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Zamieszkujący Duch 

Tom 5, Numer 3 

W numerze: 

Strona 3: Duch dający życie 
Duch Święty przyszedł, by zamanifestować wieczne życie Chrystusa w każdym wierzącym; wszystkie jego 

działania będę ukierunkowane na ten boski cel 

Strona 9: Potrzeba Pocieszyciela 
Jezus powiedział do Swoich uczniów, że buda potrzebowali Jego Ducha, jeżeli maja wypełnić swoje 

niebiańskie powołanie; to samo dotyczy nas dzisiaj. 

Strona 12: Świątynia Ducha Świętego 
Bożym odwiecznym pragnieniem było mieć ludzi, którzy staną się na ziemi miejscem 
Jego przebywania. 

Strona 16: Napełnieni do Bożej pełni 
Jeżeli tylko poddamy się Jego działaniu w naszym życiu, Duch Święty będzie działał, by ujrzeć w każdym 

wierzącym w pełni ukształtowanego Chrystusa. 

Strona 19: Nowa era Ducha Świętego 
Duch Święty działa z całą mocą, by przemienić Kościół w społeczność ludzi, którzy będą w pełni 

odzwierciedlali chwałę Syna Człowieczego w niebie. 
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 „Światło Życia" jest publikacja Searchlight. 

Searchlight P.O. Box 60 Southend-on-Sea Essex SS2 9AS England 

Obecność Ducha zajmuje centralne miejsce w działalności Kościoła. Nic innego nie skutkuje. Z 
dala od Niego mądrość staje się głupotą, a siła słabnie. Kościół został nazwany duchowym 
domem i królewskim kapłaństwem. Tylko duchowi ludzie mogą być „duchowymi kamieniami," 
a Duch napełnia tylko swoich kapłanów. Wiedza jest ślepa na duchową prawdą, dopóki On jej 
nie objawi. Wiedza jest bałwochwalstwem, dopóki On czegoś nie zainspiruje. Wygłaszanie 
kazań jest bezsilne, jeżeli nie jest demonstracją Jego mocy. Modlitwa jest daremna, dopóki On 
nie zainterweniuje. Ludzkie zasoby nauki i organizacji, bogactwa i entuzjazmu, reform i 
filantropii, są gorzej niż bezużyteczne, jeżeli nie ma w nich Ducha Świętego. Kościół zawsze 
zawodzi w punkcie pewności siebie. Kiedy Kościół prowadzi się na takich samych zasadach jak 
cyrk, mogą pojawiać się tłumy, ale nie ma tu chwały Shekinah. Dlatego właśnie modlitwa jest 
sprawdzianem wiary i sekretem mocy. Duch Boży w mozole zajmuje się życiem modlitewnym 
duszy. Cuda są bezpośrednim działaniem Jego mocy i bez cudów Kościół nie może żyć. To, co 
zmysłowe, może się sprzeczać, ale to Duch przekonuje. Edukacja może cywilizować, ale to 
narodzenie z Ducha zbawia. Wysiłki ciała mogą prowadzić imprezy, organizować niespodzianki 
i zbierać miliony; ale to obecność Ducha Świętego czyni Świątynią Żyjącego Boga. 
Podstawowym problemem jest to, że Kościół pokłada więcej wiary w świecie i w ciele, niż w 
Duchu Świętym, i sytuacja nie ulegnie poprawie dopóki nie powrócimy do Jego 
urzeczywistnionej obecności i mocy. Powiew czterech wiatrów obróci śmierć w życie, a suche 
kości w potężną armię stanie się tak jedynie przez modlitwę. 

Samuel Chadwick (1860-1932) 

Duch dający życie 

W Swoim ostatnim ważniejszym przemówieniu do Dwunastu, Jezus powiedział, „Ja prosić będę 
Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki — Ducha prawdy, którego świat 
przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was 
będzie" (Ew. Jana 14:16-17). Chrystus wyraźnie powiedział, że Duch Święty będzie zesłany po to, 
by zamieszkał w życiu Jego naśladowców. Ten Duch będzie w uczniach życiem i mocą Chrystusa. 
Jednak, ponieważ nie jest widoczny dla fizycznego oka, świat nie przyjmie Go ani Jego mocy 
dającej życie. 

Z pewnością taki jest obraz świata, że nie przyjmuje myśli o Duchu Świętym, który 
umożliwia nam życie, objawiające naturę i moc Chrystusa. Wierzący, którzy trzymają się myśli o 
zamieszkującym w nich Duchu Chrystusa, są często określani jako „mistyczni," „super duchowi," 
czy „zbyt zapatrzeni w niebo," Niestety, i dzisiaj wielu w kościele ma wielkie trudności z 
przyjęciem czegoś, czego nie widzą. Potrzebują zdobyć widoczny dowód na istnienie Ducha 
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Świętego, albo będą temu zaprzeczać. Taka postawa doprowadziła do dwóch bardzo 
niebezpiecznych skrajności. 

Po jednej stronie znajdują się ci, którzy rzeczywiście zaprzeczają działaniu Ducha Świętego w 
naszych czasach. Ponieważ nie mogą Go zobaczyć, wolą Go odrzucić. Z pewnością, nigdy 
świadomie by się do tego nie przyznali, ale ich czyny głos no potwierdzają, że nie uwzględniają, 
działania Ducha w swoim życiu. Jest to uwidocznione poprzez kładzenie silnego nacisku na 
wzmożony własny wysiłek i duże osobiste zaangażowanie. Próbują żyć chrześcijańskim życiem, 
pomnażając „siłą woli." Ich duchowe życie charakteryzuje się prawem i śmiercią, ponieważ takie 
życie i moc pochodzi z ich własnych ograniczonych wysiłków. 

Innym symptomem tej bolączki jest nie zrównoważone poleganie na innej osobie jeżeli chodzi 
o duchowe prowadzenie. Może to być dobrze znany nauczyciel, którego uważa się za 
nieomylnego i niekwestionowanego, albo też „wielki pasterz," do którego trzeba udać się z każdą 
sprawą i decyzją życiową. Kiedykolwiek ludzie pokładają całą swoją ufność w innym człowieku, 
zaprzeczają tym samym działaniu i prowadzeniu Ducha Świętego w swoim życiu. Zdecydowali 
się bowiem zaufać osobie, którą widzą swoimi oczami, zamiast Duchowi Świętemu, którego nie 
mogą zobaczyć. 

Po drugiej stronie znajduje się grupa, która nalega na wielorakie „manifestacje" Ducha. Obawiają 
się polegać na tym czego nie widzą, więc wymyślają wszelkiego rodzaju „dowody" na to, że Duch 
jest obecny. Te dowody ostatnio obejmują takie rzeczy jak histeryczny śmiech, zwierzęce 
odgłosy, spazmatyczne drgawki i inne fizyczne skrzywienia. Te manifestacje mogą wydać się 
dziwaczne dla widza, ale dla zaangażowanych są dostatecznym „dowodem," że „Duch zstąpił." 

W każdym z tych przypadków smutne jest to, że chociaż może dziać się wiele religijnych czy 
„duchowych" rzeczy, wątpliwe jest czy Święty Duch Chrystusa jest tam obecny. Takie skrajne 
zachowania mają na uwadze jedynie teraźniejszość; niewiele lub w ogóle nie poświęca się uwagi 
Bożym wiecznym zamiarom w Chrystusie Jezusie — tym rzeczom, dla których Duch Święty 
został posłany, by je wypełnić". 

Ciało nic nie pomaga 

Smutną rzeczywistością jest to, że wielu w chrześcijańskim świecie żyje ustawicznie pod chmurą 
zniechęcenia i rozczarowania. Od czasu do czasu zobaczą w przelocie życie, którego Bóg pragnie 
dla Swoich dzieci -- poczucie wielkiego powołania czy urzeczywistnienie błogosławionej nadziei, 
która należy do nas w Chrystusie. Jednakże, zobaczywszy to częściowe objawienie, próbują, 
osiągnąć wszystko, co widzieli -- albo co wydaje im się, że widzieli — i natychmiast opadają z sił. 
Po kilku dniach są przygnębieni i zmieszani, ponieważ po prostu nie są w stanie osiągnąć tego co 
zobaczyli. 

W pewnym sensie ci dobrze chcący ludzie ciągle żyją jakby pod Zakonem. Widzą pewien 
wzorzec i czynią wszystko co w ich mocy, by to osiągnąć. Jakub właściwie to określił, 
„Ktokolwiek zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego" (2:10). 
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Ludzki wysiłek przyniesie tylko frustrację i poczucie bezowocności. Jezus powiedział; „Ciało nic 
nie pomaga (dosłownie: nic osiąga)"    (Ew. Jana 6:63). 

Smutne jest to, że tym, którzy nie uznają działania niewidzialnego Ducha Świętego, 
pozostają, tylko ich własne wysiłki. Przez całe swoje życie będą próbowali osiągnąć coś, co Pismo 
określa jako niemożliwe bez dającego życie Ducha Chrystusa. 

Zwodnicze duchy 

Równie niebezpieczni, albo być może nawet bardziej niebezpieczni, są ci, którzy każdą po 
nadnaturalna, manifestację natychmiast nazywają „dziełem Ducha Świętego." W Swoim opisie 
czasów ostatecznych, Jezus wyraźnie powiedział, że fałszywe znaki i cuda wielu zwiodą. 
„Powstaną, bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, 
o ile można, zwieść i wybranych" (Ew. Mateusza 24:24). 

Wielu tak zwanych „ewangelistów cudów i znaków" łatwo oszuka tych, którzy żyją w odstępstwie 
i są letni. Jezus powiedział, że nawet ci wybrani potrzebują, mieć się na baczności, ponieważ 
mogą zostać zwiedzeni, jeżeli nie będą codziennie trwali w Nim. 

Różnica będzie taka, że wybrani nauczyli się rozpoznawać niebiańskie właściwości Chrystusa i 
nie dadzą się zwieść zwykłymi fizycznymi manifestacjami. Poznali głos Pasterza i będą szli tylko 
za taką nauką, która głosi śmierć dla siebie, a wszelką chwałę oddaje Chrystusowi. Blask i fanfary 
są niczym dla tych, którzy spotkali się z Tym, którego oczy są jak płomień ognia. 

Paweł również przestrzega przed nadchodzącymi fałszywymi cudami. Jego słowa są tak samo 
mocne jak Jezusa. „A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród 
znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają 
zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić"  (II Tesaloniczan 2:9-10). 

Wyraźnie widzimy, że w dniach ostatecznych wiele z tego, co określane jest mianem 
„manifestacji Ducha," będzie użyte przez Szatana, by zwieść wielu z tych, którzy odrzucają 
umiłowanie prawdy ewangelii o Krzyżu. Chętnie będą przyjmowali to, co nosi nalepkę „nowe 
poruszenie Ducha," ponieważ jest to przyjemne dla ciała. Ale te „poruszenia" są zakorzenione w 
destruktywnych planach Szatana. 

Zakończenie ostrzeżeń Pawła jest niezmiernie trzeźwiące. „I dlatego zsyła Bóg na nich ostry 
obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz 
znaleźli upodobanie w nieprawości" (II Tesaloniczan 2:11-12). 

Bóg Sam zsyła zwiedzenie! Wielu nie jest zainteresowanych prawdą; pragną tylko tego, co 
zadowoli ciało. W wystarczającym stopniu posługują, się chrześcijańskim żargonem, by we 
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własnych oczach usprawiedliwić swoje czyny i zadowolić się tym, co posiadają. Straszne jest to, 
że Bóg pragnie dać im dokładnie to, czego sobie życzą; dostają swoje „cuda." Razem ze „znakami 
i cudami" doświadczą również pełnego potępienia, które przychodzi na wszystkich, którzy nie 
przyjęli miłości prawdy,  lecz upodobali  sobie nieprawość. 

Duch przynosi życie 

Głównym wyznacznikiem pobytu Jezusa na bierni było „życie" - nie tylko to zwykłe codzienne 
życie --ale wieczne życie, które pochodzi jedynie od wiecznego Ojca To „życie" oddzielało Go od 
innych. „W nim było życie, a życie było światłością ludzi (Ew. Jana 1:4).  

Poprzez całą Swoją służbę, Jezus wielokrotnie mówił o życiu, które było częścią Jego 
wiecznej natury, którą mógł wdrożyć w każdego, kto przyjdzie do Niego, „...woda, którą Ja mu 
dam, stanie się w nim źródłem wody, wytryskującej ku żywotowi wiecznemu" (Ew. Jana 4:14). 
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, 
ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota" (Ew. Jana 5:24). 
„Ja jestem chlebem żywota, kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we 
mnie, nigdy pragnąć nie będzie" (Ew. Jana 6:35). 

Przy innej okazji Jezus powiedział w jaki sposób to wieczne życie może stać się naszym 
udziałem: „...stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto 
wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną, rzeki wody żywej" (Ew. Jana 7:37-
38). Jan dalej wyjaśnia, „A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego 
uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony" 
(7:39). 

To właśnie uwielbiony Chrystus posyła Swojego Ducha Świętego, by był źródłem 
boskiego życia dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Paweł widział chwalebną, realność tego 
faktu, kiedy pisał. „Pierwszy człowiek Adam stał się istota, żywą, ostatni Adam stał się duchem 
ożywiającym"(I Koryntian 15:45). 

Jako ostatni Adam, Chrystus wziął na krzyż wszystko co zawierało się w starej naturze 
pierwszego Adama. Jako zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus -- drugi człowiek z nieba 
(wiersz 47) -- jest duchem ożywiającym dla wszystkich, którzy narodzili się na nowo, z góry. Ten 
Duch jest źródłem życia dla nowej ludzkości — tych, którzy żyją w mocy wiecznego życia z 
nieba. 
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Duch i zmartwychwstałe życie 

Tragedia jest, że nie doceniamy chwały i mocy życia, które Duch Święty jest w stanie 
wnieść. Nastawiając się tylko na zwyczajne zewnętrzne „manifestacje" albo całkowicie 
rezygnując z Ducha, ominęliśmy niebiańskie błogosławieństwo, które może stać się naszym 
udziałem dzięki temu wspaniałemu darowi z  góry. 

Dzieło Ducha Świętego to nie jakaś' forma duchowej rozrywki; On przychodzi po to, by 
przynieść zmartwychwstałe życie. To jest ten sam Duch, który był aktywny wzbudzeniu Jezusa 
Chrystusa z martwych! „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was przywiesi do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu 
został przywrócony życiu. W nim leż poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu" (I 
Piotra 3:18-19). Greckie słowo oznaczające „przywrócić życie"  jest takie samo, jak użyte przez 
Chrystusa w odniesieniu do życia wiecznego, które daje Jego Duch Święty. 

Wspaniały Duch Święty został posłany, by wprowadzić nas w pełnię zmartwychwstałego 
życia -- życia, które zniszczyło dzieła diabelskie (1 Jana 3:8). To właśnie moc życia zwyciężyła 
każdego nieprzyjaciela Chrystusa, nawet śmierć (1 Koryntian 15:54-57)! To życie musi należeć 
do nas! 

„A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który 
Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który 
mieszka w was" (Rzymian 8:11). Cóż za chwalebna obietnica! Ponownie, zostało tu użyte to samo 
greckie słowo oznaczające „dawać życie." 

Za każdym razem zostało ono użyte w znaczeniu dawania życia wiecznego. Główne 
dzieło Ducha Świętego będzie dotyczyło tego, co wieczne! Boże zamiary są wieczne. On 
interesuje się czymś więcej niż tym czy mieliśmy „budujące" nabożeństwo. On działa w kierunku 
Swojego wiecznego planu, a ten plan to mieć człowieka - ciało Chrystusa - które jest 
przemienione na podobieństwo Jego Syna - Głowy (Rzymian 8:29; Efezjan 4:11-16). Ojciec 
pragnie mieć całe królestwo „synów," którzy żyją w pełnym wyrażeniu chwały 
zmartwychwstałego i uwielbionego Chrystusa (Rzymian 8:17; Hebrajczyków 2:10; Objawienie 
21:7)! 

Jakże musi to zasmucać Ojca, kiedy widzi tak wiele Swoich dzieci ignorujących lub 
wypierających się Źródła życia, które On posłał, by wypełnić te chwalebne boskie zamiary. 
Ograniczyliśmy i obniżyliśmy wartość dzieła błogosławionego Ducha Świętego. Koncentrując się 
na tym co doczesne, straciliśmy z oczu niebiańską rzeczywistość tego, co wieczne. 
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Duch będzie sprowadzał moc; Duch będzie pracował w życiu tych, którzy są poddani 
Ojcu; Duch będzie manifestował Siebie, ale te rzeczy będą zawsze czynione w zgodzie z Bożymi 
wiecznymi planami dotyczącymi panowania Jezusa Chrystusa nad Jego kościołem. 

Paweł wyraźnie widział to i modlił się, aby kościół w Efezie również zrozumiał te 
głęboką prawdę. Modlimy się, aby obecny kościół Jezusa Chrystusa miał boskie objawienie 
chwalebnego życia, które Duch przyszedł nam udzielić, wprowadzając nas w pełnię życia w Ciele 
Chrystusa — z Jezusem uwielbionym jako Głową nad wszystkim. 

„Nie przestają dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu 
jego. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i 
jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, i jak nadzwyczajna jest 
wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej sity jego, jaką okazał 
w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką 
nadziemską władza i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być 
wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; i wszystko poddał pod nogi jego, a jego 
samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam 
wszystko we wszystkim wypełnia" (Efezjan 1:16-23). 

 Bruce Garrison (1994) 
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Potrzeba Pocieszyciela 

„Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, abym Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdą, Pocieszyciel do was nie 
przyjdzie, jeśli zaś odejdą, poślą go do was." -- Ew. Jana 16:7 

Chociaż ta zapowiedź może wydać się wam dziwna i mało prawdopodobna, jest to jednak szczera 
prawda, że dla waszej korzyści odchodzą do Ojca i posyłam wam Ducha Świętego, Pocieszyciela, 
aby był waszym bezustannym przewodnikiem. Mówiąc, że będzie to dla waszej korzyści, nie mam 
na myśli, że Duch Święty jest większy ode mnie, albo że będzie dla was wierniejszym 
Przyjacielem. Rzeczywiście, szczególnym zadaniem Ducha będzie wprowadzić was i Mnie w 
jeszcze bardziej intymną i bardziej błogosławiona, jedność niż ta, która została wam objawiona. 

Chociaż chodziliście ze Mną podczas ostatnich lat Mojej ziemskiej pielgrzymki, nie ma 
potrzeby ukrywać faktu, że jawi się pomiędzy nami duchowa przepaść. Wy sami musieliście 
często odczuwać głęboki ból, rozważając jak bardzo niewielki wpływ wywarł na was Ten, Który 
ujawnił się jako Bóg w postaci człowieka. Żałowaliście, że słowa i czyny Tego, Który był 
ogłoszony jednorodzonym Synem Ojca, Który został przed wami przemieniony, Który przemówił 
do wiatru i fal i były Mu posłuszne -- żałowaliście, że Jego mowa i czyny tak słabo działały w 
waszych sercach. 

Istnieje w was pragnienie uświęcenia, ale nowa i wyniesiona koncepcja świętości, która 
została wprowadzona do waszego umysłu sprawia tylko, że jesteście bardziej świadomi waszych 
wielkich duchowych braków. Gdyby cuda mogły dać wam zwycięstwo nad waszymi grzechami, 
bylibyście obecnie najświętszymi ze wszystkich ludzi. Jakże wielu chwalebnych manifestacji 
Mojej mocy byliście świadkami, od chwili gdy jeden z was upadł u Moich stóp wołając, „Odejdź 
ode mnie, Panie, bom człowiek grzeszny!" A jednak ciągle jesteście świadomi, że ma nad wami 
władzę duma, ambicja i świeckość. 

Z pewnością musieliście przyznać się sami przed sobą, że jeżeli po trzech i pół latach takich 
zdumiewających dowodów mocy byliście tak nie uświęconymi ludźmi, to i dziesięć lat takich 
manifestacji nie dałoby wam zwycięstwa nad waszymi złymi naturami. Przez trzy i pół roku 
słuchaliście większego niż Salomon -- Tego, Który przemawiał tak, jak nigdy dotąd nie 
przemawiał człowiek; słuchaliście Mądrości Bożej. Mieliście takie możliwości, jakich nigdy 
wcześniej nie miał śmiertelny człowiek -- poznaliście zamiar Boży odnośnie tego jak można Mu 
służyć - ale jaki był rezultat? Wy sami z trudem przyznajecie, że rezultat jest mało 
satysfakcjonujący. 

O, gdyby wszystko czego potrzebuje człowiek byk) mieć nauczyciela, pobierać lekcje boskiej 
mądrości, wyłożone w najbardziej zrozumiałych i imponujących formach, bylibyście teraz 
nieporównywalnie najświętszymi z ludzi, odpornymi na wszelkie pokusy, przewyższającymi 
wszystkie ziemskie wpływy. Jakie są jednak fakty? Czy nie było potrzeba, abym tego samego 
wieczora zaczął na nowo swoją prace, umywając wasze nogi? Czy tego wieczora nie 
rozmawialiście miedzy sobą O tym kto z was będzie największym? Czy i tej nocy nie wprawicie w 
zdumienie niewierzącego świata, opuszczając Mnie w Mojej godzinie próby? 
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Dlaczego teraz zatrzymuje się na tych rzeczach? Po prostu dlatego, by pomóc wam zrozumieć, 
że Moje życie na ziemi, choć wspaniale i chwalebne jako cześć boskiego planu, dzięki któremu 
Bóg przyprowadza was do Siebie, nie jest w stanie samo wprowadzić w życie waszego 
duchowego odkupienia. To, że podobieństwo do Boga powinno być wam przedstawione, to jedna 
rzecz; a to, że powinniście być przemienieni na to podobieństwo, to zupełnie inna rzecz. 

Człowiek niemądrze twierdzi, że potrzebuje tylko poznać' prawdę, dobro, piękno, i sam być 
potrzeba, aby człowiek nie tylko zapoznał się z Bożym podobieństwem, ale został przemieniony na 
Jego obraz. 

Słowa, które wypowiedziałem do was w tych latach nie tylko były bezowocne; nawet ich nie 
zapamiętaliście. Tysiące słów nieskończonej liczby odnośnie wspaniałego dzieła zawrócenia 
ginącego świata do Boga -- słów, przeznaczonych by przekazywać życie ludziom niezliczonych 
języków i plemion zaprzedanych pogaństwu --zostało wypowiedzianych do waszych uszu, ale 
zapomnieliście je. Usłyszeliście je po to, by móc je przekazać rodzajowi ludzkiemu, i aby dzięki 
nim miriady dusz mogły być wyrwane z ognia, a jednak słowa te uleciały z waszej pamięci. Duch 
Święty jest w stanie odzyskać to, czego wy nie potraficie sobie przypomnieć". 

Korzystne zatem jest dla was to, bym Ja odszedł, aby On mógł do was przyjść. Wtedy 
usłyszycie na nowo słowa, które niegdyś słyszeliście i trafią do was ponownie z mocą, o jakiej 
nigdy nie śniliście. On ukaże wam Moje dzieła w takim bogactwie interpretacji, że będziecie 
zdumieni czynami, które nie zrobiły na was większego wrażenia kiedy postrzegaliście je jedynie 
waszymi zmysłami i wrodzona, siłą.. 

Musicie być świadomi nie tylko tego taktu, że z tego, co wam pokazałem, mało 
zapamiętaliście, mało się nauczyliście i mało byliście posłuszni, ale musicie również uświadomić 
sobie, że wasz wpływ jako Moich sług i szerzycieli Mojej Ewangelii, jest niewielki. Wpośród 
zepsutej i buntowniczej rasy, wasze serca toną i pytacie siebie samych, „Jak kiedykolwiek 
będziemy w stanie przywieść ludzi do naszego zrozumienia Chrystusa?" Odczuwacie potrzebę 
nieznanej mocy, dzięki której umysły ludzi mogłyby być zwrócone w posłuszeństwie prawdzie. 
Widzicie, że sami nie jesteście w stanie przekazać innym swoich najgłębszych przekonań. 

Jesteście gotowi zapytać, „Czy jest jeszcze coś poza cudami; coś poza mocą świętego życia? 
Czy w Bożych zasobach nie ma czegoś, dzięki czemu można by dotrzeć do serc ludzkich i pokonać 
tę wrogość, która nie pozwala im otrzymać świadectwa świętego życia i błogosławionej 
Ewangelii?" Jest coś takiego. Ja umieram, abyście wy mogli mieć życie, i aby było ono obfite. 
Odchodzę do góry, aby mógł przyjść do was Pocieszyciel. Wtedy będziecie posileni mocą, o której 
istnieniu nawet nie mieliście pojęcia. Rzeki wody żywej -- nawet wody życia ~ będą z was 
wytryskiwały, Wtedy pustynia będzie radosna, pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża. 
 
George Bowen (1892) 
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Odtwarzając życie Chrystusa 

Właśnie to potrzebujemy głębiej zrozumieć. Musimy przestać domagać się Ducha Świętego, 
więcej wiary, więcej trwania, przestać jeździć z jednej konferencji na drugą, zawsze z tym 
samym wołaniem, płacząc nad straconym czasem, straconymi błogosławieństwami i straconymi 
możliwościami! Chociaż moc do trwania w Nim nie istniała pod Starym Przymierzem, została 
nam jednak obficie udzielona w Chrystusie, Miłującym, który dał wszystko co jest nam 
potrzebne, by uczynić nas uczestnikami Jego Boskiej natury, byśmy odtwarzali życie, którym 
On żył na ziemi. On żył tym życiem po to, by móc je odtworzyć w nas poprzez Swojego Ducha. 
Duch może odtworzyć to życie tylko w tych, którzy poddają się Mu, zmuszając swoje 
niegodziwe ego, by usiadło u Jego stóp i uczyło się lekcji, których może nauczyć tylko Duch 
święty, zmuszając wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. 
Otto Stockmayer (1907) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Świątynia Ducha Świętego 

„ Czy nie wiecie, te świątynią Boża jesteście i że Duch Boży mieszka w was?" — I 
Koryntian 3:16 

Używając przykładu Świątyni jako porównania do Bożego zamieszkania w nas poprzez Ducha 
Świętego, Pismo zachęca nas do przestudiowania tej analogii. Świątynia została wykonana we 
wszystkim zgodnie ze wzorem, który Mojżesz zobaczył na Górze, cieniem rzuconym przez 
Wieczne Duchowe Rzeczywistości, które miała ona symbolizować. Jedna z tych rzeczywistości - 
gdyż Boska Prawda przewyższa to, co bogate i pełne, i ma wiele bardzo różnych zastosowań — 
jedna z tych rzeczywistości, zacieniona przez Świątynię, to potrójna natura człowieka. Ponieważ 
człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, Świątynia jest nie tylko objawieniem tajemnicy 
przystępu człowieka do Boga, ale również Bożego sposobu wejścia w człowieka, by zamieszkać w 
nim. 
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Znany jest nam podział Świątyni na trzy części. Istniała część zewnętrzna widoczna dla 
wszystkich ludzi, z zewnętrznym dziedzińcem, gdzie mógł wejść każdy Izraelita i gdzie odbywały 
się wszystkie zewnętrzne obrządki religijne. Dalej było Miejsce Święte, do którego mogli 
wchodzić jedynie kapłani, by przynieść Bogu krew lub kadzidło, chleb czy olej, który przynieśli z 
zewnątrz. Chociaż byli blisko, ciągle nie znajdowali za zasłoną; nie mogli bowiem wejść w 
bezpośrednią obecność Bożą. Bóg mieszkał w miejscu Najświętszym ze wszystkich, w 
niedostępnym świetle, gdzie nikt nie odważył się wejść. Chwilowe wejście najwyższego kapłana 
raz w roku miało na celu uświadomienie prawdy, że nie było tam miejsca dla człowieka - dopóki 
zasłona nie będzie rozdarta na pół i zdjęta. 
Człowiek: Miejsce Bożego zamieszkania 

Człowiek jest Bożą Świątynią. On również składa się z trzech części. W ciele mamy dziedziniec 
zewnętrzny, zewnętrzne życie widziane przez wszystkich, gdzie wszelkie postępowanie musi być 
kierowane przez Boże prawo. Tutaj wszelka służba polega na tym, co jest czynione poza nami i dla 
nas, by przywieść nas bliżej Boga. 

Jest też dusza, z jej życiem wewnętrznym, siłą umysłu, uczuciami i wolą. W odradzającym się 
człowieku jest Miejsce Święte, gdzie myśli, uczucia i pragnienia przemieszczają się tam i z 
powrotem jak kapłani w świątyni, wykonując swoją służbę dla Boga w pełnym świetle 
świadomości. 

Potem mamy to, co znajduje się za zasłoną, ukryte przed ludzkim wzrokiem i światłem, ukrytą 
wewnętrzna świątynie. — „sekretne miejsce Najwyższego," gdzie zamieszkuje Bóg, a gdzie 
człowiek nie może wejść dopóki zasłona nie będzie rozerwana z Bożego wyboru. Człowiek ma nie 
tylko ciało i dusze, ale również ducha. Głębiej niż może wejść dusza ze swoją świadomością, 
znajduje się duchowa natura, która łączy człowieka z Bogiem. 

Moc grzechu jest tak straszna, że u niektórych ludzi ta natura jest zaprzedana śmierci: są 
zmysłowi, nie mają Ducha. U innych jest niczym więcej jak drzemiącą mocą, możliwością 
czekającą na ożywienie Ducha Świętego. U wierzącego jest wewnętrzną komorą serca, którą zajął 
Duch, i z której pragnie wykonywać Swoją chwalebną prace, czyniąc duszę i ciało świętymi dla 
Pana. 

Uznając obecność Ducha Świętego 

To zamieszkanie w człowieku jednakże, z wyjątkiem kiedy uzna się je i podda mu w pokornym 
uwielbieniu i miłości, przynosi często porównywalnie małe błogosławieństwo. Jedna wielka 
lekcja, która musi nas nauczyć prawdy, że jesteśmy Bożą świątynią, ponieważ Jego Duch mieszka 
w nas, jest taka: uznajmy Świętą Obecność, która zamieszkuje w nas. Jedynie to pozwoli nam 
uważać całą świątynię za świętą dla Jego służby, nawet zewnętrzny dziedziniec. Wtedy poddamy 
każdą moc naszej natury Jego prowadzeniu i woli. 

Najświętszą częścią Świątyni, dla której istniała cala reszta i od której wszystko zależało, było 
miejsce Najświętsze. Pomimo tego, że kapłani mogli nigdy tam nie wejść i nigdy nie oglądać 
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chwały, która tam spoczywała, całe ich zachowanie było kierowane, a ich wiara pobudzana 
myślą o tamtej niewidzialnej Obecności. Właśnie ona nadawała znaczenia kropieniu krwią i 
spalaniu kadzidła. Sprawiała, że przywilejem było podejść bliżej, i dawała poczucie ufności, by 
wyjść na zewnątrz i błogosławić innych. To właśnie Miejsce Najświętsze, Najświętsze ze 
wszystkich, sprawiło, że miejsce ich służby było Święte. Całe ich życie było kierowane i 
inspirowane wiarą w niewidzialną chwałę przebywającą w obrębie zasłony. 

Podobnie jest z wierzącym. Dopóki nie nauczy się poprzez wiarę drżeć wobec wspaniałej 
tajemnicy faktu, iż jest Bożą świątynią, ponieważ Boży Duch mieszka w nim, nigdy ze świętą 
czcią czy radosną ufnością nie odda się swojemu wielkiemu powołaniu. Tak długo jak będzie 
patrzył tylko na Miejsce Święte, w serce, tak głęboko jak jest w stanie zajrzeć człowiek i nie 
zrozumie co się tam dzieje, będzie często na próżno szukał Ducha Świętego, albo znajdzie tylko 
powód do gorzkiego wstydu, że jego dzieło jest tak niewielkie i słabe. Każdy z nas musi 
zrozumieć, że w tej świątyni, którą jesteśmy, jest miejsce Najświętsze ze wszystkich; sekretne 
miejsce Najwyższego, które musi stać się centralną prawdą w naszym świątynnym uwielbieniu. 
Musi stanowić dla nas znaczenie naszego wyznania: „Wierzę w Ducha Świętego." 

Biorąc Boga za Słowo 

Ale jak ta głęboka wiara w ukryte zamieszkanie może stać się naszym udziałem? Stając na 
fundamencie Bożego błogosławionego Słowa, musimy przyjąć i zaakceptować jego nauczanie. 
Musimy uwierzyć, że Bóg stoi za tym co mówi. Ja również jestem świątynią. Patrząc na wzorzec 
tej Świątyni, którą Bóg kazał zbudować w czasach Salomona, On chciał, abym ja zobaczył kim 
mam być. Miejsce Najświętsze zajmowało tam miejsce centralne, było najważniejszą rzeczą. 
Zaciemnione, dyskretne, ukryte ~ dotąd aż zostało odsłonięte. Wymagało wiary od kapłana i ludu. 
Miejsce Najświętsze wewnątrz mnie jest również niewidzialne i ukryte -- może je poznać jedynie 
wiara i tylko ona wie jak z nim postępować. 

Pozwólcie, że skłonie, się przed Najświętszym w głębokim i świętym szacunku. Pozwólcie, że 
powiem, iż wierzę w to, co On mówi: Jego Duch Święty, Bóg — jedno z Ojcem i z Synem -- 
zamieszkuje teraz we mnie. Będę rozmyślał i uciszę się, dopóki coś z przemożnej chwały tej 
prawdy nie zstąpi na mnie, a wiara nie zacznie sobie tego uświadamiać. Ja jestem Jego 
świątynią , a w ukrytym, sekretnym miejscu, On siedzi na Swoim tronie. Kiedy dzień po 
dniu poddaję Mu się w cichym rozmyślaniu i uwielbieniu, oddając i otwierając przed Nim moje 
całe istnienie, On w Swojej boskiej, miłującej, żywej mocy zaświeci w mojej świadomości światło 
Jego obecności. 

Kiedy ta myśl napełnia serce, wiara w zamieszkującą, choć niewidzialna,, moc będzie na mnie 
wpływała; Miejscem Świętym będzie rządziło Miejsce Najświętsze. Świadomość duszy ze 
wszelkimi jej myślami i uczuciami, sentymentami i zamierzeniami, podda się Świętej Mocy, która 
siedzi wewnątrz na tronie. Wśród strasznych doświadczeń upadków i grzechu, zaświta nowa 
nadzieja. Chociaż przez długi czas gorliwie próbowałem, nie byłem wstanie zachować Miejsca 
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Świętego dla Boga, ponieważ nie wiedziałem, że On chciał dla Siebie Miejsce Najświętsze. 
Chwalebna moc Ducha 

Jeżeli w wewnętrznej świątyni oddam Mu chwałę, należną Jego imieniowi, Jego światło i Jego 
prawda przepłynie przez moje całe istnienie. On objawi Swoją moc do uświęcenia i 
błogosławieństwa, zarówno mojego umysłu, jak i woli. I poprzez dusze, która wchodzi coraz 
bardziej pod Jego potężne panowanie, Jego moc będzie działała w kierunku ciała. Kiedy każdą 
wewnętrzną namiętność i pragnienie, tak, każdą myśl poddasz w posłuszeństwo, ukryty Duch 
Święty będzie penetrował dusze coraz głębiej, aż do ciała. Dzięki Duchowi uczynki ciała będą 
umartwione, a rzeka wody, która wypływa spod tronu Boga i Baranka, przepłynie ze swoją 
oczyszczającą i ożywiającą mocą przez całą twoją zewnętrzną naturę. 

Drogi przyjacielu, uwierz, że jesteś świątynią żyjącego Boga i że Duch Boży mieszka w 
Tobie! Zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. On jest tym dowodem, żywym zapewnieniem 
miłości Ojcowskiej i twojego synostwa. 

Jeżeli ta myśl przynosiła ci przedtem niewiele pocieszenia, sprawdź przyczynę. Może szukałeś 
Go w Miejscu Świętym, pośród mocy i służby twojego życia wewnętrznego, które kierowało się. 
twoją wizją. Prawie Go tam nie zauważyłeś. Dlatego też nie mogłeś zastosować pocieszenia i siły, 
której Pocieszyciel chciał ci udzielić. 

Nie, mój przyjacielu, to nie tam. Jeszcze głębiej, w sekretnym miejscu Najwyższego, tam Go 
znajdziesz. Tam znajdzie Go wiara. Kiedy wiara uwielbia Ojca w świętej czci, a serce drży na myśl 
o tym co odnalazło, oczekuj w świętej cichości na Boga, a da ci potężne działanie Jego Ducha. 
Oczekuj w świętej cichości na Ducha i bądź pewny, że On, jako Bóg, powstanie i napełni chwalą 
Swoją świątynię.. 

Pamiętaj, że zasłona istniała jedynie określony czas. Kiedy zakończyło się przygotowanie, 
zasłona ciała została rozdarta na pół. Kiedy poddajesz wewnętrzne życie swojej duszy 
najskrytszemu życiu Ducha, kiedy komunikacja pomiędzy Miejscem Najświętszym a Miejscem 
Świętym staje się. bardziej prawdziwa i nie przerwana, pełnia czasu napełni twoją duszę. W mocy 
Tego, który rozdarł zasłonę na pół, aby Duch mógł wytrysnąć z Jego uwielbionego ciała, ty 
również doświadczysz takiej chwili, kiedy zasłona zostanie usunięta. Miejsce Święte i Najświętsze 
połączą się w jedno. Ukryta chwała Sekretnego Miejsca będzie wytryskiwała do twojego 
codziennego życia. Służba Miejsca Świętego będzie wykonywana w mocy Wiecznego Ducha. 

Umiłowani, upadnijmy i uwielbiajmy! „Ucisz się przed Panem, wszelkie ciało; gdyż On 
powstał ze swojego świętego miejsca." 
 
Andrew Murray (1828-1917) 
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Napełnieni do Bożej pełni 

„...żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarą 
zamieszkał w sercach waszych . . . i  mogli poznać miłość Chrystusową... abyście zostali wypełnieni całkowicie 

pełnią Bolą." -- Efezjan 3:16-19 

Te słowa podsumowują, w skrócie cel działania Ducha Świętego w człowieku wierzącym. 
Paweł modli się o Efezjan, aby byli „utwierdzeni mocą" przez Ducha, „aby Chrystus mógł 
zamieszkać" w ich sercach przez wiarę.. Wieczny Duch Ojca zamieszkuje odkupionego człowieka, 
by wyrazić w ten sposób zamieszkanie Syna. On posila wierzącego, by wypełnić warunki konieczne 
do pełnego ukształtowania Chrystusa w nim -- warunki, które są wyjaśnione w słowach Pawła do 
Galacjan, „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany -- żyje we mnie Chrystus." 

Moc wiary 

Mamy tutaj również wymienioną wiarę ze strony odkupionego. Wiara nie może istnieć bez 
swojego obiektu. Wiara to po prostu poleganie na słowie Bożym, z Bożym charakterem wypisanym 
na odwrocie Jego Słowa! „Wiara pochodzi za słuchania"  i budzi się we wrażliwym sercu poprzez 
Ducha Samego Boga, kiedy On przemawia do duszy Swoje słowo. „W którym też zostaliście 
wespół wzbudzeni przez wiarę, w moc Boga, który go wzbudził z martwych," napisał Paweł do 
Kolosan (2:20). 

Dlatego też jesteśmy zdani na Ducha Świętego, by zatroszczył się o wszystkie nasze potrzeby, 
nawet o samą wiarę, poprzez którą mamy z Nim współpracować i przyswoić" wszystko, co Pan 
Chrystus zdobył dla nas poprzez Swoją śmierć na Krzyżu. 

Pan powiedział, że niewiara jest grzechem, a obecnie coraz częściej użala się nad nią jak nad 
„słabością," którą trzeba znieść, jak nad nieszczęściem dla biednej duszy, znajdującej się pod jej 
władaniem. Ale my musimy postępować z niewiarą jak z grzechem; wyznać ją Bogu jako grzech; 
odrzucić ją jako grzech; i tak jak z każdego innego grzechu oczekiwać uwolnienia od niej poprzez 
śmierć Chrystusa. 

Popatrzmy raz jeszcze na Golgotę.. Zostaliśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem, dlatego też 
liczmy na Niego jako na Żyjącego, że da nam „ducha wiary," a potem, porzucając swoje własne 
uczynki, kiedy to usiłujemy „wierzyć," odpocznijmy -- połóżmy się, w pewnym sensie — na Jego 
słowie, a będzie nam dana dziecinna ufność do Niego i nauczymy się żyć w wierze w Syna 
Bożego, tak jak On żył przez Ojca. 
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Zrozumienie pełni Chrystusa 

Tak jak Chrystus jest objawiony wewnątrz, Duch Boży prowadzi wierzącego dalej i wraz ze 
wszystkimi świętymi czyni go „utwierdzonym w zrozumieniu" szerokości, długości, wysokości i 
głębokości miłości Chrystusa. Najwyższa manifestacja tej miłości jest ujawniona w Jego śmierci 
na Golgocie. „Utwierdzeni w zrozumieniu!" Potrzeba do tego Boskiej Mocy, ponieważ to 
zrozumienie pochodzi tylko z uczestnictwa w Jego cierpieniach. Umysłowe zrozumienie bólu 
drugiej osoby nie stwarza społeczności, która rodzi się poprzez pójście tą samą ścieżką. „Kielich, 
który ja piją, pić będziecie," powiedział Mistrz do Swoich uczniów (Ew. Marka 10:39). 

Ale być „utwierdzonym w zrozumieniu" tej miłości, która zaprowadziła Chrystusa na 
Golgotę., to nie wszystko, „Abyście zostali wypełnieni całkowicie," pisze Apostoł. Do jakiego 
punktu, Pawle? Do punktu „Bożej pełni." 

Ale my sami tego nie potrafimy, wierny Apostole Krzyża. Tak, ale „On, potrafi daleko więcej 
uczynić ponad to wszystko o co prosimy albo o czym myślimy," więc nie ma tutaj miejsca na nas 
samych! „Według mocy działającej w nas"  (Efezjan 3:20) możemy zostać napełnieni miłością 
Chrystusa - napełnieni, i napełnieni, i jeszcze raz napełnieni aż do pełni Bożej, tak jak wtedy, gdy 
„wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać!" (Ezechiela 47:5). 

„Obym poznał to błogosławione życie" ~ niech będzie wołaniem w sercach tych, którzy 
czytają te słowa. Dziecko Boże, jeżeli daremnie próbujesz pojąć uwolnienie Golgoty bez polegania 
na działającym wewnątrz Bożym Duchu, otwórz przed Nim całe swoje istnienie i oddaj siebie w 
Jego ręce. Poddaj Mu się, by na zawsze zjednoczył ciebie z Ukrzyżowanym i objawił w tobie 
żyjącego Pana. 

Czy jesteś gotowy na bezwarunkowe posłuszeństwo Jemu, bez względu na cenę? Czy 
pozwolisz, by miał pełne prawo do kierowania twoim życiem? Czy teraz jesteś gotowy na 
poselstwo wiary? Jeszcze raz zwróć się ku Golgocie. Kiedy spojrzysz na Tego, który umarł, odważ 
się uwierzyć pisanemu Słowu Bożemu, że umarłeś z Nim, a Boża mądrość będzie odsłonięta przed 
tobą przez Wiecznego Ducha. 
Pomazanie Ducha 
„Ale co to jest pomazanie Ducha?" 

Czy jesteś na służbie u Króla? Kiedy Duch Święty objawi Chrystusa w tobie, zrozumiesz, że 
twój Pan nie tylko zamieszkuje w tobie, ale że jesteś członkiem Ciała Chrystusa. Jeżeli zająłeś 
swoje miejsce w Ciele, to święty olej, który namaścił Chrystusa więcej niż Jego towarzyszy, 
spłynie po Jego szatach na i przez ciebie, pomazując cię do wszelkiej służby zgodnej z wolą Bożą. 

Kiedy zdasz się całkowicie na Jego wolę, Chrystus Sam będzie potężnie w tobie działał 
poprzez Ducha Świętego. Pamiętaj jednak, „Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam." „Różne są 
sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich." „Wszystko sprawia 
jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce" (patrz 1 Koryntian 12:4-11). 

Syn Boży został namaszczony olejkiem wesela jak żaden z jego towarzyszy, ponieważ On 
„umiłował sprawiedliwość, a znienawidził nieprawość " (Hebrajczyków 1:9). Pomimo tego, 
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Chrystus wprowadzi ciebie w głęboką nienawiść do grzechu i miłość do wszystkiego, co pochodzi 
ze sprawiedliwości Bożej. Będziesz kochać swojego Pana nie tylko jako Boga miłości, ale również 
jako Boga wielkiej świętości. Będziesz pragnąć Bożej surowości w stosunku do wszystkiego w 
twoim życiu, co nie jest podobne do Niego i chętnie przyjmiesz karcenie, abyś mógł mieć udział w 
Jego świętości. W ten sposób będziesz zjednoczony z twoim Panem bliższymi więzami i staniesz 
się uczestnikiem namaszczenia Tego, którego berło królestwa jest berłem „sprawiedliwym" 
(Hebrajczyków 1:8). 

Chodzenie w Duchu 

Wiedząc, że dałeś przystęp Duchowi Świętemu, stawiaj krok po kroku w Duchu, 
polegając jedynie na Nim i szukając jedynie Jego woli i przyjemności. Wtedy On będzie ciebie 
prowadził dalej i nauczy cię jak trwać w twoim Panu, będąc dopasowanym do twojego miejsca w 
Jego cudownym Ciele. Wtedy też poznasz, że „to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, 
pozostaje w was ... namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest 
kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie" (I Jana 2:27). 

Jesse Penn-Lewis (1861-1927) 

Nowa era Ducha Świętego 

Księga, która nosi tytuł „Dzieje Apostolskie" wprowadza nową erę; zaznacza odejście pewnych 
dni — dni ery — i nadejście nowych dni -- dni nowej ery. Nie tylko jednak zaznacza tą zmianę; 
przedstawia bowiem charakter nowego dnia. Wśród wielu bardzo ważnych rzeczy, które Boży lud 
powinien na nowo uznać jest prawdziwa Boska natura nowego dnia, która przyszła wraz z tym, co 
zostało opisane w tej księdze. 

Ustalony i przyjęty tytuł tej księgi jest ograniczający i w pewnym sensie mylący. Musimy 
pamiętać, że autor nigdy nie nadał jej tytułu. Łukasz, który jest jej autorem, nie nazwał jej 
„Dzieje," ani „Dzieje Apostolskie," czy „Dzieje Ducha Świętego." Nie nadał jej żadnego tytułu. 
Jeżeli ma ona jakikolwiek tytuł, to znajduje się on we wprowadzeniu i jest tylko takim 
wtrąceniem. „Pierwszą księgę, ... napisałem o tym wszystkim co Jezus czynił i czego nauczał" — 
a wtrącenie to tylko poświadcza, że jest to kolejna księga mówiąca o tym, co Jezus czynił i czego 
nauczał. 

Myślę, że nazwa „Dzieje" jest ograniczająca i niejako myląca z następującego powodu: 
kładzie cały nacisk na działalność, zaciemniając tym samym naturą tej działalności - prawdziwy 
charakter tego, co zaistniało, samej istoty rzeczy. Bardzo szeroko przysłania również fakt, że to 
nowe Boże zrządzenie jest w każdym sensie duchowe. 

Wiemy, że „chrzest Duchem Świętym," „napełnienie Duchem" - wszystko co zawiera się w 
słowie „Pięćdziesiątnica".-- zostało wzięte przez człowieka i przetłumaczone kategoriami 
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manifestacji i rzeczy, które mogą być zauważone na zewnątrz, takich jak działalność, praca, 
wykonywana w pewnego rodzaju gorliwości, entuzjazmie, sile i pewności siebie. Wiecie jaka jest 
ogólna reakcja kiedy mówi się na temat napełnienia Duchem. Od razu nasze umysły skaczą do 
pewnych form manifestacji. 

Duchowy wymiar 

Nie jest to jednak najważniejsza rzecz. Najważniejszym faktem jest to, że coś się całkowicie 
zmieniło, i że nowej erze został nadany nowy charakter, a to oznacza, że w tej erze wszystko jest 
przede wszystkim duchowe. 

Myślą, że Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian ~ nie mając może tego celu na myśli, 
ale pod kierownictwem i inspiracją. Ducha — dał pełne streszczenie tego, czym naprawdę jest ta 
przemiana. Pojawia się ono we fragmencie z I Koryntian 15:46: „Wszakże nie to, co duchowe, jest 
pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe." Najpierw to, co jest ziemskie, potem to, co 
duchowe. Oznacza to, innymi słowy, że dni, które przeminęły, były dniami, w których Boskie 
rzeczy były manifestowane w naturalny sposób. Wszystko mogło być zrozumiane przy pomocy 
naturalnych zmysłów — ludzie mogli zobaczyć, ludzie mogli odczuć. Cała ta dziedzina Bożej 
aktywności była możliwa do naturalnej obserwacji; teraz jednak to przeminęło. 

„I stanie się potem"; „potem to, co duchowe." To reprezentuje Boski porządek i ustanowiona, 
strukturę, w porządku historii tego świata. Najpierw to, co jest ziemskie we wszystkim; potem to, 
co duchowe, a ta księga (będziemy używali przyjętego ogólnie tytułu „Dzieje") jest tym, co 
następuje później jako duchowe. Jedną z najwspanialszych rzeczy jest to, że „Dzieje" zawierają w 
sobie Stary Testament i przemieniają go w duchową rzeczywistość. 

Chrystus: Wypełnienie Bożych wiecznych zamiarów 

Powróćmy do początkowych rozdziałów księgi Ezechiela ... a zobaczymy, że zostały tu 
uwidocznione wszystkie Boskie zamiary i myśli; są tu obecne zamiary i cele Boga — koła, postacie 
i duch znajdujący się w kołach: Boże zamiary i cele Boże w ruchu, znajdujące się pod 
kierownictwem Tego, Który siedzi na Tronie. Wszystkie te Boskie posunięcia w połączeniu z 
Boskimi zamiarami odnośnie Jego ludu, znajdują się pod kierownictwem Tego, który siedzi na 
Tronie; i poruszają się prosto do przodu, nie odwracają się podczas wędrówki; nie zbaczają, nie 
można im przeszkodzić; idą prosto przed siebie, ponieważ Ktoś objął najwyższą władzę i nic - 
cokolwiek by się. to mogło wydawać -- nie może zmienić Jego zamiarów. 

Tak więc cokolwiek ma miejsce w księdze „Dziejów," a wygląda na zmianę kierunku, 
przewrót, przeszkodę, czy sprzeczność, i choć wydaje się zbaczać z prostej drogi, na końcu jest 
zmuszone rządzącą ręką do osiągnięcia Bożego końca, wypełnienia go i nie przeszkadzania w 
niczym. Bóg idzie prosto do przodu, a to z powodu Człowieka w chwale. 

Tak, On jest Bożym Synem -- samym Bogiem - ale ... jest CZŁOWIEKIEM (widzą Syna 
Człowieczego..." Dzieje 7:56). Jako Człowiek jest pełnym ucieleśnieniem doskonałości Bożych 
zamiarów odnośnie człowieka i tego kim ma się. stać człowiek, mający ostatecznie posiąść Boże 
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królestwo. Jako Syn Człowieczy On objął urząd, zasiadł na tronie i został ustanowiony doskonałym 
wzorcem tego jak będą miały się. sprawy; a Bóg w mocy Ducha obiera kurs na ten koniec -- by 
wszystko było według Człowieka w chwale. 

Dążąc do Bożego pełnego zamiaru dla Kościoła 

Pięćdziesiątnica w swoim przejawie — albo obecny tu Duch Święty — będzie oznaczała, że tym, 
w których działa Duch i ma w nich pierwszeństwo, nigdy nie będzie brakowało Bożego pełnego 
zrozumienia dla siebie i dla innych ... i to co jest tam było, powinno być znalezione tutaj — to, co 
jest prawdą odnośnie Chrystusa, Człowieka w chwale, powinno być jeszcze pełniej wyrażone tutaj, 
w nowym człowieku — Kościele, Ciele. 

Gdzie jest to miejsce chwały, w którym Bóg będzie przebywał? Nie można go geograficznie 
zlokalizować czy materialnie skonstruować na tej ziemi. Jest to duchowa świątynia, miejsce 
zamieszkania Boga poprzez Ducha. Została skonstruowana, wyznaczona i udoskonalona duchowo i 
tam też będzie miejsce Jego zamieszkania. To będzie miejsce Jego chwały po wszystkie wieki.  

Co to jest? Innymi słowy, jest to świadomość w ludziach upodobnienia do Jego Syna. Bóg, 
poprzez Swojego Ducha działa, by uczynić z nas chwalebny Kościół - miejsce Swojego 
zamieszkania - nie posiadający skazy czy zmarszczki. „I widziałem miasto święte, nowe 
Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, ... mające chwale. Bożą" (Objawienie Jana 21:2-3; 10-
11). To nic innego jak człowiek, udoskonalony i uwielbiony w Chrystusie. To jest wizja 
Chrystusa i tego co On oznacza w Bożych myślach i zamiarach. To jest objawienie tego po co 
przyszedł Duch Święty i wyjaśnienie co czyni Duch Święty, by pozbyć się w nas wszystkiego, co 
nie może być uwielbione. Wydobywszy na światło życie i niezniszczalność, On działa poprzez 
Ewangelią do tego dnia, kiedy to co zniszczalne przyoblecze się w to, co niezniszczalne, a to co 
ziemskie przywdzieje to, co nieśmiertelne, a śmierć zostanie pochłonięta w zwycięstwie, kiedy 
Kościół będzie chwalebnym Kościołem, gdzie Bóg Sam będzie działał bez ograniczeń i w którym 
będzie uwielbiony we wszechświecie. 

Człowiek w chwale, znajdujący się po Bożej prawicy jako wywyższony i ustanowiony 
tam, jest zapewnionym wypełnieniem Bożego końca. On nie może tam istnieć bez Swoich 
członków. Nie może być tam Sam. Obecność Chrystusa, Syna człowieczego, w chwale, 
byłaby odarta ze znaczenia, gdyby Kościół, upodobniony do Jego wizerunku, nigdy sie tam 
nie znalazł. On jest przecież pierwszym wpośród wielu braci; On wprowadza wiele dusz do 
chwały. Przyszedł bowiem Duch synostwa, nie po to, by próbować coś robić, nie mając 
nadzieje, że tak może się stać — On przyszedł w całej mocy Tego, który znajduje się. w 
chwale, i dlatego tak musi się stać. 
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Wiara w działaniu Ducha Świętego 

Połóż w tym swoją wiarę Choć możesz mieć co do siebie mnóstwo pytań, choć często rozpaczasz 
i chcesz wszystko rzucić — a kto zna swoje serce wie ile razy był do tego kuszony — nie ma 
potrzeby rozpaczać. Rzeczywistość wygląda inaczej; dzieje się coś innego. 

Duch przyszedł, On jest wewnątrz. On patrzy na Tego po Bożej prawicy i pomimo naszej rozpaczy 
dotyczącej nas samych, pomimo zniechęcenia i braku sił, Duch Boży trzyma nas przy Człowieku w 
chwale i kontynuuje Swoją prace. Jeżeli jednak porzucimy wiarą we wszechmoc Ducha Bożego, 
opuści nas nadzieja, a jej miejsce zajmie rozpacz. Kiedy będziemy wierzyli, że Duch Chrystusa 
przyszedł we wszechmocy wywyższonego Syna Człowieczego i że jest w nas, by wykonywać 
Swoje dzieło, wytryśnie wieczna nadzieja. Nie ma potrzeby rozpaczać. On działa w mocy. 

Wierzę, że ta księga, „Dzieje," mówi głośno i wyraźnie tę jedną rzecz: Duch Wszechmocnego 
Boga przyszedł z nieba w nieograniczonej mocy, aby osiągnąć Swój cel. Niech Herod robi co chce; 
niech królowie i narody knują spiski; niech wszystkie okoliczności będą przeciwne; niech Szatan i 
wszystkie jego siły wzmogą ataki - Kościół dalej istnieje a wszystkie te wszystkie rzeczy przerodzą 
się w triumf Chrystusa i będą służyły Boskiemu końcowi, To, co się dzieje, posłuży krzewieniu 
Ewangelii, a to, co wygląda na nieszczęście i niedolę udowodni, że znajduje się pod kierownictwem 
zmartwychwstałego Pana i ma na celu uzupełnienie Jego zamysłów. Duch Boży panuje. 
 
T. Austin-Sparks (1947)  

 
 

 

Uznając zamieszkującego Ducha 

Przyczyną, dla której wielu chrześcijan nie doświadcza mocy Ducha, pomimo tego, że w nich 
mieszka, jest to, iż brak im jest czci. A brak im czci dlatego, że ich oczy nie otworzyły się 
jeszcze na fakt Jego obecności. Fakt ten istnieje, ale oni jeszcze tego nie zobaczyli. Dlaczego 
niektórzy wierzący prowadzą życie zwycięskie, podczas gdy inni doznają ustawicznych porażek? 
Różnica nie jest spowodowana obecnością, względnie nieobecnością Ducha, (jako że mieszka 
On w sercu każdego dziecka Bożego) lecz tym, że jedni są świadomi Jego obecności, inni zaś 
nie. Prawdziwe objawienie faktu zamieszkania Ducha w naszych sercach będzie stanowiło 
przełom w życiu każdego chrześcijanina. 

Watchman Nee (1957) 
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