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Naczynia z gliny 
„Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która 

wszystko przewyższa, jest z  Boga, .a nie z  nas" ( 2  Kor. 4:7). 

W ciągu ostatnich kilku lat, kiedy czytałem wiele opracowań duchowych napisanych w 
początkowych wiekach kościoła, zauważyłem, że wielu z tych pisarzy pisało o tym, że mamy 
być „naczyniami Ducha Świętego." W ich pismach jest wyrażane szczere pragnienie, żeby być 
napełnionym do przelewu obecnością Ducha Świętego — nie tylko ze względu na moc, czy 
cuda, albo znaki i cuda (chociaż te rzeczy mogą być rezultatem działania Ducha), ale być 
napełnionym, żeby poznać pełnię Trójjedynego Boga w nas, aby trwać w boskim złączeniu z 
Nim — żeby nasze życie, działanie były prowadzone w Jego niebiańskim życiu. 

Celem dla naśladowcy Jezusa Chrystusa jest to, aby być przemienianym na Jego 
podobieństwo, być pełnym Jego życia i odbiciem Jego chwały. Paweł mówi o tym w swoim 
drugim liście do zboru w Koryncie: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w 
zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to 
sprawia Pan, który jest Duchem" (2 Kor. 3:18). Widzimy to nie jako pożądany rezultat 
doświadczenia od czasu do czasu, ale jako wynik życia ustawicznie wypełnionego Duchem 
Świętym. 

Takie życie może przychodzić tylko poprzez obecność Chrystusa przez Ducha Świętego. Jego 
światło wprowadza do nas chwałę Boga i jesteśmy napełniani niebiańskim życiem 
wszechmogącego Boga. Takie myśli wykraczają ponad nasze pojęcie! Są jednak obiecane dla nas 
w Piśmie. Sam Chrystus daję taką obietnicę tym, którzy są posłuszni Jego Słowu: „Odpowiedział 
Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje 
go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy" (Jana 14:23). 

Jezus wypowiedział te słowa, kiedy mówił o Duchu Świętym, Pocieszycielu, którego miał 
posłać, aby był z i w uczniach, kiedy Jezus powróci do Ojca. Inaczej mówiąc, Chrystus obiecał 
zamieszkanie Bożej Trójcy — Ojca, Syna i Ducha Świętego dla tych, którzy będą chodzić w 
posłuszeństwie Jego Słowu i Jego nauce. Co za wspaniała obietnica i niesamowita realność! 

Umieszczeni w naczyniach glinianych 

Paweł nazywa tę zamieszkującą obecność Boga „skarbem", ale dalej wyjaśnia, że ten skarb został 
suwerennie umieszczony przez Boga w „naczyniach glinianych." Dlaczego naczynia gliniane? 
Dlaczego coś tak cennego, tak nieporównywalnego ma 
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być umieszczone w prostych naczyniach glinianych? Żeby wszyscy, którzy zetkną się z mocą 
tego „wewnętrznego skarbu" poznali, że pochodzi ona tylko od Boga, a nie od samego naczynia. 
Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie będzie dzielił Swojej chwały z nikim. 

W naszym świecie kierowanym przez media szybko skupiamy nasze uczucia na bohaterach 
sportu albo ludziach sławnych i ta tendencja łatwo wkrada się też do kościoła. Nie zdając sobie z 
tego sprawy zaczynamy podziwiać i nawet czcić tego „wielkiego męża Bożego", albo 
„namaszczonego przez Pana," i nasza miłość odwraca się od skarbu wewnątrz, do naczynia, 
które jest tylko kanałem dla tego skarbu. Jest to wielkie niebezpieczeństwo i musimy 
ustawicznie przed tym ostrzegać. 

Madam Guyon kiedyś zwróciła uwagę, że niebiański Garncarz zazwyczaj zostawia 
przynajmniej jeden czy dwa znaki niedoskonałości na swoich naczyniach, żebyśmy nigdy nie 
cenili naczynia więcej niż powinniśmy. Nawet najbardziej duchowi posłańcy przyniosą chwałę 
dla Boga i tylko dla Niego; to dotyczy nawet aniołów w niebie: 

„I rzecze do mnie: Napisz: Błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka. I 
rzecze do mnie: 'To są prawdziwe Słowa Boże.' 

„I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego! Jam 
współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon! A 
świadectwem Jezusa jest duch proroctwa'" (Objawienie Jana 19:9,10). 

Rozpoznawanie własnego stanu 

Jeszcze większe niebezpieczeństwo dla ucznia Chrystusa jest wtedy, gdy ktoś z łaski otrzymał 
ten niebiański skarb i zaczyna go traktować jak własność. Niedługo, a często nie zdając sobie z 
tego sprawy, zaczyna wchodzić duchowa pycha. Poczucie wyższości, arogancja i duch 
krytycyzmu w krótkim czasie zaczynają dominować. Niedługo człowiek taki stawia siebie ponad 
innych i nie przyjmuje już nauki. Jeżeli ten bezbożny stan nie zostanie uzdrowiony, to osoba, 
która kiedyś była używana przez Boga, nagle znajdzie się w miejscu opozycji do Boga, gdyż „Bóg 
się przeciwstawia pysznym, a udziela łaski pokornym" (Jakuba 4:6). 

Wyjątek z listu napisanego przez starszego (starets)  Ortodoksyjnego Rosyjskiego klasztoru w 
19 wieku dobrze ilustruje postawę, jaką powinniśmy mieć względem tej przewyższającej mocy, 
kiedy działa ona poprzez nas: „Powiadasz, że pomogłem twojej ciotce. To niemożliwe. Ja robię 
tylko błędy. Wszelka dobra rada pochodzi od Ducha Bożego —Jego rada, którą akurat dobrze 
usłyszałem i przekazałem ją bez zniekształcenia. 

Jeżeli ktoś mógł twierdzić, że ma w sobie ten niebiański skarb, to tym człowiekiem był 
Paweł. On otrzymał wizje, objawienia, głęboki wgląd w Boże sprawy, a nawet został 
pochwycony do trzeciego nieba. Ale nawet w przypadku kogoś tak duchowo mądrego i 
dojrzałego jak apostoł Paweł, istniało jednak niebezpieczeństwo pychy z powodu tego, co 
przeżył. Ale Bóg w swojej łasce pozostawił taką wadę w tym 
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Naczynia z gliny 

naczyniu. Paweł nie mówi nam szczegółowo co to było, ale nazywa to „cierniem w swoim 
ciele." Paweł zdał sobie sprawę z tego, że jego słabość dała możliwość, aby Boża moc mogła się 
manifestować wyraźniej. W tej sytuacji mógł ostatecznie powiedzieć: „Dlatego mam upodobanie 
w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; 
albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny" (2 Kor. 12:10). 

Jeżeli Paweł, który miał tak pełną obecność Bożą w swoim życiu i służbie musiał się nauczyć 
takiej lekcji, to i ile bardziej my potrzebujemy poznać tę boską prawdę? 

Ten skarb został umieszczony w naczyniach glinianych. Jedno z największych objawień, 
jakie możemy otrzymać jest to, że jesteśmy właściwie tylko glinianymi naczyniami. To musi 
być Jego życie, Jego moc, Jego przewyższająca wszystko wielkość; my jesteśmy tylko 
naczyniami. Jeżeli naprawdę żyjemy w duchu pokory i pobożnego uniżenia, to znajdujemy się w 
miejscu wielkiego bezpieczeństwa. Ten, kto ustawił siebie w najniższym miejscu, nie może 
zostać powalony. On ma tylko takie pragnienie, aby Chrystus był wywyższony i uwielbiony. 
„On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym" (Jana 3:30). Nic nie może wstrząsnąć i 
zaniepokoić tego, kto ma taki ostateczny i najważniejszy cel. 

Zycie ze śmierci 

Paweł zdał sobie sprawę z tego, że jego sytuacja często była trudna. Znosił doświadczenia, 
uciski, odrzucenie i prześladowanie, ale nie martwił się tym. Jego radością było to, że życie 
Chrystusa było głoszone ludziom w potrzebie, którzy szukali duchowej rzeczywistości. Paweł 
mógł powiedzieć: „Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele 
naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani 
bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło" (2 Kor. 4:10,11). 

Zupełnie prosto, wiele razy Duch Święty musi nas usunąć na bok. My mamy tendencję 
spędzania całego czasu i energii na próby upiększania naczynia, albo poprawiania stanu 
naczynia. A Bóg potrzebuje jedynie od nas tego, abyśmy doszli do punktu śmierci samych siebie, 
żeby on mógł rozpocząć objawianie pełni swojego życia w nas. 

Dojście do miejsca śmierci będzie miało wielki wpływ na nasze spojrzenie i perspektywę 
dotyczącą wszystkiego. George Muller mógł złożyć takie świadectwo: „Był taki dzień, kiedy ja 
umarłem, całkowicie umarłem dla Georga Mullera, jego opinii, upodobań, gustów i woli — 
umarłem dla świata, jego aprobaty czy oceny — umarłem dla aprobaty czy oskarżeń nawet ze 
strony moich braci i przyjaciół — i od tego czasu starałem się tylko o to, aby być zaaprobowany 
przez Boga." 

Kiedy naprawdę dojdziemy do tego miejsca uświadomienia sobie naszych ograniczeń i 
poddamy wszystko, czym jesteśmy, wtedy boskie życie może się 
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manifestować w nas. Stajemy się naczyniami Ducha Świętego, ludźmi, którzy mają wpływ na 
innych wokół nas (prawdopodobnie nieświadomie w większości przypadków), ale nas nie 
poruszają kłopoty i troski tego świata. To miejsce wolności oznacza, że Duch może być 
widoczny w nas bez względu na naszą sytuację czy okoliczności. 

Podobno kiedy Jan Chryzostom miał być wydalony z Konstantynopola, to ludzie byli gotowi 
wywołać zamieszki, gdyż nie mogli znieść myśli o wygnaniu ich wiernego kaznodziei. Ale 
Chryzostom zwycięsko wykrzyknął do wzburzonego tłumu: „Czegóż mam się bać? Śmierci? 
Chrystus jest moim życiem! Wygnania? Cała ziemia należy do Pana! Zagrabienie moich 
świeckich dóbr? Nic na ten świat nie przyniosłem; to co miałbym zabrać ze sobą? Pogardzam 
groźbami tego świata i szydzę ze wszystkich jego przepychów." 

Takie „naczynie gliniane" jest w pełni poddane Bogu, gotowe do wykonania tego o co On 
może poprosić, albo pokierować. Takie naczynie Ducha Świętego wnosi życie do tych, z którymi 
się spotyka, kiedy Bóg ma miejsce, aby manifestować Swoje boskie życie i charakter dzień po 
dniu. Niech Bóg nam udzieli łaski, abyśmy byli tymi naczyniami glinianymi wypełnionymi Jego 
mocą, która przewyższa wszystko. 

 
Bruce Garrison (2005) 
 
[Autor poniższego artykułu był duchowym przywódcą w Egipcie w czwartym wieku. Jego dzieła mają taką wartość, że John 

Wesley umieścił nowe tłumaczenie jego Homilii w pierwszym tomie swojej Chrześcijańskiej Biblioteki dla kaznodziejów 

metodystycznych w 1749 roku. Ja po raz pierwszy natknąłem s i ę  na ten artykuł, kiedy czytałem obronę życia i nauki 

Madame Guyon. To, że jej pisma były bardzo podobne do pism Macariusa było uważane za znak, że jej pisma były Biblijne i 

od Boga. Język może być czasami trochę trudny dla nowoczesnego czytelnika w świetle różnych debat na temat 

„doskonałości" albo „całkowitego uświęcenia." Jednak wielu dawnych ojców uważało słusznie, że każdy chrześcijanin został 

powołany by dążyć do całkowitego wypełniania „najwyższego powołania" w życiu chrześcijańskim — to jest do boskiego 

zjednoczenia z Chrystusem. Wszystko poniżej tego nie spełniało Biblijnego celu i nie było warte zachodu. Ich język 

odzwierciedla takie podejście. — Wydawca] 

 

Niebiański skarb 
Skarb chrześcijan, mianowicie Chrystus i Duch Święty i różne sposoby 

doświadczania ich w celu, osiągnięcia doskonałości.  

Jeżeli jakiś człowiek na tym świecie jest niesamowicie bogaty i posiada ukryły skarb to przez to i 
swoje bogactwo kupi sobie wszystko, czego zechce. I może mieć bez trudności wszystko 
czegokolwiek na tym świecie sobie zażyczy, polegając na swoim skarbie. Łatwo przy pomocy 
tego skarbu może nabyć, to czego chce. Tak więc jest 



Naczynia Ducha Świętego 

 6 

Niebiański skarb 

to dla tych, którzy ponad wszystko szukają tego, co pochodzi od Boga i znajdują i posiadają 
niebiański skarb Ducha, którym jest sam Pan, który świeci w ich sercach. Dokonują wszystkiego 
w sprawiedliwości cnoty i postępują dobrze we wszystkich relacjach, zgodnie z poleceniem 
Pana, na podstawie skarbu Chrystusa, który mieszka w nich. Przy pomocy tego skarbu nabywają 
jeszcze większe niebiańskie bogactwa. 

Przy pomocy tego niebiańskiego skarbu działają, aby nabywać każdą cnotę, polegając na 
pełni duchowego bogactwa jakie mają w sobie. Z łatwością przestrzegają wszelkiej 
sprawiedliwości i każdego przykazania Pana poprzez te niewidzialne bogactwa łaski w sobie. 
Apostoł powiada: „Mając ten skarb w naczyniach glinianych..." (2 Kor. 4:7), to jest ten skarb, 
którego zostali uznani godnymi w tym materialnym życiu w sobie, uświęcającej mocy Ducha. I 
znowu Paweł mówi: „Który się stał dla nas mądrością od Boga i usprawiedliwieniem i 
poświęceniem i odkupieniem" (1 Kor. 1:30). 

Dlatego ten, kto znalazł i posiada w sobie ten niebiański skarb Ducha, wypełnia wszystkie 
przykazania i praktykuje wszelkie cnoty bez nagany, bez zmuszania się do tego i z pewną 
łatwością. 

Dlatego prośmy Boga, szukajmy i módlmy się, aby nas obdarzył tym skarbem Ducha, 
żebyśmy otrzymali moc do chodzenia we wszystkich przykazaniach bez skazy i w czystości i 
wypełnianiu wszelkiej sprawiedliwości polecanej przez Ducha, z czystością i doskonałością, przy 
pomocy tego niebiańskiego skarbu, którym jest Chrystus. Bo ten, kto jest ubogi i biedny i 
żebrakiem na tym świecie, nie może nic nabyć. Jego ubóstwo go ogranicza. Lecz ten, kto posiada 
ten skarb, jak powiedziałem, łatwo nabywa to, czego sobie życzy, bez większego wysiłku. Dusza, 
która jest naga i pozbawiona społeczności z Duchem i żyje w strasznym ubóstwie grzechu, nie 
jest w stanie, gdyby nawet chciała, wyprodukować owocu Ducha sprawiedliwości w prawdzie, 
chyba że się stanie uczestnikiem Ducha. 

Jednak każdy powinien dociskać się do Pana i prosić, aby uczynił go godnym przyjęcia i żeby 
znalazł niebiański skarb Ducha, aby mógł z łatwością i pospiesznie wypełniać wszystkie 
przykazania Pana, bez skazy i doskonale, czego przedtem nie mógł swobodnie czynić, bez 
względu na to jak się starał. Będąc biednym i pozbawionym społeczności Ducha, czyż mógł 
nabywać duchowe posiadłości bez duchowego skarbu i bogactwa? Ale człowiek, który znalazł 
Pana, prawdziwy skarb, starając się o Ducha przez wiarę i wielką cierpliwość, wydaje owoc 
Ducha, jak powiedziałem wcześniej. Wszelką sprawiedliwość i przykazania Pana, które Duch 
przykazuje, wykonuje on sam doskonale i czysto i bez skazy. 

Użyjmy innego przykładu. Weźmy bogatego człowieka, który planuje ekstrawagancki 
bankiet. Płaci za to ze swojego bogactwa i skarbów i nie boi się, że mu braknie pieniędzy, gdyż 
posiada wielkie bogactwa. Tak więc podejmuje swoich gości bogato, nic nie oszczędzając, kiedy 
serwuje różnorodność najwykwintniejszych 
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potraw. Biedny człowiek, który nie ma nic, jeżeli chce zaprosić na obiad przyjaciół, musi 
wszystko pożyczyć, nawet naczynia, obrusy i wszystko inne. Kiedy goście tego biednego odejdą, 
to musi on oddać wszystko temu, od kogo to pożyczył, naczynia, obrusy i wszystko, co 
pożyczył. Kiedy już odda wszystko dla prawowitych właścicieli, to sam nadal pozostaje biedny i 
nagi i nie ma żadnego własnego bogactwa, żeby mógł się sam zabawić. 

Tak jest też z tymi, którzy są bogaci w Duchu Świętym. Mają w sobie prawdziwą społeczność 
Ducha. Kiedy wypowiadają słowa prawdy, albo prowadzą duchową konferencję i pragną ludzi 
zbudować, to mówią z tego samego bogactwa i skarbu, który mieszka w nich i z tego źródła 
budują tych, którzy słuchają ich duchowych rozpraw. Nie boją się, że im braknie, gdyż posiadają 
w sobie niebiański skarb dobroci, z którego czerpią, aby karmić tych, którzy są głodni 
duchowego pokarmu. 

Biedny człowiek, który nie posiada bogactw Chrystusa, ani nie ma w sobie duchowego 
bogactwa, które może wydać strumień dobroci w słowach i czynach i niedoścignionych 
tajemnic, nawet gdyby chciał wypowiadać słowa prawdy i odświeżać słuchaczy, to nie posiada 
w sobie Słowa Bożego w mocy i prawdzie. Powtarza to, co zapamiętał, albo pożyczył z czyichś 
pism, albo z tego co słyszał od duchowej osoby i to przekazuje i tego naucza. Tak, może on 
nawet pozornie kogoś zabawiać i na pewno ktoś skorzysta z jego kazań. Ale kiedy wygłosi swoje 
kazanie, to każde słowo wraca do źródła, z którego wyszło. On wtedy nadal pozostaje nagi i 
biedny, nie posiadając osobiście skarbu Ducha, z którego by mógł czerpać, aby pomagać i 
odświeżać innych, gdyż on sam przede wszystkim nie jest ożywiony, ani nie raduje się w 
Duchu. 

Dlatego musimy najpierw błagać Boga w naszych sercach przez wiarę, aby nam pozwolił 
odkrywać Jego bogactwa, prawdziwy skarb Chrystusa w naszych sercach, w mocy i energii 
Ducha. W taki sposób, kiedy znajdziemy Pana, który jest naszą pomocą i naszym zbawieniem i 
życiem wiecznym, możemy być pomocni również dla innych, na tyle ile to jest możliwe i 
dostępne, poprzez czerpanie z Chrystusa, skarbu wewnętrznego, dla wszelkiego dobra 
duchowych rozpraw i nauczania niebiańskich tajemnic. Tak więc dzięki dobroci Ojca, 
upodobało się Jemu zamieszkać w każdym wierzącym, który Go o to prosi. Chrystus powiada: 
„kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego 
siebie" (Jana 14:21). I znowu: ,Ja i Mój Ojciec do niego przyjdziemy i mieszkanie uczynimy w 
nim" (Jana 14:23). W ten sposób jest zadekretowana dobroć Ojca. Tak też została zaspokojona 
niepojęta miłość Chrystusa. Tak objawiła się niewypowiedziana dobroć Ducha. Chwała 
niewymownemu współczuciu Świętej Trójcy. 

Ci, którzy zostali uznani za godnych, aby stać się dziećmi Bożymi i narodzić się z Ducha 
Świętego z góry, którzy mają w sobie Chrystusa, który ich oświeca i daje odpocznienie, są 
prowadzeni wieloma różnymi drogami przez Ducha. Działa on w sposób niewidzialny w ich 
sercach w duchowej ciszy, przez łaskę. Weźmy za przykład osoby znane w tym świecie, aby 
pokazać w jaki sposób działa łaska w 
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duszy. Czasami człowiek jest prowadzony przez łaskę według tych, którzy się radują na 
królewskim bankiecie. Są pełni radości i niewymownego szczęścia. Innym razem są oni jak 
współmałżonka, która raduje się w zjednoczeniu z oblubieńcem w boskim odpocznieniu. Innym 
razem są oni jak aniołowie, czują się tak lekko i dobrze, nawet w ciele. Czasami są jakby upici 
mocnym napojem. Rozkoszują się w Duchu, są tak upojeni, pojąc się boskimi i duchowymi 
tajemnicami. 

Czasami są zanurzeni w płaczu i opłakiwaniu ludzkiej rasy i wylewają przed Bogiem 
modlitwy za cały rodzaj ludzki od Adama. Wylewają łzy i są przytłoczeni smutkiem, gdyż 
pochłania ich miłość Ducha do ludzkości. Innym razem są tak zapaleni przez Ducha taką 
radością i miłością, że gdyby to było możliwe, to zebrali by wszystkich ludzi do swoich serc, nie 
robiąc różnicy między dobrymi i złymi. Są przy tym tak wypełnieni uniżeniem przed 
wszystkimi ludźmi, że uważają siebie za najmniej ważnych i najmniej wartościowych ze 
wszystkich ludzi. 

Czasami są tak podniesieni w „radości niewysłowionej" (1 Piotra 1:8). Innym razem są jak 
ktoś potężny, kto przybrał na siebie całą zbroję królewską i wyrusza do walki z wrogiem. 
Walczy z nim odważnie i zwycięża. W podobny sposób człowiek duchowy bierze niebiańską 
zbroję Ducha i atakuje wrogów, walczy z nimi i podbija ich pod swoje stopy. 

Innym razem, w najgłębszej ciszy i uspokojeniu, przeżywa tylko duchową radość i 
nieopisane odpocznienie i błogość. Innym razem otrzymuje zrozumienie i niewypowiedzianą 
mądrość i poznanie od Ducha, poprzez łaskę, w sprawach, których nie da się wyrazić językiem 
ani słowami. Innym razem człowiek taki staje się jedno ze wszystkimi ludźmi. Łaska działa 
tyloma różnymi sposobami i prowadzi duszę tyloma różnymi drogami ożywią ją zgodnie z wolą 
Bożą. Łaska działa w różny sposób, aby przywrócić człowieka do niebiańskiego Ojca, jako 
doskonałego i czystego. 

To o czym jest tutaj mowa, a co dotyczy działania Ducha, należy do poziomu tych, którzy są 
niedaleko od doskonałości. Te różne manifestacje łaski, o których mówiliśmy, chociaż są 
wyrażane różnymi sposobami, to jednak działają na człowieka w sposób postępujący, jedno po 
drugim. Wreszcie, kiedy człowiek osiągnie doskonałość Ducha, jest całkowicie oczyszczony ze 
wszystkich pożądliwości i jest przeniknięty Duchem Paraclete w niewysłowionej społeczności i 
zostaje uznany za godnego, aby być napełniony Duchem, wtedy staje się światłością, oczami, 
duchem, radością, szczęściem, miłością, współczuciem, dobrocią i uprzejmością. Tak jak na dnie 
morza kamień jest zewsząd otoczony wodą, tacy ludzie są całkowicie przesiąknięci Duchem 
Świętym. Stają się podobni do Chrystusa, manifestując ustawicznie cnoty i moc Ducha. 
Wewnętrznie stają się bez skazy i czystymi. 

Czy mogą wydawać na zewnątrz zły owoc, kiedy zostali odnowieni przez Ducha? Zawsze i 
we wszystkim lśni w nich owoc Ducha. Prośmy więc Boga i wierzmy z miłością i nadzieją, żeby 
nas mógł obdarować niebiańską łaską daru Jego Ducha, 
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żeby sam Duch mógł nas prowadzić i kierować nami do doskonalej woli Bożej i odnawiać nas 
swoim różnorodnym dotknięciem. „Prośmy Boga, abyśmy poprzez to prowadzenie i działanie 
łaski i duchowy postęp zostali uznani za godnych, aby osiągnąć doskonałą pełnię Chrystusa" 
(Efezjan 3:19). I jeszcze, „...Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do 
męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej" (Efezjan 4:13). Pan 
obiecał wszystkim, którzy wierzą i proszą w prawdzie, że objawi im tajemnice nieopisanej 
społeczności Ducha. Oddajmy się więc zupełnie Panu i śpiesznie przyjmijmy te dobre rzeczy, o 
których wspominałem. Poświęceni w ciele i w duszy i przybici do krzyża Chrystusa bądźmy 
godni wiecznego królestwa, uwielbiając Ojca i Syna i Ducha Świętego na wieki. Amen. 
 
 
Macarius (około roku 380) 

 
 

 
 
 

W ukryciu Jego obecności 
W pewnym sensie Bóg jest zawsze blisko nas. On nie jest nieobecny tak, żeby Go było trzeba 
sprowadzać z nieba albo z głębokości. On jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Jego istota 
przewyższa wszystkie inne. Każdy świat, który krąży jak wyspa w oceanie przestworzy, jest 
wypełniony znakami Jego obecności tak, jak dom twojego przyjaciela jest pełny dowodów jego 
zamieszkania, które pokazują ci, że on tam mieszka, chociaż nie widzisz jego twarzy. Każdy 
krokus przebijający się przez ciemną ziemię; każdy świecący robaczek w lesie; każdy ptak, który 
wylatuje z gniazda przed tobą; wszystko jest pełne Bożej obecności tak jak krzak, który palił się, 
przed którym Mojżesz zdjął obuwie uznając, że tam był Bóg. 

Jednak my nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę. Często mijają godziny i dni i tygodnie. 
Czasami angażujemy się w okresy modlitwy, chodzimy do Jego domu, gdzie spoczywa drabina 
komunikacji; i nadal On jest cieniem, imieniem, tradycją, marzeniem minionych dni. 

„Ach gdybym wiedział gdzie Go mogę znaleźć! Jak dojść do Jego Trybunału... Oto, gdy idę 
naprzód — nie ma go, a gdy się cofam — nie zauważam go. Gdy szukam go po lewej stronie, nie 
dostrzegam go, gdy się ukrywa po prawej, też go nie widzę" (Joba 23:3,8-9). 

Jakże różni się ta świadomość braku obecności Bożej od błogosławionego przeżycia Jego 
bliskości, jaką niektórzy przeżywają! 
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W ukryciu Jego obecności 

Brat Lawrence, prosty kucharz przez ponad sześćdziesiąt lat nigdy nie utracił odczucia 
obecności Bożej, lecz był jej świadomy, kiedy wykonywał obowiązki swojego skromnego 
urzędu, jakby uczestniczył w Świętej Wieczerzy. 

John Howe na pustej stronie swojej Biblii zapisał po łacinie takie słowa: „Tego poranka 
obudziłem się z najbardziej zachwycającego i rozkosznego snu, gdzie wspaniały i obfity 
strumień niebiańskich promieni od wyniosłego tronu Boskiego Majestatu wydawał się wbijać w 
moją otwartą i rozszerzoną pierś. Od tego czasu często powracałem do tego sygnału obietnicy 
specjalnej boskiej przychylności i z powtarzającą się częstą przyjemnością rozkoszowałem się 
nią." 

Czy te przeżycia, tak błogosławione i natchnione, nie są podobne do przeżyć autora, który 
żył dawno temu i opisał to w najpiękniejszym Psalmie? On wybijał złotą rudę myśli poprzez 
następujące po sobie fragmenty wspaniałej modlitwy i piękna, kiedy nagle uświadomił sobie, że 
ten, o którym mówił, przybliżył się do niego i nachylił się nad nim. Odczucie obecności Bożej 
zrodziło się z tej wewnętrznej świadomości. Podnosząc twarz, na której spotkały się i zmieszały 
szacunek i ekstaza, zawołał: „Jesteś blisko, Panie" (Psalm 119:151). 

Gdybyśmy tylko zawsze doświadczali takiej bliskości Boga, która by nas otaczała jak 
powietrze i światło, gdybyśmy tylko mogli odczuwać tak, jak to przedstawił wielki apostoł na 
Wzgórzu Marsa, że Bóg jest niedaleko, ale ten element, w którym jest nasza istota, żyje w głębi, 
w spokojnych lagunach, jak kwiat morski, wtedy byśmy zrozumieli, co miał na myśli Dawid, 
kiedy mówił o zamieszkaniu w domu Pana przez wszystkie dni swojego życia i oglądaniu jego 
piękna, aby odwiedzać świątynię Jego i kryć się w Jego szałasie (Psalm 27:4-5). Wtedy i my 
byśmy odkryli ten błogosławiony sekret pokoju, czystości i mocy.  

W Jego obecności jest pokój 

„Na świecie ucisk mieć będziecie," powiedział nasz Mistrz, ale „we Mnie możecie mieć pokój" 
(Jana 16:33). Jest taki owad, który ma moc, aby otoczyć się warstwą powietrza, w otoczeniu 
której wpada do brudnych stojących sadzawek i nic mu się nie stanie. Człowiek wierzący jest 
również świadomy tego, że jest otoczony niewidzialną warstwą boskiej obecności, jak list 
podróżujący do dalekiego kraju w kopercie, która go chroni przed zniszczeniem i zabrudzeniem. 

„Przybliżają się ci, którzy idą za marnościami", ale Ty jesteś bliżej, niż najbliżsi i ja mieszkam 
w wewnętrznym kręgu Twojej obecności. Góry wokół mnie są pełne koni i wozów ognistych, 
które mnie chronią. Żadna broń ukuta przeciwko mnie nic nie wskóra, bo może dojść do mnie 
tylko poprzez Ciebie, a kiedy Ciebie dotknie, to odbiję się na bok nie wyrządzając krzywdy. 

Być w Bogu oznacza być w dobrze wyposażonym domu, kiedy burza szaleje, albo w 
świątyni, której drzwi zamykają się przed tymi, którzy mnie ścigają. 
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W Jego obecności jest czystość 

Sam widok ośnieżonych Alp widzianych ponad jeziorem Genewa tak podnosi ląd i 
przemienia zmęczoną duszę, jakby chciały one zniszczyć wszelkie zło, które zagraża 
wewnętrznemu życiu. Obecność małego dziecka, z jego nieskażoną czystością może rozbroić 
pasję tak, jak promień światła, które wpada do jaskini zamieszkanej przez nietoperze, rozprasza 
węże. 

Ale czego nie zrobi dla mnie Twoja obecność, jeżeli będę miał stałe odczucie jej obecności i 
będę mieszkał w niej? Na pewno w centrum tego ognia, chociaż bym był czarny jak sadza, 
zostanę zachowany w czystości i będę lśnił wyraźnie! 

W Jego obecności jest moc 

Ja codziennie w dzień i w nocy wołam o siłę — duchową siłę. Nie o moc intelektu, wymowy czy 
ludzką siłę. One nie potrafią pokonać zwartych szeregów zła. 

Możesz na pewno powiedzieć, że nie mocą ani siłą. Jednak ludzkie dusze, które się z Tobą 
spotykają, są przyciągane, napełniane duchową siłą, której świat nie może ani dać, ani 
zwyciężyć. Ach, pozwól mi ciebie dotknąć! Pozwól mi przebywać w nieprzerwanej łączności 
Tobą, aby z Ciebie mogły przepływać fale boskiej energii poprzez mojego opróżnionego i 
gorliwego ducha, ale nigdy ode mnie nie odpływały i podnosiły mnie do życia błogosławionej 
służby, która będzie sprawiała to, że pustynia zakwitnie jak ogród Pański. 

Ale jak możemy otrzymać i utrzymać to odczucie Bożej  obecności}  Czy musimy się udać na 
nowo do Betel, z jego kamiennymi filarami, gdzie nawet Jakub powiedział: „Zaiste Pan jest na 
tym miejscu" (1 Mojż. 28:16). Moglibyśmy stać koło niego, z nienamaszczonymi oczami i nie 
widzieć tej drabiny, słyszeć głosu, podczas gdy ten patriarcha by odkrywał Boga w gołych 
wzgórzach naszego życia, po których my chodzimy bez szacunku i radości. 

Czy musimy się udać do wejścia do jaskini, w której cieniu stał Eliasz, poruszony muzyką 
cichego, spokojnego głosu, słodszego niż głos grzmotu i burzy? Niestety! Moglibyśmy stać koło 
niego nieświadomi tej chwalebnej Obecności, podczas gdy Eliasz, gdyby żył teraz, rozpoznałby 
szept wiatru, szczebiotu niemowląt, rytm bicia serca. 

Gdybyśmy stanęli w naszym obecnym stanie koło apostoła Pawła, kiedy został pochwycony 
do trzeciego nieba, to byśmy prawdopodobnie nie widzieli niczego oprócz warsztatu tkacza 
namiotów, albo mrocznego pokoju w wynajętym mieszkaniu — my w ciemności, podczas gdy 
on był w zachwyceniu; gdyby on znowu żył i rozpoznał aniołów na naszym statku parowym, 
miał wizję w naszej świątyni, widział otwarte drzwi do nieba i nieopisaną chwałę naszego nieba. 

Właściwie to my niesiemy z sobą nasze otoczenie światłości lub ciemności. Bóg jest na tym 
świecie tak samo jak wtedy, kiedy Henoch chodził z Nim i Mojżesz rozmawiał z Nim twarzą w 
twarz. On tak samo pragnie być dla nas tą żywą, chwalebną i jasną realnością, jak był dla nich. 
Wina jednak leży po naszej stronie. 
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W ukryciu Jego obecności 

Nasze oczy nie są namaszczone, gdyż nasze serca nie są w porządku. Boga mogą oglądać ci, 
którzy mają czyste serca i On się objawia tym, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, 
ale nie objawia się temu światu. Przestańmy zwalać winę na nasze czasy, wina jest po naszej 
stronie. My jesteśmy zdeprawowani, nie oni. 

Czym więc jest  to usposobienie duszy, które najchętniej  rozpoznaje obecność i bliskość 
Boga}  Starajmy się uczyć tej błogosławionej tajemnicy przebywania zawsze w Jego obecności i 
ukrycia w Jego namiocie (Psalm 51:20),-" 

Pamiętaj więc, że ani ty, ani nikt z ludzi nie może mieć tej świadomości obecności Boga 
inaczej jak tylko poprzez Jezusa. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce Go 
objawić (Łukasz 10:22); i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego (Jana 14:6). Bez 
Jezusa obecność Boga jest przedmiotem strachu, przed którym demony chcą się ukryć, a 
grzesznicy robią sobie przykrycie lub ukrywają wśród drzew, żeby ich zasłoniły. Ale w Nim są 
złamane wszystkie bariery, rozdarte wszystkie zasłony, rozproszone wszystkie chmury. 
Najsłabszy wierzący może żyć tam, gdzie podróżował Mojżesz, wśród ognia, przed którego 
pożerającym ogniem nie ostoi się żadna nieczystość. 

Jaka część pracy Pańskiej jest najściślej związana z błogosławionym odczuciem Bożej 
obecności?" 

Poprzez krew Chrystusa grzesznicy mogą się przybliżyć. W swojej śmierci On nie tylko 
objawił miłość Bożą, ale zgładził nasze grzechy i przyodział nas w szaty nieskazitelnego piękna, 
w których jesteśmy mile widziani w wewnętrznej sali Króla. Pamiętaj, że jest napisane: „Będę 
się z tobą spotykał z tronu miłosierdzia" (2 Mojż. 25:22). Kiedy wejdziesz w najgłębszą 
społeczność z Nim w Jego śmierci i żyjesz stale w duchu Jego wieczerzy, to będziesz najgłębiej 
odczuwał Jego bliskość. Tak jak w drodze do Emaus, On lubi dać się poznawać w łamaniu 
chleba. 

,A czy to jest wszystko? Słyszałem to wiele razy i nadal nie umiem mieszkać w Jego 
obecności tak, jak bym tego chciał" 

Dokładnie tak jest i dlatego, aby uczynić dla nas to, czego nie może dokonać żaden nasz 
wysiłek, nasz Pan otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego, aby On przyniósł do naszych 
serc obecność Bożą. Kiedy należysz do Chrystusa, to ten błogosławiony Pocieszyciel jest twój. 
On jest w tobie tak, jak był w twoim Panu i proporcjonalnie do tego jak żyjesz w Duchu i 
chodzisz w Duchu i otwierasz twoją całą naturę dla Niego, będziesz się stawał Komorą Jego 
obecności, oświecaną Jego chwałą. Kiedy sobie uświadamiasz, że On jest w tobie, to będziesz 
sobie uświadamiał, że ty jesteś w Nim. Umiłowany apostoł napisał: „Po tym poznamy, że 
mieszkamy w Nim, a On w nas, gdyż dał nam Swojego Ducha" (1 Jana 4:13). 

„Wiem to wszystko, a pomimo tego nie zdaję sobie sprawy z tego wspaniałego faktu 
zamieszkiwania we mnie Jego Ducha, to jak mogę sobie uświadomić, że ja mieszkam w Nim?" 
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Dlatego, że twoje życie jest w takim pośpiechu. Nie poświęcasz dosyć czasu na rozważanie 
Słowa i modlitwę. Duch Boży w tobie i obecność Boża przy tobie nie mogą być rozpoznane, 
kiedy zmysły są zajęte przyjemnościami, czy kiedy serce bije szybko, albo umysł jest 
wypełniony wieloma szybkimi myślami. Woda jest przejrzysta kiedy stoi nieruchomo i wtedy 
widać w niej kamienie na dnie. Ucisz się i poznaj, że Bóg jest w tobie i wokół ciebie. Kiedy 
dusza się uciszy, to, co niewidzialne staje się widzialne i wiecznie realne. Oko oślepione 
słońcem nie może dostrzec piękna Jego namiotu i potrzebuje czasu, żeby się pozbyć tego blasku. 
Niech nie będzie ani jednego dnia bez tego czasu cichego oczekiwania przed Bogiem. 

„Czy są jakieś inne warunki, które muszę spełnić, żebym mógł przebywać w Jego 
obecności?" 

Miej czyste serce. Każdy dopuszczony grzech pokrywa okna duszy grubszą warstwą brudu, 
zasłaniając widzenie Boga. Ale każde zwycięstwo nad nieczystością i samolubstwem oczyszcza 
widzenie i można powiedzieć obrazowo, że z oczu spadają łuski. W mocy Ducha Świętego 
zapieraj się samego siebie, nie dawaj miejsca grzechowi, dawaj odpór diabłu, a będziesz oglądał 
Boga. 

Nieświęta dusza nie mogłaby zobaczyć Boga nawet gdyby się znalazła w środku nieba. Ale 
święta dusza widzi Boga w zwykłych miejscach na ziemi i wszędzie znajduje otwartą wizję. 
Takie osoby nie mogłyby być bliżej Boga gdyby stały koło tego morza szklanego. Jedyną zaletą 
byłoby to, że zasłona ich śmiertelnej i grzesznej natury byłaby rozdarta i ich widzenie byłoby 
bardziej bezpośrednie i doskonałe. 

Przestrzegaj Jego przykazań. Niech nie będzie ani joty ani kreski, która by nie była uznana i 
przestrzegana. „Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, 
tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie" (Jana 14:21). 
Mojżesz, ten wierny sługa, był również prorokiem i rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz tak, jak 
człowiek rozmawia z przyjacielem. 

Trwaj  w duchu  modlitwy. Czasami wizja zwleka, żeby wypróbować szczerość i trwałość 
twojego pragnienia. Innym razem przyjdzie ona jak świt na niebie i zanim się spostrzeżesz, 
stwierdzisz, że On jest blisko. On nawet kiedyś wśliznął się niezapowiedziany pomiędzy 
uczniów poprzez zamknięte drzwi. „Nie było widać śladów twoich stóp" (Psalm 77:20). 

W takich chwilach możemy powiedzieć wraz ze świętym Bernardem: „On nie wszedł przez 
oczy, gdyż Jego obecność nie była oznaczona kolorami; ani przez uszy, gdyż nie było dźwięku; 
ani przez oddech, gdyż On się nie mieszał z powietrzem; ani przez dotyk, gdyż On był 
niewyczuwalny dotykiem. Zapytasz więc skąd wiem, że On był obecny. Bo On był mocą 
ożywiającą. Kiedy tylko wszedł, obudził moją uśpioną duszę. Poruszył i przebił moje serce, które 
przedtem było twarde jak skała i chore, aby moja dusza mogła błogosławić Pana i wszystko, co 
jest we mnie Jego święte Imię." 

Pielęgnuj nawyk rozmawiania  na glos z  Bogiem. Może nie zawsze, gdyż nasze pragnienia są 
często zbyt święte czy głębokie, żeby je wyrazić słowami. Ale dobrze 
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W ukryciu Jego obecności 

jest wyrobić sobie nawyk rozmawiania z Bogiem tak, jak z obecnym przyjacielem, kiedy siedzisz 
w domu czy idziesz na spacer. Staraj się pielęgnować nawyk omawiania spraw z Bogiem — 
listów, swoich planów, swoich nadziei, swoich błędów, smutków i grzechów. Wszystko 
wygląda inaczej, kiedy jest doprowadzone do spokojnego światła Jego obecności. Nie da się 
rozmawiać z Bogiem przez dłuższy czas i nie odczuwać, że On jest blisko. 

Rozważaj jak najwięcej  Jego Słowo. Jest to ogród, gdzie przechadza się Pan Bóg, świątynia, 
w której On mieszka, sala tronowa, w której On wydaje polecenia i znajdują ją ci, którzy Go 
szukają. Poprzez słowo karmimy się Słowem. On powiedział: „Kto je Moje ciało i pije krew 
Moją, we Mnie mieszka, a Ja w nim" (Jana 6:56). 

Bądź pilny w wykonywaniu  służby chrześcijanina. Miejsce modlitwy jest naprawdę 
miejscem, w którym On objawia swoją obecność, ale ta obecność zanika, jeżeli odchodzimy z 
niego zaraz po usłyszeniu dzwonka przypominającego o naszych obowiązkach. Będziemy się 
zawsze z tym spotykać, kiedy wykonujemy nasze konieczne prace: „Wychodzisz na spotkanie 
tych, którzy czynią sprawiedliwość" (Izajasz 64:5). Kiedy wychodzimy do naszych codziennych 
obowiązków, anioł obecności przychodzi, aby nas przywitać i idzie z nami: „Idźcie", powiada 
Mistrz, „A oto Ja jestem z wami zawsze" (Mat. 28:19-21). Nie tylko w świątyni, czy w 
odosobnieniu, czy w sali szpitalnej, ale podczas wykonywania codziennych zadań, w zwykłych 
miejscach, gdzie toczy się życie, na martwym poziomie egzystencji, możemy być stale w Jego 
obecności i możemy powiedzieć wraz z Eliaszem przed Achabem i z aniołem Gabrielem, który 
powiedział do Zachariasza: „Stoję przed obliczem Boga" (Zobacz 1 Królewska 17:1; Łukasz 1:19). 

Pielęgnuj nawyk rozpoznawania obecności Boga. „Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz 
i dopuszczasz by mieszkał w sieniach twoich" (Psalm 65:5). Nie ma nigdzie takiego życia jak to, 
kiedy odczuwamy, że Bóg jest z nami; że nigdy nie prowadzi nas poprzez miejsce tak ciasne, 
żeby On nie mógł iść razem z nami; że nigdy nie musimy się czuć samotni, nawet przez 
moment; że jesteśmy otoczeni przez Niego z tyłu i z przodu i jesteśmy pod przykryciem Jego 
ręki; że nie mógłby być bliżej nawet gdybyśmy byli w samym niebie. On jest naszym 
Przyjacielem, Sędzią, Pocieszycielem i Przewodnikiem. Możemy być pewni, że nie będzie nigdy 
Jerycha w naszym życiu bez obecności wodza wojska Pana z tymi niewidzialnymi, lecz 
potężnymi legionami, przed którymi muszą upaść mury. Nic dziwnego, że ci dawni święci nie 
załamywali się w walce, kiedy słyszeli, jak mówił: Ja będę z wami; nie zostawię was i nie 
opuszczę" (Jozue 1:5). 

Niech zniknie wszelki strach i smutek i przerażenie widokiem ciemnej doliny! „Ochraniasz 
[mnie] pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz [mnie] w namiocie 
przed kłótliwymi językami" (Psalm 31:21).1 4  

F.B. Meyer (1847-1929) 
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Przyjęcie Ducha Świętego 
„Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez 
poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę" (2 Piotra 1:3). 

Przez lata twierdziłem, że jestem napełniony Duchem Świętym. Składałem świadectwo, że 
zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. Głosiłem, że Duch Święty daje mi moc do świadczenia 
i że mnie uświęca. Modliłem się w Duchu, rozmawiałem z Duchem, chodziłem w Duchu i 
słyszałem Jego głos. Naprawdę wierzę, że Duch Święty jest mocą Bożą. 

Mógłbym was zaprowadzić do miejsca, gdzie zostałem napełniony Duchem w wieku ośmiu 
lat. Dobrze pamiętam moje łzy i moje wołanie do Pana. Przypominam sobie niesamowitą wizję 
Chrystusa, jaką wtedy otrzymałem. Pamiętam też pasję dla Jezusa, która powstała w wyniku 
tego przeżycia. Duch Święty jest moim przyjacielem i bliskim pocieszycielem od tego czasu. 

Czytałem wszystko, co Pismo mówi na temat Ducha Świętego od 1 Mojżeszowej do 
Objawienia. Zwiastowałem na temat Pięćdziesiątnicy i potrzeby napełnienia Duchem i o tym, 
że nasze ciała są świątynią Ducha. Ufam, że Duch przemawiał przeze mnie do kościoła. 

Pomimo tego w ostatnim czasie zacząłem się modlić: „Panie, czy ja naprawdę otrzymałem 
Twojego Ducha Świętego? Czy ja naprawdę znam tę niesamowitą moc, jaka mieszka we mnie? 
Albo czy Duch jest to dla mnie tylko doktryna? Czyja nadal robię sam to, co On przyszedł 
uczynić dla mnie?" 

Faktycznie możesz mieć coś bardzo cennego i nie znać tego. Nie możesz się cieszyć tym, co 
masz, gdyż nie rozumiesz jak cenne to jest. Jest taka historia o rolniku, który pracował na swoim 
małym gospodarstwie całe swoje życie. Przez dziesiątki lat orał tę skalistą ziemię i żył biednie i 
wreszcie umarł niezadowolony. Po jego śmierci gospodarstwo przeszło w ręce jego syna. 
Pewnego dnia podczas orki syn znalazł samorodek złota. Zaniósł to do oceny do specjalisty i 
powiedziano mu, że jest to czyste złoto. Ten młody człowiek wkrótce odkrył, że jego pole było 
pełne złota. W jednej chwili stał się bogatym człowiekiem. Ale to bogactwo nie miało znaczenia 
dla jego ojca, pomimo tego, że było ono na jego polu przez całe jego życie. 

Podobnie jest z Duchem Świętym. Wielu z nas żyje w nieświadomości tego, co mamy, mocy, 
jaka mieszka w nas. Niektórzy wierzący przeżyją całe życie myśląc, że mają Ducha Świętego, ale 
tak naprawdę nie otrzymali Go w pełni i mocy. On nie dokonuje w nich tego wiecznego dzieła, 
jakie przyszedł wykonywać. 

Ja nie mówię teraz o manifestacjach. Często niektórzy wierzący szukają Ducha Świętego 
tylko wtedy, kiedy są w kłopocie i chcą, żeby On się zamanifestował. 
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Przyjęcie Ducha Świętego 

Mają nadzieję, że przyjdzie i zmiecie ich problemy. Ale Piotr mówi, że to nie jest prawda o 
Duchu Świętym. Według niego, ten skarb mamy w sobie: „Jego Boska moc obdarowała nas 
wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności" (2 Piotra 1:3 — moje podkreślenie). 

Nad rzeką Jordan Jan Chrzciciel powiedział do faryzeuszy: Ja chrzczę wodą, ale pośród was 
stoi Ten, którego wy nie znacie" (Jana 1:26). Ci przywódcy religijni widzieli Jezusa w ciele i 
słyszeli Go, kiedy przemawiał. Nie rozumieli jednak kim On był. Nie znali Jego mocy i chwały. 

W podobny sposób Jezus zapytał swojego ucznia Filipa: „Tak długo jestem z wami i nie 
poznałeś mnie Filipie?" (Jana 14:9). Chcę ci zadać podobne pytanie: Jak długo świadczyłeś, że 
zostałeś napełniony Duchem Świętym? Czy Duch mógłby ci może powiedzieć tak, jak Pan 
powiedział do Filipa, „Byłem z tobą przez te wszystkie lata, a ty mnie jeszcze tak naprawdę nie 
znasz?" 

Czasami zastanawiam się czy wierzący dzisiaj nie 
dorównują wierzącym z czasów Pawła 

Wydaje się, że czegoś dzisiaj brakuje w kościele. Wszyscy wiemy, że chrześcijanie w pierwszym 
wieku przeżywali wielkie uciski. Znosili trudne doświadczenia, przeżywali trudne czasy, 
prześladowania, które decydowały o życiu albo śmierci. Nie załamywali się jednak pod tym 
ciężarem. 

Paweł powiada, że zbór w Tesalonikach znosił utratę domów i posiadłości i wszystkiego co 
posiadali. Jednakci wierzący nie załamywali się przez te doświadczenia. Przypisuje ich siłę 
Duchowi Świętemu: „Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w 
Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; ... A wy staliście się 
naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha 
Świętego" (1 Tesaloniczanl:5-6). 

Dalej Paweł opisuje świadectwo, jakie było wynikiem ich radosnego znoszenia tego: „Tak iż 
staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. Od was bowiem 
rozeszło się Słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga 
rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić" (1:7-8). 

Ci wierzący zostali „bardzo doświadczeni", ale pomimo tego posiadali prawdziwą radość. 
Znosili trudy i cierpienia takie, jak nikt inny w tym czasie. Żyli pod taką presją, jakiej my sobie 
nawet nie potrafimy wyobrazić. Na pewno ich małżeństwa przeżywały próby w tych trudnych 
czasach. Diabeł na pewno atakował te rodziny w ich najsłabszych punktach i wzniecał 
najróżniejsze problemy. 

Ale pastorzy i święci w tym zborze nie poddawali się. Nie narzekali na swoje okoliczności. 
Nie kwestionowali też Bożego działania w tych doświadczeniach. Zamiast tego radowali się w 
tym ciele wierzących. Paweł powiedział im tak: „Mówią 
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o was narody! Wasza radość w tych trudnych czasach zdumiewała i dotykała innych blisko i 
daleko." 

Ci chrześcijanie naprawdę otrzymali Ducha Świętego. Zastanawiam się co oni wiedzieli na 
temat mocy Ducha, czego niewielu chrześcijan dzisiaj rozumie? Czego brakuje? Co jest radością 
Ducha Świętego w naszych czasach doświadczenia i ucisku? 

Nigdy w historii nie było tylu wierzących tak zniechęconych 

Przez wszystkie lata mojej służby nie widziałem tylu wierzących, którzy przeżywają takie 
uciski. Nigdy nie było takiego czasu jak teraz, kiedy rodziny przeżywają kryzys finansowy, 
znoszą materialne niedostatki i są w rozpaczy z powodu buntu dzieci. 

Obecnie pastorzy po całym świecie przeżywają rozczarowanie. Są zmęczeni swoją pracą i 
odczuwają w sercach ciężar z powodu niewielkiego owocu. Ich żony i rodziny są zniechęcone. 
W każdym kraju są setki takich, którzy rezygnują. Przywódca dużej denominacji 
Zielonoświątkowej powiedział mi niedawno tak: „Pastorzy zostawiają zbory i dziesiątki 
kościołów są zamykane." 

Oto typowy list, jakie otrzymujemy od kaznodziejów: Jestem pastorem sporego zboru. Ale 
nie czuję się spełniony, a wręcz zniechęcony. Nie wiem dlaczego jestem tak niespokojny, albo 
nawet co chciałbym widzieć. Ale musi być coś więcej. Czego mi brakuje?" 

Mój syn Gary razem ze mną podróżuje po całym świecie i prowadzimy zgromadzenia dla 
pastorów i ich małżonek. Wszędzie widzimy pandemiczną rozpacz. Większość pastorów w 
biednych krajach musi pracować zawodowo, żeby się utrzymać. Nie otrzymują pieniędzy ze 
zborów na utrzymanie rodziny, a nawet brakuje na służbę. Ich ubóstwo jeszcze się pogarsza. W 
ciągu ostatnich kilku miesięcy nasz zespół przygotowujący spotykał się pastorami w bardzo 
biednych krajach. Na jedno spotkanie przyszli pastorzy z różnych denominacji. Po kilku 
minutach od rozpoczęcia naszej prezentacji video ci mężczyźni zaczęli płakać. Na ten widok 
pojawiły się łzy w oczach naszego zespołu. Ci złamani pastorzy wyjaśnili: Jesteśmy tak 
zniechęceni. Pracujemy tak ciężko, ale oglądamy tak mało rezultatów. Nie mamy też finansów. 
Gdyby nawet brat Dawid przyjechał do naszego kraju i przemawiał, to nie byłoby nas stać na to, 
żeby pojechać na te spotkania. Nie możemy pokryć nawet najbardziej potrzebnych kosztów 
naszych rodzin. Nasza praca jest tak trudna. Widzimy wiele samobójstw, szczególnie wśród 
młodzieży. Czujemy się tacy opuszczeni." 

Nasza misja wynajmuje autobusy tak, żeby ci kaznodzieje mogli przyjeżdżać na nasze 
zebrania. Ale wielu jest tak biednych, że nie mogą zapłacić za nocleg, więc śpią na zewnątrz w 
namiotach. W ubiegłym roku w Ameryce Południowej jeden człowiek jechał dziesięć godzin, 
żeby przyjechać na nasze spotkania. Nie miał pieniędzy na podróż powrotną, więc nasz zespół 
modlił się i daliśmy mu tysiąc dolarów. Kiedy ten pastor to usłyszał, to rozpłakał się. „To jest mój 
roczny zarobek" powiedział nam. 

W Ameryce wielkim problemem jest stres. Panuje powszechny niepokój dotyczący 
przyszłości i pewności zatrudnienia. Niektóre rodziny są na krawędzi utraty wszystkiego. To 
powoduje stres w pracy, w domu i ludzie poddają się rozpaczy. 
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Przyjęcie Ducha Świętego 

Dla mnie jako pastora to rozdziera serce, kiedy widzę jak wiele problemów przeżywają 
chrześcijanie. Ojcowie i mężowie są zdemoralizowani, gdyż nie mają pracy, albo są kiepsko 
opłacani za pracę. Nie mogą tak naprawdę utrzymać swoich rodzin i popadają w coraz większe 
długi. Mnóstwo starszych ludzi żyje z dokuczliwym bólem, bo nie stać ich na zapłacenie za 
lekarstwa. Władze nie mogą rozwiązać ich problemów. Politycy składają tylko puste obietnice. 

Kiedy analizujemy te wszystkie potrzeby, te wszystkie trudne przeżycia, to wszystko nas 
prowadzi na kolana. Dzień po dniu wołamy do Boga: „Panie, jakie przesłanie możemy im 
przekazać? Co możemy głosić, aby przynieść uzdrowienie i zachętę dla tych doświadczanych 
wierzących?" Odczuwamy ten straszny ból, ale nie możemy tak tylko zaoferować jakiegoś 
banału. Nie chcemy przekazywać płytkiego przesłania o ludzkim współczuciu, mówiąc: „Nie 
załamujcie się. Słońce znowu niedługo zaświeci." 

Potrzeba czegoś więcej niż zwykłego współczucia, czy dodawania odwagi. Słowo Boże musi 
wyjść z mocą, żeby dawało siłę w każdym doświadczeniu. 

To nie jest to przesłanie, jakie zacząłem wygłaszać. 

Kiedy tak rozmyślałem o tych wszystkich przeżyciach, rozpaczy i cierpieniu, pomyślałem sobie 
tak: „To wszystko są ataki szatana." Natychmiast zacząłem pracować nad kazaniem 
zatytułowanym: „Wojna ze świętymi." 

W Księdze Objawienia znajdujemy szatana, który daje moc dla kogoś nazwanego „bestią." „ I 
dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi 
plemionami i ludami, i językami, i narodami" (Objawienie Jana 13:7). 

Kiedy połączyłem te słowa — „wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich", zacząłem 
myśleć tak: „To jest to. Dlatego lud Boży jest tak doświadczany teraz. To jest ta moc bestii. Oto 
jest ktoś, kto stoi za wszelkim ubóstwem i wszelkimi problemami w rodzinach i małżeństwach. 
Wściekły smok daje siłę bezbożnym władzom. Nasi przywódcy są manipulowani przez 
bezbożne koalicje i specjalne grupy interesów. Diabeł forsuje swoje plany w naszym 
społeczeństwie. 

.Jest to otwarta wojna z wybranymi Bożymi. To jest mowa o rozwścieczonym wrogu, który 
pokonuje wiarę świętych i powoduje to, że tracą oni ufność do Boga. Mnóstwo wierzących 
doszło do stagnacji w swojej wierze. Inni już zostali pokonani. Stali się rozbitkami w wierze. 
Byli tak zniechęceni, że wreszcie się poddali. 

„Kiedy patrzę na to, co się dzieje w naszym kraju, to nie można temu zaprzeczyć. Diabeł 
wypluł ze swoich ust powódź bezbożności. To spowodowało zalew ucisku skierowanego 
przeciwko ludowi Bożemu. Ta powódź zabrała wielu." 

Jezus mówił o „godzinie mocy", która nadejdzie dla władców ciemności. Kiedy prowadzono 
Go z Ogrodu, powiedział do tych, którzy Go pojmali: „To jest wasza pora i moc 
ciemności"(Łukasz 22:53). Greckie słowo przetłumaczone tu jako „pora" oznacza
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„krótki okres czasu." W tej godzinie ciemności bestia pokonała Piotra na krótki czas. Chrystus go 
ostrzegł: „Szatan wystąpi przeciwko tobie i przesieje ciebie i doświadczy." 

Ale to jest pytanie, które Jezus naprawdę zadawał: „Tak, nadejdzie godzina ciemności, nie 
tylko na Izrael, ale na cały świat. Mnie tu wtedy nie będzie, ale będzie Mój Duch. Posyłam Go, 
aby was podtrzymywał w każdym doświadczeniu. On będzie przebywał w sercach tych, którzy 
we Mnie wierzą. Tak więc, kiedy przyjdzie czas ciemności, czy będziesz wtedy wierzył?" 

Widzimy teraz początek ostatniej godziny mocy szatana 

Zarówno w księdze Daniela i w Objawieniu mamy ostrzeżenie o tej ostatniej godzinie wielkiej 
ciemności, która przyjdzie na cały świat. Przez krótki czas będzie się wydawało jak gdyby szatan 
odnosił zwycięstwo na wszystkich frontach. 

Już teraz są widoczne nieomylne znaki takiej ciemności. Wydaje się, że nasz naród stacza się 
w chaosie. Telewizja i internet wlewają brud do naszych domów. Instytucje, które 
podtrzymywały nasze społeczeństwo zaczynają się kruszyć i upadać. Pomyśl o niedawnym 
sporze dotyczącym instytucji małżeństwa pomiędzy mężczyzną i kobietą. Wydaje się, że piekło 
odniosło zwycięstwo na tym froncie walki, odrzucając wszelkie ograniczenia moralne. 

Najtragiczniejsze jest to, że wygląda na to, iż szatan doprowadził do upadku kościoła. Rzucił 
ducha śmierci na Boży dom, dlatego mnóstwo ludzi może wołać: „Nie mogę znaleźć kościoła, w 
którym działa Duch. Nie ma ognia ani przekonania o grzechu. Jest martwota." 

Możesz powiedzieć „Bracie Dawidzie, twoje słowa brzmią tak ponuro. To wszystko wydaje 
się tak zniechęcające." Ale prawda jest taka, że szatan ma już niewiele czasu. Dlatego 
wyprowadza z piekła wszystko, co tylko może. 

Jednak Bóg to wszystko przewidział. Jego nie zaskakuje żadna bezbożność, jaką widzimy. On 
miał swój plan dla swojego ludu cały czas. Ten plan był już gotowy przed stworzeniem świata. 
Nie jest to tylko plan dotyczący naszego przetrwania, ale naszego zwycięstwa. 

Tylko jedna rzecz zwycięża i wyrzuca ciemność, a jest nią światło. Izajasz pisał tak: „Lud, 
który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie" (Izajasz 9:1). Podobnie pisał Jan „Ta światłość 
świeci w ciemnościach, ale ciemności jej nie przemogły" (Jan 1:5). 

Światło reprezentuje zrozumienie. Kiedy mówimy: „Widzę światło", to mówimy „Teraz 
rozumiem." Czy widzisz co mówi Pismo? Pan ma otworzyć nasze oczy nie po to, żebyśmy 
zobaczyli zwycięskiego diabła, ale abyśmy otrzymali nowe objawienie. Nasz Bóg posłał do nas 
swojego Ducha Świętego, którego moc jest większa niż wszystkie moce piekła: „Większy jest 
ten, który mieszka was, niż ten który jest na świecie" (1 Jana 4:4). 

W księdze Objawienia czytamy, że piekło wypluwało szarańcze i skorpiony, które mają 
wielką moc. Czytamy o smoku, bestiach, stworzeniach z rogami, jak również o nadchodzącym 
Antychryście. Nie znamy jednak znaczenia tych wszystkich 
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stworzeń, bo nie musimy tego znać. Nie musimy się martwić o Antychrysta czy o znak bestii. 
W nas mieszka Duch Wszechmogącego Boga i Jego Chrystusa. Paweł oświadcza, że moc 

Ducha Świętego działa w nas. Inaczej mówiąc, Duch Święty żyje w nas w tym momencie. 
Jak więc działa w nas Duch wśród naszych trudnych przeżyć? Jego moc jest wyzwalana tylko 

wtedy, jeże/i przyjmujemy Go jak tego, który niesie nasze brzemiona. Po to został nam dany 
Duch Święty, żeby niósł nasze troski i zmartwienia. Jak możemy mówić, że Go przyjęliśmy, 
jeżeli nie oddaliśmy Mu naszych brzemion? 

Pomyśl o tym: Duch Święty nie jest zamknięty tam w chwale, ale jest tutaj i mieszka w nas. 
Czeka cierpliwie, żeby przejąć kontrolę nad każdą sytuacją w naszym życiu, włączając w to 
nasze utrapienia. Dlatego jeżeli trwamy w strachu — rozpaczamy, kwestionujemy i pogrążamy 
się coraz głębiej w niepokoju — to nie przyjęliśmy Go jako naszego pocieszyciela, pomocnika, 
przewodnika, wybawcę i siłę. 

Możesz się sprzeczać: „Duch Święty został posłany, aby nam dać moc do świadczenia o 
Chrystusie." To prawda, ale co się składa na nasze świadectwo? Czy jest to tylko opowiadanie 
ludziom o Jezusie? Czy jest to tylko cytowanie Biblii? Czy tylko modlitwa o ludzi? To wszystko 
są części naszego świadectwa, na pewno — ale nie stanowią wszystkiego. 

Świadectwem dla świata jest chrześcijanin, który złożył wszelki ciężar na Ducha Świętego. 
Tak jak Tesalończycy, ten wierzący widzi wszędzie wokół siebie wielkie problemy, ale pomimo 
tego ma radość Pana. Ufa on Duchowi Świętemu, który go pociesza i wyprowadza z każdego 
ucisku. Jest on też wielkim świadectwem dla zgubionego świata, ponieważ ma w sobie radość 
pomimo tego, że otacza go ciemność. Jego życie mówi temu światu „Ten człowiek zobaczył 
światło." 

Taki chrześcijanin naprawdę „otrzymał" Ducha Świętego, ponieważ pozwala, aby Duch 
dawał mu wszystko, co jest mu potrzebne do zwycięstwa. Przybity chrześcijanin po prostu nie 
jest dobrym świadectwem. 

Rozważmy przykład życia apostoła Pawła. Ten wielki apostoł mówił o wydanym na niego 
„wyroku śmierci: byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy 
nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych" (2 Kor. l:9).Wyjaśnia: 
„ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym." 

Kiedy Paweł patrzył na swoją straszną sytuację — uciski, kłopoty, głód, prześladowanie, 
zimno, nagość, więzienie i cierń w jego ciele, troski i niepokój o zbory, podstęp i ataki na jego 
życie — jego reakcja była taka: „To już koniec. Nie ma wyjścia. Mówiąc po ludzku, może być 
tylko jedna reakcja, jaką widzę, a jest to śmierć. Jedynym wyjściem z tego doświadczenia jest 
śmierć, aby być z Jezusem." 
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Kochani, Bóg dopuścił każde z tych doświadczeń, jakie przyszły na Pawła. To zmusiło 
apostoła, żeby nie polegał na sobie, ale żeby w pełni zaufał Duchowi Świętemu odnośnie 
wybawienia. Pismo mówi: „I wykonawszy wszystko, ostać się" (Efezjan 6:13). Mówiąc krótko, 
jest powiedziane tak: "wyczerpałeś wszystkie swoje ludzkie możliwości. Próbowałeś rozwiązać 
swoje problemy i doszedłeś do granicy swoich możliwości. Pozwól teraz, żeby Bóg się tym zajął. 
On dokona twojego wybawienia poprzez Ducha, który mieszka w tobie." 

Paweł mówi o czymś więcej niż tylko biernym westchnieniu „Ach, zaufam w tym Bogu." 
On mówi o takiej bezradności, rezygnacji, żebyś musiał polegać na „Bogu, który wzbudza z 
martwych" (2 Kor. 1:9). Jego konkluzja była taka: „Tylko Bóg jest w stanie wyrwać mnie z tej 
beznadziejnej sytuacji 'śmierci'. Tylko Jego Duch może wzbudzić z martwych zupełnie nowy 
sposób wybawienia." 

Paweł zaufał mocy Ducha i Bóg wybawił. 

„Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję 
pokładamy, że i nadal wyrywać będzie" (2 Kor. 1:10). Co za niesamowite stwierdzenie. Paweł 
mówi: „Duch mnie wybawił z beznadziejnej sytuacji. On mnie wybawia nawet teraz i będzie 
mnie nadal wyrywał we wszystkich moich uciskach." 

Pozwólcie że to podsumuję: Przyjęcie Ducha Świętego nie jest rozpoznawane przez jakąś 
emocjonalną manifestację. (Chociaż ja wierzę, że są manifestacje Ducha.) Ja mówię o przyjęciu 
Ducha poprzez ciche, ciągle wzrastające poznanie. Przyjęcie Go oznacza posiadanie coraz 
większego światła na temat Jego mocy wybawienia, Jego zaopatrzenia i tego jak On niesie nasze 
ciężary. 

Powtarzam słowa Piotra: „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do 
życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę" (2 
Piotra 1:3). Według Piotra, boska moc Ducha nie przychodzi jako manifestacja. On przychodzi 
najpierw „poprzez poznanie tego, który nas powołał." 

„I z Jego pełni myśmy wszyscy otrzymali" (Jana 1:16). Ponadto Duch Święty nie jest w pełni 
przyjęty dotąd, aż oddamy Mu całkowitą kontrolę. Musimy się rzucić całkowicie w Jego ręce. 

Pozwólcie, że podam wam przykład, żeby to zilustrować. W 1 Mojżeszowej 19 znajdujemy 
Lota i jego rodzinę, którzy przeżywają wielki kryzys. Na ich miasto Sodomę miał spaść Boży sąd 
i dlatego Bóg posłał aniołów, żeby ich wybawić. Lot otworzył swoje drzwi dla posłańców Pana i 
ci weszli do jego domu. Mieli oni moc nieba, aby wyrwać cała rodzinę. Ale aniołowie ci nie 
zostali przyjęci. 

Widzicie, żona Lota nie mogła sobie wyobrazić zmiany swojego życia. Kiedy słyszała jak 
aniołowie ponaglali jej męża do opuszczenia Sodomy, musiała sobie myśleć: „Ja nie chcę 
zostawiać swojego ładnego domu, swoich mebli i wszystkich przyjaciół.To na pewno nie może 
być Bożą wolą. Będę się modliła, żeby Bóg opóźnił swój sąd. On musi dla mnie uczynić cud." 
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W końcu aniołowie musieli na siłę wyprowadzić Lota i jego rodzinę, wyciągając ich z 
Sodomy. Bóg od początku miał plan wybawienia ich w procesie ucieczki. On miał zamiar ich 
karmić i ubierać i troszczyć się o nich. Ale jak wszyscy wiemy, żona Lota oglądnęła się wstecz i 
zmarła, obracając się w słup solny. 

Poselstwo aniołów było jasne: Jeżeli chcecie, żeby Bóg prowadził, to musicie Mu oddać 
lejce. Jeżeli od Niego oczekujecie wybawienia, to musicie zrezygnować ze swoich planów i 
chętnie pójść jego drogą." Krótko mówiąc, Duch Święty nie wykorzystuje swojej mocy, aby 
wybawiać wątpiących. Niewiara zatrzymuje Jego dzieło. Musimy być gotowi, aby pozwolić Mu 
na dokonywanie zmian w naszym życiu, jeżeli taka będzie Boża droga wybawienia dla nas. 

W mojej opinii, wielu wierzących dzisiaj nie doświadcza wybawienia dlatego, że trzymają 
się kurczowo swoich własnych planów. Pytam więc: czy jesteś gotowy pozwolić Duchowi 
Świętemu, aby cię prowadził? Nie przyjąłeś Go, jeżeli nie idziesz do Niego z każdym ciężarem, 
jaki przeżywasz. Zachęcam cię, módl się i nazwij po imieniu każdy kryzys, jaki przeżywasz. 
„Oto jest wszystko, Duchu Święty. Oddaję Ci tę sytuację. Ufam, że Twoja moc jest we mnie. Nie 
będę tracił snu z tego powodu. Oddaję to Tobie." Potem ufaj! 

Po prostu musisz odwrócić oczy od swoich warunków. Tak, wszędzie wokoło jest ciemność. 
Ale ty zobaczyłeś światło. Czy jesteś gotowy, aby zaufać Panu, że On ciebie przeniesie? Uwierz 
Słowu jakie On ci dał: „Który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; 
w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie" (2 Kor. 1:10). 
 

David Wilkerson (2004) 
 

Modlitwa o Ducha Świętego i 
Jego dary i o uświęcenie 

Święty, niebiański, miłosierny Ojcze, żałuję i wyznaję przed Tobą, że z natury jestem całkowicie 
cielesny, nieświęty i pozwalałem sobie, żeby mnie prowadziło ciało i krew i podszepty złego 
ducha, zamiast Twój święty, czysty i łaskawy Duch. Przebacz mi ten straszny grzech i zmiłuj się 
nade mną! Nie zsyłaj na mnie tego surowego sądu, którym są dotykani ci, którzy odrzucają 
Twojego Ducha Świętego i dlatego są na zewnątrz i nie mają cząstki z Chrystusem i Jego 
świętymi. Jeże/i ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego (Rzymian 8:9); a tylko ci, 
których prowadzi Duch Boży są  synami Bożymi (Rzymian 8:14). 
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Daj mi więc Twojego Ducha Świętego według obietnicy Twojego umiłowanego Syna: Jeśli 
więc wy, którzy jesteście źli,  umiecie dobre dary dawać  dzieciom swoim, o ileż bardziej 
Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą}  (Łukasz 11:13). Niech ten Twój 
Święty Duch uświęca mojego ducha, duszę i ciało dla oddania się Tobie i dla modlitwy. Niech 
On oczyści świątynię mojego serca od wszelkich nieczystości i rozpali w nim ogień boskiej 
miłości i poświęcenia. Niech wzbudzi we mnie światło boskiego poznania i roztropności, żebym 
widział i unikał tego, co jest złe. Niech zrodzi we mnie zdrowe zrozumienie, żebym wiernie 
wykonywał swoje powołanie i niebiańską mądrość, abym kochał najwyższe dobro. Niech 
zasadzi w moim sercu świętość bojaźni Bożej, abym się Tobie podobał. Niech mnie obdarzy 
chrześcijańską siłą i męstwem, abym z niewzruszoną cierpliwością mógł znosić krzyż i w twojej 
mocy zwyciężać diabła, świat i wszelki strach przed ludźmi. 

Daj mi ducha prawdy (Jana 14:17), aby mnie uczył; ducha pociech) ' (Jana 15:26), żeby mnie 
odświeżał; ducha wesela  (Hebrajczyków 1:9), żebym się radował; ducha odrodzenia  (Tytusa 
3:5), żeby mnie odnawiał; pieczęć Bożą (Efezjan 1:13), żeby potwierdzała i utrwalała moją 
wiarę; rękojmię wiecznego dziedzictwa (Efezjanl:14), żeby wspierała moją tonącą nadzieję. 
Wypisz Swoje prawo Swoim boskim palcem na tablicach mojego serca, abym się chętnie zgadzał 
na Twoją wolę, zarówno w przeciwnościach jak i dobrobycie. Daj mi Ducha adopcji (Rzymian 
8:15-16), aby duch świadczył w moim duchu, że jestem dzieckiem Bożym. Rozlej w moim sercu 
miłość BO Ż Ą  (Rzymian 5:5) przez Twojego Ducha Świętego i rozpal we mnie gorące pragnienie 
do rzeczy niebiańskich, a po tym życiu do wiecznych. 

Boże Duchu Święty, który odstępujesz od bezbożnych, a przychodzisz do czystych i 
świętych dusz, czyniąc ich przyjaciółmi Boga i proroków (Księga Mądrości 7:27), uczyń moje 
serce żywą ofiarą, żeby się spalała i była składana na ofiarę w ogniu Twojej miłości; aby 
wszystkie moje cielesne pragnienia zostały spalone przez ten święty płomień. Wejdź w moje 
serce Ty, boskie światło, Ty boski ogniu, Tu boska miłości, Ty niebiańska pociecho, Ty słodki 
mieszkańcu mojej duszy, Ty boskie piękno, Ty boska mocy. Wyrzuć ze mnie wszystko, co jest 
skażone i cielesne, a daj mi to, co jest czyste i duchowe, żebym wreszcie stał się mieszkaniem i 
świątynią Boga. 

Ty niebiańska Gołębico (Mat. 3:16), który zstąpiłeś i spocząłeś na moim Zbawicielu podczas 
Jego chrztu, daj mi świętą dziecinną prostotę serca, aby szczerość i prawość (Psalm 25:21) 
zawsze mnie strzegły. Ty boskie namaszczenie i oleju radości, ucz mnie i pocieszaj (1 Jana 2:27; 
Hebr. 1:9). Błogosławiona dusza, w której upodobałeś sobie mieszkanie. Ty rozświecasz 
ciemność duszy; Ty uzdrawiasz zranioną duszę; Ty pocieszasz smutną duszę; Ty posilasz słabą 
duszę; Ty zachowujesz chwiejącą się duszę; Ty uczysz pokorną duszę; Ty odświeżasz zmęczoną 
duszę; Ty wspierasz duszę w ostatniej walce i agonii, a kiedy dusza i ciało się rozdzielają, Ty 
pozostajesz z wierną duszą na wieki wieków. Amen. 

 
Johann Arndt(1716) 
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