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Tom 2, Numer 6

Osoba Ducha wi tego
Tak wielu wierz cych regularnie wyznaje swoj  wiar  w istnienie
JEDNEGO BOGA, który istnieje w TRZECH OSOBACH - Bóg
Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch wi ty. Jako chrze cijanie,
koncentrujemy nasz  wiar  na osobistej relacji mi ci z Jezusem,
jako Zbawicielem i Panem naszego ycia, a poprzez Niego g bokiej,
wi tej czci dla Boga Ojca. Potrzebujemy równie  wyzwalaj cej

wolno ci pe nego poznania i zrozumienia samej "osoby" Ducha
wi tego, który objawia i przybli a naszym sercom ca e bogactwo,

jakie Chrystus naby  dla nas poprzez swoje dokonane dzie o na
Krzy u Golgoty i zmartwychwstanie do chwa y.

Hebrajskie s owo 'ruach' yte dla okre lenia "Ducha Bo ego"
w Starym Testamencie oznacza 'tchnienie, wiatr albo Ducha Bo ego.'
Jest to w sensie aktywnego, o ywiaj cego tchnienia ycia. Jest to

owo, które ma sens tylko wtedy, kiedy stosuje si  go w odniesieniu
do ycia. To s owo nie mo e by  u yte prawid owo w odniesieniu do

ywiaj cego przedmiotu, rzeczy, si y lub mocy. Mo e by  u yte do
yj cej osoby. Nie jest wi c zadziwiaj ce, e to poj cie jest

przeniesione do Nowego Testamentu, gdzie jest u yte greckie s owo
'pneuma,' które oznacza tchnienie lub wiatr z takim samym
znaczeniem, jak Staro testamentowe s owo 'ruach.'

W Starym Przymierzu Duch wi ty by ród em szczególnego
Bo ego uzdolnienia dla Jego ludu. Kiedy czytamy Stary Testament,
to widzimy wyra nie, e to Duch Bo y (wiatr, tchnienie, ywotno ,
autorytet, moc, ycia Yahweh) nape nia  Bo ych s ug m dro ci , si
odwag  i uzdolnieniem, którego potrzebowali do wykonania
szczególnych zada , jakie poleci  im ich wi ty Bóg.

Bóg poprzez proroka Izajasza mówi  o nadchodz cym Mesjaszu
i powiedzia , e:

W numerze:

Strona 1: Osoba Ducha
wi tego
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Strona 11: Zycie w
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poddaniu Duchowi

wi temu

Pozostawienie naszej starej natury na
krzy u pozwala Duchowi wi temu na
manifestowanie ycia Chrystusa w nas.
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"S owo Twoje jest pochodnia nogom moim i wiat ci cie kom moim." — Psalm 119:105
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"Duch Pa ski spocznie na Nim —
Duch m dro ci i zrozumienia, Duch
rady i mocy, Duch poznania i boja ni
Bo ej..." (Izaj. 11:2).

To poprzez tego Mesjasza mia
by  "wylany  na  nas  Duch  wi ty  z
wysoko ci." Przez proroka Joela Bóg
og osi , e "Potem wylej  Mojego
Ducha na wszelkie c ia o . . . "
wzmacniaj c obietnic  tego wylania
nie tylko na moment szczególnej
potrzeby, ale na wieki. Wspania e
wype nienie sta o si  rzeczywisto ci
w dzie  Pi dziesi tnicy, jak o tym
czytamy  w  Dz.  Ap.  2  rozdzia .  Tu
Piotr wyja nia to wylanie a potem
apeluje:

"Upami tajcie si  i niechaj si
ka dy  z  was  da  ochrzci  w  imi
Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie
grzechów waszych, a otrzymacie dar
Ducha wi tego. Obietnica ta bowiem
odnosi si  do was i do dzieci
waszych, oraz do wszystkich, którzy

 z dala, ilu ich Pan Bóg nasz
powo a" (Dz. Ap. 2:38-39). Pami taj,
e obietnice Bo e s  aktualnym faktem

i nie s  pustym cz sto 'by  mo e,'
jakie daje cz owiek.
Ta obietnica, ten "dar" jest
obecno ci  osoby  Ducha  wi tego  w
yciu cz owieka wierz cego, a nie

tylko Jego darów, uzdolnie  i mocy.
"Je eli mnie mi ujecie, b dziecie
przestrzega  moich przykaza . A ja
prosi  b  Ojca,  i da wam innego

Pocieszyciela, aby by  z wami na
wieki — Ducha prawdy. wiat nie
mo e Go przyj , bo Go nie widzi ani
zna. Ale wy Go znacie, bo przebywa

ród  was  i  w  was  b dzie.  Nie
zostawi  was sierotami, przyjd  do
was" (Jan 14:15-18).

Ta wspania a obietnica Bo a w
Chrystusie Jezusie znalaz a swoje
wype nienie w dniu, który nazywamy
"Pi dziesi tnic ." Ten "dar," ten
Pocieszyciel jest wyra nie dla
wszystkich wierz cych ~ bez adnej
wzmianki o jakimkolwiek ograni-
czeniu w czasie. Jedynym warunkiem
jest pos usze stwo Chrystusowi i
Jezus powiedzia  to wyra nie w
wierszu 15, rozpoczynaj cym si  od
tego pot nego s owa JE LI.

Duch wi ty, Pocieszyciel, jest
zawsze w Nowym Testamencie
nazywany "On," poniewa  jest
rzeczywi cie 'osob ' a nie rzecz . On
yje z nami i w nas. Mo emy Go

pozna ; co za wspania y przywilej!
"Kiedy przyjdzie Pocieszyciel,

którego  Ja  wam po  od  Ojca,  Duch
prawdy, który pochodzi od Ojca, On
o mnie wiadczy  b dzie" (Jan 15:26).

Bóg Duch wi ty osobi cie
wiadczy o Chrystusie w g bi naszej

istoty. To On ustawicznie zwiastuje
zmartwychwsta ego Chrystusa,
ywego Chrystusa i Chrystusa, jako

Pana wszystkiego. To On objawia
pe ni  tego, kim jest Chrystus - Jego

natur , Jego osob , Jego moc i Jego
mi . Potrzebujemy wi cej prze ycia
Chrystusa w naszym yciu obecnie.

"Po tym poznamy, my z
prawdy i uspokoimy przed Nim swoje
serca, e je liby oskar o nas serce
nasze, Bóg jest wi kszy, ni  serce
nasze i wie wszystko. Umi owani,
je li nas serce nie pot pia, mo emy
mia o stan  przed Bogiem i otrzy-

mamy od Niego o cokolwiek prosi
dziemy, gdy  przykaza  Jego

przestrzegamy i czynimy to, co mi e
jest przed obliczem Jego. A to jest
przykazanie jego, aby my wierzyli w
imi  Syna jego Jezusa Chrystusa i
mi owali si  wzajemnie, jak nam
przykaza . A kto przestrzega
przykaza  jego, mieszka w Bogu, a
Bóg w nim i po tym Duchu, którego
nam da  poznajemy, e w nas
mieszka" (1 Jana 3:19-24).

To w nie poprzez osob  Ducha
wi tego mamy spo eczno  z Nim.

To przez osobiste dzia anie Ducha
wi tego w naszym yciu jeste my

przemieniani na podobie stwo Syna
Bo ego. To poprzez Niego jest nam
przypisywana wi to  Chrystusa.
Poprzez jego delikatn  s  prze y-
wamy pe ni  naszego zbawienia
poprzez Jezusa Chrystusa. To Jego
pot na moc wzbudzi a Chrystusa z
martwych. Dzi ki tej pot nej mocy
mo emy   dla  Chrystusa  w
pos usze stwie pe nym mi ci.

Tylko przez Jezusa mo emy
przyj  do Ojca. Przez osobiste
zaanga owanie i u wi caj ce dzia anie
Ducha wi tego przychodzimy do
Chrystusa.

"My jednak powinni my dzi -
kowa  Bogu zawsze za was bracia,
umi owani przez Pana, e Bóg wybra
was od pocz tku ku zbawieniu przez
Ducha,  który  u wi ca  i  przez  wiar  w
prawd . Do tego te  powo  was
przez ewangeli , któr  g osimy,
aby cie dost pili chwa y Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Przeto bracia,
trwajcie niewzruszenie i trzymajcie si

ycie w Duchu

"Boskie ycie w cz owieku nie mo e istnie  inaczej, jak tylko ycie w i z
Boga. Tak wiec, sprzeciwianie si  Duchowi, gaszenie Ducha,
zasmucanie Ducha powoduje rozwój wszelkiego z a, które panuje w
upad ym stworzeniu i pozostawia cz owieka i zbory jako atwy i
niechybny cel dlatego wiata, cia a i diab a. Tylko pos usze stwo
Duchowi, chodzenie wed ug Ducha i ufanie Mu w sprawie ci ego
natchnienia mo e zachowa  cz owieka od grzechu i ba wochwalstwa we
wszystkim, co robi."

William Law (1761)



POCIESZYCIEL

3

Osoba Ducha wi tego

przekazanej nauki, której nauczyli cie
si  czy to przez mow , czy przez list
nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus
i Bóg Ojciec nasz, który nas umi owa
i da  pocieszenie wieczne i dobr
nadziej  z aski, niech pocieszy
serca wasze i utwierdzi was we
wszelkim dobrym uczynku i dobrym

owie" (2 Tesaloniczan 2:13-17).

Dlatego, poprzez Chrystusa
pos  Go Bóg Ojciec

Nie jest moim celem podawanie tutaj
definitywnego nauczania, ani doktryny
o Duchu wi tym, ale raczej odbicie
echa Bo ego wo ania skierowanego do
Jego ludu, aby Go szukali i poznawali
takim jaki jest. Wierz , e Pawe  mia
takie zrozumienie Bo ego pragnienia,
kiedy pisa  do wierz cych w Efezie:

"Nie przestaj  si  modli , aby Bóg
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec
chwa y, da  wam Ducha m dro ci i
objawienia   ku    poznaniu    Jego   i

wieci  oczy serca waszego, aby cie
wiedzieli,   jaka  jest   nadzieja,   do
której was powo  i jakie bogactwo
chwa y   jest   udzia em   wi tych   w
dziedzictwie jego i jak nadzwyczajna
jest wielko  mocy jego wobec nas,
którzy   wierzymy   dzi ki   dzia aniu
przemo nej si y jego, jak  okaza  w
Chrystusie,   gdy   wzbudzi    Go   z
martwych   i   posadzi    po  prawicy
swojej   w  niebie,   ponad   wszelk
nadziemsk  w adz  i zwierzchno ci  i
moc  i panowaniem i wszelkim
imien ie m,     jaki     mo e     by
wymienione nie tylko w tym wieku,
ale i w przysz ym. I wszystko podda
pod   nogi  jego,      a  jego   samego
ustanowi    ponad   wszystkim  G ow
Ko cio a,   który   jest   cia em   jego,
pe ni    tego,   który   sam   wszystko
we   wszystkim   wype nia"   (Efezjan
1:17-23).

"Ludzie twardego karku i
opornych serc i uszu, wy zawsze
sprzeciwiacie si  Duchowi wi temu,
jak    ojcowie    wasi,   tak    i   wy!"

(Dz. Ap. 7:51).
Umi owani, kiedy Szczepan, pe ny

Ducha wi tego wo  "Wy tak, jak
ojcowie wasi sprzeciwiacie si  zawsze
Duchowi wi temu," to mówi
wyra nie, e sprzeciwianie si , lub
odmowa spolegania na pobudzaniu
przez osob  Ducha wi tego by o
takim samym ustawicznym sprzeci-
wianiem si , jak staro ytni Izraelici, o
których wspomina  wcze niej w tym
rozdziale. To sprzeciwianie si  by o
buntem przeciwko ich wi temu
Bogu. Obecnie w Ko ciele u ywamy
zazwyczaj trzech zwrotów dla
okre lenia takiego nastawienia:

1. Zasmucanie (Efezjan 4:30).
2. Gaszenie ognia Ducha (1

Tesal. 5:19).
3. Zniewa anie Ducha aski

(Hebr. 10:29).

Ta postawa sprzeciwiania si  jest
niestety nadal rozpowszechniona w
ko ciele obecnie. Ogólnymi przy-
czynami s  nie wiadomo , brak
prawdziwego Biblijnego nauczania,
wraz z wojowniczymi wysi kami
naszej starej natury i zwodniczymi
atakami zast pów demonicznych.

W ostatnich latach zosta o
napisanych wiele ksi ek na temat
darów,   dzia ania   i   s by   Ducha

"Pragnienie darów a nie Dawcy fest w
rzeczywisto ci poni aniem Ducha aski."

wi tego. Smutne jest jednak to, e
jest wyra ny brak publikacji, które
koncentruj  si  mocno na "Osobie
Ducha wi tego," trzeciej Osoby
naszego Trójjedynego Boga.

Bóg Ojciec pragnie aby Jego lud
rozwin  g bok  wra liwo  i
zaufanie do Ducha wi tego, eby
móg  si  sta  prawdziwie rado nie i
naturalnie wra liwy na Jego pobu-
dzanie w naszym yciu i mie  pe ne

zaufanie, e mo emy si  podda
ca kowicie Jego prowadzeniu. Ale
drodzy przyjaciele, to si  nigdy nie
stanie rzeczywisto ci , je eli nie
rozumiemy i nie poznamy osoby
Ducha wi tego z Biblii, takiego, jaki
On jest. Nigdy nie dojdziemy do
takiej pozycji, jakiej pragnie nasz
wi ty Bóg, poprzez próbowanie

sztuczek i anga owania mocy, która
jest naszym wytworem — skrojonym
dla dopasowania do naszych upad ych
pragnie .

Motywy

Kiedy  tak  podró uj   i  us uguj   w
ró nych   miejscach,    cz sto   jestem
wiadkiem takich scen w ko ciele,

które rozdzieraj  mi serce. Jest dla
mnie k opotliwe sk adanie wiadectwa
ci gle   na   nowo   w   tak   zwanych
"Nape nionych Duchem" ko cio ach,
gdzie    wielu    umi owanych    przez
Chrystusa  stoi  z  wyci gni tymi  do
góry   r kami,   wo aj c   o   obecno
mocy  Ducha,   darów  i  pomazania,
prosz  o to, aby zst pi  na nich ogie
i aby On us ugiwa  im w ich sercach.

agaj   o   dary   proroctwa,   uzdra-
wiania, rozró niania duchów i o Jego
pot ne  uzdolnienie  w  praktycznie
ka dej  dziedzinie ycia --  gorliwie
staraj  si  o moc Ducha wi tego i
pomazanie z takich pobudek, które s
niczym   innym,   jak   zwyk a
po dliwo ci  cia a, wyp ywaj ca  z
cielesnego serca. Duch wi ty od
Boga    pragnie,     "tak,    jak    stró
oczekuje poranka" s ysze  wo anie o
Jego obecno  z czystego serca dla
Boga,   a   nie  z   serca  szukaj cego

asnej chwa y. Mo e powiesz: "Ale
ja si  Jemu nie sprzeciwiam,  lecz
wzywam Go."

Bracia i siostry, zapytajcie siebie
sami  czy  wzywacie  Go  z  tak  moty-
wacj  w sercu, aby "pozna  Boga,"
czy starasz si  o Jego obecno  tylko
dla efektów, jakie przynosi Jego
obecno ? Pami taj, szukanie daru a
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nie Dawcy w ten sposób, w rzeczywisto ci
oznacza zniewa anie Ducha aski. Duch wi ty
jest raniony i zasmucany, kiedy jest traktowany
w ten sposób. Jezus powiedzia  w przypowie ci
o owcach i koz ach: "Król odpowie im
'Zaprawd  powiadam wam, cokolwiek
uczynili cie jednemu z tych najmniejszych moich
braci, mnie to uczynili cie." "A czego nie
uczynili cie jednemu z tych najmniejszych, dla
mnie tego nie uczynili cie'" (Mat. 25:40,45).
Jak my licie, o ile bardziej ma to zastosowanie,
kiedy w taki sposób traktujemy Ducha wi tego
- patrz c na to, jakie korzy ci b dziemy mie  z
tego, a nie na to co b dzie dla Niego

ogos awie stwem?

Autorytet

Inn  dziedzin , w której tak cz sto zasmucamy
Ducha wi tego jest to, kiedy staramy si  o Jego
moc, dary i.t.p. i jeste my gotowi przyj  to, o
co prosimy, ale uparcie nie chcemy z tak  sam
gotowo ci  reagowa  na Jego autorytet, kiedy
On nas wzywa, aby my odwrócili si  od naszych
bezbo nych dróg i prowadzili wi te, czyste
ycie, zgodne z Bo ymi normami. atwo

szukamy Jego b ogos awie stw, ale tak cz sto
wzbraniamy si  podda  Jego autorytetowi. Kiedy
wzbraniamy si  przed poddaniem si  autory-
tetowi Ducha wi tego, to zasmucamy Go i w
rzeczywisto ci gasimy Jego wi ty ogie  w
naszych sercach. Odtr canie Jego autorytetu
oznacza odtr canie Jego.

Musimy mie  osobist  relacj  z Duchem
dro ci -- Duchem wi tym od Boga. Bóg

ustawicznie pragnie dawa  si  pozna  Jego
ludowi. On tak postanowi , aby dzia  i  w
uczniach Chrystusa poprzez Osob  Ducha

wi tego. Nie b my wi c ludem twardego
karku, który zasmuca, gasi i zniewa a Ducha
Bo ego poprzez nasze ustawiczne sprzeciwianie
si  Jego Osobie. Duch wi ty jest cz ci
naszego pot nego, agodnego i mi uj cego
Boga. Obejmijmy Go z wyci gni tymi
ramionami — poddaj c si  Jemu ca kowicie.
Odrzucanie której  cz ci Bo ego charakteru jest
odrzucaniem innej, gdy  s  one zaprawd
JEDNYM BOGIEM.

Mik  Barton  (1992)

Duch wi ty jest
nieodzowny

USTAWICZNE ZANIEDBYWANIE Ducha wi tego przez
ewangelikalnych chrze cijan jest zbyt oczywiste, aby temu zaprzecza
i niemo liwe aby go usprawiedliwi .

Ewangeliczne chrze cija stwo wierzy w Trójc : "Chwa a Ojcu,
Synowi i Duchowi wi temu" jest piewane prawie w ka dym ko ciele
w ka  niedziel  roku i bez wzgl du na to, czy piewaj cy zdaje
sobie spraw  z tego, czy nie, przyznaje przez to, e Duch wi ty jest
Bogiem i ma równe prawo, aby Mu oddawa  cze  wraz z Ojcem i
Synem. Pomimo tego, kiedy to zostaje za piewane na pocz tku
nabo stwa, nie s yszymy ju  wiele, albo nic o Duchu a  do
ostatniego b ogos awie stwa na zako czenie nabo stwa. Dlaczego?

Nie ma na to ani jednej odpowiedzi. Ko ció  historyczny w zasa-
dzie nie by  pod tym wzgl dem lepszy od nas. Wyznanie Apostolskie
wspomina Ducha wi tego takimi s owami; "Wierz  w Ducha

wi tego." Ró ne inne staro ytne wyznania wiary w podobny sposób
po wi caj  Mu jedno zdanie. Wyznanie Nicejskie posuwa si  troszk
dalej mówi c: "I w Ducha wi tego, Pana i dawc ycia, który
pochodzi od Ojca, któremu jest oddawana cze  i chwa a wraz z
Ojcem i Synem, który przemawia  przez proroków."

Wyznanie Atanazyjskie, najpe niejsze i najbardziej rozwini te z
nich przyznaje pe ne bóstwo Duchowi, ale chocia  dosy  d ugo jest w
tym dokumencie przedstawiana w ciwa prawda o Ojcu i Synu, to o
Duchu wi tym jest powiedziane tyle: "Duch wi ty jest z Ojca i
Syna; nie zosta  stworzony ani zrodzony, lecz by  przedtem." Te
Deum Laudamus, najs awniejsza i najpi kniejsza staro ytna pie
chrze cija ska oddaje cze  dosy  d ugo Ojcu i Synowi, ale o Duchu
mówi tylko tyle: "Równie  Duch wi ty, Pocieszyciel."

Czy nie jest to dziwne, e w Nowym Testamencie jest tak wiele
miejsca po wi cone Duchowi wi temu, a tak ma o w chrze cija skich
pismach, które s  podobno oparte na Nowym Testamencie? Jeden z
ojców Ko cio a w rozprawie na temat Trójcy napisanej w trzecim
wieku po wi ca Duchowi wi temu sze  stron w ksi dze licz cej 140
stron. Chocia  broni w niej bóstwa Ducha wi tego, to o Ojcu i Synu
mówi 20 razy wi cej, ni  o Duchu wi tym.

Musimy sprawiedliwie przyzna , e w Nowym Testamencie jest
napisane wi cej o Synu ni  o Duchu, ale ta dysproporcja nie jest tak
wieka, jak w pismach, o których wspominali my wy ej, a ju  z ca
pewno ci  to ca kowite zaniedbanie Ducha we wspó czesnym
chrze cija stwie nie mo e by  usprawiedliwione biblijnie. Duch
wyst puje ju  w drugim wersecie pierwszej ksi gi Biblii, jak równie
setki razy pomi dzy pierwsz  i ostatni  stron .

Nie jest  jednak tak wa ne to,  ile razy Duch jest  wymieniony w
Biblii, albo w innych pismach, ale jaka wa no  jest Mu przypi-
sywana, kiedy jest o Nim mowa.  Nie ma w tpliwo ci co do tego, e
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istnieje olbrzymia dysproporcja pomi dzy tym ile miejsca
jest po wi cone Duchowi wi temu w Pi mie wi tym, a
ile miejsca zajmuje w chrze cija stwie ewangelikalnym.

W S owie Bo ym Duch wi ty jest konieczny. Tam On
dzia a pot nie i twórczo; tu jest On troch  wi cej ni
poetyckim westchnieniem, a w najlepszym przypadku
zbawiennym wp ywem. Tam dzia a w majestacie, ze
wszystkimi przymiotami Boga; tu jest On nastrojem,
delikatnym uczuciem dobrej woli.

Zgodnie z tym, co mówi Biblia, wszystko, co Bóg
czyni  w stworzeniu i odkupieniu, czyni  to przez
Ducha wi tego. Duch wi ty unosi  si  nad wiatem
wtedy, kiedy Bóg powo  go do
istnienia. Jego obecno  tam by a
konieczna. Daj ce ycie dzia anie
Ducha  wi tego  widzimy  w  ca ej
Biblii i dlatego, e jest On Panem i dawc ycia, mog a
nast pi  tajemnica wcielenia. "Duch wi ty zst pi na ciebie
i moc Najwy szego zacieni ci . Dlatego te  to, co si
narodzi b dzie wi te i b dzie nazwane Synem Bo ym"

ukasz 1:35).
Wielkie znaczenie ma to, e nasz Pan, chocia  by

Bogiem z Boga, nie dzia  dot d, a  zosta  namaszczony
Duchem wi tym (Dz. Ap. 10:38). Syn wykonywa  Swoje
uczynki mi ci jako Cz owiek namaszczony Duchem; Jego
moc pochodzi a z Ducha mocy.

drze zasugerowano, e bardziej objawiaj  nazw
dla Dziejów Apostolskich   by aby nazwa Dzieje Ducha

wi tego. Ludzie, których wielkie czyny s  tam zapisane
nie mogliby dokona  ani jednego z tych czynów mocy,
gdyby nie zostali nape nieni Duchem. Nawet Pan im
zabroni  robienia czegokolwiek w swojej w asnej sile.
"Lecz wy pozosta cie w Jerozolimie dot d, a  b dziecie
przyobleczeni moc  z wysoko ci" — powiedzia  im ( ukasz
24:49).

Jedyna moc, jak  Pan uznaje w Swoim ko ciele jest
moc Jego Ducha, podczas gdy jedyn  moc , jaka jest
obecnie   uznawana   przez   wi kszo    ewangelikalnych
chrze cijan jest moc cz owieka. Bóg czyni Swoje dzie o
poprzez dzia anie Ducha, podczas gdy przywódcy

chrze cija scy próbuj  dzia  poprzez
moc wykszta cenia i oddany intelekt.
Wybitna osobowo  zaj a miejsce
boskiego natchnienia. Wszystko, co

ludzie robi  w swojej w asnej sile i przy pomocy w asnych
zdolno ci jest tylko na teraz; nie ma w tym wiecznych
warto ci. Tylko to, co jest dokonywane poprzez wiecznego
Ducha b dzie trwa o na wieki; wszystko inne jest
drewnem, sianem, s om .

Jest to powa na my l, e niektórzy z nas, którzy
uwa aj  si  za wa nych przywódców ewangelikalnych mog
wreszcie stwierdzi , e byli my zaj ci zbieraniem s omy.

A.W. Tozer (napisane jako artyku  redakcyjny 1950-1963)

Masz Pocieszyciela!
Ucz  si  czego  wspania ego o Duchu

wi tym. Ma on bardzo unikalne
cechy: Nie lubi mówi  o sobie. Nie
zwraca naszej uwagi na siebie.

Próbowa em pilnie studiowa
Ducha wi tego, kopa em w ca ych
tomach napisanych o Nim przez
szanowanych autorów. Niektóre z tych
ksi ek s  bardzo g bokie w tre ci i
cz sto trudne do zrozumienia -
ksi ki o Jego naturze i osobowo ci.

 one wszystkie bardzo interesuj ce
... ale nie zawsze buduj ce. Fakt jest
taki, e one nie mog  by  buduj ce.
Poniewa  mo na zrozumie  o Duchu

tylko to, co objawi sam Duch -- a On
nie chce mówi  o sobie!

Próbowa em zrozumie  znaczenie
imion Ducha wi tego ~ Pocieszyciel,
Or downik, ten, który si  wstawia za
nami - szukaj c jakiego  wgl du w
to kim On jest. Ale wreszcie u wia-
domi em sobie, e my Chrze cijanie
nie musimy rozumie  osoby Ducha

wi tego - gdy  On nie chce nam
mówi  ukrytych  rzeczy  o  Sobie.
Wystarczy nam wiedzie , e jest On
jednym z Trójcy: wieczny, Duch
Chrystusowy zes any na t  ziemi , aby
zamieszka  w nas, którzy wierzymy.

Jego oczy s  zawsze skierowane na
Chrystusa!

Duch wi ty nie chce, aby my
wiedzieli o Nim du o, ale aby my
znali Jego misje - a ta misia jest
przyprowadzenie nas do Jezusa i
zachowanie nas w czysto ci i wi -
to ci. On ca y czas dzia a, objawiaj c
nam w naszych sercach Chrystusa i
raduje si , kiedy chcemy pozna
dlaczego On przyszed .

Jezus powiedzia : "Kiedy
przyjdzie On, Duch prawdy,
wprowadzi was we wszelk  prawd ,
bo nie sam od siebie mówi  b dzie,

"Tylko to, co jest dokonane poprzez
Wiecznego Ducha b dzie trwa  na wieki;
wszystko inne to drewno, siano, s oma."
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lecz cokolwiek us yszy, mówi
dzie i to, co ma  przyj  wam

oznajmi. On mnie uwielbi, gdy  z
mego   we mie i wam   oznajmi"
(Jan 16:13-14).

Jezus powiedzia : "Nie
zostawi  was sierotami,

przyjd  do was"
(Ew. Jana 14:18)\

Kiedy Jezus to mówi , sta  przed
swoimi uczniami na Górze
Przemienienia."" Zabra     swoich

-"Itr

wybranych na ostatni moment
spo eczno ci, zanim mia  by  zabrany
do nieba. Jaka to by a smutna i
zrozpaczona grupa!

Ich jedyne ród o pociechy by o
im zabierane. Jezus by  ich
przewodnikiem i nauczycielem, ich
rado ci , pokojem, nadziej  i
mi ci . Teraz fizycznie ich
opuszcza! i jestem pewny, e oni
my leli tak: "Kto nas teraz
poprowadzi? Gdzie znajdziemy s owa
ycia wiecznego? On jest Bogiem w

ciele -- teraz nas zostawia! Powiedzia
nam, aby my szli na ca y wiat i

osili ewangeli  w jego imieniu. Ale
_

sk d we miemy moc i autorytet? On
jest wszystkim, co znali my.
Zbudowali my ca y nasz wiat wokó
Niego!"

Jezus czyta  ich my li. Wiedzia
te  co ich b dzie spotyka o; trud,
osamotnienie, prze ladowanie i utrata
wszystkiego, pozbawienie ich
ziemskich dóbr, stawianie przed

dami, a nawet tortury w jego
imieniu.

Mam w tpliwo ci, czy wielu z
nich wtedy naprawd  s ysza o lub
rozumia o te nie miertelne s owa
Jezusa: "nie zostawi  was bez
pocieszenia: ja was pociesze" Mówi
przez to: "Nigdy was nie wydam w
szpony szatana! Nie pozwol , eby cie
mieli sami prowadzi  walk . Wiem co
was b dzie spotyka o — ale znam te
wspania y plan Ojca w stosunku do
was. Gdyby cie to wiedzieli i
rozumieli,  to  wasze  serca  by  si
radowa y! Skakaliby cie z rado ci,
poniewa  Ja odchodz  do Ojca."

"Ja prosi  b  Ojca i da wam
innego Pocieszyciela, aby by  z wami
na wieki ... przebywa w ród was i w
was b dzie" (Jan 14:16-17). Jezus
mówi : "zostawiam was, jako jeden
cz owiek -- Bóg w ciele, a powróc  do

was jako Duch." I rzeczywi cie Duch
wi ty jest duchem Chrystusowym.

Mo e zapytasz, czy Duch wi ty
nie zosta  wys any dla wszystkich
ludzi?  Czy  Pismo  nie  mówi,  e

dzie On wylany na wszelkie cia o w
czasach ostatecznych?

Tak — On zosta  pos any na wiat
do grzesznika w jednym celu: jako
przekonywuj cy o grzechu.
sprawiedliwo ci i sadzie.  "Kiedy  On
przyjdzie, przekona wiat ,,o
grzechu, sprawiedliwo ci i o s dzie"
(Ew. Jana 16:8).

Na pierwszym miejscu On
przekonuje o grzechu: "O grzechu,
gdy  nie uwierzyli we mnie" (wiersz
9). Duch objawia, e wszelki grzech
jest oparty na jednym fundamencie:
niewiary. Oznacza to po prostu
niewiar  w  moc  krwi  Jezusa
Chrystusa do zbawienia i uwolnienia
od grzechu.

Po drugie, On przekonuje o
sprawiedliwo ci: "O sprawiedliwo ci,
gdy  odchodz  do Ojca i ju  mnie nie
ujrzycie" (wiersz 10). Kiedy Jezus
spogl da  na swoich uczniów, to
mówi  "wy, którzy widzicie mnie
wst puj cego do nieba jeste cie
wiadkami mojej sprawiedliwo ci --

gdy  Bóg by nie przenosi  nie wi tego
cz owieka. Duch wi ty b dzie przez
was  mówi  do  tego  wiata,  'wy  go
nazywali cie diab em, pijanic  wina i
oszustem. Ale jak odpowiecie na to,
e jest On zabrany przez Ojca do

chwa y?'"
Po trzecie, On przekonuje o

dzie: "O s dzie za , gdy  ksi
tego wiata zosta  os dzony (wiersz
11).  Duch  wi ty  wiadczy  temu
wiatu, e teraz wszyscy ludzie s

wolni -- poniewa  Jezus Chrystus
os dzi  i zniszczy  moc szatana na
krzy u.

Ale chocia  Duch wi ty jest
wylany w ten sposób na wszystkich
ludzi, to obecnie nie mieszka w ca ym
wiecie.  Nie,  obecnie  mieszka  On

tylko w tych, którzy si  rzeczywi cie

Zamieszkuj cy Duch

"Nasz Ojciec da  nam podwójne objawienie samego siebie. W swoim Synu
objawia Swój wi ty obraz i stawiaj c go przed lud mi zaprasza ich, aby
si  stali podobni do Niego, poprzez przyj cie Go do swoich serc i ycia.
W Swoim Duchu posy a Swoj  Bosk  Moc, aby nas nape ni a i od
wewn trz przygotowa a do przyj cia Syna i Ojca ...

"Wieczne ycie mia o si  sta yciem cz owieka, mieszkaj c w jego
istocie i wiadomo ci i przybieraj c kszta t ludzkiej woli i ycia. Tak, jak
przez Ducha Bóg jest tym, kim jest; tak, jak w Ojcu i Synu Duch jest
zasad , w której ich osobowo  jest zakorzeniona, tak ten Duch Boskiego
ycia ma by  teraz w nas, w najg bszym tego s owa znaczeniu zasad

naszego ycia, korzeniem naszej osobowo ci i yciem naszej istoty i
wiadomo ci. On ma by  jedno z nami w ca kowitej Boskiej imanencji,

mieszka  w nas, tak samo, jak Ojciec w Synu a Syn w Ojcu. Pok my si
w wi tym szacunku, aby odda  cze  i adoracj  i otrzyma  pot ne

ogos awie stwo."

Andrew Murray (1828-1917)
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narodzili na nowo, którzy chodz  przez wiar w dokonane
dzie o na krzy u. Pragnie On objawi  si  w ca ej pe ni w
nich i dla nich.

Duch wi ty nie zosta  pos any do nas, jako bierny,
aby wp yw. Wielu chrze cijan wyobra a Go sobie jako

pewnego rodzaju s odk , niewinn  mg  rozpylon  nad
ziemi  -- koj cy boski eter, który wype nia ich ycie.
Niektórzy uwa aj , e wystarczy tylko "wdycha  Go"!

Nie -- Duch wi ty jest osob , posiadaj  osobowo !
Jest  On  tak  samo  realny  w  duchu,  jak  ty  w  ciele!  Ma
umys , oczy, uszy i uczucia. Nie mo esz Go sobie
wyobrazi  w ludzkim kszta cie — ale On s yszy i mówi.

Gdyby Jezus mia  si  nagle ukaza  ko o ciebie i i  z
tob , to czy rozmawia by  z Nim? Czy chcia by  Mu zada
jakie  pytania i mia by  jakie  pro by? Czy otworzy by
przed Nim swoje serce i powiedzia by  Mu o wszystkim, co
prze ywasz? Oczywi cie, e tak! A Bóg pos  Ducha

wi tego do nas na ziemi , aby by  tak osobowo z nami!
Ostatnio powiedzia em do Ducha wi tego tak:

"Czytam  o  yciu  uczniów,  e  mówi  do  nich  wyra nie.
Duchu wi ty, je eli przemawia  do ludzi po ukrzy o-
waniu  Jezusa,  to  mów  równie  do  mnie."  "Ja  chc
Dawidzie, je eli :uznasz, e jestem z tob  osobi cie."

Kiedy przygotowywa em to kazanie, to w moim sercu
eksplodowa a ta smutna prawda: My wierzymy, e Duch

wi ty zosta  pos any na wiat. Ale trudniej nam uwierzy .
e zosta  On pos any do nas osobi cie - aby my mogli

powiedzie : "On jest mój!"

Kiedy Duch wiaty wejdzie do naszych
serc, to powoduj , e nasze relacje z

Bogiem Ojcem i Jezusem staj  si  osobiste.

Duch wi ty ma sposób na upraszczanie naszych relacji z
Bogiem Ojcem. To On uczy nas mówi  "Abba, Ojcze."

Ten zwrot odnosi si  do orientalnego zwyczaju z
czasów Biblijnych dotycz cego adopcji dziecka. Do tego
czasu, a  dokumenty zosta y podpisane i opiecz towane
przez adoptuj cego ojca, dziecko widzia o tego cz owieka
tylko jako ojca. Nie mog o nazywa  go Abba. to znaczy
"Mój."

Kiedy tylko dokumenty zosta y podpisane, zarejestro-
wane i zapiecz towane, opiekun dziecka przedstawia  go
adoptuj cemu ojcu — i po raz pierwszy dziecko to mog o
powiedzie  "Abba, Ojcze!" Kiedy ojciec obejmowa  go,
dziecko mówi o "Mój ojcze! On nie jest ju  tylko jakim
ojcem, ale jest moim ojcem!"

To jest dzie o i s ba Ducha wi tego. On opiekuje si
tob  w imieniu Chrystusa. Przedstawia ciebie Ojcu i
przypomina ci stale: "Ja zapiecz towa em dokumenty. Nie
jeste  ju  sierot  — jeste  legalnie synem Bo ym! Teraz

masz bardzo kochaj cego, bogatego, pot nego Ojca.
Obejmij Go -- nazywaj Go: 'mój ojcze.' Ja przyszed em,
aby ci pokaza , jak bardzo On ciebie kocha! Na pewno by
ci  nie adoptowa , kiedy by  dziki, grzeszny i zbunto-
wany, gdyby ciebie nie kocha  i nie chcia !"

Pomy l o tych milionach ludzi, którzy id  do piekl
ka dego dnia. Ale Bóg wybra  ciebie. I nie tylko ciebie
wybra , ale adoptowa ! On podpisa  i zapiecz towa  doku-
menty przez Ducha wi tego, aby  móg  nazywa  Ojca
swoim - aby  móg  wo  "Abba, Ojcze!"

To wo anie powinno by  jednym z najwy szych
wyrazów rado ci i wdzi czno ci. Duch w nas dos ownie
wo a: "Jeste  dziedzicem wszystkiego, co Jezus zdoby . A
jakie to wielkie dziedzictwo, poniewa  Ojciec jest
najbogatszym w ca ym wszech wiecie! Nie uchylaj si
przed nim wstydliwie. On si  na ciebie nie gniewa.
Przesta  si  zachowywa , jak biedna sierota, której brak
rado ci i duchowego zwyci stwa. Nie jeste  zapomniany,
wi c raduj si w Nim!

"On jest twoim Ojcem. Jezus jest twoim Panem,
bratem, przyjacielem, Oblubie cem. I ja równie  zosta em
pos any dla ciebie, aby ci  prowadzi , broni  i zacho-
wywa . Jestem twój! Mieszkam w twoim sercu i chc  by
z tob  jak najbli szy przyjaciel. Musimy chodzi  i
rozmawia  razem!"

Umi owani, ja stwierdzi em, e ju  nie wchodz  do
mojej komory modlitwy pot piony, bo mam t wiadomo .
Wiem, e moje grzechy s  pod przykryciem krwi. Wiem,
e Duch wi ty da  mi si , abym chodzi  w Jego wi to ci

i sprawiedliwo ci. I mog  wej  przed Jego oblicze i
powiedzie : "Duchu wi ty, wiem, e wype niasz ca y
wiat - ale jeste  równie  mój. yjesz we mnie! Jezus

umar  za  ca y  wiat  --  ale  jest  On  równie  moim
Zbawicielem!"

"Wszak nie wzi li cie ducha niewoli, by znowu
ulega  boja ni, lecz wzi li cie ducha synostwa, w którym
wo amy: Abba, Ojcze! Ten to Duch wiadczy wespó  z
duchem naszym, e dzie mi Bo ymi jeste my ...
dziedzicami Bo ymi, a wspó dziedzicami Chrystusa"
(Rzymian 8:15-17).

Czy dostrzeg  ju  swoje "dokumenty adopcyjne"? S
przed tob  — w twojej Biblii! A Duch wi ty jest piecz ci ,
która mówi: "Zosta  zaadoptowany przez niebia skiego
Ojca!"

Duch wiaty zosta  pos any
do nas z misj  mi ci

Misj  Ducha jest pocieszanie oblubienicy Chrystusa podczas
nieobecno ci Oblubie ca, Chrystusa. "Da wam innego
Pocieszyciela, aby by  z wami na wieki" (Jan 14:16). Ale
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Pocieszyciel, Duch wi ty, którego
Ojciec po le w imieniu moim nauczy
was wszystkiego i przypomni wam
wszystko, co wam powiedzia em
(15:26).

"Pocieszyciel" oznacza kogo , kto
koi w czasie bólu lub smutku -- kto
agodzi ból i smutek, daje ulg .

pociesza i dodaje otuchy. Ale mnie
podoba si  definicja z j. greckiego:
"Ten, kto k adzie ci  na ciep ym u
bezpiecze stwa." W czasie zimnej,
ciemnej nocy twojej duszy On k adzie
ci  na mi kkim ku swojej pociechy
i koi swoja agodn  r .

Nazywaj c Ducha wi tego
Pocieszycielem Jezus poda  nieomyln
przepowiedni . Przepowiada , e jego
lud b dzie musia  znosi  niewygod  i

dzie potrzebowa  pocieszenia — e
dzie du o bólu i cierpienia w ród

Jego ludu w czasach ostatecznych.
Przed Chrystusem Duch wi ty

przychodzi  na ziemi  w chwilach
wyznaczonych przez Boga -- jako
Stwórca, jako Objawiaj cy boskie
prawdy, jako Czyni cy cuda. Ale
tylko do nas, którzy yjemy w czasach
ostatecznych zosta  pos any jako
Pocieszyciel!

Mo e powiesz: "S ysza em przez
ca e ycie, e Duch wi ty mnie
pociesza. Ale w jaki sposób mnie
pociesza? Potrzebuj  tego teraz,
poniewa  mam problemy i trudno ci."
Jego odpowied  dla ciebie jest zawarta
w dwóch prostych zdaniach:

"Jeste  kochany. I
odchodzisz!"

Po pierwsze Duch wi ty przynosi
pociech  poprzez przypominanie ci, e
mieszka w tobie z ca  swoj  moc  od
Boga zawart  w Jego istocie. Dlatego
mo esz powiedzie : "Wi kszy jest ten,
który mieszka we mnie, ni  wszystkie
moce wiata po czone razem —
wi kszy ni  wszystkie moce
demoniczne!" Bóg pos  Ducha, eby

 wszelkiej Jego mocy i ochroni

ci  od szpon szatana - aby podniós
twojego ducha, odp dzi  depresje i
zala  twoja dusze mi o ci  Pana.

"A nie tylko to, chlubimy si  te
z ucisków wiedz c, e ucisk wywo uje
cierpliwo  ... a nadzieja nie zawodzi,
bo mi  Bo a rozlana jest w sercach
naszych przez Ducha wi tego, który
jest nam dany" (Rzymian 5:3,5).

Jedno z t umacze  Biblii podaje to
tak: "Mi  Bo a jest wylana w
naszych sercach" w ka dy zak tek i
zakamarek naszej istoty. To oznacza,
e  kiedy  jeste  w  k opocie  ...  kiedy

przychodzi prze ladowanie ... kiedy
nie wiesz w któr  stron  si  uda  ...
w twoich najtrudniejszych, niepoko-

cych chwilach -- zatrzymaj
wszystko! Porozmawiaj z Duchem

wi tym, który jest w tobie. Zapytaj
Go: "Co masz mi do powiedzenia w
tej chwili na ten temat?"

Czy my lisz,  e  On b dzie  sta  i
nic  nie  zrobi  w  tym  kierunku?  Czy
móg by On patrze  biernie, jak ty
jeste  rozdzierany  --  kiedy  jest  On
tym, który by  obecny, aby policzy
twoje cz stki, gdy by  kszta towany
w onie matki?

Nie! W tych chwilach powie ci:
"We  wielki yk Bo ej mi ci!" Duch

wi ty ustawicznie wlewa mi  Ojca
do naszych serc. Czy przyjmiesz j ?

Dla Ducha wi tego jest to
ca kowitym afrontem, je eli ty yjesz
dzie  po dniu, rok po roku tak, jak
gdyby  by  bezsiln , bezradn  sierot .
Przera aj  niewiar  jest pozosta-
wanie w strachu i zatroskaniu o jutro,
dr czenie si  tak, jak gdyby Duch

wi ty w tobie wyjecha  w jak
podró  i nie wiedzia  o twoich
potrzebach.

Nie, Duch wi ty nigdy nie
wyje a w podró  - On przyszed ,
aby pozosta . On przynosi pociech  w
twoim ucisku, a w czasie do wiadcze
mówi jasno i g no: "Nie wstyd  si
swoich do wiadcze  i ucisków.
Wstawaj  znowu  na  nogi!  Bóg  uczy
ci    cierpliwo ci.   Buduje   w   tobie

do wiadczenie i kocha ci  w rodku
twojego bólu!"

Duch wi ty pociesza nas te  w
inny wspania y sposób. Szepce nam:

"Aha, twoje walizki s  spako-
wane. Jeste  dziedzicem i nie jeste  tu
na d ugo. Czemu mia by  si  tym
wszystkim martwi ? Wkrótce zosta-
wisz te wszystkie k opoty za sob !
Raduj si  wi c — masz miejsce przy-
gotowane w chwale. Jeste  umówiony
na wieczne spotkanie. Ja jestem tu po
to, eby ci w tym dopomóc!"

Duch wiaty wype ni ci
wiadomo ci , e Bóg

ciebie kocha!

W tym punkcie wielu wierz cych
zawodzi Boga. S  gotowi, aby Duch

wi ty przekonywa  ich o grzechu i
upadku ci gle na nowo. Ale nie
pozwol , aby Duch wi ty zala  ich
mi ci  Ojca.

Legalista  lubi   tylko  pod
oskar eniem. Nie zrozumia  on nigdy
mi ci Bo ej i nie pozwoli , aby
Duch wi ty rozla  t  mi  w jego
duszy. Przyjmie oskar enie, ale nie
pozwoli, eby Duch wi ty zanurzy
go w mi ci Bo ej. Rezultat jest taki,
e nigdy nie czuje si  on kochany.
yje w ustawicznej niewoli tego, e

musi udowodni  swoj  mi  do
Pana!

My w Ko ciele Times Square
nauczamy, e cz owiek sprawiedliwy,
który naprawd  kocha Jezusa, mi uje
te  napominanie. Uczy si  przyjmo-
wa  z wdzi czno ci  to, kiedy Duch

wi ty odkrywa jego ukryte zak tki
grzechu i niewiary ~ poniewa  czym
lepiej upora si  z grzechem, tym
szcz liwszy i wolniejszy si  staje.

Jednak u wielu wierz cych widz
takie nastawienie: "S  mnie dalej
Panie — przekonuj mnie, bij mnie!"
To nie jest prawdziwe przekonanie od
Boga. Widz  to na przyk ad w wielu
listach, które ludzie pisz  w odpo-
wiedzi na moje kazania wysy ane w
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formie pisanej. Kiedy pisz  poselstwo,
które grzmi s dem, otrzymuj  listy
wyra aj ce zgod  z tym.

A kiedy dziel  si  s odycz
mi ci Jezusa, otrzymuj  listy
mówi ce: "Nie g osisz ju  prawdy!"
Wygl da to tak, jak gdyby ci ludzie
mówili:  "Je eli  nie  karcisz,  to  to  co
mówisz nie mo e by  ewangeli ."
Tacy wierz cy nigdy nie poddali si
tej wielkiej misji mi ci Ducha

wi tego!
Moja córka Bonnie jest zam na i

ma dwoje dzieci. Obecnie prze ywa
okres wielkiej próby, walcz c z
rakiem z pomoc  Ducha wi tego.
Jest to prawdopodobnie najgorszy
moment smutku w mojej relacji z ni ,
kiedy widz  jak cierpi. W ród tego
wszystkiego powiedzia a do mnie;
"Tatusiu, ja zawsze ci sprawia am

opoty, prawda? Nigdy nie by am
tak  córk , jak  powinnam by .
Sprawia am ci tyle bólu."

Ach, jak bardzo si  myli a! To
wcale nie by a prawda - ja nigdy tak
o niej nie my la em, kiedy wzrasta a.
Widzia em w niej dobro i mi .
Zawsze by a kim  szczególnym --
nigdy nie by a rozczarowaniem.

Ale niestety w taki sposób wiele
dzieci Bo ych patrzy na siebie dzisiaj.
Czuj  si  jak osierocone dziecko,
któremu nigdy nie udaje si  przypo-
doba  swojemu ojcu — które zawsze
sprawia k opot i zawód.

A  to  boli  Boga!  Je eli  tak  si
czujesz, to jest to afront dla Ducha

wi tego -- poniewa  nie widzisz, e
cz ci  Jego zadania jest pocieszanie
ciebie. On ciebie pociesza poprzez

wiadomienie ci, e jeste  kochany,
e zosta  zaadoptowany — i e jest

On z tob , aby ci  przeprowadzi
przez k opoty i problemy.

W tym miejscu musisz si  nauczy
chodzi  w Duchu — a nie wed ug
uczu ! W ostatnim kazaniu napisa em,
e chodzenie wed ug Ducha oznacza

pozwolenie, aby Duch wi ty
wykonywa  w nas to, na co zosta

pos any. A to oznacza pozwolenie,
aby On wype ni  twoje serce teraz
Bo  mi ci ! "Poniewa  mi
Bo a rozlana jest w naszych sercach
przez Ducha wi tego, który jest nam
dany" (Rzymian 5:5).

Mo e zosta  obrabowany z
mi ci Bo ej z powodu legalizmu.
Chodzisz do ko cio a i siedzisz w
wi zach strachu, poniewa  tak, jak
moja córka Bonnie my lisz, e masz
brudne r ce, e jeste  czarn  owc  w
rodzinie. Nie wiesz jak powiedzie
"Mój Ojcze -- Abba, Ojcze!"

Niech  Bóg  wyrwie  ci  z  tego
dzisiaj! Duch wi ty nie przyszed  po
to, aby ci  pot pi  ~ przyszed  On po
to, aby przekona  i os dzi wiat!
Przyszed , aby ci pokaza , e jeste
adoptowany przez Ojca i e jeste
bardzo kochany!

Duch wiaty powie ci
dzisiaj: "Tak, jak matka
tuli swoje dziecko, tak

Ja ciebie pociesz ."

Izajasz powiedzia : "Jak matka
pociesza syna, tak Ja b  was
pociesza  i w Jeruzalemie doznacie
pociechy" (Izajasz 66:13). Izajasz
pisa  do upartego ludu Bo ego, który
"chodzi  wed ug swojego serca"
(Izajasz 57:17).

Powiedz mi jak d ugo nauczyciel
dzie sta  przy upartym, opornym

studencie, który nie przyjmuje jego
instrukcji? Jak d ugo doradca b dzie
cierpliwy z kim , kto nie chce s ucha
jego rady?

Nie bardzo d ugo! Ale prorok
Izajasz bierze jeden z najwy szych
wzorów, jakie s  mo liwe w ród ludzi
-  wzór  mi ci  matki  do  dziecka  -  i
pokazuje nam co  z tej mi ci, jak
ma dla nas nasz Ojciec.

Widzia em w gazetach w Nowym
Jorku wiele zdj  matek, które sz y do

du ko o swojego oskar onego syna.
Matka siedzi wiernie przez ca y proces

i wzdycha nad nim. S yszy jak
odczytywane s  dowody oskar enia i

acze. Jest obecna, kiedy syn wstaje,
aby wys ucha  og oszenie wyroku
skazuj cego. A kiedy wyprowadzaj
go, a on odwraca si , aby skin  na
po egnanie, ona posy a mu ca usa i

acze, kiedy syn jest odprowadzany
do wi zienia. Ale ona nigdy z niego
nie rezygnuje!

Jedna matka w naszym Zborze
po wi ca ca y dzie , aby odwiedzi
syna,  który  jest  w wi zieniu  w stanie
Nowy Jork. Wsiada w autobus i jedzie
kilka godzin, eby go zobaczy  na
kilka chwil. Taka matka b dzie
spogl da a na syna ubranego w
wi zienne ubranie i b dzie widzia a w
jego oczach agoni  — i za ka dym
razem ona wewn trz troch  wi cej
umiera. Ale ona nigdy z niego nie
rezygnuje. On jest nadal jej synem!

Drogi wi ty, Duch wi ty chce,
aby  pozna  taki rodzaj mi ci Bo ej
do ciebie! Pociesza nas mówi c:
"Kiedy  powiedzia , e oddajesz
wszystko Jezusowi. Odda  Mu swoj
mi , a On nadal ciebie kocha.
Teraz ja ci nie pozwol  odej .
Zosta em pos any przez Niego, aby
wykona  zadanie - i b  to robi
dalej."

Nie ma na tej ziemi prawdziwego
pocieszenia dla nikogo oprócz tego,
które daje Duch wi ty. Ludzie
biegaj  do doradców, psychologów,
przyjació , kap anów, ksi ek, ta m,
wyk adów, seminariów, terapii
grupowych. Ale ile pocieszenia
otrzymuj ? Nawet nie tyle, eby im
wystarczy o na drog  do domu!
Wszystko to jest daremne; ból
powraca. Ten wiat nie ma nic do
zaoferowania dla zranionego ducha:

wiat Go nie pozna " (Jan 1:10).
Dlatego potrzebujesz, aby Duch

wi ty mieszka  w tobie. Tylko On
mo e ci  po  w nocy w ciep ym

ku i wype ni  twoje serce dosko-
na ym pokojem. Tylko On mo e ci
naprawd  pocieszy  w czasie bólu i
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smutku.  On  jest  tym,  który  da  ci
zapewnienie: "To pocieszenie nie jest
tylko chwilowe, ale wieczne! B dziesz
pocieszony przez ca  wieczno !

Czy prosi  o trwa  obecno
Ducha wi tego w tobie? Nie szukaj
wi c znaków — pragnij tylko wi cej

Jezusa. Po prostu powiedz: "Jezu,
wejd  i rozszerz moje serce; Duchu

wi ty przyjd  i we  mnie w posia-
danie. B  moim pocieszycielem,
moim przewodnikiem."

Módl si  prosto z wiar , wierz c
i ufaj c, e Bóg, twój mi uj cy Ojciec

Niebia ski nie da ci kamienia, kiedy
dziesz prosi  o chleb. Po le

Pocieszyciela!

Dawid Wilkerson (1992)

Zysk z posiadania Ducha
Ew. Jana 14:15-20

Maj c Ducha, mamy wielki zysk. Wydaje mi si , e nie
wywar o to na nas wystarczaj cego wra enia. Uczniowie
mieli wspania y przywilej przebywania w towarzystwie
Syna Bo ego, kiedy by  On tu na ziemi. Niew tpliwie w
Jego obecno ci oczekiwali w jakiej  mierze na dzie  Ducha.
On dla  nich  uczyni  wiele  tego,  co  pó niej  sta o  si  sfer
Ducha. Ale pomimo tego, nie mo emy nie zauwa , jak
ma o  oni  weszli  w  to,  co  by o  obecne  z  nimi  w  Synu
Bo ym, albo w zrozumienie Jego mi ci.

On móg  powiedzie  do Ojca "Objawi em im imi
Twoje," ale oni tak ma o znali to wi te imi  które zosta o
im zamanifestowane przez i w Synu! W Nim by a pe nia
aski i prawdy; z Niego promieniowa  ka dy promyk

boskiej chwa y, ale jak ma o to by o zrozumia e! W tym
rozdziale Tomasz mówi: "Panie, nie wiemy dok d
idziesz"... a Filip mówi: "Panie, poka  nam Ojca, a
wystarczy nam." Wiele razy mówi  im o swojej mierci i
zmartwychwstaniu, ale oni tego nie rozumieli. Dla nich to
by o tajemnic .

Gdy  zrozumienie tego wszystkiego, co przysz o tu w
Synu Bo ym jest uzale nione od obecno ci Ducha. Je eli
patrzymy  na  te  rzeczy  ze  strony  Ojca,  to  wszystko  by o
objawione, kiedy Syn by  tutaj, ale z naszej strony wszystko
opiera si  na obecno ci Ducha. Umys owa szybko , czy
naturalne zdolno ci nie pomog  nam w tych rzeczach. Ale
Duch mo e i powoduje to, e Syn Bo y i Jego S owa i
dzie a staj  si  dla nas bardziej rzeczywisto ci , ni  by o to
dla tych, którzy przebywali z Nim w dniach Jego cia a.
Teraz wierz cy rozumiej  przez Ducha wiele z tego, co
by o tajemnic  dla tych, którzy przebywali w obecno ci
Syna Bo ego, kiedy by  na tej ziemi w ciele.

"On da  wam innego Pocieszyciela,  aby  by  z  wami  na
wieki." Duch wnosi trwa y porz dek w kontra cie do tego
wszystkiego, co zosta o z amane przez mier  Chrystusa.

Dla uczniów by o to wielkim b ogos awie stwem, e mogli
chodzi  z Mesjaszem na ziemi, ale by  to pewien porz dek
rzeczy, który doszed  do swojego ko ca. Zako czy a go
mier . Pasterz zosta  uderzony i owce si  rozproszy y.

Pawe  powiedzia : "A je li znali my Chrystusa wed ug
cia a, to teraz ju  nie znamy" (2 Koryntian 5:16). Ten
porz dek rzeczy doszed  do ko ca, nie by  wieczny.

Ale  kiedy  Pan  powiedzia :  "Mario"  do  tej,  która
szuka a  Go  w  grobie,  który  On  ju  na  zawsze  opu ci ,  to
ustanowi  On wi zy pomi dzy sob  a ni , które s  wieczne.
Kiedy da  si  pozna  tym dwom uczniom w drodze do
Emaus podczas amania chleba, i kiedy stan  w ród swoich
uczniów w Jerozolimie i powiedzia : "Pokój wam," to

czy  ich serca z Sob  poza zasi giem mocy mierci. By
to nowy porz dek rzeczy - porz dek zmartwychwstania i
wniebowst pienia - który trwa na wieki.

Duch przyszed  z tej strony. To, czym by a osobista
obecno  i s owa Zmartwychwsta ego dla Jego uczniów w
dzie  zmartwychwstania, tym Duch jest dla nas dzisiaj. Jest
On cznikiem ze zmartwychwsta ym i wzniesionym do
nieba Chrystusem i porz dkiem rzeczy, który trwa na
wieki.

My my zakosztowali g bokiej rado ci w Panu i w
naszych my lach o naszym po czeniu z Synem Bo ym.
Czy mier  rzuci  na  to  cie ?  Nie,  poniewa  to  trwa  na
wieki. Duch jest zwi zany z wiecznym porz dkiem rzeczy.
Nic nie mo e tego dotkn ; nic nie mo e tego z ama . Jaki
niezmierzony zysk jest w tym, kiedy mamy ywe wi zy z
takimi b ogos awionymi rzeczami! W Duchu u wiadamiamy
sobie nasz zwi zek z Chrystusem. Jest to niesplamiona i
nie miertelna rado .

"Wy Go znacie, gdy  z wami przebywa i w was
dzie." Czy wi c znamy Ducha? W jaki sposób znamy

przyjaciela? Czy nie po tym, co przynosi i jak rozmawia z
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nami? W ten sam sposób znamy Ducha. Nikt inny oprócz
Pocieszyciela nie mo e spowodowa  tego, aby Syn Bo y
by  obecn  rzeczywisto ci  w naszych sercach, albo da
nam rado  Jego mi ci.

Je eli Chrystus jest przed nami, a jego b ogos awione
rzeczy zajmuj  nasze serca, to jest to za spraw  Ducha, a
Ducha poznajemy po tym, co dla nas czyni w ten sposób.
On powoduje to, e Syn Bo y staje si  dla nas obecn
rzeczywisto ci  tak, e nie jeste my jego pozbawieni. wiat
Jego utraci , ale my nie. Wype ni o si  s owo: "Nie
zostawi  was sierotami, przyjd  do was."

To za spraw  Pocieszyciela widzimy Zmartwychwsta-
ego, który mówi: "Poniewa  Ja yj  i wy 

dziecie." yjemy w spo eczno ci ze zmartwychwsta ym

i uwielbionym Synem Bo ym.
"W tym dniu poznacie, e Ja jestem w Ojcu, a wy we

mnie, a ja w was." Ten werset przekazuje nam my l o
wspania ym systemie boskich uczu . Rozumiem przez to,
e Syn mieszka w uczuciach Ojca, zbór mieszka w

uczuciach Chrystusa, a Chrystus mieszka w uczuciach
zboru. Ten ca y b ogos awiony i boski system mi ci jest
ogarni ty przez Ducha i On powoduje, e nasze dusze
prze ywaj  z tego g boka rado .

Jak wielki jest zysk z posiadania Ducha! Oby my sobie
to u wiadamiali coraz wi cej!

CA. Coates (1862-1945)

Zycie w ca kowitym
poddaniu Duchowi wi temu

Czasami zastanawiam si , czy religia
nie jest jednym z najwi kszych
wrogów Bo ych na tym wiecie.
Brzmi to mo e okrutnie, ale jestem
ca kiem szczery zadaj c takie pytanie.
Wydaje mi si , e religia stawia
wi cej ludzi w takim po eniu, w
jak im Bóg -- je eli mo na tak
powiedzie  -- ma najwi ksze trudno ci
z dotarciem do nich przez Ducha

wi tego, ni  cokolwiek innego,
poniewa  stawia ich to w fa szywym
po eniu.

Bóg przeciwstawia temu nowy
porz dek, który jest ca kowicie
podporz dkowany Duchowi

wi temu. Co to oznacza by
ca kowicie pod panowaniem Ducha

wi tego? To oznacza, e wszystko
dzie poddane Duchowi wi temu.

Ty i ja zrozumiemy w ca ej pe ni, w
sposób kompletny i jasny, e je eli
co  robimy, dzia amy, my limy —
je eli w czym  funkcjonujemy bez
ca kowitego poddania Duchowi

wi temu -- to najprawdopodobniej
funkcjonujemy poza Bo  wol .

Mo emy mie  najlepsze intencje.
Nasze motywy mog  by  w porz dku.
Mo emy nawet  robi  to  dla  Pana,  ale
jest mnóstwo rzeczy wykonywanych
dla Pana, które nie s  wykonywane w
Duchu wi tym. Jest mnóstwo dzia
pochodz cych z czystych motywów
dla  sprawy  Pana,  ale  nie  s  one
dzia aniami Ducha wi tego.

Wierz , e Pan jest hojny i
askawy  ...  i  poniewa  jest  to  sprawa
nie wiadomo ci, to jest cierpliwy z
nami i stara si  prowadzi  nas na
lepsze drogi. B dny kierunek mo e
by  spowodowany pragnieniem wiat a
i podczas gdy nie jest dost pne
pe niejsze wiat o, albo dopóki ono si
pojawi, Pan jest przy nas i daje nam
tyle b ogos awie stwa, ile mo e.

Ale to nie oznacza, e na d sz
met  ca a ta dzia alno  w przesz ci
zostanie zaakceptowana i oka e si , e
by a ona zgodna z Bo  wol . W
jakim  punkcie za amie si  i ci, którzy

 w tym równie  si  za ami  i b
musieli uzna  fakt, e w gruncie
rzeczy du y procent tej ca ej pracy dla

Pana nie liczy si  ... i czym pr dzej
dojdziemy do takiego poznania, tym
lepiej.

To wszystko jest zebrane w
Krzy u. Krzy  po prostu mówi, e
porz dek, chocia  by to by  porz dek
religijny, porz dek dobrze umotywo-
wany, porz dek maj cy dobre
intencje, ale pochodz cy od cz owieka
w jego naturalnym stanie ... niekonie-
cznie przeciwnym Bogu, niekoniecznie
zbuntowanym przeciwko Bogu, lecz
zwyczajnie wyra aj cy naturalny stan
cz owieka taki, jaki on jest... ten ca y
porz dek jest tam odrzucony. W
krzy u Pana Jezusa Pan Bóg
powiedzia  wreszcie: Ty w swoim
naturalnym stanie nie mo esz Mi

 i nie mo esz przynosi  owocu
dla mojej chwa y! Mo esz i  i
pracowa  ... mo esz umrze  z wysi ku
próbuj c  Mi  s  ...  ale  pomimo
tego nadal pozostaje prawd  to, e nie
mo esz — sam z siebie — poprzez
adne naturalne zdolno ci — wydawa

dla Mnie owocu.
Jedyn  rzecz , która mo e spe ni
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Bo e oczekiwania i s  ku ywo-
towi wiecznemu jest to, co pochodzi
od Ducha wi tego. Jak
otrze wiaj ce to jest! Jak to analizuje
i rozdziela wszystko! Cz sto
zadajemy takie pytania: Czy to by o
powiedziane w Duchu wi tym? Nie
wystarczy zada  sobie takie pytanie:
Czy ja naprawd  tak my la em? Czy
chcia em to zrobi  dla Pana? Ale:
Czy by o to powiedziane, zrobione
w Duchu wi tym - albo czy ja to
zrobi em sam z siebie? Nie jest to
sprawa motywu czy   zamiaru,   ale
sprawa

Autorzy artyku ów:

"Osoba Ducha wi tego" "Duch

wi ty jest nieodzowny"

"Masz Pocieszyciela"

"Zysk z posiadania Ducha"

rozumowanie na ten temat. Tego
pragnie dokona  w nas Duch wi ty.
Do nas nale y uznanie tego, e nasze
ycie musi by  ca kowicie oddane

Duchowi wi temu.
To jest t o ca ego pytania na temat
ycia, Jestem pewny i mam wi ksz

pewno  teraz ni  kiedykolwiek
przedtem, e podstaw  naszego
zwyci skiego ycia jest dzia anie
Krzy a w odsuni ciu na bok
wszystkiego, co jest naturalne.

T. Austin-Sparks (1936) (J)

Mik  Barton, Searchlight.

A.W. Tozer, zaczerpni te z GOD TELLS THE
MAN WHO CARES. Copyright 1970. U yte za
zgod  Christian Publications, 3825 Hartzdale
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Dawid Wilkerson. U yte za zgod  World
Challenge, P.O. Box 260, Lindale, TX
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CA. Coates, zaczerpni te z FOOD OF LIFE. U yte
za zgod  Kingston Bibie Trust, rear of Wembley
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ycie w ca kowitym poddaniu Duchowi wi temu"          T. Austin-Sparks, zaczerpni te z LIVING
WATERS FROM DEEP WELLS OF
REVELATION (TOM 1). U yte za zgod  Three
Brothers, 634 D Street, Staunton, VA 24401
USA.
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Chocia  Searchlight wierzy, e wszystkie artyku y w tym numerze w jasny sposób g osz  prawdziwe poselstwo Chrystusa, to niekoniecznie
zgadzamy si  ze wszystkimi pogl dami doktrynalnymi ró nych wydawców.

wiat o ycia" jest publikacj  Searchlight. Dodatkowe kopie tego czasopisma mo na zamówi  pod adresem:

Pawe  Cie lar
ul. Limanowskiego 5

56-400 Ole nica
telefon: 14-45-54

mocy, ycia - w którym to uczyni em.
Czy  podj em  tak  decyzj  w  Duchu

wi tym, czy te  podj em j  zgodnie z
moim zdaniem, po przeanalizowaniu
wszystkich za i przeciw i doj ciu do
wniosku,  e  tak  b dzie  najlepiej?  Tu
chodzi o spraw ycia w Duchu.

Wierz , e powoli, ale pewnie
dojdziemy do miejsca, gdzie b dziemy

 z takim zastanowieniem w swoich
sercach, które b dzie sprawdza o
nasze impulsy, nasz po piech, nasze
dzia anie   w   podnieceniu    i   nasze


