):: \ latt.26: 28: l \ 
lark 14: 2 · Łk 22:20: 1 Kor. II: 25: 27: Heb.1 0:29: 13:20. To. z, -, nasz. wynika ze wszystkich 
podobieństw S) noptil i cytowanego przez Pawła Jezusa w I Kor. II: 25. Ne \ erthekss. znaczenie tego 
tematu dla ~ e \\ 'Testament theolog) przejmuje Behm. · „AI) .lo: · 174- ~ 

109 



zbawienie w obliczu rzymskokatolickiej religijności. Ale odwiedzający Keswick nie 

szukając pewności. Przeciwnie, chcieli dążyć wyżej. Do uzasadnienia i w 

wieczne przymierze jest być może małym pocieszeniem dla kogoś, kto po nim tęskni 

trwałe zwycięstwo nad wszystkimi znanymi grzechami. 

Drugim najczęstszym tematem związanym z krwią w hymnach jest 

motyw odkupienia. Rozumiem przez to użycie słów „odkupiony”, „kupiony” i 

„zakupione” w związku z krwią. Stanowią one 13% wszystkich referencji (24 cale) 

całkowity). Ten temat, już obciążony duszpasterskimi implikacjami, jest gotowy do zbioru w 

Sam Nowy Testament. jest w pełni wykorzystywany w hymnach, aby wydobyć oczywistość 

konieczność całkowitego poświęcenia się Mistrzowi, który kupił wierzącego za taką cenę. 

Odkupienie, jak już wspomniano, dotyczy także pola misji. Zgubieni są, według 

prawa, już nabyta krwią własność Odkupiciela. Ewangelizacja jedynie twierdzi 

co jest słusznie Jego. W Nowym Testamencie odkupienie jest trzecią najczęstszą 

motyw związany z krwią, stanowiący 15% tota1. 

375 

Następnie w kolejności hymnów są: miłość (12x), uzasadnienie (9x włącznie 

dwa odniesienia do błagania o krew). pokuta (9x), zbawienie (6x). uzdrowienie (4x). 

dostęp (4x). uwielbienie / cześć (4X), 376 uświęcenia (3x). zwycięstwo (2x). i pokój (2x). 

Krew jest raz połączona z mocą, raz z nadzieją i pociechą: 377, jak kiedyś się mówi 

po prostu „” zastosowane: 378 jest to kiedyś sposób „zapieczętowania” przyjaźni czciciela 

.17 "Występujące fjy ~ tim ~ s:: \ cts 20:28: Ef.1: 7: Kol. I: 14: IPet.l: 19: Re \ .5: 9 .H6 Np. Hymn nr .. 
190: „Coraz głośniej i chwalcie cenną krew:„ Interesujący jest również hymn nr 513 h ~ ”Horatius 
Bonar: .., usłysz słowa LO \ e. , patrz na krew: patrz potęga) ofiara. a ja mam pokój z Bogiem: „.” 377 
IIMn nr 24 7: „O, mój drogi, niech on będzie moim jedynym) nadzieją i pociechą. m) chwała i moja 
pka. m H ~ mn nr 271: "W tych obietnicach ufam:: \ 0 \\ I feci hlood zastosowany: Jestem pokłonem w 
Just:, 

z („hrist am crucified”) 
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Bóg, 379 i kiedyś związany z dawaniem Ducha Świętego.380 Z tych tematów. 

usprawiedliwienie, pokuta, dostęp, uświęcenie, zwycięstwo i pokój uchodzą za nowe 

Testamentowe użycie metafory krwi, podczas gdy pozostałe zastosowania są z pewnością implikowane 

w Nowym Testamencie, ale nigdy nie są bezpośrednio związane z krwią.381 



Mimo rzekomej nie Wesleyowskiej natury świętości w Keswick, zastosowania 

na które przelana jest krew są podobne do zwykłego konta Wesleya. 54% Weleyów 

odniesienia do krwi na zwykłym koncie dotyczą oczyszczenia. Po drugie, 27% 

dotyczą odkupienia. Keswick podziela te dwa priorytety, z czyszczeniem na 51% i 

wykup w wysokości 13%. 

3.2.3 Ekspansja wpływu Keswick: Andrew Murray, DL Moody & 

RA Torrey. 

„Żaden inny mówca. W długiej historii Konwentu nie zrobił tak głębokiego wrażenia 

i wywarł tak wielki wpływ na Keswicka podczas jednej wizyty. 382 Takie było uznanie 

379 Hymn nr 513: „Ta zapieczętowana krwią przyjaźń się nie zmienia. Krzyż jest blisko.” 380 Hymn nr 
177: „Ołtarz uświęca dar: krew zapewnia dobrodziejstwo boskie: Moje wyciągnięte ręce do nieba 
podnoszę i twierdzę, że moja obietnica Ojca:„ 381 Tematy Nc \\ Testament są w całości: CO \ cnant ( 
7x). Oczyszczanie (w tym · pokropienie ·. 6x), odkupienie (5x). Cierpienie i ludzkość Chrystusa (5x). Życie 
(-h:. Wszystko w Jana 6: 53-56). Dostęp (2x. Ef. 2: 13: Heb.l 0: 19). Przebłaganie / pokuta (h. Rzym.3: 
25). Usprawiedliwienie (h. Rzym.5: 9). Związek komunalny / wspólnota (I x. I Kor. I 0: 16). Pojednanie / 
pokój (I x. Col.I: 20). I \ ictor: (I x. Rc \ .12: II). Tutaj jestem 1 w tym Łukasza 22:44. Jana 19:34 i trzy 
zdarzenia w IJ ohn 5: 6-8. Zarówno „namiętność i krew”, jak i namiętność Jana oraz jego pierwszy list są 
postrzegane jako h: rzetelny zbiór uczonych jako antydetetyczna polemika. stąd m) odniesienie do 
ludzkość Chrystusa w tych kontekstach. Patrz zwłaszcza Carson. D. A. .. Ewangelia. 4 według Johna 
(Leicester: IVP. 1991). 621. i Bruce. FF .. Listy Jan. (Grand Rapids: Eerdmans. 1970). 118-121. Czterema 
najbardziej przekonującymi osobami, które przeżyły krew oflesusa w NT w języku angielskim, są 
Behm. op cit .. Stihbs .. \ .. The. \ Iealling the Word 'Blood' chory ..... · crip / ure. (Londyn: T) 
ndale. 1947). Ja bym orris. Ja ... Apostolskie głoszenie krzyża 3. RL '\ .Ld ... (Grand Rapids: Ecrdmans. 
1965). 112-128 (napisał w swoim „ThL” Bi hlical l: sc z Tcrlll „Blood” Journal (? F „Theological Studies 3 
(1952). 216-27) i Laubach. F ..„ Blood ”in At '\\' International DictiollWl '(! / \ El1 "7i .'sf (.' I1Il'Il {Theolol 
{l '\ · 01.1 .. (Carlisle: Paternostcr. 1976. 1986). 22 () 

224 .182 StL '\ L'I1S0n HF (wyd.) .I \ (' sl1'ick · s li "iUlIlp / Wllt, 'oic ('. (Londyn: \ Iarshall. \ Iorgan &" 
icott. 19 (3). 81 

odnosząc się do I \ lurru) z 1895 roku. 

III 

który dorastał wokół urodzonego w Południowej Afryce Andrew Murraya (1828–1917). Jego imię 

po raz pierwszy stał się znany odwiedzającym Keswick w 1882 roku wraz z publikacją języka 
angielskiego 

wydanie jego książki Trwaj w Chrystusie. W tym roku odwiedził także konferencję jako 

słuchacza, gdy leczył go z powodu problemów z gardłem w prowadzonym przez niego domu 

William Boardman w Londynie. Boardman był już rezydentem w Wielkiej Brytanii i tak było 

sam jest regularnym gościem Keswick. W środę tygodnia Murraya w Keswick on 



dokonał przełomu: „Widziałem to wszystko, Jezus oczyszcza się, Jezus się wypełnia, Jezus utrzymuje.” 
383 

Było to jednak jedno z wielu doświadczeń, zarówno przed, jak i po jego kontakcie 

Keswick, który spowodował, że widział świętość w taki sam sposób, jak Keswick? 84 

Murray był eklektycznym czytelnikiem, głównie mistycznych źródeł, licząc JTBeck, a 

Niemiecki teolog Jan van Ruusbroec, średniowieczny mistyk, William Law, selekcje 

z których dzieł redagował, między innymi Madam Guyon i hrabia Zinzendorf.385 Mimo to pozostał 
pobożnym kalwinistycznym ministrem reformowanej Holandii 

Kościół w Afryce Południowej. Wychowywano go, aby modlił się o przebudzenie w każdy piątek, 386 r 

modlitwa, którą ujrzał, odpowiedziała w jego własnej służbie w 1859 roku. Trwał w Chrystusie 

napisane, aby pomóc ustalić nawróconych tego przebudzenia. Jego służba skupiała się na 50 000 

parafia o powierzchni mili kwadratowej w Blumfontain, w której mieszkało około 7000 burskich 
rolników387 

Murray przemawiał w Keswick dopiero w 1895 roku. Kiedy to zrobił, on 

przesłaniał całą konwencję. W noc otwarcia było obecnych 3000 osób 

38l To przeżycie było wynikiem wysłuchania piosenki: „Och. Cudowne oczyszczenie, och, wspaniałe 
wypełnienie, och, wspaniałe przechowywanie” (nr 492 w hymnach) i zostało opublikowane w Life of 
Faith Sloan, These Sixty Years, 26. 384 Jego najnowszy biograf dochodzi nawet do powiedzenia: „To, co 
stało się znane jako nauczanie„ Keswick ”, w rzeczywistości było częścią wewnętrznego doświadczenia 
Andrew i jego duchowego stylu życia przez większą część jego życia”. Choy, L., Andrew Murray: Apostle 
of Triding Love, (Fort Washington: Christian Literature Crusade, 1978), 224. 38S Choy, Murray, 217-
218. 386 Choy, Murray, 27. 387 Choy, Murray, 27. 
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usłyszeć go otwartego modlitwą: „Boże w niebie, mieszkaj na ziemi wśród nas: 388 

w piątek wieczorem, pod adresem: „Aby Bóg był wszystkim we wszystkim”. Sloan zgłosił 

że w języku, który można uznać za metaforyczny, „niebiosa zostały otwarte 

i widzieliśmy wizje Boga !, 389 

Murray nalegał, aby przed otwarciem się na Ducha, aby osiągnąć świętość 

przez wiarę krew musi zostać nałożona, aby oczyścić serce. 

39o 

Podobnie, kiedy Duch 

przychodzi, wskazuje z powrotem na krew i stosuje jej dobrodziejstwa do serca.391 Tak. 

krew przynosi Ducha. a Duch przynosi krew. 

392 



Z powodu tego związku 

Krew i Duch, oba podatne na „płynną” terminologię mycia, płynięcia i 

powódź, Murray zrozumiał, że Krew żyje, wciąż świeża, wciąż płynie, 

wciąż skuteczny przed tronem Boga w niebie. 

393 

Ze wszystkich głośników Keswick 

jest Murray, który wykazuje największe podobieństwo do mistyki krwi 

Magazyn Sunderland's Confidence. 

39 

.l 

388 Sloan. Te obawy Sixla. 43. 389 Sloan. Te uszy SiX ~ l '}, 43. Do czasu wyszedł z namiotu, żeby złapać 
pociąg, który zabrałby go i FB Meyera do łodzi, która zabrałaby ich do kościoła DLMondy w 
Northfeld. Connecticut. c \ cryone wstał i zaśpiewał: „Niech Bóg będzie z tobą, dopóki wc nie spotka się 
ponownie: 'Pollock, Keswick ~" "l {l / y, I 09; Sloan. Te Sirl1'} '. 43. Pollock wspomina o śpiewie (zebrano 
z oka - \\ itness) \\ hile Sloan ma „re \ t ~ rcnt milczenie.” 390 ”Krwawienie. które świętości człowiek 
oddaje Bogu i bierze go w posiadanie dla Boga. bcshms jednocześnie prawo intymności. "Murray. A .. 
The Pmt't .'r of Blood of Jesus. (Springdale: Whitaker House. 1993) .93. 1 ') 1" Gdzie krew jest czczona 
. głosił. i wierzcie w moc pełnego odkupienia. tam otwiera się \\ a) na pełnię błogosławieństwa Ducha. 
"Murra). A .. Krew krzyża. (Springdale: Whitaker House. 1981). 16. l'lc" Musimy jeszcze raz zauważyć 0 
stron tej prawdy: krew e: zeruje swoją pełną moc przez Ducha. a Duch objawia Swoją pełną moc 
poprzez krew: „Murray. Krew. 16. l <l1 Zależność od wyobrażeń hebrajskiego kontra wielkiego 
arcykapłana, który tak często spryskuje swoją krew w prawdziwym i wiecznym tabernakulum nieba: · 
To jest jak HoI) Duch objawia to dusza. hea \ 'el1 ~ l' moc oj'tlie hlood. zgodnie z usługą naszego 
Melchizedeka. minister sanktuarium hea. że m: zobacz, jaką moc ma ta krew. tak jak nas pokropiło z 
nieba. w mocy HoI) Spirit. "(kursywa oryginalna) r" -. lurray. : \ .. The Holiesl 0 / .. 111. (Londyn: 
Oliphants. 1960). 297. 1 '> ~ \ - :. g ...... Oliwka Ducha przychodzi \\ tutaj Krew Calvar) została 
zaufana. zaszczycony. i aplikacja; d. „Boddy.: \ ..„ Błaganie krwi ”. ConfidellCt '1: 5 (: \ ug 08) .4. d. 
Boddy. \\ .." 11 to 0 \\ n Blood "COIllidenee I: I (: \ pr mo. 3 

lU 

Godny uwagi jest szeroki zakres różnych zastosowań, które Murray znajduje dla krwi. On 

zajmuje prawdopodobnie wyjątkowe miejsce w ruchu świętości, ponieważ może odnosić się do 

krew Jezusa do każdego aspektu życia chrześcijańskiego. Jest w stanie zrobić krew 

Chrystus centrum chrześcijańskiego wszechświata. Przede wszystkim. oraz w celu 

krew niosąca tę ogromną wagę teologiczną i duchową. Murray łączy słowo 

„krew” ze słowem „moc” w sposób całkowicie niespotykany. Dla niego, jak dla 

we wczesnych Zielonych Świątach w Sunderland krew miała być czczona, ponieważ tak było 

potężny. W swojej książce Moc krwi Jezusa mówi o ... chwalebnych 



moc krwi Jezusa i cudowne błogosławieństwa dla nas uzyskane przez nią: „3 

9: „ 

i „… najwyższa chwała tej krwi jako mocy odkupienia: 396 

Gdzie indziej mówi: „Jako„ krew Baranka ”posiada ona cnotę i moc 

całkowite odkupienie: 397 Wzywa czytelnika do: „Pamiętajcie, że krew jest 

moc, która łączy nas z Jezusem w więzi, których nie można zmarnować: 398 

Ta moc polegała przede wszystkim na tym, że została przelana przez Najwyższego Kapłana, który teraz 
żyje 

dzięki sile niekończącego się życia. Jak już wspomniano, Jego krew. teraz oferowane w 

niebo jest wciąż świeże i ma wieczną skuteczność: „Nasz Pan jest Najwyższym Kapłanem w mocy 

niekończącego się życia ”, a tym samym jest oczyszczająca moc krwi Syna Bożego 

nieustannie przekazywany do USA:, 399 Duch Święty stosuje tę wiecznie potężną moc 

krew do serca: „... tylko przez Ducha krew ma swoją moc: '- fI) I) 

3l) 5 Murray. POll'l! R, 8. ”„ Q6 ””. f \ lurray. The POWCl ", 8 1 '> 7 Murray. The Blood. 71. m Murrel \. 
The Blood. 114, Q") f \ lurra ~, The Blood. 131. por. „Moc krwi jest etanicznie czynna. Nie ma ani jednej 
chwili w krwi, która nie jest pełna: w pełnej mocy. W niebie) Święty Świętych, gdzie krew jest przed 
tronem. Eer) rzecz, która jest w mocy wieczności, \ \ bez zaprzestania lub pomniejszenia .. \ 11 
działania w hea \ powiększ) Świątynia jest w naszym imieniu. a skutki są nam przekazywane b) Duch Illl) 
. ” f \ 1 UITJ). Krew. 62–63. W {lf \ lurra). Krew. 10 

I 14 

Duch przypomina zatem wierzącemu o jego mocy: „Tak więc Duch Święty modli się 

stale przypominajcie nam o Chrystusie. Jego krwi i imienia. jako pewny grunt naszego 

słychać:, 4ol 

Odtąd niebo jest otwarte. 402 W rezultacie zstępuje szereg niebiańskich błogosławieństw 

na wierzącego. On lub ona jest usprawiedliwiony, 403 c1eansed.-W4 uświęcony, 405 cieszy 

społeczność z Bogiem 406 uświadamia sobie cenę zapłaconą za jego odkupienie. 407 

staje się świadomy miłości, 408 cieszy się zwycięstwem nad modlitwą; W9 grzech-nie i 

401 Murrav. Praver 56. 402 „Krew ~ Jezus otworzył niebo: - Murra). Moc. 31.” Jego krew uzyskała 
wejście: „Murray. Moc. Ja 17. „Przez krew, którą On wszedł. Przez kłamstwo krwi nas także 
wprowadza”. Tamże. 403 .. jesteście zaznajomieni z błogosławioną prawdą usprawiedliwienia na wiarę 
... Paweł nauczył, co to jest jej błogosławione loundation \ vas - przebłaganie krwi Chrystusa. ”Murra). 
chool a / Obedience. (Chicago: Moody Press, 1899). 27 -lOol "••• tak samo proporcjonalnie, jak serce 
jest oczyszczone. więc całe życie jest oczyszczone. dziura w środku i na zewnątrz jest oczyszczona mocą 
krwi. "Murray. The Blood. 131. 405" Dla powierzchownego obserwatora może się wydawać, że różnica 
między oczyszczaniem a uświęcaniem jest niewielka ... Oczyszczanie ma robienie chlyly \\ ith ze starym 
I ife. i plama si n \\, którą należy usunąć, i ma ona jedynie charakter przygotowawczy. Uświęcenie 



dotyczy nowego życia ... Uświęcenie. co oznacza zjednoczenie z Bogiem. jest szczególna pełnia 
błogosławieństwa kupiona nam przez krew: - f \ lurray. Moc, 73. 406 ..... brak wspólnoty z Nim h) 
wiara. brak radości z Jego wiary. oprócz krwi. "Murray. The Pall'er, 9. 407" Medytujcie i uwielbiajcie 
Boga za tę trudność. że zostałeś kupiony przez krew Syna Bożego: „Murray. Krew. 114 408 „Widzę to! 
To, czego potrzebuję, to słuszna walka samego Jezusa: i Jego wszechmocnego, wiecznego wszystkiego, 
Hlood jest ziemskim znakiem ciężkiej chwały tej miłości: krew wskazuje na to 10 \ e. ” f \ 
lurra). Krew. 34. 409 „W Jego krwi i łasce jest całkowite wyzwolenie od wszelkiej nieprawości. I od 
wszelkiej modlitwy”. Murray. A .. The Pr (J) 'C / "Li (e. (London: Morgan & Scott. 1920) .27. 410. 410". 
Pozwól mu poświęcić czas, aby krew i miłość Krzyża mogła: pełny wpływ na niego i niech myśli o 
grzechu jako o niczym innym, jak o wręczaniu ręki szatanowi i jego powcr. "1 \ lurray. Praya. 61. 
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St -ll \. . I '-12 ·. 4 \ ”. a, otrzymuje nowy motyw, by polepszyć Iseia. zarabiać finansowo.) i żyć 

korzyść innych; Hl i staje się gotowa na napełnienie Duchem. -15 

Te korzyści przelewają się na cały Kościół, o ile Kościół szanuje krew: 

Od czasów reformacji. wciąż jest oczywiste, że proporcjonalnie do chwały krwi, kościół nieustannie 
inspiruje się życiem, aby osiągnąć zwycięstwo nad śmiercią lub błędem. -l16 

Teologiczne ramy Murraya w odniesieniu do pokuty są karą 

pogląd substytucyjny, 417, ale tajemniczo wskazuje na konsekwencje pokuty 

dla całego kosmosu: 

Zwróć jednak uwagę, że nowa ziemia musi zostać ochrzczona także krwią, a pierwszym odnotowanym 
aktem Noego po opuszczeniu arki była ofiara całopalna ofierze Bogu. 

Podobnie jak Zinzendorf, wykazuje on także mistyczny sakramentalny izm. W swoim wykładzie Jana 

6 mówi te słowa: 

... kiedy serce każdego jest wypełnione poczuciem drogocenności i mocy krwi, kiedy z prawdziwą 
radością zagubiony jest w kontemplacji tego. kiedy z wiarą z całego serca bierze to za siebie i stara się 
nim być 

411 „Cierpienia dla Kościoła są dostępne także dla każdego chrześcijanina. W krwi Baranka”. al al vays 
ma \ ictor ~, .. to jest. Ja sa). \\ hcn soulli w pom krwi, że pokusy Szatana przestają usidlać. 
” MUITay. Moc. 158. 412 ..; \ S ~ ou li \ c przez krew. li tylko dla krwi. i nie odpocznijcie, dopóki wszyscy 
Jego wykupieni nie będą znani Jego chwały). „Murray. Krew. 87. · m” Chrystus kupił mnie Swoją krwią… 
Wierzący, do którego ma prawo… \ którego cena zakupu krwi została ujawniona przez Ducha Ho. chce 
wiedzieć, że jest niewolnikiem niewolnika odkupienia 10 c. i aby wszystko, co ma u stóp swego 
Mistrza. ponieważ on należy do niego. "(powiedział ~". w kontekście udzielania darów 
finansowych). Mun · a). Posłuszeństwo. 113–4. 414 „Jako kapłani przez krew Chrystusa wc lin: dla 
innych ..... Murray. Krew. 13 .. L 415” Och. ~ dzieci Boże. comc i niech cenna krew przygotuje was do 
napełnienia się Jego Duchem. "M urra). Krew. 22, 410 Murra \. Moc. 158. 417 Lg. cześć wystawa z 
Wyjścia: ·· ... the kara za grzech każdego domu Izraelitów musiała być odpierana z krwi baranka 
paschalnego. (... jest zapowiedzią Baranka Paschalnego, którym jest Jezus Chrystus)> "~ lurray. The 
Blood. 90. 41 S ~ lun'ay. The p (! ll't'r. 9- \ O. 
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przekonany w swej istocie o życiodajnej mocy tej krwi. można więc słusznie powiedzieć, że „pije on 
krew Jezusa:. + 19 

Tak więc z Murrayem. pojawia się nowy motyw, który stał się bardzo kochany 

temat zielonoświątkowców: moc. Jest dla Murraya. moc we krwi. On 

wyjaśnia wiele powodów, dla których krew jest potężna, i szczegółowo je wyjaśnia. 

Dla zielonoświątkowców w Sunderland wystarczające byłoby po prostu to potwierdzić 

„we krwi jest moc”. 

Dwight Lyman Moody (1837–1899) miał niejednoznaczny związek z doktryną 

z Keswick. Jego słynny chrzest w doświadczeniu Ducha Świętego w 1871 r. Dobrze go umieści 

ogólnie w tradycji świętości. jeszcze. niewątpliwie z powodu jego troski 

dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców,. + 2o nigdy oficjalnie nie przedstawił się jako 

Taki . . + 21 Niemniej jednak, po jego pierwszym kontakcie z Keswickiem w 1892 roku jest możliwe 

zaczął importować niektóre aspekty Keswick do Northfield. F .B. Meyer po 

jego wizyta na Northfield w 1895 r. uznała Moody'ego za „zakochanego w Keswick”. Przez 

W 1897 roku krążyły plotki, że niektórzy próbują zmienić Northfield w inny Keswick. 

a od 1899 roku, roku śmierci Moody'ego. przynajmniej jeden mówca Keswick 

pojawiał się na każdej konwencji Northfield. Już w 1872 roku oświadczenie Moody's 

przyjaciel Henry Varley: „” świat jeszcze nie widział, co Bóg zrobi z człowiekiem w pełni 

poświęcony Jemu: „przyniósł odpowiedź:„ Przez Ducha Świętego we mnie będę 

ten człowiek ... +22 

~ lq Murra \. Moc. 137. D) \ .h) od ~ ~ \ en miał otwartość na katolików, że. bo jego czas był 
„remarkabk”; Jerzy. T .. "Wprowadzenie: Rem.:mbering Mr t'doody: 'in George. T .. (ed). \ Fr \ foody 
and the mnge / ica / Tradition. (Edinhurgh: T & T Clark .. 2005). 6. ~ 21 Podczas londyńskiej kampanii w 
1883 r .: -doody był na posiłku, w którym odmówił przyjęcia stali: wprost, że uświęcił: PolloL'l ,. np .: 
eswick, „żelazo”. 67. 422 Polllld ~. .I ... \ Foody Bez Sallkt'.l ·. (Londyn: H (ldd .: r & Sloughtlln. 1963). 94. 
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Moody kładł szczególny nacisk na potrzebę oddawania czci krwi Jezusa. \ Vhen 

objaśniając historię wyjścia. powód, dla którego dyrektywa wymazuje krew na 1) 

na słupkach drzwi i nadprożach, a nie na progu, było to, że „Bóg by tego nie zrobił 

depczą po krwi: · 

423 

W tej samej żyle. szczerze konfrontuje się ze słuchaczem 



z realiami łoża śmierci: „Niech Bóg zabrania, aby gdy śmierć była już blisko - 

powinien znaleźć cię, że lekceważysz cenną krew Chrystusa! ,, 424 

Temat ten, ukryty tylko w Caughey i Murray. wydaje się być nowym wprowadzonym 

autor: Moody. Okropności czekające na tych, którzy hańbią krew, są więcej niż zmyślone 

albowiem przez to, że za każdym razem zrobiono wiele z krwi, ilekroć krew jest 

celebrowany z naciskiem Bóg honoruje wysiłki tych, którzy to robią. Moody mówi 

z czcią „szkarłatnej nici”, która przechodzi przez wszystkie ponadczasowe hymny, które 

śpiewano na jego spotkaniach. Konkretnie. wyróżnia się, Jest Fontanna, Skała 

Wiek i tak jak ja jestem za szczególne pochwały, rezerwując najwyższy zaszczyt dla Jest 

Fontanna. Śpiewając ten hymn, Moody twierdzi, wzbudzał w nim podekscytowanie jeszcze wcześniej 

nawrócił się. 225 Wszystkie takie hymny, mówi. Nigdy się nie zużyję. On nie idzie 

w każdy szczegół mechaniczny. dlaczego mają specjalną moc: „Mówię wam 

dlaczego te hymny są tak cenne, to dlatego, że mówią nam o krwi., 42h Gdzie 

krew jest czczona, Moody ma wielką wiarę, że zrobi to nawet dla tych, którzy czują 

są zbyt grzeszni, aby kiedykolwiek przyjść do Boga. Ilustruje to w nowatorski sposób: 

· C3 Moody. DL. Gdzie AI "Ty? I O, jej Adresy, {London: t'dorgan & Scott. Nd). 103. ~~~ f \.! Ood ~. 
Gdzie, · / r 'Ty? IIO. Por." .kn spójrz na krew Chrystusa z pogardą i pogardą. ale nadejdzie czas, kiedy 
krew Chrystusa będzie warta więcej niż wszystkie królestwa ... Krew ma dwa krzyki ... Jeśli odrzucę 
krew Chrystusa. woła za m: - potępienie. gdyby! UCClptpt. woła o przebaczenie i pokój. "\! oody. Gdzie 
jesteś? 113. ~ 2" Moody. What '.Irt Thou :) II) - (). ~ 2h f \. hH) dy. II herr., / R 'ThOll? 116 
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Spójrz na tego rzymskiego żołnierza, który pchnął włócznią w stronę serca Boga-człowieka. Co za 
piekielny czyn! Ale kapelusz był następną rzeczą: krew spłynęła włócznią! O! Dzięki Bogu ~ krew 
pokrywa grzech: ~: 7 

Służba Iry D. Sankeya rozpoczęła się od zaimprowizowanego przedstawienia „Jest fontanna” 

na konwencji YMCA w Indianapolis w 1870 roku, gdzie Moody zauważył jego wyjątek 

umiejętności śpiewania. Jego kompilacja Sacred Songs i S% S, po raz pierwszy pojawiająca się jako 

broszura z 1873 roku jest bardzo podobna do KeswickHymns, ale z dodatkową nutą 

emocjonalny apel ewangelizacyjny. W ostatecznej wersji Sacred Songs i 1903 

S% S, nagromadzenie około 1200 piosenek ~ odniesień do liczby krwi Chrystusa 

193, 160/0 ~ lub mniej więcej jeden na każde 6 utworów mających co najmniej jedno odniesienie 

do tego. ~ 67% (78x) zawiera motyw myjący lub spryskujący. 180/0 (30x) 



mówią o byciu odkupionym ~ kupionym, zakupionym, uwolnionym lub uratowanym. 6% (II x) korzysta z 

słowo „pokuta ~ ~” pokuta ”lub„ pokuta ”w związku z krwią oraz 50/0 (10x) 

użyj języka podstawienia: „podstawienie”, „podstawienie:„ dla nas ”lub„ dla mnie ”. 

Inne tematy to miłość (5%), zbawienie (40/0), uzasadnienie (4%), ułaskawienie (4%), pokój 

(30/0), uświęcenie (30/0), zwycięstwo (30/0), moc, Pascha. Łaska. komfort, 

całość, uszczelnienie, „zastosowane”. skarb, nadzieja i pokój. 

Często obserwowaną cechą piosenek Sankeya jest treść emocjonalna. Najbardziej znany z 

wszystko jest jego. Była tam dziewięćdziesiąt dziewięć, piosenka, która miała niesamowicie poruszający 
efekt 

na widowni. -l: & Sankey po raz pierwszy odkrył teksty w gazecie w pociągu 

między Glasgow i Edynburgiem podczas trasy Moody and Sankey's Scottish: 

4 ~ 7 Nastrój ,. W / zL're Art Thou: „114. Maria Wood \\ orth-Etta ma strzały zanurzone we krwi:„ Przez 
lol ”(Jhost. Jego słowa przychodzą jak węgle ogniste. Płonące w mózgach i sercach mężczyzn.) są 
wystrzeliwani „jak strzały zanurzone we krwi Jezusa:„ Aria WoodworTh-Efta: Her L iti> i Jlinistry. 
(Dallas: Christ for the Nations. 1992) .42. Ona także. w Sahation: \ rrn) st) Tj. Mówi o ... thn blnnZbity 
sztandar króla Fmmanuela. " ibid ..: „:”. 4: „S Pollock cytuje e) e - \\ isness to ib performance:". \ 
Deathl) cisza przyszła z pokoju. I ja t \: lt m) cyes aż do łez: jego ISankey'sl ph) siL '.. 1 I repulsi \ sess 
poślizgnął się od niego i len sim: ere 
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Panie, skąd są te krople krwi przez całą drogę, które wyznaczają górski szlak? Zostali przelani za 
jednego, który odszedł naprawdę, zanim Pasterz może ich odeprzeć ... + ~ y 

Istnieje również znaczna ilość eschatologii osobistej. Hymny 907-1047. 140 

hymny we wszystkich (11,60 / 0 całości) dotyczą tematyki śmierci i wejścia 

Niebo. 

Reuben Archer Torrey, następca Moodisa na scenie światowej, przybył do Keswick w 

1904 jako słuchacz, zanim nieoczekiwanie został poproszony o dostarczenie serii Biblii 

nauki. Jego przedmiotem był Duch Święty. Jak Moody. podróżował z piosenkarzem. 

Charles M. Alexander, rozpoczynając dwu i pół letnią trasę po Wyspach Brytyjskich w 

Styczeń 1903 i powrót w 1911. W 1904. Torrey napisał również zachęcający list 

do Evana Robertsa po usłyszeniu o przebudzeniu, które wybuchło za jego służby. 

Torrey była również czczoną postacią wśród wczesnych zielonoświątkowców 

, ,.r & D . h. + 10 (On.JI ence magazme więcej razy. 

Wydaje się, że RA Torrey kładzie równie duży nacisk na krew, jak Moody. Lubić 



Nastrojowy. przykładał dużą wagę do hymnów krwi. zwłaszcza \\ kura \\ itnessing. 

Pewnego razu śpiewał Nic oprócz Krwi Jezusa przy łóżku umierającego 

irnpulsi \ c Christian, prosta muzyka wąż przemówił prosto do duszy. "Pollock. J .. Fisrful of Hero /, s: 
Great Relormers and £ mngelisrs. (Basingstoke: Marshall Pickering, 1988). 116. rQ. - Nr 97 \ crse 4. · 
brak czasów w pierwszych 10 latach: t \ Irs Barratt. "Konferencja w Sunderland:„ Co // (idl '// (' l '1: 4 
(.lui) '08), 4: Bodd). : \ .. "Sl'cncs w Danii:„ COI! Tidcncc - ”: I 0 (październik '10). 5: I del. P., .. Zadanie pC 
the Pcntecostal rvhnelllcnt: 'C0I1IidcIIL' ('6 : 9 (Scp. '13l. 14: i \ Iss Patrie k, "Russia:' Confidence 7: 12 (D 
(c.'14). 9: Hodd),. \.," On thi rhethetan Borderland: " COI ~ wiarygodność 8: 3 (\ 1ar. ": '1. 19. 
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mężczyzna, najwyraźniej, z wielkim skutkiem. Przy innej okazji znowu coś ofiarował 

rada śmierci, gdy zaczął śpiewać Tak jak ja dla umierającego człowieka. WHO 

I "d". Hh I 432 zachęca Yome m bez wersetu wschodniego. Torrey była wyszkolona naukowo. 

spędził rok ucząc się od liberalnych uczonych w Niemczech. ostatecznie staje się 

Dyrektor Moody Bible Institute. 

Łączy swój głos z rosnącym ruchem fundamentalistów na początku XX wieku w 

Ameryka: 

Wiele lat temu napompowałem sobie głowę wieloma ewolucyjnymi i innymi niesprawdzonymi i 
bezsensownymi filozofiami. ale nawet to nie było w stanie zagłuszyć tego, co wiedziałem. że krew 
Jezusa oczyściła mnie z wszelkiego grzechu: u3 

On. podobnie jak nauczyciele z Keswick, bardzo lubi Jana 1: 7. W rozdziale 11 podwójny 

odstępy, duży typ, strony. poświęconych temu fragmentowi jest nie mniej niż 15 prostych 

powtórzenia zdania: „Krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, nas od wszystkich 

grzech: · 434 Powodem takiego powtórzenia w porównaniu z wieloma innymi książkami o świętości 
jest 

fakt, że jest to kazanie transkrybowane i kazanie wyraźnie wygłoszone w takim stylu 

domagał się ciągłego powtarzania. 

Wyjaśnia znaczenie tego oczyszczenia, zadając pytanie, czy 

oczyszczenie odnosi się do winy grzechu lub obecności grzechu, w ten sposób dając sobie 

możliwość odróżnienia się od oczu eradykacjonisty Wesa. 

435 

On 

4.11 Torrey. R.: \ .. R {'\ "im / .. lddrcssL'S. C ~ c \\ York: Fleming H. Rc \' eJl. 1903). 165-6. 432 1 OIW). 
RA .. Real Sah ' a / ion and Whole-Hearted Service. (Londyn: James l \ isbd & Co. .. Il) O: „l. 268–9. 4.11 
Turn :). RA .. HOlI "/ 0 be SUI · Cd. (\ Lew York: Fleming H.Re \ ell. 1923). 1 ~ 5. 4.14 Torrey., ..... (1 \. ('£ 
1. 4 ; 5 Torrey. Sa \ ed. 146. 



Ja ~ ja 

konkluduje na podstawie sposobu, w którym słowa „krew ~” i „oczyszczanie” w połączeniu 

ze sobą są używane w całej reszcie Biblii, z której pochodzi oczyszczenie 

wina grzechu. 436 Jest to ciągłe oczyszczanie, w zależności od ciągłego Boga 

„rozrachunek”: „Mogą być jeszcze chwile słabości i niepowodzenia grzechu 

postępować, ale według nich Bóg nie ma najmniejszego grzechu: B7 

Uświęcenie jest czymś zupełnie innym. Podobnie jak w przypadku Meyera, rozróżnienie to zależy 

po dychotomii między tym, co wewnętrzne i zewnętrzne: „To nie jest krew 

ukrzyżowany Jezus, ale zamieszkałe życie zmartwychwstałego Jezusa, który zbawia od mocy 

. ,, 438 sm. 

W ten sposób chrześcijańska doskonałość Wesleya i Palmera, która wywołała całość 

ruch świętości XIX wieku, teraz zatacza koło okrągłego luterana 

zrozumienie korzyści płynących ze śmierci Chrystusa przypisuje się jedynie wierzącemu. 

Doktryny pokuty i usprawiedliwienia są więc stopniowo ponownie wprowadzane w 

obiektywna, historyczna i zewnętrzna ramka, podczas gdy doktryna uświęcenia przyjmuje 

nowe wymiary subiektywne, empiryczne i wewnętrzne. Na razie zmiana 

nacisk oznaczał jedynie przeniesienie uwagi z Chrystusa ukrzyżowanego „za nas” na Chrystusa 
zmartwychwstałego 

„w nas”. Z czasem Duch wewnętrznie wzmacniający zastąpi wewnętrznie 

uświęcający Chrystusa. 

Poza ruchem świętości krew była bardzo ceniona wśród wszystkich 

Ewangelicy, grupy nieświęte, dążące do nieco polemicznego użycia tego. 

Przeciwko fali liberalnego stypendium Charles Spurgeon oświadczył, że wolałby 

436 Torrey, Sm'ed. 146. 437 Tnrrn. , "'(] \' I.'d. 147. 438 TOITl ';', \ m'l'd. 147. 
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jego język zostanie obcięty, niż kiedykolwiek wcześniej, zgodził się zaprzestać głoszenia o krwi. 13Y 

Głoszenie raz na zawsze pokutującej krwi było sposobem na sprzeciwianie się postrzeganym 

rozwodnienie ewangelii, którą liberałowie przynieśli z zamiłowaniem do 

życie i nauki Jezusa; był to również sposób na przeciwdziałanie postrzeganej zamianie 

ewangelii, którą przyniosło przebudzenie w katolickim świecie sakramentalnym 



ruch oksfordzki. Dlatego w kontekście nieświętym krew często służyła 

jako znacznik tożsamości. identyfikowanie ewangelików jako antyliberalnych i anty rytualistycznych. - + 
w 

Wniosek. 

Wydaje się, że mistycyzm krwi w dotychczasowym okresie przechodzi przez t \\ 0 faz. 

z czasem nastąpi trzecia. 

Pierwsza faza to ucieleśnienie Morawian. W istocie reprezentuje tylko 

niewielki rozwój średniowiecznego mistycyzmu namiętnego. Jego dominującą nutą jest 

personaL oddane serce. U zarania Oświecenia. na początku 

w epoce nowożytnej Morawowie pili głęboko z przednowoczesnej studni. W wieku 

rosnąca niewierność wobec religii, krew Chrystusa jako wezwanie Morawian 

oddajcie się całkowicie Temu, który oddał za nich życie. Duchowość 

średniowieczni mistycy zostali teraz przemienieni w głęboko luterański i nie-luterański 

wspólnota kapłańska. 

41 <> CII. Spurgeon Tabernakulum \ letropolifall \ U2. (Origina I: 1886. Banncr of Truth. 
1991). 12'1. 440 cr. Renni ;. I. S. .. „Fundamentalizm i arcydzieła: - Jorth, · \ tlantic E \ angelicalism." w 
\\. '\ 011 cl al (cds), b' (1 / 1Relicalism: ('omparatin' L \ flldies oj'Popularny protestantyzm chory. \ 
Orfh.-L / ~ Il'fi ((~, Fhe British Isles and Bel ') olld! 7 () (} - 199 (), «(hford: (hford llni \ crsity Press. 199 · n 
333: '-kar litherismism" i "k ~ r odradzającego się katolicyzmu" werc fllrmati \ e l1f \ nglikański 
ewangelizm jako carl ~ a " 

lata 20. XIX wieku. 
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Druga faza rozpoczyna się i pozostaje całkowicie zdominowana przez „Nesleyów”. 

Karol zapewnia język oddania, podczas gdy John zapewnia teologię 

struktura. Dzięki nim wielki mistyczny temat krwi zapisał się ogromnie 

Ciało dziewiętnastowiecznego oddania jest świętością poprzez krew. Rola 

krew w osobistej świętości jest dwojaka. Przede wszystkim. oczyszcza serce. 

Wesleyans powiedziałby na stałe. od grzechu „wsobnego”. Dla nie-Wesleyans 

stale usuwa winę za grzechy przed Bogiem, przystępując do pracy jako 

gdy tylko wierzący uświadomi sobie, że popełnił wykroczenie i uznaje to. 

Po drugie, kupuje ludzi dla Boga. Do kupienia w takiej cenie jest. jak w przypadku 

Morawianie, wezwanie do wyższego życia chrześcijańskiego. 



Wraz z Andrew Murrayem i jego naciskiem na władzę wyłania się nowy nurt myślenia 

krwi, prawdopodobne źródło niektórych nauk, które później zdominują 

Pentekostalizm Sunderlanda. Kolejny nowy wątek pojawia się w DLMoody i jego 

naleganie na honorowanie krwi. To. pozornie generuje etos, który jeszcze by się pojawił 

osiągnąć nowe wyżyny podczas odrodzenia ulicy Azusa, która łączy inwokację 

Krew w modlitwie, kazaniu i pieśni. wraz z uwolnieniem Ducha Świętego 

aktywność nośna. 

Stibbs w swoim mistrzowskim studium słowa „krew” w Piśmie Świętym zakończył swoje 

monografia z wglądem, że krew jest: 

... oznaka życia dana lub wzięta w śmierć. Takie dawanie lub odbieranie życia jest na tym świecie 
ekstremalne, zarówno podarunkiem lub ceną, jak i przestępstwem lub karą. i \ lan 441 nie wie nic 
większego. 

441 Slihhs. 'Krew. . 33 
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Więc zdanie. „krew Chrystusa” jest z natury podatna na hiperboliczne użycie 

z natury ekstremalny język. Nie jest możliwy żaden większy prezent ani wyższa cena: i nie 

gorsze przestępstwo lub wymierzenie kary jest możliwe niż wszystko, co jest w to zamieszane 

śmierć Syna Bożego z rąk grzeszników w imieniu grzeszników. Rozpaczliwe czasy 

wzywają do desperackich środków i to właśnie w tych czasach szczerze wierzący 

czują się zdesperowani, że ich rutynowa krzyżowość wybucha w „fontannie” krwi 

mistycyzm. Odpowiednio. w tym okresie rodzaj i różnorodność metafor używanych w 

połączenie z krwią jest w równym stopniu wskaźnikiem wyraźnego nacisku na nią 

tak jak nagie częstotliwości referencji. W niektórych pisarzach, takich jak FBMeyer, 

częstotliwość jest niska, ale nowość w metaforach jest podobna 

zastanawianie się nad wyczerpaniem na ten jeden temat. Ponad 19 lat 

th 

stulecie 

były krwinkami używanymi jako monety, włóczniami pokrytymi krwią, zanurzonymi strzałami 

krew, poplamione krwią sztandary i stopione marki stłumione krwią, nie po to 

wspomnij o fontannach krwi, rzekach krwi, purpurowych zalewach krwi i krwi 

prądy, w których ludzie piją, zanurzają się, zanurzają. kłamać, kąpać się, myć się i spopielać 



ich szaty. Te szczyty mistyki krwi są zatem przedłużeniem 

Rutynowy crucicentryzm ewangelikalistyczny zwerbowany z powodu jakiegoś szczególnego ciosu: 

walka z odstępstwem lub grzechem wsobnym. W świecie coraz bardziej kipiącym 

wierzenia antychrześcijańskie, nic. jak się spodziewał, mógłby przeciwstawić się wszechoczyszczeniu 

konwersja krwi. 

Ta walka będzie kontynuowana na walijskiej Revi \ aL Azusa Street i Sunderland. W rzeczywistości. 

będzie coraz bardziej intensywny i przybierze kolejny dominujący motyw. Wyjazd i 

oczyszczanie będzie nadal silnie reprezentowane, ale obok tych tematów będzie 
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wyłonić się coś, co powinno być całkiem w domu podczas spotkań świętości 

armia Zbawienia. Ponieważ we wczesnym zielonoświątkowcu krew staje się okrzykiem wojennym. Te 

wierzący czuli, że nie walczą już z sekularyzacją człowieka 

wrogiem wewnątrz, teraz to sam Szatan jest wrogiem numer jeden. W konsekwencji. 

muszą być teraz „zakryci” krwią. Muszą pozostać „pod” tym. Muszą głośno 

i powtarzalnie powołuj się na usprawiedliwiające, oczyszczające dokonania krwi w 

aby zobaczyć, jak diabeł ucieka. Pragnienie czystości ustępuje zatem pragnieniu czystości 

zwycięstwo i moc. I reprezentuje to mistycyzm krwi walijskiego przebudzenia 

coś w tym pomostu. 

Zanim jednak przejdziemy do tego. ważne jest, aby nie stracić głównego dryfu 

dotychczasowa narracja. Głównym celem ruchów świętości było wskazanie 

sposób na pogodzenie statusu wierzącego z jego faktycznym stanem. Pilna potrzeba 

Hannah Whitall-Smith można poczuć w jej The Christian's Secret o / a Happy L ~ re. The 

krzyż musi być faktycznym odkupieniem od grzechu. prawdziwe uwolnienie zarówno od poczucia winy, 
jak i 

moc, albo wcale nie jest to odkupienie. W Ameryce rosną wyzwania etyczne 

czystość, którą prezentował post-bellum \ świat przyjemności i obfitości \\ oznacza, że 

tradycyjne linie soteriologii protestanckiej. narysowany, aby zrobić zakład demarkacyjny 

prawo i ewangelia absolutnie jasne. trzeszczały teraz pod napięciem. Onl) \\ ay 

naprzód rozwijał myśl o Wesleyu i przedstawił ten poprawiony Wesley 

dla nie-wesleyańskiej publiczności. 



Mów po heglowsku. jest to sprzeczne z tezą o usprawiedliwionym życiu b) 

antyteza nieświętego stylu życia, który prowadził do krwi jako resoho 

synteza. Ta krew była symbolem pokuty Chrystusa, która przyniosła Jego śmierć ” 
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w zasięgu ręki. Można to zobrazować jako nakładane na nieczystych. Z tego powodu. 

1 Jana 1: 7 było bardzo głoszone jako Pismo Święte, które wskazywało drogę czysto 

kategorie sądowe do bardziej doświadczalnych. To była tymczasowa synteza. 

jednak. Wkrótce chrzest w Duchu Świętym przybierze nową eschatologię 

funkcja zaspokajająca pragnienie zarówno statusu specjalnego, jak i stanu uświęconego. The 

Krew i Duch mogli i rzeczywiście zajmowali to samo duchowe terytorium, co \\ co 

zbadane przez Andrew Murraya. ale nie na długo. Nacisk pneumatologiczny \\ jak w 

przewaga. Umocnienie Ducha Świętego w czasach ostatecznych, dane specjalnie 

ci, którzy uważali na powrót Pana, byli na dobrej drodze, by stać się warunkiem koniecznym 

duchowość ożywiająca, zastępująca role przypisane wcześniej krwi. Krew 

w coraz większym stopniu byłyby zawłaszczane na nowe sposoby jako narzędzie walki duchowej 
przeciwko 

Szatan. 
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4. Evan Roberts, Jessie Penn-Lewis 

i walijskie przebudzenie. 

Wprowadzenie. 

Evan John Roberts urodził się w 1878.442 Stał się komunikatorem kalwinizmu 

Kościół Metodystyczny w wieku 12 lat. Od tego czasu zachęcano go, aby nigdy nie tęsknił 

spotkanie modlitewne na wypadek, gdyby Duch przyszedł i okazało się, że jest nieobecny, jak 
wątpliwości 

Tomasz, kiedy pojawił się Jezus zmartwychwstały. Kaplice były pod wpływem ognia 

ewangelizacja Armii Zbawienia, która przeprowadziła bardzo udane kampanie 

w Rhondda.443 Kaplice były również pod wpływem technik Moody i 

Sankey, przez takich mówców z Keswick, jak FB Meyer, który sam próbował się z nimi zgodzić 

podziękowania za rozpoczęcie ożywienia, a RATorrey, który odwiedził Cardiff w 1902 roku. 

W związku z tym teologia Robertsa była zasadniczo pneumatologiczna w stylu Keswicka 



duchowość osobistego zwycięstwa nad grzechem i moc służenia: 

Chrzest Duchem Świętym jest istotą przebudzenia, ponieważ przebudzenie pochodzi z wiedzy o Duchu 
Świętym ... Podstawowym warunkiem przebudzenia jest zatem, aby wierzący indywidualnie zjednoczyli 
chrzest Ho: S.444 pm . 

44 ~ Ostatecznym dziełem nad jego życiem jest Jonl'S. B. P .. Instrument Revim / The Complete! .Ilt 
'otEval1 Roherls 18-8-1951. (South Plainfield. NJ .: Bridge Puhlishing.! 995). 441; \ głęboki wpływ w 
szczególności na Setha Joshua. zakazy /9(}.J. 53. 444 \\ hittaker. (Ir ('(/ (Revivals.! 03. 
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Długa historia walijskich przebudzeń spowodowała, że Roberts odczuwał głód przebudzenia. Potężny 

nocne doświadczenia komunii z Bogiem jeszcze bardziej to potęgowały. Miał świetny 

pragnienie Ducha: 

Powiedziałem sobie: „Będę miał Ducha”. I przez całą pogodę. i pomimo trudności chodziłem na 
spotkania ... Przez dziesięć lub jedenaście lat modliłem się o przebudzenie. Mogłem siedzieć całą noc, 
aby poczytać lub porozmawiać o przebudzeniach. To Duch, który zmusił mnie do myślenia o 
przebudzeniu. 

Jego modlitwa brzmiała: „Pochylcie Kościół, ratujcie ludzi”. fraza inspirowana znaczeniem 

moment, w którym Seth Joshua zdążył zakończyć modlitwę odpędzoną linią, 

„... i pochyl nas, 0 Panie…” na zakończenie modlitewnego porannego spotkania tuż przed 

na początku trzydniowej konwencji w stylu Keswick o pogłębianiu 

życie duchowe. Kiedy Roberts pomyślał o tym zdaniu, został przezwyciężony jako 

poranne nabożeństwa postępowały: „Płakałem:„ Wygnij mnie! Wygnij mnie! Wygnij mnie! Wygnij nas! 
” 

Pot spływał mi po twarzy, a łzy płynęły… na mnie spadł wielki ciężar 

dla zbawienia zagubionych dusz:, 445 

Tak narodził się plan Robertsa, aby ewangelizować całe Księstwo za pomocą małego 

zespół innych młodych ludzi, którzy będą uczestniczyć w głoszeniu i śpiewaniu. 

Wszystko to zostało ustawione na tle malejącej siły walijskiego chrześcijaństwa. W 

Wielka Brytania jako całość łączyły dwie siły, by podważyć wiarę ewangeliczną. Jeden z 

takie było rozprzestrzenianie się darwinizmu; drugim był wpływ wyższej krytyki. 

W 1889 r. Obie siły połączyły się w formie highla Charlesa Gore'a) 

wpływowa książka, Lux; \ / undi. Ten ork podkreślał raczej inkarnację niż 

445. \ WS RIN (C \: traL'tS from thc Western. \ Fail) 3: 3 () (styczeń 1905). Acc ~ sscd \ ia th ~ CD-RO \ I 
Welsh Rt '\' im / Ubrmy (Bishop St0l1ford: The King's Church. Nd). 
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pokuta jako prawdziwe serce wiary chrześcijańskiej, spostrzeżenia Darwina zostały przyznane 

i rola Ducha w natchnieniu Pisma została relatywizowana. - + - + 6 

Kolejny cios walijskiej religii. zakorzenione, ponieważ było to osobiste doświadczenie 

Boże, pojawił się psychologiczny sposób interpretacji doświadczenia religijnego. 

kulminacją jest książka Williama Jamesa z 1902 r. Różnorodność doświadczeń religijnych. 

który wydawał się dyskredytować konwersje i przebudzenia jako produkt osłabienia i 

chorobliwe umysły. 

447 

W latach 90. XIX w. Presbyterian Church of Wales stracił 12 844 

członkowie. 

448 

Do czasu przebudzenia walijski ewangelizm był na czasie. 449 elenslve. 

Służba Roberta rozpoczęła się w wieku 26 lat podczas szkolenia w służbie. Jego plan 

ewangelizacja całej Walii została powiększona o wizję podniesienia całej Walii 

do nieba. Seth Joshua również chciał zobaczyć kazania Roberta. - + 50 Jego nauczanie w 

na przełomie października i listopada 1904 r. wśród młodych ludzi z jego domowego kościoła 

w Loughor doprowadził do kilku niezwykłych wydarzeń. - + 5J Zachęcał młodych ludzi 

446 Gore. C. (red.). Lu. \, \ Fundi. · A Series ojStudies in the Religion of the Incarnation 13th Ed .. 
(London: John Murray. 1892). esp 247-266, który omawia inspirację. Rozdział o samym 
Zadośćuczynieniu (s. 20–229) mówi niewiele, że mogłoby to być kontrowersyjne. 447 Np. ...... z ich 
wytwarzaniem lęków i zaabsorbowaniem e / er) niezdrowym rodzajem błędu). jest coś 
nieprzyzwoitego w tych dzieciach gniewu i pełzaczach drugiego urodzenia. "James, W. .. I aries oj Relig 
Experience. Study in Human. ature. będąc Gifford Lec / ures on. \ a / uro ! Religia dostarczona w 
Edynburgu w latach 1901-1902 18. Wrażenie. (Londyn: Longmans. Green & Co. .. 1910). 16.2-3. Zwraca 
się bezpośrednio do n? \ I \ al w podobny sposób: ·· ... musisz najpierw zostać przybity do krzyża 
naturalnej rozpaczy i cierpienia, a następnie w mgnieniu oka cudem zostać) uwolnionym. ” Ten 
sam. 228. por. Hayward. R .. „Popularny mistycyzm i początki psychologii Ne \\. 1880-19 \ O.” 
(Rozprawa doktorska: University of Lancaster. 1995). 448 E \ ans. 190 {-1,5. . 44 ') Aby zapoznać się ze 
szczególnie interesującym studium Walijskiej Reakcji i interakcji z nowoczesnością, patrz G itre. EJ „The 
1904-05 \ elsh Re \ i \ al: Modernization. Technologies. And Techniques of the Self” Church Historv 73: 
4 (grudzień 2004) .759-827. 450 ..: Na początku wieku Seth Joshua poczuł niebezpieczeństwo, że 
wcześniejszy nacisk kładzie się raczej na osiągnięcia edukacyjne niż duchowe. i ... gdyby położył mu to 
na sercu do południa) Boże, pójdź i zabierz chłopca z kopalni węgla lub z pola. e jak zabrał Elizeusza z 
pługa. re \ i \ e His \\ ork. "Evans. 190 ';. 63. 451 W rccen t st udy. Tudur poparł pomysł. htme \ er. że 
Revi \ al był już gotowy pod \ Va) wcześniej Roherts pospieszył ze swoją posługą i proponuje, aby prasa 
go zjednała, aby Roherts stał się figurantem 
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modlić się zgodnie: „Poślij teraz Ducha Świętego, na litość boską: w dniu 8 

W listopadzie 1904 r. Całe miasto przybyło na spotkanie modlitewne o godz 

stosunkowo mało spektakularne spotkanie poprzedniej nocy. Wkrótce jego spotkania są pełne 

z młodymi ludźmi, a te często trwały do późnych godzin nocnych. Świadkowie 

czasami zgłaszał całkowity brak głoszenia452. W innym czasie Roberts 

zdolności elokwentnego i potężnego mówcy były bardzo widoczne.453 Tak było w tym czasie 

że Here is Love, Vast as the Ocean stało się ulubionym hymnem przebudzenia. To 

był często śpiewany solo przez Anne Davies, która towarzyszyła Robertsowi w jego misjach. 

Roberts wkrótce zabrał kazania do okolicznych miast i do Północnej Walii. Jego 

służba kojarzy się z dzikimi manifestacjami, takimi jak śmiech. rozkrzyczany. 

padanie na ziemię i ciągłe przerwy ze strony ludzi śpiewających pieśni. 

Kaplice były zapakowane. Setki ludzi zamykają sklepy wcześniej, aby dostać się do modlitwy 

spotkania Gazety niosły historie każdego dnia i wkrótce ludzie ze wszystkich 

na całym świecie odwiedzali spotkania Robertsa: przede wszystkim Joseph Smale z Los 

Angeles i Alexander Boddy z Sunderland. 

Do końca 1904 r. Było ponad 34 000 nawróconych. Niedługo potem 

odczuwalny był znaczący wpływ społeczny w całej Walii. szczególnie w przypadku napojów 

Re \ i \ al był ·· ... aby odciąć nacisk na [prawdziwą] czcionkę energii Re \ i \ al: „powodując, że Rc \ i \ al 
zbyt szybko się obniżył. Tudur. G .. "E \ an Roberts and the \ 904-5 Re \ i \ al: 'Journal a / Welsh 
Religiolls flisfOl: V. -L (2004). 95 4'2" Wystarczy powiedzieć, że przez cały ten serwis tam jako śpiew i 
modlitwa. i osobiste świadectwo. ale nie ma przepowiadania. ”„ W związku z walijską rewizją nie ma 
przepowiadania. bez zamówienia. nr 11 \ I11nbooks. bez chórów. brak narządów. brak 
zbiorów. i. Tinall). bez reklam. ”„ E \ an Roberts nie jest mniej niż chłopcem. prosty i naturalny. brak 
mówcy. brak przywódcy mężczyzn. "http:. '\\\\\\. \ velshrc \ i \ al.orghistories / goodrich / 03.htm 
dostęp online 13 stycznia ~ () () q. · 1'1" Kaznodzieja wkrótce po wystrzeleniu w gorącą, a czasem 
namiętną orację. Jego wypowiedzi najbardziej poruszają słuchaczy. mężczyzna), który nie uwierzył 
Christianowi) za samochody, które znów wracają do swoich młodszych dni. Pewnej nocy entuzjazm 
przywołał ich), gdy po kazaniu trwającym dwie godziny rozległy kongregacja modlił się i śpiewał aż do 
wpół do drugiej nad ranem. ”Raport z \\ cstern \ Iail z dnia \: 0 \ 10 190-l: h ~ tp ~ \\ \\ \\. \\ ~ .hbr ~ \ i 
~ al. \ lrg 'b.istllljl: ~ / a \\ stinl1U .htm dostępny online 13 stycznia 2009. 

1.'1 

· 454 P b. Przestępstwo. opróżniliśmy, sale taneczne były opustoszałe, korty miały niewiele 
spraw. \\otwór 

drużyny piłkarskie i rugby zostały przekształcone i zaczęły się modlić zamiast grać. -k ':' 

i kapliczki i kościoły wypełnione. 



Łączna liczba konwersji odnotowana co najmniej między 8 listopada a 31 grudnia 1904 r. \\ 

34,131. Liczba za sam styczeń 1905 r. Wynosi 65.319. i dla 

Luty 1905: 83 936. 

456 

Częściowo dzięki podróżom Jessie Penn-Lewis, wiadomości o 

przebudzenie rozprzestrzeniło się daleko i szeroko, rozpalając, z różnym stopniem intensywności. rev 
ivals in 

Szwajcaria, Niemcy, Anglia, Korea, Chiny, Japonia, Republika Południowej Afryki, Ameryka Łacińska. 

Wyspy Pacyfiku i Indie. Globalna relacja prasowa ze spotkań \\ as 

bezprecedensowe dla ożywienia walijskiego, mimo że usługi odbywały się głównie w języku 
walijskim.457 

Na konwencji w Keswick w 1905 r. Podjęto próbę oderwania walijskich wojowników modlitewnych 

ożywić Konwencję. W konwencji nie było jednak miejsca dla 

emocjonalne ekscesy walijczyków. W tym samym czasie. jednak. Zaczął Frank Bartleman 

pisząc do Evana Robertsa, prosząc go, aby pomodlił się za Los Angeles.458 Już dwie broszury 

o przebudzeniu były w obiegu w Los Angeles. 

459 

Te w połączeniu z raportami 

wizyty Josepha Smale'a na przebudzeniu budziły większe oczekiwania. 

Nawrócenia odrodzenia. knmvn jako „Dzieci odrodzenia” zgromadzone w salach misyjnych 

i wielu stało się zielonoświątkowymi. Wśród nich byli George i Stephen 

. \) 4 Zobacz dane dotyczące przestępstw związanych z piciem w Edwards. B .. Odrodzenie: .4 Ludzie 
nasyceni Bogiem. (h angicalical Press. 1990) .183. m, \ WSTIN 3: 1 (1905 stycznia). : \ ccessed in 
Cauchi. Przetrząsać). The Welsh Revival Library. (Bishops Waltham: Revi \ al Library CD-ROf \ 1. 
nd). 456 Phillips. D .. Fl'Ol1 Roherts: The Great Ildsh Revivalist i jego dzieło. (Londyn: \ larshall Brothers. 
1906), 455-462. zaczerpnięte ze zwrotów opublikowanych w \\ estern i \ lail Re \ i \ al Broszury. 

. jq 1 \ ans. 190-1, 36. m Bartkman. r .. A :: usa Stred The Roots 01. \ fodem-day Pentecost. (Plaintield: 
Bridge. 1980). 1.5 -15 ') Te \\ L’. The (;,. ('At Rn'iml ill Walt's by SB Shaw. And Re \' il'O / in Wales by G. 
Campbell i \ I (lrgan. 
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Jeffreys, którzy również byli związani z Sunderlandem przez krótki czas. George Jeffreys 

założył kościoły zielonoświątkowe Elim. Sam Evan Roberts opierał się 

Ruch zielonoświątkowy, być może z powodu nadmiernego wpływu pani Jessie 



Penn-Lewis, z którym spędził większość życia w latach 1906–1926. . + 

hll 

Po odrodzeniu Roberts został wypalony. Rzadko odpoczywał. Dla niektórych t \\ O 

lat spędził zaledwie 3 godziny snu w nocy. Cierpiał na serię czterech lat 

załamuje się i przez pewien czas spoczywa w łóżku. Od sierpnia 1906 r. Do jego 

śmierć, z krótkim i potężnym przerywnikiem w latach 1926-7, żył w względnej ciemności. On 

zmarł w 1951.461 

4.1 Tematy pokuty w Evan Roberts i Jessie Penn-Lewis. 

Najważniejszym wczesnym wpływem Evana Robertsa był kalwiński metodysta 

Hymnbook, który był „” .początkiem człowieka) o jego najwspanialszych ideach:,. + H2 On sam 

napisał wiele wierszy pięknej poezji inspirowanych tym hymnem. Poza tym, 

przeczytał kalwinistyczny systematyk AA Hodge'a, „Postęp pielgrzyma Johna Bunyana” 

i CM Sheldon's In His Steps. Jest także wielbicielem George'a Müllera, którego 

przykład sprawił, że „… bardzo pragnął całkowicie odpocząć przez wiarę 

in God:,. + o3 Oprócz oczywistego nacisku pneumatologicznego u Robertsa 

głoszenie, produkt nauczania Kesa o chrzcie w Duchu Świętym, dalej 

rozwija się znaczący motyw. 

4 <, 0 Jones, Instrumellt of Re \ 'i \' al, rozdziały 17–: 20. 461 JllI1L'S. Illstrument of Re \ 'i \' (/ I. 2: "0. 
4he Phillips. Ronats. 67. 46.1 Phillips. Roher / s. 68. (f. Hans. / 9 (jJ, 64. 

Nacisk Robertsa na tematy pokuty był częścią długiej tradycji odrodzenia w innych krajach. 

Getsemani był ulubionym tematem od czasu jego znaczącej roli na początku 

Walijskie kazanie o przebudzeniu. Thomas Phillips zeznaje: 

Niedaleko tego miejsca [Llandrindon Wells] wybuchło wielkie przebudzenie, gdy Daniel Rowland czytał 
z Litanii w Kościele: „Przez agonię i krwawy pot”. i ludzie się załamali, a życie Walii zostało zmienione ... 
- + 0- + 

Nantlais Williams otrzymał zapewnienie zbawienia za pośrednictwem Getsemane: 

Uświadomiłam sobie, że ... to przez wiarę, że otrzymujemy zbawienie: nie przez wysiłek i udrękę w 
modlitwie przez całą noc z mojej strony, ale przez zapasy Innego dla mnie w Ogrodzie i na krzyżu: tak, 
polegając na nim i jego cholerny 46- • pot i umierająca agonia. ) 

H.Elvet zauważył w The British Week ~ l ', że „odsłonięcie krzyża 

i ponowne odkrycie modlitwy wstawienniczej "były godnymi uwagi cechami 1904 roku 

odrodzenie. zwracając szczególną uwagę na hymny: 



Najskuteczniejsze hymny obecnego przebudzenia są kluczowe albo w cierpieniu Jezusa w Ogrodzie, na 
Golgocie, albo w łaskawym zdumieniu H ·. I 466 IS atonmg ove ... 

Evans zwraca uwagę na rodzaj hymnów śpiewanych jako dowód na to, że elsz 

Na przebudzenie Keswick nie miał tak silnego wpływu, jak często twierdzono. - + 

67 

mówiąc, że 

4 (, 4 Kazanie Re \ Thomas Phillips w Kswick 191: 2: Jones. B. The Spiritual His (OI: l 'of I \ eswick in 
Wales 1903-1983, (C \\ mbran: Christian Literature Press. 1989).: 23, 46) przywrócenie nawrócenia 
Nantlaisa \\ illiams \\ hile śpiewając hymny podczas spotkania w sobotę wieczorem. Zakazy. / 90-1. 
106. 466, \ n ar1ick zatytułowany "Serce serca Re \ i \ al "The British Weekly (:! 19 lutego (5). Hans. 19 
() - I, 167. 467 Ik l. Ites. W szczególności. Jessie Penn-Le \\" jest książką. Przebudzenie w Walii / 90-1-5 i 
RB.Iones · RCllt IIm \ 't'l1s "Keswick nie miał nic wspólnego z narodzinami Re \ iva \. I wielu 
zastanawiało się, jak to się stało. \ jak się urodziła. pielęgniarka nie wydawała się powitać swojego 
dziecka. "(str. 28). hans. 190-1 168, FB! \ Tzn. był zniesławiany za ubieganie się o osobisty kredyt za l) 
rufę Re \ i \ al , randki,. 

osoby dotknięte chorobą śpiewały piosenki o „odkupieniu i zapewnieniu”, pochodzące z 18. wieku 

Century Calvinistic Methodism, a nie hymny „świętości i poświęcenia” 

śpiewano w Keswick..fh8 Ci, którzy zostali dotknięci, zobaczyli siebie w bezpośrednim rodowodzie 

poprzednie Welsh Revivals, a nie „nowy angielski ruch świętości. .. -i6C) Przykład 

motyw pewności znajduje się w tym popularnym hymnie: 

Krew Jezusa wywyższa słabych, dopełnia ich zwycięstwa; Krew Jezusa sprowadza mocarza. Udziela ich 
pokornych u Jego stóp. Niebiańska bryza! Oddychajcie mną z Kalwarii. 47o 

Dodano do poruszających dusz portretów Getsemane i cudów pełnej pewności 

wiary, że grzechy zostały odpuszczone. rozwinęła się teologia zwycięstwa krwiożerczego 

Roberts, który wykracza poza jeden etap. Nowy nacisk był demonologiczny 

orientacja. Tematem zwycięstwa w odniesieniu do grzechów popełnianych była powszechna waluta) 

w wyniku licznych konferencji w stylu Keswick na temat pogłębiania 

życie duchowe w całej Walii, z których jeden był katalizatorem przebudzenia. 

Zwycięstwo krwi nad diabłem jest jednak pozornym novum. Ten zwycięzca), 

początkowo związany z Wniebowstąpionym Jezusem .f71 (stąd jeden z ulubionych hymnów Roberta: 

dccisi vc momcnt wszystkie \\ a ;. powrót do highl ;. oskarżone spotkanie, które odbył w sierpniu 1904 r 
.: E \ ans. 1904, 169. 468 E \ ans. 190./. 170 

. l6 ') Evans. 190–1. 170 .) "(1 Hvmn bv William Williams (1717-91). Jones. J'oices. 158. Istnieje historia;. 
Hymnów autorstwa \\ illiam Willi ~ ms b ~ in instrumental in re \ is als. In w Bontuchel w 1821 r., 
ponieważ ten hymn miał szczególny wpływ: „Niech ewangelia dotrze do ziemi”. , umyj tłumy Twoją 
krwią: „Evans. E .. Kiedy przyjdzie: Reviral z 1858 r. (J {) w Walii. (Londyn: Evangclical Press. 1967). 16. 



Pierwszy występ lub zbiór jego h) mns. The \ (Jl1gs Those ll'ho S (i dalej (he Sea o. (Glass.) Doprowadził 
do wybuchu re \ i \ al pod Danielem R. (mland w 1762. hans. / 858-60. 10. ~ 'Hans także rC (t1rds a \ 
ision, że Robcrts e: xpericnccd ofthc wstąpił do Chrystusa na podstawie Re \ .6: 2 i 4, że rccL'in: d 
podczas \ cry pragnienia \\ L'L'k re \ i \ a \: "Syn Boży \\\\\\\\\\\\\\\\\\ idąc do konqucr \\ ith i rrcs i sti 
ble powcr: 'E \ ans. j <) (}. J. 87. 

W marcu, Jezus Zwycięski), coraz bardziej łączy się z krzyżem 

i krew Jezusa w miarę upływu lat służby przebudzenia Roberta. 

Po swoim doświadczeniu „zginaj nas”, które Phillips określa jako swój chrzest w 

Duchu Święty, Roberts opisuje wyniki tego doświadczenia w swoim dzienniku w formie 

poezja: 

Teraz śpiewam cały dzień Chwały Jego Krwi Żaden inny temat nie budzi mojego syna ~ Jak szkarłatna 
powódź na Kalwarii. - + 7 

Temat ubezpieczenia wkrótce pojawia się: 

Ubierz nas w Twoją niebiańską moc. Pokaż nam siłę winy: pokaż swoje strzałki na Golgocie lśniące, gdy 
przelana zostanie krew Poręczyciela. .. - + 73 

Do II października 1904 r. Ukazał się początek jego diabelskiej świadomości. The 

odpowiedzią diabła jest krew: 

„... diabeł jest teraz w najlepszym wydaniu. Atakuje mnie z całej siły; a także zagrabia przeszłość mego 
życia. Cieszę się jednak, że wszystko zostało usunięte dzięki cnocie Krwi ... - +74 

Do 27 stycznia 1905 r. Roberts stał się bardzo świadomy ataków diabła w 

który kusiło go, aby wypowiedzieć własne słowa zamiast słowa Bożego. - + 75 Evans lokalizuje a 

punkt zwrotny w ministerstwie Robertsa, który miał miejsce po wrogim artykule 

472 Diar \ 'entn z dnia 29 września 1904 r., Phillips. Roberts. 132. 473 Ph'II "'R" h ";;' 7 I IpS, () errs, _.), 
474 List do t \ tr Da z ies II października 1904. Phillips. RE,. Evan Roberts. wielki walijski odrodziciel i 
jego dzieło. (Londyn: Marshall Brothers. 19 (6). 1. + 2. M List do S \ dne \ E \ 'i datowany na 19 stycznia 
(15, reprodukowany w Phillips, Rohem. 353. Tudur a'olTibes a definity cha ~ ge i ~ stan psychiczny 
Robertsa do hrabiego) jak w grudniu 190. + w którym punkcie był alrcad \ .., ', c \ c; powód u Robertsa 
stresów i napięć nałożonych na niego jako jego postawa towarli jego zbory zaczęły się zmieniać: 
„Tudur.” E \ an Roberts, „95. 
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o nim w Western Mail, który ukazał się na Januar) 31 1905 r. Artykuł napisał 

z jego spotkań jako „pozornego” przebudzenia. Od tego czasu Roberts jest podatny na wykrywanie 

„przeszkody” na spotkaniach, których kulminacją jest spotkanie 21 lutego 1905 r. w \\ hich 

wyznał, że wykrył na spotkaniu osobę, która była przeklęta poza 

punkt powrotu do zdrowia.476 



To jego coraz bardziej niestabilne zachowanie najpierw sprowokowało interwencję 

kronikarz odrodzenia Jessie Penn-Lewis, który spotkał się z nim po raz pierwszy w tej sprawie 

kropka, najwyraźniej po to, by doradzić mu, jak rozróżnić prawdziwe wskazówki 

od Boga i podróbki. 477 

W tym czasie lekarz radził mu również, aby odpoczął. · H8 Podczas 

tydzień odpoczynku, w którym on. po czterech miesiącach ciągłego \\ orka, \\ wyszła w zupełność 

w odosobnieniu, aby szukać Boga, nadal był świadomy ataków diabła. To 

skłonił go, by szukał ochrony Boga zarówno wobec siebie, jak i siebie samego: „Niech 

moce i światło Wiecznego Ducha. .. trzymaj ich osoby przed jadowitymi strzałkami 

wróg:, · H9 Następnego dnia. on pisze. „Szatan przyszedł. Ale on był zmuszony do ucieczki. 

Szatan, ojciec kłamstw, oskarżyciel, daleko od wiecznych spaleń: „4S0 

W tym tygodniu odosobnienia kładziony jest również bardzo duży nacisk na pokutę 

wykrywalny: 

476 Jones. Instrument of Re "im /, 90-91. 477 Jones. BY .. The Trials and Triumphs (? L, \ lrs Jessie Penn-
Lell'is, C '-! Orth Brunswick: Bridge-Logos. 1997) .157. 1 \ cn przed re \ i \ al. Penn-Ie \\ mówi się o 
potrzebie „PflH c wszystkich rzeczy zgodnie z duchowym eksperymentem” ostrzegając przed… 
możliwością) chrześcijańska istota decei \ ed. ” Penn-Lewis. .I .. L [fe in the Spirit, (Iort \\ ashington: 
Christian Literature Crusade. 1991 (pierwotnie nd, ale pp8 i 16 wskazują datę bet \\ el'n. \ Ugust 1903 i 
/ \ ugust 19 (4) ) .77. 478 hans. / 90- /, 131- \ 35. 4N Nl) ll 'napisane dla jego tW (1 przyjaciół BT .Jones i 
.lR E \ ans podczas próby t (1 \ isit on ale arl') zwrócił się przez swojego gospodarza. Datowany 24 h: 
bruary 1905. w Phillips. Roherts, 367. 4S11 6ia; y entr) z dnia 25 lutego) 1905. reprodukowany w 
Phillips. RohaL \, 368. 
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Utrzymujcie moje ręce w czystości, aby nie zbezcześciły Th) \\ ork - \\ ork \ vich, które kosztują Boską 
krew - pracujcie cześć przez s \\ jeść. tak, i łzy. tak. i krew serca mego Boga ... posiadaj Twego orka w 
tych dniach: posiadaj go ze względu na Zadośćuczynienie481. 

Następnego dnia pisze: „Nie czekaj, aż pójdziesz do nieba, zanim zaczniesz 

chwalić Krew. Chwała Krwi w niebie nie może zmusić jednej duszy do zaakceptowania 

„t ,, 482 I. 

6 marca ponownie przechodzi na emeryturę z ciężkim przeziębieniem, ale nalega: 

... .1 znów będzie silny, aby nosić Wielki Sztandar - Wielki Sztandar Krzyża - Sztandar bez „Odwrotu”, 
aby można go było zobaczyć gdziekolwiek na nim. 'Zwycięstwo.' i to zapisane Boską krwią mojego 
Boga! 483 

Tymczasem Jessie Penn-Lewis nadal pisała do Robertsa, słysząc raporty 

o tym, że atakuje tłumy po powrocie do urzędnika; w Newquay. Ona 



pisze w tym momencie do przyjaciela, mówiąc: „Evan Roberts bardzo potrzebuje modlitwy: · 

484 

Latem 1905 roku. Diabelska świadomość Roberta jest wciąż w nim: 

Diabeł przyszedł do mnie, ale wtedy nie wiedziałem, że to diabeł. Powiedział do mnie: „Nie jesteś 
godzien być z tym wielkim i świętym dziełem. , 4R5 

481 Pravcr datowany na 25 h ~ bruar \ 1905. odtworzył pamiętnik II'om Robertsa w Phillips. Roher! \, 
3hH, 482 Dia'r, opatrzony datą 2 () Fehruar: 1905. Phillips. Roherts. 372–3. l ~; Lett ~ r do: \ mbrose 
Williams z dnia 6 1 \, modrzew 1905. Phillips. Roherts. 375. 484 List do przyjaciela z dnia 29 i 1905. 
cytowany w .Iones. PClln-Lel \ 'jest, 157. 48', \ ddrl jest przekazany 80 teologicznym studentom z 
Colkge w Bali w dniu 5 lipca 1905 r. Odtworzony przez studentów ' 

notatki w Phillips. Roherl, \ ·. .. U2. 
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Mówi dalej o diable. ale tym razem bez wzmianki o 

Krew. 

486 

Latem 1905 roku utrzymywał się regularny kontakt z zdeterminowanym Penn-Le \\ 

zaczął się. Do czasu jego uczestnictwa w jej Konwencji Llandrindod w sierpniu. on miał 

zaczęła mówić w swoim języku, dużo mówiąc o „wejściu w cierpienia 

Krzyż .... -187 W ślad za Konwencją pisze do niego. przekonany, że ona i 

jej mąż otrzymał wgląd w przeznaczenie Boga dla młodego mężczyzny: „Jeśli ty 

nie mają jeszcze światła na przyszłe kroki. NASZ dom jest WASZY tak długo, jak On zechce: 488 

Jessie Penn-Lewis, urodzona w 1861 r. W kalwińskim domu metodystów w Neath. południe 

Walia i została przekształcona w 1882 roku, po czym ona i jej mąż \ Villiam mO \ cd do 

Richmond, Surrey. Tutaj wpłynęło na nich ministerstwo Evana Hopkinsa 

prowadząc w 1884 r. do Jessie Penn-Lewis, dokonując uroczystego poświęcenia jej 

Chrystusowa służba. 

489 

Jessie Penn-Lewis miała częste problemy zdrowotne i tak się stało 

• · NI) od samego początku jasno, że nie będzie mogła mieć dzieci. Ona 

wydaje się zamiast tego skierowała swoje macierzyńskie instynkty w opiekę nad ... w stronę i 

zmartwione dusze dzięki jej zaangażowaniu w Y \\ LCA. a później „z zmieszanymi i 

zepsuty Evan Roberts. Od 1892 roku Penn-Le \\ jest zaangażowany w Keswick 



Konwencje, a później będą niestrudzonym organizatorem niezliczonych konwencji lokalnych 

modelowane według podobnych linii. Między 1899 a 1901 rokiem był jej okres 

upokorzenie., 4lJ! podczas jej podróży po Rosji została ograniczona b) jeszcze raz 

486 Phillips. Roher / s. 43,2–34. 487. Iones. Penn-Lewis. 158. 488 List wyciekł do świeckiej prasy z I Sql 
1905. cytowany w .Iones. Pt'l7n-Lellis. 158. 48 <1 hans. J <) Ol. .29. 4 <l (l. Iones. Penll-Lt'lI · is. 8. 4 <l1 
Chronicled in Jones. Pell1 / -Lewis. 86-95. 
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o problemach z oddychaniem. Nie z tego czasu jej teolog) krzyża 

osiągnął dojrzałość. Wydaje się, że wyszła z tego czasu znacznie silniejsza i. 

od 1903 r. zostaje organizatorem walijskiego Kes \\ ick. zlokalizowany w 

L1andrindod Wells. Ta konwencja byłaby chwalona przez tego, kto 

skomentował. „Teraz w L1andrindod Wells doktryny Rowlands i Kes \\ ick ha \ e 

spotkać się. Krzyż i Duch Święty: Kalwaria i Zesłanie Ducha Świętego. .. ·· - + '12 

Jednak sama Penn-Lewis. będzie coraz bardziej krytykowany za jej „jednośladowe” 

naleganie na głoszenie krzyży. - + 93 Wydaje się, że specjalizowała się. coraz częściej. na co 

. fi '- + 9- + CruCI IXlon. 

Rozwinęła silny nacisk demonologiczny już w 1897 roku, kiedy seria 

adresy podano w China Inland Mission Hall w Londynie. później zebrane 

razem pod tytułem Konflikt w Niebiosach. - + 95 Do czasu pierwszego 

Konwencje L1andrindod. wydaje się, że opracowała dość szczegółową doktrynę 

wojna duchowa. mówienie w języku bardziej znanym pod koniec XX wieku charyzmatyczny 

spotkania, wzywając jej słuchaczy do potrzeby ... zwiąż diabła. .... - +% Ona wydaje się 

rozszerzać przesłanie Kesa dotyczące zwycięstwa nad kłopotami wewnętrznymi na 

obejmują zwycięstwo nad „niegodziwościami, które są duchami: '- +' 17 To działało obok 

4 "c Kazanie ks. Thomasa Phillipsa w Welsh Kes \\ ick 1912: Jones. B. .. Duchowa historia Keswick w 
Walii 1903- / 983. (Cwmbran: Christian Literature Press. 1989) .23. 493 J: \\. 190-1.30. m Tamże, \ dość 
typową próbką jest to przedstawienie jej ukochanego tc \: t. Rzymian 6: II..J .: "Dokonano dzieła 
uwolnienia się od winy i niewoli grzechu w Calvar). a Apostoł wzywa rzymskich chrześcijan, aby weszli 
w owoc śmierci śmierci. b) czynność Jecisiw. Umarli wraz z Chrystusem na krzyżu. i podczas Jego 
śmierci) zostali odcięci od swojego dawnego życia. "Penn-Lewis. 1 .. ThL 'Cross olCall' (] Il'alld its, \ / 
essagc. (London: Morgan & ~ cott. 1903). J3 -3..J .. 4 '"Gan ~ ard. I \ 1 .. ·, \ lrs PCIlIl-I.t'lI'is: .- l \ Iemoir. 
(\\ estboume: (hercomer Book Room. 19 ..J.7). 228-9. · Brak Penn-Lewis. Liti. ”W… j1irit, 19 (kursywa 
oryginalna), 4117 Penn-Lewis. Liti.„ W IhL ”,„ ”; „piril. 13. 
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jej przed zajęciem z koniecznością zakorzenienia się w śmierci Chrystusa i liczenia 

umrzeć z Nim. Zwycięstwo nad „niewidzialnymi siłami mocy ciemności ·· -lY ;;: 

nie byłoby możliwe bez „inteligentnego zrozumienia naszej śmierci - Chrystusa 

na Golgocie: · -lCJCJ Jej zainteresowanie krwią dotyczyło głównie księgi 

Objawienie, z jego triumfalnymi wizerunkami Baranka. 50o Wszystko to przeciwko 

tło zjadliwego pre Millennializmu, w którym spodziewano się, że Decei 

krążył wokół, próbując zwieść każdego, kto nie jest pod Krwią. 501 

Gdy przebudzenie przyszło, a potem opadło, świadomość duchowa Penn-Lewisa 

konflikt narastał: 

Kościół na całym świecie został mniej lub bardziej przebudzony ... a teraz wszyscy, którzy wiedzą 
cokolwiek o życiu wypełnionym Duchem, znajdują się w duchowym konflikcie z zastępami 
niegodziwości na wysokich wysokościach i odkrywają ten każdy przejaw Ducha Świętego jest spotykany 
przez fałszywego złego ducha. 502 

W lutym 1906 r 

503 

napisała ponownie do Robertsa. tym razem bardziej przekonująco. atrakcyjny 

go do domu Penn-Lewises w Great Glen. Leicester: „Czekam na Pana 

aby pokazać wam swoją wolę i czas przybycia tutaj ..:, 50-1 Do marca 1906. miesiąca 

w którym wyczerpani Roberts w końcu skorzystają z oferty domu z 

4 <) 8 Penn-Le \\ jest. L [fe in fhe Spirit, 23. 4q9 Penn-Le \\ is. L [fe in the Spirit. 23,00 "„ O, zbierz go do 
krwi lamów ”(Objawienie 12: II). Nie mówi tutaj, że Jezus Ocamer ~ go. Chałupa, że hejler zwycięża na 
gruncie krew ... to znaczy brak samozaparcia. nie pojmanie niczego dla siebie. Oznacza to, że nie 
możesz wziąć całego życia w tobie, aby stać. i odejść. Penn-Le \\ jest. Life in the Spirit, 74 (nawiasy i 
kursywa nriginal). Por. Penn-Lewis. Krzyż o / Calvary. 121-129. 501 interakcji 1ier z pre Millenializmem 
w Jones jest wpatrzony w słońce. Penn-Lewis, 281-2l) (). '02 (Jarrard., I / emoir, 229. cytując z broszury 
Penn-Lewis) IrQ / fare z Safanem i H '«,' 4 I'ieton '. 501 B \' tym razem. Roberts skończył ostatni z sześć 
tras głoszenia kazań: ostatnia trasa koncertowa po Norti i zakończona 4 stycznia 1906 r. Uwagę 
publiczną, jak już narysowano awu) od ożywienia do nadchodzącego General Flection: Tudur ..., an 
Roherts: 94 96. 504 Litera t :) zakaz Roherts z dnia 19 Feh.1906. w Jones. Penn-Lewis, 1: „9. 
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Penn-Lewises, język Roberta stał się jeszcze bardziej demonologiczny. i show 

oznaki wpływu Penn-Lewisa: 

Kiedy usłyszałem, że zaatakował go diabeł lub zły duch, nie mogłem wykrzyknąć: „Panie, postaw go pod 
znakiem krwi ... Pamiętaj o krwi. Policz się martwy. Policz, a potem co zrobi wróg z martwymi? .. 
Pozdrawiam was. Niech Bóg przebywa w was, na litość krwi ... 505 

Od momentu zamieszkania w Great G len znaczna część Evana Robertsa 



poczta została przechwycona, a kontakt z nim był dla większości zabroniony, akt kontroli 

było to bardzo krytykowane, a S0506 wciąż wydaje się być szczery 

motywy, chętne, gdy Penn-Lewises miał zobaczyć, jak Roberts w pełni odzyskał zdrowie 

wyczerpanie. 

Jednak Roberts nie był samotnikiem w tym czasie. i pojawił się. na jego naleganie O \\ n. 

na zjeździe wielkanocnym zorganizowanym przez Penn-Le \ vis w Bangor. Frekwencja była wysoka 

z powodu wycieku informacji o planowanym pojawieniu się Robertsa. 24 kwietnia 

W 1906 r. Otworzył spotkanie w Bangor, w którym przewodniczył Penn-Lewis przeciwko: 

modlitwa, która wywarła na niej tak duże wrażenie, że opublikowała ją w Życiu wiary: 

Połóż nas wszystkich pod Krew. 0 Lord. do tej chwili nałóż Krew na całą naszą przeszłość. Dziękujemy Ci 
za Krew. W imię Pana Jezusa Chrystusa zwiąż diabła w tym momencie. ... Ujawnij Krzyż ze względu na 
Jezusa - Krzyż, który ma podbić świat. Umieść nas pod krwią ... 507 

505 List do Dayida Robertsa z dnia 13 marca 1906. sporządzony w Phillips. Roberts, 453-4, 506 
Najnowszym krytykiem jest popularny pisarz historyczny Roberts Liardon w swojej książce. Ciod's 
Generals: / I'm \ 'Tllel' Succcdcd i dlaczego SOI1lI! Nie powiodło się (New Kensington: \\ hitaker House. 
1996) .95-102: Herl 'sh ~ is, ilitkd jako ·' .Ioebel '”i portrJ) cd jako \ ious do ha \ ea udział w sławie 
Robertsa,' 1l7 Pra) er oferowany \ pril24lh 190 {). Reprodukowany w: Phillips. Roberts, 476. 
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Na tej konwencji Roberts wygłosił dwie „namiętne napomnienia” o stawianiu czoła 

cross508 i przeprosił za całą swoją „niewiarę w moc Krwi: 509 To jest tutaj 

że publicznie przyjął teologię penn-Lewisa o crosS.51O 

Na innej konwencji w Porth w czerwcu tego roku. wydaje się, że Penn 

Lewisizacja języka Robertsa stała się kompletna. Zostaje poproszony o otwarcie 

modlitwa: 

Odnieś zwycięstwo teraz dla Twojego Syna. Lord. On jest godny zwycięstwa. Ty jesteś wszechmocnym 
Bogiem. Och, odbierz zwycięstwo. Oddajemy całą chwałę Twojemu imieniu. Nikt inny nie ma prawa do 
chwały ... Och. Duchu Święty - czy teraz działasz przez nas i w nas? Uświęć nas. Doprowadzić wszystkich 
pod krew Kalwarii. Weź swoją służącą i mów przez nią ...) 11 

Następny dzień. Roberts głosił. W tym kazaniu jest całkowicie skoncentrowany na sobie. 

mówiąc przez cały czas o byciu „twarzą w twarz z Krzyżem Chrystusa” i 

„podążając za Chrystusem na Kalwarię:, 51 ~ Zapewnia swoich słuchaczy, że„ Jest to możliwe 

On ma Boga, aby oczyścił przeszłość Krwią ”i recytuje Jana 1: 7,513 

mówi swobodnie o „pełnym uwolnieniu”, „sile krwi” i „zdobywaniu 

Władza nad wrogiem, „5J..l 



Roberts podał cztery adresy na swoim pierwszym (i ostatnim) zjeździe w Keswick w 

Lipiec 1906, a następnie pojawienie się na konwencji L1andrindod w sierpniu 

w którym twierdził, że to „Ojciec kłamstw” go nie przekonał 

508. Penn-Ll'lI'is, 152-3. 509 Tamże. 51 ° .lones. P {'I / I / -f.L will'is, 160. "II Pra \ t: r zaoferowany 28. 
czerwca 1906 i wzięty do: Da \ id Phillips. Reprodu (cJ w jego. Roberts. -l78 m Scr ~ lOn z dnia 29 
czerwca 1906 r. reprodukowany w Phillips. Roberts, -l78 - l83. 511 Ihid. 51 ~ .Ioncs. Pcnn-f.t will'is, 161. 
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głosić o krzyżu. sugerując, ku rozczarowaniu obecnych. że ktokolwiek 

który również nie głosił krzyża tak bardzo, jak Penn-Lewis słuchał 

do tego samego kłamliwego ducha. 

sls 

Nastąpiła wroga reakcja na niego w Llandrindod 

kolejny poważny breakdov psychiczny i fizyczny. n. zmuszając go do spędzenia następnego roku 

powrót do zdrowia w domu Penn-Lewises. 

4.2 Jessie Penn-Lewis i Pentecostalism. 

Od 1908 r. Wkroczyła kampania Penn-Lewisa przeciwko demonicznej sfałszowanej władzy \\ 

gdy dotarły do niej wieści o rozprzestrzenianiu się zielonoświątkowców na całym świecie. Do 

oklaski F.B. Meyer.516 rozpoczęła cykl artykułów w „The Christian” zatytułowanym „An 

Hour ofPeril., · SI7 Artykuły te docierają do około 250 000 chrześcijańskich robotników 

na całym świecie i wywołało mieszaną reakcję. To właśnie w tym czasie korespondencja 

Alexander Boddy z Sunderland zaczął. Sl8 Penn-Lewis zadał sobie trud, by wziąć udział w 

przynajmniej jedno spotkanie zielonoświątkowe w Sunderland - 1 1 października 1907 r. - i 

starał się zachować eirenickiego ducha w stosunku do Boddy. Wyraziła zaniepokojenie w 

jej pierwszy list, który nigdy nie został wysłany, że ..... są w tobie inne duchy 

pośrodku. ”i że żadna ilość„ żądań krwi ”nie jest w stanie pomóc. 519 Po daleko 

m Jones. Pellll - !. cl! 'Is. 161. 516 Jak Pcnn-Lc \\ jest. Meyer mógłby stać się bardziej dctinitel) anty-
zielonoświątkowy. w jego przypadku. dzięki wpływowi mówcy Kes \ vick W. Grahama Scroggie. Pod 
koniec życia. jednak w 1929 r. ~ pozycja Kyera może stać się bardziej umiarkowana: 
Randall. Duchowość i zmiana społeczna, ~ 2. w Garrard. , \ 1emoir, '227. Wydaje się, że 51X Boddy 
zainicjował korespondencję 1 czerwca 1907 r. Był już eunecrredned, że Pcnn-Le ~ \ is \\ Titings \\ 
odkłada ludzi: ..... obecnie wydaje się, że wysiłek jest ogromny poza Wielką Brytanią ten znak, który Pan 
daje i który obiecał. "List do Jessie Penn-I c \\ odbywa się w Donald Gec Center for Pentecostal and 
Charismatic Studies. 5IQ llnscnt \ ctter to: \ Lexander Boddy z dnia 28 (kt. 1907. Gpes kontynuuje: ..... 
odsłania przesłanie Krzyża w pełnym jego obiccti, powcr jest zwinięty b) najgłębsze e \ [1erymentalne 
mówienie (sic.) Na śmierć 'soulish' życie - tym dusznym życiem jest subtelne użycie szatana ..... 
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przyjazna wersja tego listu wysłana kilka dni później. 

52o 

Boddy odparł lament 

ludzie tak bardzo martwili się możliwością podrabiania 

manifestacjom trzeba było przypomnieć, że ... Duch Święty może i robi 

zamanifestuj się bardziej potężnie i cudownie: 52! Penn-Lewis odpowiedział poważnie 

tonów niż wcześniej, wyrażając obawy, że Barratt był pod wpływem 

„zwierzęcy magnetyzm”, poprzez który złe duchy mogłyby działać, ale obiecują 

„zakwalifikować” treść swojej nadchodzącej książki pod warunkiem, że Boddy i jego \\ ife 

(dla którego była szczególnie zaniepokojona) zgadzają się ją poznać. 

522 

Następny kawałek 

korespondencja pochodziła z pióra Mary Boddy. W tym liście zapewniła Penna 

Lewis, że: „... zdecydowanie każde spotkanie umieszczamy pod osłoną drogocennej Krwi 

i „związał silnego mężczyznę: 523 Potem poszła zeznawać pozytywnie swego brata 

doświadczenie spotkań, na których miał „wizję mocy krwi:” i 

zawołał: „Och, zwycięstwo Krwi ..:, 524 Penn-Le \\ jest odpowiedzią na to 

zostać ocalonym na jej nadchodzącą książkę. 

W latach 1907-12 stosunek Penn-Lewisa do „zielonoświątkowców”) 

stwardniały. Książka, która wyłoniła się z tego okresu, nie jest tak eireniczna jak ona 

początkowa korespondencja z Boddy była. Ta książka brzmiała: „Wojna świętych” 

Podręcznik tekstowy o pracy zwodzenia duchów wśród dzieci Boga i Drogi 

De / i erance. To po raz pierwszy pojawiło się w październiku 1912 roku z aprobatą Evana 

Roberts na wewnętrznej okładce: „Jako klucz do zamka taka jest prawda w tej książce 

POTRZEBUJĄ ... ”Podczas swoich dni jako organizator komunii Llandrindod. Od 1903 r 

';: 0 Datowanie -' lOcI 1907. .;: I List do kssie Penn-Le \\ jest datowany na 4; \ it) \. 1907. W tym 
roku. Boddy nie może się doczekać, aby przyjść i głosić w Sunderland Evan Roherts It). ':: List do Boddy 
z l) Nt) \. 1907. ': 1 List do kssie Penn-Lewis z dnia 1 ~: "- Jll \. 1907.': 4 Ukryłem. 
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do 1909 r. zajmowała się doktryną współkrzyżowania jako prawdą 



klucz do wyższego życia chrześcijańskiego. Teraz bardziej skupiła się na zwodzeniu 

duchy ”, przedstawiające bardzo szczegółowo, ze schematami i dodatkami. jak to jest 

demony mogą oszukać chrześcijan w pseudo-chrzcie w doświadczeniu Ducha. The 

oszustwo pojawia się na drodze zmysłów, powodując, że chrześcijanin zostaje wyprowadzony z 
równowagi 

różne zjawiska nadprzyrodzone, które można zobaczyć i poczuć. To najwyraźniej szkodzi 

z czystej wiary. Obiektem jej ataku wydaje się być całkowicie zielonoświątkowy 

ruch, który czerpał dużą liczbę konwersji z Elsh Revival. 

Penn-Lewis ma wiele do powiedzenia na temat krwi Chrystusa w tym tomie. Po pierwsze ona 

potępia błędną koncepcję dotyczącą „schronienia Krwi” 

po złożeniu jako gwarancja absolutnej ochrony przed działaniem 

moce ciemności. ,, 525 Tutaj wyraźnie myśli o spotkaniach w Sunderland. Ona 

koryguje tę „błędną koncepcję”, wskazując, że zgodnie z Ne \\ 

Testament, funkcje Krwi mają oczyścić z grzechu, 526 zapewnić dostęp do 

Najświętszy ze Wszystkich i zapewnić grunt pod zwycięstwo nad Szatanem. 

527 

Wskazuje 

że to zwycięstwo nie jest automatyczne: 

... nie czytamy, że ktokolwiek może być poddany „pod krew” poza własną wolą i indywidualnym 
stanem przed Bogiem: np. jeśli „schronienie krwi” jest żądane przez zgromadzenie ludzi, i jeden 
teraźniejszość daje podstawy 

s ~ s Penn-Lc \\ is, L "War on the Saints" 3rd Ed .. (Leicester: Overcomer Book Room, 1922) 
.61. Kursywa oryginalna. , ~ o Ona c '\ funty \ Jana 1: 7 \\ akcentem na „badanie”: „b'il duchy 
nienawidzą badania) ... Krew? f. Jezus Chrystus. Syn Boży. oczyszcza nas od wszelkiego grzechu , jeśli \\ 
e \\ alk w świetle: ale światło musi świecić W duszy, aby w nim chodzić. " Penn-Lcwis. „Wojna”, 206. To 
oczyszczenie stanowi warunek czterech warunków otrzymania Ducha Świętego. pozostałe trzy to: 
„Odsuwając się od zawsze znanego grzechu ... 3. posłuszeństwo ri!.!. ht aż do krawędzi światła poprzez 
(il.: -l. pełne poddanie się Bogu jako Jego cntircl ~. Z nie ll; e cienki!.!. Przylgnął do Niego i ukrył przed 
nim ..... Pcnn-Le \\ is. "/ Rar", 290. To oczyszczenie jest ·· ... potrzebne kontynuowanie ( ; usly ..... Penn-
Icwis. „War”, 23-l, '~ 7 Penn-Ie \\ is. "War", 61. 
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Szatan. „domaganie się krwi” nie pomaga powstrzymać szatana od władania ziemią, do której ma on 
prawo w tej osobie. 528 

Ostrzega, tak jak wiele lat wcześniej Boddy. że ludzie obecni na 

spotkanie, na którym pracują zarówno Bóg, jak i Szatan, może błędnie uwierzyć, że tak jest 



bezpieczny pod Blood.529 

Sposób, w jaki ona zaleca ubieganie się o ochronę przez linkowanie Blood il1 \ olves 

pomysł na jej doktrynę o wspólnym ukrzyżowaniu: 

Opieranie się wrogowi z powodu krwi Chrystusa oznacza posługiwanie się bronią gotowego dzieła 
Chrystusa. przez wiarę: tj. Jego śmierć za grzech. uwolnienie wierzącego wierzącego od winy grzechu: 
Jego śmierci do grzechu na krzyżu i śmierci wierzącego z Nim. uwolnienie człowieka od mocy grzechu. i 
Jego śmierć zwycięstwo na Golgocie, uwalniając wierzącego z mocy szatana. 530 

Zarówno Alexander Boddy, jak i Penn-Lewis uważali, że w demonocentryce jest wartość 

mistycyzm krwi. Obaj zgodzili się, że krew była niezbędna do ochrony osoby lub osoby 

gromadzenie się od momentu poddania się zwodniczemu duchowi jako doświadczenie 

Pięćdziesiątnica jest poszukiwana. Różnili się tylko tym, że walczą o przywłaszczenie tego. Dla 

Boddy, Krew działała jak sakrament samej Eucharystii. ex opera operato, 

Dla Penna-Lewisa Krew działała tylko jak sakramental. działało to z opery 

operantis, choć być może nie ująłaby tego w takich kategoriach. Dla Boddy. 

krew działała automatycznie, podczas gdy dla Penn-Le \\ jest. działało tylko w połączeniu 

„2 ~ Penn-Lc \\ jest. „War”, 61. „29 1 \: nn-Lc \\ jest. „Wojna”, 62, 530 Penn-Ic \\ jest. „Wojna”, 199, 
Ten opór musi być ciągły: „Nie przestawaj przejmować władzy ll (bl \ 1 (ld (Rcv, \. Ii, II) .. .. · · Penn-Ie \\ 
is." War ", 198 , Musi być też \ ocal: "Belic \ er musi teraz nalegać na E. \ PRESSING HI: \ ISLLF IN \ 
'OICF., Dopóki duch nie złamie się, by uwolnić się, To jest · thc \\ lub 1 zeznania \ '\\ HICH mówi. układu 
RC \ \ II II. jako część nfthe o \ wcoming pO \\ cr OWR smoka i \\ I'l'stlin ~ zawieść \ er stoi na THC (I), 
ziemia of Blood nfthc Lamb., który obejmuje wszystko, co ukończył - „orl--. nf Cahar) mcans w \, ictory \ 
Her sin and Satan”, .. Pcnn-Lewis, „War”, 2-lX, 
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z konsekrowaną postawą wierzącego. I oczywiście. dla Penn-Le \\ jest. sam 

fakt, że Zielonoświątkowi szukali widocznych, fizycznych lub zmysłowych znaków 

Duch poruszał się, umieszczając ich daleko poza ochroną Krwi w wydarzeniu. 

Wniosek. 

Wraz z Evanem Robertsem i Jessie Penn-Lewis nowy wymiar mistyki krwi 

wydaje się, że pojawiły się. Aż do nich. mistycyzm krwi był najpierw teocentryczny. to było 

zasługa przed Bogiem i motyw pobożności. Następnie. wraz z nadejściem chrześcijanina 

Doskonałość i potrzeba osobistego oczyszczenia stała się antropocentryczna. Teraz. 

z Robertsem i Penn-Lewis. kult krwi nabrał quasi-magicznego wymiaru. To 

był teraz demonocentryczny. Jest to mistycyzm krwi duchowej paranoi; to jest rodzaj 

wiary, która rozwija się w piersiach tych, którzy czują się zamieszkujący 



świat rozdarty między Bogiem a Szatanem. i modląc się przez niebo zachmurzone 

demony. 

Trudno jest precyzyjnie zidentyfikować, w którym momencie zaczyna się ta marka duchowości 

rozwijać. Czy Jessie Penn-Lewis jest prawdziwym pomysłodawcą najnowszego 

terminologia wojny duchowej, taka jak „wiązanie diabła”. i powołując się na autorytet 

nad wrogiem ”nie jest jasne. Nie jest też jasne, czy jest ona pomysłodawczynią 

użycie krwi w walce duchowej. Nie wydaje się być pomysłodawczynią 

świadomość diabła i demona w Roberts. nie jest też jego pomysłodawcą 

zrozumienie, że Krew \\ jako klucz do zwycięstwa. ale ona pewnie) wydaje się hm e 

miał wpływ na potwierdzenie i pogłębienie jego przekonań o krzyżu i krwi 

1-l8 

Jezusa. Sam Roberts był wyraźnie przytomny po wprowadzeniu się do Penna 

Lewises, o zmianie własnego myślenia o znaczeniu i sile 

pokuta. 

Istnieją niezwykłe podobieństwa między wczesnym zielonoświątkowcem a Robertsem-Pennem 

Podejście Lewisa. Jak zobaczymy, zarówno Jessie Penn-Lewis, jak i Alexander Boddy widzieli 

Krew w podobnym świetle. Obaj rozumieli to, aby osiągnąć zwycięstwo wierzącego 

nad szatanem i że to zwycięstwo musi zostać przywłaszczone w wierze. Różnili się tylko w 

metodyka wykonywania tego zaufania do krwi. Spotkamy się również 

dalsze podobieństwa między używanym językiem. przez Roberts-Penn-Lewis i 

język, którego używał William Seymour, starając się uspokoić ludzi o apotropeice 

moc pozostawania „pod krwią”, zdanie po raz pierwszy zauważalne u Evana Robertsa. 

Myśląc biblijnie, na pierwszy rzut oka może się pojawić ta pneumatyczna świadomość demona 

bardzo różnić się od form duchowości widocznych w I wieku. Wysoko 

pneumatyczne kościoły pogańskiego świata nie wydają się być zajęte 

diabeł. Nie ma też żadnych dowodów, że we wczesnym kościele rozwinął się 

metodologia oparta na pokucie za radzenie sobie z diabłem. 

s3l 

Wydaje się. zamiast, 

być raczej imieniem Chrystusa, które zostało przywołane podczas spotkań z demonami 



niż krew Chrystusa. 53 ~ Co charyzmatyczne kościoły Pawła łączyły ze sobą 

skłonny pneumatycznie w XX wieku był silnym oczekiwaniem na powrót 

Chrystus. W XX wieku wydarzenia na świecie są tego rodzaju 

eschatologiczny mrok wśród wielu chrześcijan. Przed tysiącletnia wizja 

bliski powrót Chrystusa, myśl, że Chrystus może przyjść w każdej chwili. dalej 

531 Niezgodne z Co 1,2: 15; Heb.2: 14 i Re \ .12: I I. 5.1Z W Filippi:, \ L'ls 16: 18. d.Phi 1.2: 9-1 O. oraz w 
Efezie:: \ c (s 19: 13 , por. Ef 1,21. 
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zintensyfikował apokaliptyczny sposób myślenia. I zasadniczo taki był sposób myślenia 

pesymistyczne, ponieważ chodziło o trajektorię świata, i było dogłębnie przekonane 

że krył się za nim osobisty agent zła, który dostarczył kontekstu w którym 

ukształtował się demoniczny mistycyzm krwi. 

Trzeci bezpośredni wpływ na Sunderland po Keswick i Welsh Revi \ al. namel: 

Odrodzenie ulicy Azusa z 1906 r. zostanie teraz zbadane. 
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5. „Under the Blood” w Azusa 

Ulica. 

Wprowadzenie. 

Wydarzenia z kwietnia 1906 roku w Los Angeles pod przewodnictwem jednookiego Afro 

Amerykański kaznodzieja świętości, William J. Seymour. są nadal uważane przez większość za 

początki ogólnoświatowego zielonoświątkowca. 533 Jest to często konsensus 

czynniki. Po pierwsze. fakt, że relacja Franka Bartlemana o przebudzeniu w Los Angeles. 

opublikowany w 1925 r. jako pierwszy dotarł do szerokiej publiczności. Jego wersja wydarzeń miejsca 

Los Angeles w centrum uwagi, jeśli chodzi o początki Zielonoświątkowy, chociaż on 

uznaje etapy przygotowawcze odrodzenia walijskiego i misji Mukti 

Odrodzenie w Indiach. 53. + Po drugie, już w styczniu 1907 r. Charles Parham. szef 

pretendent do tytułu prawdziwego twórcy języków mówionych. spadł z łaski 

w oczach opinii publicznej, nie będąc w stanie odeprzeć bezpodstawnych plotek o 

homoseksualizm.535 Co więcej, jego doktryna mówienia językami doprowadziła go do bycia kimś 
więcej 



ostrożny niż Seymour, jeśli chodzi o wykorzystanie go jako narzędzia misyjnego. W przeciwieństwie do 
Parhama 

:; n Główną przeszkodą w tym postrzeganiu jest Creech, który cytuje „dziennikarskie dopalacze Azuzy” 
jako głównych czynników przyczyniających się do wzniesienia wydarzeń w Azusie do belki 
„apokalitarnych ewntów o międzynarodowym znaczeniu:„ Creech. J. , „Visions of Glor ~: the Place of 
the Azusa Street Re \ i \ al in Pentecostal History: 'Church History 65: 3 (1996) .407. Ostatnie badanie 
Van Der Laana. jak. stawia ponad wszelką wątpliwość historyczną. i nie tylko s) mboliczne. znaczenie 
ulicy Zusa jako głównego punktu wyjścia dla międzynarodowego zielonoświątkowstwa: Van Der 
Laan. C. „Kapelusz Good Can Come From I os: \ ngeles”? Zmieniające się wyobrażenia l) fthe Ameryki 
Północnej pochodzenia zielonoświątkowego we wczesnych zachodnioeuropejskich czasopismach 
zielonoświątkowych. ” w lIunter. 11.0 .. i C. Robeck (red.). The A: lIsa. \ 'Ret'l Revival and ils I.cga (\ ·. 
(Clncland: Pathway Press. 2006). 141-159, 534 Bartleman. F'. A: lIsa S're ('/ the Roots o (Modern-day 
Pentecost. (Plaintield: Bridge Publishing. 1980) .90, '35 (; ntl J .. Fields White [il / lo Harvcsl. Charles F 
Parham and Ihe, \ fissional) 'Origins Of Pentecostalism. (Ill ) ette \ ille: lIni \ ersity of ,, \ rkansas Press. 
1988). 136-142, 
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wyznawcy misjonarzy z Azusa Street utrzymywali, że mówienie językami było darem od Boga 

komunikowania się z obcymi narodami. Podekscytowanie tym sprawiło, że Azusa 

Street wyprodukowało o wiele więcej zagranicznych misjonarzy niż szkoła biblijna Parhama. 

Ten międzynarodowy ślad Misji nieuchronnie podniósł swój profil na inne 

Zielonoświątkowe centra w tym czasie w USA. 536 Znaczenie Parham dla tego ruchu 

dopiero niedawno został uznany. 537 Miejsce ulicy Azusa, a zatem 

Miejsce Williama Seymour, w historii jako główny punkt wyjścia globalnego 

Pentekostalizm wydaje się niezaprzeczalny. 538 

536 Dla Robecka jest to główny powód, dla którego Azusa Street jest „miejscem narodzin globalnego 
zielonoświątkowca”. Robeck, Azusa Street Revival and Mission: The Birth o / the Global Pentecostal, \ 
1ovement. (Nashville: Thomas Nelson, 2006), 239. por. 240. Szereg bardzo wpływowych misjonarzy 
udało się do różnych miejsc z Azusa Street: w listopadzie 1906 r. TBBarratt został ochrzczony w Duchu 
Świętym w Nowym Jorku po korespondencji z Azusa Street i zabrał swoje doświadczenia z powrotem 
do Oslo. W grudniu 1906 r. Na tym samym statku co Barratt w drodze powrotnej do Norwegii Lucy 
Farrow. który pomagał Seymour przez kilka miesięcy, wraz z skruszoną Julią Hutchins i czterema 
innymi. popłynął do Afryki Północnej. W styczniu 1907 r. Alfred i Lillian Garr popłynęli do Indii, a 
później do Sri Lanki i Hongkongu. W numerze Apostolskiej Wiary z października 1907 r. I stycznia 1908 
r. Twierdzono, że „wypełnieni Duchem misjonarze wyjechali z Los Angeles do Monrowii. Liberia, Afryka, 
dwie siostry do południowych Chin i grupa dziewięciu misjonarzy do północnych Chin”. W styczniu 
1908 r. Cecil Polhill przyjął chrzest Duchem Świętym na ulicy Azusa i założył pierwsze stowarzyszenie 
misjonarskie zielonoświątkowe: Zielonoświątkowy Związek Misyjny. W tym samym roku John G. Lake 
odwiedził Azusa i zainspirował go Seymour. Lake nazwał swoją nową południowoafrykańską nazwę 
Zielonoświątkową po Azusa Street: Misja Wiary Apostolskiej. Owen Adams przyniósł błogosławieństwo 
Azusa Robertowi Semple, mężowi Aimee Semple, który oboje wyjechali następnie do Hongkongu. Po 
śmierci męża Aimee uczyniła Los Angeles bazą dla swojej służby. Robeck szacuje, że „prawie dwóch 
tuzinów” misjonarzy wyszło z ulicy Azusa w ciągu pierwszego roku, a następnie około tej samej liczby w 
ciągu kolejnych dwóch lat. Synan, Century o / the Holy Spirit, 69-95; „Świadectwa wyjeżdżających 



misjonarzy”, „Wiara apostolska 1: 2 (październik 1906) 8–9;„ Z Los Angeles na pola domowe i 
zagraniczne ”,„ Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 1906), 42; 54; „Misjonarz zielonoświątkowy Raporty. 
„Wiara apostolska 1: 11 (październik-styczeń 1908), 8; Robeck, Azusa, 250. 537 niemieckich 
zielonoświątkowców było jednak wyjątkowych, widząc Parhama, a nie Seymour jako ojca założyciela: 
Van Der Laana,„ What Good może pochodzić z Los Angeles? ”155-159. Od Deklaracji berlińskiej z 1907 
r. do 1919 r., kiedy rozpoczęła się pewna korespondencja z Los Angeles, niemieccy chrześcijanie zrobili 
wyjątek od fanatycznego i demonicznego„ ducha Los Angeles ”. Tamże, 158. 538 Jeden z Najbardziej 
zagorzali biografowie Seymoura, sam Afroamerykanin, zdecydowanie by to poparli, ale jest nieco 
idiosynkratyczny, twierdząc, że historycy poświęcili Parhamowi zbyt wiele miejsca ze względu na 
„wpływ rasizmu amerykańskiego na kolejne zapisy historyczne”, „rywalizować”. wydaje się to trudne 
do utrzymania w świetle większości opublikowanych prac z przeszłości 40 lat na ten temat. Sanders, R .. 
It / illiam Joseph Seymour: Black Father o / the 2dh Century Pentecostal Pentismal Charismatic; \ 10 
zaangażowanie. (Sandusky: Alexandria Publications, 2003), viii. Niektóre znaczące prace wykonane na 
Seymour i Azusa Street w ciągu ostatnich 40 lat obejmowałyby: Kendrick, K., The Promise Fulfilled:. ~ 
Jego / ory o / American Pentecostal Movement. (Springfield: Gospel Publishing House. 1961). Nichols, 
J., Zielonoświątkowy. (New York: Harper & Row, 1966), Synan, V., The Holiness-Pentecostal Movemenr 
in the l'nited Stales. (Grand Rapids: Eerdmans, 1971), Hollenweger, W., The Pentecostals: The 
Charyzmatyczny ruch w kościołach. (Minneapolis: Augsburg Press, 1972), Anderson. R .. rision of the 
Disinherited. (Oxford University Press, 1979). Nelson, D. .. „Na czas taki jak ten: Historia biskupa 
Williama L. L. Seymour'a i Azusa Street Revhal” (niepublikowana rozprawa doktorska: Uni \ ersit ~ of 
Birmingham. 1981). Piekarnik. Roo Speak to the Rock: The Azusa Street Revival: jej korzenie i liście 

Urodzony w 1870 roku w Los Angeles William Joseph Seymour był synem niewolników. 

W wyniku Czarnego Kodeksu z 1724 r. Rodzice Seymour byliby potrzebni 

zostać katolikami. Katolicyzm, który rozwijał się wśród niewolników, zawsze! \\tak jak 

naprawdę forma duchowości Afryki Zachodniej odziana na zewnątrz w strój chrześcijański. 539 

Rzeczywiście, niektórzy zauważyli podobieństwo między zielonoświątkową koncepcją chrztu w 

Duch Święty i zachodnioafrykańska koncepcja posiadania ducha. 5 '+ o Seymour \\ as 

wychowany w atmosferze, która uczyniła go bardzo otwartym na istnienie dobra i zła 

duchy i ich dobroczynne lub złośliwe oddziaływanie na ludzi. jak również do 

możliwość bezpośredniej komunikacji ze światem duchów. Istnienie i potrzeba 

dla specjalnego objawienia - wiadomości otrzymanych bezpośrednio od Boga - wydaje się, że się stało 

ważna doktryna dla Seymour niedługo po jego nawróceniu w 1895 roku. To \\ as 

być może w związku z tym tematem, z którym nawiązał przyjaźń na całe życie 

Charles Mason, założyciel Kościoła Bożego w Chrystusie.541 

Seymour został nawrócony w afrykańskim metodystycznym kościele episkopalnym w Indianapolis, ale 

wkrótce dołączył do Evening Light Saints, radykalnej wesleyańskiej grupy świętości 

byli bardziej przychylni jego zamiłowaniu do specjalnego objawienia i jego woli 

premillennialism.5 '+ 2 Został zaproszony w 1905 roku przez Lucy Farrow do pastora świętości 



Jfessage, (Lanham: Uni \ (? Rsit) Press of America. 1998). Robeck. C. „Międzynarodowe znaczenie ulicy 
Azusa”, Pneuma (wiosna 1986) i cytowana już książka Robecka z 2006 roku. 539 Robeck mówi 
pouczająco o „latach Seymoura” w kontekście \\ tutaj nadprzyrodzonych \\ ujętych za pewnik, \\ tutaj 
duchów. Zarówno „dobre”, jak i „1: \ ir m: ponownie po męsku omówione. I \\ tutaj marzenia i wizje \\ 
erc zrozumiał t · J zawierają wiadomości, które czasami przepowiadają przyszłość ..... Robeck.. 1 ': 
11.1'0. 21. qO LO \ dL L .. "Czarne początki ruchu zielonoświątkowego" in S) nan. V. .. (ed) Aspects of 
PentecoslalCharismatic Origins, (Plainfield: Log ~) s. 1975). 541 Robeck. A :: usa, 35-37. '4 ~ Robeck. A .: 
USA, 30. I \ lartin \\ ells Knapp.założyciel Biblii Bożej Sl'haol w Cincinatti., W której Seymour studiował 
przez pewien czas w 1900 r., Może również przyczynić się do teologii Sereala) z zakresu rereacji. Knapp 
\ Hote książkę zatytułowaną Impressiol / s. Mające na celu ustalenie wytycznych, które pozwolą 
rozróżnić bet true (wrażenia jod-gi \ en i fałszywe. Demoniczne. Robeck.. 1 :: 11,1'0. 33. 
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misja pod Houston. Tam, w Houston, został przedstawiony po raz pierwszy 

Charles Parham i jego szkoła biblijna. Na początku 1906 roku Seymour był dozwolony, dzięki 

za pośrednictwem Lucy Farrow, aby uczęszczać do białej szkoły biblijnej Parhama, siedząc 

za oknem klasy. Seymour wkrótce padł pod urokiem Parhama 

nauczanie języków jako początkowego dowodu chrztu w Duchu Świętym, chociaż 

ani on, ani Parham nie doświadczyli tego daru na tym etapie. Lucy Farrow miała to 

prezent, i był w stanie przekonać Seymour do jego rzeczywistości. Ten ostatni da) 

przywrócenie daru języków dla Kościoła opisał żarliwy Parham 

Syjonista, Brytyjczyk-Izraelista i premillennialist, jako wiara apostolska. Wiara i 

przywrócono praktykę kościołów apostołów Nowego Testamentu 

przygotowanie do powrotu Chrystusa. Parham nazwał się projektorem tego 

Ruch wiary apostolskiej. 

543 

Parham wkrótce zaaranżował, że Seymour będzie głosił w Houston, będąc 

szczególnie chętny do wykorzystania Seymour do dotarcia z Afroamerykanami 

przesłanie wiary apostolskiej. Kompetentne głoszenie Seymour w Houston \\ as 

świadkiem członka małej grupy świętości czarnej większości, która miała siedzibę w 

Los Angeles. Ta grupa była tymczasowo kierowana przez Julię Hutchins. 

Pragnąc mianować przywódcę płci męskiej. Hutchins natychmiast zaprosił Seymoura do wyjścia 

Houston, aby zostać pastorem grupy. Joseph Smale, gorliwy kaznodzieja baptystów 

zdecydowany sprowadzić Welsh Revival do Los Angeles. i Frank Bartleman. 

najwcześniejszy kronikarz odrodzenia ulicy Azusa. obaj wcześniej głosili to 



małe zgromadzenie dziewięciu rodzin. Kiedy jednak przyszedł Seymour. przyniósł 

tradycyjne przesłanie świętości wesleyowskiej połączone z naciskiem na języki Parhama. 

54,1 Rohcck .. 1 :: lisa. 4). 
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stwierdzając otwarcie, że bez mówienia językami nie można twierdzić, że się ochrzczono 

duch. Wielu członków kongregacji Hutchinsów chciało to zaakceptować 

wiadomość. Jednak sama Hutchins uważała się za już ochrzczoną w 

Duchu, ponieważ doświadczyła całkowitego uświęcenia. Nie potrzebowała 

znak zamknięcia. Styl1 mniej nie chciała, żeby jej tak mówiono, bez tego znaku. ona nie jest 

w rzeczywistości ochrzczeni w Duchu. Tak bardzo obraziła ją nauka Seymoura 

słynnie zamknęła mu drzwi na kłódkę przed powrotem na wieczór 

. 544 porcja. 

Następnie Seymour rozpoczął własną pracę z garstką sympatycznych ludzi, 

począwszy od nocnego spotkania modlitewnego przy 214 North Bonnie Brae Street. 6 kwietnia 

W 1906 r. Zainaugurowano 10-dniowy post. 9 kwietnia Edward Lee został uzdrowiony i przemówił 

języki. Tego samego dnia Jennie Evans Moore (później zostać żoną Seymour), 

mówił językami i cudownie grał na pianinie. Wkrótce spotkania na północy 

Ulica Bonnie Brae przyciągała uwagę dzielnicy \ vhole: 

Krzyczeli trzy dni i noce. To był sezon wielkanocny. Ludzie przybyli zewsząd. Następnego ranka nie było 
sposobu na zbliżenie się do domu. Gdy ludzie wchodzili, falowali pod Boską mocą; i całe miasto się 
poruszyło. Krzyczeli, aż fundament domu ustąpił. ale 545 nikt nie został ranny. 

12 kwietnia sam Seymour przemówił językami. Do 14 kwietnia dzięki wszystkim 

rozgłos, grupa stała się tak duża, że musiała przenieść się do opuszczonego budynku: 312 

Azusa Street. Pojawił się pierwszy z wielu mniej pochlebnych raportów prasowych 

18 kwietnia 1906 r. Dzień przed groźnym trzęsieniem ziemi w San Francisco. W ciągu kilku 

'44 Jego tL'xt był. \ Cts ~: -l: Co, \. Firef; 'om Hean.'II. -l5. S) nan. Celllury of the Spirit. -l6 - + 7. 

„4” Pelltecos / al £ l'angel 6: -l {19-16). 6. 

miesiącami ten stary, latający budynek stał się światowym centrum działalności zielonoświątkowej, 

i był otwarty na modlitwę i głoszenie przez całą dobę przez trzy lata, aż do 1909 roku. 

Publikacja Wiara apostolska pomogła szerzyć orędzie zielonoświątkowe 

w całych Stanach Zjednoczonych i na świecie. Począwszy od listy dystrybucyjnej 10 000 



przemówienia, 546 Wiara apostolska osiągnęła 50 000 czytelników w ciągu trzech lat. 

547 

Kiedy w październiku 1906 roku Charles Parham przyjechał zobaczyć się z misją dla siebie, był 

zniesmaczony mieszaniem się ras i niepohamowanym fanatyzmem. Parham próbował 

przejąć pracę, ale zwolennicy Seymour byli lojalni. Parham zaczął wtedy 

konkurencyjna misja w pobliżu. Do czerwca 1908 r. Clara Lum, redaktorka The Apostolic 

Wygląda na to, że Faith ukradła listę mailingową 

548 

i przeprowadził się do Portland w stanie Oregon, gdzie 

połączyła siły z byłym członkiem kościoła, Florence Crawford, gdzie prowadzili 

niezależna misja, a jednocześnie twierdził, że gazeta jest ich własna. W 1911 r. 

podczas gdy Seymour nie głosił, William Durham próbował przejąć 

Misja, ale została odrzucona przez radę Seymour i została zablokowana przez 

Sam Seymour. 

s49 

Podobnie jak wcześniej Parham, Durham również założył własny 

misja w pobliżu. W 1913 roku Seymour nie został zaproszony na spotkanie w obozie Arroyo Seco 

spotkanie organizacji, którą założył, Misji Wiary Apostolskiej. W 

W 1915 r. Seymour stwierdził, że skoro wszyscy ci ludzie próbowali podważyć 

jego służba była biała, problemem był rasizm.5SO W rezultacie opracował politykę 

546 Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 1906), 15.547 Cauchi, T., „William J. Seymour i historia misji na 
ulicy Azusa” w The Apostolic Faith: the Original Azusa Street Editions 1/3 Plus Edilions 19 i 20 z 
Portland. Oregon. (CORaM, Bishops Waltham: Tony Cauchi, 2004), 15. 548 Początkowo było to pod 
pozorem zabrania ze sobą listy mailingowej na konferencję, aby mogła kontynuować swoje obowiązki 
redakcyjne z dala od misji. 549 Bartleman, Azusa. 143, ISO-52. 550 Seymour rzadko jednak publicznie 
stawiał opór każdemu i często zapraszał wrogów do zabrania ambony. Liardon zwraca uwagę, że mogło 
to nie wynikać z jego pokory, ale z jego przekonania, że jeśli straci właściwe nastawienie i się 
zdenerwuje, straci swoje zbawienie. Przytacza cytat z Wiary Apostolskiej: „Jeśli się rozgniewasz, mówisz 
źle lub obgadujesz, nie obchodzi mnie, ile języków możesz 

156 

zabraniania nikomu białej mianowania na stanowisko przywódcze. Zgromadzenie 

stopniowo się zmniejszał. Sam Seymour zmarł w 1922 roku. Jeszcze jedna próba przejęcia \\ as 

wykonane przez Ruthforda Griffitha w 1930 r., co doprowadziło do przedłużającej się legalnej 
bitwy. pośrodku 



którego misję rozebrano w 1932 r. Po utracie budynku. 

pierwotny zbór przy Azusa Street powrócił do swojego pierwotnego domu w North Bonnie 

Brae Street. Pani Seymour zmarła w 1936.551 

Nacisk na krew w misji na Azusa Street jest wskazany w tym, co ma teraz 

stać się najsłynniejszym cytatem z wczesnej posługi tego kościoła: „Kolor 

linia została zmyta krwią:, 552 Frank Bartleman opowiada, jak ·· ... the 

„Krwawe” piosenki „były bardzo popularne” na spotkaniach.55] Niektóre z najpopularniejszych 
piosenek 

na spotkaniach w ramach Under the Blood, The Blood isl11Y Plea, Are you Washed 

we krwi ocalonej przez krew ukrzyżowanego, Alleluja! „Gotowe. i Och 

Krew, Krew. Krew zrobiona Podpisz moje imię. 554 William Durham, podziwiając 

to, co zobaczył w Azusa, odzwierciedla: „Duch Święty zawsze wywyższa Jezusa i Jego 

cenna krew. Gdy jest wywyższony i wiernie głoszony. Bóg przywraca dawny czas 

power:, 555 Uczony z Nowego Testamentu AS Worrell napisał z aprobatą o Azusie w 

świętość czasopismo Droga wiary, .. Krew Jezusa jest wywyższona na tych spotkaniach jako 

1 rzadko wiem gdzie indziej: 556 Wacker uważa, że. z powodu malejącego nacisku 

na pokutę wśród większości kościołów, niektórzy ludzie są zainteresowani 

Han :. ty: nie chrzest Duchem Świętym. Han: straciłeś swoje zbawienie. "Wiara apostolska I: 9 (czerwiec 
1907) .12. Liardon. Generałowie Boga. 159. 5S1 Jedynym opublikowanym opracowaniem poświęconym 
jej życiu jest Robeck. C. .. ·· t \ loore , Jennie E \ ans (1883–1936) „” / DPC. \ /. 906–907. 5'c F. 
Bartleman. . I :: IIS (I .. \ rrcer. The Roots of, \! Odern-day Pentecost. (Plainfield: Bridge Publishing. 
1980). \: \ Iii.: I5.1 Bartkman. ..L ~ IIS (/ . 57. '' 4 Robeck. A ~ IIS (/. 146-7. M Bartlcman. A ~ usa. I) h. 550 
Bartkman., · 1 = 1 /. '10. 86. 
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Zielonoświątkowcy właśnie dlatego, że „stale rozmawiali o skuteczności oszczędzania 

Krew Jezusa: 557 Ten malejący nacisk na pokutę jako ofiarę za grzech \ as. 

jak wskazano we wcześniejszych rozdziałach, wynik teologicznego liberalizmu. Pośród 

Ewangelicy zachęcali do procesu radykalizacji, który oznaczał, że człowiek: 

Ewangelicy zdecydowanie bardziej podkreślali śmierć Chrystusa. 

Częściowo z powodu odmowy przywiązania do jakiejkolwiek grupy wyznaniowej. i 

częściowo ze względu na jego bogatą twórczość literacką, która obejmowała około 550 artykułów dla 

Prasa chrześcijańska, 558 Frank Bartleman zyskał ogromne znaczenie jako nosiciel 



Wiadomości zielonoświątkowe w świecie anglojęzycznym i nie tylko. Goff zgadza się z nim 

zasługa za tak nagłośnienie misji ulicy Azusa późnym latem 1906 roku 

że szybko wzrosła z zgromadzenia około 150 regularnych uczestników na zgromadzenie 

które zostały zapakowane do pojemności (około 600) przez nocnych gości z całej Ameryki. 

559 

Jak wspomniano wcześniej, Bartlemanowi przypisuje się również napisanie pierwszego kompletu 

historia pojawienia się zielonoświątkowców w książce, która ukazała się po raz pierwszy w 1925 roku 
pod 

tytuł: Jak zesłał Ducha Świętego Los Angeles - tak było na początku. będę 

używając najnowszego wydania, które zawiera przydatne przedmowa Vinson Synan: Azusa Street: 

Korzenie współczesnej Zesłania Ducha Świętego.560 Rachunek Bartlemana jest do tego istotny 

studiować ze względu na jego szczegóły dotyczące ciągłości przebudzenia w Los Angeles z 

m Wacker, G .. Heaven Below: Ear ~ v Pentecostals and American Culture. (Cambridge: Harvard Uni \\ ~ 
rsity Press. 2001) .88. Jest to pewne) potwierdzone w późniejszym brytyjskim Pentecostalism. W 
odniesieniu do grupy Oxford. jeden z uciekinierów zielonoświątkowców komentuje: „Na wszystkich 
spotkaniach Grupy, w których uczestniczyłem lub słyszałem, nigdy nie było wzmianki o krwi Chrystusa 
w jej ekspiacyjnym charakterze”. Lud. Harold. „Moje doświadczenie z Oxford Group”. Redemption 
Tidings 9:. + (Kwiecień 1933) .3. ~~ 8 Robeck. C .. „Bartleman. Frank” w Burgess. S. .. i E. Van Der 
Maas. (red.). The. \ EH · / nternational DictionQl} 'of Pentecostal and Charismatic. \ / Ol't! 
Ments. (Grand Rapids: Zondenan. 2 () () 2). 366. ~~ 9 Gotl Fields While. 113–5. '(, 0 Szczegóły publikacji 
jak w notatce. + 73. Kolejne. Nieco nowsze wydanie ma epilog h). \ Rthur Wallis. W ten sposób poznaje 
historię Kościoła) z perspektywy restauratorskiej. powołując się wyłącznie na Odrodzenie 1904 roku 
jako wydarzenie ..... z którego wyszedł świat - \\ ide Pentecostal 1 \ 1 \) \ l'ment ..: · bez wzmianki o . \ 
Zusa Street. niezwykle dziwny kawałek \) fwork l \) użyj jako przedmowy do haka t1n właśnie tego 
suhject. chata, która jednak jest użyteczna: Bartleman. r ... I :: I / S (/: ·; 'reef. (Nc \\ Kensington: \\ h 
itaker. 1 (82). 165. 
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Walijski RevivaL daje w ten sposób możliwość oceny wszelkich możliwych 

zależności dotyczące terminologii pokuty. Na jego konto teraz zwróć się. 

5.1 Konto Franka Bartlemana. 

Frank Bartleman urodził się w 1871 r. Syn -stern rzymskokatolickiego .. ~ bl i dorastał 

na farmie. 

562 

Żył w ciągłym złym zdrowiu z myślą o śmierci 

daleko. Po nawróceniu w 1893 r. W wieku 22 lat, jego zapał do świata 

zaczął się. 



563 

Był teologicznie nieco lepiej wykształcony niż wielu innych wczesnych 

Liderzy zielonoświątkowi po studiach w Temple College i Moody Bible Institute. 5b4 

Był denominacyjnym włóczęgą, sprzymierzającym się na różnych etapach z Zbawieniem 

Army and the Wesleyans w Pensylwanii, Pillar of Fire w Denver i Peniel Mission 

w Sacramento, zanim wreszcie dotrze do Los Angeles w grudniu 1904.5b5. Tutaj. 

po tragicznej stracie jego najstarszego dziecka, Estery, w wieku trzech i pół lat, on 

zaprzyjaźnił się z Józefem Smale w First Baptist Church. Po tym, jak pojawiły się wiadomości o 

Odrodzenie walijskie, długie spotkania modlitewne odbywały się w tym kościele, aby nastąpiło 
przebudzenie 

do Los Angeles.566 Były to dni pełne nadziei \\ kura w całym mieście 

wiele kościołów i grup świętości zostało pobudzonych do modlitwy za walijskie przebudzenie 

zjawiska do zobaczenia w Los Angeles. Rachunek Bartlemana zaczyna się od jego przybycia do 

Los Angeles. 

'01 Robeck. „Bartleman.” 366. 562 SYnan. V .. „Frank Bartleman and Azusa Street” „w Bartleman. A :: 
usa.” Ii. „0,1 S ~” nan. „Bartlcman:” „ii. '(1 "R · obel'k." Bartleman:' 366. 565 Robel'k. Oo Bartleman: 
'366: Synan. Oo Bartleman. Oo "ii -: \\." (10 Synan. "Bartleman:': \ \ -wi. 
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Odrodzenie walijskie jest widoczne we wczesnych rozdziałach jego książki. Bartleman 

miał dobre wyczucie historii chrześcijańskiej i był wyraźnie nauczony wszystkich ważnych rzeczy 

nazwy i ruchy historii kościoła protestanckiego. 567 Bartleman prawdopodobnie Sa \\ 

sam jako Melanchton: 

Sam Luter oświadczył, że jest tylko szorstkim drwalem, który powala drzewa. Pionierzy są tego 
rodzaju. Bóg dopracował Melanchtonów, aby podążać, przycinać i kształtować drewno 
symetrycznie.568 

Przedstawia wówczas biblijno-historyczne ramy dla zrozumienia przebudzenia 

mieć miejsce: 

Walia miała być kolebką tego ogólnoświatowego przywrócenia mocy Bożej, Indii [odrodzenie Mukti 
Mission], ale Nazaret, gdzie został „wychowany”, 569 

Ma starotestamentowe ramy dla Josepha Smale'a i Williama Seymour: 

". Brat Smale był Bożym Mojżeszem, który poprowadził lud aż do Jordanu, chociaż on sam nigdy nie 
dotarł do [Smale nigdy nie akceptował języków]. Brat Seymour poprowadził ich. 5 0 



567 Wspomina o Johnie Wesleyu II x (pr. ·· \ .. 16. - + 5. 75,89. 99. 152. 168-9. Martin Luther I Ix (str. 9. 
62. 75.80. 151. 165. 170. 17I) .Zwingli4x (str. I02.170.17l). CharlesFi nney4x (str. 27. 137. 162.173). 
Melanchthon 3 x (str. 62. 80. 160). John Bunyan Ix (str. 71). Smażyć IX (str. 72) Cranmer Ix (str. 172) i 
John F. letcher Ix (str. 27). Ci cierpiący źle zrozumieli reformatorów historii protestanckiej są 
wykorzystywani przez Bar11emana jako matryca interpretacyjna, która pomaga mu zrozumieć sens 
dobra i źle, że widział, jak się wokół niego dzieje: · Cranmer. inny reformator nie przyjął żadnej 
konkretnej partii ani wieku ..... (str. 1 n). „Chcieli spotkań„ zielonoświątkowych ”. Lider napisał do mnie 
...) Zesłanie Ducha Świętego ..., list wydawał się pełen entuzjazmu. rzecz, którą John tak bardzo 
zniechęcał i deprecjonował ... Musieli się dowiedzieć, że „Zesłanie Ducha Świętego” oznacza 
wymieranie życie seif ... Mężczyzna kiedyś poprosił Lutra, by polecił mu książkę zarówno zgodną, jak i 
przydatną. Ja! odpowiedział Luther. „Takie pytanie jest poza moimi możliwościami. Im lepsze rzeczy, 
tym mniej im się podobają ... · (str. 99). Bartleman. A '= - Issa 568 Bartleman. A. = - usa, 62., ( , q 
Bartleman.. 1 '= - Is. 90: wyciąg z artydów jego napisanych dla .lpos {o / ic Light w październiku 1906 r. 
570 Bartlcman. I. = - us {[, () 2. cr „Bóg znalazł Swoich w osobie Brata Smale'a, aby poprowadzić nas do 
przejścia przez Jordan. Ale On, brat Liwego Sl'Y, żałuje, że nasz Joshua poprowadzi nas 0”. Bartleman. 1, 
= -sUQ.4 () 
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Podobnie jak Melanchthon, Bartleman był raczej zwolennikiem niż przywódcą. W pełni się przyjął 

każda kolejna fala doktryny, która przetoczyła się przez szeregi świętości: pierwsze języki. 

następnie nauczanie Williama Durhama o „zakończeniu pracy” z 1911 r. w końcu obejmując 

moda na „jedność” w 1913 roku. To dzięki temu drugiemu ruchowi zaczął tracić swoje 

wpływ. 

571 

Jednym ze znaczących sposobów, w jaki podążał za innymi, było jego zainteresowanie 

Welsh Revival, które, jak się wydaje, wyłapał ze Smale.572 Bartlemana 

entuzjazm dla Walijskiego Odrodzenia osiągnął swój szczyt w ciągu kilku miesięcy 

po nabyciu dwóch książek w maju 1905.573 

Po wizycie Smale'a w walijskim RevivaL, z którego powrócił w czerwcu 1905 roku, 

Bartleman miał odwagę osobiście nawiązać kontakt z Evanem Robertsem. Nad 

latem i jesienią 1905 roku trzy razy napisał do Robertsa. Pierwsze dwa Robertsa 

odpowiedzi są grzeczne i nietypowe. Trzeci jest jednak zdecydowanie wojowniczy: 

Loughor, Walia, 14 listopada, '05. Mój drogi towarzyszu: Co mogę powiedzieć, żeby zachęcić cię do tej 
strasznej walki. Uważam, że to jest najbardziej okropne. Królestwo złego jest oblegane ze wszystkich 
stron. Och, miliony modlitw to nie tylko forma modlitwy - ale dusza odnajduje drogę do Białego 
Tronu! ... modlę się, aby Bóg wysłuchał waszej modlitwy i umocnił waszą wiarę. i uratować 
Kalifornię. Pozostaję twoim bratem w walce. Evan Roberts. ) 7 ~ 

To by dobrze pasowało do własnej obsesji Bartlemana na temat diabła i wszystkich innych 

rzeczy satanistyczne. W szczególności często utożsamia chorobę ciała, bez względu na to, czy jest 0 



lub członka rodziny, jako atak diabła: „Wtedy diabeł mnie zaatakował 

m SYnan. · „Bartleman.” „” Iii. 572 I, tj. Także zapisuję, że FB 1 \ kyer mówi o tym w kwietniu 1905 r .: 
Bartkman. I ~ usa. 7. m "l \ la \, 1905. I Tote in an artykuł „1 \ 1) dusza jest zmęczona, gdy czytam o 
glt1rious \\ lub \ ... lace grace w Walii.”: „Bal1leman. . blsa. 11. Książki T \\ O \\ ere Re \ 'i \' Q1 w Walii 
autorstwa G. Camphell \ Inrgan. i. The Great Rt '\' i \ '01 ill Wales by SB Shaw. 57-1 Bartleman. . T ~ 
Issa. 33 
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straszna neuralgia żołądka:, 575 Podobnie: „Mały John \\ jak wzięty \\ i drgawki 

a diabeł próbował go zabić: 576 

Po drugie, wszelkie zakłócenia w spotkaniu, zwłaszcza jeśli przeszkadzały mu w tym 

głoszenie było również postrzegane jako diabeł walczący ciężko, aby powstrzymać Słowo Boże 

głoszone: „Wiele razy głosiłem na zjeździe. Ale mieliśmy 

wielka bitwa. ”, 577 Podobnie tutaj:„ Poddali mnie próbie surowej 

cenzura ... diabeł próbował utrudnić moje przesłanie. ,, 578 

Mimo to twierdzi: „Staramy się powstrzymywać przed powiększaniem mocy szatana: 57 lat 

wydają się być dwoma epizodami w jego życiu, kiedy był szczególnie świadomy demonów 

działalność, z których pierwszy był czas jego założenia ósmej i klonowej misji w 

jesień 1906 r., opisana w rozdziale 4. Tę misję następnie przekazuje 

William Pemberton z powodu wyczerpania. Jeszcze zanim przekazał Pemberton, 

Bartleman zeznaje, że przez cały ten czas „… opozycja stale rosła 

z kościołów:, 58o Ten rozdział z 33 stron 

581 

ma 11 odniesień do słowa 

„diabeł” oprócz innych epitetów, których używa. 

582 

Drugi szczyt w odniesieniach do 

diabeł pojawia się w rozdziale opisującym jego powrót, po wielu podróżach, do \ A'est 

Wybrzeże na wiosnę 1908 roku. Następnie ponownie podróżuje na wschód. Ten odcinek jest opisany w 

22 strony rozdziału 6. W tym czasie, przy jednej okazji, informuje. „... rzadko kiedy 

nigdy wcześniej nie odczuwał tak cudownego przepływu Ducha:, 583 Ten rozdział ma również II 

575 Bartleman. A :: usa. 94 '70 Bartleman. A :: usa, 119. 577 Bartleman. A :: lisa. 124. "S Bartleman. A :: 
II, \ o. 129. 57Q Bartleman.. 1 :: 11 '\ 0. 71. 580 Bartleman. A :: II, \ iI. 68. 581 Średnia długość 8 



rozdziałów tworzących główne narracje to 19 stron. S ~ Np. „Szatan” 3 \. ... lewatywa) .. 2 \ .. 5S3 Ba ~ 
tkman. A :: usa. 125. 
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odniesienia do słowa „diabeł” oprócz odniesień do „enemv” i „sił ,,; 

zło '· 584 Diabelska świadomość Bartlemana wydaje się wznosić i opadać \\ z dereeree z - 

intensywność, z jaką czuje się świadomy mocy Boga. W takich momentach. on często 

czuje, że wkracza na nowy grunt, przejmując terytorium od „wroga”: 

Byłem pod specjalnym oświeceniem Ducha w tym miejscu, zbierając terytorium od diabła. W głoszeniu 
zawsze można powiedzieć, kiedy przybyli na nowe terytorium, a nie zanim wyzdrowieli. Wróg jest 
zawsze odkrywany i generalnie dokonuje wściekłego ataku na ciebie. 585 

Doświadczenie Bartlemana daje nam zatem okno na szerszego diabła 

świadomość, która, jak zobaczymy, była bardzo widoczna w szerokim zakresie przebudzenia 

Uczestnicy. Dlaczego taka diabelska świadomość nie pojawiła się w podobnie podwyższonym 

nadprzyrodzoność przebudzeń przed walijskim przebudzeniem w latach '04 -05 jest tajemnicza. To 

wydaje się również, że przebudzenia w XIX wieku nie przyciągały tak bardzo 

ludzka opozycja, jakiej doświadczyli pierwsi zielonoświątkowcy, i często jest ona ludzka 

opozycja opisywana w kategoriach „diabła”, „szatana”, „wroga” i 

„siły zła”. Możliwe jest również, że na końcu ruchu świętości znajduje się w nim 

w różnych wymiarach podjęto próbę przeniesienia sceny bitwy 

bez grzechu wewnątrz diabła. Pugnata spiritualis zmieniał kształt. To mogło 

niech będzie to cały projekt uświęcenia, zarówno w Wesleyan, jak i nie-Wesleyan 

formy, zawodziły i potrzebny był nowy wróg, aby zepsuć tę awarię. Jessie Penn 

Wydaje się, że Lewis był na czele tej zmiany uwagi z grzechu wsobnego na 

„niewidzialne siły mocy ciemności .. 586 To przejście na bardziej demonologiczne 

584 Raz bufor. „De \ il” występuje raz w rozdziale 1 (13 stron). trzy razy w rozdziale 2 (30 stron). ti ,, ~ 
razy w rozdziale 3 (24 strony). c razy kvcn w rozdziale 4 (32 strony). trzy razy w rozdziale 5 (19 stron), 
razy rozszczepione w rozdziale 6 (22 strony), raz w rozdziałach 7 (22 strony) i 8 (12 stron) i wcale w 
rozdziałach 9 i 10. 585 Bar-tleman. A ~ lIs (/. 119-20. 58b Penn-Lc \\ is. I.lk ill the _,) pirit. 23 
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światopogląd był również jednym z elementów prognozy sprzed tysiąclecia i 

przekonanie, że to były ostatnie dni. Ucisk był tuż za rogiem. 

Zbliżające się powstanie antychrysta zapewniło środowisko tak samo diabłu 



bardziej niż kiedykolwiek wcześniej winny jest wielu innych rzeczy poza grzechem osobistym. On 

można winić za zakłócenia i fanatyzm na spotkaniach, prześladowania ze strony 

szerszy Kościół, a także choroby ciała. 

587 

Kontynuując podobieństwo do Melanchthona, Bartleman był nie tylko jego następcą 

pionierzy i mody duchowe. Był także „trymerem” i „kształtownikiem” tego, co 

pionierzy przecięli. Jego krytyka niegodnych elementów w tym, co zapisał, był zjadliwy i 

niepochlebny. W kaznodziei uważnie obserwował samolubne ambicje i lamentował 

brak jedności Kościoła. 

589 

Niepokoiła go również potencjalna utrata 

centrum chrystologiczne w ramach zielonoświątkowców: 

Na początku dzieła „zielonoświątkowego” bardzo się nauczyłem w Duchu, że Jezus nie powinien być 
spowolniony. „zagubiony w świątyni” przez wywyższenie Ducha Świętego „darów Ducha”. Wydawało 
się, że istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że stracimy z oczu fakt, że Jezus był „w sumie”. · ... Ork z bhf 
'd' 590 Kalwaria, pojednanie, musi wyśrodkować naszą stałą eratton. 

587 komentarz Andersona. „Niezwykłe działania duchów. Zielonoświątkowcy wierzyli. \\ jako dowód 
hurtowego przeciwdziałania demonicznemu światu przeciwko jego nieuchronnemu zniszczeniu:„ 
Wydaje się, że popiera ideę zielonoświątkowego demonologa ~ był związany ze swoim eschatologiem:: 
\ nderson. RM .. l "ision o (rile Disinherited: The \ / aking ((American Pentecostalism. (Nc \\ Ylll" k: 
Oxford lIni \ ersit \ Press. 1979) ) .96. ~ 88 Opisywanie e-maili w Fighth i Maple: „Miałem największy 
problem z dziwnymi kaznodziejami.” Chciał głosić. Ze wszystkich ludzi wydawało się, że mają 
najmniejszy sens… lubił słuchać ich. Ale człowiek) pn: acher zginął w tych przekleństwach. "Bartleman. 
A: Issa. 70. 58 <>" Ork stał się jeszcze jedną konkurencyjną partią ..... "Z pewnością impreza duch ”nie 
może być · Pentccostal. · W prawdziwej Pięćdziesiątnicy nie może być żadnych różnic:„ Bartleman. A :: 
usa. 68. 5 <> 0 Bartleman. A: usa. 85. cr. "J misja e: \ alts e \ pl 1Ily Duch nad Panem Jezusem 
Chrystusem jest związany skałami błędu fanatyzm: „Bartleman. A :: usa. 106 
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W swojej relacji wspomina o krwi Jezusa 13 razy. (nigdy w bezpośrednim związku 

z diabłem). Jego głównym zmartwieniem jest to, że zostanie on wywyższony .. 591 i „powiększony, ..59 
~ i 

ubolewa nad tym, że w pewnym momencie własnej posługi z powodu „dumy z siebie: linii hymnu 

„nic oprócz krwi Jezusa” było nieco „stracił z oczu OC, .593 

Chociaż zdecydowanie popiera nacisk na krew na Azusa Street. on tylko 

raz przedstawia wyjaśnienie tego nacisku. Najwyraźniej sam Duch \\ 3S 

Ten, który „podnosi” krew: 



Duży nacisk położono na „krew” do oczyszczania itp. Podniesiono wysoki standard czystości 
życia. „Kiedy wróg przyjdzie jak potop 3, Duch Pana podniesie standard przeciwko niemu. , 594 

Wydaje się, że nie ma żadnego oczywistego związku między naciskiem na krew w krwi 

Odrodzenie walijskie i nacisk na nie w służbie Bartlemana. Związek między 

Odrodzenie walijskie i odrodzenie ulicy Azusa są odtąd coraz słabsze 

Bartleman, jak wiele innych białych w szeregach wczesnej Azusa 

zbór, prawdopodobnie miałby niewielki wpływ na misję, na swój kapelusz 

duszone ministerstwa prowadzące do założenia ósmej, klonu i górnego pokoju 

misje jesienią 2006 roku. Sam Seymour nie miał kontaktu z Walijczykami 

Odrodzenie i nie wydaje się, aby czerpało z niego wiele inspiracji. 

595 

5 () 1 barman. A :: IIsa. 86 i 156. „<) 2 Bartleman. Odp .: Issa. 64. \ q1 Bartleman. . 1: Issa. 79. „<). J 
Bartleman. Odp .: Issa. 54. "'Jedyną wzmianką o Wdsh Rc \ i \ al w wierze apostolskiej jest c, cerpt z Ak, 
a ander Boddy's: count of jego \ isit to Norway in \\ hich.he co ~ pares.it to h ~ s: is ~ t ~ .o the \\ 'e.lsh 
Revival: "", -' \ Scundina \ ian Rc \ i \ ul: The Witness of 'rongues \ lanItcstcd In ChrIStianIa Apostolic 
Faith 1: 6 (f-eb. 

1 \ 1ar.1 (07). 8 
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Nacisk na diabła i wojnę duchową mógł stać się 

powszechne wśród przełomowych grup świętości po obu stronach 

Atlantycki. Nacisk ten otrzymał nową rolę wśród zjadliwych 

sprzeciw, z którego większość pochodziła od innych chrześcijan przeciwko nim. Facet 

tysiącleci potępiali ich jako „ostatnie wymioty szatana: 596 

Część Zielonoświątkowców obwinili też diabła za wrogość innych chrześcijan. onl) 

z dużo mniej gorzkim tonem, niż był używany przeciwko nim. Wygląda na to, że w Azusa 

Ulica po raz pierwszy pojawia się silny związek między krwią a wojną duchową. 

Dla Seymour ten link był oczywisty w historii Wyjścia. Zastosowanie takich 

Typologia Wyjścia, a także wszystkie inne zastosowania, do których przykładana jest krew Chrystusa. 

zostaną zbadane w dalszej części. 

5.2 Magazyn Wiary Apostolskiej. 

Wrażenie, jakie mieli goście, że krew Jezusa była bardzo podkreślona w Azusa 

Spotkania uliczne są wspierane nawet pobieżną lekturą wczesnych numerów The 



Wiara apostolska, magazyn wydany po raz pierwszy we wrześniu 1906 r., Dystrybuowany za darmo i 

zdobycie 50 000 czytelników na całym świecie przed przeniesieniem do Portland, 

Oregon. Tak wielka była spontaniczna modlitwa i wsparcie finansowe wszystkich osób w Internecie 

Lista mailingowa. że przeniesienie wszystkich oprócz lokalnej listy mailingowej do Portland w czerwcu 

1908 przypisuje się wyssanie życia z misji Azusa prowadzącej do ochłodzenia 

odrodzenie na początku 1909 r. 

597 

„W, Nichol. J. I .. Zielonoświątkowy. (Nc \\ York: Harper & Row. 1966). 70. 597 elLll'hi, „William J. 
Scymour.” 15-16. 
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W tym badaniu skoncentruję się na kwestiach od 1: 1 (wrzesień 1906) do 1: 12 

(Styczeń 1908) 598, które wszystkie zostały napisane i wysłane z Azusa Street i odzwierciedlają 

sytuacja tam. W tych pierwszych 12 wydaniach jest średnio 27,5 odniesień do 

krew Jezusa za wydanie, każde wydanie ma średnio 42 strony, 599 łącznie 

7 artykułów w całości poświęconych pokucie. 600 Jest ich w sumie 

331 odniesień do krwi Jezusa w pierwszych 12 wydaniach. Nie trzeba dodawać że. Bibliografia 

do krwi, choć wyjątkowo wysoka w porównaniu z dużo późniejszymi czasopismami. 

nie dorównują liczbie odniesień do Ducha Świętego. „Duch Święty” jest zdecydowanie 

najpopularniejszy termin pneumatologiczny, stosowany łącznie 1,039 razy. "Duch Święty" 

występuje 228 razy, a „Namaszczenie” 52 razy. Łącznie ich liczba sięga 1,319. 

uśrednianie przy 112 wystąpieniach na problem, ponad czterokrotnie więcej odwołań do 

krew Jezusa. 

„() 8 Wziąłem pierwsze 12 issucs nie tylko dlatego, że wychwytują one ruch w najszerszym cffcn CSL'cnt 
i detiniti \ e, ale także dla celów porównania z innymi czasopismami, do których nie używam tego 
samego próbka z pierwszych 12 problemów. Z moich wykresów (merleat) zauważasz, że randka to ~ ne 
\ Cn. Odzwierciedla to nieregularność \\ ith \\ wiara apostolska, którą należy nacisnąć. To był miesiąc) 
tylko dla 

pierwsze 5 problemów. 599 Problemy 1: ~ -1: 6 są nietypowe) długie: I: ~ i 1: 5, każdy o długości 56 
stron. oraz 1: 6, n stron. / \ 11 inne wydania z okresu Azusa bet \\ ecn 3 ~ i 38 stron. Ze względu na te \ 
arancje mam \ cragcd figury na podstawie wykresu „na stronę”. , 600 S '1) U ~ r \\', 
„ThePreciousAtonement.” TheApostolicFaithl: ltScp. 06) .11-12:. \ Non .. ·· lhe, L \ nC .n .... Spirit'FolI 
(ms the Blood. "The Apostolic Faith I: 1 (Scp.'06). 22:. ~ \ non .. '" Victory: nlOO \ ~~ s, Crucifixion "The 
Apostolic Faith I: 1 tSep.'06) 29:. \ Non .. "Bez skazy Baranek Boga, 7/1 l 'j I",:' tl I 'til)' L '' () ()) tf) _ 17 '\ 
non "Niosąc swój Rcnroach : „The Apostolic Faith 1: 5.” 1posto IC '01 1.-T \ L.. -T '. -T ..:': -: r ·., .. ~> 
". (.Ian. '07). n-2 ~:. \ non .. '"\' irtue W ciele Pertecta, Wiara apostolska 1.6 (hb .- \ lar. 07). I., - IL 
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1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 o 

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 

(0 0, c .. Q.) (f) 

Częstotliwość odwołań do krwi (średnia liczba na stronę) 

------ -------- 

- ----- 1 

(0 (0 (0, ......,, ......, ......,, ...... 0 0 0 0, ......, .. .... 0 0, ......, ...... Oro,,, 00 00 0 "" "'0> () 0"> 0 ">,,, ~ O"> ( ) c 
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Częstotliwość terminów pneumatologicznych (średnia liczba na stronę) 
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Wśród artykułów dydaktycznych priorytetem jest pneumatologia 601. Łącznie jest ich 26 

artykuły dające nauczanie o Duchu Świętym i duchowych gifis, 602 oprócz licznych 

(lOI M) m thodolog) in I cting only 't boling arti Ie' i e 'c1uding all t tim ni i th am it is allall myanaly e 
peri dical.M) int ntioni to r ateal \ elpla) ingti Idofdata. Rycina dla pirata 1 (01) i boskiego halinga w 
tanach mogłaby być opisana b) te tim nie) w oparciu o dane w tej sprawie i ton. Cześć, zając, nie 
przyciągaj tych chwil. Ja zawsze jestem. rc orded all po tr) a I fund s, że p em \ ere ften \\ ritten b) 
Earle) Pcnteco., tal on all r urofthc c ubj cts. 602 non., „Tongues as a, ign:„ Till!. Ipo. Foliolic Failh I: I 
(ep'-06). LI.:-: Anon .. ”1 hI .: Promi., C do lood:” rhe Apo. 10 Ii "- {lith 1: 1 (ep. · 06) ._ 3-_4: t \ lIen.11. I 
.." \\ hentheHol) Gh {'> t rca ~.,. "Lhl 

świadectwa chrztu w Duchu Świętym (BHS odtąd). Powtórne przyjście 

Chrystus jest drugą najbardziej dominującą doktrynalną pilnością, na ten temat składa się 14 artykułów 

podmiot, wykazując stały spadek znaczenia w krótkim przedziale czasu 

objęte tą analizą. 



603 

Jak wspomniano, istnieje 7 artykułów na temat pokuty. 

Pokazują one bardzo gwałtowny spadek częstotliwości, a jednocześnie przypadkowe odniesienia do 
Krwi 

pokaż ogólny wzrost, jak pokazano na wykresie. Podano tylko 3 artykuły 

nauczanie o boskim uzdrowieniu, 604, podczas gdy świadectwa uzdrowienia, często bardzo krótkie, są 

wspólny. 

Pracując z hipotezą opartą na relacji Bartlemana, że świadomość diabła, 

i być może towarzyszący temu nacisk na Krew idzie w parze ze wzrostem 

Wiara apostolska 1: 2 (październik 06), 17–18; Hall, A., „Cześć Ducha Świętego”, Wiara apostolska 1: 2 
(październik 2006), 35-36; Cook, GA, „Otrzymywanie Ducha Świętego”, Wiara apostolska 1: 3 (nr \ '. 
'06). 18-19: Anon., „Dziesięć dziewic”, Wiara apostolska 1: 3 (06 listopada). 35; Wzgórze. F.., 
„Ochrzczony Duchem Świętym”, [piosenka] Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 06), 17–18; Anon .. 
„Enduement of Power”. Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 06), 18–19; Anon., „Chrzest Duchem Świętym 
Zapowiedziano”. Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 06). 21–22; Anon • „Prawdziwa Zesłanie Ducha 
Świętego”. Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 06). 25–27; Anon., „Grzech przeciw Duchowi Świętemu”, 
Wiara apostolska 1: 4 (grudzień '06) .51-52; Ellison. JW, „Przywrócono Pięćdziesiątnicę” [wiersz] Wiara 
apostolska 1: 5 (7 lipca), 24; Stewart. S. „Duch Święty bądź moim gościem”, Wiara apostolska 1: 5 
(styczeń 2007), 24; Seymour, W.1., „Przyjmijcie Ducha Świętego”, Wiara apostolska 1: 5 (Jan '07), 24-
25; ten sam. „Dary Ducha”. Wiara apostolska 1: 5 (styczeń '07) .2627; Anon., „Bóg jest własną 
interpretacją”, Wiara apostolska 1: 5 (Jan '07), 28-29; Seymour. WJ .. „Chrzest Duchem 
Świętym”. Wiara apostolska 1: 6 (luty-mar. '07), 56-57; Anon .. „Rodzaj Pięćdziesiątnicy. II Kron. 5”, 
Wiara apostolska 1: 7 (kwiecień '07), 18-20; Lupton, L., „This is That”, The Apostolic Faith 1: 7 (Apr. '07). 
22-24; Anon .. „Do ochrzczonych świętych”, Wiara apostolska 1: 9 (wrzesień 2007). 19–
22; Seymour. W.1., „List do jednego widzącego Ducha Świętego”, Wiara apostolska 1: 9 (wrzesień 
2007), 23–25; Anon., „Notatki zielonoświątkowe”, Wiara apostolska 1: 1 0 (7–7), 24–26; Anon .. 
„Pytania, na które odpowiedziano”, Wiara apostolska 1:11 (7 października-08. 08), 10; Anon., „Chrzest 
Duchem Świętym”, Wiara apostolska 1: 11 (7 października - 8 stycznia). 26–29; Anon .. „Kto może 
prorokować”? Wiara apostolska 1: 12 (08.08), 16-17. 603 Anon .. „Tysiąclecia”, Wiara apostolska 1: 1 
(wrzesień 2006), 21-22; Anon .. „Jezus nadchodzi”, Wiara apostolska 1: 1 (wrzesień 2006), 29-
30; Keyes, L. .. „Przesłanie o Jego przyjściu”, Wiara apostolska 1: 2 (październik 2006), 24; Kilbeun, D., 
„Przesłanie o przyjściu Chrystusa” [wiersz] Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 2006), 52-53: Hezmalha1ch, 
T. • „Jezus nadchodzi”, Wiara apostolska 1: 4 (Grudzień · 06). 55–56; Beck, A. „When Jesus Comes” 
[wiersz] Wiara apostolska 1: 5 (styczeń 2007). 15-17; Seymour. WJ, „Oto Oblubieniec Kometa”, Wiara 
apostolska 1: 5 (styczeń 2007). 17–19; Beck, A. .. „Wojna, zachwyt i później”, Wiara apostolska 1: 6 
(luty-marzec. 07), 28-31: Anon .. „Znaki jego przyjścia,” Wiara apostolska 1: 6 (luty-marzec 07). 52–
54; Kent. CE .. „Znaki czasu:„ [wiersz] Wiara apostolska 1: 7 (kwiecień 07). 17–18; Beck. A .. „Pierwsze 
zmartwychwstanie:„ [wiersz] Wiara apostolska 1: 8 (Maj '07), 12-13; Anon .. „Jezus nadchodzi:„ 
[wiersz] Wiara apostolska 1: 8 („ta) '07), 14; Hezmelha1ch, T., „Rodzaj przyjścia Jezusa”, Wiara 
apostolska 1: 9 (7 września). 31-33: Anon., „Notatki o przyjściu Jezusa”, Wiara apostolska 1:10 
(wrzesień 2007). 31–35. 604 Anon… „Nosił nasze choroby”, Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 2006). n - :! 
8: Anon .. „Uzdrowienie”, Wiara apostolska 1: 6 (luty-marzec '07). 49-51: Anon., „Uzdrowienie”, Wiara 
apostolska 1: I 0 (S ~ p.'07l. 11 

12: 
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Świadomość obecności Ducha Świętego porównałam odniesienia do Krwi 

z odniesieniami do Ducha. Dalsze porównania zostaną dokonane w odniesieniu do 

Diabeł. OveralL nacisk na Ducha wydaje się dość konsekwentny, ale gdzie 

fluktuacje są widoczne, odniesienia do krwi i Ducha wydają się unosić i opadać 

razem. Rosną razem od października '06 do stycznia '07. Bardzo luźno, 

wiosną 1907 roku istnieje wspólny szczyt i oba tematy osiągają najwyższe szczyty w roku 

Nowy Rok 1908 r. Nastąpił również wyraźny zastój w styczniu 1907 r. Jesień 

1906, podczas którego następuje stały wzrost Krwi i Ducha, przemawiają, jest ewakuacją 

parafian do sąsiednich misji Ósmej, Klonu i Górnego Pokoju, jak 

a także bolesny i zuchwały rozłam między Seymour i Parham w październiku. 

Ten okres pokazuje również najwięcej relacji opozycji z innych kościołów. Kwestia 

1: 2 (październik 1906) zawiera dwa artykuły na ten temat. 

605 

i wydanie 1: 4 (grudzień 

1906), kolejna. 606 Możliwe, że był to czas, kiedy Misja tego potrzebowała 

potwierdzają się, odwołując się do swoich najbardziej cenionych znaczników tożsamości. To jest 
ważniejsze. 

jednak. zwrócić uwagę na sposób, w jaki dowody, zwłaszcza ze wspólnych powstań i 

porażki od października '06 do stycznia '07, wspierają ideę, że krew i Duch 

byli razem w doświadczeniu Pięćdziesiątnicy aż do czcicieli ulicy Azusa 

byli zaniepokojeni. Wspomnienie jednego miało oznaczać drugie. To połączenie 

Chrystologię i pneumatologię można zobaczyć w tak zwięzłych wypowiedziach: „Po nas 

zabierzcie Ducha Świętego do naszych dusz, tak samo potrzebujemy Krwi, ponieważ Krew 

605 „Jeden kościół”. Wiara apostolska 1: 2 (październik 906). 25; „Rozprzestrzenia ognia”. Wiara 
apostolska 1: 2 (październik 1906). 3 \ -32. Oba te elementy przypominają wydalenie Williama 
Pendletona i 35 członków kościoła z ich wyznania (baptystów). 606 „Zesłania Ducha Świętego” i Znaki 
FoIIO \\ ing: „ApostoliC Faith 1: 4 (Dec.1906l. 1-4. W tym miesiącu również. Artykuł anty-
zielonoświątkowy b) Phineas Bresee zostaje opublikowany:„ The (lift of longues : '\ a :: arenc .If ~' 
sst.'n, ~ t'r (Dec.l3. 1906). Th is artic Ie in ~ urn. "jak poprzedza, a ~ artic, l ~ for .. ~ ocky \ I ~ .lInta.il1.Pi 
/ lar otFir ~ m. June: Bridwell. C. "Fanatical Sect In Los: \ ngeks (laams (11ft ot longues. ROcJ..l .l / 
olilltam PI // W oj 

Ogień (13,19 czerwca (6). 
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przynosi życie i słodkość ”, 6 

1 

) 7 i to: ..... jedynym sposobem na rację jest narodziny 

Duch przez krew z Kalwarii:, 6U8 

Ta sama zasada działa w drugą stronę: Duch przynosi nowe urzeczywistnienie 

znaczenie krwi: „Wydawało mi się, że mam pojęcie o ogromnej skuteczności 

Krew Chrystusa i Jego wszechobecność w Duchu jak nigdy przedtem: · 609 I, cytując 

z brytyjskiego świadectwa BHS: „Duch Święty zstąpił na mnie w niedzielę wieczorem 

pokazując mi potężną moc we krwi Jezusa:, 610 

Pod względem składu oczyszczenie jest, zgodnie z prawdziwą wesleyowską tradycją świętości, 
najwyższym 

lista tematów, z 1 cytatem 1: 7 często cytowanym i parafrazowanym w całym tekście. 19% (6- + 

instancje) wszystkich odniesień do krwi w wierze apostolskiej na ulicy Azusa 

być oczyszczonym i umytym. Powiedzenia takie jak: „Jak dzisiaj Go wielbię. HO” chwalę 

On za krew oczyszczającą !, 611 były powszechne na nabożeństwach na ulicy Azusa: „A. 

kolorowy brat powstał i zaśpiewał wersety hymnu, ludzie dołączali do chóru: 

„Krew, Krew, to cała moja prośba; Alleluja, oczyszcza mnie:, 612 

Temat uświęcenia jest również bardzo widoczny w odniesieniach do Krwi. W 

Teologia Wesleya jest praktycznie synonimem idei oczyszczenia i 

wychodzi w 9% (29 przypadków). Drugie błogosławieństwo uświęcenia było wyraźnie 

oddzielone od trzeciego błogosławieństwa BHS: 

007 Wiara apostolska 1: 6 (Feh.-Mar.1907). 47. oOS Wiara apostolska 1: 6 (Fch.-Mar.1907). 55,00 <1 
miód pitny. SL „Ne \\” - Tongued: \ I issionaries for. \ Frica: '.ipostolic Faith 1: 3 C \ () \. „06). 20. 010: \ 
non .. „Świadectwo ora Yorkshire Farmer”. Wiara apostolska 1:11 (styczeń 08). 8. olej Apostolska Wiara 
1: 3 (NO \ .1906). 14. 012 Ipostolic Faith 1: 7 (. \ PriI1907l. 12. 

171 

Tak więc w pierwszym rozdziale Dziejów Jezus nauczał Swoich uczniów, aby oczekiwali obietnicy 
Ojca. To nie było czekać na uświęcenie. Jego krew przelała się na krzyż Kalwarii. Nie miał zamiaru 
posłać Swojej krwi, aby oczyścił ich z cielesności, ale Swego Ducha, aby obdarzył ich mocą. 613 

Jednak zarówno Duch Święty, jak i krew są środkami uświęcającymi: 

Następnym krokiem dla nas jest posiadanie przez Ducha Świętego jasnej wiedzy o drugim dziele łaski 
dokonanym w naszych sercach przez moc Krwi i Świętego Ghosta. 614 



I. jak w tradycyjnym islamskim wesleyanizmie, to drugie błogosławieństwo uświęcenia \\ as 

poszukiwał i zapamiętywał jako godne uwagi, dające się opisać doświadczenie: „30 października 

1897, zostałem całkowicie uświęcony przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa:, 615 

Cechą wyróżniającą mistycyzm krwi na ulicy Azusa jest powracający imperatyw 

zostań · poniżej. ” lub „pokryte” krwią. Jest to podobne do Robertsa i Penn-Le \\ 

terminologia, ale. z powodów już omówionych prawdopodobnie nie pochodzi 

im. Odniesienia do bycia objętym krwią lub bycia pod krwią stanowią 10,5% (35 

instancje) całości w pierwszych 12 wydaniach Wiary apostolskiej: „Jak długo żyjemy 

pod Krwią będziemy mieli życie i zostaniemy zachowani ...:, 616 Czytelników zachęca się, 

„Powiedz świętym, aby się wzajemnie miłowali i pozostali zjednoczeni w miłości i pod krwią 

każdego dnia i pokorna: 617 „Pod krwią” staje się standardem 

autorzy, którzy podpisali swoje artykuły numerem 5 (styczeń 1907). 

611 Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 1906). 23 614 Wiara apostolska 1: 5 (.I.1907). . „61” Wiara 
apostolska 1: 4 (grudzień 1906 r. Artykuł H.1 \ 1. Turney ot SJn Jthe. 616 Wiara apostolska 1: 6 (1 lutego 
1997 r.) 47. ~ .. 617 Apostolska Wiara 1: 7 (: \ pr. 1 9 (7). Trom o \ ndrl '\\ U. Johnson z S \ H ~ den. 
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Kolejny znak wyróżniający oprócz tematu „zakrywającego” i taki, który mógłby przyjść 

zdominować zielonoświątkowy mistycyzm krwi, to temat zwycięstwa. Jeśli tematy 

pokrycie i zwycięstwo przez krew są połączone. te działają na poziomie 20,50 / 0. Jeśli… 

połączone są ze sobą tematy oczyszczania i uświęcania poprzez krew618 

wynosi 280/0. Zatem odniesienia do krwi na Azusa Street są przesiąknięte wojną 

terminologia niemal w takim samym stopniu, w jakim pogrążeni są w świętości z XIX wieku 

terminologia. 

Liczba przypadków, w których krew jest opisana jako zwycięstwo nad „Szatanem:” „wrogiem:” lub 

„diabeł” jest znaczny, wynosząc 10% całości (33x): „Krew Jezusa 

zwycięża każdą siłę i moc wroga. Chwała Bogu:· 

619 

Czytelnicy są 

zapewniłem, że ... Szatan nie jest w stanie przedrzeć się przez krew: · 620 

I może 

pewny, że „Krew podbija wszystkie siły piekielne: 621 



Wydaje się, że wśród niektórych był prawdziwy strach. że może to podrobiony cud 

mają miejsce, gdy starali się o chrzest w Duchu Świętym ze znakiem 

języki. Wtedy przydało się wiedzieć, że ktoś został „zakryty” krwią. 

zainspirowany Ew. Łukasza 11: 9-13, Seymour zapewnia swoich czytelników: „00 myślisz, że dostaję 

splamieni krwią Jezusa i szukajcie Go, aby mnie ochrzcił Świętym 

Duchu, który On da mi węża ?, 622 

618 Oba są w istocie synonimem wiary apostolskiej. jak widać w cytowanym przeze mnie hr. "To nie 
było czekać na uświęcenie ... On nie zamierza posłać Swojej krwi, aby oczyścił ich z cielesności ... · 
Wiara apostolska 1 A (grudzień 1906 r.) 23 (podkreślając umysł. 619 Wiara apostolska I: -l (D ~ ok. 
1906). 3..,. 620. Wiara postolicka IA (D ~ ok. 1906). 16. kolejne możliwe odniesienie do Czerwonego S ~ 
a. 621 Wiara apostolska 1: 6 (lch.-l \ lar.1907). - 1. 622 Wiara apostolska 1: 2 ((kt.1906). 30. 
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Nigdy nie pozwólcie, aby zastępy piekielne sprawiły, że uwierzycie, że żyjąc pod krwią, czcząc krew i 
błagając ją o błogosławieństwa od tronu. że Bóg pozwoli szatanowi przedostać się przez krew. i włóż 
węża do swojego rodu 623 

W późniejszych wydaniach zdjęcia stają się bardziej wyzywające: „Możemy stanąć przed wersją: 

zbierający pistolety piekielne i powiedzcie im, że Krew oczyszcza:, 62. + 

Wydanie z października 1907 r. - styczeń 1908 r. (1: 11) zawiera, co może być pierwsze 

zarejestrowane użycie wyrażenia „błagać krew” w zielonoświątkowcu: 625 

Pamiętajcie, kiedy Pan działa, diabeł też działa, ale kiedy szatan przedstawia wam coś, po prostu 
powiedzcie mu, że jesteście pod Krwią. Po prostu błagajcie Krew, a on ucieknie ... Więc kiedy Duch 
Święty będzie działał. miej oczy skierowane na Jezusa, a kiedy diabeł przedstawi myśl, po prostu go 
zgromadź i błagaj Krwi. 626 

Dodatkowy wymiar danych odkrywa się, gdy stosuje się typologię Exodus 

nagrany. W całym magazynie. Znalazłem tę Paschę. Morze Czerwone i Exodus 

język występuje obok wielu tematów krwi. Złośliwa obecność 

Szatan i jego zastępy (typowane przez faraona i Egipcjan) to coś w rodzaju 

wspólny mianownik wśród takich odniesień, choć w niektórych przypadkach taka myśl ma 

więcej wspólnego ze zbawieniem z grzesznej przeszłości: 

n ~ 3 Wiara apostolska I: ~ (fkL'.1906). 37. 6 ~~ Wiara apostolska I: 12 (I stycznia 908). 17..,. , b2 ~ 
Wyrażenie „błaganie przez krew” występuje znacznie wcześniej: Apostoli C Falfh I: ~ (.Dec.19061. ~ '7.: 
\ ftcr that. Apostolic Faith 1: 7 (: \ pril 1907). 18. cechy a ~ oem h: Bro. \ .E.. Kent entltleJ. "The" I ~ ns of 
the Times ", który ma frazę:" The Blood: one (1 ':,' IS JEST cała nasza potrzeba., JEGO są wspomnienia, o 
które się proszą. "This. howc \\: r. is traditional \\ csle ~~ n hymll? dic I. language., l '~ (': \ 11011. •" 
Jesus. 0 Ilow Sweet the ~ atlle! Apostolski Fmth I: II (19 stycznia (8). _, 0. 
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Baranek Paschalny był rodzajem Chrystusa. .. Krew oznaczała ocalenie ich przed niszczycielem. Tak 
więc krew Jezusa zbawia nas od grzechu, ponieważ szatan nie jest w stanie przedrzeć się przez krew. 6 
~ 7 ' 

... złe duchy nie mogą wpaść pod Krew, tak jak Egipcjanie nie mogliby przepłynąć przez Morze 
Czerwone - Morze Czerwone reprezentuje Krew Jezusa Chrystusa. Krew daje ci władzę nad całą potęgą 
wroga. 628 

... i przepłynięcie Morza Czerwonego, które było rodzajem Krwi Jezusa Chrystusa, która daje nam 
zwycięstwo nad wszystkimi mocami wroga. 629 

Noc, w której zjedli Paschę w Egipcie, była rodzajem grzesznika wychodzącego z ciemności przez Krew 
Jezusa. Alleluja! 63 

To krew uratowała ludzi przed strasznym zniszczeniem w Egipcie. i Krew wymaga dziś zbawienia nas od 
grzechu. 63! 

Pod względem objętości występuje typologia Wyjścia wraz z odniesieniami do krwi 

skromny - istnieje w sumie 12 przypadków - ale sugerowałbym, że są 

znaczący.632 Historia Wyjścia była głęboko zakorzenioną kulturową metanarracją 

wśród Afroamerykanów od czasów niewolnictwa. 633 Jest to najbardziej prawdopodobne 

co oznacza dla nich wyrażenie „pod krwią”. To zdanie jest prawie na pewno 

zakorzeniony w Wyjściu 12-14, ulubionym tekście Starego Testamentu. który przedstawia Izraelitów 

będąc osłoniętym przed aniołem niszczącym z powodu krwi baranka oblał 

na ich drzwiach i nadprożach. Byli więc „pod” ochroną krwi. 

() 27 „Zbawienie i uzdrowienie:„ Wiara apostolska 1: 4 (Dec.1906). 16. 628 ”Odpowiedzi na pytania: Czy 
możliwe jest dziecko Boże h) C duchy?” „Wiara apostolska I: II 

(Styczeń 1908). 15. („c”). Wiara postolicka I: I 0 (Scp.1907). lt .... ', 630 „Święta Starego Testamentu 
wypełniły się dzisiaj w naszych duszach. Apostolskie Fmth I: l) (wrzesień 1907). I.), 63 I .. VIi ho May 
May Prorokować?” Wiara apostolska II I ,: 12 (. Ian. 1: (8) ', 17..., B, 12. Szczyt ten przypada na grudzień 
'06 (.t.). ,), i październik 07-. Ianuar)? 8 (. ~ '). 633 Istnieje wiele badań. · \ Incan -. \ Mcrlcan 
Pentccostallsm. a numher at whh: h odwołuje się do powszechnego użycia Exodus narrati \ ccg ··. \ 
fricans w „~ e \\ \\ orld” utożsamianego z Izraelitami pod niewolą Fgyptiana ... non- \ io ! cnt \ idory o \ 
er en emics i Pięćdziesiątnica. . ~ ecame 

1 tl I 

. I '111h.) II · l' l'n1 "" ") '\ dla ncople, z którym (iod wędrował przez desat. .. t 1e leo oglca S), U: = -'" • t, 
• ' •.,, • • (ieriofL Ro "The Iioly Spirit and the. \ ~ 'Rican Dlaspora: Spiritual. <. Ul ~~ ral and S.PL', lal 
R.oo ~ s ot 1 ~ brakuje Pentccostal Churches: ' Journal (~ rthe f, uropean Pentecostal Theolog / {al A. \. 
\ Ocwt / OI / \ .: I \ (199: - L 91 
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Morze Czerwone jest dalej rekrutowane jako „typ” krwi Chrystusa. 63-l Podobnie jak 

Egipcjanie byli objęci Morzem Czerwonym, więc przeszłość jest pod krwią, podobnie jak 



Izraelici zostali odcięci od wroga przez morze, więc wierzący jest odcięty od grzechu 

i szatan przez krew. 

Istnieją jednak zaskakujące wyniki, gdy odniesienia do diabła, szatana i 

Wróg jest porównywany ze wszystkimi odniesieniami do bycia pokrytym krwią lub posiadania 

zwycięstwo przez krew (w tym rodzaj Wyjścia): 

Q) 0 ') cu a .. 

Pokryty krwią, zwycięstwo krwią 

L. Q) Co 0,3 II) ~ 0,25 ~. ------- .- - c 19 II) c ..... o 0,2 0,15 0,1 o 0,05 z Q) 0 ') cu L. Q)> <do --rn 

034 ./po. lolic: failh 1: 1 0 (, 'ep. 1907). l-L 

- - - r - n 

17 

(I) ~ 0,6 ~ 0,5 ... (I) ~ 0,4 ~ 0,3 ~ 0,2 ~ 0,1 ~ 0 < 

Odniesienia do diabła, szatana i wroga 

Te wykresy wydają się sugerować niezwykle niewielki związek między demonem 

świadomość i apele o pozostanie pod krwią. Najbardziej uderzającym przykładem jest kwiecień 

Kwestia „07: szczyt odniesień do bycia pod krwią i zwycięstwa przez 

krew (kolejny numer pokazuje również szczyt w typologii Exodusa), a jednocześnie grudkę 

odniesienia do diabła. Możliwe, że prawdziwe zagrożenie było bardzo ludzkie i 

że obraz Izraelitów walczących we włazach na noc pod krwią, 

po ich chwalebnym wyzwoleniu z ucisku był potężny dla 

czytelnicy w obliczu prześladowań. I rzeczywiście może to mieć wymiar rasowy 

ponieważ większość opozycji, jak widzieliśmy we wstępie, była biała. Byli niewolnicy 

nadal nie były naprawdę wolne. Krew mogła stać się symbolem ich duchowości 

emancypacja. 

Reprezentowanych jest wiele innych motywów. Krew, oczywiście, m an f "ahati n ': 

6% (20). Potrzeba „honoru”, „podtrzymania”, „powiększenia” i „xalt” th bl di 

bardzo ważne. llch referencyjna zawartość 4% (1 - w stosunku do tal. i cd. d 
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On sam oddaje krew: „Bóg nie szanuje niczego oprócz Krwi. Ten świat jest masą 

korupcji, i nic nie trzyma ludzi przed satanistyczną mocą poza 



Krew Baranka. 635 Czczenie krwi jest szczególnym obowiązkiem Ducha Świętego: 

„Duch Święty nie ma czasu na powiększanie niczego poza Krwią naszego Pana 

Jezus Chrystus., 636 

Pozostałe funkcje krwi w pierwszych 12 wydaniach Wiary apostolskiej to: 

wiele i bardzo różnorodnych. Krew jest silnie związana z dziełem Świętego 

Duch (13x). 637 Jest to sposób na odkupienie, zakup lub zakup przez Boga (9x). to 

ma moc i skuteczność (9x). Ma być po prostu „zastosowany” (3x). tak, że jest „w” naszym 

serca i dusze (3x). Odtąd wszystko, co wierzący są i robią, jest niejasne 

wyczuj „przez” krew (8x). Na przykład można jeść mięso świń „” przez 

krew, 638 i można żądać Pięćdziesiątnicy „przez krew”. Jest i daje życie 

(5x) i zainaugurował nowe przymierze (5x). Jest to istotnie klucz do rasy 

i jedność wyznaniowa (4x): „Dzieło to jest kontynuowane przez mieszkańców Los Angeles 

że Bóg zjednoczył się przez cenną krew naszego Pana Jezusa Chrystusa i moc 

h JEGO 

.. ,, 639 

teo y pmt. 

Zapisano wiele bardzo żywych proroczych wizji krzyża, w których krzyż 

„kapie świeżą krwią: 640 krwi, które również spływają z przebicia Chrystusa 

035 Wiara apostolska 1: 8 (maj 1907). 17. 636 Wiara apostolska 1: 5 (./an.1907). 20. Kapitalizacja 
„krwi” staje się mniej więcej standardem od tego wydania. 637 l g. „Duch podąża za ładunkiem 
h”. Wiara apostolska 1: I (wrzesień 1906). 22. „Jesteśmy wypróbowywani i kształtowani, karani i karani 
i oczyszczani h) Święta Hostia G. przez krew Jezusa Chrystusa”. Wiara apostolska 1: 8. „Mam 
świadomość, że moje serce jest czyste przez Krew Jezusa, a Pocieszyciel ukrywa się w niej i mówi za 
siebie”. Wiara apostolska 1: 8 ([VIa) 1907) .29. Świadectwo t. om D.rv1.Scllers of Dunn. North Carolina.: 
\ pril 24 1907. (, 18, \ non. "Pytanie o mięso." Apostolska porażka 1: 4 (1990). 46. bl <l Wiara 
apostolska. 1: 4 (grudzień 1906). 3. (, .j (l Wiara apostolska 1: 4 (grudzień 1906). 49. 
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ręka, gdy pisze czyjeś imię w księdze życia (te i podobne \ isions. 5: \). 

Jeśli krew jest. zaakceptowane, (2x), nasze grzechy zostaną „wymazane” (4x). Krew .. t10 \\ s ·· 

(2x) i jest „wlewany ouC (I x). W Getsemane„ tryskał ”, a \\ jako„ zmuszony ” 

ciało 641 Jest cenne (3x); t zostało przelane za grzechy (3x). Jeśli nie jest to honorowane. to może być 

„odmowa” (3x), zbłąkany z (Ix:., pominięty (Ix), zagubiony (Ix). odrzucony (Ix) i zdeptany 

na (2x) lub policzył nieświętą rzecz (Ix), z których wszystkie doprowadzą do ruiny i straty. + 2 



Jeśli nie traktowane w ten sposób. zachowuje (I x). przynosi uzasadnienie (2x). i pokój z 

Bóg (2x). Atonuje (2x), przynosi fizyczne uzdrowienie (I x). można się temu przeciwstawić 

Szatan (2x), „błagał” (lx) i błagał jako zasługi przed Bogiem (1: \). A jednak to wzywa 

dla „określonego standardu życia (I x), i powinien być„ poświadczony ”(I x) i głoszony (Ix). 

Jest to także sposób na poznanie, że Bóg naprawdę mówi (IX) .643 

Chociaż większość artykułów napisanych dla wiary apostolskiej w Los Angeles 

lata były anonimowe, aby zminimalizować samolubne ambiti (elementy Jusa, ale 

głównym głosem za nauczaniem znajdującym się na jego stronach prawdopodobnie będzie głos 
Williama 

Seymour. Początki jego pneumatologii zostały energicznie zbadane i są 

łatwe do odnalezienia w Parham i afroamerykańskim dziedzictwie duchowym Seymour. The 

początki chrystologii Seymour's. jednak. i w szczególności. jego kolosalny nacisk 

na przelaną krew Chrystusa, nie badano tak rygorystycznie. Opcje 

dostępne są dla nas Święci Światła Wieczornego. Martin Wells Knapp, Charles Mason. 

Charles Price-Jones i Charks Parham. Prawdopodobnie wczesny wpływ na jego chrześcijanina 

podstawy \\ ~ grupa E \ ening Light, z „hom był uczniem. Ten radykalny 

641 Wiara apostolska 1:10 (Scp. 1907). 8. () 4 ~ Cg "Whcn \\ C kaye thc Blood oul. Szatan ma powcr do: 
zmusza nas do fanatyzmu. Hut no Pl '\\ers of hell; rc ahle to make ich \\ a) poprzez Blood . ” Wiara 
apostolska 1: 1. „1 wyjście z Boskiej i helickiej” (: liL). Tracimy Krew i tracimy światło z naszych dusz: 
„Wiara apostolska 1: 5 . "Belmcd. Jeśli ucieszysz Chrystusa. Jeśli zbierzesz Jego drogocenną Krew. Jeśli 
zechcesz rzucić Hoi) (ihnst. Będziesz dc \ ourcd ~ \ ith tl ~ es \\ · ord .....). - wiara apostolska 1: 7 
(.r.1907). 14. M3 „On nie cierpi z powodu Billod, o którym mówi.” „Wiara apostolska 1: 9 (czerwiec-sc. 
1907). 12 
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Wesleyowska grupa świętości, później zielonoświątkowiec i przemianowana na Kościół Boży 

(Anderson, IN) odziedziczył teologię ołtarza Phoebe Palmera, na którą kładziono duży nacisk 

potrzeba obmywania się krwią w ramach drugiego błogosławieństwa 

wydatki. 

Być może jednak większość ram teologicznych Seymour'a poprzedza jego 

konwersja. Jak już wspomniano, istnieje silna tradycja Exodusu 

Afroamerykanie niewolnicy. W wieczornym świetle było wielu Afroamerykanów 

Święci, którzy byliby biegli w tej typologii. podobnie jak Charles Mason i 

Charles Price-Jones był. Niewątpliwie, gdy Seymour nadal napotykał rasizm 



przez całą jego posługę takie obrazy byłyby pocieszeniem. To jest nic nie warte 

prywatność związana z afroamerykańską mową kodowaną. Wykorzystano chrześcijańskie obrazy 

przez nich w sposób, który brzmiał tak samo jak białe chrześcijańskie obrazy, ale który miał 

dodatkowe znaczenie ukryte w jedynym miejscu, o którym wiedział czarny niewolnik, było wolne od 

kontrola białego człowieka - jego serce. Pierwotnie. oczywiście. byliby Egipcjanie 

rodzaj białego człowieka i możliwe, że czasami inwazyjny. nad 

ambitni biali zagrozili przejęciem misji. ta typologia powinna mieć 

przywrócono pierwotne użycie. W każdym razie wszelka ludzka opozycja została odczytana jako 
satanistyczna 

sprzeciw, a jedyną odpowiedzią na to było schronienie się w Bożych przepisach: 

Krew. 

Oprócz czynnika ludzkiej opozycji może istnieć także smuga demonologiczna 

pojawiły się równie silnie jak na ulicy Azusa z powodu podwyższonej duchowej świadomości 
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które pojawiły się wraz z wieloma nadprzyrodzonymi spotkaniami. h4- + Robeck 

recenzuje sześć osobistych zeznań osób na Azusa Street, które doświadczyły BHS. 

W pewnym sensie najlepsze słowo, które Robeck może znaleźć, które je opisuje 

doświadczenie to słowo „spotkanie”, którego używa 16 razy na 9 stronach tak jak on 

opisuje sześć osobistych świadectw. 

645 

Sądząc po tym, co pojawia się na stronach 

Wiara apostolska wydaje się, że z takich spotkań wynikało uczucie 

poczucie zagrożenia. Niepokój budziły możliwości demonicznej aktywizacji: 

maskarada jako boska aktywność. Wiara została następnie umieszczona w krwi 

za jego apotropeiczną moc. 646 

5.3 Inne amerykańskie czasopisma zielonoświątkowe. 

Wkrótce zaczęły powstawać centra zielonoświątkowe w całych Stanach Zjednoczonych, 

wiele z nich przez pewien czas wydawało własne miesięczniki647 na wzór The 

Wiara apostolska i wiele czasopism poświęconych świętości w obiegu. Jeden z najwcześniejszych 

były to The Pentecost J. Roswell Flower, opublikowane w Indianapolis od sierpnia 



1908 do 1910 roku, kiedy pod nowym redaktorem stał się Grace and Glory. 64x Jego smak 

pod wieloma względami jest podobny do wiary apostolskiej: 

Szatan nie może położyć rąk na namaszczonym przez Boga, ponieważ krew pokrywa się i to wystarcza, 
aby powstrzymać wszelką moc wroga.649 

l) ~~ Zachodnioafrykańska duchowość, w której afroamerykańska duchowość to) zakorzeniona ah, była 
duchowością dotkniętą chorobą, w której rzeczywistość z Listu do Efezjan 6:12 jest samoistna na długo 
przed kompresją do chrześcijaństwa: Temi Kpogho. Nigeryjczyk. nieformalne intenie \\. 31 lipca) 2007. 
1l ~ 5 Robeck. A ~ usa. 177-186. por. 10: „Oczekuje się, że będą ścigać Boga. A potem zostaną uwięzieni 
i przemienieni b (pręt w powstałym spotkaniu. Początkowy dowód tego spotkania. Chociaż b) nie 
oznacza, że jedyny, jakiego oczekuje się znieść świadek tego. przemawiał innymi językami, jak Duch 
wymawiał ich wypowiedź ... 646 Krew ofiarna odgrywa rolę w „duchowej obronie pocisków” ora \\ est, 
frican cnmmunity: Temi Kpogho.or · cit. () ~,, aż 22 jest wymienionych w Warner. WE. „Czasopisma” w 
XIDPC \ /. 975-6. 1148 Warner. ·· Czasopisma. ” 976. 114Q: \ non. Nieuprawny. Pel1lt'cosf I: I (, \ 
ug.1908). 4 
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Halsey Fisher podpisuje swoje „Świadectwo dla Jezusa” ze zwrotem „pod 

krew ,, 65o 

The Lateter Rain Evangel został założony w Chicago w październiku 1908 roku \\ z \ Villiam H. 

Piper jako redaktor i kontynuował przez ponad 30 lat. 65! Tutaj silnie znajdujemy krew 

związane z boskim uzdrowieniem po raz pierwszy: 

652 

„istnieją dwie bardzo istotne prawdy 

które oświetlają ścieżkę boskiego uzdrowienia; jedna to moc krwi, a druga to 

moc Ducha Świętego. ,, 653 Te dwie prawdy porównuje się do podstawowego ptasiego „t \\ 0 

wings. ,, 654 Krew „odcina człowieka od dziedzicznej choroby: 

„Jeśli ktoś jest w Chrystusie, istnieje nowa dziedziczność”. Nasza dziedziczność jest teraz życiem 
naszego Pana i dzięki mocy krwi i mocy Ducha Świętego jesteśmy odcięci od tej starej konsumpcji i 
jesteśmy uwolnieni od strachu. b: „5 

Krew może nawet przynieść zwycięstwo nad samą śmiercią: ..... czy nie ma krwi we krwi? 

naszego Zbawiciela, który da nam zwycięstwo nad śmiercią fizyczną ?, 656 Kiedy u drzwi śmierci 

sam pisarz artykułu odnotowuje, że jego zwycięstwo nad śmiercią nastąpiło, gdy powiedział 

„Przeczytaj mi dwunasty rozdział Księgi Wyjścia”. Kiedyś brzmiał wiersz „kiedy widzę krew” 

wspomniany, był gotowy wstać z łóżka. 

657 



650 Fisher. H. „Świadectwo dla Jezusa:„ Zesłanie Ducha Świętego 1; .. l. (Dec.1908). 15. 651 Warner. 
WE. „Periodicals” in; \ 'IDPC'M. 977. 652 Uzdrowienie w przebłaganiu \\ as \ videl) w kręgach świętości 
od połowy lat 80. XIX w. RL Stanton po raz pierwszy wyraźnie powiązał Izajasza 53. Mat. 8: 16-17 z 
cudownym uzdrowieniem ciała. Pomysł spopularyzowany przez Roberta Kelso Cartera , AJ. Gordon i AB 
Simpson: Petts. D. .. Healing and the Atonement. (Niepublikowana rozprawa doktorska. Uni \ t ~ rsit) 
pfNottingham. 1993) 52: DJyton. Theological Roots. 126-7. Ten artykuł autorstwa Moorhead jest 
najwcześniejsze odniesienie, które znalazłem, które łączy uzdrowienie specyficznie z krwią. 65 \ 
Moorhead. M. W .. "Aspekty Di \ int: Ht: aling: Pisma Prawdy potwierdzone przez osobiste! · \ .: pt: 
riences" The Laller Rain 1 ml 6: 6 (mar. 1914). 6. 654 Tamże 6 ', d "\" 7. - Moorhea ..., - \\ e: spects. 656 
Moorhead. "Pięć aspektów:' 8. Wacker znalazł przypadek, gdy pewien Oli \ c \ Iills WJS podniósł do 
martwych, gdy grupa Pen tecostals w Durham. 1'.laine. krzyknął: „Krew! Krwawa Chrystusa”. \\ 
Acker. Niebo poniżej. 88. 657 Tamże. 
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Utworzono związek między nakryciem krwi a wizerunkiem Wyjścia 

równie jednoznacznie w artykule zatytułowanym „Kazanie na późniejszy deszcz - idź naprzód”: 

Mów do dzieci Izraela, że idą naprzód. Idź naprzód, idź naprzód. idź w górę. Zanurz się głębiej w 
szkarłatną powódź. Głębiej. Jego krew obejmie wszystko. Krew Jezusa pokryje al.1658 

Wymiar eschatologiczny i demonologiczny nadany jest idei Morza Czerwonego: 

Czy wiesz, czym jest nasze Morze Czerwone? Maszerujemy z dnia na dzień ... dopóki nie spotkamy się 
twarzą w twarz z dniami ucisku, a potem, kiedy moc Szatana nadejdzie na nas, uderzy w nas .. Jezus 
przyjdzie z głosem huku 1 659 ... 

Jest też wzmianka o błaganiu o krew już w grudniu 1908 roku. Nadchodzi 

z pióra znanego uzdrowiciela ewangelisty FFBoswortha. Opisuje swoje 

doświadczenie modlitwy o przyjście Ducha Świętego do Plymouth w Indianapolis: 

Uświadomiwszy sobie, że „nie walczymy z ciałem i krwią ...” na wczesnych etapach spotkań Bóg nałożył 
na mnie wielki ciężar modlitwy, aby błagać o krew Jezusa i modlić się, aby zesłał strumień mocy na 
miasto. 660 

Istnieje również potrzeba czci krwi, jeśli moc ma płynąć: „Jezus został podniesiony, 

Jego drogocenna krew czczona, a Duch Święty rozpoczął w nas potężne ruchy 

„dt ,, 661 ml s. 

Sam William Piper definiuje Zesłanie Ducha Świętego jako „ofiarę służenia żywemu Bogu” 

wywyższenie krwi Jezusa Chrystusa: 662 

658 Anon .. „Kazanie o późnych opadach - Idź naprzód:„ Późne deszcze £ ml1ge / 1: 1 (OCLI908). II. 659 
Ibid. BbO Bos \ vorth. FF .. ”Potwierdzenie słowa przez śpiewa za nim.„ Późny deszcz £ mnge / I: 3 
(1990) .7. ” .. 661 IBC "Thc \ Were All \\ ith One Accord in One Placc: ConventIOn Jottmgs autorstwa 
Onc \\ ho Sa \\ ', ee, ..,. oraz Hcard „The Laller Raill £” (JI / gcl 1: 9 (czerwiec 1909). 2. 
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Te czasopisma rzucają sporo światła na Azusa Street i wskazują, że przez 



Jesień 1908 roku, główne tematy duchowości ulicy Azusa. w tym jego krew 

mistycyzm był szeroko propagowany w centrach amerykańskich. proces 

spowodowane rozpowszechnianiem Wiary Apostolskiej i personelu z 

Azusa Street. Istotną różnicą jest to, że przyczyniają się do tego czasopisma 

nie wydaje się być tak przejęta strachem i potrzebą ochrony jak ulica Azusa 

h · Th. d I 663 wors Ippers były. elr emono ogy JEST bardziej stonowany. Jednak Exodus t) po logii 

bycie „pod krwią” jest wyraźnie obecne, podobnie jak początki zielonoświątkowców 

praktyka błagania o krew, po raz pierwszy zalecana w wierze apostolskiej w 

Stycznia 1908 r., A następnie pojawia się w grudniu tego roku w deszczu Lalter 

Evangel. Uzdrawianie przez krew jest wskazane w wierze apostolskiej w grudniu 

1906 

664 

i staje się wyraźne w artykule Moorhead z października 1908 r. 

5.4 Wpływ ulicy Azusa na brytyjski zielonoświątkowiec. 

Wczesna korespondencja została zachowana między TB Barrattem, człowiekiem, którego 

posługi przypisuje się pierwsze wybuchy języków mówionych w Europie. i 

niektórzy pisarze listów na Azusa Street w 1906 roku. Barratt w tym czasie miał siedzibę w Ne \\ 

York. W złożonej i zagadkowej porażce pozyskiwania funduszy. biskupi metodystów w 

Ameryka nie pozwoliłaby mu opuścić kraju i wrócić do Non \ U). jeszcze 

() (l ~ Piper. \\. H .. „Tarry. Tarr) dla obietnicy.” The Latter Rail1 L \ '(I / lgl'l, I: 3 (Dec 1908). 1Do.1: \ 11 
cztery z 1908 numerów The PClltecost razem mają tylko jedną n: krcnl'C do krwi; 1s a ponad Szatanem 
z 15 odniesień do krwi Jezusa. i oba z 19 () X issllcs'l) f Późny Deszcz Emllgcl miał również tylko jedną 
demonologiczną) odniesienie do krwi z w sumie ~ I wystąpień, 6M "Znaki, które zrobiły crc na tym 
idealnym ciele naszego Sa \ ior, blol) d, które spłynęły do sali udowadniającej Piłata z Iis paski. docierają 
do naszych intymności i oczyszczają nas ze wszystkich choroba i di "c; 1sl" i ': nake us e \ cr) odrobina w 
całości. "Anon." Zbawienie i Hcaling: "" IPOSfOlic Faith I: -l (Dl'C, 19 (6). 1 godz. 
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Methodist Mission Board of America odmówił przekazania mu funduszy, które przyszedł. 

h. "fhb 'h. 665 on mVltatlOn 0 te IS ops, podbić. Barratt mógł zrobić tylko czekać ~ e \\ 

York. Gdy tam był, otrzymał pierwsze wydanie Wiary apostolskiej 

gazeta we wrześniu. 

666 



Szukał i doświadczał BHS z pomocą 

duchową radę, którą otrzymał, korespondując z misją ulicy Azusa w Los 

Angeles. 

667 

Trzy z pięciu napisanych do niego listów zostały opatrzone frazą. 

„Under the Blood:, 668 Inne litery zawierają frazę w tekście. 

669 

To zdanie brzmi 

rozwinął się tylko w jednym punkcie, w którym Barratt zapewnia pani I. May Throop 

że - „… bez względu na to, co dzieje się w twoim ciele. stale pozwalać. i zapytaj, Boże 

mieć z tobą własną drogę. Nie musisz się bać, dopóki będziesz pod kontrolą 

krew ”.670 

Znaczący wpływ, jaki wywarł Barratt, przyniósł mu imię 

I · 671 B b. h. Apostoł europejskiej Pięćdziesiątnicy Ism. arratt przeszedł do rmg te eksperyment 0 

Zesłanie Ducha Świętego z językami do jego zgromadzenia w Oslo w grudniu 1906 r. Aleksander 

Odmieniająca życie wizyta Boddy'ego w zborze Barratt miała miejsce w marcu 1907 r. 

672 

Jeden ze zborów Boddy mówił już językami już tego lata. 

673 

Wreszcie, 

Sam Barratt przybył do Sunderlandu 31 sierpnia 1907 r. Ze swoją misją wirową, 

opuszcza 18 października. 

665 Bundy. D .. „Spiritual: \ d \ ice to a Seekcr: Letters to TBBarratt from Azusa Street. 1906”. Pneuma 
I: I .. lt Fall 1992), 159-160,. 666 Vo, „aketield. G. .. The Firsl Pel / l ('costal Anglican: The Life and Legacy 
(~ Alexander Boddy, (Cambridgc: GrO \ c Books.: WOI). 7. 667 Bundy. "Spiritual Advicc", 160... . '"~ _ 
668 Zobacz transkrypcje listów z (;.; \. Gotuj w pakiecie." SpIrItual: \ d \ 1ce. 16.' -16 :: 66Q Scc litery od 
I. ~ la: Throop i Clara Lum w Bundy. „Duchowy. \ D \ ice. 16 ::! I 166 670 Bundy,„ Duchowy: \ dvicc ”, 
162. 671 Bundy,„ Duchowy. \ D \ icc ". 159. 67 ~ Boddy,: \ .. „Some Sacred Mcmories”, Confidel / ce 7 
:::! (1914), 24. M COl? Fi ~ ienct 9: 10 (1916). 169. 
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Cecil Polhill, inny człowiek mający znaczące powiązania z Sunderlandem, przybył do Los Angeles 

w styczniu 1908 r. na zaproszenie swojego przyjaciela z Cambridge, George'a B. Studda. Polhill 



przekazał dużą sumę pieniędzy na misję na Azusa Street w lutym i 

otrzymał BHS z językami następnego dnia. 674 w styczniu 1909 roku. Polhill został 

założyciel pierwszego zielonoświątkowego społeczeństwa misyjnego. Zielonoświątkowy Missionaf) 

Unia. Pozostał lojalnym sprzymierzeńcem Boddy'ego, tak jak Barratt również się przyczyniał 

ruch w Wielkiej Brytanii dzięki uczestnictwu w konferencjach w Whitsuntide i 

jego artykuły w magazynie Confidence. 

Wniosek. 

Wielu na Azusa Street używało języka, który wydaje się bardzo podobny do języka Robertsa-Penna 

Chwytak. Wydaje się jednak, że to podobieństwo jest niewiele więcej niż przypadkowe. W 
rzeczywistości. 

to ci uczestnicy przebudzenia w Los Angeles mieli bezpośredni kontakt 

Welsh Revival, w którym najmniej używany był język typu Roberts-Penn-Lewis. parzysty 

chociaż w przypadku Bartlemana podzielali obsesję Evana Robertsa na punkcie diabła. 

Z drugiej strony Seymour. który nie miał żadnych powiązań z walijską RevivaL, wykorzystał niektóre 

podobny język, wzywając Krew do pokrycia i zwycięstwa. Jednak podobieństwa są 

powierzchowny. Krwawy mistycyzm Roberta miał kalwinistyczne źródło, które podkreślało 

zapewnienie zbawienia. Mistycyzm krwi Seymoura miał wesleyowski korzeń, który oferował 

brak takiego zapewnienia. Nieuchronnie świadomość Seymour dotycząca podatności na szatana. za 

potężna i mądra istota, która może nawet podrabiać dobre dary Boże, jako większe 

niż u Robertsa nawet w jego najbardziej paranoi. 

675 

Co jest widoczne w 

Wiara apostolska jest głęboko zakorzenioną afrykańsko-amerykańską tradycją Wyjścia poślubioną 
przez 

("~ 4 Rohcck. A :: lsa. 289. 675 Trzeba przyznać. To jest pretensja) to zmartwienie. Szatańskie 
podrabianie. Które stało się przedmiotem zainteresowania Jessie Pcnn-Le \\. Inten: skąpy. Nigdy nie 
przyszedł przy tym samym b; odus t) rozwiązaniu pograficznym, które zrobił. preferując Re \ '. 12: II 
jako jej główny czynnik do łączenia Krwi z zwycięstwem mcr i pwtcction 

demony li'om. 
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radykalna teologia świętości Wesleya w stylu Phoebe Palmera. Esme: anism prm ides 

nacisk na oczyszczenie, niezbędny wstęp do BHS. podczas Exodusu 



typologia zapewnia wymiar demonologiczny i utrwala ewentualną rasę 

wymiar dążenia do wyzwolenia. 

Na Azusa Street widać, że zielonoświątkowstwo zrodziło się jako teologia 

oswobodzenie. Wyzwolenie Izraelitów z niewoli w Egipcie przez krew 

jagnię było znaczącym biblijnym precedensem. Opowieść o Exodusie dostarczyła ogniskowej 

punkt dla chrystologii wczesnego zielonoświątkowca amerykańskiego, \\ hile the Dav of "" 

Narracja o Zesłaniu Ducha dostarczyła pneumatologii. I to było wyzwolenie Zielonoświątkowe 

zrozumiał, że działa tylko wtedy, gdy istnieją teologie. Pentecostalism \\ jak się narodziło 

nie tylko z wyjątkowego doświadczenia pneumatologicznego, ale z wyjątkowego chrystologicznego 

doświadczenie również. Wielokrotnie wczesne zielonoświątkowce (po obu stronach Atlantyku). 

jak się okaże). pokazali, że bardzo się starają, aby ich przesłanie było 

nie tylko o Duchu, ale o Duchu i Krwi razem. coś takiego 

Bartleman szczególnie chciał się strzec. 

Czasami może to być niesmaczne lub trudne do zrozumienia. krew jest prawie 

tak ostateczne pochodzenie zielonoświątkowe jak Duch. Bartleman obawia się tego błędu i 

fanatyzm ma miejsce, gdy ta niepewna równowaga zostanie utracona, pojawi się ponownie w 

. . . - 676 ukrył się. „1 1. 677 tys.” Tom Toma niedawno z 199:, - Dabney jako amente sIMI ar). JEST 

wskazuje, że tendencja do odwracania się od tej równowagi w kierunku a. . 

monolityczna pneumatologia wciąż się rozwija. zapraszając okazjonalnie naukowców 

() 7b Smail. T .. "„ The Cross and thl .. 'Spirit: TowJrds a Theology of Renewal "' w Sll..lil. I ... \. \\ alker & 
N. Wright (red.) Charismatic Rellewal: The Search / or teologia. Oo ~ don: ~ PCk Il) l) ,: "). 4l) -? ~. 1: 077 
Dabne \. L .. "PIll'u / 11atologia Crueis Reclaiming Theologia Crucis tor a 1 heology 01 the" 'pmt Today 
". •' ~ (· otfish JOllmal (? L Theology 53: 4 (2000).:" 14 
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próby jego korekty. Z historiograficznego punktu widzenia ~ nie jest do końca 

satysfakcjonujące, że tyle stypendiów na temat początków Zielonoświątkowych dotyczy tylko 

jeden z tych bliźniaczych tematów soteriologicznych, coś, czego śmierć nie uciszyła ich. 

pionierzy sami chcieliby poprawić. 

Upodmiotowienie pozostaje głównym punktem sprzedaży zielonoświątkowców na świecie 

a historia początku zielonoświątkowców ujawnia duchowość 

inicjacja polegająca na uwolnieniu się od czegoś, jak również na uwolnieniuJor 



coś. Odkupieńczy motyw Chrystusa jako Baranka Paschalnego pierwotnie zapewnił 

oznacza uwolnienie się od wszystkiego, co osłabia: ciemności, grzechu i demona. 

Był to niezbędny wstęp do otrzymania władzy do służby: Pięćdziesiątnica. prezenty 

i namaszczenie misyjne. 

Słowo „Krew” z szacunkiem pisane wielką literą i wymieniane tak często, jak to możliwe przez 

pionierzy zielonoświątkowej wizji życia była czymś więcej niż zwykłym fetyszem lub zaklęciem. 

Było to, podobnie jak w samym Nowym Testamencie, swego rodzaju skrótem do doświadczeń 

głębokie bezpieczeństwo w obecności Boga, spotkania wielkich ludzi. przytłaczająca miłość. z 

oczyszczenie i wyzwolenie. Dla uczestników tego przebudzenia podkreślających Krew 

zapewnił dostęp do pożytecznych doświadczeń, które, jak się poczuł. nie będzie doświadczony 

bez tego nacisku. Rzeczywiście, zaniedbanie Krwi oznaczałoby postawienie się przy 

usuwanie sił duchowej anomii. W rzeczywistości wymagane były rzadkie doświadczenia. 

Wydaje się, że pośrodku większe pojednanie niż mogłoby być normalne 

nie zielonoświątkowcy. 
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Jeśli chodzi o znaczenie ulicy Azusa dla narodzin brytyjskiego zielonoświątkowca. 

wydaje się prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że TB Barratt korespondował z członkami ulicy Azusa. 

i wydaje się, że sam Alexander Boddy utrzymywał kontakt z Frankiem 

Bartleman, 678, na który miała wpływ duchowość ulicy Azusa 

Pentekostalizm Sunderlanda. Byłoby to po tym, jak wszystkie byłyby dla nich całkowicie naturalne 

nowo doświadczony Chrzest Ducha w Sunderland, aby spojrzeć na tych, którzy przewodzili 

w sprawach Pięćdziesiątnicy na Azusa Street. Istnieją pewne podobieństwa w 

duchowości obu centrów. Jak się okaże, Sunderland wyraźnie podzielił się tym 

Ulica Azusa to podstawowy niepokój związany z szatanem. Rzeczywiście, może to zaskakujące 

narodziny najbardziej niezwykłego zjawiska we współczesnej historii religijnej powinny 

zaczynają się od grup ludzi, którzy czasami żyją w obsesji. 

Dla wyznawców ulicy Azusa zwycięstwo polegało na upewnieniu się, że ktoś jest na 

właściwa pozycja: pod krwią. Czciciele Sunderlandu, którzy byli jeszcze bardziej 

mając obsesję na punkcie zwycięstwa, poszedł dalej i opracował środki mechaniczne 

inwokowania Krwi przy poszukiwaniu BHS. To i jeszcze więcej. będzie przedmiotem 



następnego rozdziału w historii. 

67R Bartleman. ... I = uso. 148. 
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6. Historia Sunderlandu. 

Ostatnie lata panowania Victorii. podczas której pozostała w ciągłym życiu 

żałoba po Albercie była ciężka. Niegrzeczne lata dziewięćdziesiąte - sugestie \? 

pocztówki nadmorskie - były wywrotową odpowiedzią na to.679 Wraz z przystąpieniem 

Edward VII w 1901 roku zmieniła się atmosfera. Król Edward dążył do względności) 

hedonistyczny styl życia. Nowa pobłażliwość ogarnęła kraj. Nawet orking 

klasy miały teraz więcej wolnego dochodu i wolnego czasu niż kiedykolwiek wcześniej: i więcej niż 

ciesząc się z obu. 680 Ponieważ niedziela była wciąż jedynym pełnym dniem wolnym w tygodniu dla 

pracujący człowiek, wiele takich działań może zastąpić chodzenie do kościoła. Cokolwiek 

powoduje to, że uczęszczanie do kościoła spadło do 25%, przy czym największe straty odnotowano 
wśród dorosłych 

mężczyźni 682 Szefem nowych masowych rozrywek była piłka nożna. Finał Pucharu Anglii 

1888 przyciągnął 17 000 tłumów. To samo wydarzenie w 1913 r. Przyciągnęło 120 000. hs3 

Alkohol był coraz większym problemem. Do ustawy licencyjnej 192 domów publicznych 

mógł i często otwierał się już przed 6 rano i nie zamykał się długo po północy. B) 

1915. Lloyd George rozpaczał: „Walczymy z Niemcami. Austria i Drink… flX-l 

Rozwiązłość seksualna nie stała się problemem aż do pierwszej wojny światowej, wielu 

679 Ten drobny bunt moralny, jaki miał swój początek w 1895 r. Przed procesem Oscara Wilde'a za 
jego homoseksualizm. Briggs. A .. A Social HistOlY of England 3. Ed. (Londyn: Penguin. 1999) .267. 680 
To nie jest uni, wersja. ho \\ c \ cr. Briggs zauważa, że w tym czasie robotnicy rolni byli wolniejsi niż 
przypadkowi robotnicy, którzy pracowali w dokach. Briggs. Historia społeczna. 263 681 Thompson. P oo 
The Edwardians: The Remaking of British Socit! Ly. (Londyn: Routledge. 1975. 1992). 173--1-
. Członkostwo w kościele w Wielkiej Brytanii. hom: wr. osiągnął swój szczyt w tym czasie. szacowany na 
19,3 0 0 ogółu ludności w 1910 r .: Brown. C. Śmierć chrześcijańskiej Brytanii. (Londyn: Routledge. 20 
(H). 163. 682. Brown odnotował wymiar płci związany z upadkiem kościoła w XX wieku. Poczynając od 
dorosłych mężczyzn. Kobiet pieta), znacznie później. Na tym koncentruje się jego śmierć, chrześcijańska 
Wielka Brytania. esp.145-169. ale jest także wątkiem biegnącym przez jego najnowszą religię i, \ odet) 
'w TlI'cntieth-CcntwT Britain (Har \ () \\': Pearson. 2 () 06) 'passim. Sądząc po autorach „Confidel1” (e 
magaL.ine. Znaczna część uczestników zielonoświątkowców z Sunderlandu była również podobna). 

Płeć żeńska. 68,1 Hibbert. Coo The English:.-J. \ Udal History 1066- / 9.J5, (London: Harper C (lilins. 
1987) .624 (, S ~ Ilibbert. English. 700 cytując srccch madc autorstwa I. loyda GC ( lrge in \ modrzew 
1915, 
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żołnierze wracający do domu po zarażeniu się chorobami wenerycznymi. Illegitimac: stawki również 
wzrosły 

nieznacznie w czasie wojny, przed powrotem do przedwojennej liczby około 0,5% ogółu 

porody 

685 

Nastąpił również krótkotrwały wzrost wyjątkowo niskiej liczby rozwodów w 

w wyniku wojny, ponieważ nieroztropne małżeństwa zostały szybko rozwiązane. f, gf, Ogólnie rzecz 
biorąc. 

jednak w porównaniu do nowszych czasów standardy moralne wciąż są bardzo wysokie. Większość 

Brytyjczycy zachowali chrześcijańską etykę, choć wielu porzuciło 

Wiara chrześcijańska. W kontaktach biznesowych i oszustwach podatkowych panowała skrupulatna 
uczciwość 

było praktycznie nie do pomyślenia. Jednak niezadowolenie się poruszało. Królowa Wiktoria kiedyś 

zapewnił punkt zbierania kultury, który przyniósł jednostkę narodową: w innym miejscu 

głęboko rozwarstwione społeczeństwo oraz ciągłość w zmieniających się czasach.687 NIE \\. 

przyczyny przyszłych niepokojów społecznych były bardziej patentowe niż przed i od 1906 r. ne 

Liberalny rząd uznał reformę społeczną za priorytet. Churchill wprowadził pracę 

wymiany w 1909 r., a Lloyd George zainicjował krajowe ubezpieczenie zdrowotne w 1911 r. 

68x 

Zmiany te były jednak wstępne i okazałyby się niewystarczające, aby powstrzymać się 

nieszczęścia lat 20. i 30. Dla sumiennych chrześcijan trajektoria społeczeństwa 

został skierowany w alarmującym kierunku: z dala od żywej wiary w Boga i w kierunku 

moralnego rozkładu, z dala od obowiązku i szacunku oraz w kierunku własnego interesu i 

bunt. 

W Kościele anglikańskim istniała tendencja do rytualności. Anglo 

Katolicyzm osiągnąłby nowy poziom akceptacji w trakcie i w świecie 

Pierwsza wojna światowa. Anglo-katolickie praktyki modlitwy za zmarłych i trzymania ich 

685 Brązowy. C. Religia i, \ ocic / l ', 32, 086 Hibbert. Angielski. 701. 687 Briggs. Social Histon ', 263- · 
088, \ 1 tym razem. TB alo ~ e \\ jak zabijanie 75.000 osób e)) ucha. \ b). Ekonomiczny i. .., 'ocialllis / 
ory, 309, Był też cnnccrn ten soml.? · Dwóch rekrutów do Wojny Burskiej zostało zwróconych w 
oczekiwaniu) z powodu bycia ph) sicall). Dalej. minimalna wysokość urny dla piechoty. alrcad) Il) \\ 
ered In 11 \ 1 \ 3. musiał zostać ponownie obniżony w Il) O ~. \ 1a). Historia gospodarcza i społeczna. 3 
() 3, 
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Msze Requiem nadały mu szczególny apel po 1918.689. do tego czasu. 

straciła swoją wiktoriańską dominację i nadejdzie protestantyzm po pierwszej wojnie światowej 

być postrzeganym przez wielu jako bigoteria i nie mająca prawdziwych odpowiedzi na smutek dla 
narodu.690 

Na zradykalizowanych marginesach Kościoła oczekiwania tysiąclecia osiągnęły szczyt gorączki 

wraz z początkiem nowego stulecia zainteresowanie drugim adwentem jest jeszcze większe 

wzmocniony wybuchem pierwszej wojny światowej691 Społeczne i polityczne niepokoje 

lata dwudzieste i trzydzieste dawałyby takim oczekiwaniom jeszcze jeden impuls. 692 Te 

wielu uważało się za „niebezpieczne czasy” przepowiedziane w Piśmie Świętym (2 Tym. 3: 1) w 

które miłość wielu oziębnie, a Szatan postanowił oszukać 

Chrześcijanie Nie tak Zielonoświątkowcy. Byli rozpaleni w przekonaniu, że 

wylanie na nich Ducha ze znakami i cudami było obiecanym Późnym 

Deszcz Joela (Joel 2:23 cf.28-32), ostateczny potop Ducha tuż przed Panem 

689 Pickering, WSF, Anglo-Catholicism: A Study in Religial Ambiguity, (London: Routledge, 1989), 46-
47; Hylson-Smith, K., High Churchmanship in the Church of England: From Shteenth Century to the Late 
Twentyieth Century, (Edinburgh: T & T Clark, 1993) .246. 690 „Kościoły, które miały coś pocieszającego 
i mającego nadzieję do zaoferowania, pewne działania, które można było podjąć, miały wielką 
przewagę nad tymi, które milczały i głosiły tylko doktryny, które wydawały się zimne i 
odległe”. Pickering, anglokatolicyzm, 47. Niemniej jednak, wywodząc się jako ruch oksfordzki w 
połowie XIX wieku, podzielał z ewangelikalizmem pragnienie „cofnięcia fali historii” i był „krucjatą 
przeciwstawiającą się świeckim trendom w rozpaczliwa akcja odwetowa ... ”Hylson-Smith, High 
Churchmanship, 123, 125. por. Nichols, A., The Panther and the Hind: A Theological History of 
Anglicanism, (Edinburgh: T & T Clark, 1993). 114-129. Ewangelicy i anglokatolicy mieli wspólne 
zobowiązanie do powagi w obliczu apatii i liberalizmu: Hylson-Smith, High Churchmanship, 207. 
Niektórzy anglo-katolicy mogli nawet zabrzmieć jak Evangelicals: „Nigdy się nie wstydzić Krwi 
Chrystusa. wiedzcie, że to nie jest popularna religia dnia ... jesteście chrześcijanami wykupionymi Krwią 
... "Hylson-Smith, High Churchmanship, 206. Podobnie jak Keswick, anglo-katolicyzm był romantyczny z 
perspektywy, mając jako celebrytę mistrz, wielki poeta i filozof, Samuel Coleridge. Patrz Hylson-Smith, 
High Churchmanship, 129. Apel pentekostalizmu do intuicji i wyobraźni, jaki wzbudził Cox. (Cox, H., Fire 
From Heaven: The Rise of Pentecostal Spiritity and the Reshaping of Religion in the Twenty-First 
Century. London: Cassell. 1996, passim) również paradoksalnie ma wiele wspólnego z duchowością 
anglo-katolicką. W tym aspekcie duchowość High Church patrz szczególnie Bebbington, Holiness. 13–
25. 69 \ Przedmienieństwo zaczęło zyskiwać na popularności w latach 70. XIX wieku, ale apokaliptyczne 
wydarzenia pierwszej wojny światowej pomogły nadać wiarygodność świadectwu adwentowemu i 
ruchowi przygotowawczemu, który został zainicjowany przez FB Meyera w 1917 r .: Bebbington, D. 
Brytyjska ewangelizacja od 1800 roku. ” Scottish Journal of Religious Studies 9: 2 (1988), 105, 107. 
Deklaracja Balfoura z 2 listopada 1917 r., W której Wielka Brytania zobowiązała się stworzyć ojczyznę 
dla Żydów, wywołała „... ogromne podniecenie wśród studentów„ czasów ostatecznych ”. 
„Randall. l. M .. „Zmiana kultury i nadzieja na przyszłość: przed tysiąclecia w Wielkiej Brytanii po 
pierwszej wojnie światowej:„ Chrześcijaństwo i historia I ~ (1994). 19. 692 Patrz Randall, „Zmiana 
kultury i nadzieja na przyszłość:” 21. 
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Retum. 

693 

Rzeczywiście, trudno jest wyolbrzymić znaczenie eschatologii dla 

raczkujący pogląd ruchu zielonoświątkowego na siebie. 694 przed millenializm tworzy 

ramy teologiczne, informują język religijny i dostarczają duchowości 

atmosfera wszystkiego, co wierzyli pierwsi zielonoświątkowcy, w tym, jak się okaże, 

ich pogląd na Blood.695 

693 Jednym z przykładów tego nauczania jest przemyślane i przekonujące kazanie samego 
Boddy'ego. powielone w „Confidence”: „Dawny deszcz pada w listopadzie i grudniu, ale to 
przygotowuje uprawy. ale ten drugi deszcz jest potrzebny na wiosnę, aby zakończyć pracę. Bez tego 
ostatniego plony wyschłyby, a teraz Bóg Jego cudowna opatrzność co roku ostatnio, aż do około 1906 
lub 1907 r. Sprawił, że znów stała się normalna. Dzisiaj jest dzień drugiego deszczu ... Już wkrótce 
zobaczymy, jak Izrael znów będzie posiadał swoją ziemię. „ Proście Pana o deszcz w dniach tego 
deszczu. Żyjemy w czasach ostatniego deszczu. ” Boddy, A., „The Lateter Rain”, „Confidence 6: 9 (Sep. 
'13), 172-3. Paradoks tej sytuacji, ciągła rozpacz wszelkich ostatecznych odpowiedzi innych niż powrót 
Pana z jednej strony i gorączkowe oczekiwanie na załamanie się Boga tu i teraz, gdy wielkie 
przebudzenie ogarnia glob, jest mylące i trwa do dziś wśród charyzmatycznych. Jednym z powodów, 
dla których ta sprzeczność najwyraźniej nigdy nie została zharmonizowana, byłby biblijny dosłowność, 
która kierowała obiema interpretacjami czasów ostatecznych. Ponieważ w odniesieniu do 
zielonoświątkowców Biblia przedstawiała ten dwojaki obraz zarówno przebudzenia, jak i 
pogłębiającego się mroku bez rozwiązania go, podobnie jak zielonoświątkowcy. Poza tym 
dyspensacjonalizm JN Darby'ego był szeroko przyjęty przez zielonoświątkowców. zawsze twierdził, że 
każda nowa dyspensacja (w tym dyspensa Czasu Końcowego) zaczyna się od pokazu cudownej 
mocy. Patrz Smith, J. c., „Signs of the Times” w Brewster, PS, (red.) Pentecostal Doctrine. (własna 
publikacja: 1976), 38 \ -390 za coś zbliżającego się do ostatecznego zarysu EI im rozumienia obecnego 
dyspensatyzmu. Według Smitha znaki czasu, czy to dobre, czy złe, są „… częścią Jego planu na obecną 
epokę” i „… dokładnie tak wyrażone w Jego Słowie”. Smith, „Signs of the Times”, 382. Mimo że 
postrzega to jako poniekąd epokę zła, Smith definiuje epokę, w której ostatni kwartał XX wieku upadł 
jako „Wiek łaski”. Smith, „Signs of the Times”, 382. 694 Tak więc Faupel, Ewangelia wieczna, 
passim. Opowiada amerykańską historię o tym, jak marzenia pośmiertnie pośród perfekcjonistów po 
odrodzeniu 1957–59 zostały zniszczone przez amerykańską wojnę Ci'il oraz zło urbanizacji, 
industrializacji i masowej imigracji. Wizja następnie zmieniła się na bardziej pesymistyczną przed 
tysiąclecią, która polegała na ostrzeganiu świata przed zbliżającym się sądem i przygotowaniu Kościoła 
na powrót Oblubieńca. Z niecierpliwością wyczekiwano ostatecznego wylania Ducha, który byłby 
równoległy do pierwszej Pięćdziesiątnicy. Cechą, która odróżniałaby to ostateczne wylanie od zwykłego 
ożywienia, byłby dar języków, jak na pierwszą Pięćdziesiątnicę. Odrodzenie walijskie podniosło nadzieje 
na nowy poziom. W końcu ulica Azusa została zaakceptowana przez niektórych jako upragniona 
wylanie. Faupel pomaga to wszystko podsumować w swoim wniosku: Ewangelia wieczna. 307-
9. Brytyjskie przejście do pre Millenializmu wśród grup świętości, poczynając od Keswick, 
odzwierciedlało tę historię pod wieloma względami. Wśród przyczyn coraz bardziej przed tysiącletniego 
spojrzenia wszystkich grup świętości w Wielkiej Brytanii na upadek XX wieku, Glass podkreśla: „... 
zmieniające się warunki społeczne i rosnący antagonizm generowany przez ortodoksyjną teologię 
chrześcijańską w kręgach społecznych. Wyrafinowanie religijne i akademickie . ” Glass, J., „Eschatology: 
A Clear and Present Danger - A Sure and Certain Hope” w Warrington, K., (red.), Pentecostal 
Perspectives. (Carlisle: Paternoster. 1998). 133. 095 Więc Cartledge: „Można argumentować, że 



oczekiwanie na rychły powrót Chrystusa jako istotny aspekt teologii zaufania i że inne cechy należy 
postrzegać jako pasujące do tej nadrzędnej troski”. Cartledge. „Earl) Teologia zielonoświątkowa”. 126. 
Anderson przypisuje wszystkie rzeczy kluczowe dla przeszłości i teraźniejszości zielonoświątkowców 
jako integralną część realizowanej eschatologii i dodaje. ,, ”„ zrealizowana eschatologia ”, która 
postrzega„ jeszcze ”jako„ już ”, nie jest gorsza niż ta, która postrzega„ jeszcze nie ”alwavs jako„ nie \, i 
tak dalej. ”· Anderson. A .. „Teologia zielonoświątkowa i charyzmatyczna:„ w Ford. D. .. (red.). The fod ~ 
rn Theol; gians 3rd Ed .. (Oxford: Blackwell. ~ 005). 600. 

193 

Obiecując długo oczekiwane ponowne rozpalenie umierających żarów, Pięćdziesiątnica przybyła do 
Wielkiej Brytanii696 

w All Saints Church Monkwearmouth, Sunderland, we wrześniu 1907 r. 18 miesięcy 

po rozpoczęciu odrodzenia ulicy Azusa i prawie 3 lata po rozpoczęciu 

Walijskie przebudzenie, ale było wydarzeniem głęboko zadłużonym dla obu 697 

początkowa faza brytyjskiego zielonoświątkowca przed I wojną światową była energiczna i szeroka 

myślący anglikański wikariusz, Alexander Alfred Boddy (1854–1930) .698 Inspirację czerpał 

696 Napisano wiele bardzo dobrych historii brytyjskiego zielonoświątkowca. Pierwszą i jedyną książką 
poświęconą historii wszystkich brytyjskich denominacji zielonoświątkowych jest często cytowany 
Gee. D. .. Ruch Zielonoświątkowy: krótka historia i interpretacja / lub brytyjscy czytelnicy. (Luton: 
Redemption Tidings Bookroom, 1941), poprawione i powiększone pod tytułem Wiatr i 
płomień. (Nottingham: Assemblies of God Publishing House, 1967). Poza tym. Rozdział Hollenwegera 
na temat brytyjskiego zielonoświątkowca w jego czasopiśmie The Pentecostals. (Londyn: SCM, 
1972). 176-217 to rozszerzenie. Istnieje również znacznie mniejsze badanie, Hudson. N., „The Earliest 
Days of Pententostalism of British: 'JEPTA XXI, (2001), 49-67. Do tej pory napisano cztery historie 
Kościoła apostolskiego: White. K., The Word o / God Coming Again. (Apostolic Faith Church: 
Bournemouth, 1919) Turnbull. What God Hath W dokonał. (Bradford: Puritan Press, 1959) W orsfold, 
J., The Origins o / the Apostolic Church in Great Britain. (Wellington: Julian Literature Trust, 1991) and 
Weeks, G., Rozdział Thirt.v-Two - Część (Barnsley: Gordon Weeks, 2003), Napisano trzy historie 
brytyjskich zgromadzeń Boga: Massey, R., „Sound and Scriptural Union: An Badanie pochodzenia 
zgromadzeń Boga w Wielkiej Brytanii i Irlandii 1920-25, (niepublikowana rozprawa doktorska, 
University of Birmingham, 1987) Kay, W., „A History of British Assemblies of God”, (rozprawa 
doktorska: University of Nottingham, 1989), później opublikowany jako Inside Story: A History 0 / 
British Assemblies o / God. (Doncaster: Assemblies of God Bible College, 1990) i Allen, D., „Signs and 
Wonders: the Origins. Wzrost, rozwój i znaczenie zgromadzeń Bożych w Wielkiej Brytanii i Irlandii 
1900–1980 (niepublikowana praca doktorska: University z Londynu, 1990), oprócz najnowszego 
artykułu. Kay. W. .. „Assemblies if God in Great Britain and Ireland” w Burgess & Van der Maas (red.) 
NIDPCM. (2002), 340-1. Co ciekawe, oprócz ECW Biografia George'a Jeffreysa: George Jeffreys: A. 
Iinistry o / the Miraculous. (Obecnie zredagowana przez Chrisa Cartwrighta i wydana przez Sovereign 
World, 1999) Boultona, jedyne historie ruchu Elimów to Hathaway. M., The Elim Pentecostal Church : 
Origins, Development and Distinctives ”w Warrington, K., (red.), Pentecostal Perspectives. (Milton 
Keynes: paternoster, 1998), 1-39 i Cartwright, D.,„ Elim Pentecostal Church ”, w Burgess i Van der Maas 
(red.), NIDPCM. (2002), 598-599. Oprócz powyższego dwa wysoce wyspecjalizowane, ale bardzo 
obszerne badania zasługują na mentio n: Taylor. M., „Publikuj i bądź błogosławiony: studium 
przypadku we wczesnej historii wydawnictwa zielonoświątkowego 1906–1926” (niepublikowana 
rozprawa doktorska, University of Birmingham. 1994) i Hudson, D. N. .. Schizm i jej następstwa: historia 
Analiza denominacyjnego rozróżnienia w kościele zielonoświątkowym Elim, 1939-40 ", (niepublikowana 
rozprawa doktorska, King's College. Londyn). 697 Chociaż ruch zielonoświątkowy rozpoczął się w 



Wielkiej Brytanii dopiero we wrześniu 1907 r. Z siedmiotygodniową misją T.B. Barratt, istniały znacznie 
wcześniejsze oznaki tego, co miało nadejść w postaci doświadczenia pani Price z Brixton w Nowym 
Roku i doświadczeń grupy około sześciu osób, które później zgromadziły się w jej domu. Wszystkie 
te. według broszury Boddy'ego. Latem tego roku „Pięćdziesiątnica dla Anglii” mówiła 
językami. Ojej. Ruch Zielonoświątkowy. 22. 698 Do tej pory przeprowadzono siedem badań 
poświęconych Aleksandrowi Boddy i jego roli w Zielonoświątkowcu: Boddy. LV .. „Alexander Alfred 
Boddy. 1854–1930” (niepublikowane wspomnienie, ok. 1970). Robinson. M. .. „Charyzmatyczny 
anglikanin: historyczny i współczesny. Porównanie Aleksandra Boddy i Michaela C. 
Harpera”. (Niepublikowana praca magisterska. Thesis. University of Birmingham. 1976). Kay. W. .. 
„Alexander Boddy i wylanie Ducha Świętego w Sunderland”. EPTi Bulletin 5: 2 (1986). 44–56; Lavin, P. • 
Alexander Boddy: Pastor and Prophet. (Monkwearmouth: WHCG. 1986). Wakefield. G. Pierwszy 
anglikanin zielonoświątkowy: życie i dziedzictwo o / Alexander Boddy. (Cambridge: Grove Books. 
2001). Blum hofer, E. .. „Alexander Boddy i powstanie zielonoświątkowców w Wielkiej Brytanii:„ 
Pneuma 
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z Azusa Street i Welsh Revival, czerpiąc głębiej) wciąż z 

teologia Keswicka i mentoring dwóch biskupów Durham \\ ho 

nadzorował jego szkolenie i wcześniejszą część jego posługi: J.B. Lightfoot (biskup z 

1879–1890), kiedyś Lady Margaret Professor of Divinity w Cambridge oraz a 

znanym ekspertem od Paula i BF Westcott (biskup od 1890 do 1901 r.). 699 innym 

Uczony z Nowego Testamentu, najbardziej znany z pracy nad edycją Westcott & Hort 

grecki Nowy Testament. 

7oo 

Boddy ostatecznie został namiestnikiem Wszystkich Świętych 

Monkwearmouth, Sunderland w 1886 roku. Na szczęście dla Boddy. współczujący 

Handley Moule zastąpił Westcott. Gdyby nie Moule. to jest wątpliwe 

Boddy pozwoliłby promować zielonoświątkowiec w swojej parafii. 

Pierwszy kontakt Boddy'ego z Keswickiem miał miejsce na konwencji w 1876 r. To 

konwencja okazała się momentem jego nawrócenia z nominalnego chrześcijaństwa. 7ot 

To doświadczenie związane z konwersją doprowadziło do jego szkolenia do święceń w University 
College. 

Durham zaczyna się w 1878 r. Święcenia kapłańskie przyjął 18 grudnia 1881 r 

w wieku 26 lat, nieco ponad rok po ślubie z Mary.70 :! Odtąd. 

Boddy wkroczył w to, co określa jako czas, w którym atrakcyjne i interesujące rzeczy 

8: 1 (wiosna 1986). 31-40 i Wakefield, G .. Alexander Boddy: Pentecostal Anglican Pioneer, (\ lilton Kc \ 
nes: Authentic. 2007). c> <) <) „Według Kay. to największy wpływ na Boddy: Kay, Inside Story. 17. 
Spośród nich. Lightfoot wyraźnie miał większy wpływ. patrz Wakefield. Boddy, 24–27. Ka) cytuje córkę 



Boddy'ego mówiącą: „Biskup Lightfoot był jednym z wielkich wpływów na życie m) 
ojca”. Westcott. oczywiście. jest znany ze swojej odrębności? obraz krwi uwolnionej, a nie 
odebranej. pierwszy e \: nacisnął w swoim komentarzu do 1 Jana z 1892 r., ale Boddv nie wydaje się 
mieć na to wpływu b) tego. Rzeczywiście, w 1880 r. Boddv został skrytykowany podczas szkolenia 
duchowego za zignorowanie komentarza Westcotta) na temat Ewangelii Jana w eseju: \ 
Vaketield. Boddy, 24 700 Westcott. BF .. i Hort. ! ”.. IA .. (red.). The Y („\\” Testament in the Original 
Greek, (Cambridge & London: t \ lacmillan & Co. .. 1891). 7 () 1 Wakefield. Bodd) ”, 19–20. powołując 
się na wspomnienia córki Bodda. Jane \ il / cilk. Do 1907 r. nie ma jednak żadnego podtekstu dla 
Keswicka. Istnieje szeroki, choć nie rygorystycznie potwierdzony konsensus, że teologia Kcs była 
bardzo) wpływowa na niego: Sl'C especiall ) Blumhofer. „Rise of Pentccostalism”, 31–32.35.37. ale 
także \\ aketield. Boddy 20–21. \\ aketield. 1) („III („ costol anglikański, 6. i Kay. „Outpouring.” 46-47. 
70 ~ Wakefield. Boddy, 2): Boddy, „Pentecost in Sunderland”. 9. 
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świata "wkradł się i zajął pierwsze miejsce: · 703 

W szczególności. opracował 

zainteresowanie podróżami, zainteresowanie, które w rzeczywistości. nigdy go nie opuściłem. Podróż 
za granicę zapewniona 

h eed d ·, ,, 704 h th f ". muc ne pauzuje w en e presje 0 mInIstry W najbardziej uprzemysłowionych 

część Wielkiej Brytanii zaczęła zbierać żniwo. Jego ogromna ekspozycja na ludzi z innych kultur. 

wyznania i klasy były jednym z czynników, które dały mu jego tolerancję i eirenic 

podejście do służby. 70. Światowy okres Boddy'ego zakończył się w 1892 r., kiedy to miał 

drugie z siedmiu znaczących doświadczeń duchowych. 

706 

To była jego szósta rocznica 

mianowanie na wikariusza Kościoła Wszystkich Świętych. wydarzenie, które zawsze obchodził 

odprawiać komunię. Podczas urzędowania. Boddy opisuje, jak Duch Święty 

zstąpił na niego w „nieskończonej miłości: · 707 

Kolejny okres spadku siły duchowej 

następnie, podobnie jak wcześniej w latach 1881–1892, tym razem doprowadzając do załamania w 

1897. 

708 

Po podróży do Ziemi Świętej i czasie w Egipcie, podczas którego on 

wyzdrowiał, nastąpiło kolejne doświadczenie formacyjne dla Boddy. To było uzdrowienie 

jego żona Mary. od astmy w 1899 roku. Wydaje się, że przyczyniło się to do progresji 

otwarcie na działanie Ducha Świętego zarówno dla niego, jak i jego żony. W 1904 r. Aktualności 



osiągnął Boddy z Walijskiego Odrodzenia. Natychmiast poszedł zobaczyć przebudzenie dla siebie 

a nawet dzielił ambonę z Evanem Robertsem. Boddy wrócił zdeterminowany 

ożywić Anglię. Roberts odrzucił zaproszenie do przeprowadzenia kampanii w 

70,1 Boddy. „Zesłanie Ducha Świętego w Sunderland.” Pole 9 704 Wak ~. Boddy 47 powołując się na 
Boddy's o \\ n By Ocean. Prairie and Peak: Four JOl / mel'S do Kolumbii Brytyjskiej i wschodniej 
Kanady. (Londyn: SPCK, 1896). 7. 705 Wakefield poświęca rozdział włokowi Boddy'emu Titings i jego 
reklamom w Afryce Północnej (1883). Rosja (1886) i Ameryka Północna (1889–91). Wakefield, 
Boddy. 34–54. Wyhodowana w nim tolerancja stanowi ważny element w tezie Wakefielda o zasadniczo 
duszpasterskim wkładzie Boddy'ego w raczkujący ruch zielonoświątkowy. Wakefield kończy „witrażem 
wykonanym na pamiątkę” tego, który wciąż zdobi All Saints Ch urch i \ lonk \\ earmouth toda): jest to 
nosiciel pasterza) baranka w jego ramionach: Wakefield. Boddv. 208. 221 706 Pragnienie ich życia, 
dzięki swemu pragnieniu płynnej pracy) mówienia językami. z powagą powtórzył w artykule „Zesłanie 
Ducha Świętego w Sunderland: Święto Wikariusza Kościoła Anglii” Later Rain f. '\' (/ Ilgel (luty 1909), 9-
10. Pragnienie \\ as \\ h ile jeszcze niemowlę w łóżeczku, kiedy miał spotkanie z Jezusem i apostołami: 
ibid .. 9. 707 Bodd „A ..” S (lm Sacred Memories. ”ConfidellC /! 2: 7 (luty 1914). 24. Por. Boddy .. \ .. 
„Frllm. Sunderland to Pittington”. Conjidence No.132 (01.01.1923), 72. 708 Boddy, „Pentecost in 
Sunderland”, 9. 
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Sunderland, ale nie zaoferował Boddy's następujących typowo bojowych porad: 

bardzo gorliwa trzoda: „Powiedz im, aby uwierzyli w obietnice. uwierzcie Panu. Oni 

muszą walczyć z Niebem, muszą walczyć z tym. .., 709 

W związku z tym w 1906 r. Odbywały się regularne spotkania modlitewne) 

szereg gorących spotkań na świeżym powietrzu, z których jedno odbyło się w Roker Football 

Ziemia przyciągnęła 15 000 osób. 

710 

Zapał ożywienia został dodatkowo uzupełniony przez 

wiadomości o Azusa Street, a wkrótce potem o tym, jak manifestacje widziałem w Azusa 

Ulica przeszła teraz przez Atlantyk do Norwegii: 711 Było to 5 marca 1907 r. 

podczas wizyty w kościele TB Barratt w Christiania (Oslo). którego doświadczył Boddy 

kolejny znaczący „napływ błogosławionego Ducha Świętego: · 712 do tej pory ~, bez daru 

języków. 

Latem tego roku Boddy został poinformowany o tym, co później uważał za 

pierwszy BHS ze znakiem języków w Wielkiej Brytanii. Takie było doświadczenie pani Price 

Brixton, którego zeznania Boddy opublikowano w broszurze zatytułowanej Pięćdziesiątnica 

Anglii, którą następnie dystrybuował na konwencji Keswick w tym roku. 



Co ciekawe, jak w przypadku wielu innych świadectw BHS z tamtych czasów. Pani Price's 

doświadczenie obejmowało dramatyczną wizję Jezusa na krzyżu. Dała też język 

interpretacja, która brzmiała: „Chwała Jezusowi - krwawiący Baranek:, 713 

709 Boddy. ! \ .. "The Pentecostal i \ I ovement: The Story of Beginnings in S unJerlanJ and the Prl.:sl.:nt 
Stanowisko w Wielkiej Brytanii:„ COl? FidellCl! 3: 8 (sierpień 1910). 193. 710 Boddv „The Pentecostal 
Movement” 194. 711 Bodd ~ ': „Pentl.:l'ost in Sunderland.” 9. 71 ~ Bodd ~. „Pentecost in Sunderland.” 
9. m BoJd) ”.„ Pentecllstal i \ 1 rok. ”195. 
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Tymczasem w Monkweannouth spotkania modlitewne trwały. Podczas jednego e \ 'eningu 

spotkanie, które tym razem odbyło się w plebanii, światło wypełniło pokój. Patrząc z 

okno, Boddy i pozostali widzieli, że to samo światło unosiło się teraz 0 \ er 

Kościół Wszystkich Świętych. Z nie do końca jasnego powodu, jeden z obecnych 

spontanicznie krzyknął: „To krew Och, to krew .. 7J. ~ 

Thomas Ball Barratt (1862–1940), minister metodystów z Kornwalii \\ ho \\ as 

odpowiedzialny za wydarzenia ożywiające w Norwegii. ostatecznie zgodził się przyjść 

Sunderland. Przybył 31 sierpnia 1907 r. I pozostał przez siedem tygodni. Spotkania 

rozpoczęło się 1 września, aw ciągu dwóch tygodni 17 osób miało doświadczenie 

BHS w towarzystwie daru języków. Doświadczenie pani Boddy miało miejsce 11 lat 

Września i zaraz potem nastąpiło „cudowne objawienie co do 

krew: 715 Dwie córki Boddy otrzymały to doświadczenie 21 września. Wreszcie. 

Sam Boddy po raz pierwszy przemówił językami 2 grudnia. 50 osoba w 

Wszyscy święci do zrobienia SO.716 

Wiadomości o tych wydarzeniach szybko się rozeszły, pojawiły się pierwsze doniesienia krajowych 
gazet 

Październik. 717 Raporty te były w dużej mierze cyniczne, ale miały pozytywny wpływ na przyciąganie 

stale rosnąca liczba odwiedzających Sunderland. Chrześcijańska opozycja była szybka 

714 Boddy „Zesłanie Ducha Świętego w Sunderland:” 10. 715 Bodd ~: „Zesłanie Ducha Świętego w 
Sunderland:„ 10. W swoim „Zesłaniu Ducha Świętego” w Sunderland 1: Świadectwo 
„ja”. IUti.>. (Opublikowane przez „Secretary”. Roker. Sunderland). 6: ona sama mówi o tym „wizji 
krwi”. „Och. Skuteczność. Thc pmt'er of the Blood. W jednej chwili. Co mam ~ hclic \ cd dla \ 
samochodów \\ tak oświetlonych jak Ll realin ',” (kursywa oryginalna) To wskazuje, że jej teolog) 01 thc 
pokuta już jest dobrze ugruntowana od innych źródeł. „\ ision” działający w celu potwierdzenia jej \ ic 
\\ Krwi. Świadectwo to zostało również powtórzone w The Apostolic Faith I: 11 (OcL07-Jan.08). 6-7 716 
Bodd \ '. „Pięćdziesiątnica w Sunderland”. 10. _ 717 Kay. STOLIK WEWNĄTRZ. 13-2 ~: Sunderland 
f_'cho wydrukował stnr) już w 3 () Scrtclllber: Wakcllcld. Boddy, 89. 
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i ciężkie i pochodziły głównie od Reader Harris (1847-1909) 718 i Zielonoświątkowego 

League ofPrayer. 

719 

Liga była bardzo silna w okolicy, a Bodd ~ sam miał 

był aktywnym członkiem. 

72o 

Ich potępienie języków pojawiło się po raz pierwszy w druku 

Listopad. 

721 

Harris sprzeciwił się także „toczeniu na podłodze)” i „rozluźnieniu 

związek małżeński ”, który, jak uważał, miał miejsce na spotkaniach Barratta 

prowadził. 

722 

Jessie Penn-Lewis, początkowo nie tak natarczywa, była równie niezdecydowana 

wyrażając swoje obawy. Jak zauważono w rozdziale 4, próba Mary Boddy złagodzenia swoich obaw 

mówiąc, że wszystko było „pod krwią; 723 fraza prawdopodobnie nauczyła się 

Barratt, 724 nie działał. W rzeczywistości sprowokowało to dalszą dyskusję na temat przywoływania 

zakrwawianie krwi na zgromadzeniach zielonoświątkowych, tak że krew jest jak języki 

wydaje się być w centrum kontrowersji w korespondencji. Ciekawie. 

718 Harris. Anglikanin z wesleyańskimi sympatiami. początkowo miałby idealną harmonię z Boddy: 
„Jaka jest reme dy dla jednostki. dla Kościoła. dla narodu. dla świata? To jest to. Indywidualna. 
kościelna. narodowa. i uniwersalna Zesłanie Ducha Świętego. Niech wierzący będzie napełniony 
Duchem Bożym, a zobaczysz re \ ivai, który wstrząśnie PO ciemnościami i uwolni miliony. ” Harris, R., 
Power for Service 6. Ed. (Londyn: Christian Literature Crusade. 1953), 40. Sam Boddy był sekretarzem 
grupy modlitewnej Monkwearmouth League of Prayer: Wakefield. Boddv.92. 719 F ~ założony w 1891 
roku. Była to organizacja z misją odnowienia duchowości Wesleya: Randall. IM .. „The Pentecostal 
League of Prayer: A Transdenominational British Wesleyan-Holiness Movement”. Wesleyan Journal of 
Theology (1998). 1-2. (http: // \ vcslc \ .nl1u.cdui wesleyanthcology / theoirnI31-35 / 33-1-1 Ohm 
dostęp online 2 () listopada 2008). 720 Robinson. „Charyzmatyczny anglikanin:” 35. ocenia swoją siłę w 
pięciu ośrodkach w samym Sunderland. 721 Harris. Ro „The Gift of Tongues”, Tongues of Fire. (Listopad 
1907). 1-2. Według Robinsona (op cit.) To wolałby rozprowadzić około 800 w samej Sunderlandzie. 
więcej niż jeden) do \ in w Wielkiej Brytanii według Cartwrighta: Cartwright. D., The Real Smith 
Wigglesworth: The Man. The A / yth. The Message. ( Tonbridge: Sovereign World, 2000) 25. Siła Ligi na 
szczeblu krajowym u progu XX wieku wynosiła około 150 grup, w których składało się 17 000 członków: 
Randall. „Liga Zielonoświątkowa Modlitwy”. 2-3. 722 Harris. „Dar języków „1-2. To, że rzeczywiście 
mogli się toczyć po podłodze i podobne zachowanie mogło być czynnikiem decydującym o determinacji 



Boddy'ego do utrzymania dobrej atmosfery) ścisłej kolejności odtąd: Kay. Inside Story. 24. 721 List z 12 
listopada 1907 r. 7: „~ Zobacz moją dyskusję na temat relacji Barratfs z I .. Ma) Throop of Azusa Street 
w rozdziale 6. Poza tym. w swojej książce W dniach późnego deszczu. (Re \. Ed: London: Elim Publishing 
House. 1928). Barratt używa wyrażenia w bardzo przypominającym Azusie: „El'en, jeśli on [chory 
próbował użyć„ języków ”, gdy szukał naszej Zesłania Ducha Świętego. Boże, czy mógłby on wierzyć niż 
bogom pogan. Gdyby nas wydał na okrutną tyranię naszego najbardziej gorzkiego wroga) diabła 
”. Lalfer Rain. 97 (pojawia się również w COffidence 1: 8 (listopad-08). 7-9); „Ludzie ci żyją pod krwią 
Chrystusa. Wydaje się, że jest to obrazą dla Niego, że sa), że otrzymują święte wizje i znaki, które 
pobudzają do czystszego życia i pokory i Sf / TiC !!. Są pochodzenia satanistycznego. ” Późny 
deszcz. 100; „Poddajcie się Krwi Jezusa. Ufajcie: - nasze zdrowie: - Łaska i moc Ojca. Podnieście tarczę 
wiary przeciwko wrogowi i otwórzcie wszystkie wasze spojrzenia na ducha 1101: Duch. „Późny 
deszcz. 20 '+. (kursywa i wielkie litery w całym tekście). 
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kiedy Boddy w końcu sam zaczął mówić językami. przede wszystkim dla niej, że on 

napisał, aby o tym świadczyć, oczekując, jak się wydaje, radosnej odpowiedzi. 725 Przeciwnie. Penn 

Antagonistyczna pozycja Lewisa stawała się coraz bardziej zakorzeniona. osiągając punkt kulminacyjny 

jej słynna książka z 1912 r. „Wojna świętych”. 

Do listopada 1908 r. W Wielkiej Brytanii było aż 50 centrów zielonoświątkowych72b 

a Boddy nie tylko przyjmował gości z dalszej i dalszej dziedziny. 

ale jest także pożądany jako mówca w innym miejscu. W dniach 3-4 stycznia 1908 r. Boddy pomógł 

znalazł zespół poboru opłat w Bonnington w Edynburgu, oddając go pod opiekę pana i 

Pani Beruldsen. Z tego zgromadzenia Donald Gee zostanie później pastorem. Właśnie 

na północ od niego, w Kilsyth, znajdowało się kolejne centrum zielonoświątkowe. Kościół Andrzeja 
Murdocha 

w Westport Hall. 

727 

To, czy Boddy ją odwiedził w tym czasie, nie jest jasne. Znaczący 

tam, pod nieobecność Boddy'ego, miało miejsce 31 stycznia 1908 r. Tego dnia. za 

człowiek imieniem John Reid „podniósł rękę i zawołał: Krew! Krew! Krew!" 

Zaraz po tym 13 młodych ludzi otrzymało chrzest w Duchu Świętym i 

mówił językami. 728 Od tego momentu powtórzenie słowa „krew”, 

co było określane jako „błaganie o krew”. stało się standardową praktyką w Kilsyth as 

ludzie szukali chrztu w Duchu Świętym. Pewnego razu 43 osoby w Westport 

Hall otrzymał BHS w ciągu jednego weekendu bez przerwy wołając „Krew!”, 729 

Niedługo potem Westport Hall otrzymał powódź gości z Anglii, 



Szkocja Walia, Irlandia, Afryka i Ameryka Północna. Ci goście doświadczyli 

dokładnie to samo: otrzymali BHS „błagając o krew”. Spotkania były 

72S List do .Iessic Penn-Lewis z dnia 3 grudnia 1907 r. 720 BoddY. A .. "Mówiąc językami: czy to 
zaufanie Boga 1: 8 t: '; ov '08) .9. M To: hurch został założony w 1896 roku przez hilitarną SnCid Kilsyth 
United), aby dotrzeć do lokalnego górnika ~ z Ewangelią: Hutchison. J .. "Thc Kils) th Religious Rc \ i \ 
als" (ac (c -..- .. cd one ine: 10 .lui 2007. httpl,: \\ \\ \\ .kilsythcommunit) fhistory 7 ~ S Weeks. Chapta 
Thirty-Two. 19. 7 ~ l) \\ 'orsfold. Origins. 46. 
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odbywa się codziennie przez okres 9 miesięcy. 

73o 

Wkrótce 28 młodych ludzi zaoferowało 

sami w służbie misyjnej, powodując, że wydarzenia te mają miejsce na miejscu 

historia jako czwarte znaczące przebudzenie, które miało miejsce w Kilsyth. 731 Pastor. 

Andrew Murdoch, którego żona doświadczyła BHS również poprzez okrzyk „Krew! 

Krew! ”Został apostołem Szkocji w Kościele Wiary Apostolskiej. 

które sprawiły, że krwawy płacz stał się jedną z jego głównych doktryn. 732 Białe i rozłożone są 

zapewne całkiem słuszne uznanie incydentu Johna Reida z Januar) z 1908 roku 

początek powoływania się na doktrynę krwi.733 

Sam Murdoch bronił doktryny przed krytykami, używając tego samego 

argument, który później wykorzysta Hutchinson: poświęcenie Świątyni Salomona 

wymagało poświęcenia 22 000 wołów i 122 000 owiec. To była powtarzalna ofiara 

Z krwi. Podobnie błagając o krew, ofiarowuje się krew Jezusa 

Bóg jako wierzący szuka daru Ducha Świętego. 73-l Jest to słowny odpowiednik 

msza: raz po raz składając ofiarę Chrystusową Ojcu. Nie ma w 

w rzeczywistości wydają się mieć silny demonologiczny wymiar doktryny zawartej w Kilsyth 

730 Worsfold. Początki 46. 7. 11 Precyzyjne trzy rzeczywistości są pod panowaniem Johna Li \ 
ingstone'a. 1627. James Robe 1742-3 i \\ illiam Chalmers Burns w 1839: Hutchison. „„ Kilsyth ”Reas 
religijne.” 71: „William Oliver Hutchinson. sam ochrzcił się w Duchu Świętym po 2 godzinach błagania o 
krew w maju 1908 r. Odłożył błaganie o krew jako jedną ze swoich głównych prawd, obok 
chrztu. Wieczerza Pańska i płacenie dziesięciny. z założeniem Emmanuel Mission Hall w N mcmbcr 
1908. Worsfold. Początki 34,47.49. 73; Worsfold. Początki 45, Opiera swoje informacje na 
białych. Słowo a / Bóg. 83-134, jak dotąd znalazłem jedno wcześniejsze odniesienie do czegoś 
przypominającego praktykę. w dziwnych pismach FIlen C ;, White. W tym przypadku. to sam Jezus 
błaga w imieniu uczniów: „\ 1) Krew. Ojcze. Moja Krew. M \ Krew. fVh Krew”. Obecna prawda, sierpień 
I, 1849. W obecnej prawdzie. Grudnia 1849. ona st;; tes. „1 mówi, że Jezus, jak błaga Swoją krew za 
brata Rhodesa”. aCl'csscd online na http: ·· \\ \\ \\ .cllcl1 \\ hitc, nr ~ I \ isited 19 lutego 05. 714 Worsl () 



ld. Początki 46, Zwróć także uwagę na język używany w proroctwie), który był w K i Is: th, który miał na 
celu wyjaśnienie niezwykle przedwczesnego zachowania 5-letniego dziecka, które spowodowało cudcr 
b) jej modlitwy i \ "łkając i błagając o krew:" Mam cel, abym mógł wykazać niewinność dziecka 
będącego w planie. Albowiem mały naprawdę był nieświadomy Mojej chwały i nie mógł zanieść chwały 
małemu sercu że \\ jako modlitwa. przedstawiająca Krew: \ Iy Slln ... "\\ orsfoIJ. OrigillS. 46–47. 
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Formularz. Wydaje się raczej, że świadomość świętości Boga w procesie spotkania się wydaje 

być głównym bodźcem. 

Boddy odwiedził Kilsyth pod koniec marca 1908 r. I był świadkiem teraz 

ustanowiono praktykę błagania Krwi przed przyjęciem Chrztu Duchem. podczas gdy 

tam też doświadczył intensywności mocy na spotkaniach, które opisał jako 

większy niż wszystko, co widział w TB Barratt w Norwegii. 735 W rezultacie. on 

przeniósł tę doktrynę błagania Krwi z powrotem do Sunderlandu, gdzie on i jego \\ ife 

Mary zaczęła nauczać doktryny jako standardowej praktyki. Jedna rzecz, która wydaje się mieć 

zrobił na Boddy wrażenie podczas wizyty w Kilsyth mocy krwi 

moc polegająca na wierzeniu w jej korzyści i wyrażaniu tej wiary w sposób, w jaki on 

widziałem. Jego żona Mary, mając już podczas niej wizję krwi 

BHS był o tym równie przekonany. i obaj chętnie promują praktykę 

błagając o krew w Sunderlandzie przez ponad rok po wizycie Boddy'ego w Kilsyth. 

Pierwszy numer Confidence, opublikowany w kwietniu 1908 roku, zawiera artykuł. napisany 

Mary Boddy, która jest poświęcona tematowi Krwi. Nazywa się to „Jego własnym 

Krew ”i zaczyna się od uwielbienia:„ Chwalimy naszego Boga, w którym nas uczy 

obecnie cudowna głębia, skuteczność i moc Krwi: · 736 

Zaufanie było miesięcznikiem (wydawanym bezpłatnie z powodu hojności) 

finansowanie Cecil Polhi1l737), który szybko zdobył zarówno krajowy, jak i globalny 

735 biały. Słowo arGad. 83–85. Wcześniej powiedział dokładnie to samo o T, B. Ministerstwo Barratta 
w Oslo i porównanie z Welsh Re \ i \ al: Gee. Wiatr i płomień. 20. Pokazuje to albo skłonność do 
rewelacyjnego języka z jego strony (coś, co można prześledzić w jego pismach, jeśli się go szuka). w 
przeciwnym razie doświadczenie Kilsyth było naprawdę wyjątkowe. przewyższając ewn walijski Revi \ 
al. 7J Conjidence I: I (kwi (8). -L, m) Pierwszym badaniem roku Pol Hill we wczesnym okresie 
zielonoświątkowców jest nadal: Hocken. P .. "Cecil II Polhill: Zielonoświątkowy I aym. Pneuma 10: 2 
(jesień 1988 r. ). 116–140, 
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„fi 738 TI. Stgnt tcance. to lub pomts out, biorąc pod uwagę panujący klimat malejącej 



zainteresowanie sprawami religijnymi, które były powszechne przez cały okres edwardiański. dla 

Zaufanie do osiągnięcia 6.000, z szacunkową czytelnością 

20 000 to niezwykłe osiągnięcie. 

739 

W ciągu dwóch lat. Sam Boddy mógłby twierdzić 

w sprawie Zaufania „Podróżuje do prawie każdej części świata” tutaj jest angielski 

zrozumiany: 740 

Od pierwszego numeru w kwietniu 1908 r. Do marca następnego roku Confidence 

Magazyn może pochwalić się nie mniej niż 302 odniesieniami do słowa „krew” w odniesieniu do 

Jezus na swoich stronach. Jest to znacznie więcej niż wiele innych odniesień do 

pokuta słowami takimi jak „Krzyż” (80x). „Kalwaria” (.f 7x). „ukrzyżowany” (30x), 

„pokuta” (6x) i „pokuta” (4x), fakt, który w mniejszym stopniu. dotyczy to również 

sam Nowy Testament. 741 Ta wysoka ocena „krwi”. jednak. jest daleko w tyle 

przez zrozumiały wysoki stres pneumatologiczny Zaufania, który może pochwalić się 657 

odniesienia do słowa „Duch” (z dużymi literami), 421 odniesienia do „języków”, 325 

używa frazy „Duch Święty” i 21 razy „Namaszczenie” na tym samym uchu) 

Kropka. To sprawia, że artykuły opublikowane w Confidence są w około połowie jako 
pneumatologiczne 

zorientowane jak te opublikowane w The Apostolic Faith, ale zajmują podobne miejsce w swojej 

nacisk na pokutę. W pierwszym roku pewności znajduje się 6 artykułów dydaktycznych 

Duch Święty i dary duchowe, 4 artykuły o pokucie, 3 artykuły o 

Drugie przyjście i 2 artykuły dające nauczanie o boskim uzdrowieniu. Dane liczbowe dotyczące 

738 Według TaYlora ... Trudno jest wyolbrzymić znaczenie zaufania. „Ta ;. lor.” Opublikuj i bądź 
błogosławiony: „1 19. B ;. Sierpień 1908 r. Darowizny na koszty drukowania pochodzą z 7 krajów dla ~ 
ign: dwóch z Australii. 1 \\ 0 z Holandii. t \\ O z USA (Oklahoma i J »lttle). (lne z Halifax (Kanada). jeden 
z Francji (Paryż), jeden ze Szwecji i jeden z S (luth Atm: a (.Johannesburg):: \ non .. "Oferty drukowania 
itp. 9 lipca do 9 sierpnia. . Confidence I :: '(08 sierpnia). ~. 73Q Tay lor. "Pu bl ish and be B kssed." 1 ~ J. 
740 Ta ~ lor. "Publish and be BksseJ." 12 .. L Oryginalne źródło nie znany. 7 ~ IS ~~ Stibb ~ s. The. \ / 
caning o (Słowo „Krew.. 3-4. 

„0” -…) 

Wiara apostolska była znacznie wyższa ze względu na znacznie krótszą długość każdego artykułu. 

nadrabianie liczbami tego, co brakowało długości. Liczby te można porównać jako 

następuje liczby wskazujące całkowitą liczbę artykułów na wskazany temat 



znalezione w pierwszych 12 numerach każdego czasopisma: 

Zaufanie Wiara apostolska 

Duch Święty / prezenty 6 26 

Zadośćuczynienie 4 7 

Drugie przyjście 3 14 

Uzdrowienie 2 3 

To pokazuje, że czciciele ulicy Azusa początkowo mieli znacznie więcej 

poczucie miejsca w czasie jako zwiastun rychłego powrotu Pana. Te 

którzy przyczynili się do wiary apostolskiej, byli, jak już wspomniano, jeszcze bardziej 

zaabsorbowany osobą i dziełem Ducha Świętego niż ofiarodawcami 

Magazyn zaufania. W przeciwieństwie do tego, którzy wspierają Wiarę apostolską 

(głównie Seymour) nie wydają się skłonni uczyć zbyt wiele na temat 

przedmiot pokuty w porównaniu do tych, którzy napisali artykuły dydaktyczne dla 

Zaufanie (pomimo przypadkowych odniesień do krwi jest mniej więcej takie samo, w 331 i 

Odpowiednio 302). Może to być spowodowane koniecznością ostrożnego zarządzania w Sunderland 

nadejście zupełnie nowej doktryny: błaganie krwi. 

Nieco inny obraz wyłania się, gdy dominują tematy sztuki nauczania 

są analizowane na całej długości publikacji magazynu Confidence, coś 

nie było to możliwe w przypadku Azusa Street, ponieważ magazyn przeniósł się do Portland. 
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Oregon, po 13 

th 

wydanie w czerwcu 1908 r., a zatem bardzo szybko przestaje odzwierciedlać 

„tu th th. f S 742 Wh S a e ere lub e urgencIes 0 eymour. pl Tak kompletna ankieta jest 

przeprowadzone w odniesieniu do magazynu Confidence, wiodącego tematu i, podobno 

jednym z ulubionych tematów głoszenia Boddy743 jest drugie przyjście Chrystusa. 

W ciągu 18-letniej serii 140 numerów magazynu Confidence, od 1908 r. Do 

W 1926 r. Magazyn zawiera 61 artykułów i wierszy poświęconych paruzjom i wydarzeniom 

otaczając go, osiągając szczyt w latach 1910-14 i wygasając po pierwszych 10-11 latach 

ruch. 
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W porównaniu z tym jest 54 artykułów poświęconych nauczaniu 

742 Trzeba przyznać, że 10 ostatnich numerów Confidence nie zostało wydanych z Sunderland, ale z 
nowej parafii Boddy Pitting ton w hrabstwie Durham, ale jedynego redaktora, który miał Confidence w 
tym czasie; życie zapewnia ciągłość, której nie posiadała wiara apostolska wraz ze zmianą redaktora na 
Clara L. urna. 743 Wakefield, Boddy, 140. 744 Anon., „The Bridegroom Cometh”, Confidence I: 1 (April 
'08), 19; Boddy, A., „Bliskie przyjście Pana”, Zaufanie 1: 3 (czerwiec '08), „Oblubienica przygotowuje 
się”, Zaufanie 1: 6 (wrz 08). 3; 17–18; Smith, A., „Caught Up” [wiersz] Confidence 2: 4 (April '09), 
80; Anon., „The Midnight Cry” [wiersz] Zaufanie 3: 4 (10 kwietnia), 73; Jeffreys, S., „Parousia czyli„ 
pojawienie się ”Pana,„ Zaufanie 3: 6 (10 czerwca), 149-151; Anon., „The Day Star: Mediation on Some 
Sacred Mysteries”, Confidence 3: 9 (Sep., '10), 212-215; Anon., „How On May Come: A Vision”, 
Zaufanie 3:12 (grudzień 'I 0), 278-81; Boddy, M., „Seven Signs of Coming”, „Confidence 3:12 (Dec. '10), 
281-83 & 287-88; Anon., „The Day of the Lord”, Confidence 3:12 (Dec. '10), 288-9; Boddy A., „Wielka 
piramida i przyjście Pana”, Zaufanie 4: 1 (Jan., „II), 15-16; Pastor Niblock.” Obfite wejście, „Zaufanie 4: 2 
(luty, 'II ), 33–35; Boddl 'A., „Wielka piramida i przyjście Pana: niepewność co do daty 22 lutego - 23 
lutego” Zaufanie 4: 2 (luty,' 11) .36-38; Beecher-Stowe , H., „A Remarkable Story”, Confidence 4: 7 (July 
'11) .147-150; Booth-Clibbom, A., „The Final Great Rejection: który prawdopodobnie już się rozpoczął, 
a który oznacza zakończenie tego wiek, „Zaufanie 4: 7 (II lipca), 150–152; Pastor Paweł,„ Narzeczona i 
jej Hea Venue Oblubieniec ”,„ Zaufanie 4: 7 (11 lipca), 152–153; Boddy, M. ” „The Coming Rapture:„ 
Confidence 4: 7 (July 'II). 153-55 & 158; Anon., „The Coming of the Lord”, Confidence 4: 7 (July' 11), 
156; Booth-Clibbom, A ., „Ostateczne wielkie odrzucenie: część II” Zaufanie 4: 8 (sierpień, 11), E.SJ.M., 
„Bądźcie też gotowi” [wiersz] Zaufanie 4: 9 (wrzesień, '1 I), 195; Booth-Clibbom, A., „The Final Great 
Rejection: Part III” Confidence 4: 10 (Oc t., „11), 224–6; 174–6; Anon., „Drugie przyjście” Zaufanie 4: 1 0 
(październik… 11), 228–9; Hinchcliffe, EA, „On is Coming” [wiersz] Zaufanie 4:11 (listopad, '11), 
243; Booth-Clibbom, A., „The Final Great Rejection: Part IV”, Confidence 4:12 (Dec., '11) .274-5 i 278-
9; idem, M., „Ostateczne wielkie odrzucenie część V” „Zaufanie 5: 1 (Jan: 12), 6-8; idem,„ Ostateczne 
wielkie odrzucenie część VI ”Zaufanie 5: 2 (luty: 12), 33- 35; Anon., „Data pochwycenia” „Zaufanie 5: 3 
(mar: 12). 56; Watson, S.,„ W mgnieniu oka ”, zaufanie 5: 3 (mar: 12), 51-56; Watson, S., „After the 
Rapture”, Confidence 5: 4 (Apr: 12), 78-83 & 86; Crawfurd, E. .. „Na pewno przyjdę szybko” [wiersz] 
Confidence 6: 5 (maj, 13), 87; Edel, P., „Oto Oblubieniec Kometa!” Zaufanie 7: 1 (Jan: 14). 9 i 13-14; 
Edel, P., „Przyjście Pana , „Zaufanie 7: 3 (Mar: 14), 43; Anon.,„ Jak powstają umarli iz jakim ciałem 
przychodzą T Zaufanie 7: 3 (Mar. '14), 47-49: Anon., „A Tabela wieków świata i przyjścia Pana, 
„Zaufanie 7: 4 (kwi: 14). 70-71: Boddy, M., „Śmierć zwycięsko zwycięsko”, Pewność siebie 7: 5 (14 
maja). 90–91; Booth-Clibbom, A., „Dojrzewanie do pochwycenia”, Zaufanie 7: 5 (Jun: 14), 103-
6; Weaver, A., „Antychryst i jego S” wywodzą się, „Zaufanie 7: 9 (wrz: 14) 167-9; Boddy, M. .. „The War: 
Zecharia's Horses”, Confidence 7: 9 (wrzesień 14). 170-71: Pastor Paul, „The Day-Star”, Pewność siebie 
7: 1 0 (październik 14), 190-1: Humburg. P. .. „Przyjście Pana”, Zaufanie 7: 10 (listopad: 14), 210–
212; Sidford, AE .. „Oto przychodzę!” [wiersz] Zaufanie 8: 1 (Jan: 15), 3: Anon .. „Kiedy przyjdzie nasz 
król” [wiersz] Zaufanie 8: 2 (15 lutego), 23; : \ non .. ": \ Great Earthquake." Pewność siebie 8: 3 (mar: 
15), 54: wat. A. „Znaki czasu”, zaufanie 8: 4 
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Duch Święty i dary duchowe, 745 oprócz licznych świadectw BHS. Artykuły 

na ten temat zaczną spadać częstotliwości z około połowy Pierwszego Świata 

(Kwi: 15), 72–73; Titterington, E., „The War and Prophecy:„ Confidence 8: 9 (Sep. '15). 175-6: Anon., 
„How Will Christ Come?” Confidence 9: 1 (Jan. '16), 8- 9 i 11-12; Boddy. M „„ Z cierpliwością czekaj na 
to ”, Zaufanie 9: 2 (16 lutego), 30-31; Murray, M., „Kariera antychrysta”, Zaufanie 9: 3 (16 marca), 44-
47; Salmon, TH, „The Last Generation”, Confidence 9: 3 (Mar: 16), 48-49 & 52-55: Murray, M., „The 



Career of the Antichrist Continued”, Confidence 9: 5 (May '16 ), 88–9; Anon., „Pan nadchodzi: 
Wiadomość od żołnierza we Francji”, Zaufanie 10: 3 (maj-czerwiec. 17), 39; Anon., „The World in 
Travail”, Zaufanie 10: 3 (maj-czerwiec. 17), 41; Boddy, A., „Prophetic Items”, Confidence 1 0: 6 
(listopad-grudzień. 17), 91; Conway, L., „The Morning Cometh!” Zaufanie 11: 2 (kwiecień-czerwiec. 18), 
28-30: Rader, P., „Armageddon”, Zaufanie 11: 3 (lipiec-wrzesień. 18), 43-48; Pettingill, W., „Caught up 
to Christ:„ Confidence 11: 3 (Jul.-Sep. '18), 48-49; Moule, H., „Hope of Approach of the Lord Return and 
the Wpływ of Life on Life , „Confidence 12: 3 (lipiec-wrzesień 19), 39-43 i 45-46; Jeffreys, T.,„ Pastor 
Jeffreys on the Rapture ”, Confidence 13: 4 (październik-grudzień 20) , 59; Boddy, A., „Nadchodzący 
wybawiciel: nadzieja chrześcijan i Żydów”; Zaufanie 124 (styczeń- marzec: 21), 5-7; E. Titterington, „The 
Coming Kingdom on Earth”, Confidence 124 (21 stycznia 21), 8-11; Boddy, M., „Death Swallowed Up 
Victoriously”, Confidence 137 (24 kwietnia 24 czerwca), 130–131. 745 Anon., „Obietnica Ojca”, 
Zaufanie 1: 8 (listopad 08), 3-6; Boddy, A., „Mówiąc językami: czy to jeśli Bóg?” Zaufanie 1: 8 (listopad 
08), 9-10; Boddy, A., „Tongues as a Sign”, Confidence 2: 2 (09 lutego), 33-35; Boddy i in., „Dyskusja na 
temat języków;” Zaufanie 2: 2 (luty: 09), 37-41; Boddy, A., „Prorocze przesłania i ich wiarygodność”, 
Zaufanie 2: 2 (luty 09), 42-45; Reiman, 0., „Prezenty Ducha Świętego i owoce Ducha Świętego; 
” Zaufanie 2: 2 (luty '09), 45-47; Boddy, A., „Siedem znaków nieba na chrzcie zielonoświątkowym ze 
znakiem języków:„ Zaufanie 2: 8 (sierpień: 09), 180–183; Barratt. TB ”,„ Chrzest Duchem Świętym - co 
czy to pewność siebie 2:10 (09 października) 221-223; Mundell, TH, „To jest od Boga”, Zaufanie 2:10 
(październik 2009), 2335; Judd-Montgomery, C, „Rok z pocieszycielem”, Pewność siebie 2:11 (listopad: 
09), 249–251; Boddy, A., „Mówiąc językami: co to jest?” Zaufanie 3: 5 (maj '10), 99-104; Pastor Pau \ ”„ 
Chrzest Pisma Świętego Duchem Świętym i jego skutki ”, Zaufanie 3: 6 (czerwiec 10). 140-
142; Carothers, WF, „The Gift of Interpretation: Czy ma to być środek prowadzący?” Zaufanie 3: 11 
(listopad 'I 0), 255-257; Boddy, A., „Języki: znak zielonoświątkowy: Kochaj dowód kontynuacji”, 
Zaufanie 3: II (1 listopada), 260-61; E. Beyerhaus, „Duch Pięćdziesiątnicy i Jego dary”, Zaufanie 3: 12 
(Dec: 10), 289-291; Boddy, A., „Chrzest Zielonoświątkowy: Rada dla liderów i innych”, Zaufanie 4: 1 
(Jan'II), 5-8; Mundell, TH, „Fałszywi prorocy i orędzia”, Zaufanie 4: 1 (styczeń II), 11 i 14-15; Pastor 
Edel. „A Greater Pentecost”, Confidence 4: 3 (Mar.'II), 58-59 & 61: White, N., „A Song in 
'Tongues;” Zaufanie (11 lipca), 147; Boddy, A., „Miejsce języków w ruchu zielonoświątkowym”, 
Zaufanie 4: 8 (1 sierpnia I), 176-179; Anon., „Języki w powietrzu” Zaufanie 4: 9 (wrzesień 11), 204; Berg, 
G., „Some Thoughts on Prophetic Speakers”, Confidence 4: 11 (listopad 11) .248; Pastor Paweł, „Rada 
co do proroctwa”, Zaufanie 4: 11 (listopad 11), 249; E. Beyerhaus, „Chrzest w Duchu Świętym”, 
Zaufanie 4: 11 (11 listopada), 252-4; Anon., £ Duch Święty dla nas, „Zaufanie 5: I (12 stycznia), 11 i 19-
21: Judd-Montgomery, C”, „Uświęcenie i namaszczenie Ducha Świętego:„ Zaufanie 5: 10 ( Paź: 12), 
228-9; idem, „The Residue of the Oil”. Zaufanie 5: 11 (lis: 12), 252255; Myerscough, T. i H. Hall, 
„Chrzest w Duchu Świętym”, Zaufanie 6: 1 (Jan: 13). 5-8; Barratt, TB i in., „Myśli o darach 
łaski;” Zaufanie 6: 2 (luty 13), 30-31; Anon., „Czym jest Zesłanie Ducha Świętego?” Zaufanie 6: 5 (maj 
'13), 89-93 i 96-97; Pani Polman, „Mówiąc językami, „Zaufanie 6: 8 (13 sierpnia), 151-2; Pastor Edel,„ 
Kontynuuj w duchu ”, Zaufanie 6: 9 (wrzesień 13). 173176; Anon.,„ Ogień Ducha Świętego, „Zaufanie 6: 
9 (13 września), 178–80; Tetchner, 1 ..„ Chrzest w Duchu Świętym ”, Zaufanie 7: 1 (14 stycznia), 4-6; A. 
Boddy i in. „Języki w zgromadzeniu publicznym: konferencja liderów na konwencji w Sunderland”, 
Zaufanie 8: I (14 stycznia). 12-14: Dixon, WT, „O językach: Sezon”, Zaufanie 7: 2 (14 lutego), 26-28: 
Pastor Paul. „Jak zdobyć chrzest”, Zaufanie 7: 2 (14 lutego). 30-31; Pastor Edel. „Dary i ich USI: S:„ 
Zaufanie 7 : 3 (mar: 14), 44–45; CE.D. de L., „The Glossalalia in the Early Church:„ Confidence 7: 5 (May 
'14). 85-89; A. Boddy, i wsp. ”Tongues in the Public Zgromadzenie: Konferencja Przewodniczących w 
Sunderland Konwencja, „Zaufanie 7: 12 (grudzień '14), 233-6; Knight, K.,„ The BaptIsm In the Hoi) Spirit 
- Continued ”Zaufanie 8: 7 (lipiec. 15), 120 i 133-4 : Anon., „Dobrze znany misjonarz) na temat 
języków”, Pewność siebie 8: 9 (wrz: 15), 174-5; idem, „Dobrze znany misjonarz na językach, ciąg 
dalszy”, pewność siebie 8: 10 (październik ” 15), 193-5; Anon .. „Dostarczone do Boga przez języki:” 

206 

Wojna, być może wskazująca na łagodny przypadek „rutyny charyzmy”. Istnieją 



pomimo stosunkowo skromnych 22 artykułów poświęconych atonemenowi46 w tym samym okresie 

przypadkowe odniesienia do krwi są niezwykle liczne. Pokuta jest bardzo 

wczesny motyw, wkrótce zniknie do niewiele więcej niż corocznego przesłania 
wielkanocnego. Codzienny 

odniesienia do krwi zanikają wolniej. Na koniec jest 18 artykułów dających nauczanie 

na temat uzdrowienia 747 oprócz licznych świadectw. Przedmiot uzdrowienia 

wydaje się, że z czasem staje się coraz bardziej widoczny, szczególnie po wojnie, kiedy 

wielkie służby uzdrawiające braci Jeffreys i Wigglesworth zaczynają rosnąć 

sława. 

Zaufanie 9: 1 (16 stycznia), 15-16; F. Bartleman, „With Other Tongues”, Confidence 9: 4 (Apr: 16) 
.6366; Wigglesworth, S., „Nasza wielka potrzeba: wizja Pawła i chrzest w Duchu Świętym”, Zaufanie 10: 
6 (listopad-grudzień. 17), 84-87 i 90; Boddy, M., „Faith in God the Holy Ghost”, Confidence II: -l 
(Oct.Dec. '18), 68-69; A. Boddy i inni, „Prawdziwy chrzest w Duchu Świętym”, Zaufanie 12: 1 (kwiecień 
19 '), 19-21; Wigglesworth, S., „Zanurzony w Duchu Świętym:„ Zaufanie 13: 3 (lipiec-wrzesień: 20). 
4143; cP, „Torrents of Water, John viL38” Zaufanie 13: 4 (październik-grudzień: 20), 56 ; Moule, H., 
„The Hoh Spirit”, Confidence 124 (Jan-Mar.'21), 8; Wigglesworth, S., „The Word of Knowledge and of 
Faith:„ Confidence 136 (Jan.-Mar. ”) 24), 117–120 i 122. 746 Boddy, M., „His Own Blood”, Confidence 
1: 1 (Apr.'08), 4; Anon., „Pleading the Blood:„ Confidence 1: 5 (Aug. „08), 3-6; Boddy, M., „See the 
Blood from Calv'ry Flowing [poemat]” Zaufanie 1: 8 (listopad 08), 3; Boddy, A., „Boska martwica, czyli 
śmierć Pana Jezusa”, Zaufanie 1: 9 (Dec''08), 3-7; Boddy, A., „Chrystus w swojej Ziemi Świętej”: Historia 
Kalwarii, „Zaufanie 3: 3 (Mar: I 0), 51–57; Anon., „The Great Victory”, Confidence 3: 3 (Mar: 10), 
60; Anon .. „Najdroższa krew Chrystusa”, Zaufanie 4: 2 (luty: I 1), 36; Boddy, A., „The Good Friday 
Story”, Confidence 4: 3 (Mar. 'I 1), 51-58; Booth-Clibborn, A., „Hymn of the Blood (What 'the Blood” 
Means).! ”) Zaufanie 4: 6 (czerwiec 11), 123; Anon., „Wiara w swoją krew”, Zaufanie 4: 8 (sierpień II), 
185–7; HAM, „Drogocenna krew Chrystusa [wiersz]:„ Zaufanie 4: I 0 (11 października), 219; Anon., 
„Krew Jezusa w Starym Testamencie”, Zaufanie 4: 12 (grudzień 11) ), 272-4; Boddy, A., „Getsemani”, 
Zaufanie 7: 3 (Mar'14), 72-75; Trussell, ER, „Wieczerza Pańska: Medycyna dla jego dzieci:„ Zaufanie 8: 4 
(kwi : 14), 70–71; Anon., „Drogocenna krew Chrystusa, .. Zaufanie 9: 4 (kwi: 16), 69-72; Boddy, A.,„ 
Chwalebny hymn krwi ”, Zaufanie 137 (kwi, czerwiec: 24) , 127-129; Sisson, E., „The Lamb Slain for the 
Wild Ass”, Confidence 139 (listopad-grudzień 24'24). 151-2. 747 Judd-Montgomery, C, „Christ's 
Quickening Life for the Mortal Body, „Zaufanie 1: 8 (NO \: 08), 6-7: Boddy, A.,„ Dary Ducha w świetle 
historii ”, Zaufanie 2: 1 (Jan: 09), II i 16; Boddy, A., „Faith Healing” „Zaufanie 3: 1 (Jan: 10), 8-11 i 14-15: 
Boddy, A. ..” „Zdrowie w Chrystusie” „Zaufanie 3: 9 (wrzesień 10) , 211 i 216; Pastor Paul, „Boskie 
uzdrowienie i zdrowie”, Zaufanie 3: 10 (10 października), 227–228; Siostra J.CG. i brat Moorhead: 
„Jestem Panem, KTÓRY UZDRAWIA”: [wiersz] Zaufanie 4: 5 (11 maja) 99; Pastor Paweł, „Rozpoznanie 
Ciała Pańskiego”, Zaufanie 4: 8 (sierpień 11), 185-7; Pastor Edel, „Głoszenie i uzdrowienie”, zaufanie 7: 
2, (luty: 14). 28-29 i 31: Anon .. „uzdrowienie przez wiarę”, zaufanie 7: 6 (czerwiec: 14), 110-111 i 113 -
114: Pastor Paul. „Co mamy głosić chorym?” Zaufanie 8: 3 (marzec '15), 47-48; idem: „Co mamy głosić 
chorym?” Zaufanie 8: 4 (kwi: 15), 73-74; Judd-Montgomery, C, „Wiadomość do chorych”, Zaufanie 8: 5 
(maj '15), 87-88: Sisson, E., „Nasze zdrowie, jego bogactwo”, Zaufanie 9:10 (16 października) , 164-7: 
Pritchard, \\ ".." Uzdrowienie b ~ Wiara w Chrystusa: „Zaufanie 124 (styczeń-mar: 11), 12; Butlin, 1 .. 
„Boskie uzdrowienie”, Zaufanie 125 (kwiecień-czerwiec: 21). 22–23 i 27–28; Boddy, A., „Anointing with 
Oil: James \ .. 13-16:„ C? N. (Idence 129 (Apr-Jun: 22). 11-12: Wigglesworth, S. ”,„ Ever-Corising Faith ” 
„Cenna praca nad uzdrowieniem DI \ me.” Zaufanie 140 (maj 25) .163-166; Boddy, M., „Uzdrawianie 
duchowe: duchowość i witalność. Witalność. Potężna prośba.” Zaufanie 140 (maj '25) , 166–167. 
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Drugie Przyjście, Duch Święty, Zadośćuczynienie i Boskie Uzdrowienie stanowią 

cztery dominujące i ściśle powiązane teologiczne zainteresowania Brytyjczyków 

P ttl „I” 748 h en ecos a Ism In Ear in lest or lest. Ponowne pojawienie się darów Hoi) Ducha 

był najwyższym znakiem, że Pan wkrótce nadejdzie: byli to długo obiecani 

dni Późnego Deszczu. Oprócz duchowych darów, innych cudownych wydarzeń. 

podobnie jak w czasach pierwszego wylania - Dawnego Deszczu - można się zatem spodziewać. 

a główny z nich uzdrawiał. 

749 

Więc ruch miał perspektywiczny i 

wymiar wstecz: ostatnie dni były również dniami apostolskiej odnowy. 

Ponieważ były to ostatnie dni, wzrost antychrześcijańskiej działalności satanistycznej mógł 

również należy się spodziewać, tak jak przepowiada Pismo Święte: 

W tych ostatnich dniach Bóg pozwala, aby Jego dzieci były sądzone. „Szatan poprosił, abyśmy zostali 
przesiani jak pszenica”. nie tylko w (sic.) Szatańskiej zabawie, próbując pokonać nas • i pożreć. ale Bóg 
nas dowodzi ... 50 

premillennialism nie był optymistą co do stanu świata. 751 Z tego powodu. 

Krew Chrystusa, podobnie jak historia Wyjścia, była potrzebna nad drzwiami 

słupy i nadproża ludzkiego serca. Wydaje się, że szczególnie interesujący artykuł 

pokazuje schemat serca (na zdjęciu jak dom) z krwią na słupkach drzwi i 

748 W ostatnim badaniu. Cartledge dodaje uświęcenie do tej listy, aby przywołać ewangelię Wesleyan-
Holiness ukrytą w teologii zaufania: Cartledge. M. .. „Earl) Penteocostal Theolog” z Confidence 
Magazine (1908–1926): A Version of the Five-Fold GospeP ”Journal of the European Pentecostal 
Theological.-Issociation, 28: 2 (2008). 117–130. 749 Kampania George'a i Stephena Jeffreysa w S'Asea 
została okrzyknięta „apostolską Re \ i al” właśnie z powodu uzdrowień, które mają miejsce. jak \\ ell jak 
języki. oczywiście. George Jeffreys pisze do Boddy. raportowanie. „Ork tutaj się pogłębia. Odbywają się 
liczne komedie, a wiele z nich przyjęło chrzest Duchem Świętym wraz z Sióstrami. Chwała Panu! Miały 
miejsce również cudowne przypadki uzdrowienia. To jest prawdziwe: \ postoli ~ Re \ i \ al. .... Boddy. A 
.. „Apostolskie walijskie przebudzenie”. Pewność siebie 6: 2 (13 lutego) 28. 750 Boddv. M. „Życie z 
śmierci:„ Zaufanie 5; 4 (Ma) ”12) .110. 751 „… Ty ~: Możesz przejść od złego do gorszego. Szczerze 
mówiąc mi) nie ma nadziei na poprawę”. Bebbington. D. .. „Nadzieja adwentowa w brytyjskim e-
anielizmie od 1800 roku”. \ Coltish Journal olReligious Studies 9: 2 (1988). 106. powołując się na 
komentarze postmuletniego letnika na temat nastroju przedmnichów. Na temat sprzeczności 
związanej z równoległym działaniem Wllrld \\ ide l) wylania Ducha patrz moja dyskusja w nocie 690. 
str. 192. 
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nadproża z napisem „Szatan i jego zastępy powietrzne” napisane tuż nad domem. Te anteny 



gospodarze nie są w stanie przeniknąć przez krew 752 

za okazje do ataku na chrześcijan, którzy szczerze szukali swojej osobistości 

Zielone Świątki. I tak było błaganie o krew. i znaczna część wszystkich 

inne odniesienia do krwi w tym czasie przybrały walkę demonologiczną. 

Magazyn wkrótce został wzbogacony o doroczną konferencję Whitsuntide 

odbyło się siedem razy, zanim I wojna światowa położyła im kres. O… er 

czas trwania siedmiu konferencji w sumie 42 zagranicznych (głównie USA i kontynentalne) 

Europa) i 23 brytyjskich przywódców. 753 Najważniejsze wydarzenia z tych konferencji. jak \\ ell 

jak z wielu innych konferencji, w których Boddy często uczestniczył, większość stanowiła 

artykuły od czerwca 1908 roku do wojny. Pani Barratt opisuje atmosferę 

pierwsza konferencja: 

Duża część spotkań była poświęcana na kolana, modląc się, śpiewając. lub w ciszy modląc się do 
Baranka Bożego, którego Krew była tak cenna, że spadło na nią Światło Spirifs i doświadczyliśmy, że 
oczyściło nas ono7. 

Przez cały ten czas. poza spotkaniami Zielonoświątkowymi w zakrystii. Boddy 

odprawiał normalne nabożeństwa w Wszystkich Świętych, odnotowując jedynie w Nawiedzeniu z 1908 
r 

Wróć do biskupa Moule'a: „Zwiastowanie zwycięskiego zwycięstwa Chrystusa nad 

dzieła diabła przez Krzyż okazują się najbardziej atrakcyjne: · 

7 

)) 

m: \ non .. „Wiara w Jego Krew”. Pewność siebie. 4: 8 (sierpień: il. 188. m \\ akefield. Boddy. 120.! 
V1an) brytyjskich delegatów, aby stać się prominentnym. Th.oma:. Myerscough l'ame w 1909 roku. \\ 
tutaj otrzymał BII S, John Nelson Parr at, miał tendencję do:,!! Irst t.lm ~ W 1910 roku. John i Howard 
Carter uczęszczali od 1912 roku. Ka ~. Inside Story. 30. George Jettre ~ s \\ as 1m Według Boddy 
przemówienie na konferencji 19 \ 3: Boddy. : \ .. "Is \\ elsh Re \ ivalists Re \ isited." Pewność siebie 6: 2 
(luty 1913). , + 7 - „+ 9. 754 l ~ arratt. TB .. „Konferencja w Sunderland”. Co /! F / denct „1:” + (lipiec 
'08). : ”. 755 \\ aketield. Boddy 127. 
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Czas na analizę tematu Krwi w Sunderland. jak poprzednio 

rozdziały w tej pracy, role przypisywane jej przez ludzi. Sądząc od pierwszego 

rok wydania magazynu Confidence, 9 wiodących tematów to: błaganie: 17%. 

zwycięstwo: IS%, ochrona: 1 0%, oczyszczanie: 1 00/0, moc: 90/0, odkupienie: 6%. honorowanie 

powiększanie, lojalność, wielbienie i adorowanie krwi: S%, uświęcenie. 4% i 



łączenie pracy krwi z pracą Ducha: 3%. 

Przydatne jest porównanie tych danych z równoważnymi danymi na ulicy Azusa. The 

podane wartości procentowe wskazują odsetek wszystkich odniesień do krwi w 

pierwsze 12 numerów każdego czasopisma, które odnoszą się do wskazanego tematu. mam 

wymieniono tylko 9 najlepszych tematów związanych z krwią w Confidence. Zwiększenia o 

ponad 1% wyróżniłem pogrubioną czcionką. Zmniejszenia o ponad 1% zmniejszyłem 

do 10-punktowej czcionki w celu wyróżnienia zmian: 

Zaufanie Wiara apostolska 

Błaganie 17% 1% 

Zwycięstwo ISO / o 10% 

Oczyszczanie 100/0 200/0 

Ochrona 10% 10% 

Moc 90/0 30/0 

Wykup 7% 30/0 

Uhonorowanie S% 4% 

Uświęcenie 

4% 9% 

+ Duch 30/0 4% 
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Najważniejszą rzeczą w tych liczbach jest dramatyczny wzrost liczby przypadków 

błaganie o krew, odzwierciedlając jego promocję z motywu inspirowanego b; 

Hymnoda Wesleya do terminu technicznego z rozwiniętą metodologią. prawie 

z pewnością wywodzący się z Kilsyth. W języku Durkheim ten kawałek 

terminologia przeszła teraz ze sfery „religijnej” bez określonych rezultatów 

„magiczna” rola, w której spodziewano się czegoś konkretnego. 75b W efekcie. 

użycie słowa krew stało się teraz aktem mowy. W ramach tego nieodłącznie 

rozwoju, wydaje się również bardzo jasne, że wraz ze zmianą pochodzenia do Wielkiej Brytanii 

(podobnie jak z Kilsyth do Sunderland) dramatycznie wzrosła liczba demonów 

uważność. tak bardzo, że nowa praktyka z Kilsyth jest zarządzana w kolejności 

sobie z tym poradzić: mechaniczne i powtarzalne błaganie krwi. Tam było 



jednoczesne zmniejszenie wesleyańskich elementów oczyszczenia i uświęcenia 

odzwierciedlające bardziej zorientowany na Keswicka makijaż tych, którzy się zgromadzili 

Sunderland. Co więcej, jasne jest, że w przeciwieństwie do Armii Zbawienia. oczyszczanie 

grzech nie był w żadnym wypadku synonimem zwycięstwa nad diabłem. Zorientowany na krew 

wojna duchowa stała się teraz sztuką samą w sobie. 

6.1 „Zwycięstwo” przez krew. 

Zastosowania, w których użyto słowa „krew” w tym okresie, wykazują nadmiar 

Motyw Christus Victor w porównaniu do Nowego Testamentu. Jak wspomniano wyżej. 

motyw zwycięstwa odpowiada za 150/0 wszystkich zdarzeń w pierwszym roku Zaufania. 

W połączeniu ze wszystkimi innymi odniesieniami zorientowanymi demonologicznie. w tym każdy 

756 Durkheim wysunął także interesującą sugestię, że magia odrzuciła religię i że prowadzi ona w 
kierunku uczestnictwa świeckich: Durkheim. E .. The Elementary Forms rel the Religiolls I. (fe. (London: 
(ieorge. \\ Ien & Unwin). 36-47. 
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odniesienie do błagania o krew (17%) i bycia chronionym przez. pod. co b). 

osłonięte lub bezpieczne pod krwią (10%). wtedy nacisk jest demonologiczny 

bardzo silny, łącznie 420/0. Tematy związane z wybawieniem, w tym oczyszczenie. 

przebaczenie, usprawiedliwienie, odkupienie, pokuta, dostęp, uświęcenie, zbawienie, 

życie, ukończone dzieło, wiara lub zaufanie, pokój przez, zasługa. od urodzenia z powodu 

i przywrócenie obrazu Boga przez, stanowią kolejne 34%. Dla kontrastu. 

w Nowym Testamencie tylko nieliczne z 34 zastosowań „krwi” w odniesieniu do śmierci 

Jezusa faktycznie mówi o zwycięstwie nad diabłem (Ap 12,11). Pozostali wszyscy niosą 

przedmiot soteriologiczny. Jednak w zaufaniu. zdobywając decydujące zwycięstwo 

Szatan, a następnie chronienie się przed nim, był niezbędny dla wszelkiego postępu duchowego 

w kierunku osobistej Pięćdziesiątnicy i poza nią. Pewnego razu zwycięzca), to znaczy 

cieszyć się przez krew wyraża się w postaci wizji: 

Zobaczyła wypływającą rzekę krwi. na obu brzegach mężczyźni i mężczyźni wahali się, ale niektórzy 
weszli w to. Potem Jezus na białym koniu zdawał się zjeżdżać ze środka, a gdy podniósł miecz, zastępy 
piekielne wpadły w otchłań, a wielu weszło do strumienia i poszło za Nim pewnym. 757 zwycięstwo. 

Jednym z aspektów tego zwycięstwa była oczywiście próba błagania o krew. Świadectwo) 

po zeznaniu opisuje przełomowy moment, w którym Szatan zwyciężył i 

Duch wszedł jako moment, w którym poszukiwacz użył frazy „The 



cenna krew Jezusa ”, lub po prostu„ Krew! Krew! Krew! ”Boddy wspomina swoją wizytę 

Kilsyth w ten sposób: 

... na spotkaniach jest wielka Moc Duchowa. Czasami później. spotkania, wszyscy, niech będą gorliwie 
zaangażowani w modlitwę. Silne m ~ n \\ ~ estltng z Bogiem, a zwłaszcza błaganie Krwi Pana 
Jezusa. JEGO żeton ~ działa przez Krew. zwycięstwo uzyskane przez Krew. : \ 1 \ TEN oni 

757 Boddy. : \ .. ", \ Yisit to Holland," CO !! tldellcL 'I: 6 (SCP 19 (8). 12. 
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oznacza to, że po prostu szybko powtarzają: „Krew, Krew, Krew: i często ten Duch spada na nich i mówi 
innymi językami” 758 • 

Boddy gdzie indziej uczy z naciskiem: „Błaganie Krwi w mocy 

Duch Święty uwolni wszystkie moce ciemności: · 759 Smith \ igglesworth 

bardzo szybko zakochał się w błaganiu o krew. Piszę z 

Bradford, zachwyca się: 

Realizujemy błogosławieństwo, które przychodzi do nas poprzez błaganie Krwi. Jest pewne zwycięstwo, 
jeśli błagający trzyma przed sobą cennego Jezusa. Wtedy Duch Święty zaczyna błagać go. To początek 
znaków. 76o 

George Beady pisze z Pontesford po wizycie Wiggleswortha. 

składając zeznania BHS: 

... od wczesnego ranka domagałem się Bożych obietnic i nieustannie błagałem o „cenną Krew Jezusa”, 
aż do około południa po południu. Kura nadeszła tak silna inspiracja, aby pójść na górę; więc. nic nie 
mówiąc: jeden. Poszłam sama i uklękłam przy łóżku. wciąż błagając o „cudowną krew Jezusa”, aż nagle 
Duch Święty zstąpił na mnie. i znalazłem, że uwielbiam Boga w nieznanym języku, tak jak Duch 
wypowiedział 761 

Oczywiste jest, że do tego czasu jakiś głosowy wyraz wiary lub zaufania do krwi 

Jezus był postrzegany jako niezbędna część całego doświadczenia chrztu Duchem Świętym. To \\ as 

sprawa dotyczy zarówno Sunderlandu, jak i różnych innych ośrodków zielonoświątkowych 

grzybobranie w całej Wielkiej Brytanii, które wyrównują się z Sunderlandem. 

Centra te zaczęły regularnie wnosić wkład do magazynu Confidence, 

758 Bodd \ '. : \ .. ": \ Wizyta w Kilsyth:„ Zaufanie I: 1 (. \ Pril 1908). 10. 7 ,,) Bodd ~,: \ .. „Nasi wierni 
(i'od: 'Zaufanie 1: 2 ( \ la) · 08). .t. 760 \\ ~ ~.! Ics \\ orth. S .. "Bradford: 'Co,! ~ Dencc 1: 2 (\ la; 1908). 9. 
7bi lk; dy. G. .." Pontcst'ord. Dobre wieści z dzielnicy Shrewsbury. „Conjidenct” I: X ('\ l) \ 190X I. 13 

wzbogacając go o własne konta, które będą analizowane krótko :. jak pewne 

osoby otrzymały chrzest zielonoświątkowy. 

6.2 Krew jako znaczek prawosławia ewangelicznego. 



We wczesnym okresie zielonoświątkowym istnieje cecha, którą można zobaczyć w postaci 
embrionalnej w 

Azusa Street, która w czasie międzywojennym osiągnie nowy poziom pilności 

lat Ta cecha stanowi rozwinięcie motywu apotropeicznego. W innych zamówieniach. jeśli jest 

pod krwią odpiera diabła podczas wydarzenia BHS, wtedy BHS nie może 

dlatego bądźcie od diabła i muszą być od Boga. Dalej. wpływ BHS polega na tym, że ludzie 

instynktownie chcę bardziej szanować krew. nie mniej niż: wcześniej. W związku z tym. 

ich zdaniem zielonoświątkowcy słusznie należą do woźnicy skąpanej we krwi ewangelicy 

społeczność. Wydarzenia związane z powstaniem Inter-Varsity Fe 110 \\ ship \\ ill 

wystarczy zilustrować koncentrację na krwi ewangelików niebędących zielonoświątkowcami w tym 
czasie. 

Relacje między ewangelicznie nastawionym chrześcijańskim kolegium Cambridge 

Związek założony w 1910 roku, a bardziej liberalny studencki ruch chrześcijański doszedł do 

głowa w 1918 roku. Norman Grubb opisuje ten moment: 

Po godzinnej rozmowie zapytałem Rollo [szefa SCM] wprost,. Czy SCM kładzie nacisk na pokutującą 
krew Jezusa Chrystusa? Zawahał się, a potem powiedział… Cóż. uznajemy to, ale niekoniecznie 
centralne ”. Dan Dick [szef CICCU] i ja wtedy powiedzieliśmy, że to rozwiązało dla nas sprawę w 
CICCU. Nigdy nie moglibyśmy dołączyć do czegoś, co nie utrzymałoby pokutującej krwi Jezusa 
Chrystusa jako. d rt d 76 ~ Jego centrum. firma. 

Tak więc na konwencji z Keswick w 1919 r. IVF \\ jak się urodziła, określona przez jej stosunek do 

krew. Twierdzenie Charlesa Spurgeona, że wolałby raczej wyciąć sobie język 

kiedykolwiek zgodzili się zaprzestać głoszenia o krwi już zostało odnotowane. E \ anielski 

„« ”(Iruhh. N. • Olin 'Callght. \' 0 Escape: .If '· Lire Story. (Lutten \ orth.) 969), 56. 
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opór wobec wszystkich rzeczy liberalnych, a zwłaszcza wstrętu liberalizmu do ofiary karnej 

koncepcja pokuty była głównym znacznikiem tożsamości. I tak coraz bardziej. fakt 

że doświadczenie BHS wpłynęłoby na powiększenie Zielonoświątkowego 

uznanie za krew było wielokrotnie cytowane jako narzędzie przepraszające: 

Chrystus i Jego cenna Krew zostały uhonorowane. Z pewnością były to owoce Ducha Świętego i nic 
więcej. Ci, którzy zaprzeczają temu, ponieważ stare formy kultu zostały złamane, powinni ubolewać, 
litować się i modlić. 763 

6.3 Krew i chrzest w Duchu Świętym. 

Znaczenie krwi zostało wyraźnie wzmocnione dla zielonoświątkowców. nawet w porównaniu 



do innych grup świętości. Jak już wspomniano, BHS spowodowałoby zwiększenie liczby a 

uznanie osoby za krew. Nie tylko tak było, ale krew miała 

istotna praktyczna rola w BHS dla Zielonoświątkowych, której nie miała w BHS 

doświadczenia grup świętości innych niż zielonoświątkowe. Jako przykład tego. Czytelnik Harris 

podsumowuje kroki, które są konieczne, aby otrzymać Ducha Świętego jako ofiarę 

usługa: 

I. Oddziel się od wszelkiego zła 

2. Oddziel się od Boga 

3. Uwierz Bogu 

„.c .c I” 764 4. Nie czekaj na więcej 

5. Bądź posłuszny Bogu. 

765 

763 Barratt. TB. „In S) ria”. Confidellce 1: 7 (październik '08) .21. . . 764 To był problem, który 
spowodował, że Zielonoświątkowcy byli całkowicie niezadowoleni h) Keswick: Hudson. D. \: .. "" lr, mge 
Words i ich wpływ na wczesne zielonoświątkowce :: \ Historil '~ l1 Perspecti \ c:' in CartkJ ~ l '. \ 1 .. ~~ J 
~. , \ jlt'aki Ilg ill TOl1gllL's \ lulf i-Disciplinary Perspt'c / in's. (\ 1 t1ton Kc) nes: PJtcrnnstcr. - () () 6). : ":" 
- '(1. 76 ~ Ilan · is. Roo P (} ll'l'r (lub Serrice, .f7. 

? JA - ) 

Nie ma wzmianki o krwi Jezusa. Natomiast TB Barratt. podsumowuje również jego 

rada, jak otrzymać Ducha Świętego: 

1. Szukaj teraz 

2. Szukajcie przez krew 

3. Szukaj go po doskonałym oczyszczeniu 

4. Szukajcie go bez obaw, ufając Słowu Bożemu766 

Właśnie do tego tematu krwi Jezusa w doświadczeniu BHS teraz się zwracamy. 

W trakcie pierwszego roku wydania magazynu Confidence: kwiecień 1908 r. - marzec 1909 r. 

opublikowano ogółem 25 osobistych zeznań. To były od ludzi. oba w 

pierwsza konferencja Whitsuntide oraz w innych terminach i miejscach. który otrzymał chrzest 

w Duchu Świętym. Zapisy te są nieocenione jako studium przypadku dla zrozumienia 

anatomia wczesnej duchowości zielonoświątkowej. Zapisany tutaj zielonoświątkowiec jest częścią 

ruch, który do czasu wydania pierwszego numeru. \\ ledwie sześć 

miesiące Nic więc dziwnego. że wszystkie związane z tym świadectwa zawierają wszystkie 



musowanie, które Poloma opisuje jako charakterystyczne dla pierwszego etapu w 

. 767 ruch SOCIa. 

Świadectwa BHS dotyczące zaufania dzielą się zasadniczo na cztery kategorie: aspiracja. 

Poświęcenie. Spotkanie, wyniki. Mam. w związku z tym. przeanalizował dane w następujący sposób: 

76 <> Barratt, Lalter Rain. 97 .. \ Iso pojawia się w "Is Satan Di \ idedT in Redemptio / l iidings 3: 6 (. 
June Il) ~ 7). 6. 76; ' Poloma, 1 \; 1 .. „Toronto Blessing” in. \ 1DPC. \ /. 1150-1152. 
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i) Aspiracja. 

Na tym etapie osoba poszukująca po raz pierwszy uświadamia sobie, że jej brakuje 

coś. Jest to określane jako „głód i pragnienie: · 768 ·" ... głód duszy. ... 7 

Q 

„! 

i ·· ... głęboka tęsknota za sobą: · 

77o 

Przyjaciel Boddy, Pastor Polman z Berlina. 

tęsknił za „... mocą z wysokości, aby być świadkiem ChrisC · 771 

Czasami głód ten powodowany był poczuciem porażki w pewnym obszarze grzechu: 

„Wielu wydawało się, że otrzymało wielkie błogosławieństwo i było w stanie powiedzieć.” Złamał m: 

kajdany ”, ale nie mogłem śpiewać tych słów, czułem, że jestem związany. 772 W innym czasie 

tęsknotę wywołały wieści o przebudzeniu zielonoświątkowym, które wybuchło gdzie indziej: 

Pan sprawił, że przysłano nam wieści zielonoświątkowe z Ameryki .. · 773 

Jeden człowiek nagrywa 

wewnętrzny świadek, kiedy „... słyszał o wylaniu Ducha Świętego w Los 

Angeles. ”, 774 Czynniki te doprowadziłyby do„… świętego. Pobożnego oczekiwania…, 775 

Oczekiwania, jakie poszukiwacze mieli wobec tego, co przyniesie im to doświadczenie 

może. w znacznym stopniu można je podsumować w ramach dwóch ideałów Kesa. Te są 

wychwalany na konferencji w Broadlands w 1874 r. jako „zachował komunię” 

Pan i zwycięstwo nad wszystkimi znanymi grzechami., 776 John Miller, na przykład, dał swoje BHS 

świadectwo w nadziei, że „... innym można pomóc w pełniejszym życiu zwycięstwa i 

768 1 \ lrs Fh in. Pewność siebie 1: 6 (08 września). 12 769 1 \ 1r \\. HS: („onjidence 1: 5 (08 sierpnia). 
9770 Pani AS Kenyo ~: Pewność 1: 5 (/ \ 08). 771 Pastor Polman: Pewność 1: 5 (08 sierpnia). M. 



Beruldsen: COlljidel / („L” I: I (: \ pr 08). 11. m Pani Ihin: Pewność 1: 5 (08 sierpnia). 12. m 1 \ I r \\. 1 IS: 
COll (idellce I: 5 (A ug 08). 9. mt \ Ir \\ '. HS: Conjidence 1: 5 (08 sierpnia). 8. 776 Barahas. \ 0 G. ~ af. \ 
alm / ion. 20. 
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P .. 777 S 'M Jeśli ower ... Ignora a Turm opisuje podobną tęsknotę: "1 rok później. 

rok, miał coraz większe pragnienie całkowitego wyzwolenia od grzechu i siebie, "-, The 

powyższe stwierdzenia głównie odzwierciedlają środkową część wczesnego Oberlin i Keswick 

teorie 

779 

Uważali oni, że BHS ma związek ze świętością i mocą służenia. 

z nutą „zwycięstwa” łączącego obie koncepcje. 780 

Oprócz tych dążeń do osobistego zwycięstwa. było dalsze i 

prawdopodobnie bardziej przekonujące, bardziej niebezpieczne oczekiwanie. To było pragnienie 
kapelusza 

dziś możemy nazwać „Wow!” czynnik. Poszukiwali „PRAWDZIWEJ 

PENTECOST ,,, 781 ..... jawny chrzest Duchem Świętym: · nc Przybyli 

Sunderland, „... czekać na Boga na pełną Pięćdziesiątnicę ze Znakami: · 783 

To \\ jako ten element 

„ze znakami”, która była cechą charakterystyczną nowych zielonoświątkowców. To 

odróżniało ich ostro od współczesnych im Świątobliwości, takich jak Reader Harris. 

On, wraz z wieloma innymi wyznawcami Świątobliwości, wierzył, że BHS ma być 

otrzymane cicho i zaakceptowane przez wiarę, niezależnie od obecności lub nieobecności) 

dowody emocjonalne lub fizyczne. Tak było do 1912 r., Że to „ze znakami” 

element sprowokował Jessie Penn-Lewis do napisania Wojny o świętych, w której ona 

twierdził, że wszystkie takie manifestacje były demoniczne. 78 ~ Wygląda na to, że krew \\ as 

przez większość czasu błagali o to. Wydaje się, że 

777 Zaufanie 1: 2 (08 maja). II. 778 Zaufanie 1: 4 (08 lipca) .6. 77Q David Leigh. w jego zeznaniu. cytuje 
zarówno RATorrey, jak i Hannah Pearsall Smith z aprobatą: Confidence 1: 5 (08 sierpnia). 8. Nauki 
Torrey i Smitha dotyczące uzyskiwania BHS i tego, po co były różne, różniły się w dość znaczący sposób 
(patrz Wesseis. R. „Chrzest Ducha. Dziewiętnastowieczne Rlloty” PIICUIIIO 1:14 (jesień 1992). 133- 
157). ale oba są głośnikami Keswick. 780 Podobne świadectwo Mary BoddyY. który pojawia się w 
osobnym traktacie. obejmuje e, p ~ ctation „PO \\ ~ r't ~ 10 \ :: and b ~ liey ~ and świadek”. Boddy t \ t 
.. "Świadectwo) Wikariusza: '6.' ~ I, R ~ \ crcnd CWD: Pewność 1: 2 (08 maja). 7. m .J. \\ ': (" onfidenee 1 
: 9 (Del '08). 10. 78,1. Williams: Pewność 1: 1 (08 kwietnia). 14. 78 ~ Ten hak został powtórzony na 
konferencji Whitsuntide w 19/3 i potępiony w „I kl” 'laration' r ~ (orded in Confidence 6: 7 (.lui 1913). 



135. Ten ahl) zaprzecza zaskakującemu Pennowi-Lewisowi) Kartezjański nalega, aby to) manifestacja, 
która (rejestruje: J przez ph) sical sosen musi on demoniczny. 
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byli prawdziwym strachem wśród poszukiwaczy Sunderlandu. który Penn-Lewis \\ as 

być może próbując wykorzystać, że zostaną oszukani przez decepti 

moc demoniczna zamiast doświadczania prawdziwego chrztu językami danym przez Boga. 

Dlatego wzywano krwi do ochrony. 785 Jeden człowiek, który chciał iść dalej 

Kościół Williama Olivera Hutchinsona w Bournemouth, znany z ekscesów, \\ as 

podobno kazano błagać o krew Chrystusa, a on byłby „bezpieczny: 786 

ii) Konsekracja. 

Chrzest w Duchu nie był postrzegany jako coś, co można by lekko dać b) 

Bóg. Był postrzegany jako święty i cenny. To doświadczenie było postrzegane jako spotkanie z 

Sam Bóg. Aby się na to przygotować, trzeba było wyznać wszystkie znane grzechy i 

podporządkujcie się Bogu. 

Ważny był element spowiedzi prowadzący do głębokiego wewnętrznego oczyszczenia: „Wszyscy 

znane przeszkody w przeszłości miały być wzajemnie własnością w obecności 

poszukiwacz wszystkich serc: 787 Było tak dlatego, że „Bóg może wypełnić tylko oczyszczonych 

Świątynia:, 788 Współpraca poszukiwacza z Bogiem była zatem niezbędna: „Póki 

czekając, Pan poprowadził nas do poddania się w punkcie el'erypoint i DO PRACY, podczas gdy ... 

. d .. 789 wat ... 

„S5 Np.„ Ale jeśli Sccker ma pokorę) spojrzał na Boga, aby dać mu ten znak na znak swojego chrztu. I 
jeśli ufam skończonemu dziełu Pana na Krzyżu (Krwi), to jesteśmy ~ ressc ~. w przekonanie, że Clod nie 
pozwoli mu się zwieść. " : \. Boddy „The German Conkrence. Confidence 2: \ (.Ian 09). 6 (kursywa i 
nawiasy oryginalne).; 8 (, \\ orsfold. Początek. 37. 787 Re \ 'crend CWD: COI! Jidence \: 2 (maj 08) 7. 
78R Margaret Howcll & Mabel Scott: Pewność I: ja (. \ Pr 08). 5. 78 () Nie jestem Howcll & I \ label 
Scott: Conjidence 1: \ (08 kwietnia) .5. ~. 
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Ludzka strona aktu konsekracji została wyjaśniona w zeznaniu Beruldsena 

gdy Mary Boddy zadaje jej trudne pytania: „Czy wiesz coś 

między tobą a Bogiem lub jakąkolwiek osobą, która musiałaby zostać naprawiona T · 79o 

Oczyszczająca moc krwi Jezusa była w tym momencie niezbędna: „wszedłeś 

przez cenną Krew. jedyny sposób doskonałego życia. ,, 791 W zeznaniach 



jako całość, oczyszczająca moc krwi nie jest tak widoczną cechą, jak 

na tym etapie można się spodziewać. 

Gdy poszukiwacze przygotowali się w ten sposób. wydaje się, że wielu przeszło 

określone doświadczenie uświęcenia przed tym, co uznaliby za swoje 

Chrzest w Duchu: 

Po 14 dniach postu i pragnienia otrzymania Ducha Świętego. Pewnego wieczoru poprosiłem Pana, aby 
mnie oczyścił, abym nie mógł trwać w grzechu. Poprosiłem Pana, aby urzeczywistnił to. i cudowna 
radość i czystość płynęły przez ciało i rozświetlały wszystko wokół mnie. 792 

Pani Kenyon. również. zgłasza… chęć rezygnacji z rzeczy, które mu przeszkodziły 

znajdując pełną satysfakcję w Chrystusie, Duch Święty objął ją w pełni ”. 793 

Niektórzy w tym momencie doświadczyliby „świętego śmiechu” jako znaku tego pełniejszego 

posiadanie i oczyszczanie krwi. 

794 

W rzeczy samej. Sam Alexander Boddy \\ as 

790 Pani Beruldsen: („onfidel7cc I: I (08 kwietnia). 12. 79 \ Margaret Howell i ~ Mabel Scott: 
Confidence I: I (08 kwietnia). 5. ~ 79 ~ Herr Beyerhaus: Confide wszy 2: 1 (Jan 09). 6. 79] Zaufanie 1: 5 
(08 sierpnia) .9 7Q4 Pan; Eh w: Zaufanie 1: 6 (08 września), 12: Da \ 'id Leigh: COII (ldl'IIL "L' 1: 5 (. \ Ug 
OX). X: \ non .. Pewność 1: 7 (08 października) .6 
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jasne, że uświęcenie było definitywnym warunkiem Drugiego Błogosławieństwa dla Trzeciego 

Błogosławieństwo BHS językami 795 

Poświęcenie wydaje się być istotną cechą doświadczenia „ociągania się” i 

być może postrzegany jako główny cel ociągających się spotkań: „Mistrz miał wiele do zrobienia 

róbcie we mnie - ujarzmiając, upokarzając, nauczając - och, tak czule i czule. często podczas 

czas oczekiwania, dając słodkie akcenty miłości ..... wyraża 796 Smith Wiggles \\ orth 

wszystkie elementy i cele etapu konsekracji \\ ell: 

Gdy krew jest nakładana przez oddzielenie i poświęcenie. ogień spada. ubranie Ducha przechodzi w 
czystego ducha. Kim jestem, czym byłem. trzeba się w Nim zagubić. 797 

iii) Spotkanie. 

Spodziewano się, że spotkanie będzie nie tylko spotkaniem z Bogiem. ale 

także spotkanie z opozycją szatana. Diabeł nie chciał, aby dziecko Boże chciało 

doświadczcie błogosławieństwa, a może nawet dać fałszywe błogosławieństwo. Stąd Carrie Judd 



Świadectwo Montgomery'ego: 

Poprosiłem ich, aby pomodlili się za mnie. co zrobili. Powiedziałem: „Przez krew Jezusa m: cała istota 
jest otwarta na pełnię Boga. i tą samą cenną krwią jestem 798 zamknięty dla jakiejkolwiek siły wroga. 

N5 Na konferencji w języku niemieckim pytany jest Boddy. „\\ · jako uświęcenie warunkiem otrzymania 
takiej Pięćdziesiątnicy?” Na co on odpowiada ..... / es. najbardziej zdecydowanie. Nauczanie o Czystym 
Sercu ma również swoje zdanie na temat Rzymian ... i 6. Zjednoczenie Chrystusa w Jego Cruciti: -; 
jon. Jego śmierć i pochówek. następnie Zjednocz się z Nim w zmartwychwstaniu i 
wstąpieniu. następnie h) Zesłanie Ducha Świętego z tymi samymi żetonami, co w Cezarei (. \ LtS '\ .. 44-
46). „COI? fidel1ce 2: 1 (.Ian.'09). 5. Por.„ Języki jako znak: ” COI? Lidellcl '2: 2 (h: b.'09). 33. -,) „f'vls JH: 
COlllidl ..„ l / ct. ” 1: 9 (08 grudnia). 8. 797 s. \\ iggks \\ 'orth: Confidence 1: 9 (dec 08) .9. N8 (' 0I1Iid; l / 
c ('1: 8 (l \ () \ () 8) 13. 
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Trzeba było nie próbować walczyć z nim na własnych zasługach, ale błagać o krew 

Jezus. Tylko przywołanie krwi może sprawić, że diabeł ucieknie. John \ lartin \\ as 

płasko na plecach w kuchni Andrew Murdocha, szukając kurka BHS \\, którą donosi: 

Odkryłem, że mam duchowych wrogów utrudniających mi przejście. Czułem ich. Były jak atmosfera 
przede mną. ROZPOCZĘŁEM KORZYSTAĆ Z KRWI ~ Zapewniłem siebie i Szatana, że była to krew 
przebłagająca, i że Jezus był zarówno Panem, jak i Chrystusem. 799 

Chwilę później został porwany ..... do morza Pełności Zielonoświątkowej 

niepowtarzalna pieczęć. ,, 800 

Wierzono, że diabeł nienawidzi przedmiotu krwi Jezusa bardziej niż cokolwiek innego 

inaczej, do tego stopnia, że sprzeciw wobec użycia wiary Kościoła apostolskiego w krwi 

. Jeśli okrzyk bd '801 był postrzegany przez Itse jako emomc. 

Mechanika błagania o krew. jeśli chodzi o poszukiwaczy 

zakorzenione w biblijnym opisie szatana w Objawieniu 12: 10 jako oskarżyciel 

bracia, stąd prawna metafora błagania przed oskarżeniem. 811 ~ Gdy poszukujący 

zbliża się do Boga na spotkaniu oczekującym, szukając chrztu w Duchu. on lub ona może 

oczekiwać, że oskarżyciel go zbuforuje w związku z jego brakiem osobistym 

799 John Martin: Pewność 1: 1 (08 kwietnia). 12-13 800 John Martin: Pewność I: 1 (08 kwietnia). 13. 
801 Hathawa \. „Hutchinson” ..J..J. S (l ~ Boddy jest cytowany w raporcie z konferencji w Hamburgu w 
grudniu 1908 r .: „. \ .. \ .B. Powiedział ~ ubsc4ucntl ~. Że Rev. \: Ii ostrzegł ich, że Smok \\ al al \\ jest 
gotowy aby pochłonąć ruch Srl'l'lally urodzony przez Boga w Swoim Kościele. Wydawało się, że za 
każdym razem mu się to udaje, ale teraz muszą zachować swój eyc: - na Krwi Baranka: thc \ must e \: 
alt Jezus i Jego skończeni \\ ork. Następnie \\ c ma ~ C \ pcct do 0 \ cr ((lme (\, II) i we właściwym czasie 
~ zostanie złapany przez Hean ~ n. "" Dary Ducha Świętego in the Light ofllistl \ r ~. "tOl? / idencc 2: I 
(styczeń 09). 16. 

świętość, a zatem niegodność przed Bogiem. 



803 

Ma to na celu zmniejszenie 

wierzący z dala od Boga ze wstydem i pustymi rękami. Wydaje się, że implikacja 

że wierzący jest usprawiedliwiony krwią (Rz 5, 9) i dlatego może odpoczywać w tym, co on 

udało się uczynić poszukiwacza akceptowalnym w oczach świętego Boga ~ Rola 

krwi na etapie spotkania służy zatem jako wzmacniacz zaufania, jak 

poszukiwacz znajduje się przed oczywistą obecnością zarówno Szatana, jak i 

Bóg. Ten rodzaj błagania o krew był wyraźnie różny od tego, który Zinzendorf 

pochwaliłby lub przywołałby Charles Wesley w swoich hymnach. 

Dla nich błaganie o krew było teocentryczne. Odwołali się do zasług 

ofiara Chrystusa, gdy rozważali zbliżenie się do Boga w Jego świętości. Dla 

Zielonoświątkowcy, błagając o krew, byli przeważnie przeznaczeni dla uszu szatana 

zamiast Boga. 

Punktem kulminacyjnym spotkania był oczywiście moment, w którym poszukiwacz się odezwał 

języki: 

Nie potrafię powiedzieć, jak długo minęło, bo nic nie pamiętałem, dopóki nie znalazłem m: siebie 
pokłony, poczułem, że mój język się porusza, i usłyszałem pana Ta), który z radością powiedział do 
mnie, T, 805 innych,. ts ongues. 

Prawdopodobnie czerpiąc inspirację z Kilsyth, John Martin z MotherwelL 

mógłbym opisać, jak języki przyszły \\ kura, .... Zacząłem tracić wszystkie m: angielski z wyjątkiem 

d Bl d 

,,, 806 

jeden wor. 00 

80.1 „Szatan przyjdzie oskarżyć. Ale zdecydowanie skieruj go na krew tego vidprillus życia na 
wysokości”. Bodd \. : \ .. "" The \ Va \ to Your · Pentecost '"". Zaufanie 1: 5 (08 sierpnia) .24. . SI4 "są 
skłonni do zwątpienia w sprawę krytyczną). Zapominając, że .: c: .en \\ ~ h ~ s we. ~ I ~ t On ~ brama s. 
\ C będzie nie ma innych próśb o wejście, ale Drogocenna Krew. \ ILtt1r \\ lIson. J \ Ldter trom i \ 
lptherwell "". C'Ol? lidence 1: 6 (ScP (8), 13 80 "Da \ id Leigh : Confidl'l1ce 1: 5 (: \ ug 08). 8. SOb 
COlllidl'net '1: 1 (: \ pr 08). 13. 

Mężczyzna piszący z Pretorii otrzymał już „uświęcenie mocą 

krew ”i leżał na kanapie, czytając książkę podróżniczą. 

. . . kiedy moc Boża spadła na mnie, a ja upadłem na podłogę. Byłem tam dwie godziny, zanim mogłem 
pozwolić Jezusowi, aby był Jego ... Chwała Jezusowi, On miał swoją drogę. i chwaliłem Go w języku, 
który „był 807 0 mnie. 



W każdym przypadku etap spotkania, podobnie jak etap Dążenia i Konsekracji. 

było bardzo dramatyczne. Opowiadane historie są porywające i spektakularne. Często się manifestuje 

ciężkie drżenie i pokłony, nie ma wątpliwości, że ci ludzie byli doświadczeni 

trochę więcej niż normalnie oczekiwano po doświadczeniu BHS w świętości 

koła Wygląda na to, że doświadczają 111), sterium tremendum. 

numinous. Wygląda na to, że odczuwali podziw stworzenia przed Stwórcą. 

iv) Wyniki. 

Bez wyjątku opisano długoterminowe wyniki. każde oczekiwanie miało 

zostały spełnione Oprócz znaków „pełnej Pięćdziesiątnicy” - języków, pokłonów i innych 

znaki - podobno było. znacznie większe zwycięstwo nad grzechem i znacznie bliżej 

związek z Bogiem. 

Temat zwycięstwa był nadal związany z krwią, nawet długo po doświadczeniu 

Pięćdziesiątnicy. Rzeczywiście, jednym z rezultatów BHS wydaje się być nowa poprawka i 

zaufanie do krwi. „Zwycięstwo jest tam, gdzie była klęska. tam 

~ (l7 rhos J. Armstrnng: COl ~ fidencl '1: 9 (DeL' 08). 2 (). 
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jest wolność tam, gdzie byłem związany ... Dał mi taką wiarę w moc 

Blood., 808 

Wielbię Go za moc, którą dał mi w moim życiu do przezwyciężenia. Właśnie tego potrzebowałem. Och, 
byłem tak zmęczony próbowaniem ... On zwyciężył. i my również dzięki sile krwi. Uważam, że 
rozpocząłem nowe życie mocy. .. nie wstydzę się Go mieć przed ludźmi. 809 

Istnieje również znacznie głębsza komunia z Bogiem: 

Jaki jest wynik w moim życiu? Tylko to - więcej o Panu Jezusie. więcej Jego miłości, Jego czułości, Jego 
modlitwy. Jego miłość do spisanego Słowa. więcej pragnienia, aby inni byli zbawieni i kochali Go do 
O.810 

Córka Aleksandra i Mary Boddy. Jane była wyraźnie zakochana w Jeslis jako 

wynik jej doświadczenia: „Odtąd Chrystus jest moim jedynym celem, życie nie jest życiem 

. h H 'H' hd fi I l '.. 81 1 Po wyjściu z 1 m, JEST to dobry pomysł na Ity. 

Tylko sporadycznie pojawia się moc motywu usługowego. Może to odzwierciedlać fakt 

że większość uczestników nie była pełnoetatową posługą chrześcijańską. Carrie Judd 

Montgomery swobodnie świadczy o nowej sile działającej w jej służbie: 



Doświadczamy i nauczamy Boskiego uzdrawiania przez wiele lat. ale nigdy osobiście nie znaliśmy tak 
stałego zamieszkiwania Uzdrowiciela, jak od urodzenia. 812 po raz pierwszy otrzymaliśmy aptecsm 
Pentecosta. 

Pani Kenyon pięknie podsumowuje. mówiąc, że jej BHS była. 

808 .I. W: Zaufanie 1: 9 (grudzień (8). 10. 80Q Thos .I.; <Rmstrong: COlifidellcc 1: 9 (grudzień 08) .20-
.21. ~ IO John Martin: COlllidellct 'I: 1 ( 08 kwietnia), 13. ~ II. Lane Boddy: Clllidcllce 1: .2 (I \ tay (8). 7. SI 
') 8 7 - Confidellcc 1: 8 (NO \ ().. 

... nie cel. .. ale brama wjazdowa do pełni życia w Chrystusie. Życie o cudownych możliwościach, jakie 
żyło w samolocie, niewielu ma odpowiednią koncepcję. życie wzrastające w pełni, życie w komunii z 
Wiecznym Bogiem, rzucanie .. ~ h Duchem Świętym. 813 

Krew Jezusa odgrywała rolę, w różnym stopniu, w każdej fazie wczesnych Brytyjczyków 

Szukano duchowości zielonoświątkowej, tak jak BHS. Oczekiwania BHS są takie 

byłoby nie tylko aktem mówienia językami po raz pierwszy, ale życiem 

zmieniające spotkanie z Bogiem, dla którego niezbędna byłaby wiara we krew. \ Vhile 

poszukiwacze przygotowali się na to spotkanie. krew \\ tak ważna w 

często długi proces spowiedzi i oczyszczenia, który jest nieodłączną częścią aktu 

konsekracji. Podczas spotkania z wymiarem numinolls. Krew 

stał się niezbędny do zapewnienia pewności, gdy poszukiwacz stanął twarzą w twarz z nieziemskim I) 
pO \\ ers 

większy od niego samego. Wydawało się to tak niepokojące 

stało się konieczne w tym miejscu, aby wyrazić wiarę w krew. Finall). jeden wynik 

of BHS, co przyczyniło się do pełniejszego życia zwycięstwa. komunia i władza. \\jak 

nowe uznanie krwi Jezusa jako stałego źródła zaufania i 

wolność, która pozwoliła cieszyć się życiem w Duchu. 

6.4 Wczesne Sunderland: niektóre wstępne potrącenia. 

Mocna wiara w krew Jezusa w bardziej ogólnym sensie, tak jak Morawian. 

wydaje się mieć pewną prawdziwą wartość w zapewnianiu pewności. Spotkania z 

świętość i niesamowitość Boga oraz zła, którą szatan potrafi skierować na palec 

podejmowane są wyłącznie produktywnie przez przywoływanie. nie ma osobistego rekordu w 

wieść dobre życie chrześcijańskie. ale ufając w oczyszczającą grzech krew Jeslis. Ihis 

tylko to mogłoby umożliwić chrzest grzesznika w świętej mocy Hoi) 

Sil COllfidcllce 1: 5 (08 sierpnia) .9. 
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Duch. Werbalizacja własnej wiary w krew oznaczała więcej niż anvthin2 :, brou ~ ht '"~ ~ 

pod symbolem zwycięstwa danego przez Boga. Krew była kodem obietnicy 

wyzwolenie z nędznego życia porażki i nieskuteczności w królestwie Świętego 

Posiadanie ducha i bezpieczeństwo od diabła. 

Poszukuję języka teologicznego, który ma sens i technik duchowych 

pionierzy Sunderlandu, sprzyjając własnym osobistym Zesłania Ducha Świętego, używali: 

najlepiej - nauki i perspektywy Keswick. Następnie dodali nowe informacje 

o krwi płynącej z odrodzenia Kilsyth. W ten sposób pierwsi pisarze zielonoświątkowi 

używał głównie rzekomo nieodpowiedniej ramy teologicznej XIX wieku 

pomysły świętości i życia wyższego do interpretacji doświadczeń zielonoświątkowych. Jednak ze 
względu na 

dane przedstawione tutaj, taki język wydaje się całkowicie spójny. W 25 osobowych 

świadectwa, to świętościowe aspiracje zwycięstwa zostały spełnione w formie 

bardziej święte, bardziej zwycięskie życie. 

Istnieje jednak zasadnicza różnica między duchowością Kes \\ ick a 

duchowość Sunderlandu. Keswick oferował alternatywę dla \\ orldl: 

kompromis w formie autentycznego życia chrześcijańskiego. Dali obietnicę 

samowystarczalna autentyczność pośród świata, który już nie znajduje 

twierdzenia chrześcijaństwa tak wiarygodne jak kiedyś. Przez prostą wiarę, życie podobne do Chrystusa 

możliwe - życie osobistej czystości i mocy do służby. Taki styl życia jak uznano 

wystarczające, aby pokazać, że przesłanie chrześcijaństwa było prawdziwe i nakazane. Sunderland 

rozwinęła duchowość, nie tylko autentyczności, ale także bezpośredniej boskości 

poświadczenie. NIE \\, e: \ pectation \\, ponieważ wiara osoby poszukującej może być uzasadniona 

wspaniałym osobistym spotkaniem z Bogiem, czego dowodem jest dar języków. To 
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wykracza poza spokojizm Keswicka - boi się wszelkich dramatycznych przejawów. 

To przejście od „autentycznego” do „uwierzytelnionego” jest możliwe 

przejście od świętości do władzy. od etycznego usprawiedliwienia do cudu 

. . 81. + I 'ld k fi h' mterventIOn. n czas, władza nad sobą i obsesja 

cudowny może przyćmić troskę o to, jak grzesznik może przyjść przed Bogiem. 



Ale na razie szczęśliwi poszukiwacze Sunderlandu znajdowali się w punkcie przejścia 

między wyższym życiem Keswicka a później pełnym życia mocą zielonoświątkowców. Wczesny 

Zielonoświątkowcy, przesyłając swoje świadectwa do magazynu Confidence, szukają obu 

życie bardziej święte i życie potężniejsze. Krew była postrzegana jako brama do obu. Ale 

krew była już zainwestowana w język mocy, który mógłby 

charakteryzują znacznie późniejsze etapy zielonoświątkowców i charyzmatycznej duchowości. Tam jak 

moc we krwi: moc, aby nie stać się milszym chrześcijaninem, ale po to, aby pokonać 

niewidoczne siły ciemności. 

6.5 Czy we krwi jest moc? Zanikający nacisk. 

Z biegiem czasu, z pewnymi znaczącymi wyjątkami, 815 odniesień do krwi Jezusa w 

Magazyn „Confidence” popadł w stopniowy spadek. Proces ten zilustrowano poniżej. To jest 

Warto zauważyć, że wszystkie ostre szczyty na wykresie są wynikiem znaczących 

ukazujące się artykuły poświęcone tematyce pokuty w 1908, 1911, 1916 r 

814 Randall: „Jest to zewnętrzny znak lub przejaw Ducha. Nie jest to życie świętości. Jest ono 
integralną częścią wielu zielonoświątkowego rozumienia chrztu Duchem”. Randall. „Old” Ii me ~ o \\ er: 
'63. SIS t916 pokazuje szczyt w odniesieniach do krwi z powodu powtarzającego się problemu ~ f an ~ 
rtiek W: \ pnl I ~~ ue o rkade krwi. Które originall) pojawił się w: \ ugust 1908. Jest to ad. lll.… f-f 'hhd bl 
d) j Jesus In IlP-l i 19'h artykulacja ustawionych modlitw, które objaśniają srgnr rcance 0 t ~ se 00 l '. 1 -
.'.,. .-, 'Alexander Bodd \ sam: który zmarł w 1930 r. wydaje się być tr) Ing, aby odzyskać sl) methlnt. pI 
1m ~ arlI ~ r da \ s w czym. w ~ porównaniu wtedy nie było więcej niż J per.sllOal newsl ~ tt ~ r. W; 
keficld, podobnie zauważa rlllstalgiczny ton problemów napisanych przez Hodda, mo \ e tl) Pltllngton 
W grudniu 1922 roku: \\ a \ "'didd, Bod (~,'. 20 I. 
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i 1924. Przypadkowe odniesienia do krwi wykazują bardziej jednolity spadek. Pojedynczy 

Numer z 1926 roku jest nietypowy. Ma tylko 6 stron, ale w dużej mierze zawiera 8 odniesień do krwi 

z powodu artykułu o zbawieniu. Warto również zauważyć, że wydanie z lipca i września 

z 1921 roku zaginął. 

14 

12 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 



Częstotliwość odniesień do „krwi” według roku kalendarzowego 

OŚrednia liczba, na stronę 

o ~~~~~~~~ L- ~ -L ~ JL-LL-l ~~ L-Li-L ~~~ LL-L ~. ~~ J_-Ll __ 

1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 
1926 

Jednym z czynników ogólnego spadku jest prawdopodobnie secesja elsz w 

1916 r. Z Kościoła Wiary Apostolskiej, aby utworzyć coś, co później zostanie nazwane Elsz 

Kościół apostolski. Ten podział mógł skutkować podkreśleniem skrajności 

William Oliver Hutchinson, lider Kościoła wiary apostolskiej. Walijski 

reagując na wiele jego doktryn. w tym jego zamiłowanie do błagania 

Krew. Kiedy już ustabilizował się wpływ walijskich apostolików, co minęło 

lewy można chyba najlepiej opisać jako „wariatową grzywkę”. Trzymanie się w fanatycznej lojalności) 
do 

Hutchinson, ci później przeżyli kolejną secesję. nazwa grupy breakawa) 

sami, jak na ironię. Kościół Zjednoczonej Wiary Apostolskiej. Z czasem Hutchinson. na 

żarliwy i wokalny orędownik praktyki błagania o krew. uwierzył \ ~ 

że był postacią mesjanistyczną („Człowiekiem-dzieckiem” Re \ .12: 5) \\ ho wprowadzi 
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Królestwo Boże pod flagą jego raczej unikalnej wersji brytyjsko-izraelskiego. 816 

Hutchinson opracował już wyrafinowany teolog ze Starego Testamentu: w Jckn (np 

błagania o krew. Ta teologia była w szczególności oparta. na powtarzającej się krwi 

ofiary dokonane przez Salomona przy poświęceniu Świątyni, 817 jako historia Ella 

Sprawiedliwa ofiara krwi Abla za bezbożną ofiarę Kaina. 

Do 1916 r. Większość zielonoświątkowców chciałaby się zdystansować 

Hutchinson i jego przekonania. Już 09 lipca pojawia się w Confidence a raczej 

przypadkowa uwaga ostrzegawcza: 

On [Anton Reuss z Florencji] nauczył się błagać o Krew - nie 0: powtórzenie słowa „Krew”, ale przez 
ofiarowanie Ojcu Zadośćuczynienia w mocy Świętego GhOSt. 818 

Jednak nawet Hutchinson chciał się zdystansować od powtarzania nakazu 

„Krew” jako narzędzie przekręcające język, które pomaga w mówieniu językami: „Nie apelujemy 

Krew za język, jak niektórzy przypuszczają, ale my błagamy Krew przeciw wrogowi, który 



sprzeciwia się USA. ”, 819 Nie wydaje się, aby istniał żaden dowód na to, że odmawianie„ krwi ” 

raz po raz, aby pomóc w nauce języków była zawsze powszechną praktyką: i 

przypadki, gdy „krew, krew, krew” nagle dałaby płynne języki 

przemówienia były na tyle powszechne, że obserwatorzy wywnioskowali, że tak jest w tym przypadku. 

Z powodów, które nie są do końca jasne, w Confidence. od wydania z września 1909 r 

dalej słowa „błagać”, „błagać”, „błagać” i „błagać”, gdy są używane w 

SI (. Hathaway. M. .. "Rola Illidego Oli \ er Hutchinsona i. \ Postolickiego Kościoła Wiary w formacji 
brytyjskich kościołów zielonoświątkowych." JEPTA. 16 (1996) .46-51. 817 Hathaway, „Hutchinson”, 44.. 
M: \. Bodd; i in. „Sunderland International Pentecostal Congress. Whitsuntidc 1l) () l):: \ rl '\.' \ Lrd In 
lktai I.” Zaufanie 2: 4 (.lui) 09). 159. SI9 Hutchins ~ n. \\ .0 .. Sholl'l'I's of Blessing 5 (: \ ug-Sq ~ 1910). 5 

w połączeniu z „krwią ~ prawie całkowicie znikają, nigdy więcej nie powstają. The 

doktryna błagania o krew wydaje się, że tak szybko spadła na Sunderland 

tak jak zostało to zajęte, i na długo przed tym, jak dziwactwa Hutchinsona przyniosły 

doktryna w niełasce. Polman dodał własną ostrożność w 1911 r., Mówiąc przeciw 

potrzeba "... jakichkolwiek metod, aby wprowadzić ludzi w chrzest zielonoświątkowy w 

Duchu, 820, ale nigdzie nie ma żadnego wyraźnego nauczania potępiającego tę praktykę 

strony Zaufania. 

Minus język błagania, widok krwi jako mocy chroniącej 

przeciwko Szatanowi nadal były wspierane przez Zaufanie. jako cytowany wcześniej artykuł w 

1911 zatytułowany „Faith in His Blood”. 

821 

W tym artykule opisano typologię Wyjścia 

dla ochronnej mocy krwi. Niemniej jednak odrzucenie wariata 

element duchowości zielonoświątkowej, który nastąpił po marginalizacji Hutchinsona w 

Rok 1916 jest początkiem zaćmienia podejścia zorientowanego na całą krew 

do duchowości zielonoświątkowej. Stało się tak pomimo usilnych nacisków. obu Boddy 

i Barratt, że Duch Święty działa zawsze tylko w połączeniu z krwią. 

1Q2 

Innym czynnikiem relatywnego spadku mistyki krwi w Sunderland może być kapelusz 

Chan identyfikuje się jako utrata uświęcenia ze schematu zielonoświątkowego. W Ameryce. 

po pierwszych 10 latach zielonoświątkowców chrzest w Duchu już nie był 



820 "Miejsce języków w Zielonoświątkowym MO \ emenC w Ufności 4: 8 (. \ Ug 11). 177. R21 
COllfidellce 4: 8 (11 sierpnia). 187-189. .. 822 Ina · \\ a \ który antycypuje trynitarne pilne potrzeby 
Toma S mai I trochę XO: uszy później. Boddy. \\ rItIng in Confide; / ce 2: 5 (09 sierpnia). 180-18 \. 
nalega: "Zielonoświątkowy Bkssing ... jest c1.aimcd i: L'ccl \ ed (1nl: z powodu krzyża. Olej podąża za 
krwią (te \. "i \ .. I7). \ hsnlutc ufaj III: \ t ~ llI ~ g \\ () rk. an ~ the Substitutionw '\ \\ ork of the Son o [' 
God at Calvary. jest jednym z II. \ LL- \ I. \ RK \ ot tej BI.c .... lg. cr Barratt na pI 87: „Duch Święty nie 
działa poza Blll () u. Hut ah \ ays w L'pnnectlon; lnu zgodnie”. (Wielkie litery i kursywa są oryginalne. 
Tak w całym tekście) 
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zidentyfikowane jako trzecie błogosławieństwo, ale jako drugie. 823 Uświęcenie zostało porzucone 

i dlatego nie był już postrzegany jako niezbędny wstęp do napełnienia Duchem Świętym 

i mówienie językami. 

824 

W Ameryce ta różnica przekonań stworzyła ogromne 

rozdźwięk między Zielonoświątkami Świętości, które zachowały trzy błogosławieństwa, a „Gotowe” 

Praca „Zielonoświątkowcy, którzy trzymali się tylko dwóch. W Wielkiej Brytanii, gdzie Wesleyan 

Wpływ perfekcjonistów był słabszy, nie było takiego rozłamu. Jednak wpływ 

Keswick zapewnił również, że do wczesnych lat będzie istniał silny etos świętości 

Zielonoświątkowiec w Wielkiej Brytanii, mimo że coraz częściej wyrażany był w Internecie 

forma wyraźnego błogosławieństwa. 

825 

Ale nawet ten etos świętości zanikł z czasem. 8:; r, 

Poza zielonoświątkowcem, recesja zainteresowania uświęceniem 

jako wyraźne zdarzenie kryzysowe miało miejsce wśród wszystkich grup świętości w Wielkiej 
Brytanii. The 

Konwencje Keswicka znalazły się pod znaczną presją ze strony cahinistów, aby przestali 

głosząc potrzebę uświęcenia jako drugiego błogosławieństwa odrębnego od nawrócenia. 

Do 1906 r. Przekonanie to zostało w dużej mierze usunięte z programu nauczania w 

Keswick. 827 W Armii Zbawienia nigdy nie było jednomyślności). Pozdrawiam 

do chrześcijańskiej doskonałości. Nieporozumienia doszły do głowy już w 1877 r., W wyniku czego 

S2.1 Chan. Teologia zielonoświątkowa. 67. por. 7. Chan określa pierwsze 10 lat jako: · serce 
zielonoświątkowców ... 824 Chan. S. .. Teologia zielonoświątkowa, 68. 82 'Boddy himselL hO \\ l ~ \ 
er. najwyraźniej trzymał się trzystopniowego \ ie \\, ale jego troska o utrzymanie jedności oznaczała, że 
nigdy nie nalegał. 826 Hudson śledzi stopniowe przesunięcie \\ w Flim 3 \\ a ;. od em ~ has.is 
poświęcone jest uświęceniu. Jest to wezwanie do tego, aby postępować zgodnie z Duchem 



Świętym. kulminacją deklaracji Lancastera w 197b: „Świętość jest stanem chrztu w Duchu:„ Hudson. N. 
.. Korzenie i historia P: lltfcostal i (. harismallC. \! ()) ”(.” wspomnienia : Brytyjskie pochodzenie 
zielonoświątkowców. \ Town / ent (: \ lltes trom a kl'1ur ~ gl \ pl Czerwiec 2004. Regents Theological 
College) 4. powołując się na Lancaster. J .. Kościół wypełniony Duchem. (<. Heltenham : Greenhurst 
Press. 1976). 28. 827 Behhington. El'Qngelicalisl1 /, 169. Celebrated Bihle e \ pos! Tor at ~ es \\ ick. \\. 
(Iraham \ l ~ · OggIC kd the \\ < 1; „przeciwstawiając się idei chrztu w Duchu Świętym. W rzeczywistości 
nie jestem zielonoświątkowy i ~ 1. 1 formy zielonoświątkowe. Zobacz jego. Bapti., / 1I Ducha Świętego i 
~" " peak / l1g Z TonF? Ns. (Londo ~. IllkL ~ Ing i Inglis. nd.) Upierał się, że haptizm w Duchu zamazuje 
się na pl) mt com com l'rSlon nie w niektórych późniejszych e \ ent: Randall. "Old Time Power: '6 \. 

2 ~ 2 

· 828 R d H., Kompromis. ea erns s League of Prayer, od którego pochodzi słowo „zielonoświątkowy” 

został oficjalnie porzucony w 1943 829, a także Przezwyciężenie życia Jessie Penn-Lewis 

zmniejszyli nacisk na doświadczenie, starając się oddzielić je od sieci 

Zielone Świątki Oczyszczanie krwi było istotnym elementem kryzysu 

doświadczenie uświęcenia. Usuń doświadczenie kryzysowe, a oczyszczanie jest nadal 

potrzebne, zwłaszcza gdy poszukuje się BHS, ale jego miejsce w mistyce krwi staje się bardzo duże 

bardziej ograniczony. 

Wniosek. 

W tym odcinku opowieści nastąpiła dalsza intensyfikacja tego rodzaju duchowej walki 

było to już widoczne w Evan Roberts, Penn-Lewis, Frank Bartleman i 

William Seymour opracował. Przyczyniło się do tego wiele czynników 

ta podwyższona świadomość diabła w Sunderland. Przede wszystkim będą ich 

zjadliwa eschatologia przed tysiącleciem, która. według mojej ankiety dotyczącej artykułu. grc \\ więcej 

intensywny wraz z nadejściem wojny. To były niebezpieczne czasy, w których było to konieczne 

pozostać pod krwią. Po drugie, w obliczu zarzutów. na przykład od Jessie 

Penn-Lewis, że ulegali potędze demonów. Zielonoświątkowcy musieli 

bądźcie sami pewni, że w tych dniach ostatnich nie zostali oszukani przez fałsz 

znaki i kłamliwe cuda. Zdanie Carrie Judd-Montgomery, że \\ e sa \\ \\ jako klasyk 

przykład tej mentalności „na wszelki wypadek”: „Na Krew Jezusa moja dziura jest 

828 Morc ostatnio. porównanie Arm Zbawienia ;. Handbook of Doctrine for: cars 1935 and 1969 I: C \ 
eals to niesamowita zmiana. Schemat dotyczący SanctifiL'ation w 1935 Handbook jest odważny: 
zatytułowany. „Całe uświęcenie” i przechodzi do 15 stron do tradycyjnej ekspedycji: Anon. The 
Salvation Arm) „Podręcznik doktryny. (Londyn: International I Icadquarters, 1935), 122I .. l (l. B. 
kontrast. Wydanie z 1969 r. Zrzuca słowo „Całe” e \. Dąży do 21 rJgcs i pret'cr ”, aby dodać \\ o ~ d hoh 
i gi nauczanie o CJII J Morall) święte życie:. \ non .. The. \ a / mtion Army Handbook oiDocl1 ~ 



ine. (Londyn: 1 międzynarodowa siedziba. 1969). 145-1 h5 82 () Randall. 'Pentccostal League of Praycr:' 
9. 

otwarty na pełnię Boga i tą samą cenną krwią jestem zamknięty dla każdego człowieka 

wroga. ”830 

Po trzecie, w tym momencie nie wiadomo na pewno, czego doświadczają. 

wydaje się, że wielu poszukiwaczy rzeczywiście spotkało Szatana podczas ich doświadczenia BHS. 

Uderzającym przykładem jest John Martin, jedna z co najmniej dwóch osób, które je otrzymały 

BHS leżąc na podłodze w kuchni Andrew Murdocha: „Odkryłem, że miałem duchowość 

wrogowie utrudniający mi przejście. Czułem ich. Byli jak atmosfera w 

przede mną. ”831 Pan Martin tutaj zeznaje, że były przeszkody, które napotkał 

bardzo realny i osobisty. Nie było tam tylko jednego z nich, ale kilka „duchowych” 

wrogowie "próbowali utrudnić mu dotarcie do jego BHS. Jego 

odpowiedź? „ROZPOCZĘŁEM KORZYSTANIE Z KRWI.” S32 

Rekrutacja krwi Jezusa w duchowej służbie w Sunderland 

został początkowo zainspirowany wydarzeniami mającymi miejsce podczas niezwykłego wydarzenia? 

we wczesnych miesiącach 1908 roku. Mimo, że w Kilsyth nie wydaje się, że ma 

były silnym demonologicznym wymiarem ich prośby o krew. ) i wkrótce 

w Sunderland używano krwi jako broni walki duchowej. T \\ 0 

rzeczy wtedy wydarzyły się mniej więcej w tym samym czasie. Po pierwsze. \ Villiam Oli \ er 

Hutchinson błagał krew do skrajności i drugiego). powołując się na 

krew nagle spadła z porządku obrad w Sunderland. Chociaż nie ma 

dowody na połączenie tych dwóch rozwiązań. prawdopodobnie. Hutchinson \\ jako powód 

wystarczająco, aby porzucić błaganie o krew. \ Chociaż jego skrajności jeszcze nie były) 

środki osiągnęły szczyty rozgłosu, które byłyby możliwe do 1919 roku 

8.10 COl1jldt! IICL '1: 8 (NO \ 08). 13. 8.1'Joh ~ Martin: Pewność 1: 1 (. \ Pr08). 1 ~ -U. m John Martin: 
COf? fidt'lIcc I: 1 (08 kwietnia), I ~ - 13. 

znany ze swojego niebezpiecznie wysokiego poglądu na proroctwa dyrektywy i wyniesienia do 

krew płacze do głównej prawdy. I tak od września 1909 r. Nie ma już żadnej wzmianki 

błaganie o krew, inne niż w bardzo umiarkowanym artykule na ten temat 

powtórzone w 1916 roku. Nie tylko błaganie o krew znika, ale sama krew zaczyna 

znikają ze stron Zaufania. Jak się okaże, Elim Evangel, który rozpoczął się w 



1919 i Redemption Tidings, które rozpoczęły się w 1924 r., Poparły ten trend 

mistycyzm krwi, utrzymując przez okres międzywojenny częstotliwość Krwi 

wskazując, że było to około dwie trzecie wczesnego Sunderlandu. 

I tak, zanim jeszcze rozpocznie się następny odcinek w historii o krwi, uświęcenie 

przez krew jako wydarzenie kryzysowe, klasyczny motyw świętości, został porzucony, aby nigdy nie 
powstać 

ponownie, a dążenie do zwycięstwa nad Szatanem przez krew zostało zahamowane przez 

potrzeba ruchu już do oczu w złej prasie, aby uniknąć skojarzenia 

skrajności Hutchinsona. 

Próbując wyciągnąć pozytywne wnioski z Sunderland, praktyka powoływania się na 

krew jest najbardziej problematyczna. Brak jakiegokolwiek wyraźnego biblijnego precedensu dla 
praktyki 

błaganie o krew przed chrztem Duchem wydaje się najbardziej wygórowane.833 Wielu 

833 Po pierwsze, w Dziejach Apostolskich nie ma wyraźnego precedensu dla praktyki błagania o 
krew. nie mówiąc już o prekursorze BHS. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę rosnący 
konsensus naukowy, który pojawił się od czasu komentarza I. Howarda MarshaIrsa z 1970 r. Luke: 
Historyk i teolog (Exeter: Paternoster). Wielu uczonych Lukana. szczególnie ci, którzy są 
zielonoświątkowcami. od tego czasu zaczął twierdzić, że Łukasz wiązał się, by nauczyć swoich 
czytelników czegoś, a nie tylko opowiadać lub opisywać. Znaczącym imieniem w Zielonoświątkowym 
stypendium Lukana jest Stronstad, który nalega, aby „Łukasz zawsze przedstawiał interpretowaną 
narrację”. Stronstad. R .. The Charismatic Theology o / St. Łukasz. (Peabody: Hendrickson. 1984), 8. 
Against Stronstad. Turner zlekceważył „demokratyzujące. Idealne okulary i indywidualizujące okulary”, 
które ludzie zbyt często czytają AdS: Turner, M. .. „Czy Łukasz uważa, że przyjęcie„ Ducha proroctwa ~ 
czyni wszystko. Prorokami ”? Imiting Dialogue with Roger Stronstad ". Journal o / the European 
Pentecostal Theological Association 20. (2000). 10. Wśród ostatnich nie-zielonoświątkowych do 
podjęcia Howard \ Iarshall. W ~ \\ może być Ryken., Który opisuje" impuls uczyć prawdy religijnej "jako 
jednego z trzech impulsów MAIO rządzących narracją Dziejów: Ryken. L. .. Słowa o / Delight: A Literary 
Introduction to the BiMe,« (irand Rapids: Baker. 1992) .419. Celem dydaktycznym IfLuke jest: 
przyznane. Akty ~ o: .O-.tt (.: et ~ rs ~ eJh.lllg do domu Corneliusa) i 1.t: 3 (Bóg świadczący o „słowie 01 
hiS łaski \\ Ith znaki i 
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Zielonoświątkowcy i charyzmatycy nadal postrzegają je jako zamieszkałe przez ludzi 

wypełnione demonami. Opracowano metodologie wojny duchowej. większość 

zwłaszcza przez zmarłego Johna Wimbera. Peter Wagner. Peter Horrobin i Charles Kraft. 834 

które uważają prowadzenie strategicznej wojny modlitewnej za niezbędną do sukcesu 

ewangelizacja. Główną różnicą w porównaniu z wczesnymi zielonoświątkowymi jest to 

pole cierpienia poszerzyło się teraz od indywidualnego wierzącego poszukującego swojej osoby 



BHS do żądania całych miast i narodów za Boga (choć błagają o krew 

sama wciąż jest sprawą prywatną). Współczesne znaczenie powoływania się na 

krew zostanie zbadana w moim ostatnim rozdziale. Jeden aspekt mistyki krwi Sunderlanda 

które mogą mieć pewne współczesne znaczenie, warto w tym miejscu kontynuować. 

W świecie post-modemowym, w którym język ma zostać zdekonstruowany, a idea 

prawda jest podejrzana, pragmatyzm jest preferowany jako najlepszy sposób postępowania z 
generałem 

utrata konsensusu. 835 Również we współczesnym chrześcijaństwie. wydaje się być pragmatyzmem 

tu zostać. Chrześcijańska prasa regularnie reklamuje konferencje w \\ hich 

przywódcy wielkich kościołów dzielą się swoimi spostrzeżeniami z masami. Całonocny koreański styl 

spotkania modlitewne, usługi przyjazne osobom poszukującym w stylu Willow Creek. model G 12 Cell 

Kościół i „stare chrześcijaństwo” powstającego Kościoła konkurują o 

cuda), być może można się nazywać. chociaż onl) vcr) tenuousl). t ~ in ~ icak nadchodzący o.thth ~ "" 
ririt, który jest nonnati ", ely jest związany z głoszeniem atatonu i torgl., chyba. Ciężko. Jednak krew nie 
odgrywa żadnej istotnej roli w dowolnym (po trasie BHS e "Penenl't? s recor? ed Łukasza:. \ cts. 2: 1-4: 
8: 14-18: 10: 44-46: 19: 2-6. Błagali krew niezbędna dla BHS. Można by powiedzieć, że Łukasz uczył nas 
tego „kura, przyszedł, aby opisać doświadczenie BHS. gq Ad \ ice z tego ostatniego na temat„ gruntu 
leye! ”i„ kosmicznego Ie, el ”duchowego \\ ar ~ are ~ lS, a. kartograficzne rozkosze "mapowania 
duchowego" niespodziewanie znalazły swoją wa) mt ~. th ~ ~ cholarl); e: ~ 'International Dictionary o / 
Pentecos / I] 1 alld CharismatiC. \ Lol't.'ments. Kraft. C. "pIrltual \\ artan :: ... \ Neocharismatic 
Perspective: 'YIDPC \ I, 1091-6. ., 83: „In schl) ols. na przykład. syntetyczne podejście foniczne do teac ~ 
mg dzieci, które przeczytają. m: \\. . dd 'th "j' () nn" 'r plurall'stl'c podejście, ponieważ zostało \\ n tll \\ 
ork tilL hl'> t. acqUire ommance 0 \ er ~ ~ ',' '': .. ... h.lli2 ~ .f \\\\\\. dlJl1lleI4.com/ne\s artil'lcs JiSr ~ 
ltches \\ h '+ nasz + ch "Jrcn + c ~ lI1t + rcaJ 9.,. ~ 14. allo '> lJ online 17 czerwca 2008 r. 

„6 -, 

uwaga zdesperowanych przywódców małych kościołów. 836 W tego rodzaju kościelnych i 

kulturalna atmosfera, niecierpliwa teorią. wszystko musi być pokazane ha \ e 

pracował 

Istotne jest naleganie w Sunderland, widoczne już w odbytnicy) Azusa 

Street, łącząc dzieło Ducha z dziełem Chrystusa. W Sunderland. 

pojawiają się uczestnicy późniejszych spotkań. według ich własnych świadectw. do 

doświadczają intensyfikacji działalności Ducha, która daje świadectwo. The 

intensywność ich doświadczeń wydaje się być tym, na co najbardziej chcą się natknąć. 

Byli to ludzie, którzy twierdzili, że przeżyli przemieniające życie spotkanie 

Bóg przez Swego Ducha przez krew Swego Syna. Potwierdzili, że aktywne pochylanie się 



przez wiarę w to, co dokonała krew Chrystusa, było absolutnie kluczowe dla dziury 

doświadczenie, bez którego moc i intensywność spotkania. lub rzeczywiście 

możliwość jakiegokolwiek spotkania w AL byłaby znacznie ograniczona. Biblicall). 

fakt, że w PauL „Chrystus” i „Duch” są używane prawie jako synonimy) w niektórych 

miejsca były bardzo dyskutowane przez Dunn.837 Ponadto. jest e \ idencc z 

Nowy Testament, że działalność Ducha daje świadectwo. szczególnie w odniesieniu do 

znaki i cuda, zostały zintensyfikowane, gdy związek pokuty-przebaczenia z 

głoszona była ewangelia Chrystusa. 838 Przy wsparciu biblijnego precedensu. tam 

moc. w związku z tym. być pragmatycznymi zasobami od samego początku 

Pentekostalizm czeka na grabież. 

830: \ ostatnie kompetentne rc \ ic \\ z tych zmian można znaleźć i ~ liibbs. E .. "Church Rcspt) IlSCS do 
~: zmiany ultrafioletowe od 1985 r .: '. \ / Issiu / ogy XXX ~': ~ (: \ pnl: W:) 7) .. 1) 7-168_.," ") : ..... ” X.7 
S ",, '11 D JDG JesusandfheSnmf. (London.S (\ 1.197») .., IX -., _ 6.bpLLlall :. • LL eSptCla) unn. ... .. t- ”. 
… ” . znak a / Chrystus c, 'el1l jest znakiem rozpoznawczym! Duch. Whatner religiOUS c \ penencc tails 
tt) reprodukuj ten znak w jednostce indywidualnej lub L'om ~). ~ ~ clus (\ r: l ', r demonic: to nie jest 
eschatologiczny SPIrIt. Dla cschatologlcal „111nt IS Ilt)! 1WrL i nie mniej niż Duch Chrisa I.” Dunn. Jezus 
i plik ~ \ j) i "il. 321-2. . . "S18 \ It) I '111 1." \, t '· I () · I ~ 11 · 11.' · Roml ':; · 18_19 · lkh.2: 2-3.as \\ 
dlasthelL', IL · hlllgol. np. ((s. ~, - ~~. ~ .. ',' L.>. ~. - ~~. ~ .... - '• thelJ ~~ crROOI ~ l'Disc ~ lUrse: John 
14:26: 15: 26-27: 1 (1: 13-1: ”. 
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7. Nominacyjny zielonoświątkowiec. 

Brytyjski Pentecostalism osiągnął pełnoletność w trudnych czasach. Po początkowym boomie 
gospodarczym 

spowodowana przebudową, która nastąpiła po zakończeniu Pierwszego \\ 'orld \\' ar. rzeczy 

zmieniło się z gorszego w gorsze. W latach 1922-3 bezrobocie wzrosło do prawie 3 milionów i nigdy 

spadł poniżej 1 miliona (co stanowiło jedną czwartą populacji pracującej) 

w latach międzywojennych. 839 Całkowite odrzucenie tak znacznej części 

populacja brytyjska skłoniła lB. Kapłan skomentować vividl) na kolejki zasiłków. 

„Ich szacunek do samego siebie zanikał. Ich męskość szła. „S40 

Depresja, nuda i brak jedzenia doprowadziły do ogólnej apatii wśród wielu osób 

może być równie trudne dla osób pracujących, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. jeszcze dla 

większość osób posiadających godne zatrudnienie stanowi paradoksalny wzrost liczby osób 
zatrudnionych 

standard życia i ilość czasu spędzanego były w latach dwudziestych XX wieku 



oraz 30S.842 Dodatkowe dochody przeznaczono na ubezpieczenie, opiekę medyczną. subskrypcje 
związków zawodowych 

i przyjemność. 

843 

Dzięki nowym przepisom licencyjnym. problem alkoholu nie 

znacznie podnosi głowę w tym momencie. Przeciwnie, pojawiła się pijaństwo 

jako „obskurny i raczej niedorzeczny”. · 844 Wraz ze wzrostem stosowania środków antykoncepcyjnych 
i 

spadek wpływów chrześcijańskich, cumowania seksualne były stopniowo niszczone. Płeć żeńska 

moda stała się bardziej wyzwolona, a kontakty seksualne przed małżeństwem 

Xl ') Hibbert. C .. The English: A Social History 1066-19-15. (Londyn: Harper Cullins. 1987) .696. 840 
kapłana. LB .. All English Journey: Będąc rozmyślnym, ale prawdziwym opowiadaniem o tym, co (} 
oświetlone centrum handlowe zobaczyło i usłyszało, a nawet pomyślało podczas podróży przez Anglię 
jesienią 1933 roku. (Londyn: Folio Society. 1997) .329. 841 Hibbert. F'he · English. 697..,,. 842 „Dochód 
na mieszkańca wzrósł szybciej niż w dowolnym momencie od 18StJ:.;" \ 1.1 :. f-conomrc i, - - (lll / 

Historl ”. 315. 8-1; Hibbel 1. Angielski. 699. .. ', .. "\" Sj · j Hibbert. Angielski. 701. powołując się na \ l'lI 
'~ \ lIn'l' \ of London Llfl 'i LJ / Jo / ll' 1. \. (19. „=”) „_-L. 
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more common.g ~ 5 W ślad za Pierwszym Światem spirytyzm również jest udaremniony 

ale dość krótkotrwały wzrost popularności, gdy krewni w żałobie szukali pocieszenia 

osoby uważane za zdolne do kontaktu z najbliższymi. 

Ogólnie jednak wydaje się, że istniała fala) szybkiego powrotu na szczyt 

standardy moralne, które były normą przed wojną. Trwałe dziedzictwo) wojny. 

kończąc jak w niepewnej i gorzkiej rozejmie. \\ jako destabilizacja 

Europy zarówno ekonomicznie, jak i politycznie. Apokalipti nie można było uciec: 

mrok, który pogłębił się wraz z kryzysem gospodarczym i powstaniem Stalina. I \ lussolini i 

Hitler. Żywe dystopie przyszłości zostały wymyślone z niezwykłą rozwagą przez 

Aldous Huxley i George Orwell. Widzieli w 20 

th 

Wyzywająca fascynacja stulecia 

wraz z postępem i ogromnymi wstrząsami, które spowodowały, początki świata 

których ludzie byliby w różny sposób odczłowieczani albo przez kontrolę państwa. 

mechanizacja, nadmierna przyjemność lub ich połączenie. To była także era 



rozległych udawanych przedmieść Tudorów: bezpieczne architektonicznie i kulturowo dla jasnego 
kołnierza 

środkowa Anglia. Nastrój tego okresu był zatem „pomieszaną mgiełką nostalgii i 

innowacja;, 846 nutą nostalgii okazującą się dominującą 

Pentekostalizm tego okresu. 

W chrześcijańskiej owczarni życie było trudne dla rozproszonych zborów zielonoświątkowych 

które często walczyły o przetrwanie bez pastora podczas Pierwszego. 

W latach dwudziestych i trzydziestych. musieli stawić czoła niemal jednemu wrogowi) z kościoła ”. 

Donald Gee wspominał, że wątpił w to, czy „zielonoświątkowcy” są tu 

w Hibbcl1. EI / g / ish. 701. ”. . „. . Solo Iorgan. K .. "Thc Twentieth Century (1914-20 () O): 'in ~ I \) rgan. 
1- .. (cd). The (hjord 1I1. \ FOrl (If Bri / aill, -« (hford: (hford lIni \ ersit ~ Press. 1988). h (lX. 
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świat musiał znosić wrogość, która była tak „zdeterminowana, zdolna i uprzedzona: • S- + 7 

Mimo to wzrost był stały, a czasem, jak w przypadku George'a Jeffre'a 

kampanie, spektakularne. Jednak w połowie lat trzydziestych cały zielonoświątkowy 

denominacje przechodziły w okres konsolidacji, kiedy względnie fe \\ ne \\ 

założono kościoły, czas, który Gee porównuje do drugiej podróży Pawła 

Azja Mniejsza dla wzmocnienia już ustanowionych kościołów. 

848 

Do tej konsolidacji do 

miały miejsce, potrzebne były budynki trwałe, ale oznaczało to Wielkie Kryzys 

spłaty kredytu hipotecznego i koszty utrzymania, które często były bardzo stare 

kaplice i sale ewangeliczne okazały się ciągłym obciążeniem. Płace dla pełnoetatowych pastorów 

wszystko, co pozostało po pokryciu tych kosztów. 

849 

Nic więc dziwnego, że 

przywódcy, którzy w tym czasie zyskali na znaczeniu, byli silnymi osobowościami, ludźmi 

prosperował w opozycji i trudach. 850 

Doktryna krwi w tym czasie stawała się coraz mniej widoczna w Zielonoświątkowy 

rozprawiać. Język otaczający cześć „drogocennej krwi” mógłby 

często brzmią tak samo, ale znaczenia albo wyparowały \ z nadmiernym wykorzystaniem, albo jeszcze 



zmieniło się w coś zupełnie innego. Po pierwsze, sam Duch. 

bez odniesienia do krwi, był coraz częściej postrzegany jako jedyny środek uświęcający. 

Co więcej, pojawiło się nowe pokolenie, które nigdy nie znało tego uświęcenia jako 

warunkiem wstępnym BHS była zawsze część oryginalnego pakietu zielonoświątkowego. 

847 Gee. D .. Te. \ / T! 1I I AIIClr, (Nottingham: Assemblies of God Publishing I Ious ~. 19 (5) .81'-1'9. 
848 Gee. Irind and Flame, 163, 84Q lIathaw ~ l \ . "Elim Pen tecostal Church" 16,,.. _ ''. 8 ~ O "", II b-ht 
tb '\\' h'lttaker's sUr \ e \: Seven Pell (ecostal P / Ol1ler \, rasslfll. \\ hll.h, Taki jest IS c samochód) loug 
ou). "'>")' Id CO \ ers Stephen .kffreys. Smith \\ igglcs \\ orth. Iar, stary Hort <.: n. Howard <. artCf. John 
<. Ana )) (n.1 (Je ~ i Harold Hodgson. nie bynajmniej wybór e: \ haustl \ e, 
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Główną rolą krwi w tym czasie była odznaka ortodoksji. Potrzeba 

udowodnić szerszej wspólnocie ewangelickiej doktrynalną zasadność zielonoświątkowców 

pozostał pilny. 

851 

Zielonoświątkowcy naprawdę zakorzenili się w historycznym protestantyzmie. 

zwłaszcza w formach anglikańskich i metodystycznych. i nie są tak zdecydowanie wyzywająco anty 

duchowny jako wpływ pokoleniowy na Kościół Domowy 

następujący. Wygląda na to, że zielonoświątkowcy rozpoczęli swoją podróż od ekumenicznej 

intencje, które należały i nigdy nie były wygodne z sekciarskim statusem. To 

było tylko ze znaczną rozwagą, że Elim i Zgromadzenia Boga. dwójka 

największe grupy, ostatecznie pojawiły się jako nominały. 852 Jedna grupa. HO \\ 
kiedykolwiek. brakowało takich 

wahanie i stał się pierwszym nominałem zielonoświątkowym w Wielkiej Brytanii. wkrótce dalej 

dzieląc na trzy. To był Kościół Wiary Apostolskiej. 

7.1 Kościół Wiary Apostolskiej i jego secesje. 

Już w 1908 r. W Wielkiej Brytanii powstały trzy wiodące ośrodki zielonoświątkowców 

oprócz Sunderland: Kilsyth. za Andrew Murdocha. Waunl h \ yd. pod Thomasem 

Jeffreys (bez związku ze Stephenem lub George'em) i. pierwszy cel zbudowany Zielonoświątkowy 

kościół: Emmanuel Mission Hall w Bournemouth. pod wodzą Williama Olivera Hutchinsona 

(1864–1928). To był kościół Hutchinsona w Bournemouth. do lata 

1911. po uruchomieniu własnego magazynu. Showers of Blessing (Januar) 1910) 

i jego roczna konwencja (lato 1910 r.). \\ jak nazwano Wiarą Apostolską 



Kościół, termin prawdopodobnie zainspirowany Azusa Street. B) jesień 1912 r. 

Hutchinson został uznany za Apostoła Kościoła Wiary Apostolskiej. \\ hich. h: 

S ogólna teza „i So Randal!”, Że międzywojenny zielonoświątkowiec był na etapie wznoszenia, r ... . R d 
II E ', Ii' al £ ypenCnCl'I "O () -., (). D. \ J \ .: m. Kontynuacja OIJ) z tradycyjnym ewangelicznym 
przesłaniem: a. _ \ Qngl (.. 

rime Po \\ er. "57. 'P>. I Ch' h" 1'1 8 ~ 2 h en dzisiaj. Flim woli nazywać siebie OOmo \ ement ": 
Hathaway." I lim entt: (o ~ ta url. -_. 
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teraz obejmowało wiele kościołów satelitarnych, wszystkie doświadczają coraz większej izolacji 

z innych zielonoświątkowców ze względu na rosnącą: wysoką wartość, jaką ta grupa przykładała 

proroctwo dyrektywy. W 1914 roku Hutchinson publicznie wyświęcił Daniela P. \\ illiams.85 ~ the 

lider zgromadzenia zielonoświątkowego w Penygroes, jako apostoł Walii i Andrzeja 

Murdoch z Kilsyth jako apostoł Szkocji. oba akty są wynikiem 

słowo prorocze. Rezultatem było szybkie wydalenie zarówno Williamsa, jak i \ Iurdoch 

z ich kościołów. 854 

Do 1915 r. Napięcia między walijskimi apostolami pod rządami DP \\, illiams, \\ ho h) nO \\ 

stanowił ogromną część nominału. i kościół macierzysty w Bournemouth 

zbliżali się do głowy. Skargi były zakorzenione w kombinacji walijskiej 

nacjonalizm i nadmierny autorytaryzm Hutchinsona. Między innymi. 

Walij stanowczo odrzucił praktykę powoływania się na krew. 855 Zwolnienie Hutchinsona 

odrzucenie rady D.P. Williamsa, aby wyznaczyć skarbnika do nadzorowania dużego daru 

pieniądze, które otrzymał nominał \ vas stra \ \, który złamał grzbiet wielbłąda. 

prowadząc do secesji Walijczyków w styczniu 1916 r. Ci stali się wtedy elszami 

Kościół Apostolski, później zmieniając swoją nazwę na Kościół Apostolski. który jest 

ich imię dzisiaj. 

Ci, którzy byli lojalni wobec Hutchinsona, nie byli jeszcze bardziej izolowani od innych 

Zielone Świątki Stopniowo. Nauczanie Hutchinsona stawało się coraz bardziej ekstremalne. 

gq II ”. . W Boże Narodzenie nie 904 poniżej 1 roku Roberts nie ma ~ ~ \ orth \: ..... słyszał. . JEST 
konwersja exp. C. -. , ... „Bramy nieba” Jrc otwarte widc I st .?ca morze of blood. S sn, ng a young 
woman smgmg. „.. .. ct; ntin ~ ed przyszedł do niego Chrystus na krzyżu i cała trójka z Ills ~~ de. To, jak 
mu się zdawało, zdawało mu się, że miał chałupę grzesznika, tak jak nikt tego nie robił w hllllld ot 
th. Jestem h. 



Worsfold. Ori «ins. 12. Sq HathU \\, a \. c "\\ 'illiam Oli \ t ~ r Hutchinson. 45.." S'5 Hatha \\ 'a ~. 
"William Oli \ cr Hutchinson. 50.: Earl: JS 1914. ~~ IS dndn.ne miał ~ 1 ~ cJd: był c \ .l'iscd hy walijski. ich 
12 Prawd Bazyli nie wspomina o Nim. \\ \) ['sf \) ld. Ongll1. \. % - \ 01. 

Coraz większą wagę przykładano do proroczych nakazów. W to głęboko wierzył 

niosły one tyle samo autorytetu, co samo Pismo. Ta wiara otworzyła drzwi 

kultowe wydarzenia. W 1919 roku Hutchinson stał się głęboko zaangażowany 

Brytyjski Izraelizm ogłosił się naczelnym apostołem, głową duchowości 

Królestwo Boże, równolegle do tytułu króla Anglii jako głowy ziemi) 

Królestwo Wielkiej Brytanii. Zaczął mocno sugerować, że sam był I \ lan 

Dziecko z Objawienia 12: 1-6. Niektórzy wpadli w tę histerię. Do 1925 r. \ Villiam 

Hathaway mówił kilka niezwykłych rzeczy: 

Cieszę się w imieniu Hutchinson ... Bóg daje nam imię, dzięki któremu możemy pokonać ... to jest imię 
szefa. ... czuję, że na konferencji jest obecny święty pmvcr, który sprawia, że chcesz poświęćcie się na 
nowo temu objawieniu Chrystusa przez Williama Olivera Hutchinsona. 856 

W następnym roku Kościół Wiary Apostolskiej przeżył drugą secesję 

James Brooke, jeden z wiodących ministrów Hutchinsona. razem z Williamem 

Hathaway i Kent White skonfrontowali Hutchinson z obawami finansowymi. 

autorytaryzm i kwestie administracyjne. 857 Doprowadziło to do powstania 

Kościół Zjednoczonej Wiary Apostolskiej, pozostawiając tylko kościoły, do których nadal się odnosi 

Hutchinson. Wkrótce Hutchinson był liderem. jeszcze raz tylko z jego oryginalnego kościoła 

w Bournemouth, The Root Church: wciąż licząc na zburzenie jednego kościoła 

dzień zostanie wszczepiony z powrotem do Korzenia. Od 197 L United AFC ma siedzibę w Londynie. 

Ma wielu zwolenników w Afryce Południowej i nadal. choć bardzo niemo. opowiada się za 
Brytyjczykami 

II · 858 srae Ism. 

850 Huth, l \\ U \. „William Olin: r Hutchinson:” „9. powołując się na rrllL'ccJings z Bourncmouth cpntL-
rcn \. 'c lub 1925 w SilOwers of Blessing 48. s. 187. _., .. 857 Hathaway, "William Oli \ er Hutchinson:' 
49: Worsllld. Ongms. „I. n ..”. 8 ~ 8 I „Id 0”. , 1 .., Wors 0, rtgms .. "n. .), 

Głos tej szczególnie interesującej, a czasem szokującej fazy na początku 

Brytyjski Pentecostalism był magazynem Showers of Blessing. Pod redakcją Hutchinson. 

magazyn, który został wydany w styczniu 1910 r., szybko osiągnął roczny nakład 

z 10 000, chociaż został opublikowany dość nieregularnie. Ponadto nie wszystkie kopie 

były dostępne do badań, więc obszerne badanie odniesień do krwi 



Jezus nie został podjęty w tym przypadku. 

Na swoich stronach 3-krotnie Wesleyan podejście Hutchinsona (pomimo jego baptystów 

tło) z naciskiem na spowiedź i oczyszczenie przez krew jest oczywiste. 

szczególnie we wcześniejszych wydaniach: 

Jeśli po chrzcie Duchem Świętym osoba (sic.) Mówi zło lub gryzie od tyłu, jasne jest, że spadły one z 
uświęcenia, a Duch Hoh jest zasmucony, muszą powrócić do krwi po spowiedzi „859. 

To ostrzeżenie jest wzmocnione interpretacją języka: „Żaden człowiek nie może Mnie kierować 

wrogość w jego sercu, z niewiarą, z nieczystymi myślami - bądźcie czyści, módlcie się, aby: e 

może zostać obmyty przez My Blood, · 860 Worsfold wskazuje, że uświęcenie było 

wystarczająco ważne na początku AFC, aby uzyskać status kredo. 

861 

Oprócz tego 

nacisk na uświęcenie istniał równolegle z Sunderlandem. silny 

Demonologiczna potrzeba wezwania krwi, Powody są wskazane na: 

859 Anon., „Evil Speaking: 'Showers a / Blessing 3 (kwiecień-maj 1910 r.) .5. Esleyowskie podejście 
Hutchinsona do uświęcenia zapewne przyszło mu przez Czytnika Harrisa, dzięki któremu posługi 
doznał„ czystego ” serce: „Worsfold. Początki 33. O około 191-l. jak. Hutchinson przyszedł na pomoc w 
dwuetapowej inicjacji chrześcijańskiej, która pomija uświęcenie: Hatha „a :.” William Oli, er 
Hutchinson. ”-L3. 56. 860 Anon ..” Interpretacja języka: „Showers a / Blessing 3 ( Kwi-ma: 1910) .2. 861 
Worsfold. Początki -l5. nl cf Anon .. „\\ 'hat \\ e Belie \ e and Teach.” Sh (} \\ 'crs (it Blessing ~ (: \ prr -. 
La \ 1910). 5: .... ". Upamiętanie. Spowiedź i restytucja. Usprawiedliwienie z powodu wiary w Pana 
Jezusa. Chrzest wodny przez zanurzenie . uświęcenie. ten akt (; r ~ ll'C, przez który t ~ e BI (ld lub ksus, 
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i czyni świętym: Chrzest Duchem Świętym jako n: ccl \ cJ w dniu 
da: I)! Zesłanie Ducha Świętego (: \ cts ii.-l) \\ następujące znaki (Mark \: \ i.18): Oi \ ine Healing: the 
l.nrd · s "Lippa. thc ,, (l ( W Rzymie naszego Pana i Pana, Jezusa Chrystusa Chri st. ” 

· .. tak jak Daniel był przeciwnikiem wroga (DaniellO. 11,12 i 13) i musiał modlić się przez dwadzieścia 
jeden dni, zanim otrzymał odpowiedź. Chociaż został usłyszany na początku swojej prośby, musimy 
więc walczyć z niegodziwymi duchami w niebiańskich miejscach, które utrudniają nam otrzymanie 
pełni błogosławieństwa. To powoduje, że czasami wątpimy w Boga. albo my musimy czekać itd. 1 jeśli 
osoba o prawdziwym sercu błaga krew o te niewidzialne siły. \ ictorY niedługo nadejdzie, Alleluja, 862 • 

Wygląda na to, że samo przeżywanie tarczy było miejscem wszelkiego rodzaju 

najwyraźniej aktywność demoniczna, która została zaprojektowana, aby zmaksymalizować delav w 
otrzymywaniu. ~ 

upragnione doświadczenie BHS. 

Pięć lat później nauczanie AFC o błaganiu krwi o demony 

atak wydaje się niezachwiany, ale został zrównoważony przez bardziej teocentryczny nacisk. 

być może w obliczu rosnącej opozycji ze strony Walijczyków: 



Uczymy błagania Krwi Jezusa o przyjęcie do Boga. za spełnienie obietnicy, a także wykorzystanie jej 
jako broni przeciwko mocom 863 ciemności. 

Gdy AFC zaczyna pogrążać się w okresie Man-Child, hite Kent'a. pierwszy z wielu 

historycy denominacji, kredyty błagające krew o uwolnienie ministra) 

prezenty pośród nich: 

Wierzę, że te dary [uzdolnienia ich proroków] przyszły przez wieczory. w głębokich upokorzeniach i 
cierpieniach - w Chrystusie. i przez pleadll1g krwi 8b4 przed tronem Boga. 

86:, .... 'hOlI't' / "S o / Rlessing 5 (: \ ug-wrz 1910) .5. ,, '80,. \ Non .." l: he Doctrine of; \ postolic Faith 
Church: 'S! R (J \ l'l'rs a / BleSSing L, 1 \ 1an: h 191: -1. 10. 80 ~ \\' hite. K .. "The Faith of Abraham: \ 
eedeJ dla Późnego Deszczu: „Sfu} \ l'ers 01 Blessmg 2:24 ~ \ lar -: \ pr 

1918) .4. 
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W 1922 r. Odniesienia do krwi Jezusa prawie zniknęły z Showers aj 

Błogosławieństwo, ruch jest teraz bardziej pochłonięty eschatologią otaczającą 

imię samego Hutchinsona. Hutchinson znów spojrzał na błaganie krwi: uszy 

jako sezon przygotowawczy: 

Często myślę o błaganiach krwi; wydawało się to niepotrzebne. I tak dalej, jak nas prowadzono, a kiedy 
patrzę wstecz i czytam skrypty takie jak te [Rev.12: 11]. mówiąc o zwycięstwie przez krew i szatach 
zabarwionych na czerwono we krwi Baranka, który został zabity ... Widzę, że Bóg dokonał w nim 
wielkiego dzieła przygotowawczego. To była fontanna otwarta dla grzechu i nieczystości w domu 
Dawida. 865 

Do tej pory ruch jest przesiąknięty brytyjskim izraelizmem i kultowym otoczeniem 

Sam Hutchinson, w którym jest on wyraźnie identyfikowany jako Melchizedek. Pośrednik 

i God_Man. 

866 

Na tym etapie widać niewielkie zainteresowanie krwią Jezusa. 

Kościół Wiary Apostolskiej zachował przez długi czas najwcześniejszą fazę zielonoświątkową 

rozwój: silnie wesleyański, obsesyjnie sprzed tysiąclecia i intensywny: 

demonologiczny. Wygląda na to, że AFC zachowało tę fazę, ale także 

zintensyfikowałem go, ponieważ przenosił tę gorącą mieszankę doktryn ze świata do świata 

lat W końcu mieszanina stała się tak niestabilna, że nazwa uległa podziałowi, a następnie 

ponownie się podzielił, a Hutchinson stał się centralnym punktem przed tysiąclecia 

wizja Kościoła. To właśnie z powodu tej potrójnej intensywności 



świętość, eschatologia i demonologia, o które prosił krew 

znacznie dłużej w AFC niż w ruchu zielonoświątkowym. The 

eschatologia czapki AFC \\ 3S \\ spowodowała, że trzeba ją szybko umyć w 

8 <"> 5 HUh: hinson. \\ '.0 .." Ihrone Boga - Tron Izraela: Thronl' tlf Brit;.} W jest Thwne of Da: id Sholl 
ers of Blessing 40 \ '011 \' (lipiec -. \ Ug 1l) .24). 1.23 ', pochodzenie włoskie;;.}!.., ..... 866' fh la 'AG ”[on 
Mediator„ ShOlI ”( 'rS o (Blessing 50 Vol \ I (19.26). ~ O.': \\ hlte. "- .. (/ od In on s. .... ~ ~ Ian: 'Showers 
(? (Blessing 50 \') 01 \ 'I (1926) .205, 
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krew i przezwyciężyć diabła przez krew. Panna młoda musiała przygotować się na 

Pan młody. Wszystkie te przekonania otrzymały wysoce destabilizującą płynność regularnie. . ~ 

wkład dyrektyw proroczych wypowiedzi, które zostały przyjęte jako niekwestionowane 

autorytatywny. 

W innych utworzonych nominałach historia krwi jest zupełnie inna: 

7.2 Elim 

Praca na wolnym powietrzu jest specjalną cechą, a podczas gdy oni stoją za pełną Ewangelią \. i 
rozwinąć Zakrwawiony Sztandar Krzyża. pośród wielu sprzeciwów. Bóg cudownie pozwolił im 
zapamiętać ich motto: „cokolwiek robią. róbcie to serdecznie co do Pana ”i nie zniechęcajcie się. 867 • 

Elim swój początek zawdzięcza jednej bardzo potężnej osobowości, której ewangelista 

kampanie na Wyspach Brytyjskich i nie tylko sprawiły, że odniósł największy sukces 

Brytyjski ewangelista współczesności. Tym człowiekiem był oczywiście George Jeffre) (1889 

1962), ale jego brat Stephen (1876–1943). który przystąpił do dołączenia do zgromadzeń 

Bóg w 1926 r. Był także znaczącym ewangelistą uzdrawiającym. Obaj mężczyźni S3 \\ wybitni 

cuda podczas krucjat. Często korzystne relacje w gazetach 

godne uwagi uzdrowienie było często katalizatorem, który przyciągnął tysiące ludzi 

usłyszeć wiadomość. 

George i Stephen Jeffreys zostali nawróceni podczas Welsh Revival 

868 

i 

obaj byli początkowo wrogo nastawieni do nowego zielonoświątkowca. Zainteresowanie Jeffreysa BHS 

867! \ Non .. "Elim E \ angclistic Band (i: neral Reports: Elim Crusaders at Cirimsby: '£ lim J -. \ · (/ L / 
gl'l6: t2 (5 czerwca 1925). T - l · t.. 868 I-: Iim: dlatego reprezentuje najsilniejsze bezpośrednie 
połączenie między \\ elsh RC \ l \ at a BrItish. Zielonoświątkowy. Poprzez swojego założyciela. F1im jest 
tirml) zakorzenione w c \ cnts 190-l -5 w \\ ale. \\ hIle: \ Illerican wpływ na ruch jest datowalny od 
czasu Gc \) rgc .kffrc) s 'isit do Aimee 
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wywodzi się z rodzinnych wakacji w 1910 roku, podczas których Stephen Jeffreys '10 

-letni syn Edward słyszał, jak mówi językami. To \\ jak następuje. fe \\ da \ s 

później. sam George śpiewa językami. 869 W 1912 r. sponsorował Cecil Polhill 

George Jeffreys przez szkołę misyjną w Preston, gdzie siedział pod nauczaniem 

Thomasa Myerscougha. Zanim zdążył tam ukończyć studia. otrzymał 

pilne wezwanie jego wyczerpanego brata, aby przyszedł i pomógł w niespodziewanie udanym 

kampania ewangelizacyjna w Swansea. Ta kampania została następnie zgłoszona w Cecil Polhill's 

Magazyn Flames of Fire, w którym publikowano prace misjonarza zielonoświątkowego 

Unia. Boddy opublikował także artykuł w Confidence, podobnie jak Penn-Le \\ i Meyer w The 

Życie wiary. W wyniku tej reklamy George Jeffreys został zaproszony do zabrania głosu w 

Konwencja Whitsuntide w Sunderland w 1913 roku. Irlandczyk, illiam Gillespie. \\ tak jak 

był obecny na konferencji i był pod takim wrażeniem Jeffreysa, że zaprosił ich obu 

bracia do Belfastu, aby tam przeprowadzić kampanię. Ich praca w Belfaście doprowadziła do 

utworzenie w styczniu 1915 r. Elim Evangelistic Band. Do czerwca tego roku. 

pierwszy kościół zielonoświątkowy Elim został założony. W październiku 1918 r. Sukces 

Elim Evangelistic Band doprowadziło do oficjalnego powstania Elimów 

denominacja zwana Elim Pentecostal Alliance. Do 1922 r. Było 22 Elimów 

kościoły w Irlandii Północnej. 

870 

Jednak od 1921 r. Irlandzkie niepokoje się udało 

konieczne, aby Jeffreys wrócili na stały ląd. Kontynuacja ewangelizacji w 

stały ląd doprowadził do otwarcia pierwszego angielskiego kościoła Elim w Leigh-on-Sea w 1921 roku. 

Świątynia Angelusa Semple McPhersona w Los Angeles w 1924 r. A więc Hathawa): „… re d \ al \\ as th 
~ tyre, która rozpaliła płomień brytyjskiego ruchu zielonoświątkowego”. Hathaway. „Elim Kościół 
Zielonoświątkowy”. 2. (Inni wcześni przywódcy Zielonoświątkowi pisali także podczas przebudzenia 
we.r ~ DP \\ illi ~ ms i Donald Gee). Hudson wskazuje także na „l'ontinuit”) w stylu sen Ices kierowanym 
przez Ducha, który przeniósł się z Walijskich Rynów do wczesnego zielonoświątkowca: Hudson. DN .. 
"\\ orship: Singing J '\ ew Song in J Strang ~ Land ... in Pentecostal Perspectives. 178-9. 86 <) C; 
rtwright. C. (Red.). Boulton. E.C'. W. .. George Jejjreys: A. \ / Inisfl: r ojthe, \ firaculous. (Tonbr ~ dg ~: 
Sm ereign World. 1999). 12. William Oliver Hutchinson także miał rolę do odegrania w In Jefli ' e \ s 
'BHS w 1910 r. jako \\ ell jako jego święcenia. probabl) do: \ postolic Church in \ Ia ~ st ~ g:} lath <l ~ \ 
<I). „Elim Pent ~ costal Church”. 10-11. Chociaż Jeffre) nigdy publicznie nie przyznał się do swoich 
wcześniejszych związków z Hutchinsonem. S70 Hatha \\ <I). „Kościół tecostal Flim Pen.” \ 3. 
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Do 1933 r. W Wielkiej Brytanii było 153 kościołów Elimów. Najbardziej George'a Jeffreysa 

udany okres to 1926–1934. 

871 

kulminacja w jego słynnym Birmingham 

kampania z 1930 r., w której nawróciło się 10 000 osób. Każda Wielkanoc. Royal Albert 

Hall był miejscem corocznej konferencji Elim, podczas której setki nowych 

nawraca otrzymany chrzest wodny. 

Ze względu na swoje korzenie w walijskim przebudzeniu Elim uważał się bardziej za odrodzonego lub 

organizacja misji niż Zielonoświątkowa. Koncentracja na Chrystusie, a nie na 

języki zostały dodatkowo ulepszone od 1926 r. za pomocą Ewangelii Foursquare 

popierany przez George'a Jeffreysa. 872 To była ta „chrystocentryczna interpretacja Ducha 

Chrzest ”, który ugruntował tożsamość Elima jako organizacji ewangelizacyjnej. 873 Języki 

nigdy nie zostały zapisane w konstytucji jako jedyny początkowy dowód na BHS. Jeden 

znaczący czynnik, który został utracony w wyniku przyjęcia tej czterokrotnej formuły. hO \\ t ~ \ er. 

był wczesny zielonoświątkowy nacisk na uświęcenie. Chrystus był Zbawicielem. Uzdrowiciel. 

Chrzciciel w Duchu Świętym i wkrótce król. On nie jest Uświęcającym. Tak jak 

wynik, utrata uświęcenia, czy to jako warunek BHS, czy jako wynik. 

wydarzyło się wcześniej w Elimie niż w Zgromadzeniach Boga. W AoG John Nelson 

Tło świętości Parra oznaczało, że świętość została zapisana w konstytucji - nie, 

jednak jako drugie błogosławieństwo, ale jako kwestia stylu życia. 

874 

871 Hathaway, „Elim Pentecostal Church”. 1. 812 Twierdzi, że jest to „inspiracja dla majsterkowiczów”, 
ale bez wątpliwości. pożyczył formułę foursquare od McPherson. Ona sama również twierdziła, że jest 
inspiracją dla niej w 1922 roku, ale prawie pewna) zapożyczona z motta AB Simpsona z 1890 roku. Po 
prostu zastąpiła „sanctitler” słowem „baptizer in Hoi) ~ pirit”. Hatha \\ a \, „Elim Pentecostal 
Movement: '6. Ponadto znaczna część chrześcijańskich i lissinnar: Alliance Simspona była 
Pentecostalised, a Jethe) czerpał prawdopodobnie taką samą inspirację z (' \ 1. \) jak on od McPerson: 
Hatha wa), „Elim Pentecostal Ch urch: '8. 871 Hathaml \. „Elim Kościół Zielonoświątkowy: '7. 874 To 
doprowadziło tak bardzo do ramienia saharyjskiego) st) Tj. Nacisk kładłem na oczyszczanie krwi i 
szkarłatne przypływy jako wytrwałość w latach 70. XX wieku świętości. Tv!) Ojciec -in-Ia \\, Sl'f "\ ed 
und ~ r Pa: r at the. Bethshan labernack w Manchesterze. Moja \\ ife może zaświadczyć, że w 
dzieciństwie będzie to kościół w latach 
70. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ "posłanie makijażu" 
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Jeśli chodzi o krew, Jeffreys zachował przywiązanie do fraz takich jak ...... oczyszczenie 

skuteczność drogocennej krwi ”, ale orientacja. w jego przypadku. \\ as e \ angelistic: my 

są „zbawieni” przez krew: „Przebaczenie, przebaczenie. oczyszczenie to słowa, które na pewno 

należą do języków narodowych tych, którzy zostali ocaleni przez krew 

Lamb. ,, 875 Co ciekawe, dopiero w 1933 r. Jeffreys wciąż opowiada się za starym 

formuła uświęcenia: ..... naszym twierdzeniem jest, że Duch Święty nie rozprasza ani 

oczyśćcie z wszelkiego rodzaju grzechu. Duch Święty przekonuje o grzechu. ale to Krew 

oczyszcza. ,, 876 Jak się okaże, otwarte jest pytanie, czy ta wiara była szeroko rozpowszechniona 

w tym czasie w Elimie. 

Pierwszy numer Elim Evangel trafił do druku w grudniu 1919 roku. Od tego czasu. to 

kontynuowane co kwartał, ukazujące się każdego grudnia. Marsz. Czerwiec i wrzesień. 

dopóki nie stał się miesięcznikiem w styczniu 1922 r. i wydawany był co dwa tygodnie od stycznia 

1925. Sukces kampanii George'a Jeffreysa był taki, że do czerwca 1929 roku 

Elim Evangel miał wystarczająco dużo, aby zgłosić się, aby stało się tygodnikiem. To było dopiero w 
1989 roku 

że zmieniła nazwę i wygląd, by stać się błyszczącym miesięcznikiem. Directioll. 

Pierwsze dwanaście numerów rozciąga się od grudnia 1919 r. Do marca 1922 r. Zawierają one: 

w sumie 44 odniesienia do krwi Chrystusa w porównaniu z 302 znalezionymi odniesieniami 

w pierwszym roku zaufania. Aby podać przybliżoną równoległość. 12 numerów 

Pewność, która obejmuje lata 1920–22, zawiera 42 odniesienia do krwi. wskazując, że oba 

czasopisma osiągnęły ten sam poziom nacisku w tym samym czasie. Podczas tego 

w tym samym okresie znajduje się siedem artykułów na temat Ducha Świętego i darów duchowych. 

877 

tl \ e 

m .ldti'C \ s. G. .. Healing Rays 4th Ed .. (\\ orthing: Henry L \\ altcr. 198 ~). 2- + 876 Jefti.c ~ S. G. 
Promienie zielonoświątkowe, (Londyn: Eli m Publishing. 1933), 3 ~ ..., 877 1 \ lrs (: risp. „Thc Uplifting 
Spirit.” EE 1: 1 (Dec. "19). 3- ~: Lackett. TI .." reB ~ .ptIsm In th ~ "~) I) Ghost and Gifts oftl1c Spirit - \\ 
'11) Now',>" EE 2: 1 (20 grudnia). 10-12: "" ~ l \ h) .. \ .1 .. "lgnro: -. T Hlhk 
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· I h. 878. artykuły na temat Powtórnego Przyjścia, cztery artykuły nauczające o boskim uzdrowieniu 
S7Y i 



h. Mam 880 artykułów drzewnych na pojednanie. Zaufanie miało sześć. trzy, dwa i cztery 

odpowiednio. odzwierciedlając spadek z drugiego na czwarte pierwszeństwa dla tematu 

pokuta ze strony Elim Evangel. 

Skład referencji w EE można również analizować przez porównanie z 

Zaufanie w tym samym okresie. Tak jak poprzednio, motyw, który ma wzrosnąć o 

ponad 1% wyróżniłem pogrubioną czcionką. Spadki o więcej niż 1% są o 10 punktów 

czcionka: 

Elim Evangel („onjidence 

Wykup 28% 3% 

Oczyszczanie 180/0 10% 

Przymierze881 11% 0% 

Zwycięstwo i ochrona 90/0 25% 

Zbawienie 9% 2% 

Studia: Notatki do I Listu do Koryntian: Dary duchowe: „EE ~: I (grudzień · ~ O). 13-15: idem. „The Gift 
of Tongues”, EE 2: 2 (marzec, 21). 32-34: Anon. „Chrzest w Duchu Świętym:„ EE ~: 3 (czerwiec. ~ 1). 49-
50: Jezioro, WL. ”Współczesne przesłanie:„ EE 3: 1 (Jan ”~~). 13-14 , 878 Myerscough, T .. ”Co będzie 
wkrótce:„ EE 1: 3 (Jun: ~ O). -Hl-4-L Panton. D. \ 1 .. „Modląc się o powrót Pana”, EE ~: I (grudzień 
20). 15–18: Hackett. TE. „Zbliżające się przyjście naszego Pana:„ EF 2: 3 (.fun. '21), 42-44: Boulton. Le., 
„Studia w życiu wiary: tłumaczenie - lub eli max wiary:„ EE ~ : 5 (Dec "~ I), 78-81: Sel .." Ostatnie 
spotkanie modlitewne: „EE 3: 1 (Jan" ~~). 87Q Wheeler, T., "Dlaczego \ Belic \ e w Boskie uzdrowienie: 
„EE I: I (19 grudnia”). 13-15:. \ Non, "[) i \ ine Uzdrowienie:„ EE ~: I (grudzień: 20). 7-9: 0,1 \ 1 .. 
"Dlaczego nie wyleczono?" FE ~: 3 (.fun : 21). 39-4 ~: Boulton. I'.C .. "Leczenie di \ ine: 'EE 2: 4 (21 
września), 6 ~ -65. 880 Booth-Clibborn, A .. „Chwała ... w krzyżu:„ [wiersz] EE I: ~ (Mar: ~ O). ~ I: Aooth-
Clibbnm .. \ .. ”(llor) ... w części krzyżowej 11. ”[wiersz] EE 1: 4 (.In.'201. 37: Lccch. .I ..” The '\ C \\ (' tn 
cnant: 'FE 1: 4 (Sep.') 20) .55-58. 881 Wyraźność tego tematu można prześledzić w następującym 
artykule na temat subccd ofc \ 1mmunion: lCl'ch. J .. "The New Co \ cnant: 'EE 1: 4 (Sep: ~ ( )). 55-51 '- 
temat, który nie dokumentuje SCl'fll esrl' \. · IJII: widoczny w kolejnych: samochodach. 
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Pozostałe zastosowania występujące w Elim Evangel: podstawienie (2x) ~ niewinna krew 

(2x), jedność z Chrystusem przez krew (Ix), moc (Ix), krew „między” (Ix) „~ 

dostęp (Ix), wartość (Ix), uzdrowienie fizyczne (IX), 883 „i Ewangelia” (Ix) i pokuta 

(1 x) są zbyt nieistotne, aby warto je w ten sposób porównywać. 

Liczby te stanowią dramatyczne przejście do ortodoksji ewangelicznej ze strony 

Elim To dążenie do zmartwychwstania XIX-wiecznego języka o krwi 

trwały przez lata międzywojenne, co widać zarówno z tytułu, jak i 



treść AoG's Redemption Tidings. Być może dla wzmocnienia punktu, modernizmu, 

rygorystyczny jest wspólny wróg konserwatywnych ewangelików i zielonoświątkowców) 

zaatakowany (funkcja, która również zyskuje na jeszcze większym znaczeniu RI): 

Po śpiewaniu i modlitwie pan Leech wstaje, a publiczność słucha z uwagą, gdy wychwala Krzyż 
Chrystusa, demaskuje subtelne podejście wielu współczesnych nauczycieli, aby pozbawić Ewangelię 
krwi. 8 4 

Ataki na bezkrwawe głoszenie ewangelii są zjadliwe: 

Przeklętym jest mówienie mężczyźnie, aby ocalił się przez orki. i wreszcie zgubić się, gdy Słowo 
pozytywnie mówi: „Nie ma odpuszczenia grzechów bez przelania krwi: taka doktryna jest tak samo bez 
serca, jak i bez krwi. 885 

W latach trzydziestych ilustracje o kluczowym znaczeniu krwi są spokojniejsze 

niż kiedykolwiek: 

88 ~ ,, 'wlej krew Jezusa hd \\ een osobę i to \\ Tong rzecz' ”.Irs Nuzum.” (() () ScJ „EF 1 A 

(Wrz '20), 65. . ., "III f'IJ () S II '. SS3" Pan Jezus ZAKUPIONY ~' V ~~ E HE: \ LI ~? \\ ~~~~ IE \\ E ~ T:. () ... \, 
","> 1 ~~ drogocenna krew jest kupna. Boulton. E. <”. \\ .. [) Ja \ me Healmg. EF _.4 (I: p. -). „ss ~ F. \\ '. 
11 .. ·· Balhmcna.” EE 3: 2 (21 lutego). 28. 885 Fletcher. Ci .. ”:„ Trzy przyszłe wyroki: „EE 8 ::” (\ L.lrl'h 
I.27) .71 
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Przez każdy centymetr sznurka Brytyjczyków; '\; a \) przebiega szkarłatny sznur. dlatego w każdej 
księdze biblijnej opowiada się o zbawieniu od wyroku Oi \ inc po przelaniu krwi. 886 

Zdjęcie Rahab zapinające ten sznur. Jak bardzo była ostrożna! Hm \ firmh naprawiła to! ... Nasz 
szkarłatny sznur nigdy nie spadnie. Jest nieruchome) naprawione. Sca; niech sznur jest krwią 
Chrystusa. Chowając się za nim, jesteśmy bezpieczni. 8n 

Ataki na bezkrwawe głoszenie są wciąż tak samo namiętne: „Żal biednym 

kaznodzieje, którzy są zbyt uprzejmi, aby głosić krew z kazalnicy! 

wydaje się podkreślać moc i męskość głoszenia krwi przeciwko 

słabość i nieszkodliwość bezkrwawego głoszenia. Sukces DL Moody w 

głoszenie jest gdzie indziej przypisywane, według własnego uznania Moody'ego, jego naciskowi na 

krew. 

889 

Billy Bray jest również cytowany za wsparcie. Pewnego razu rzekł) płakał OLit 

"Krew!" trzykrotnie na szczycie jego głosu, co skutkuje upadkiem wiecznego Boga 

h 

. 890 po spotkaniu. 



Istotnym motywem, choć z pewnością zanikającą nadzieją, wciąż wydaje się być akceptacja 

inne wyznania ewangeliczne: „Wyznania ewangeliczne nie kłócą się 

nas, głosząc zbawienie przez krew, zanurzenie wierzących. lub łamanie 

ofbread ... ,, 891 Jedyną przeszkodą było: ..... ale kiedy im to powiedziałem 

chrzest Ducha Świętego towarzyszy znakowi. \\ hat a change ... SLJ2 

Jednak poza tym obolałym punktem wydaje się, że współpracownicy Elim El'ange / (EE odtąd) 

dość szczerze podzielić troskę ewangelików o przewagę modernistów 

880: \ non., "Sheltered h \ Blood", $$ 12:33 (1 sierpnia OoL'31), 526. 887 Parker, P., "Famih ~ '\ Itar: 
niedziela 3 stycznia :, 1 £: ; 13: 1 (Jan \. '32). 7, 88X I.acc \, R, L., "Wh ~ rc LO \ c i Justicc Meet:' £ 14:32 
(: \ ug 11. '33 ). 509. 88 <> Gort ~ er .lN "" The Blood: 'EE 14:47 (NO \ 24'33) .742. 8 <> 0 Frodsha'm, S., 
„Krew, która mówi:„ $$ 14:21 (\ lay 26'3. ”), 322. 8 () I; \ non,„ Znaki: 'r, L · 15: 9 (mar. 34). 133, 8 <> ~: 
\ non. „Znaki:„ 1 - ”! -,„ 15: 9 (mar. 34), 133. 

h I 893 d „I” h. t eo ogy an Popu ansatlOn at t at Tmeme vaa the pplits: „Nie ma biblii 

doktryna, która jest dziś bardziej zaciekle zwalczana. nawet z ambony. niż 

doktryna krwi., 894 

W tej chwili od czasu do czasu mówi się o błaganiu o krew. i \\ i \ ap. Jego 

moc walki z demonicznym atakiem wyjaśniono w sposób, który przypomina Bartlemana: 

„Krew jest wzorem Ducha, a kiedy wróg wchodzi jak powódź, 

Duch Pański podniesie przeciwko niemu standard ”, 895 

W całym okresie międzywojennym występowały odniesienia do krwi w EE 

początkowo waha się gwałtownie, a następnie stabilizuje, pokazując ogólny spadek przez 

Lata 30 .: 

8QJ S eciticalh. przybrało to formę zobowiązania. ze strony 1 \ a ~ gel.ical.s to \ er ~ a.1 ins ~ irati ~ n: 
Prcn ~ lknniali ~ m i świętości. ale szczególnie obrona \ erbal tnS ~ lratIOn ot "lrlrll ~ n :.! .h, t! 7t .: ..., d 
Nie tym razem 'Rennie." "undamcnta I ~ m.'. ' - \\ cre strong Imks \\ Ith North Amencan tun amenta 
Ism a. 

339.. , _ '') 894 Proctor. H. .. „Drogocenna krew”. EF 12: 3 '+ (: \ ug: 21 .., 1). ) .'_ 8Q5 Scurrah. E .. 
„Głosy:„ EE II: 3 ”+ (: \ ug.” 30). 540. 
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Częstotliwość odniesień do krwi w Elim Evangel 
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Z ruchu Elimów wyłonił się w 1951 roku słynny Odkupienie lJ'l71l1al. 

Ten hymnbook oddaje duchowość między zielonoświątkowców. Priorytetem 

Hymnal Odkupienia jest podobny do Hymnu a / Con ecralion and Faith. 

Jednak ten hymnal ma znacznie szerszy układ odniesienia niż hymn „ 

brak pełnej obsesji na punkcie oczyszczania. W hymnie 800 h mn. th r ar 

227 odniesień do krwi Chrystusa. błąd odwiertu 0 er one in \ r) four h) mn 

boa ting co najmniej jedno odniesienie do krwi. 28% z nich. zawias. 

motyw „zrobiony czysty” lub „oczyszczający”: 

Dziękujemy Ci za pr 

To oczyściło nasze grzechy i doprowadziło nas do zbliżenia 

Przyjdź, wierząc, oczyść swoje szaty W krwi na Calv'r) przelej ... 897 

220/0 dotyczą wykupu, zakupu, zakupu, zapłaty lub uwolnienia: 



Daj nam znać pełne odkupienie Kupione nam przez krew. 898 

Niech moc najwyższej spoczywa dziś na nas; Albowiem ten świat drogo zakupiony Przez krew Syna 
Bożego, Powrót z panowania szatana I z grzechu musi zostać wygrany. 899 

On, aby mnie uratować przed niebezpieczeństwem, wstawił swoją cenną krew. 900 

Odniesienia do przelanej przez Chrystusa krwi „za nas”, jako „ofiary”, tak jak zostało posypane 

„zabrudzone miejsce miłosierdzia”, 901 jako „pokuta”, a krwi jako „pokuta” 

znaczenie stanowi 90/0: 

Och, cenna Krew Chrystusa Wszystko, czego potrzebuję, wszystko czego potrzebuję, To idealna ofiara, 
On jest wszystkim, czego potrzebuję. 90 :: 

Niech Twoja wola zostanie dana Bogu,. Ch ". Bl d 903 Trust m fist s atonmg 00. 

890 Hymnal Odkupienia. (Eastbourne: Elim Publishing Hous ~. 195 I). II) mn ':: \. 0,67. 8 <) 7 ~ hmn No. 
~ 18. 8 <) 8 11 'N' 1'1 t \ l1ln O. __ -t. 8 <) () H ~ mn nr 248. 900. ) I Ihmn No.6 (. Q () III 'N -, vmn 0.:".1: 
". 90: H ~ mn No.6' + 2. 
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Wzmianki o krwi jako o naszym przebaczeniu. przebaczenie lub wolność od winy 

jako że nasza prawość lub nasza prośba stanowią 7%. 

On jak ofiara wstał i przelał Swoją świętą krew, aby uwolnić winnych jeńców 904 

Temat błagania o krew, zasługi, śmierć lub osobę Jezusa nadal ma swoje miejsce, ale 

powrócił do swojego wesleyowskiego, teocentrycznego pochodzenia: 905 

Jego śmierć jest moją prośbą; Mój adwokat, patrz, i usłysz mowę krwi, która odpowiedziała za mnie 
906 

Inne tematy to: uświęcenie (7x), zwycięstwo (6x). moc (6x). życie wieczne (5 ,,). 

i zbawienie (5x). Krew jest wymieniona w powiązaniu z dziełem Ducha 

4 razy. Krew jest także dowodem wierzącej miłości Boga (4x). i jego lub jej 

źródło całości (4x) i uzdrowienia (3x). Krew jest dla wierzących „poręczeniem” (Jx}. 

pokój (2x). „nadzieja i pokój” (I x. nr 333), „nadzieja i pociecha” (1 x. nr 468). i 

„miłosierdzie” (2x, nr 389 i 701), aby dla niego było „cenne” C ~ x. Nr 352). za 

skarb (1 x, nr 387). bodziec do modlitwy (1 x. nr 539). pieczęć obietnicy Bożej 

903 Hymn nr 358. 904 l-hmn nr n. 905 II) mn No.366 b) Zinzendorf: „A więc niech to wszystko m) 
będzie błagać. Jezus ma litość i umarł. Dla mnie”. Hymn nr 377: „Nie potrzebuję żadnych innych 
argumentów. Nie potrzebuję innych próśb. Wystarczy, że Jezus umarł ..... że umarł za mnie”. Hymn 
nr. ..J.63: „Onl) in thee. Drogi Smiour zabity. Utrata życia m) własny, aby zyskać; Ufając, jestem 
oczyszczony z e'er) plama - Jesteś m) onl) prośba!” Hymn \: o ... J.6X: "Twoja sprawiedliwość. Twoje 
przebaczenie. Ta) cenna krew musi być." Ja) tylko nadzieja i pociecha. \ I) chwała i moja prośba. " Hymn 
nr 539, hy .Inn Nc \\ ton: „Ta bogata, pokutująca krew. Która spryskała I sek. Prorady dla tych, którzy 



przychodzą do Boga. Wszechobecna prośba.” LIymn: \ o.h02. h) I .C. \\. I ~ oulton: "-tl \\ w Chrystusie 
są wybranymi królami i kapłanami dla niego. Żywe orrings przynoszące. Ilis 0 \\ n krew nasza 
pka." IIJmn nr 6..J.2: ·. Jezus jest dla mnie stworzony ... \ 111 potrzeba. Potrzebuję. kłamstwo jest tylko 
111) zarzutem. kłamstwo jest wszystkim, co nd. ”HYmn nr 701:„ Oto ja. do c \ cr \ ic \\ ing. I \ lcrl ') 
przelewałem się strumieniami lub krwią: Prcl'ious drops. m; odlewanie duszy. Błagać. i domagajcie się 
mojego pokoju z Bogiem. ”900 Ilymn No. nS. Charks \\ cslcy. 
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(lx, nr 494) i przyjaźni (lx, nr 707), objawienie Jego \\ ilI (I ~. ~ 0.452). The 

serce czciciela „czuje” krew (lx, nr 607), wizualizuje ją (IX. ~ 0,330) i śpiewa 

z tego (1 x, nr 297), tak aby pozostawał „pod” krwią (1 x, nr 4 11), źródłem 

pojednanie (1 x, nr 386) i przymierze (lx, nr 378) i ma nadzieję, że ta krew będzie 

objawione grzesznikom (lx, nr 336). 

Bezkrwawe, eufemistyczne hymny trwają od czasu Keswicka: „AII moje plamy z grzechu 

zniknął w szkarłatnym strumieniu / I on będzie mnie utrzymywał co godzinę, wiem ... Io7 Aby to 
zrównoważyć 

istnieje wiele hymnów i refrenów, które są w całości poświęcone temu tematowi 

krew, 908 najbardziej znane to klasyki świętości: istnieje Pml'el ". 

Power, Wonder working Power (nr 288). Nic oprócz krwi (nr 333). i .ire 

Umyłeś się (Nr 309). 

Ogólny obraz ma jednak tradycję, która jest najbogatsza w regionie 

Hymnal Odkupienia, który wrócił do swoich świętych korzeni w języku, ale 

oderwał się od nich w praktyce. Pomimo oświadczenia Jeffreysa z 1933 r. Tam 

nie wydaje się być powszechnym powrotem do XIX-wiecznych myśli dotyczących 

uświęcenie. Celem nostalgicznego języka nie jest wskrzeszenie starego 

doktryny, ale aby powstrzymać atak ewangeliczny - pomimo faktu, że XIX wiek 

oczyszczające powodzie uświęcenia nie były już pogrążone przez 

Zielonoświątkowcy lub ich napastnicy. 

907 H \ mn nr 525. 90R H ~ mn nr 288,309,329,333,333,53 ~ 2. 352. 369. ~ II. 598 i 788. 
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7.3 Zgromadzenia Boga. 

Zgromadzenia Boga Wielkiej Brytanii i Irlandii powstały 1 stycznia 

Luty 1924 r. W pokoju nad garażem w Aston.909 Po gorzkim doświadczeniu 



sumienni przeciwnicy podczas wojny, którzy zostali uwięzieni, ponieważ nie byli 

część zarejestrowanej nazwy, Parr szczególnie chciał zorganizować wszystkie 

pozostając niezależnymi zgromadzeniami zielonoświątkowymi w wyznanie. Kolejny czynnik 

było to, że Parr został powiadomiony o fakcie, że miały to walijskie zgromadzenia apostolskie 

zbliżył się do zgromadzeń Bożych w USA, chcąc zostać brytyjskim skrzydłem ~ ~ 

do amerykańskiego wyznania. Amerykańska dominacja brytyjskich zielonoświątkowców \\ jak widać 

jako niepotrzebne i niepożądane. 

Wcześni przywódcy zgromadzeń Bożych wywodzili się z różnych denominacji 

tła: niezależna Holiness (John Nelson Parr). Anglikański (John i Howard 

Carter) Wesleyan Methodist (Wigglesworth). Methodist (Fred Watson. Harold Horton 

i Tom Woods) Kongregacjonalista (Donald Gee). Plymouth Brethren (Thomas 

Myerscough) i Welsh Congregational (the Jeffreyses) .910 Odzwierciedleniem tego 

różnorodność jest podstawową niezależnością wszystkich zespołów AoG. Oświadczenie 

Podstawowe prawdy, które Parr opracował, nie miały na celu wpływać na to 

ściśle strzegła niezależności, ale raczej miała służyć jako podstawa do administrowania 

dyscyplina w razie potrzeby. 911 Te podstawowe prawdy obejmowały języki jako początkowe 

QOQ Obecni. 12 mężczyzn i ja: IN. Parr. RC Bell. Charles Buckle). Ilo \\ ar ~ Cart ~ r .. h) hn Carter, f \ lrs 
Cantel. l Douglas. Donald Gcc. Tom Hid, s. ; \ rthur Inman. JA .\\. \ Ioscr. I'n: d \\ atson i \ rthur \\ 
'atkinson: Ka). wewnątrz Storr. 73. <) 10 Ka \. Inside Storl '. 67.. 911 Ka ~ ma sincc sl ~ o \\ n, że 
proporcja sygnatariuszy 01 '\ 0 <.1 minister ~ tt: da). Jll ~ ot ~ 'lln: ply Ze staten {ent c \ en w zmienionej 
formie: Kay. W .. ··. \ Ssemblies ofCiod: Dlstlflct ~ \ e <.. ontlflult) i. Wyraźna zmiana: „w \\ arrington. K 
(red.), Zielonoświątkowy Penpt'clin. (CJrllsl ~: paternl1stcr. I'Nl \ 1.60 () 3. Cr. Ka) s nt ~ ndcd piccc z 
empirycznych badań rc na ministrach PCl1tecostal w IJcm .. Zielone Świątki IfI 
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dowody i potrzeba świętości życia, uzdrowienia w Zadośćuczynieniu i 

powrót tysiąclecia Chrystusa. 

912 

Aby pomóc w rozpowszechnianiu tych pomysłów za pośrednictwem 

denominacji, podstawowe prawdy zostały wkrótce objaśnione w 10n £ 2-serii serii ~ '-' nauk 
zapoczątkowanych przez Johna Cartera w Redemption Tidings. 

Gee podaje główne powody kontynuacji formacji wyznaniowej: 

To podwójna groźba. jak się uważano, zarówno błędna doktryna, jak i praktyka, wobec dziesiątek 
małych zgromadzeń zielonoświątkowych rozrzuconych po Wyspach Brytyjskich, wzbudziło rosnące 
pragnienie jakiejś formy lub zindywidualizowanej społeczności, która mogłaby zabezpieczyć całość 9L, 



Co Gee prawdopodobnie miał na myśli. przede wszystkim e: \ trcll1CS Williama 

Oliver Hutchinson i kult osobowości, który wyrósł wokół niego 

około 1919 r. Był to najpoważniejszy przykład błędnej praktyki. Drugi I). 

AE Saxby, (początkowo związany z wczesnymi ruchami do \\ tworzących t \ oG, ale nie 

obecny na spotkaniu inauguracyjnym), nauczał uniwersalizmu. lub. 'Ostateczny 

Pojednanie.' To była najpoważniejsza błędna doktryna. 

Mnogość niezależnych zgromadzeń zielonoświątkowych, które nie zostały założone b) 

lub powiązany z Elimem wkrótce dołączył do nazwy nc \\, tak że b) 1929. AuG miał ~ oo 

. dEl, 70 914 zgromadzeń, w porównaniu do linii. 

B · „1” (C „I” „I,. Pat'rnoster 2000). passim. Rozprawa doktorska Da \ id Petts: .. Uzdrowienie i tonacja: 
„1 / am, ar IS c. c. . . . . h reprezentował pierwsze znaczące przesłuchanie w akademickim In el h) an. \ o 
(i mmlster of one 01 t: Fundamental Truths: doktryna, że uzdrowienie jest dostępne poprzez pokutę 
na. tych samych podstawach jest to, że forgie są dostępne .: \ ta lokalny kościół Tj. nadal jest to 
przekonanie). ale nie unl \ ersall). helJ: "a). Penlecoslals in Brilain, (Carlisle: Paternoster. 2 (00)....". 91e 
W sumie jest 12 punktów. wszystkie zapisane w ·· \ linu (.es z. \ ssemblles 01 GllJ In (, ponownie 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Januar) -May \ 924 "odbyło się w Donald (H ~ C Center. 913 Gee Penlecoslal.l 
/ on'IIIt'lIf, I ~ O, '" _,. "914 70. „Liczba ta pochodzi z 1928 r., a nie z 1929 r., 1 podwiązuje ~ JemeJ 
trom” a). JEST oklma ~ ..... h. il) „IT tlui” 1 - .. 1 \ ”re \ 'to I) ", I' t '' (. '.') F willlo \\ ing ingGel) ('oeJetlre \ 
s campalgnsmt e' s, 1111 ..., I., e .. IstIlKtl \ e , -OnmUl). -T_,, e. ~ Prawie taki sam si / e jak: \ l) (~, 
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Na spotkaniu nad garażem w Aston jeden z elementów uzgodniono na premierze (godz 

czasopisma Redemption Tidings, v.hich Parr został redaktorem. The 

pierwsze numery były kwartalne: lipiec, październik i grudzień 1924 r. oraz styczeń i kwiecień 

1925, a następnie staje się miesięcznikiem od czerwca 1925 r., Kiedy to już jest: 

ciesząc się nakładem 5000. 

915 

Wiadomości o odkupieniu, jak sugeruje jego nostalgiczna nazwa 

powstał jako narzędzie do wyrażenia powszechnej troski o „prawdę biblijną w 

czas niepewności i błędu:, 916 Odpowiednio. ten magazyn może się poszczycić frazą. 

„Odkupienie przez Drogocenną Krew Chrystusa” na stronie tytułowej i 

„Odkupienie przez krew Chrystusa jako„ przesłanie ”, 917 

Odzwierciedlając obawy ewangeliczne Parra, pierwsze problemy wydają się być rozwiązane. w 

przynajmniej częściowo zainteresowanemu niechrześcijańskiemu śledczemu: 



Dokonajcie teraz wyboru, bo poza grobem nie ma już nadziei, dlatego w Imię Pana Jezusa uciekajcie 
teraz, przyjmując Zbawienie zakupione dla was przez krew Chrystusa. 91 

Istnieje płynna ciągłość z działaniem tylnej osłony zamontowanym przez EE w celu obrony 

przesiąknięta krwią ewangeliczna ortodoksja zielonoświątkowa. John Carter apeluje: 

Jaki dowód na boskie pochodzenie dzisiejszego wylania „wierzącego deszczu” na wierzących daje 
świadectwo: „krew”. 919 Chrystusa, gdy jest napełniony Duchem Świętym. 

<) 15 Ka \. „Distincti \ e Continuity”. 42. <) 16 Re; lemptiol1 Tidings I: I (.lui \ '1 (24). 17..' Q \ 7, \ non .. 
"Editorial". Redemption Tidings I: I (lip ~ 19 ~ -I 8: „Nasz! \ Kss ~ ge zostanie odkupiony przez krew 
Chrystusa - pełny i pełny dla Ducha. S (lul an ~ Bod ~ ...” ',., 918 ~' ll P) ” S'hl. :( d, \ l, 'here are the 
Dead',) Lub 1 he [) es (m ~ (11 thl Ilull1an Rall. RT Anon .. (pOSSI1 y arr I e, ~ u), n 

1: 3 (24 grudnia). 18. . „1” hh wiara w Chri .., t. \\ ho <) 19 („t'r,„ StuJies on the Fundamental Truths ”.; 
O, -l, Sa \ at IOn t rou \. ar l: • ... '. ••')., . ') h) I JieJ ... i JJ poprzez Jego hlood mamy reJemptlOn. RT _.4 
~ · \ rr. -. 
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Dołącza do niego jego brat Howard: 

Przeanalizujmy owoc doświadczenia, które tak wielu odrzuca. .. W Duchu Świętym jest radość, miłość 
do Słowa Bożego, powiększenie precyzji; Krew i atmosfera, jeśli uwielbienie. 92o 

Podobnie jak w EE, ta ewangeliczna apologetyka łączy się z męskimi atakami na „modernizm”. 

Eliminacja „Odkupienia i zamiany krwi, 42I jest opisana jako 

„Bluźniercze i antychrześcijańskie nauczanie: · 922 Kay również zauważyła, jak Odkupienie 

Wieści (odtąd RT) świadomie przeciwstawiły się „modernistycznemu” 

Chrześcijaństwo. ,, 923 U podstaw tego stanowiska leżało potępienie „bezkrwawego” 

głoszenie jako „anemia zgubna: 924 John Carter wyjaśnia sytuację: 

To są dni, kiedy drwi się z doktryny o drogocennej krwi. a ewangelia Odkupienia przez zastąpienie 
traktowana jest z pogardą. Nazywa się to Sl hh 1 · .925. aug terouse re Iglon 

Na tym tle pogardy dla doktryny pojednania ofiarnego. potrzeba. 

pochodzący co najmniej z czasów DL Moody. szanować krew. jest ponownie przekształcany: 

„Wywyższaj Drogocenną Krew i cudownego Człowieka z Kalwarii !, 42h The Oxford Group 

daje jednemu współautorowi możliwość ponownego potwierdzenia. dawny czas 

920 Carter. H. .. „The Fruit of the Land: 'RT 10: 16 (15.15. 35), 3. l) ~ 1 Boughton. RH ..„ Zbieżne znaki 
reklamy ”RT II: 23 (grudzień .'35). I .. L <) 22 Tamże 9 ~ .1 Ka \. Inside, \, '(01 ")', 80. Q ~ 4: \ n ~) (1." Sa \ 
sa Missionary , „RT 12: 2 ~ (grudzień '36). 6...” <) 25 Carter. ”Studia nad podstawowymi prawdami:„ 
D.cr. Pricc.C .. "(j (xfs IrreSistible Plan, RT 10:10 (I \\ a \ 15. · 3 ~). 2:" Dzisiaj kościoły wymyślają nowy 
plan. Nc \\ methoJ . Ll nowy bałaganLlgl .. '. ~ Ha \' e wziął krew z hymnów i zmysłów, ,, Q '.. • I' RT ')' u 
(\ '19') () ) „_6 .lcffreys. Stephen.” Separation and Re \ e atlOn. _. („\, lib- - .-. 
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ewangelia: „Na wszystkich spotkaniach Grupy kiedykolwiek tam uczestniczyłem lub słyszałem o nich 

nigdy nie było żadnej wzmianki o krwi Chrystusa w jej ekspiacyjnym charakterze. ”Y: 

Obserwator z Polski dodaje swoją wagę: „Dowód tego odmiennego pochodzenia 

ruchem w Polsce jest to, że Chrystus jest czczony i Krew Krzyża 

wychwalany. ,, 928 

Do chóru dołącza także Stanley Frodsham. Jako dowód na to, że ruch zielonoświątkowy jest 

o Bogu opisuje swoje pierwsze spotkanie z głoszeniem zielonoświątkowym: 

Jak ten kaznodzieja wyostrzył oczyszczenie, oczyszczenie i całkowitą krew Pana Jezusa Chrystusa tego 
dnia! […] Nie mogłem nie poczuć, opuszczając ten Kościół, „chciałbym, aby inni kaznodzieje wywyższyli 
cenną krew Chrystusa, tak jak ten zielonoświątkowy człowiek. , 929 

Typologia ofiarna ze Starego Testamentu była stałym tematem w RT, podobnie jak w EE. 

Thomas Myerscough zaoferował długą serię artykułów na temat Hebrajczyków, John Hile 

Carter, dzięki wkładowi swojego brata Howarda, zaczął rozkładać swoje Tabernakulum 

nauczanie. 

930 

Prawie każdy szczegół wyposażenia tabernakulum jest interpretowany w 

terminy typologiczne. W książce Johna Cartera podsumowującej nauczanie, faktem jest, że 

cheruby zostały wykonane z „pobitego dzieła” jest postrzegane jako rodzaj szat Chrystusa:) ~ 1 

927 Commons, H., „Moje doświadczenie” z Eth Oxford Group: „RT 9: 4 (kwiecień, '33), 3. 928 
Greenstreet. W, T” „Re \ ival Tidings From Far and Near: Pentecost in Poland : 'RTl):' 5 (\ lel; '33). 15. ') 
29 Frodsham. S "" Is the Present Pentecostal Re \ i \ al of GodT RT9: 9 (Sep.'331. 1-2. 930 Mverscough , 
T .. "Studium biblijne: List Pawła. Postle do Hebrajczyków, Stud; '..; 0. I:' Hr 1: 9 (Sep. '25) ~ 14-15; 
idem." Studium biblijne: Pau ~ s ~ istle to the Hebrews. ~ Ible Slud) ':' \ 1., 2 :: 'HI' I .: I ~) (październik 
'25), 15-16; idem, „Studium Biblii”: List św. Pawła do Hebrajczyków. Biblia ... lud) 1 \ 0 .. ”. Cześć I. L (25 
grudnia), 14-15: Anon .. „HO \.”. przestudiować część Scriptu res \. \: „Ie \ en \ kthods of Bihk” „ludy (C 
~ H1tJ) nr 4 -„ Typowa ”metoda,„ RT 2: I (26 stycznia ”). 4-5: ·· ... splamiony krwią \ krc; -Sl'.ll spea.b 
otitiS propitator: śmierć, "(str.5): l \\ yerscough. T .." Bible Study: 'It List Pawła do Ikbre. Stud z Blbk: nr 
4: „RT2: 2 (26 lutego). 14-15: idem. „Studium biblijne”: List św. Pawła do Ikbre'a. Blbk Study no, 5, „RT 
2: 3 (t \ .lar. '26), 13-14; Carter, J. .. „Christ - His \ linistry”, RT 4: 8 (. \ Ug) 28). 4-5: CurllT. IL · 't \ 
.kditations for Meditation. ” RT8: 8 (t \ ug.'32). 5. 9J1 Carter, J. .. Tabernakulum Boga i Dzicz i jego 
główne Ot1t'I'ings. {'lltttngham:, \ SSL'1ll blies of (iud, 1970), 77. 

podczas gdy rogi ołtarza były tam, gdzie zbiegły "cung do krwi:, Ci32 The 

częste odwoływanie się pisarzy do Starego Testamentu w celu wyjaśnienia i 

potwierdza znaczenie krwi, wskazuje na zmęczoną teologię w potrzebie 

przekrystinowanie z oryginalnych źródeł. 

Całkowita liczba odniesień do krwi Jezusa w pierwszych 12 wydaniach RT. 



od lipca 1924 r. do grudnia 1925 r. jest prawie identyczny z EE, stojącym na 

45. Duch Święty i dary duchowe zajmują najwyższe pozycje w artykułach, w sumie 

rf I 933 Th "Seven a IC es. Są SZEŚĆ artykułów na temat Drugiego Przyjścia, 934 jeden artykuł na temat 

pokuta 935 

i wcale nie ma uzdrowienia. 

Skład odniesień do krwi można porównać z EE w ten sposób: 

Wiadomości o odkupieniu Odkupienie Elim Evangel936 40% 28% 

Oczyszczanie 937 

18% 18% 

93 '- Carter, Tabernakulum Boga. 24. 933 Anon, „Mówiąc językami i innymi darami: Pięćdziesiątnica do 
1924 r.”, RT I: I (Jut. 24), I 1-14; Corry, P „” Chrzest w Duchu Świętym; ” RT 1: 4 (25 stycznia), 2-3: Gee, 
D., „Czy będziemy grać w języki?” RT 1: 4 (25 stycznia) 9-10; Anon, „Właściwe użycie daru języków:„ RT 
1: 5 (kwiecień 25 ”). 12: Ojej. D. ..„ Prezenty duchowe ”, RT 1: 8 (25 sierpnia), 5-7 ; Carothers, WF z AW 
Frodsham, „Dar interpretacji i przepowiedni: czy są przeznaczone do wskazówek RT I: I 0 (październik 
'25), 5-7: Burton, WFP,” Czy św. Paweł był nieposłuszny Duchowi Świętemu w Going to Jerusalem, RT 
(październik 25). 9-10: Gee, D., „Rozmawiając z językami, początkowy dowód chrztu w HoI) Duch:„ RT 
(grudzień 25 ”). 5-7, 934 Gee, D.,„ Jezus powraca! „RT I: I (Jut. 24), 9-10; Anon.” The Last Days, „RT I: I 
(Jul.'24): Marvin, EP, i in.” Signs of the Times, RT (24 października), 6-9: Anon, „Jezus wkrótce 
przyjdzie”, RT 1: 6 (czerwiec 25). II: Anon, „Studium biblijne: Gdzie są umarli lub przeznaczenie rodzaju 
ludzkiego , „RT 1: 6 (26 czerwca), 18–19; Buist, Fe”, „Oto przychodzę szybko:„ 935 Anon ”,„ Chrystus, 
nasza Pascha ”, RT I: 5 (kwiecień 25), 11– 12 „l.1b Łącznie z ideami„ wolności od grzechu ”i„ uwolnienia 
od grzechu ”, a także„ odkupionych ”,„ kupionych ”itp. 937 np.„ Czy skończyliśmy z winą i skażeniem 
grzechu? Jeśli nie. we krwi jest dostateczna moc, aby oczyścić nas: w Jezusie jest moc / Do w. „obmyj 
mnie białym jak śnieg”, Thomas. WJ. „Free From Sin”, RT 1: 8 (sierpień 25). 10 
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Wszystkie pozostałe tematy nigdy nie występują więcej niż dwa razy. Należą do nich: „Merit) 0 [” · 4 '. 

i dostęp (do Świętego Miejsca) poprzez, każdy występujący dwa razy w całym nastroju 

występujące tylko raz: Wiara w, usprawiedliwienie schronieniem w. rec iliati n 

przez uzdrowienie poprzez odłożenie grzechu poprzez zadośćuczynienie, podporządkowanie się 
posłuszeństwu wobec 939 i 

w połączeniu z Duchem Świętym. 94o 

Częstotliwość odniesień do krwi w całym okresie międzywojennym w RT m.in. 

następuje: 

Częstotliwość odwołań do krwi w wieściach o odkupieniu 1924–39 

0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 o 

--- 



r- '- 1- - f- 

  

r 

o Średnia liczba na stronę 

---- _ rr-- 

rr- --- - r- - - ~ r- 

r 

r 

Rasa z 1933 roku jest trudna do wyjaśnienia. To jest rok, w którym Hitler ma przyjść 

i polityczne są zgłaszane często w RT g nerall) int rpr tda Ibn) rthe 

d '1 dar to ur od throuoh the merit of the Blot d \\ II I h ~ Q}, "Prai ed the BI 0 a al. an pr) ~ d" B II R .. p 
M ot "RT \ „9 (en .'2 -). 14. an \\ ere c. \ / '. .. 1 h \) \ Q .. b oiut ob die ~' et ~ thth of the lamb of \ lamb 
trzymaj mnie wolna rn) ol th 't) rJnn ~ \ 11 ~ In. 1) IllU • v., .I. "hee From in." RT 1: 8 (ug .'_ 5). 10. I II I Jh 
S · t de "S '11'1 \\ () I, I. \ mc.: n. ' Ilwllw. \\ .... lJ-IO .. ht: n krew skończyła się cześć. \ rh .. 0) - '-. „„ Free 
Fnm, in. ”RT \: (ug. · ~). 10. 

_ 5 

Powrót Pana. W całym ciele istnieje ciągła sympatia do typologii OT krwi 

tym razem, szczególnie typologię Wyjścia, w której wierzący jest przedstawiony jako 

żyjąc bezpiecznie pod krwią, niezależnie od wydarzeń na świecie. 

Poza RT podobne tematy pojawiają się w pismach wybitnych liderów AoG. 

Na przykład BHS Howarda Cartera jest kolejnym przykładem krucentrycznego 

doświadczenie Ducha, podobnie jak Pani Price była na początku: początek: ..... 

krzyż Kalwarii wydawał mi się tak cudownie wielki, a pokuta jeszcze więcej 

wspaniałe niż kiedykolwiek wcześniej: 9 ~ 1 Harold Horton w swoim nauczaniu na temat homiletyki \\ 
as 

nalegając, aby: „Musimy trzymać krzyż na pierwszym planie, przesiąknięty krwią, oczyszczający grzech 

krzyż. Musimy zawsze podkreślać Zadośćuczynienie. .. l) ~ 2 

John Nelson Parr (1886-1976) 943 przykładał wielką wagę do głoszenia krwi. H to kościół. 

Tabernakulum Bethshan w Longsight, Manchester, otwarte w 1928 roku i gn? 

stać się największym kościołem zielonoświątkowym w Wielkiej Brytanii. wynik obu \ cr) udany 

kampania prowadzona przez Stephena Jeffreysa w 1927 r. i jego wysiłki głoszenia. M) ojciec 

teściowa. Pan Brian Dixon był kiedyś jednym z orków pana Parra 



ewangelizacja i szkoła niedzielna w Tabernakulum Bethshan. Podał kilka 

wgląd w teologię krwi Parra, która ujawnia, że jest absolutnie t) typowy 

zielonoświątkowi przywódcy jego pokolenia. Tutaj pan Dixon mówi o stosunku Parra do 

'41 Whittaker. C .. ')' ('\' ('11 Pentecostal pioll (' ('rs, (BasingstoJ ... e: \ lars, hal, 1 \ h): gan & .... L' \) lt) . 
10 · + ') 4 ~ Whittaker. Pionierzy. 139. powołując się na kazanie Hortona i ~ om / ~ etlcs o ~ 19 ~ 6,,., \ - 
"l' <) 43 B 'ct. H autobiografia. Niesamowite. ( Leamington sra: i'u \ l (1l1spL'1 fu ~ ll: -hJng I h) u: - ~ .I) -
I. ThL, eSI es L ~. '. H'. __ L 'II "Keeper ot I · lame: I on "llln \ 11 detiniti \ e pracuje nad Parr IS 
nieopublikowanym doktoratem t \ ,; SIS .. etson.:." .; ..>., '• John Nelson Parr w kontekście pochodzenia 
zielonoświątkowego. (L1npuhltshed PhD dl: -, crtJtlllll. L nl \\ ;; r ~ lt ~ ot 

Walia. Bangor. 2 (05). 
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liberalny minister metodystów. Dr Leslie Weatherhead. autor oLi Plain. \ / an Loob 

przy krzyżu: 944 

Potępiłby każdego, kto głosił bezkrwawą ewangelię. Nazywałby Dr Weatherhead „Leatherhead”, 
ponieważ nie podpisałby się pod jego nauczaniem2. na bezkrwawym krzyżu .. .1 dobrze pamiętam, jak 
wysłał Leslie KnO \\ les do ~ Londynu, kiedy Billy Graham przyjechał do Londynu. Powiedziano mu, że 
Bilh Graham był bezkrwawym kaznodzieją. .. W nocy, kiedy Bill: Graham „głosił, głosił na Pierwszym 
Piotrze:„ Nie jesteśmy odkupieni przez zepsute rzeczy, takie jak srebro i złoto, ale przez cenną krew 
Baranka ”. A kiedy Leslie Knowles wrócił i powiedział mu o tym. jest zachwycony i pomyślał. „To jest 
mężczyzna. Tego właśnie chcemy. .9. +: \ 

Widoczny był również wymiar apotropeiczny. W ramach jego ewangelistyki: \ lr 

Dixon wykonał wiele ewangelizacji na świeżym powietrzu i puka do drzwi dla Parra: 

Wierzył, że jest pokryty krwią ... Pamiętam, jak kiedyś pukałem do drzwi, a drzwi otworzył im spirytysta 
i zachęciłby nas, że gdybyśmy poszli do takiej osoby, podkreślilibyśmy krew Jezusa. Ostrzegłby nas, że 
ten pomysł im się nie spodoba. Wyjaśnił jasno, że musimy się objąć ochroną b) wzmianką o krwi. Y '+ h 

Więc po raz kolejny sama wzmianka o krwi była postrzegana jako niosąca osiem 

znaczenie duchowe z tym, że tylko demony w pełni zrozumiały i są odpowiednio przerażone 

z. 

W pracy pisemnej Parra dominuje temat oczyszczania. W jego Dealh's. \ LySler; ' Soh'cd 

947 oczyszczanie, a zwłaszcza mycie, jest przedmiotem 8 z 9 zdarzeń. W 

<) 44 Głowica pogodowa. L. .. l Zwykły. \ / Al1 Patrzy na krzyż:.-W .. Jf1emptto I! Xp / ain w prosty 
/.ang,/hlgejor 11z.t. ' współczesny człowiek, znaczenie śmierci (Chrisl, t. Londyn: I nderende ~~ Pre.ss. 
Il) ~?). I ~~ b ~ n ~ (: '. Spór może wyglądać na rozdział 8: „S .. l .. wydany przez jego PIWI ~) L1S Blood. 
W ~ lch t will'gms Ll.lllrm.atl . \ t: .I) wystarczy, ale następnie subtelnie przechodzi do obalenia 
tradycyjnego!,: \ angellcal zrozumieć mg.s. (om ertmg (hn ,, (s hlood into a ... s \ mhol) jego „oddania 
się”: pp 144-: "& 1:" 2. <) 45 Di, on. 13.0; ecorded intenie \\. 1.2 r \ ug .2007.. <) 4 (, I) '.' b'd I unf ' () 
rtunateh zaniedbał wyciągnąć z Dixona, co n: i.lctlOn WLiS 01 Ixon. II.…. ~ ~ spirytystyczny w 
konfrontacji w tym ..... ... ... ... 'Parr. .IK Death's. \ ~ \ · Sh "T So / wd. (Leamington S11.l: f'ull (ll) srl'l 
publrshmg Hl) U" L, nJ.). passim. 
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Boskie uzdrowienie. uczy, że trzeba odpędzić diabła, aby: 

osoba, która została posłana, aby nie tracić uzdrowienia: „Nie przyjmuj jego 

oskarżenia; drogą zwycięstwa jest krew baranka i słowo 

•., 9-l8 Th d 'zeznanie. Droga do Iscern między fałszywym, demonicznym uzdrowieniem a boskością 

uzdrowienie jest krwią: 

... istnieje jedna wielka próba kwasowa dla wszystkich zwodniczych duchów, kultów i ruchów ... jest to 
ich stosunek do tej wielkiej fundamentalnej prawdy Boskiego objawienia. tzn. ich stosunek do 
„Zadośćuczynienia Mocy cennej krwi Chrystusa. .. jedyna i jedyna podstawa usprawiedliwienia 
grzeszników .. LJ-LLJ 

Wniosek. 

W tym ostatnim rozdziale. widzieliśmy powrót do XIX-wiecznych form myślowych o 

krew Chrystusa jako moc oczyszczenia i odkupienia. jedyną różnicą jest to, że 

zamówienie zostało odwrócone. Oczyszczanie zajmuje teraz drugie miejsce jako zrozumienie BHS 

ruszyli dalej, a zdobycie Czystego Serca w drodze Drugiego Błogosławieństwa jest 

po prostu nie ma go już w programie. Odkupienie. zamiast oczyszczania. ma. przez 

domyślnie zajmuje pierwszą pozycję. 

Powód tego zawracania w kierunku U od nowej, poskręcanej krwi jest męczący 

zjawiska Kilsyth, Sunderland i Bournemouth były całkowitą izolacją, że 

często doświadczano małych i rozproszonych zespołów zielonoświątkowych. Ich formacja w 

denominacje były dla nich mało pocieszające. George Jdfreys. cnde ~ l \ ouring. tak jak 

,) ~ S Parr. .lN .. Boskie uzdrowienie. (Springfield: Gospel Publishing HOUSl '. 19 ~ 5). 61. <) 4 <) 
Parr. Dh'inc Healing. ~ 5. por. ~ 3- ~~ 

~ 68 

Moody miał przed sobą, aby uzyskać przesłuchanie z jak najszerszą publicznością. był 

być może najbardziej z nich wszystkich nie należy postrzegać jako lidera jakiegoś dziwnego ne \\ 

sekt, ale jako dawny walijski rewitalizator. Zielonoświątkowcy mogli coś dodać. 

mianowicie języki, ale na tym etapie chętnie podkreślali, że thev nie wzięli nic •: = 

z dala. Byli to prawosławni ewangeliczni protestanci. Izolacja wydawała się \\ as e \ .3cerbatcd 

przez ciągłą opozycję doświadczaną, zwłaszcza z innych kościołów. i th ~ 

trudności finansowe związane z zakładaniem kościołów oraz nabywaniem i utrzymywaniem 
nieruchomości 



podczas ogromnej depresji finansowej. 

Okres międzywojenny wprowadza nas w sytuację, w której krew nie jest już taka jak SCLF 

ewidentnie integralne z teologią zielonoświątkową, tak jak wtedy, gdy postrzegano ją jako 

niezbędny środek uświęcający przed BHS. Pilność, z jaką to \\ as il1 \ nh.ed 

ochrona przed szatanem prawie znika. Wróg w tym okresie nie jest Ut: \ il 

ale liberałowie. I tak jest w tym czasie, że krew jest w niebezpieczeństwie 

mantra, która jest teologicznie i duchowo opróżniona ze znaczenia i nie jest niczym więcej 

niż odznaka ortodoksji. Wysiłki Johna Cartera. w jego naukach tabernakulum. do 

odzyskać biblijną teorię stojącą za całym tym nasiąkniętym krwią nauczaniem i śpiewem 

prawdopodobnie próba łagodzenia tego niebezpieczeństwa. Ta sytuacja, w której a 

tradycja prawie straciła swoją wewnętrzną logikę, konieczność. to jest życie. ) i pozostaje nienaruszony 
dla 

z czysto zewnętrznych względów przygotowuje scenę do następnego rozdziału w historii. 
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8. Krew i Pięćdziesiątnica dzisiaj. 

Po II wojnie światowej scena religijna w Wielkiej Brytanii zaczęła się zmieniać. B: lata 60. 

coraz więcej osób starszych. denominacje zielonoświątkowe \\ ere beainnino t, ~ Co ~ 

doświadczyć BHS. Początkowo sceptycznie, szczególnie gdy wyznawcy rzymskokatoliccy wyznawali 

doświadczenie, zielonoświątkowcy wkrótce zaczęli zdawać sobie sprawę z własnej potrzeby 
odnowy. Donald 

Kazanie Gee z 1960 roku wzywające do „Another Springtime” stawało się czymś więcej niż 

po prostu pożądane. Gdy liczba kościołów zielonoświątkowych opuściła Elim i AoG, aby dołączyć do 

powstający ruch Kościoła domowego, odnowienie w obrębie klasycznego zielonoświątkowca 

niezbędne, aby przetrwać. I tak, w poszukiwaniu odnawialnych zielonoświątkowców zaczęli 

wyglądają i brzmią coraz bardziej jak charyzmatycy. Dominacja w szczególności. z 

charyzmatyczne pieśni i style kultu wkrótce stały się absolutne. I tak jest w tym momencie 

że krótka ankieta na temat charyzmatycznych postaw wobec tematów pokuty w ogóle. i 

w szczególności krew. jest ważny przy ustawianiu sceny na obecny czas. 

8.1 Charyzmatyczna duchowość. 

Miejsce, które krzyż zajmuje w charyzmatycznym życiu kościoła, zostało opisane jako 

„... rodzaj naturalnej muzyki w tle ... Y:„ O Często zauważano, że 



nacisk ruchu charyzmatycznego na bezpośredniość951 pozostawia niewiele miejsca na teologię 

krzyża, a właściwie jakiejkolwiek teologii. 

Y:> :; Terry Panna. który pojawił się jako 

950 Ru „K” „The Głoszenie krzyża Toda”: „European Revue o.fThc% gy 25: 1 (20011. 53, ma. ..„ h ”. 
951„ I'mh d ”„ d ”. JESTEM l'lnchpl'n YVeS Congar's krytyka 01 the (ansmatIL'mon: mcnl. IS \\ or 1m me 
la (\ ", Con ~ ar. Y .. I 8e / it '\ e in the Ho (v Spirit Vol. II. (London: Goeffrey Chapman. 198. '). \ (': ",,, 
952 T ~) ol Smail ubolewa nad faktem, że (harismatic mt) nie tylko brakuje: 01og ~ hu ~. Ja, "nie, 

Ja 

· T 'S' I l '"Krzyż i Duch, To \\ ards a Theolo ~ \ 01 Renc \\ al In' -111..111. E \ en 00 'tng lub one., M , ll. .. 
'”, -”. . '-TO .. ,\. Walker i N. \\ prawo (cd.) Charyzmatyczny Rl'I / l'II'a /: Thl ', \ earchJor (/ The% g). (1. 
(1ndon. L K. 

~ 70 

wiodące światło sieci apostolskich w Wielkiej Brytanii, sam jest zaniepokojony 

„… zaniedbanie podstawowej doktryny apostolskiej przez charyzmatów ..: 953, stwierdzając, że ma 

„., próbował ciężko zatrzymać dryf, gdziekolwiek to możliwe. ,, 954 Wielu zidentyfikowało 

niebezpieczeństwo jednostronnego nacisku na rzeczy Ducha. Smail ostrzega, że gdzie 

istnieje taka jednostronność, „bezchrześcijański mistycyzm” i „charyzmatyczny nadmiar” 

wśród niebezpieczeństw, z którymi trzeba się zmierzyć. 

955 

John Goldingay jest pewien, że tylko jako charyzmatyczny 

nacisk na doświadczenie Pięćdziesiątnicy jest „systematycznie związany z krzyżem” 

charyzmatyczna duchowość unikaj bycia „chrztem ducha epoki: · 956 Tak jest 

być może nie bez powodu opisana została jedna gałąź charyzmatycznego chrześcijaństwa 

jako „Charyzmatyczny humanizm”, 957 Tom Smail, choć wiodące światło w Odnowie. 

był nieustępliwy w swojej krytyce Odnowienia Charyzmatycznej jako nieudanej 

odpowiednio zintegruj przesłanie krzyża z przesłaniem Zesłania Ducha Świętego.9: \ 8 On 

drwiąco opisuje zielonoświątkową i charyzmatyczną inicjację chrześcijańską jako odbywającą się w 

dwustopniowy: poziom „0”, odpowiadający wierze wielkanocnej, i poziom „A” - w pełni 

wiara w Pięćdziesiątnicę. 

959 

W historii Dabney zaobserwował wahadło 

protestantyzmu, brak miejsca dla Ducha w protestanckiej ortodoksji prowadzącej 



1995) .49. Pawson umiejętnie podkreśla tę samą słabość: Pawson, D., The Fourth IV ave. Charyzmatycy 
i ewangelicy: czy jesteśmy gotowi się spotkać? (Londyn: Hodder & Stoughton. 1993) .65-71. 953 List do 
autora z dnia 13 sierpnia 2004 r. 954 Tamże. 955 Smail, T .. The Giving Gift: The Holy Spirit in Person, 
(Londyn: Darton Longman & Todd. 1994). 132. 956 Goldingay, J .. „Duchowość charyzmatyczna: 
niektóre refleksje teologiczne”. Teologia (maj / czerwiec 1996) .7. 957 Farah. c .. „A Critical Analysis: 
The„ Roots and Fruits ”of Faith-Formula Theolog}” Pneuma 3 (Wiosna 1981) .6. _ 958 Ta krytyka 
rozpoczęła się w formie książkowej. z jego Reflected Glory (Londyn: Hodde ~ i Stou.ghton. 197 
')). Książka została napisana. mówi Smail. ·· ... w reakcji na tendencję nauczania zielonoświątkowców do 
wycinania lonów ~ dzieła Ducha z dzieła Syna, "smail. Dawanie daru, ~~. ... 959 smail." Krzyż i krzyż 
Duch ”, 57. Problem duszpasterski, który tam stworzyłem. H ~ Impl.H.: w. Dwie klasy chrześcijańskie 
były oczywiście bliskie sercu słynnego dzieła Jamesa Dunna. Chrzest / II Duch Holv, (Londyn: SCM. 
1970). Do czasu jego Jezusa i Ducha. (Lond? N: ~ ('\ 1. 1975)' było ~ to, że zaczął myśleć zgodnie z 
duchem chrystologii. wiele razy chciałbym wypowiedzieć się w jego The Giving Gift z 1988 roku. Wśród 
zielonoświątkowców. Gordon Lee. likeWise reJ ~ d ~~ doktryna oddzielności i podsekwencji: Ewangelia 
i duch: problemy w autotestamencie Herll / t'IIl'U (ICS. (Peabody: Hendrickson. 1991), 105-119. 
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nieuchronnie do okresowych „ruchów Ducha ~” poprzez reakcję. 960 Są to wtedy 

sprawdzone z kolejną dawką ortodoksji Refonned. Rezultat to ~ \\ i kilka 

godne uwagi wyjątki, nigdy nie osiągnięto równowagi między „Sp” a I. Iro ess eo og ~ ot 

Słowo ”z jednej strony, a„ bezsłowna ”teologia SpiriC z drugiej. 961 

Kiedy ruch charyzmatyczny koncentruje się na atonenach ~, zwykle ma to miejsce 

skoncentrowany na koncepcjach zwycięstwa i uzdrowienia. 

962 

Charyzmatyczna koncepcja grzechu jest 

że jest to zaburzenie wymagające leczenia, 963 lub, jak w przypadku Restauracjonistów, a 

nieporządek wymagający dyscypliny duchowego autorytetu. 964 W ten sposób. pokuta 

jest z pewnością postrzegane jako substytucja - Jezus doświadcza porażki, aby inni mogli się nią dzielić 

w swoim ostatecznym zwycięstwie; Jezus ponosi choroby i problemy psychiczne 

inne, aby można je było uczynić całymi, 965, ale niekoniecznie jest to karna zamiana. 

Rzeczywiście, Tom Smail i inni, którzy przemawiali na sympozjum St John's College w 1995 roku 

960 Dabney, L., „Pneumatologia Crucis: Reclaiming Theologia Crucis for a theology of the Spirit Today”, 
Scottish Journal of Theology 53: 4 (2000), 514. Jest to praca, która zasługuje na uwagę. oferując 
znaczącą syntezę na poziomie teologicznym rodzaju omawianej tutaj dychotomii. Klasyczny 
pentekostalizm jest jednak historycznie mniej winny tego oddzielenia między dziełem Chrystusa a 
dziełem Ducha. Zaobserwowaliśmy już pełną integrację wiary we krwi wczesnego zielonoświątkowca z 
doświadczeniem BHS. Rzeczywiście, Karkkainen nie uważa tradycji zielonoświątkowej. z czterokrotną 
ewangelią promieniującą od osoby Chrystusa. jest wystarczająco pneumatologiczny. Przeciwnie, 
twierdzi, że „duchowość zielonoświątkowa jest kształtowana przez skupienie na 
Chrystusie”. Karkkainen. Y. • „Doktryna teozy i jej potencjał ekumeniczny” Sobornost 23: 2 (2001). -
l6. 62. 961 Dabney ... Pneumatologia Crucis, „514. 962 Sam w sobie wcale nie jest zły. Obecnie wśród e-



aniołów panuje powszechna zgoda co do tego, że krzyż jest dziełem o wielu obliczach i należy pozwolić 
mu mówić do współczesnych \\ orld w inny sposób niż „karna zmiana”. Patrz McGrath. A .. Enigma of 
the Cross, (Londyn: Hodder & Stoughton. 1987) passim; Morris. L. .. Krzyż Jezusa. (Grand Rapids: 
Eerdmans , 1988) passim; Smail. T. .. Windows on the Cross, (Londyn: Darton, Longman & Todd, 1995) 
paasim: Goldingay. 1 .. (red.) Atonement Today. (Londyn: SPCK, 1995), 131-253 : Tidball. D. The. \ 
1essage of the Cross. (Leicester: I VP. 200 I). 18-l185: cross ma ·· ... zastępcze i redematywne znaczenie, 
które Paul mógł uchwycić tylko za pomocą . olśniewająca gama kolorów dla jego portretu krzyża ... H ~ 
w smutny th ~ w. w naszym des! n: dla systematycznej schludności, często redukowaliśmy jego bialo 
rzeźbiony portret do \\ o-JlmenslOnal , obraz monochromatyczny! ” . 963 Bebbington zauważa, że 
„odejście od pojęć takich jak„ grzech ”i„ sal; ation ”do le abstr.act.tcrm ~ jak„ uzdrowienie ”i. Życie” w 
charyzmatycznej hymnodzie jeszcze kończy, że tam jest. JEST esencją ~ al contl ~ Ulty \\ Ith 
Ewangeliczne słownictwo: Bebbington. Ewangeliczne ~ / s. 247: powołując się na Hopkmsona. B .. ·· ~ 
.h ~ ngc ~ W l _, akcenty wiary ewangelicznej. 1970-1980: EVIdence z Nowej Lody mnody. (hlln lima ") 
~. (1981). 130 i 134. _,, 964 So Walker. A .. Restoring the Kingdom. (Hodder & Stoughton .. 1985. 1988). 
1:„ 1 ,, - 16-: , '965 Patrz Prince, D. .. Boska E' (zmiana: Ofiarna śmierć 0 / Jesus C l / fist on the (ross. 
(Harpenden: Derek Prince Ministries, 1995). 20. 
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w sprawie pokuty, są gwałtownie przeciwni idei substytucji karnej 966 's ~ It. . \ re ~ u. 

co ewangelikalizm zwyczajowo postrzegał jako przyczynę absolutnej centralności) 

krew Chrystusa do głoszenia i życia Kościoła, mianowicie, że Chrystus poniósł 

w przeciwnym razie nieunikniona kara zniknie. Jeśli to nie jest absolutnie konieczne. nie musi tak być 

absolutnie centralny. 

Wśród rodzimych brytyjskich charyzmatów jak dotąd nie znalazłem dowodów na błaganie o krew. 

Występujące w tym kontekście nieczyste mm tworzą jednak backoround do małej • e 

broszura, która została wyprodukowana przez Kościoły Króla, z siedzibą w Aldershot w 1989 roku 

autor, Trevor Martin, przedstawia bardzo podobną ocenę praktyki do podanej 

autor: Donald Gee w 1957.967 Martin, podobnie jak Gee, zaczyna od obalenia przesądów 

bierze udział w błaganiu o krew, na przykład przed przekroczeniem drogi w autobusie: ruch uliczny. 

przed podróżą, przed wypędzeniem demona lub w celu ochrony 

gospodarstwo domowe. Podobnie jak Gee, zwraca uwagę na błędne odwołanie do Exodus narrati. i, 

podobnie jak Gee, opowiada się raczej za wzywaniem imienia Jezusa niż Jego krwi 

. . h fr 'hd' 1 968 Scnptural paradIgm w en con ont te te eVI. 

Na bardziej globalnym poziomie wydaje się jasne, że błaganie o krew. oba spośród 

charyzmatycy i zielonoświątkowcy to praktyka, która przetrwała od hrabiego: 

Zielonoświątkowy i żyje i ma się dobrze. Niektórzy zielonoświątkowi studenci Afryki, których ostatnio: 

nauczony. należący do Apostolskiej Misji Wiary założonej przez Johna G. Lake'a. mówić 



966 G Id ', it ent "-I') 7 Por. The Forgotten Father. (Carlisle: Paternoster. 1980) 129:" 'mail o mga \ .. "1 
onem, J ~..," "" 1 \ Jestem krzyżem jako zadośćuczynienie za grzech: sa) w ~ że lea \ 'c ~ us ~' To ~ ·· ... a 
~ TJngl ~ g gUI religia trójwymiarowa, która musi się kryć za nisko u Jezusa m, aby być ~ a \ td II om th_t 
ani) Ju ~ t. d ~ h t "'G d" The St John's CollenI. " S \ mposium \\ zgodnie z odpowiedzią na ') CJrs latl.'r at 
thc contame \\ rat 0 an angr) o. . ” : = ”. JA' . Ch '· C "j"' Oak Hill College coroczna szkoła teologiczna w 
konferencji zatytułowanej „PrllL”, której celem jest: I ~ t RULI It: Today ”, później opublikowana jako 
Pl.'tersen. D., (cd) Where Wrath and \ fL'l "lT. \ Fl'l'I: Proc / amllng the Atonemcnt Toc / m ', (Carlisle: 
Paternoster. 20 (1). _. L ... / [) 8) 9'7) - + Ten artykuł \\ 111 Jhll PI. ' 9b7 Gee. D. .. "tinder the Blood: 'The 
Pentecostal b'ollge (CL' .., 

omówione krótkie; ,. ” „JP L ... I” .. t ”) 989) r l" "irn 'lb8 1'vartin. T .. Moc krwi. c \ ldershot: "rUlttul \\ 
lub Ul 'IL. \ IOns.' . 
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że ich kaznodzieje będą rutynowo błagać o ochronę krwi Jezusa nad 

spotkanie przed ich rozpoczęciem. Benny Hinn zaleca podobne praktyki. Dla niego. to 

przyjmuje formę prostej codziennej modlitwy za swoją rodzinę: „Panie, Suzanne. kssica. 

Natasza, Jozue i Eleasha z Twoją krwią:, 969 Napisał in detai I o 

temat, oferując historię Paschy jako jego głównego biblijnego precedensu. '' Jo Jo 

Meyer prowadził również intensywne nauczanie na ten temat. 

971 

Chociaż pochodzenie takich 

nauczanie to zwykle USA, a wielkim sklepowym sklepem dla nich jest brytyjski chrześcijanin 

księgarnie i kanał Boga, gdzie Hinn i especiall \ Me \ er są aktualne. 

niezwykle popularny. 

W ruchu charyzmatycznym powstają okazjonalni mówcy, którzy wyznają 

uzyskać szczególny wgląd w znaczenie pojęcia „CO \ cnanf w 

Biblia. Zakorzenione w idei, że przelana krew Chrystusa była życiem uwolnionym, a nie życiem 

brutalnie wzięty, pomysł, który sięga przynajmniej do końca 19 lat BF Wescotta 

Stuletni komentarz do listów Jana, do których wnoszą nauczyciele przymierza krwi 

spostrzeżenia tematyczne czerpane głównie z kultury rdzennych Amerykanów. Innymi słowy, 

kiedy Bóg „zerwał przymierze” z człowiekiem, stał się swoim bratem krwi. Dominujący 

motywem jest przenikanie się życia, a nie zastępowanie życia Ii re.Y7 ~ 

W czasach Abrama przymierze krwi oznaczało absolutną i niezłomną gwarancję słowa człowieka. Nic 
poza umową o krwi nie mogło przekonać Abrama o Bożym pragnieniu, by pobłogosławić hlm .... Przez 
złożenie krwi ((') \ Cnant 



„16'1 LJ” BP. . Krew: znaczenie biblijne (Krwawość z Gfnesis / 0 Jeslls flit 'limn. .. OH er 111 .I / odern 
Believer, (Lake Mar): Creation House. 1993) .75. „170 lIinn. Moc we krwi. passim. „”. .... '”.... x' 171 F 
M”, Słowo to samo. Krew. (Liban: Ja \\ arner. _ () O.,). II. -I "" g. e \ err ... 1, • Id h '(J d' 172 \ ~ I ~ 19, "l 
coś, i podobny \\ jak nauczano w EE" "Beho t at cnmsl ~ n ~ tr ~ Jm. II) na. , Sear) as. -. ",. l '. dd satl ,," 
10 "człowiek miesza ludzką krew mieszającą się i spływającą razem. (Iod s blood t tmtng m ~ \\ ~ r an", 
~. ... "- d.. t- ·· ('d nd' t 'rnalh ,, ~ aling our unJl1n 10 i ~ \ erlastlOg CO \ en.tnt. Blood flO \\' Ing Godwar. 
Satls) mg, 0. At: t:. '-., , - II "L'f '1', '9 ("' '' p .... l, "l), 71 Sll'phens. FR .." The Blood Con: nant Part L -, ".. 
„.... - .. - •. 
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wraz z nim Bóg wszechmogący udowodnił, że postanowił wymienić swoją siłę. Jego broń i JEGO 
autorytet z Abram.97- '~ 

Źródłem Copelanda wydaje się być książka H. Cia: Trumbull. z 1885 roku 

Przymierze Krwi. 97- / Trumbull uznaje Westcott, ale wydaje się, że główne idee 

zostały osiągnięte niezależnie od niego poprzez kontakt z Nati American 

Indianie Jak dotąd wydaje się, że to przenikanie się pomysłu krwi nie zostało odebrane 

powszechna akceptacja w Wielkiej Brytanii, być może z powodu naszego świetnego usunięcia z kultur 

w którym jest to praktykowane. 

Krew nie jest ważnym tematem we współczesnym charyzmatycznym życiu. Dwa 

źródła nowych piosenek. są godne uwagi ze względu na ich stosunkowo duży nacisk 

tematy pokuty, w tym krwi. Pierwszy to Nowe granice Terry'ego Virgo 

International, która do 2004 r. Produkowała nową kompilację kultową c \ cr: 

rok, nagrany podczas Stoneleigh Bible Week w National Agricultural Center 

w Stoneleigh, Staffordshire. Szczególnie interesujące jest interakcja Stoneleigha z 

Błogosławieństwo z Toronto. Ruach: Holy Wind of God wyszedł w 1994 roku podczas Hightight 

Błogosławieństwo z Toronto, w którym około 14 000 osób uczestniczyło w wcck Biblii. Na zewnątrz 

z ogółem 15 utworów są dwa odniesienia do krwi, jeden w powtórzeniu 

Hymn Williama Bootha God of Burning. Oczyszczający Płomień (Wyślij Ogień). drugi w 

piosenka Wielka to Pan. Jego łagodnym motywem wdzięku Cal jest 'retlcdi' z 

teologiczne upodobania lidera NFl i głównego mówcy w Biblii. Terry \ irgo: 

Przez imię Jezusa wskrzesiłeś mnie z grzechu i wstydu ... 

m Copeland. K .. Covenant o.l Blood (Fort \\ orth: KCP .. 1987L 7. 11....., NJ 974 Trumbull. HC. The Blood 
CO 't willont:. · 1 Primitive Rltt' and I (S ht'anngs 011 S (rlptllrt 

Ed .. (JetTcrson: Impact Books. 1975). 
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Dzięki łasce zbawiony jestem przez wiarę w Boga Nie przez same uczynki, ale przez krew Jezusa ... 975 

Stoneleigh z 1997 roku był znacząco inny. Frekwencja wyniosła 20 000 osób. Rozpoznać 

Gott z Sunderland 976 

został zaproszony do wniesienia jakiegoś proroczego wkładu. z których część jest 

nagrane pomiędzy utworami. Do tego czasu. Błogosławieństwo z Toronto najwyraźniej nie przyniosło 

o przebudzeniu, które wielu myślało, że tak się stanie, i niezwykłych manifestacjach 

petering prawie wszędzie, z wyjątkiem chrześcijańskiego centrum Sunderland. Album 

zaczyna się od optymistycznej piosenki z Sunderland, ostatniego promienia nadziei: 

To jest czas To jest miejsce Żyjemy w sezonie niesamowitej łaski Jesteśmy ludźmi Urodzonymi na tę 
godzinę I będziemy gotowi w dniu Jego mocy. 

977 

Krew staje się niezwykle ważnym tematem na tym albumie. Motywem jest dostęp 

do Boga: 

Twoją krwią mogę wejść do najświętszego miejsca. Na tron mojego Ojca i Króla ... Z dala od stresu i 
zgiełku życia. 978 Teraz przychodzę szukać Twojej twarzy. 

Przychodzę przez krew, przychodzę przez krzyż. Gdzie Twoje miłosierdzie 

97 'Da \ id & Nathan Fellingham. Wielki jest Pan. (Eastbourne: Kings \\ a )'s Thankyou \ lusil. '. Jl) l) -ll, 
utwór 6 na Ruac / J: Ilo ~ l 'Wind a / God. ,, '', „,” „.” „976” „hh”, ja z Toronto Bkssmg w „-.underland <. 
Hm, lian <. L: ntll .: IS Hlslmolforcement \\ lt t earrl \ a ~ "," "(spokrewniony z Fitz - <. iibbon. A & .J .. 
Coś niezwykłego jest ~ f! u / '!' t willIng: The,„ ”under / and E \ / Jt ' hllCf (I tI, e H () / l'Spirit (Cro \\ 
'borough: t \ lonarch. 1995) .11-21., [) k 11 • L „•” ”,„ h th asm at ere ” 1 W \\ n ~ .... mg s 977 Nadal 
pamiętam, że śpiewano to prawie oczami) Niedziela \\ I, t greaten USI, "", l '' f ', t, t') ns i 
speclalmeellngS tl, ) pn1111lltl: oni mieli Il: a ~ lJ, Church długo po oronto mam t: sa, It,: ". '.'. -" \ OU \ 
Iusi (\ lell ",. trud; X 111l Q78 Fellingham. D. Przez twoje B / ood. (Lastbourne, Kmgs \\ a) ~ Hank, 'LOI't' 
'.I' Przekonująca moc, 
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Z rąk przebitych dla mnie. Bo nie śmiem stać na mojej prawości. Każda moja nadzieja opiera się na tym, 
co uczynił Chrystus. I przychodzę przez krew. 979 

Pomimo Toronto anticlimax, tydzień biblijny Stoneleigh w 1998 roku 

frekwencja ponownie bije rekord z 22 000 frekwencją. Wewnętrzny CO 

albumu, który z tego powstał, Beautiful Savior, opisuje to wydarzenie jako czas 

•• •., 980 tys. 1 "re-envlslOnmg. E Ta piosenka używa motywu krwi do ponownego wyrównania 
wyznawcy 

z wieloletnią tradycją ewangelicką: 



Ufam krzyżowi mojego Odkupiciela, zaśpiewam o krwi, która nigdy nie zawodzi. O grzechach 
odpuszczonych, o oczyszczonym sumieniu. Śmierć pokonana i życie bez końca. 981 

Ten trend odchodzi od prorockiego progresywizmu w kierunku bardziej tradycyjnego 

podejście do treści i muzykalności w NFl jest kontynuowane. T \\ 0 piosenek w 

szczególnie zostały napisane, zarówno muzycznie, jak i lirycznie. w st) Tj 

hymn. Język jest bogaty teologicznie, emocjonalny i skoncentrowany na pokucie. One is In 

Chrystus sam: 

982 

A gdy On zwycięża, przekleństwo grzechu straciło na mnie władzę, bo Ja jestem Jego, a On jest mój 
Kupiony drogocenną krwią Chrystusa. 

YS 

- „ 

Druga piosenka to Oh, To See the Dm1! N: 

98 

.JOT 

979 Cook. StC \ c & Vikki. ) „OU arc the Pel / ect and Righteolls God (I ('orne thc Bloodl. (Pcopk of 
Destiny \ Vord Music)). Utwór 9 na Love's Compelling Power. 98oTO \ ~' n. S (producent). Beallt ( / id, 
')' u1'iOllr. (Eastbournc: "'ing ~: \ J) T ~ ank) ou \ tUSIC. ~? 98 ~ · l. 981 Tmmend. S ... ~ III1lY Days 
(BealitUid Saviour). (Eastbourne: Klngs \\ u: s Dziękujemy: \) u \ tUSll. 1 I IS !. 

track.f na Beautiflll. „Im'iolir.” „.., 98: Words and m ~ sic b) Stuart To \\ nend i Keith Gett). (I astboume: 
1 hankyou \ t LJSll '. _ () Ol). 

„S; werset 3 tamże. 
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Och, widzieć ból Zapisany na twojej twarzy. Niosąc niesamowitą wagę grzechu. Każda gorzka 
myśl. Każdy zły czyn Ukoronowanie zakrwawionego czoła. 

Drugim interesującym źródłem nowych brytyjskich pieśni religijnych jest: \ tatt Redman 

i Soul Survivor. Redman śpiewa, że „każda droga prowadzi do krzyża”. On używa 

słowo „krzyż” znacznie częściej niż krew i pisze o nim z emocjami w Jeslis 

Chrystus (raz jeszcze): „Jestem upokorzony Twym miłosierdziem i jestem rozbity w środku: · tJs5 

Jednak Redman nie jest bystry w używaniu słowa „krew”. i robi 

więc na kilka interesujących sposobów: 

Śmierć, która przyniosła mi życie; Krew, która przyniosła mnie do domu. 986 



Dziękuję, dziękuję za krew, którą przelałeś Stojąc w swoim błogosławieństwie śpiewamy te pieśni 
wolności ... Otworzyliście drogę do Ojca. 9117 

W charyzmatycznym kulcie, więc krew, w tych kilku przykładach. często nabiera 

funkcjonują podobnie do międzywojennych lat zielonoświątkowców w 19 wieku: 

język został użyty do ukazania mocy oczyszczającej i zbawczej krwi. Dodany 

do tego jest recesywny temat dostępu: krew robi się dla dziecka 

Boga, aby mieć nieograniczony dostęp do Ojca. To wiązałoby się z charyzmatycznym 

zamiłowanie do natychmiastowości, jej zamiłowanie do zbliżającej się transcendencji. 

1) 84 Słowa i muzyka Keith Gett \ i Stuart Townend. (Eastbourne: Thankyou \ Iusil. '. .2 () () ~ I85 
Redman. M., Jeslls "Christ (One;' Again), O: astbourne: K ingswa )'s ThankY (lu \ lusil." . 1 ') l) 5).' L8b 
Redman. M., For the Cross, (Eastbourne: KingswJ )'s Thank) ou \ Iusil. '1998) .. 987 Redman. ~ 1 .. Thank 
routi)} 'the Blood. (Eastbourne: KingswJ)' s rhankYllu \ lusll '. 1999). utwór II w piosence The Father's 
Song. 
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W całej literaturze i hymnie wczesnego brytyjskiego zielonoświątkowstwa i jego epok 

prekursory, zwłaszcza od Andrew Murraya. związek krwi z 

Spirit to wątek podrzędny, który nigdy nie wzrósł do rangi innych tematów. Tom Smai I 

(1928-) jest pierwszym myślicielem w brytyjskich kręgach zielonoświątkowych i charyzmatycznych, 
który odbył analny) se 

ten związek dogłębnie. Jest wyraźnie zadłużony, choć nie bezkrytycznie 

Karl Barth i spędził rok w Bazylei, gdzie uczył go. Jest szczególnie) ponownie (epti \ e do 

Myśl Barthiana została zmodyfikowana przez filtry T.F. Torrance i 

JUrgen Moltmann. Chociaż otrzymał BHS pod Dennis Bennett. jego reformowany 

teologia zmusiła go do odrzucenia ramy zielonoświątkowej Bennetta b) 

interpretować doświadczenie charyzmatyczne. 988 To kwestionowanie dwustopniowego 
zielonoświątkowca 

koncepcje wtajemniczenia chrześcijańskiego zostały potwierdzone przez doświadczenie, którego 
wkrótce potem nie miał 

odbiera swoje BHS. Stało się tak, gdy Smail korzystał z daru języków w publk t () r 

po raz pierwszy: „” Interpretacji dokonała młoda kobieta i ja nigdy 

zapomniała, co powiedziała: „Droga do Pięćdziesiątnicy to Kalwaria: Duch pochodzi z 

krzyż. ,, 989 

Całe jego myślenie od tamtego czasu wydaje się badaniem tego pomysłu. 



W swoich pismach wraca z krzyża do trynitarnego życia Boga 

Sam, a potem znów wróć na Kalwarię. Duża część tego zastanowienia zajęła pla (c 

jego czas jako przewodniczącego Fountain Trust. redaktor naczelny magazynu Renelral i 

doomed, Theological ReneH'al, 99o oraz jako wicedyrektor anglikańskiego św. Jana 

988 Smail. „Krzyż i Duch”. 5 ~. . „<) Smail 8Q. „Cross and Spirit”, 55, Cr. Reflected Glory, 105:. "... interrr 
~ tatl ~ n \\ as. ~ L \ en b ~ .a). Jesteś kobietą. Nieznaną mi wcześniej lub później. - powiedział. no wa) 
do PentCl: ost C will.: pt b ~ (ahar). 

Duch pochodzi z krzyża .... . ” . . > '”,,' \ I ', 1 Q') O Th '.. t'. 197 ':;' do 1980 r. i \\ jako złomowane przez 
to, co \\ light Ll) Osldas ~ o t "ll, a \ t: r ~ tl. W ~ ISlan 10m -. . ” "\\ ',) 11" · „Ih'tharl., Mall (1'lL'k 
zainteresowania teologią ze strony charlsmatlcs ~ t that tlme, .. n ~ 1" "..t:,,, ",...." 1 "JEPT f \. \ '1 
(1996) 6. ct. Stlbbc. \ 1 .. The 11ll: (lI \) g) ot rlnt: \\ al and thl .: I heolog ) I homas Sma! . .; , ”. „I Rcnc \\ 
al al Thcolog):„ Journal (? T'Pellfccostal Theology., (199.,). 7. 
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College, Nottingham. Wynik jego myślenia \\ jako trylogii \ książek na każdej ~. 

członek Trójcy z krytycznie charyzmatycznej perspektywy Titten między 1 qs 

i 1988: Reflected Glory, Forgotten Father and The Giving Gift. W tych pracach. jego 

największą troską jest to, jak najlepiej zintegrować dzieło Ducha z dziełem 

Syn. Po powrocie z Kalwarii do Trinit \. on odkrywa 

wypowiedź Jezusa na temat posługi Ducha Świętego w Ewangelii Jana 16: 1. +: „Będzie 

uwielbiaj mnie, bo weźmie moje i oznajmi wam: „Jak przyznaje w Giring 

Gijt, 99 I Smail początkowo tak bardzo interesował się tą myślą jako sposobem korygowania błędów, że 
on 

postrzegany w zielonoświątkowcu 

992 

że podkreślił to prawie do minimum 

pełna osobowość Ducha w Odzwierciedlonej Chwale. Zanim napisze Gil'illga CUi, 

jego myślenie dojrzało i wyraża się w ten sposób: 

Z jednej strony Duch zależy od Syna, jeśli chodzi o treść, którą nam przekazuje: bez Syna Duch nie 
miałby nic do przekazania. ponieważ nie przynosi własnej treści. Z drugiej strony. Bez Ducha. to, co Syn 
zamknąłby w sobie ... 993 

Na tej podstawie. dzieło Syna jest absolutnie ostateczne dla dzieła Ducha. The 

Misją Spirifs jest odsłonięcie krzyża. I tak, wracając z Trinit) do 

krzyż ponownie, idea ta jest przekazywana w jego pismach w formie różnych 

różne hasła: 



Duch nie objawia się jako nowy przedmiot? Naszego ~ nO \\ le ~~ c. b ~~ jako l) ne, który umożliwia 
nam knc) \\ i recel \ e ChrIst crucIfied. 

991 Gi \ '; III'; Prezent, 44. ” „. . ., I '· 992 Wright h ~ punkt. jak. w zapytaniach \\ hether.,) r nie jest to 
pozorne) c. hnst ~: ~~ pn, \; Um'lt ~ 1 (l ~: .111 Zielonoświątkowy, że Smail ma taki problem z moim 
rzeczywistym działaniem). be a stra \\ .m ~ l1 · h: "I ~ ~ r), r ~~~ t \ To w ogóle. czy on cytuje autorów 
zielonoświątkowych ... zamiast tego istnieje założenie cnl1ccrmnb. \\ at l: ntl \; (. a theolo! 2. \ może 
twierdzić: 'Wri ght. "Thomas Smail." 10 991 S ~: I (' ~ '("f,' ':;: I., mat, Jl \' / IIg J {,. '99.j.. \ G "(,, / ,. (' Slll 
~ ll. JI \ '/ lIg 1 {,).' 
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Akt dokonany na Golgocie dawno temu ma swój współczesny efekt. h 'f 99)' • mc pre ~ ent mrus mg 0 
Moc Zielonoświątkowa. 

Krzyż i jego wyzwalający efekt umożliwia przemieszczenie S irit z Ojca do US 996 str 

Duch Święty sam jest żywą wodą, która płynie z boku Chrystusa. 997 

Na podstawie tego argumentu z krzyża do Trójcy iz powrotem, Smail 

przedstawia swoją krytykę charyzmatycznej odnowy: „Jeśli w naszym myśleniu rozluźnisz 

połączenie Chrystusa z Duchem, grozi nam zerwanie jednego z nich 

ośrodki nerwowe ewangelii Nowego Testamentu:, 998 

Im bardziej odnowienie dotyczy głównych rzeczy ewangelii. np. osoba i dzieło Chrystusa, a nie tylko 
języki czy uzdrowienie. tym bardziej jego wkład staje się rozpoznawalny i możliwy do otrzymania przez 
resztę Kościoła. a tym bardziej jest dostarczany z własnych dziwactw i ekscentryczności 

Przedstawiam tutaj Smaila, a nie jako kogoś, kto przyczynił się do tego rodzaju krwi 

mistycyzm, który opisałem w innym miejscu tej tezy: niewątpliwie byłby 

odrzucony przez większość z nich. Przedstawiam go raczej tak, jak ktoś był w stanie 

wypowiadać bardzo sprawnie myśli, które często pojawiały się wielu zielonoświątkowcom i 

wyznawcy świętości wymienieni w tej tezie. Wyrażając te idee Ducha-Syna 

wzajemność i odniesienie ich do pokuty. Smail prO \ ides teologiczny szkielet 

w którym można wykonać wiele irracjonalnie brzmiących materiałów, które przedstawiłem 

99 ~, „IG” ”„ j ”1'1. Sma). IVlIlg (, 1 I. .H. QQo Smail. Ojciec Forgollen. 123. 997 Smail. Cil'ing (ii / i. 81. 
QQ8 Smail . Giving (ii / i. 12: "." NlJ Smail. Givillg (ii / i. 18. 
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bezpieczne, rozsądne i korzystne. Zapewnia \\ a) powrót do płyty CD-centrednc? 

historyczny zielonoświątkowiec w taki sposób, który wyjaśnia przyczyny, dla których krzyż i krzyż 

krew Chrystusa powinna być podkreślana przez tych, którzy twierdzą, że są dawani Duchowi. 

Powodem jest to, że krzyż jest w umyśle tego Ducha Świętego, który jest Zielonoświątkowy 



lub charyzmatyczny twierdzi, że jest wypełniony. Smail pomaga zdefiniować prawdziwy 
zielonoświątkowy 

jako ktoś, kto wie, czym jest największa pochwała Ducha. co jest największym zmartwieniem, ~ 

to, czym jest Jego misja w Kościele i na świecie: gloryfikować Chrystusa i. ~. 

Jego praca. 

8.2 Krew i klasyczny zielonoświątkowiec dzisiaj. 

W latach 50. XX wieku, w ramach klasycznego zielonoświątkowca, klimat tak się zmienił, że w 

1957. Donald Gee mógłby napisać artykuł do amerykańskiego czasopisma. Zielonoświątkowy 

Evangel, w którym twierdził, że we wczesnych dniach zielonoświątkowców. nawoływania do 

twierdzić, że krew zawsze go „zakłopotała”. loooo Znaczenie tego hrabiego) 

Zielonoświątkowcy postawieni na krwi, którą sympatycznie odłożył na… trylulent 

modernizm sprzed pięćdziesięciu lat „IOOI z pogardą dla e-anielskiej” rzeźni 

religia, 1002, ale większość reakcji na nią uważał za przesądny „fetysz: ·! Otl-” 

Następnie obalił błaganie o krew jako środek wzywania Boga 

ochrona przed wykonaniem ajoumey pociągiem, samochodem lub statkiem. lub domu lub osoby 

lub gdy napotykasz demony. Zaznaczył, że apele skierowane do Stofu Exodus). 

najczęstsze biblijne uzasadnienie przywoływane przez błagających o krew. są uważani za 

ochrona uzyskana dzięki krwi przy tej okazji pochodziła od gniewu 

1000 gee. „Under the Blood”. 4. 1001 (icl. '. "LInder the Blood: 4. 1001 (icc." L Indcr the Blood: 4. 100.' 
(il'C. "Under the Blood: 4. 
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Boże, nie od diabła. Dalej sugeruje, że imię Jezusa zamiast cześć 

krew należy wzywać do zwycięstwa nad diabłem .lo04 

Jakby przełamać ten trend, Percy Brewster (1908–80). Poddał się pod George 

Jeffreys, zanim ostatecznie został sekretarzem generalnym Elim w 197-l. zachowane 

wcześniejsza faza zielonoświątkowego mistycyzmu krwi. Był dumny z utrzymania 

praktyka błagania o krew: „Muszę wyznać. I całkiem bezwstydnie 

krew Chrystusa na modlitwie każdego dnia mego życia ..: .1005 Sam fakt jednak. że 

musi wzruszyć ramionami na możliwość zawstydzenia się w tym oświadczeniu. re \ eals 

coś o zmianach, które miały miejsce w stosunku do krwi. 

To, czy błaganie Brewstera jest skierowane do Boga, czy do Szatana, nie jest jasne. ale on 



broni tej praktyki w ten sposób: „Są to warunki, które stały się codziennym zastosowaniem 

z rodzajów i symboli Starego Testamentu. ”W jednym wyjątkowym zdaniu. podsumowuje 

treść Hebrajczyków 9: 14 jako opisująca „krew zielonoświątkową”. przechodząc do de \ ote 

jeden z jego najdłuższych rozdziałów na temat „Blood and Fire:, 1006 

W AoG John Carter (1893–1981), po napisaniu serii artykułów o Tabernakulum 

typologia dla RT. w 1970 roku wydał książkę poświęconą temu tematowi: „Bóg” 

Tabernakulum na puszczy i jej główny OJ / erings. 

1007 

W tym \ olume. on także 

zdaje się trzymać doktryny błagania o krew. W jego przypadku. to jest wyraźnie 

teocentryczny: 

1004 (ICC. „Underthe Blood: -L” hI 'h' II '1970)' 7 IOO ~ Brewster. P .. _ \ preadil1g Flame o / 
Pelltccost. (Londyn: Ellm Pu IS Ing llU "l. .., 1006 Bre \\ ster. <\ / Jr ('ading Flame, (1 ~ ....".' I () jj "~ 
('ottin ~ hJm : 1007 Carter. 1. God Tahl'l'I1ocle chory / chory "rlderness alld Its Pnnupa .. lrmg" ~. · \ 
Sscll1hlies of God. 1970). 

„18” „- -” 

Prawdziwe uwielbienie może nastąpić tylko przez śmierć Chrystusa. Przelana krew jest podstawą naszej 
akceptacji i naszego kultu. Błagamy Go o Jego krew za każde błogosławieństwo. Lo08 

Na dzień dzisiejszy najnowszy pełny rok danych dostępnych w chwili 

pisanie na temat następców EE i RT, Direction i Joy odpowiednio było w 2006 roku. 

Kierunki geodezyjne i Radość w tym roku nie przyniosły prawie żadnego wystąpienia tego słowa 

krew w stosunku do Jezusa. Kierunek miał pięć odniesień do krwi Jezusa, 

w tym idee pokrycia, uzdrowienia i odkupienia. Porównuje się to z EE 44 

odniesienia do niego w 12 numerach z lat 1919–22. Radość miała sześć odniesień do krwi 

Jezus, w tym motywy przykrycia, oczyszczenia, przeistoczenia, Getsemane. 

przymierze i miłość. Porównuje się to z 45 wystąpieniami zarejestrowanymi w RT po raz pierwszy 

12 numerów z lat 1924-5. Tak więc, średnio było tak wiele odniesień do 

krew Jezusa w jednym wydaniu EE i RT, jak było przez cały rok 

Kierunek i radość. 

W Direction było pięć artykułów o boskim uzdrowieniu, 009 trzy artykuły na temat 

• • • 1010 • I h 1011 d rt 'I Duch Święty i duchowe grfi, trzy artykuly o pojednaniu i nie o IC 

Drugie Przyjście. W Radości były trzy artykuły na temat Ducha Świętego i duchowości 



prezenty, 1012 dwa artykuły na temat pokuty, 1013 brak artykułów na temat uzdrowienia (inne niż 

1008 Carter. Boże Tabernakulum. 90.. .. . _ ~ 1009 Warrington, K., „Healing Matters”, Direction 52 
(Jan.'O ~), 36 -?:. Ldem: Ibl ~. D ~~ ecllOn.)., .... (luty '06), 20-21: idem, tamże, kierunek 54 (marzec 
'06). 30-31: Idem. Ibid, DlrecllOn ') (06 kwietnia). -, 7, idem, ibid, Direction 56 (May'06), 33-35. _. . „…. 
1010 Lancaster, J.” I wreszcie: chociaż czasami myślimy, że trudno jest to zrobić. H ~ I) ~? lrI "k ~~ \\ 
sbt" D 't' 53 (06.06) 54; Barwnik. c .. "Praca z Holy SpIrit m Preachm ~, £? lre'.1101I 60 es, lrec IOn, bd 
ous Dlr '(' LIOn 61 (wrz. 06), 34-36; Lancaster. J. . "Uważaj - punkcje zielonoświątkowe mogą wywołać 
gniew .. t (październik 06) .50,."., 5 ~ (F b '06), .. ~ ~. Pric ~ I \. 1011 D er M „Jak jesteśmy błogosławieni 
przez komunię. Kierunek. 'E': '-'-'. '” _ „Y”: ”] D', 5 - (A r '06), 4 'Vines J ..” i \ h Brat Inr \\ hom (hnst 
„Ojciec, przebacz im. [wiersz IrecllOn 's., .... Di ~ d." [wiersz] Kierunek 55 (06 kwietnia): 34. Ja "" J. 1 ~ 
„(- \ ug '06). ~ I; idem.” (jift \) (101, Ll'ttlewood D „Pioneers of CharIsmata i Hea mg. (~ \ .... \ .. \ (-„ I ” t. 
J. '. '06) 40' RI hs \ "\" J \ 'LJS II ~ Tongues Sparks a Century of Pentecost:' J (~ \ '145 (Oct.. ap..,. :: 
Prophet, „Radość 147 (06 grudnia). 22, 
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świadectwa) i brak artykułów na temat Drugiego Przyjścia. Główne intrygi Dirt'clion w 

W 2006 r. Odbyła się debata z ateizmem zainspirowana książką Richarda Dawkinsa. Bóg 

Złudzenie, ewolucja kontra debata na temat inteligentnego projektu. osobiste cierpienie. 

emerytura, Bliski Wschód i kult. Wydawało się, że jest to magazyn skierowany do osób starszych. 

ludzie dobrze wykształceni i bardziej zainteresowani bieżącymi sprawami niż) Ol ', It 

brakowało zainteresowania tradycyjnymi tematami ewangelicznymi z wczesnej EE. dwa z trzech 

artykuły o przebłaganiu za bardzo krótkie wiersze wielkanocne przesłane przez czytelników. Jego 

upamiętnienie Wielkanocy inaczej nie istniało. Radość w 2006 r. Jako magazyn 

bardzo zainteresowany celebrytą. Tak jest w tym przypadku. czasopismo, jak prawdopodobnie miało 
na celu 

dużo młodsi ludzie niż czytelnicy Direction. Oprócz celebrytów, jego głównym 

Zdecydowanie zainteresowaniem był wzrost kościoła i zakładanie kościołów, inne interesy były 
osobiste 

wskazówki i jak radzić sobie z cierpieniem. „Odkupienie przez Drogocenną Krew 

Chrystus;' widoczne zainteresowanie RT w 192-l pojawiło się bardzo daleko od 

obawy współpracowników Joy w 2006 r., pomimo wzrostu liczby artykułów 

na ten temat w porównaniu do 1924-5. Jak wynika z liczb gi \ en abu \ e, wszyscy 

zainteresowanie powtórnym przyjściem Chrystusa wyczerpało się) zniknęło z obu 

czasopisma w 2006 r., największe obawy budzi HO \\ życie chrześcijańskie w 

teraźniejszość. 

Wszystkie te liczby można porównać jako następujące: Liczby wskazują całkowitą liczbę 



artykułów nagranych na temat określony po lewej stronie: 

. . "I. \ ~ L) (\ r '(6)' Alkn. D ... \\ ~ '-.:gb:llhl ..' 101.1 L ',' Itl, ('" \ oroi, ing Inni as God! -orga \ I .. 'lis, .0 \., 
p.' ~ t: '..... - = ...... "\ Brealing l) t' Chleb na własne ryzyko." Radość 139 (, \ pr.'06). 20-2. " 

Kierunek EE 

Duch Święty / Prezenty 7 3 

Drugie przyjście 5 0 

Uzdrawianie 4 5 

Zadośćuczynienie 3 3 

RT Joy 

Duch Święty / Prezenty 8 3 

Drugie przyjście 6 0 Zadośćuczynienie, 

Leczenie 0 0 

Liczby wykazują stałą erozję klasycznych wierzeń zielonoświątkowych. sugerując, że 

Zielonoświątkowcy nie są tak charyzmatyczni jak byli. i wcale nie: oczekując Pana 

wrócić w najbliższym czasie w najbliższej przyszłości. 101. t Przypadkowe użycie języka 
Zadośćuczynienia w 

Dyskurs zielonoświątkowy. która utrzymywała się w międzyczasie. prawie 

całkowicie zniknął, a liczba artykułów na ten temat \\ as. zaskakująco. 

porównywalne do najwcześniejszych numerów. 

IOI ~ Główny powód tego trendu wśród zachodnich Pentcc (lstals to suggc "lL'J przez \ ndcr ,, (ln. \\ hll. 
Zgadzając się, z Land (Passion / or Kingdom. 76). Cytuje mobilit w górę (To '\ ~ cstc ~ PcntcCllst ~ .1s, 
którzy teraz postrzegają świat jako coraz lepiej:: \ nderson ... Zielonoświątkowy i (hansmal1c 1 heolog 
~.. ~ ~ 598. 
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Podsumowując, wydaje się, że brytyjski zielonoświątkowiec zaczął się rozwijać. Jest samoświadomy 

eklezjologia i współczesne obawy egzystencjalne. razem z jego obniżeniem 

Charakterystyka zielonoświątkowa oznacza, że zaczęła się ona łączyć i będzie się łączyć 

z szerszą ewangelizacją - tęsknią za międzywojennymi przywódcami. 

Chrystologiczne serce zielonoświątkowców, które niegdyś zachowało się tak: i tak 

żarliwie do melodii „Nic oprócz krwi”, w której była „Moc. pO \ er. 

zdumiewająca moc ”wydaje się nie bić tak mocno, jak kiedyś. 

Uwagi końcowe. 



Wszystkie powyższe były migawkami roli krwi w powojennym stalizmie Pentccl 

do chwili obecnej. Błaganie o krew wciąż wydaje się być praktykowane w niektórych 

kwatery, ale najwyraźniej nigdy nie odzyskał miejsca, które miał w najwcześniejszych dniach 

Kilsyth and Sunderland. Idea przymierza krwi w stylu Indian Ameryki Północnej jest jedna 

które mogą jeszcze uchwycić wyobraźnię niektórych w tym kraju, ale nie: pojawiają się 

zrobić to. We współczesnej hymnodziei. najważniejszy tryb c \ .pression dla 

popularna duchowość. niewiele jest przywiązania do krwi Chrystusa. 

1015 

\ Vhen to jest 

wspomniane, wydaje się, że celem jest przywoływanie tradycji, przypominanie czcicielom, że oni 

są częścią czegoś uświęconego i czcigodnego. Język. z tego (xe. dąży 

nie być prosto z Biblii. Ma raczej wrażenie, że coś jest podnoszone prosto 

z hymnu. Tom Smail próbował. może na próżno. połączyć ponownie 

charyzmatycy z chrystologicznym i krucentrycznym sercem ich wiary. To on ma 

dokonane przez wykazanie w legionie różnych osób, że „Duch pochodzi z 

IOI ~ To ma) być częścią \\ ider 1 \ angcl ical percepcji thc su.bject jako c \) nt ~ nti ~ us ... \ c \. '\) R ~ i 
~, gt (l ~ larini . c \ en carh, \ merican E \ anielskie hymny zwykle pomijały hymny ~ s \) n Cllnh.:ntll~u~ - 
.. ub,! l: \. h, \ 1 .. H d 'L1', t. "" 8 () "'8 t \\' arner nqted incrcasln ~ polant \ \\ Ithln \\ IJ ~ r: anm. ·· \ 
mno \ 'jak £' lIS na. _ - -to • '”-. •., E \ angelicaiism o ~ problem:) pokuta: Warner. R .. Reim't'nling Eng / 
I'm! -, l'Gngd / ('alism. /YMlOOI.-(f'-\ilton Keynes: Patanoster. 20 (7). 22:' - 2n. 
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krzyż. ”Z tego powodu krzyż jest przedmiotem skoncentrowanego na Chrystusie posługi Ducha).: \ 

krótkie spojrzenie na następców Elim Evangel i Redemption Tidings potwierdziło 

względny brak zainteresowania wszystkimi sprawami związanymi z pokutą w 

współczesny klasyczny zielonoświątkowiec. Nastąpiła jeszcze bardziej uderzająca strata 

zainteresowanie drugim adwentem w porównaniu z najwcześniejszymi dniami. Zainteresowanie 
leczeniem 

i w Duchu Świętym i duchowe dary trwały, ale nie do niczego takiego jak 

stopień, jakiego można by oczekiwać od dwóch nominałów, których tożsamość jest tak ściśle związana 

z chrztem w Duchu Świętym. Zamiast tych klasycznych naglących potrzeb. 

kwestie eklezjologiczne i egzystencjalne zajęły pierwsze miejsce. 
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Wniosek. 

Nowy Testament wydaje się dostarczać pierwotnego powodu, dla którego chrześcijanie czuli to 
wszystko 

na sprawy związane z krzyżem należy zwrócić szczególną uwagę. Jak historia 

Kościół się rozwija, nacisk ten wydaje się stopniowo pogłębiać. Krzyż wkrótce wziął 

wkrótce od ryby jako symbolu chrześcijaństwa i stołu komunijnego 

stał się punktem, w którym zgromadzili się jego ludzie, aby okazać wierność Chrystusowi. 

Wkrótce wino było świętą krwią, a chleb świętym ciałem. Tajemnica 

otaczające żywioły wydają się bardzo inspirować tych, którzy pochodzą z miasta 

tradycja monastyczna. Wkrótce pojawiło się całe mnóstwo literatury poświęconej na temat 

pasja. Cierpiący Chrystus potyka się, gdy niesie swój krzyż przez 

ulice Jerozolimy były obrazem, który przykuł wyobraźnię de \ out 

średniowieczna Europa. Ten ludzki Chrystus mógł być mile widziany i dostępny 

przeciwwaga dla boskiego i wywyższonego Chrystusa Chalkidona. Wszyscy reformatorzy. z 

oczywiście wyłoniło się z tradycji katolickiej, która jest już przesiąknięta medytacją namiętną. 

Luter nie był wyjątkiem, tworząc własny% gio crucis, który nalegał na 

absolutna zasługa i centralność krwi Jezusa. Przybył człowiek opisany jako Luther 

wrócił do życia hrabia Zinzendorf, którego morawska społeczność nabyła 

stopień rozgłosu z powodu wulgaryzmów, który chwalił się we krwi i 

rany Chrystusa. Morawczycy z kolei wpłynęli na zaułki. Charles Wesk) In 

szczególnie przyjęli wiele z ich języka oddania w swoich hymnach. Dla Johna Wesleya. 

oczyszczanie krwi jako część zdarzenia kryzysowego, które może nastąpić po jonie COI1 

że nazwał całe uświęcenie. terminologię poświęciłby życiu na debaty i 

w obronie. W rękach Phoebe Palmer i amerykańskiej holiny ....... mO \ emCllt. 
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Wesleyowskie koncepcje uświęcenia zostały uproszczone i zmechanizowane w 3-skp 

teologia ołtarza. sposób uzyskania uświęcenia przez wiarę bez potrzeby 

dowód, że tak się stało. Pod wpływem amerykańskich nauczycieli świętości. 

Wielka Brytania wzbudziła dwa znaczące ruchy świętości: Keswick i The 

Armia Zbawienia. Oba te ruchy kładły duży nacisk na oczyszczenie 



moc krwi Chrystusa. Krew w umysłach pobożnych. nie miał\\ 

rozwinęło się z niesamowitej tajemnicy i katalizatora głębszego oddania w coś 

to coś robi. „Oczyszcza”. 

Jak 20 

th 

zbliżył się wiek. przed tysiąclecia eschatologia obiecała wyjaśnić 

niepokoje narodów i apostazja Kościoła: Pan ma przyjść dopiero za pierwszym razem 

nastąpi ostateczne wylanie Ducha. ostatni. Świetne duże re \ I \ al. Jeszcze 

Chrześcijanie musieliby się pilnować: to były niebezpieczne czasy. De \ il \\ as 

bardzo aktywny, a jedyną pewną obroną chrześcijanina była krew Chrystusa. daubed nn 

nadproże i słupki drzwi serca. Krew Baranka mogłaby 0 

oskarżyciel. Nastąpiło walijskie przebudzenie: czy to może być ostateczne wylanie ”? . \ zusa 

Ulica się wydarzyła. Tym razem były duchowe dary, jak przepowiedziano w proroctwie Joe ~. 

Wkrótce dzięki TBBarrattowi pojawiły się zjawiska na ulicy Azusa 

przez Atlantyk do Norwegii. Odtąd dzięki persuasi \ eness i 

entuzjazm Aleksandra Boddy, przyszedł do Sunderland. Od tego momentu .. funkcje 

religijne miliony Wielkiej Brytanii ... "\\ ere" ... ustalone na Sunderland: 

1oI6 

To jako 

tam krew jako narzędzie walki duchowej. Alread ~ pionierem E \ an Roberts 

a Jessie Penn-Le \\ jest w końcu dopracowana i dopracowana. W samą porę. esencja etTen 

ustąpił, a wraz z nim tysiącletni król - i krew Ill ~ sticislll. lnkr - \\ ar 

1016 Słowa T.B. Barratt: (i ~.. Wiatr i płomień. ~ 2. 
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Zielonoświątkowcy w nostalgiczny sposób zachowali mistyczną tradycję krwi. używając 19. 

frazeologia stulecia identyfikowania się w obliczu gorzkiego sprzeciwu. jak zakorzeniony 

w dawnej ewangelii. Jednak. wkrótce nadszedł czas. jak to ujął Donald Gee. dla 

„kolejna wiosna”. Do lat 50. Zielonoświątkowiec tracił na aktualności. z 

wzrost ruchu charyzmatycznego w latach 60. XX wieku, który wydawał się mieć Springtime (orne 

dla wielu, ale tematy zielonoświątkowe Drugiego Przyjścia. boskie uzdrowienie. PO 



krwi, nawet chrzest w samym Duchu Świętym, doktryny określające wczesne czasy 

dni nigdy nie zostały w pełni odzyskane. 

To, co pozostało z motywu krwi, zostało już przez niektórych wzięte pod uwagę (harismatyka 

kogo. w dużej mierze pod wpływem amerykańskich użytkowników (\\ ho również zachowali 

skupienie przed tysiącleciem) błaganie o krew jest nadal praktykowane. The Pente (ustals. In an 

starania, aby nie zostać pominiętym, gdy nastąpiła odnowa charyzmatyczna. przyjęte mu (h z 

popularna teologia charyzmatyczna. Eklezjalne struktury zielonoświątkowe 

kościoły zostały świadomie przystosowane - a nawet zmodernizowane - naśladując 

sieci apostolskie. Ich kult jest mniej więcej zdominowany przez charyzmatyczną liturgię ~ 

i hymnody. Takie historyczne ciekawostki, jak ewangelia czworokątna Elima, leżą przytłumione 

te dostosowania. Wystarczy tylko wyobrazić sobie, że HO \\ nie na miejscu artykuł może wyglądać nO 
\\ 

na stronach oślepiającego, wysokiego połysku magazynu DireClion, który wydał (ontinual 

odniesienie do zakrwawionego sztandaru krzyża lub drogocennej krwi Baranka. 

Chociaż jest przestarzały. ten aspekt pochodzenia zielonoświątkowego może przemawiać w nurt 

debaty na temat tożsamości zielonoświątkowej, która znacznie różni się od jej pneumatnlogii 

i eschatologia, ale obecnie widzą mniej niż to, co wyróżnia lub identyfikuje 

. CI 'ITS. \ Ma już \ udostępnił theolooi (al frame \\\) rk, które sprawiają, że ... Jego lrIStO ogy. om mal. ~ 
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reintegracja pneumatologii zielonoświątkowej i chrystologii ~ 

wyobrażalny. Wydaje się, że nikt jak dotąd nie wykorzystał). naukowo lub inne \\ i-, c. z 

te spostrzeżenia. Wczesne zielonoświątkowcy, jak Smail, starali się utrzymać 

wzajemność krwi i Ducha jako centralny element ich duchowości \. \ Nalegał, że. . 

Duch wskazuje na krew Chrystusa. Z kolei wiara w tę krew była. dla nich. 

jedyny niezawodny sposób na prawdziwe doświadczenie Ducha. Wczesne 

wiek, podobnie jak współczesność, był erą pragmatyczną. nietolerancja niepraktycznych 

teorie IOl7 W tym kontekście zielonoświątkowcy byli przekonani, że ich duchowość \\ as 

skoncentrowany na sprawdzonej metodologii. Zgłaszano wielkie roszczenia. nie tylko) dla 

moc chrztu w Duchu, ale także dla skuteczności krwi w 

zapewniając zarówno początkowy, jak i ciągły dostęp do tej mocy. Jeśli ta tradycja w swoim 



kompletność ma zostać odrzucona przez dzisiejsze Zielone Świątki. może jakiś pragmatyczny 

powody powinny być uzasadnione. 

Ta część pracy dostarcza również zasoby, które mogą okazać się przydatne w \\ ider 

Debata ewangeliczna na temat pokuty. Jeden wspólny sprzeciw wobec 

doktryna substytucji karnej polega na tym, że nie wskazuje ona oczywiście na etykę 

lub duchowa transformacja jednostki. W tej pracy jest znaczna część 

dowód, który pokazuje, że wiele osób. mostl) ewangelicznej perswazji i 

prawie całkowicie subskrybenci karnej rywalizacji o przebłaganie. znaleźć sposoby 

subiektywizowanie pokuty. Dokonali tego, dokonując prostej korekty 

terminologia od „krzyż” do „krew”. Subiektywne zawłaszczenie krwi 

Wygląda na to, że Chrystus umożliwił wielu z E-anielskich i zielonoświątkowców cytowanych w tym 
artykule 

objętość, aby przezwyciężyć status i stan zachowania dialektycznego. Dalej. to jest karne 

1017 Pragmatyczni filozofowie tego typu: John Dc \\ ey i .William Jar.ncs. ~ a \ .I .. '. p ~ O \ i ~ eJ_ t, on 
jest główną inspiracją stojącą za współczesnymi badaniami.) f prag.matlsm h ~ l ~ a ~ mg. ~ hmkl; ~ nt 
~~ ~ l ~ IJ. Richard Rort \. np. Rom. R .. Philosop / ~ l · i. \ Oc / GI Hopt '. (Londyn. Pt: ngum. 19). \ 11 
\. . ~. 
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sama doktryna substytucyjna. z poziomu jego wewnętrznej logiki 0 \\ n. bardzo 

rodzaj symbolicznego języka (ofiary krwi), który wydaje się, że wierzący go znaleźli 

przydatny. Jednak ten sam zbiór danych historycznych. może być również używany z drugiej strony 

strona debaty. Może to udowodnić, że istniała trudność związana z tym? pokuta 

teologia tych cytowanych, które zostały przezwyciężone w ten sposób. To dostosowanie. mogłoby być 

argumentował. nie byłyby konieczne, gdyby ich teologia pokuty była większa 

zaspokajanie ich w pierwszej kolejności. Obie interpretacje danych mogą bez wątpienia 

przynieść kilka wartościowych wyników debaty. 

Zwrot demonologiczny, który jest tak widoczny we wczesnym zielonoświątkowcu, to tylko jeden e: \ 
ampk 

o tym, jak zmieniło się rozumienie roli krwi Jezusa w odpowiedzi na 

zmieniający się klimat kulturowy. Ta praca zawiera zbiór danych, które mogą: być 

uznane za przydatne przez badaczy interakcji między Christian it:. szczególnie w 

jego bardziej radykalne formy. i siły kulturowe, które przyniosły na nią wpływ. To jest w 



badanie wielu zastosowań, do których przelano krew. w zależności od potrzeby 

godzina, że może być nieoczekiwanie kolorowy zakres chrześcijańskich odpowiedzi na kulturę 

widziany. W rzeczy samej. warto zauważyć, że nawet w kulturze, która identyfikuje: 

Chrześcijaninie, ludzie cytowani w tym dziele desperacko pragną oczyszczenia i śmierci. dla 

Największa część. wrogie chrześcijaństwu chrześcijaństwa. Niedawna rewizja Cartera 

Niebuhr's Christ and Culture1018 stanowi stymulujący punkt wyjścia do refleksji nn 

jaki rodzaj interakcji z kulturą jest możliwy po chrześcijaństwie. : \ Ian \ tann's 

1018 Carter. C. Nowe spojrzenie na Chrystusa i kulturę: perspektywa chrześcijaństwa. ((, ranJ RariJs: 
BraJIl'o. 

Naciśnij. 2006). 
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Zadośćuczynienie / bezgrzeszne towarzystwo9 odnosi współczesną sytuację do 

w szczególności pokuta. 

I tak przy wielu pracach, które można jeszcze wykonać. Pochwalam tę próbę powiedzenia 

wcześniej nieopowiedziana historia dla szerszej społeczności badawczej. 

----------, -, -, "," ", EII1 (11 cali z lirem Emerging Cult, l \ tiltnn Kc ~ nc ,,: 1019 Mann: \. Atonemenrtor a 
'SIII / C, IS, \ m Itt \, gf 'g "the"' (lldaldal 01 the ('ro "', (Curli" k: Patcrnost ~ r. 20 (5). Patrz także. Green. 
J & 1 \ \. Baker. Rl '(Iscm'l "/ rys, l' 

Paternoster. 2 (03). 
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