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„Zborom Bo¿ym, poœwiêconym w Chrystusie Jezusie, powo³anym œwiêtym, wraz
ze wszystkimi, którzy wzywaj¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa na ka¿dym miejscu, ich i naszym: £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa” (1 Kor 1.2-3).
Drodzy Bracia i Siostry w Chr ystusie Panu!
Jak wskazuj¹ tytu³y zamieszczone na ok³adce, ten numer naszego biuletynu poœwiecony jest g³ównie zagadnieniom zwi¹zanym z pe³ni¹ Ducha, jego istot¹ oraz bluŸnierstwem przeciw Duchowi Œwiêtemu.
Chocia¿ artyku³y te nie wyczerpuj¹ tematu, mamy nadziejê, ¿e nie
tylko uwra¿liwi¹ one wszystkich, aby nie “gasiæ Ducha” (1 Tes 5,19),
ale przede wszystkim zachêc¹ ka¿dego z osobna do tego, aby z ca³ego
serca zabiegaæ o tê “pe³niê”.
Dlatego jednak, ¿e Ÿród³em wszelkich omy³ek i nieporozumieñ, niezdrowego entuzjazmu i fa³szywego ognia jest “nieznajomoœæ Pism i mocy
Bo¿ej” (Mt 22,29), zachêcamy wszystkich, aby za przyk³adem biblijnych Berejczyków równie¿ “przyj¹æ S³owo z ca³¹ gotowoœci¹ i codziennie
badaæ Pisma, czy tak siê rzeczy maj¹” (Dz 17,11).
Jeœli bowiem w wystarczaj¹cym stopniu posi¹dziemy znajomoœæ Biblii oraz poddamy siê Bogu, czyli dzia³aniu Jego Ducha, nie tylko unikniemy niepotrzebnych spekulacji na temat Jego istoty, ale równie¿ doœwiadczymy mocy samego Boga, któr y “wspó³dzia³a we wszystkim ku
dobremu z tymi, którzy Boga mi³uj¹, to jest z tymi, którzy wed³ug postanowienia jego s¹ powo³ani” (Rz 8,28).
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B¥DZCIE
PE£NI DUCHA
“B¹dŸcie pe³ni ducha” (Ef 5,18)

W kilku moich ostatnich wyk³adach mówi³em o modlitwie, o tym,
jak wa¿n¹ rzecz¹ jest posiadaæ ducha modlitwy i jak wa¿nym jest
kierownictwo Ducha Œwiêtego. Ale zawsze wtedy, kiedy podkreœla
siê koniecznoœæ i znaczenie wp³ywu Ducha Œwiêtego, pewne osoby
s¹ bez w¹tpienia w niebezpieczeñstwie, maj¹c tendencjê nadu¿ywania tej doktryny i wypaczania jej ku swojej w³asnej szkodzie. Gdy na
przyk³ad powiecie grzesznikom, ¿e bez Ducha Œwiêtego nigdy nie
bêd¹ w stanie prawdziwie pokutowaæ, jest rzecz¹ bardzo prawdopodobn¹, ¿e bêd¹ sk³onni tê prawdê wypaczyæ i zrozumieæ to w ten
sposób, ¿e oni w ogóle nie s¹ w stanie pokutowaæ i ¿e dla tej przyczyny nie maj¹ ¿adnego obowi¹zku tak czyniæ tak d³ugo, dopóki nie odczuj¹ dzia³ania Ducha; czêsto jest rzecz¹ nie³atw¹, aby ich przekonaæ
i sprawiæ, ¿eby to zrozumieli i zobaczyli, ¿e za ka¿dym razem, gdy
mówi¹, ¿e czegoœ nie mog¹ zrobiæ, to polega to wy³¹cznie na braku
ich chêci, a nie na tym, ¿eby nie byli zdolni tego uczyniæ.
Zanim przejdziemy do rozwa¿añ,
dotycz¹cych dalszych jeszcze œrodków pobudzania i dopomagania sprawie duchowego przebudzenia – tzn.
œrodków, któr ych nale¿y u¿ywaæ
wzglêdem grzeszników, pragnê wam
powiedzieæ, ¿e jeœliby ktokolwiek ¿y³
bez Ducha, to nie ma ¿adnej wymówki. Obowi¹zek, aby wykonaæ jakieœ
zadanie, nigdy nie jest uzale¿niony od
warunku, abyœmy najpierw odczuwali wp³yw Ducha, gdy¿ wype³nienie
tego obowi¹zku uzale¿nione jest od
mocy czynnika moralnego w nas. My,
jako jednostki maj¹ce poczucie moralne, mamy moc ku pos³uszeñstwu
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w stosunku do Boga i w pe³ni jesteœmy zobowi¹zani byæ pos³uszni.
A jeœli nie jesteœmy Bogu pos³uszni, to tylko dla jednej przyczyny:
poniewa¿ nie mamy chêci tego zrobiæ! Oddzia³ywanie Ducha jest
ca³kowicie spraw¹ ³aski. Jeœliby by³o nieodzowne do uczynienia nas
zdolnymi do wype³niania jakiegokolwiek obowi¹zku, udzielanie go
nie by³oby aktem ³aski, ale po prostu tylko zwyczajn¹ spraw¹ oczywistej, powszechnej sprawiedliwoœci. Grzesznicy nie dlatego zobowi¹zani s¹ do pokutowania, poniewa¿ odczuwaj¹ wp³ywy Ducha, ani
te¿ dlatego, ¿e mog¹ je otrzymaæ, ale dlatego to musz¹ czyniæ, poniewa¿ s¹ jednostkami posiadaj¹cymi poczucie moralne i maj¹ do
dyspozycji te moce, których zgodnie z Bo¿ym ¿¹daniem winni u¿ywaæ. I zupe³nie podobnie dzieje siê w wypadku wierz¹cych chrzeœcijan! Nie dlatego, ¿e s¹ zobowi¹zani do modlenia siê z wiar¹, poniewa¿ maj¹ Ducha (za wyj¹tkiem tych wypadków, gdzie wp³ywy Ducha Bo¿ego ku stwarzaniu w nas pragnienia, stanowi¹ w³aœnie podstawê i dowód, ¿e jest to wol¹ Bo¿¹, aby nam daæ dan¹ rzecz, której
pragnienie w sercach naszych stworzy³ sam Duch), ale dlatego w³aœnie, ¿e posiadaj¹ podstawy do tego. Nie maj¹ zupe³nie potrzeby ani
obowi¹zku modliæ siê w wierze, jeœli nie posiadaj¹ podstaw jako fundamentu swojej wiar y. Musz¹ mieæ tak¹ podstawê zaczerpniêt¹
z obietnic S³owa Bo¿ego, jego zasad, z proroctw albo z okolicznoœci.
I za ka¿dym razem, gdy maj¹ takie podstawy i to niezale¿nie od wp³ywów Ducha, s¹ zobowi¹zani podchodziæ do tego zagadnienia z wiar¹
– i to bez wzglêdu na to, czy maj¹ wp³yw Ducha czy nie. Maj¹ obowi¹zek widzieæ dowody i wierzyæ w nie. Nie po to jest im dany Duch, aby
ich usprawniæ do tego, by widzieli albo wierzyli, ale poniewa¿ bez Niego nie bêd¹ tak patrzeæ ani odczuwaæ, ani dzia³aæ, jak powinni.
A wiêc najpierw pragnê na podstawie powy¿szego tekstu wskazaæ, ¿e:

I. Ka¿dy z was mo¿e posiadaæ pe³niê Ducha
Nie dlatego tylko, ¿e jest to spraw¹ sprawiedliwoœci ze strony Boga,
aby wam daæ pe³niê Swego Ducha, ale poniewa¿ obieca³, ¿e da j¹ tym,
którzy o ni¹ bêd¹ prosili. “Jeœli wiêc wy, którzy jesteœcie Ÿli, umiecie
dobre dary dawaæ dzieciom swoim, o ile¿ wiêcej Ojciec niebieski da
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Ducha Œwiêtego tym, którzy Go prosz¹”. Jeœli wiêc bêdziesz prosi³
o pe³niê Ducha Œwiêtego, Bóg obieca³, ¿e ci j¹ da. Tym bardziej ¿e
Bóg ci rozkaza³, abyœ j¹ posiada³. Tekst tytu³owy powiada bowiem:
“B¹dŸcie pe³ni Ducha”. A jeœli sam Bóg rozkazuje nam, abyœmy jak¹œ
rzecz zrobili, to jest to w najwy¿szym stopniu dowodem, ¿e rzeczywiœcie jesteœmy w stanie to zrobiæ. Bo to, ¿e Bóg nam coœ rozkazuje, jest
równoznaczne z przysiêg¹, ¿e rzeczywiœcie mo¿emy to wykonaæ.
II. Twoim obowi¹zkiem jest, abyœ by³ pe³en Ducha
1. Poniewa¿ masz odnoœn¹ obietnicê.
2. Poniewa¿ Bóg to rozkaza³.
3. Jest to rzecz¹ istotn¹ dla twojego wzrostu w ³asce, abyœ by³
nape³niony Duchem.
4. Jest to równie wa¿n¹ rzecz¹ jak i to, abyœ by³ cz³owiekiem ¿yj¹cym œwiêtobliwym ¿yciem.
5. Jest to równie konieczn¹ rzecz¹ jak to, abyœ by³ po¿ytecznym
i dobrym cz³owiekiem na tym œwiecie.
6. Jeœli nie bêdziesz mia³ w sobie pe³ni Ducha Bo¿ego, bêdziesz
tym obra¿a³ Boga, bêdziesz hañb¹ dla zboru Pañskiego (bêd¹c
chrzeœcijaninem tylko z nazwy – przyp. t³um.).

III. Dlaczego tak wielu nie posiada pe³ni Ducha?
S¹ nawet tacy i to wyznawcy religii, którzy mówi¹: “Ja nie mam
pojêcia o takiej rzeczy. Ja nigdy nie mia³em ¿adnego tego rodzaju
prze¿ycia. Albo ta rzecz nie jest prawdziwa, albo ja jestem ca³kowicie w b³êdzie”. I bez w¹tpienia jesteœ ca³kowicie w b³êdzie, jeœli niczego nie wiesz o wp³ywie Ducha! Ale chcia³bym ci wskazaæ na kilka
przyczyn, które mog¹ ci przeszkadzaæ w nape³nieniu Duchem.
1. Byæ mo¿e prowadzisz ¿ycie ob³udne. Twoje modlitwy nie s¹
szczere i nie s¹ ¿arliwe. W takim wypadku nie tylko twoja religia jest
gr¹, udawaniem, czymœ zewnêtrznym, czymœ nie posiadaj¹cym serca, ale nawet w twoich rozmowach i w obcowaniu z innymi jesteœ
nieszczery. St¹d te¿ czynisz tak wiele rzeczy zasmucaj¹cych Ducha,
¿e On nie mo¿e mieszkaæ w twoim sercu.
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2. Inni s¹ do tego stopnia lekkomyœlni, ¿e Duch nie mo¿e mieszkaæ w ich sercach. Duch Bo¿y jest powa¿ny, jest pe³en godnoœci i w
¿aden sposób nie bêdzie mieszka³ w sercach tych ludzi, którzy pozwalaj¹ sobie na bezmyœlnoœæ i lekkomyœlnoœæ.
3. Inni znowu s¹ tak pyszni, ¿e nie mog¹ posiadaæ pe³ni Ducha. S¹
tak pe³ni zami³owania do spraw tego œwiata jak odzie¿, wykwintne
¿ycie, eleganckie pojazdy, moda i inne rzeczy, ¿e nic dziwnego, ¿e
nie mog¹ byæ nape³nieni Duchem. A jednak teki w³aœnie osoby udaj¹,
¿e kompletnie nie wiedz¹, dla jakiej przyczyny nie maj¹ ¿adnej radoœci ze swojej religii.
4. Inni znowu maj¹ tak bardzo œwiatowy zmys³, tak bardzo mi³uj¹
majêtnoœci i tak usilnie staraj¹ siê wzbogaciæ, ¿e nie mog¹ posiadaæ
pe³ni Ducha. Jak¿e mo¿e mieszkaæ w ich sercach, skoro ich myœli s¹
skoncentrowane wy³¹cznie na sprawach tego œwiata, a wszystkie ich
si³y wytê¿one w kierunku zdobycia maj¹tku? A gdy ten maj¹tek zdobêd¹, to trzymaj¹ go kurczowo. Sama myœl o tym, ¿e powinni coœ uczyniæ w kierunku nawrócenia œwiata, bardzo ich trapi. Jak bardzo mi³uj¹
ten œwiat, okazuje siê szczególnie w obcowaniu z innymi ludŸmi. Nawet drobiazgi na to wskazuj¹ wyraŸnie. Wyciskaj¹ do ostatniego grosza nale¿noœæ od biednego cz³owieka za wykonanie dla niego chocia¿by najdrobniejszej pracy. Jeœli zaœ maj¹ jakieœ wiêksze sprawy do za³atwienia, to prawdopodobnie okazuj¹ siê w tych rzeczach liberalni i uczciwi – ale tylko dlatego, ¿e to w³aœnie bêdzie s³u¿y³o ich zyskowi. Jeœli
znowu chodzi o kogoœ, o kogo nie dbaj¹, o jakiegoœ robotnika, czy
rzemieœlnika, to wobec takich osób s¹ ogromnie sk¹pi i bezlitoœnie je
wykorzystuj¹. I co wiêcej, jeszcze udaj¹, ¿e s¹ sumienni w tych rzeczach i ¿e nie mog¹ absolutnie daæ ani grosza wiêcej. Ale w stosunku
do ludzi, którzy ¿yj¹ na tej samej stopie co oni, wstydziliby siê tak
postêpowaæ, wiedz¹c, ¿e to by im zepsu³o opiniê. Bóg jednak wie o tym
wszystkim. Ma ka¿dy szczegó³ zanotowany. Dobrze wie o tym, ¿e s¹
chciwi i nierzetelni w swoim postêpowaniu, i ¿e nie bêd¹ sprawiedliwie postêpowaæ, za wyj¹tkiem tych wypadków, kiedy jest to dla ich
w³asnej korzyœci. I czy¿ jest rzecz¹ mo¿liw¹, aby tacy wyznawcy posiadali Ducha Bo¿ego? Nie! To jest rzecz¹ zupe³nie niemo¿liw¹.
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A tak mamy ca³e mnóstwo rzeczy, przez które Duch Bo¿y bywa
zasmucony. Ludzie mo¿e nazywaj¹ te rzeczy “drobnymi grzechami”,
ale Bóg ich tak nie nazywa!
5. Inni zaœ nie wyznaj¹ w ca³ej pe³ni i nie porzucaj¹ swoich grzechów i przez to nie mog¹ cieszyæ siê obecnoœci¹ Ducha. Mo¿e s¹
sk³onni wyznawaæ swoje grzechy ogólnikowo, choæ s¹ zawsze gotowi przyznaæ, ¿e s¹ grzesznikami. Mo¿e czêœciowo wyznaj¹ jakiœ
szczególny grzech, ale czyni¹ to z pewn¹ rezerw¹, z pych¹... ostro¿nie, jakby siê boj¹c, ¿e powiedz¹ choæ troszkê wiêcej ni¿ to, co jest
absolutnie konieczne. Szczególnie wtedy, gdy wyznaj¹ ludziom wyrz¹dzone im krzywdy. Czyni¹ to w taki sposób, ¿e zaraz mo¿na poznaæ, ¿e nie p³ynie to ze szczerego, skruszonego serca, pragn¹cego
pojednania, ale ¿e to wyznanie jest niejako wyciœniête z nich rêk¹
gniot¹cego ich sumienia. Jeœli kogoœ skrzywdzili, to tylko czêœciowo
to wynagradzaj¹. To jest po³owicznym tylko za³atwieniem sprawy,
rzecz¹ okrutn¹ i ob³udn¹. A potem pytaj¹: “No, a teraz bracie, czy ju¿
jesteœ zadowolony?”, podczas, gdy dobrze ka¿dy wie, ¿e by³oby rzecz¹
bardzo trudn¹ dla pokrzywdzonego powiedzieæ, ¿e nie jest zadowolony – nawet wtedy, kiedy wyznanie jest zimne i pozbawione serca.
Ale ja wam powiadam, ¿e Bóg nie jest zadowolony! On dobrze wie,
czy w ca³ej pe³ni szczerze wszystko wyzna³eœ i czy wzi¹³eœ na siebie
wszystek wstyd i hañbê, która rzeczywiœcie ci siê nale¿a³a. Ale jeœli
twoje wyznanie by³o niejako z ciebie wymuszone, to czy wydaje ci
siê, ¿e jesteœ w stanie oszukaæ Boga? “Kto pokrywa przestêpstwa swe,
nie poszczêœci mu siê; ale kto je wyznaje i opuszcza, mi³osierdzia dost¹pi”
(Prz 28,13). “Kto siê uni¿a, bêdzie wywy¿szony” (£k 14,11). Jeœli siê
ca³kowicie nie uni¿ysz i nie wyznasz szczerze swoich grzechów, jeœli nie wynagrodzisz tym, któr ym wyrz¹dzi³eœ krzywdê, nie masz
prawa spodziewaæ siê otrzymania ducha modlitwy.
6. Inni znowu zaniedbuj¹ jakiœ dobrze sobie znany obowi¹zek i dla
tej przyczyny nie maj¹ pe³ni Ducha. Ktoœ na przyk³ad nie modli siê
za swoj¹ rodzin¹, jakkolwiek wie o tym, ¿e powinien to czyniæ, a pomimo to usi³uje otrzymaæ ducha modlitwy. Niejeden m³ody cz³owiek,
który czuje dok³adnie w swoim sercu, ¿e powinien ca³kowicie po7
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œwiêciæ siê pracy dla Pana, nie ma ducha modlitwy dlatego, poniewa¿ zamiast poœwiêciæ siê tej pracy, ma jakiœ œwiecki cel przed sob¹,
który mu przeszkadza w poœwiêceniu siê temu dzie³u ca³kowicie.
Pozna³ swój obowi¹zek, a jednak nie chcia³ go wykonaæ, a teraz modli siê by Duch Bo¿y nim pokierowa³! Takiego kierownictwa nie otrzyma! Ktoœ inny znowu zaniedba³ z³o¿enia œwiadectwa przed innymi.
On wie, jaki jest jego obowi¹zek, ale nie chce przy³¹czyæ siê do zboru. Kiedyœ posiada³ ducha modlitwy, ale z chwil¹, kiedy zaniedba³
wype³niania swego obowi¹zku, zasmuci³ Ducha, a wtedy Duch od
niego odszed³. A teraz sobie myœli, ¿e gdyby tylko móg³ raz jeszcze
cieszyæ siê œwiat³em rozjaœnionego nad nim oblicza Bo¿ego i gdyby
raz jeszcze wyraŸniej zobaczy³ dowody Bo¿ej obecnoœci i Bo¿e cele
przed sob¹, to wykona³by swój obowi¹zek i przy³¹czy³by siê do zboru. A tak znowu o to siê modli i niejako usi³uje nak³oniæ Boga do
przystania na jego warunki, prosz¹c o darowanie mu Swojej obecnoœci. Ale tego niechaj siê taki cz³owiek nie spodziewa! Bêdzie ¿y³
i umrze w ciemnoœci, jeœli nie jest gotowy najpier w wype³niæ swego obowi¹zku, zanim Bóg siê mu objawi i zanim siê z nim pojedna.
Na pró¿no mówi, ¿e wyst¹pi na przód i z³o¿y œwiadectwo, jeœli Bóg
najpierw mu poka¿e œwiat³o swego oblicza. On tego nie dokona jak
d³ugo bêdzie ¿y³! Umrze bez ogl¹dania Boga, jeœli odmówi wykonania swojego obowi¹zku!
Jeœliœ zaniedba³ jakiegoœ obowi¹zku, który jest ci znany i w ten
sposób straci³eœ ducha modlitwy, musisz najpierw siê poddaæ. Bóg
ma jakiœ spór z tob¹. Odmówi³eœ mu pos³uszeñstwa i musisz tê rzecz
naprawiæ. Ty mo¿e o tym zapomnia³eœ, ale Bóg nie zapomnia³. I musisz przypomnieæ sobie tê rzecz, musisz nak³oniæ swoje serce ku
ca³kowitemu oczyszczeniu siê z tego i ku pokucie.
A¿eby tak¹ sprawê zilustrowaæ, przytoczê wam jeszcze jeden wypadek. Pewien zacny m¹¿, ¿yj¹cy w zachodniej czêœci tego kraju,
przez d³ugi czas by³ zaanga¿owany jako pracownik na niwie Bo¿ej.
Zwyk³ by³ upominaæ zbór, w którym mia³ spo³ecznoœæ, budz¹c go ze
snu. Po jakimœ czasie zbór ten zacz¹³ siê obra¿aæ, traciæ cierpliwoœæ
i wielu mu powiedzia³o, ¿e ¿yczyliby sobie, aby raczej zostawi³ ich
w spokoju. Zdawa³o im siê bowiem, ¿e on im do niczego dobrego
dopomóc nie mo¿e.
8
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On ich wzi¹³ za s³owo. I ca³y zbór rzeczywiœcie g³êboko zasn¹³.
Stan ten trwa³ przez jakieœ dwa albo trzy lata.
Ale po jakimœ czasie zjawi³ siê pomiêdzy nimi jakiœ kaznodzieja,
dziêki któremu zaczê³o powstawaæ duchowe przebudzenie. Ale ten
cz³owiek, który najpierw, jak pamiêtamy, innych upomina³, teraz jak
gdyby straci³ swoj¹ duchowoœæ. Dawniej on pierwszy podchodzi³ do
wszelkiej dobrej pracy, ale teraz jakoœ siê wstrzymywa³. Wszyscy
siê temu dziwili i nie mogli zrozumieæ, dlaczego tak siê dzieje. A¿
nareszcie pewnego wieczoru, gdy wraca³ do domu, w umyœle jego
nagle zaœwieci³a œwiadomoœæ istoty jego sytuacji. Przez kilka minut
zapad³ w g³êbok¹ rozpacz, a¿ nareszcie myœli jego zosta³y skierowane z powrotem do tego czasu, kiedy powzi¹³ tê grzeszn¹ decyzjê,
a¿eby zbór pozostawiæ w grzechach i wiêcej go nie tykaæ. Zrozumia³
i odczu³, ¿e ¿aden jêzyk nie móg³by opisaæ, jak strasznym i czarnym
by³ ten grzech. W tym momencie uœwiadomi³ sobie, co to znaczy
byæ zgubionym, stwierdziwszy, ¿e Bóg mia³ coœ przeciwko niemu!
Zrozumia³, ¿e to z³y demon spowodowa³ takie postanowienie, ten
sam, który swego czasu nak³oni³ Moj¿esza do powiedzenia: “Wy buntownicy, s³uchajcie¿ teraz ludzie oporni” (Lb 20,10). Natychmiast upokorzy³ siê przed Panem, a Bóg wyla³ nañ pe³niê Swego Ducha.
7. A mo¿e da³eœ odpór Duchowi Bo¿emu? Mo¿e masz zwyczaj
sprzeciwiania siê Duchowi? Opierasz siê uœwiadomieniu sobie twojej grzesznoœci. Gdy coœ by³o powiedziane w czasie g³oszenia S³owa
Bo¿ego, co dotyczy³o ciebie, odnosi³o siê do twojego stanu, serce
twe siê buntowa³o i stawia³o opór. Wielu chêtnie s³ucha wyraŸnego
i do serca wnikaj¹cego S³owa Bo¿ego, ale tylko tak d³ugo, dopóki
ono mo¿e siê odnosiæ do wszystkich innych. Sk³onnoœæ do nienawiœci w stosunku do ludzi, sk³onnoœæ do tego, by byæ odludkiem sprawia, ¿e maj¹ radoœæ z tego, gdy s³ysz¹ jak siê innych gromi i upomina. Ale z chwil¹ jak tylko prawda tyczy siê ich samych, wtedy natychmiast wo³aj¹: “To jest osobista obelga!” Czy tak mo¿e jest i z tob¹?
8. A mo¿e siê nie modlisz o pe³niê Ducha? Albo mo¿e siê modlisz, nie u¿ywaj¹c ¿adnych innych sposobów, wzglêdnie nie postêpuj¹c stosownie do swoich modlitw? Mo¿e u¿ywasz takich sposo9
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bów, które niejako stawiaj¹ opór twoim modlitwom. Mo¿e prosisz,
a z chwil¹ kiedy Duch przychodzi i zaczyna wp³ywaæ na twój umys³,
Natychmiast go zasmucasz i odlatuje od ciebie? W ten sposób dajesz
do zrozumienia, ¿e nie chcesz z nim chodziæ.

IV. Jak wielka jest wina tych,
którzy nie s¹ pe³ni Ducha Bo¿ego.
1. Twoja wina jest proporcjonalnie wielka do wielkoœci autorytetu Boga, który ci rozkaza³ byæ nape³nionym Duchem. Bóg to rozkaza³, a kto siê temu rozkazowi nie podporz¹dkowuje, jest w równej
mierze niepos³usznym w stosunku do Boskich rozkazów jak ten, który ordynarnie przeklina, albo kradnie, pope³nia cudzo³óstwo albo gwa³ci Sabat. Pomyœl tylko o tym! A jednak wielu jest takich ludzi, którzy
bynajmniej niczego sobie nie zarzucaj¹ w zwi¹zku z tym, ¿e nie s¹
nape³nieni Duchem. A nawet myœl¹ o sobie, ¿e s¹ ca³kiem pobo¿nymi chrzeœcijanami dlatego, ¿e chodz¹ na nabo¿eñstwa modlitewne,
przystêpuj¹ do Sto³u Pañskiego, i tak dalej. A tu mija rok za rokiem,
a oni ¿yj¹ bez pe³ni Ducha Bo¿ego. Jest przecie¿ rzecz¹ oczywist¹,
¿e ten sam Bóg, który rozkaza³, abyœmy siê “nie upijali winem”, równie¿ poleci³, abyœmy byli pe³ni Ducha. Wszyscy zgodnie twierdz¹, ¿e
jeœli jakiœ cz³owiek na³ogowo morduje ludzi, albo kradnie, to nie jest
chrzeœcijaninem. A dlaczego? Dlatego, poniewa¿ ¿yje w ustawicznym nawykowym niepos³uszeñstwie w stosunku do Boga. Podobnie
jeœli ktoœ przeklina, to nie ma siê dla niego w sercu ¿adnej mi³oœci.
Nigdy nie pozwoli³byœ mu twierdziæ, ¿e serce jego jest w porz¹dku
i ¿e s³owa nie maj¹ ¿adnego znaczenia, bo Bóg jakoby w ogóle nie
dba o s³owa. Wrêcz przeciwnie. Uwa¿a³byœ, ¿e by³oby to zbrodni¹
przyj¹æ takiego cz³owieka za cz³onka zboru. A co byœmy powiedzieli,
gdyby grupa takich ludzi odwa¿y³a nazywaæ samych siebie gromadk¹
zborem Chrystusa? A jednak tacy ludzie nie s¹ ani odrobinkê bardziej niepos³uszni w stosunku do Boga ani¿eli ty, który ¿yjesz bez
ducha modlitwy i bez obecnoœci Boga!
2. Twoja wina mo¿e równie¿ byæ zmierzona t¹ ogromn¹ iloœci¹
dobrych rzeczy, które by³byœ zdolny wykonaæ, gdybyœ mia³ pe³niê
10
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Ducha Bo¿ego w tej mierze, w jakiej jest twoim obowi¹zkiem j¹ posiadaæ, skoro to jest rzecz¹ mo¿liw¹. Starsi zborowi! Ile¿ moglibyœcie zrobiæ dobrego, gdybyœcie mieli pe³niê Ducha? A wy nauczyciele, a tak¿e i wy cz³onkowie zboru, gdybyœcie byli nape³nieni Duchem,
moglibyœcie dokonywaæ rzeczy wielkich, nieskoñczenie wiele dobrego! A tak i wasza wina jest równie ogromna. Oto przed wami obiecane b³ogos³awieñstwo; mo¿ecie je mieæ, jeœli tylko wykonacie swój
obowi¹zek. Jesteœcie w zupe³noœci odpowiedzialni przed Bogiem za
wszystko to dobro, które jesteœcie w stanie wykonaæ.
3. A dalej wina twoja mo¿e równie¿ byæ zmierzona miar¹ tego z³a,
którego siê dopuszczasz w konsekwencji nie posiadania Ducha. Jesteœ
hañb¹ religii. Jesteœ kamieniem obrazy dla zboru i dla œwiata. A wina
twoja powiêksza siê jeszcze w zwi¹zku z wp³ywem, jaki masz na innych. A ¿e tak jest naprawdê, przekonasz siê, gdy nadejdzie dzieñ S¹du.

V. Nastêpstwa posiadania pe³ni Ducha.
1. Niew¹tpliwie bêd¹ ciê nazywali cz³owiekiem ekscentrycznym
i bardzo prawdopodobnie w zupe³noœci bêdziesz na to zas³ugiwa³, bo
istotnie bêdziesz osob¹ ekscentryczn¹. Jeszcze nie zna³em cz³owieka nape³nionego Duchem, który nie by³by przez innych nazywany
ekscentrykiem, dziwakiem albo orygina³em. Przyczyna jest ca³kiem
prosta - ci ludzie nie s¹ podobni do innych! Porównuj¹c ich z innymi,
jest oczywiœcie mnóstwo powodów, aby ich nazywaæ ekscentrycznymi: powoduj¹ nimi zupe³nie inne bodŸce, maj¹ zupe³nie inne pogl¹dy, dzia³aj¹ z zupe³nie innych pobudek i s¹ prowadzeni zupe³nie
innym Duchem. Dlatego nale¿y siê spodziewaæ takich uwag. Jak¿e
czêsto s³ysza³em tak¹ uwagê odnoœnie do tych osób: “To jest bardzo
porz¹dny cz³owiek, ale trochê dziwak”. A kiedy pyta³em siê na czym
polega jego dziwactwo, wyrecytowano ca³y katalog jego w³aœciwoœci, ale suma tego wszystkiego zawiera siê tylko w jednym s³owie:
“Jest cz³owiekiem duchowym”. A tak postanów byæ dziwakiem! Ale
uwaga! Jest i taka rzecz, jak sztucznie wytworzona ekscentrycznoœæ
– a ta jest czymœ wstrêtnym.
Ale bywa tak, ¿e cz³owiek jest do tego stopnia nape³niony Du11
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chem Bo¿ym, ¿e bêdzie z ca³¹ pewnoœci¹ wydawa³ siê dziwacznym
i ekscentr ycznym tym, którzy nie mog¹ zrozumieæ pobudek jego
zachowania siê.
2. Jeœli bêdziesz mia³ pe³niê Ducha Bo¿ego, jest rzecz¹ prawdopodobn¹, ¿e wielu bêdzie uwa¿a³o, ¿e jesteœ niespe³na rozumu. My
mianowicie s¹dzimy, ¿e ludzie s¹ niespe³na rozumu wtedy, kiedy
dzia³aj¹ odmiennie od tego, co nam siê wydaje m¹drym i logicznym,
jeœli dochodz¹ do takich wniosków, dla których my absolutnie nie
widzimy ¿adnych podstaw. Aposto³ Pawe³ tak¿e by³ oskar¿ony o to,
¿e jest niespe³na rozumu, przez tych, którzy nie rozumieli pogl¹dów
kieruj¹cych jego dzia³aniem: Festus by³ przekonany, ¿e szaleje i ¿e
wielka uczonoœæ przywodzi go do szaleñstwa. Ale Pawe³ odpowiedzia³: “Nie szalejê, najdostojniejszy Festusie”. Otó¿ zachowanie siê
Paw³a by³o takie dziwne, tak zupe³nie nowe, ¿e Festusowi wydawa³o
siê, ¿e Pawe³ musi byæ szaleñcem, pozbawionym zdrowego rozumu.
Ale prawd¹ by³o to, ¿e Pawe³ widzia³ cel swój bardzo wyraŸnie i ca³¹
dusz¹ usi³owa³ go zdobyæ. Natomiast ci, którzy go s³uchali; byli ca³kowicie nieœwiadomi, byli w ciemnoœci jeœli chodzi o idee pobudzaj¹ce go do czynów. A to bynajmniej nie jest odosobnionym wypadkiem. Tym, którym by³o zupe³nie brak duchowoœci, wydawa³o
siê bardzo czêsto, ¿e prawdziwie wierz¹cy s¹ szalonymi i niespe³na
rozumu. A jednak ci wierz¹cy doskonale wiedzieli dlaczego tak a nie
inaczej postêpuj¹: To sam Bóg kierowa³ ich rozumem i sercem w taki sposób, ¿e ci, którzy nie byli duchowymi, nie mogli absolutnie
dojrzeæ przyczyn ich dzia³ania. I ty musisz postanowiæ, ¿e bêdziesz
podobnie postêpowaæ, tym bardziej, ¿e ¿yjesz na wy¿szym poziomie
ni¿ ten œwiat i chodzisz z Bogiem.
3. Jeœli posiadasz Ducha Bo¿ego, to musisz siê liczyæ z tym, ¿e
bêdziesz odczuwa³ wielki smutek patrz¹c na stan zboru i tego œwiata. S¹ tacy jak gdyby duchowi epikurejczycy, którzy prosz¹ Boga o Ducha tylko dlatego, ¿e im siê wydaje, ¿e otrzymanie Go uczyni ich
zupe³nie szczêœliwymi. Niektórym bowiem ludziom siê wydaje, ¿e
duchowi chrzeœcijanie s¹ zawsze bardzo szczêœliwi i ca³kowicie wolni od wszelkich smutków.
12
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Ale to jest b³êdne mniemanie. Przeczytaj swoj¹ Bibliê i zobacz
w jak wielkiej mierze prorocy i aposto³owie zawsze wzdychali i byli
ogromnie zmartwieni patrz¹c na stan zboru i œwiata. Aposto³ Pawe³
powiada, ¿e on zawsze œmieræ Pana Jezusa na ciele swoim nosi³ (2 Kor
4,10). Na innym miejscu znów czytamy: “Ja codziennie umieram,
bracia” (1 Kor 15, 13). W ten sposób dowiesz siê, co to znaczy wspó³¿yæ z Panem Jezusem Chrystusem i byæ ochrzczonym tym chrztem,
któr ym On by³ ochrzczony. Ach, jak straszliwie Pan siê smuci³
w zwi¹zku ze stanem grzeszników! Jak dusza Jego gorliwie pracowa³a, podobnie jak ku urodzeniu pracuje niewiasta, aby oni mogli zostaæ
zbawieni! A im bêdziesz wiêcej mia³ Jego Ducha, tym wyraŸniej bêdziesz widzia³ stan grzeszników, tym g³êbiej bêdziesz siê smuci³ ich
stanem. Wiele razy bêdzie ci siê zdawa³o, ¿e wprost nie mo¿esz ¿yæ,
patrz¹c na ich sytuacjê. Smutek twój i ból serca bêdzie
niewypowiedziany. Ap. Pawe³ w Liœcie do Rzymian 9, 1-3 mówi³ tak:
“Prawdê mówiê w Chr ystusie, nie k³amiê, a poœwiadcza mi to sumienie moje w Duchu Œwiêtym, ¿e mam wielki smutek i nieustanny
ból w sercu swoim. Albowiem ja sam by³em gotów modliæ siê o to,
aby byæ od³¹czonym od Chrystusa za braci moich, krewnych wed³ug
cia³a”.
4. Jeœli posiadasz w wielkiej mierze Ducha Bo¿ego, to musisz siê
przygotowaæ w sercu swoim na wiele sprzeciwów – i to zarówno
w samym zborze jak i w œwiecie. Bardzo prawdopodobnie bêd¹ ci siê
sprzeciwiali cz³onkowie zboru, jeœli stoisz wysoko ponad stanem ich
uczuæ. Ka¿dy cz³owiek, usi³uj¹cy ¿yæ pobo¿nie w Jezusie Chrystusie, musi oczekiwaæ przeœladowania.
5. Musisz spodziewaæ siê tego, ¿e bêdziesz przechodzi³ przez
czêste i bardzo bolesne konflikty z szatanem. Szatan ma bardzo ma³o
k³opotów z tymi wierz¹cymi, którzy nie s¹ duchowymi, a s¹ letnimi,
ospa³ymi, leniwymi i którzy maj¹ zami³owania w tym œwiecie. Tacy
nie maj¹ pojêcia o tym, co to znaczy duchowy konflikt, duchowy bój.
Byæ mo¿e, ¿e bêd¹ siê tylko uœmiechali, kiedy ktoœ o takich rzeczach bêdzie wspomina³. I dla tej przyczyny diabe³ bynajmniej ich
nie rusza. On im nie przeszkadza, bo i oni jemu nie przeszkadzaj¹.
13
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Ale duchowi chrzeœcijanie - a to on doskonale rozumie - przynosz¹
mu wielk¹ szkodê. Dla tej przyczyny ich w³aœnie atakuje. I dlatego
tacy wierz¹cy czêsto miewaj¹ bardzo gwa³towne ataki z jego strony.
6. Bêdziesz te¿ mia³ wiêksze trudnoœci z samym sob¹, ani¿eli ci
siê kiedykolwiek wydawa³o, ¿e to bêdzie mo¿liwe. Niekiedy stwierdzisz, ¿e zepsucie jakimœ dziwnym sposobem robi i w tobie pewne
postêpy, pomimo obecnoœci Ducha. “Cia³o po¿¹da przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko cia³u” (Gal 5,17). Bardzo czêsto taki chrzeœcijanin bywa w wielkiej rozterce z powodu mocy swojego w³asnego zepsucia.
7. A jednak bêdziesz mia³ pokój z Bogiem. Nawet wtedy, kiedy
zbór, grzesznicy i sam diabe³ ci siê przeciwstawi¹, bêdziesz jednak
mia³ pokój z Nim. Niechaj ci, którzy s¹ powo³ani do takich prób, konfliktów i pokus, ci, którzy wzdychaj¹, modl¹ siê i p³acz¹, i których
serce pêka, pamiêtaj¹ o nastêpuj¹cej rzeczy: pokój wasz w tej mierze, w której odnosi siê on do waszych uczuæ w stosunku do Boga,
bêdzie p³yn¹³ jako rzeka (Iz 66,12).
8. Bêdziesz równie¿ cieszy³ siê pokojem sumienia, jeœli bêdziesz
prowadzony Duchem. Ju¿ nie bêdziesz wiêcej popychany ostrog¹
nieczystego sumienia, pêdzony przezeñ tu i tam jakby chmura na
niebie. Twoje sumienie bêdzie ciche i spokojne jak cichutka tafla
jeziora w letniej porze.
9. Gdy bêdziesz nape³niony Duchem, bêdziesz po¿yteczny. Wtedy bêdzie to mia³o miejsce w sposób spontaniczny. Nawet bêd¹c chorym i niezdolnym do wychodzenia ze swojego pokoju i rozmawiania
z kimkolwiek, i choæbyœ siê z nikim nie widzia³, bêdziesz dziesiêækroæ bardziej po¿yteczny od setek tzw. zwyczajnych chrzeœcijan,
którzy nie maj¹ ¿adnej duchowoœci. Aby to zilustrowaæ, przytoczê
pewn¹ historiê.
Pewien ubogi bogobojny cz³owiek chorowa³ od lat na gruŸlicê.
Jego znajomy nienawrócony kupiec mieszkaj¹cy w tym samym mieœcie, odznacza³ siê uprzejmym sercem i od czasu do czasu posy³a³
14
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mu coœ dla pocieszenia go albo jakiœ prezent dla jego rodziny. Chory
by³ wdziêczny za tê uprzejmoœæ, ale nie móg³ siê w ¿aden sposób
odwdziêczyæ. Przynajmniej nie tak, jak pragn¹³by to uczyniæ. Wreszcie postanowi³, ¿e najlepszym sposobem, aby siê odwdziêczyæ, bêdzie modlitwa o zbawienie jego przyjaciela. Rozpocz¹³ siê modliæ.
Wtedy dusza jego zaczê³a siê zapalaæ i wreszcie mocno uchwyci³ siê
Boga. W tej miejscowoœci nie by³o ¿adnego duchowego przebudzenia, a jednak stopniowo, ku zdumieniu wszystkich ludzi, ten w³aœnie
kupiec wyraŸnie stan¹³ po stronie Pana. St¹d ogieñ zacz¹³ rozniecaæ
siê w ca³ym mieœcie, w rezultacie czego powsta³o potê¿ne duchowe
przebudzenie i ca³e mnóstwo ludzi nawróci³o siê do Boga.
Ten biedny cz³owiek potem jeszcze wegetowa³ przez kilka lat, a¿
wreszcie zmar³. Po jego œmierci odwiedzi³em tê miejscowoœæ, a wdowa po nim w³o¿y³a mi do r¹k jego pamiêtniczek. Pomiêdzy innymi
notatkami przeczyta³em w jego dzienniczku nastêpuj¹c¹ notatkê:
“Znam oko³o trzydziestu us³uguj¹cych braci i zborów”. A potem czyta³em dalej, ¿e przeznaczy³ specjalne dni i specjalne godziny, aby siê
modliæ za ka¿dego z tych us³uguj¹cych braci i za ka¿dy zbór. Potem
jeszcze specjalne pory, aby modliæ siê za rozmaite stacje misyjne.
Wreszcie, ale to ju¿ pod innymi datami, podaje nastêpuj¹ce fakty:
“Dzisiaj – i podaje datê – by³em w stanie wznieœæ do Boga to, co
nazywam modlitw¹ wiary o wylanie Ducha na taki i taki zbór i ufam
Bogu, ¿e nied³ugo bêdzie tam duchowe przebudzenie”. A potem pod
inn¹ dat¹ znowu inna notatka: “I dzisiaj by³em w stanie wznieœæ modlitwê wiary, za taki a taki zbór”.
W ten sposób cz³owiek ten modli³ siê o du¿¹ iloœæ zborów i zanotowa³, i¿ modli³ siê o nie z wiar¹, aby w krótkim czasie pomiêdzy
cz³onkami tego zboru powsta³o duchowe przebudzenie. Ze stacji misyjnych, o ile dobrze sobie przypominam, w szczególnoœci wymienia misjê na Cejlonie. Mam wra¿enie, ¿e ostatnia miejscowoœæ z wymienionych w jego dzienniczku, o które wzniós³ modlitwê wiary, by³a
miejscowoœæ, w której ¿y³. I rzeczywiœcie, w krótkim czasie po zanotowaniu tych faktów w jego dzienniczku, duchowe przebudzenie
rozpoczê³o siê w jednej okolicy za drug¹; i to, jak mi siê zdaje, ca³kiem dok³adnie w tym porz¹dku, w którym by³y wspomniane w tym
dzienniczku! Po nied³ugim czasie przysz³y wiadomoœci z Cejlonu, ¿e
15
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i tam powsta³o duchowe przebudzenie. Duchowe przebudzenie w jego w³asnym mieœcie rozpoczê³o siê dopiero po jego œmierci, a jego
rozpoczêcie nast¹pi³o w tym w³aœnie czasie, gdy wdowa po nim w³o¿y³a do moich r¹k dokument, o którym mowa. Powiedzia³a mi, ¿e
m¹¿ jej tak by³ przejêty modlitw¹ w czasie swojej choroby, ¿e ona
czêsto siê obawia³a, ¿e siê zamêczy i umrze z modlitwy. Duchowe
przebudzenie, które powsta³o w ca³ej tej okolicy, by³o potê¿ne. A fakt,
¿e to duchowe przebudzenie ma wkrótce nast¹piæ, nie zosta³ zakryty przed tym s³ug¹ Pañskim, któremu Pan to objawi³ najzupe³niej
zgodnie ze S³owem Pañskim które mówi: “Tajemnica Pañska objawiona jest tym, którzy siê Go boj¹” (Ps 25,14 BG) i w ten sposób cz³owiek, zbyt s³aby w ciele, aby opuszczaæ swoje mieszkanie, by³ daleko bardziej po¿ytecznym dla œwiata i dla zboru Bo¿ego ani¿eli wszyscy pozbawieni serca wyznawcy religii, mieszkaj¹cy w ca³ym tym
kraju. Stoj¹c pomiêdzy Bogiem a zniszczeniem ludu Pañskiego, wylewaj¹c swoje serce w modlitwie pe³nej wiar y sta³ przed Bogiem
jako ksi¹¿ê maj¹cy moc z Bogiem - i przezwyciê¿y³.
10. Jeœli bêdziesz nape³niony Duchem, stwierdzisz, ¿e nie bêdzie ciê martwi³o ani dra¿ni³o, ani przera¿a³o, jeœli ludzie bêd¹ siê
Ÿle wyra¿ali o tobie. Jeœli znajdujê ludzi, którzy s¹ zirytowani i denerwuj¹ siê z powodu byle jakiego g³upstwa, które siê ich osobiœcie
dotyczy, jestem ca³kowicie pewny, ¿e tacy ludzie nie maj¹ Ducha
Chrystusowego. Wszak Jezus Chrystus zniós³ najstraszliwsze obelgi i najstraszniejsze oszczerstwa, jakie tylko z³oœæ ludzka mog³a
wymyœliæ, a jednak nie porusza³o Go to, ani nie wzburzy³o w najmniejszym stopniu. A tak jeœli masz pragnienie byæ pokornym w czasie przeœladowania i dawaæ wzór nastawienia serca, jakie cechowa³o
Zbawiciela, poprzez zachowywanie siê pod³ug Jego przyk³adu, i jeœli
w ten sposób chcesz przynieœæ czeœæ prawdzie Bo¿ej, to bezwzglêdnie potrzeba ci nape³nienia Duchem.
11. M¹drze bêdziesz postêpowa³, jeœli bêdziesz u¿ywa³ w³aœciwych œrodków do nawrócenia grzeszników. Jeœli Duch Bo¿y jest w tobie, to On sam poprowadzi ciê w u¿ywaniu tych œrodków m¹drze
i w sposób stosowny dla osi¹gniêcia celu bez wyrz¹dzania komuœ
16
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krzywdy. ¯aden cz³owiek, który nie jest nape³niony Duchem Bo¿ym,
nie mo¿e pos³ugiwaæ siê œrodkami koniecznymi dla prowadzenia duchowego przebudzenia, bo bêdzie podchodzi³ do wszystkich zagadnieñ tego rodzaju ogromnie niezrêcznie. Nie bêdzie w stanie uj¹æ
problemów tak, jak siê nale¿y i bêdzie siê zachowywa³ tak, jakby nie
mia³ zdrowego rozs¹dku. Ale ten cz³owiek, który jest kierowany Duchem Bo¿ym, bêdzie wiedzia³, w jaki sposób poczyniæ wszelkie kroki we w³aœciwym czasie i jak podawaæ Bo¿¹ prawdê w odpowiednich
porcjach tak, aby okaza³o siê to najskuteczniejszym.
12. A potem, gdy przyjd¹ k³opoty i boleœci, bêdziesz spokojny.
Nie bêdziesz zmuszony do ulegania zak³opotaniu i konsternacji, gdy
zobaczysz, ¿e nad g³ow¹ twoj¹ zaczyna szaleæ burza. Ludzie otaczaj¹cy ciê bêd¹ zdumieni z racji twojego wielkiego spokoju i radosnego nastroju, pomimo bardzo ciê¿kich doœwiadczeñ, nie znaj¹c tego
wewnêtrznego oparcia, którym ciesz¹ siê ci, którzy s¹ nape³nieni
Duchem.
13. A gdy bêdzie przychodziæ œmieræ, pogodzisz siê z tym. Bêdziesz zawsze czu³ siê gotowym umrzeæ i nie bêdziesz siê œmierci
lêka³, a po œmierci bêdziesz bardziej jeszcze szczêœliwy i to ju¿ na
zawsze w Niebie.

VI. Jakie s¹ konsekwencje tego,
¿e ktoœ nie jest nape³niony Duchem
1. Bêdzie czêsto w¹tpiæ czy jest chrzeœcijaninem, a bêd¹ po temu
zupe³nie s³uszne powody. Bêdzie mia³ takie w¹tpliwoœci i powinien je
nawet mieæ. Synowie Bo¿y s¹ prowadzeni Duchem Bo¿ym, a ¿aden,
kto nie jest prowadzony Duchem, nie ma podstaw do przypuszczania,
¿e jest synem. Gdy tacy (nienawróceni) ludzie bêd¹ mieli tylko jak¹œ
maleñk¹ podstawê, to ju¿ bêd¹ starali siê czêsto jej u¿ywaæ, aby jakimœ sposobem podeprzeæ swe nadzieje. Ale to siê nie uda, chyba, ¿e
sumienie ich jest jak gdyby przypalone rozpalonym ¿elazem. Rz 8,9:
“Ale wy nie jesteœcie w ciele, lecz w duchu, jeœli tylko Duch Bo¿y
mieszka w was. Jeœli zaœ ktoœ Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie
17
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jest jego”. 2 Kor 13,5: “Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doœwiadczajcie siebie, albo czy nie wiecie, o sobie, ¿e
Jezus Chrystus jest w was? Chyba ¿eœcie próby nie przeszli?”
2. Jeœli nie bêdziecie nape³nieni Duchem, to bêdziecie zawsze
niepewni, jeœli chodzi o pogl¹dy, dotycz¹ce modlitwy wiary. Modlitwa wiary jest bowiem rzecz¹ tak duchow¹, do tego stopnia spraw¹
doœwiadczenia, a nie jakiejœ spekulacji, ¿e jeœli nie bêdziecie sami
duchowymi, w ¿aden sposób w pe³ni jej nie zrozumiecie. Mo¿ecie
wiele mówiæ na temat modlitwy wiary i przez jakiœ czas byæ ca³kowicie przekonani o s³usznoœci tej sprawy, ale nigdy nie bêdziecie czuli
siê tak utwierdzeni w tych pogl¹dach, a¿eby zachowaæ tê sam¹ postawê umys³u i po krótkim czasie bêdziecie ca³kowicie w niepewnoœci. Pamiêtam, ¿e zaszed³ bardzo ciekawy wypadek w doœwiadczeniu pewnego us³uguj¹cego brata. Powiedzia³ mi tak: “Gdy mam pe³niê Ducha Bo¿ego, wówczas z ca³¹ pewnoœci¹ wierzê w modlitwê
wiary, ale gdy tej pe³ni mi brak, stwierdzam, ¿e w¹tpiê czy taka modlitwa w ogóle istnieje i umys³ mój jest pe³en zastrze¿eñ”. Tak¿e
z w³asnego doœwiadczenia wiem, ¿e tak jest istotnie i dlatego gdy
s³yszê, ¿e jacyœ ludzie wnosz¹ zastrze¿enia odnoœnie do pogl¹dów
na modlitwê, tak jak ja je tutaj przedstawi³em, doskonale rozumiem,
na czym polega ich trudnoœæ i bardzo czêsto stwierdzam, ¿e jest
rzecz¹ niemo¿liw¹, aby zadoœæ uczyniæ ich pragnieniu zrozumienia
tej sprawy, podczas kiedy s¹ tak daleko od Boga. A tymczasem z ca³¹
³atwoœci¹ zrozumieliby sprawê tê bez ¿adnego argumentowania, gdyby tylko mocy tej modlitwy doœwiadczyli.
3. Jeœli nie masz pe³ni Ducha, bêdziesz sk³onny potykaæ i obra¿aæ
siê z powodu tych, którzy j¹ maj¹. Bêdziesz w¹tpi³, czy ich zachowanie siê jest w³aœciwe. Jeœli odczuwaj¹ o wiele wiêcej ni¿ ty, to bêdziesz sk³onny nazywaæ to jakimœ dziwnym uczuciem i mo¿e bêdziesz
w¹tpi³ w ich szczeroœæ, gdy twierdz¹, ¿e tego rodzaju uczucia posiadaj¹. Powiesz mo¿e: “Nie wiem, co myœleæ o bracie X, Y, wydaje siê
byæ bardzo pobo¿nym, ale ja go zupe³nie nie rozumiem. Wydaje mi
siê, ¿e posiada w du¿ej mierze jakieœ dziwne uczucia”. A mówiæ bêdziesz w ten sposób tylko po to, aby samego siebie usprawiedliwiæ.
18
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4. Ci, którzy nie chc¹ siê nawróciæ, bêd¹ uwa¿ali ciê za godnego
wszelkiego powa¿ania. I podobnie bêd¹ siê zachowywali ci, którzy
tylko cieleœnie, na ustach wyznaj¹. Tacy bêd¹ ciê wychwalaæ jako
m¹drego, ortodoksyjnego i konsekwentnego chrzeœcijanina. Bêdziesz
oczywiœcie w stanie zupe³nie siê z nimi zgadzaæ, poniewa¿ jesteœcie
w tym wzglêdzie do siebie podobni.
5. Bardzo ciê bêd¹ gnêbi³y obawy dotycz¹ce fanatyzmu. Gdy pojawi¹ siê gdzieœ duchowe przebudzenia, bêdziesz sk³onny uwa¿aæ je
za fanatyzm, co nape³ni ciê wielkim strachem i niepokojem i bêdziesz
mu siê raczej sprzeciwia³.
6. Bêdziesz hañb¹ dla zboru Chrystusowego. Ci, którzy nie chc¹
pokutowaæ, niekiedy bêd¹ ciê wychwalaæ, poniewa¿ jesteœ tak bardzo do nich podobny. Ale kiedy indziej bêd¹ siê te¿ z ciebie œmiaæ,
poniewa¿ jesteœ ob³udnikiem.
7. Bêdziesz ma³o wiedzia³ o Biblii.
8. A jeœli umrzesz bez Ducha, nie bêdziesz mia³ udzia³u w ¿yciu
wiecznym.

UWAGI
1. Chrzeœcijanie s¹ w równej mierze winni z racji nieposiadania
pe³ni Ducha, jak grzesznicy z racji odrzucania pokuty.
2. Wina ich jest jeszcze wiêksza, poniewa¿ maj¹ œwiat³o w znacznie wiêkszej mierze.
3. Wszystkie stworzenia maj¹ prawo ¿aliæ siê na chrzeœcijan, którzy nie s¹ nape³nieni Duchem. Nie wykonuj¹ bowiem Bo¿ej pracy
i dlatego maj¹ prawo mieæ im to za z³e. On da³ im przecie¿ do dyspozycji pe³niê Ducha Swojego! Jeœli jej nie maj¹, wtedy Bóg ma prawo
poci¹gn¹æ ich do odpowiedzialnoœci z powodu nie spe³nienia tego
wszystkiego dobrego, co mogliby uczyniæ, gdyby byli pe³ni Ducha.
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4. Jesteœ po prostu przeszkod¹ w pracy Pañskiej. Na pró¿no us³uguj¹cy brat albo prze³o¿ony zboru stara siê pracowaæ, a ty jak gdyby
nie istniejesz. Bardzo czêsto bracia us³uguj¹cy wzdychaj¹ i bojuj¹,
zdzieraj¹ siê daremnie, staraj¹ siê postêpowaæ dobrze, podczas gdy
w zborze s¹ cz³onkowie, ¿yj¹cy bez pe³ni Ducha Bo¿ego. Nawet wtedy, gdy Duch bywa wylany, zbór go z miejsca odstrasza, zasmuca
i wyp³asza. W ten sposób w³aœnie ty mo¿esz byæ przyczyn¹, ¿e rêce
brata us³uguj¹cego w twoim zborze s¹ zwi¹zane i ³amiesz mu po prostu serce. Sprawiasz, ¿e siê za³amuje, a nawet mo¿e go zabijasz, poniewa¿ nie chcesz byæ nape³niony Duchem.
5. Z tego widzisz, jakie s¹ przyczyny, ¿e chrzeœcijanie potrzebuj¹
pe³ni Ducha i w jakim stopniu s¹ od Niego uzale¿nieni. Nie mo¿na
tego dostatecznie mocno podkreœliæ.
6. Nie kuœ Boga poprzez czekanie na nape³nienie Jego Duchem,
jeœli równoczeœnie brak jakiegokolwiek umi³owania z twej strony,
aby u¿ywaæ sposobów, które spowoduj¹ Jego obecnoœæ.
7. Jeœli naprawdê pragniesz mieæ pe³niê Ducha, to musisz byæ
w usposobieniu podobnym do ma³ego dziecka i ca³kowicie poddaæ
siê Jego wp³ywom. Musisz staæ siê tak podatnym jak powietrze. Jeœli On ciê poci¹ga do modlitwy, to musisz wszystko porzuciæ, aby
poddaæ siê Jego delikatnemu naleganiu. Bez w¹tpienia niekiedy czu³eœ pragnienie, aby modliæ siê o jak¹œ sprawê, ale od³o¿y³eœ tê modlitwê i sprzeciwi³eœ siê, a wtedy Bóg ciebie opuœci³. Jeœli pragniesz,
aby przy tobie pozosta³, musisz siê poddaæ Jego cichemu i delikatnemu g³osowi i musisz czuwaæ, aby dowiedzieæ siê czego pragnie, i natychmiast poddaæ siê Jego kierownictwu.
Karol Finney
“Duchowe przebudzenie”
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Wiêkszoœæ wierz¹cych jednog³oœnie wyznaje: „Wierzê w Ducha
Œwiêtego, Pana i O¿ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który
z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa³ê”. Jak wiadomo, wyznanie to jest czêœci¹ nicejsko-konstantynopolitañskiego dogmatu o Trójcy Œwiêtej. Czy jest ono jednak zgodne z nauk¹ Biblii?
Czy Duch Œwiêty rzeczywiœcie jest stworzycielem – jak ucz¹ wyznawcy Trójcy? Czy Biblia mówi, ¿e jest Bogiem? Czy istnieje w Biblii choæby jeden nakaz lub przyk³ad oddawania mu czci?
Aby odpowiedzieæ na powy¿sze pytania, nale¿y przede wszystkim rozpocz¹æ od wyjaœnienia, ¿e – w zale¿noœci od kontekstu – s³owo “duch”, wystêpuj¹ce w Biblii oko³o piêæset razy, posiada ró¿ne
znaczenia. Odnosi siê Boga (J 4,24), Pana Jezusa (2Kor 3,17), anio³ów (Hbr 1,7.14), ludzi (1Kor 2,11), zwierz¹t (Koh 3,19-21), idei
(J 6,63; 2Kor 3,6), tchnienia (Hi 33,4), mocy (£k 1,35; 24,49; Dz
1,8), wiatru (J 3,8), umys³u (Ef 4,23) oraz stanu i nastawienia (Dn
2,3; 7,15; 1Kor 5,3). Biblia u¿ywa wiêc wielokrotnie okreœlenia “duch”,
ale trudno w niej znaleŸæ taki tekst, który by jednoznacznie i dobitnie mówi³ o jakieœ trzeciej istocie boskiej. Rozpatrzmy jednak najczêœciej przytaczane argumenty na rzecz osobowoœci i boskoœci
Ducha Œwiêtego.
Zwykle przytacza siê teksty, które maj¹ dowodziæ, ¿e Duch Bo¿y
uczestniczy³ w dziele stworzenia (Rdz 1,2; Hi 33,4). Zauwa¿my jed21
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nak, ¿e samo stwierdzenie, i¿ “Duch Bo¿y unosi³ siê nad powierzchni¹ wód” (Rdz 1,2) oraz “Duch Bo¿y stworzy³ mnie, a tchnienie
Wszechmocnego o¿ywi³o mnie” (Hi 33,4) nie jest ani dowodem istnienia trzeciej osoby Trójcy Œwiêtej, ani dowodem, ¿e Duch ten jest
odrêbn¹ od Boga osob¹, która rzekomo uczestniczy³a w dziele stworzenia. Wrêcz przeciwnie, teksty te jednoznacznie mówi¹ o Bogu
jako Stworzycielu (por. Ap 4,11). Cytat z Ksiêgi Hioba zawiera jedynie dwa ró¿ne, zamienne okreœlenia: “Duch Bo¿y” oraz “tchnienie
Wszechmog¹cego” (por. Hi 32,8; 34,14). Wzmianka o Duchu Bo¿ym
wskazuje zatem na moc twórcz¹ samego Boga, a nie z trzeci¹ osob¹
bóstwa. Pamiêtajmy te¿, ¿e judaizm by³ i jest religi¹ monoteistyczn¹,
w której nikt nie postrzega³ Ducha Bo¿ego jako trzeciej lub drugiej
osoby bóstwa. Teksty te nie przemawiaj¹ wiêc na rzecz osobowoœci
i boskoœci Ducha Bo¿ego. Co wiêc Elihu wyrazi³ mówi¹c: “Duch Bo¿y
stworzy³ miê”? Po prostu to, co powiedzia³ dalej: ¿e “tchnienie
Wszechmog¹cego o¿ywi³o go”. Krótko mówi¹c, s³owa “duch”
i “tchnienie” u¿yte zosta³y w wersecie zamiennie. I to wszystko!
Równie¿ tekst z Ewangelii Jana (3,5-8) nie dowodzi osobowoœci
Ducha Bo¿ego. Nawrócenie i narodzenie siê z Ducha jest bowiem
dzie³em samego Boga (J 1,12-13), który doprowadza cz³owieka do
opamiêtania (Dz 11,18) i wiary, poprzez swoje s³owo (J 6,63; Rz 10,17;
Jk 1,17-18; 1P 1,23) oraz wp³yw swego Ducha. Duch ten jednak nie
jest odrêbn¹ osob¹ bóstwa, lecz manifestacj¹ mocy samego Boga, co
widoczne jest równie¿ przy chrzcie Jezusa (Mt 3,16-17). Chocia¿
wiêc rzecznicy Trójcy czêsto powo³uj¹ siê na ten tekst, to jednak
werset ten nie dowodzi, ¿e Duch Bo¿y jest osob¹. Przeciwnie, mówi
o Duchu Œwiêtym zstêpuj¹cym na Jezusa jako go³êbica (por. Mk 1,10;
£k 3,22; J 1,32-34). Jak stwierdzi³ sam Jezus, w ten sposób zosta³ On
namaszczony przez Ducha Pañskiego (£k 4,18), czyli przez samego
Boga. ZapowiedŸ tego zdarzenia znajdujemy ju¿ w Ksiêdze Izajasza:
„Duch Wszechmocnego Pana [JHWH] nade mn¹, gdy¿ Pan [JHWH]
namaœci³ mnie, abym zwiastowa³ ubogim dobr¹ nowinê” (Iz 61,1).
Innymi s³owy: na Jezusie ,,spocz¹³ Duch Pana [JHWH]; Duch m¹droœci i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaŸni Pana” (Iz 11,2).
A zatem teksty te nie s¹ dowodem istnienia kilku duchów czy
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trzeciej osoby Trójcy, ale wskazuj¹ na samego Boga. Tak te¿ zawsze
odczytywali te teksty ¯ydzi, którzy nigdy nie uwa¿ali Ducha Bo¿ego
za samoistny byt. Potwierdza to równie¿ ap. Pawe³, bo porównuj¹c
ducha ludzkiego z Duchem Bo¿ym (1 Kor 2,11), nie przedstawia go
jako odrêbnej osoby, lecz jako manifestacjê osobowoœci, mocy i wp³ywu samego Boga (1Kor 2,12).
Podobnie te¿ jest z boskimi przymiotami, które przypisane s¹ Duchowi Bo¿emu. Równie¿ one nie dowodz¹ istnienia odrêbnej osoby
bóstwa. Na przyk³ad kiedy czytamy, ¿e Jezus „przez Ducha wiecznego ofiarowa³ samego siebie bez skazy Bogu” (Hbr 9,14), to wcale nie
znaczy, ¿e ów „Duch wieczny” to jakaœ inna osoba. S³owa te wskazuj¹
bowiem na niezmienn¹ wolê i poœwiêcenie Jezusa, czyli na Jego odwieczne postanowienie i ofiarowanie siê Bogu (1P 1,20). Wystarczy
wiêc tylko ten tekst uwa¿nie przeczytaæ, a wnioski nasun¹ siê same.
A oto kolejny tekst, który rzekomo ma œwiadczyæ o osobowoœci
Ducha Bo¿ego: “Duch bada wszystko, nawet g³êbokoœci Bo¿e”
(1Kor 2,10).
Jak ju¿ wy¿ej wspomniano, równie¿ ten tekst – odczytany w szerszym kontekœcie – bynajmniej nie dowodzi istnienia odrêbnej osoby
boskiej, ale mówi wy³¹cznie o „Duchu, który jest z Boga, abyœmy wiedzieli, czym nas Bóg ³askawie obdarzy³” (w.12). A zatem Duch ten nie
jest drug¹ osob¹ bóstwa, ale szczególnym przejawem osobowoœci
Boga, podobnie jak “duch ludzki” (1 Kor 2,11) jest przejawem osobowoœci cz³owieka.
IdŸmy jednak dalej, poniewa¿ innym dowodem osobowoœci Ducha Œwiêtego ma byæ jego wszechobecnoœæ. W jednym z psalmów
czytamy bowiem: “Dok¹d ujdê przed duchem twoim? I dok¹d przed
obliczem twoim ucieknê?” (Ps 139,7). O kim jednak mówi ten tekst?
Nie ulega najmniejszych w¹tpliwoœci, ¿e zarówno sam tekst, jak
i ca³y ten Psalm odnosi siê do Boga, który jest wieczny, nieœmiertelny, wszechmocny, wszechobecny. I taki te¿ jest jego Duch. Innymi
s³owy: „Oczy Pana s¹ na ka¿dym miejscu” (Prz 15,3), co oznacza, ¿e
w sensie duchowym Bóg jest wszechobecny (por. 1Krl 8,27; Hi 28,
24; Dz 17, 25.28). Ponadto, jest te¿ wszechobecny za spraw¹ “anio23
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³ów swych, których czyni wichrami, a s³ugi swoje p³omieniami ognia”
(Hbr 1,7), którzy s¹ “s³u¿ebnymi duchami, posy³anymi do pe³nienia s³u¿by gwoli tych, którzy maj¹ dost¹piæ zbawienia” (Hbr 1,14,
por. Ap 4,4; 5,6).
Równie¿ powo³ywanie siê na teksty mówi¹ce o mocy Ducha (Za
4,6; £k 1,35; 24,49; Dz 1,8; Rz 15,19) nie stanowi¹ dowodu istnienia
trzeciej osoby Trójcy Œwiêtej. Tym bardziej ¿e ap. Pawe³ tym samym jêzykiem mówi o „mocy Ducha Œwiêtego”, co o „mocy znaków
i cudów”, które s¹ jedynie przejawami Bo¿ego dzia³ania, a nie wyra¿eniem dowodz¹cym istnienia odrêbnej osoby.
O odrêbnej [poza Bogiem] osobowoœci Ducha Œwiêtego nie
œwiadcz¹ te¿ takie cechy osobowe, jak: umys³, uczucia i wola. Dlaczego? Poniewa¿ wszystkie te teksty, które mówi¹, ¿e Duch Œwiêty
naucza (Ne 9,20; J 14,26) i wprowadza we wszelk¹ prawdê (J 16,13),
nie s¹ czymœ osobliwym. Podobnym bowiem jêzykiem pos³uguje siê
Biblia w odniesieniu do rzeczy. Na przyk³ad: krew Abla „wo³a” (Rdz
4,10); „Niebiosa opowiadaj¹ chwa³ê Boga” (Ps 19,2-5); „kamienie krzyczeæ bêd¹” (£k 19,40); zap³ata zatrzymana robotnikom
„krzyczy” (Jk 5,4); „namaszczenie poucza was” (1J 2,27).
Podobnym zreszt¹ jêzykiem pos³ugujemy siê równie¿ my, kiedy
mówimy, ¿e Biblia „mówi”, proroctwo „ostrzega”, historia „przypomina i naucza” itp., itd.
Co wiêcej, podobnie jest równie¿ z tekstami mówi¹cymi o uczuciach i woli Ducha Œwiêtego (Mt 12, 31-32; Dz 5,3.9; 7,51; Ef 4,30;
Hbr 10,29; 1Kor 12,11). Dlatego te¿ na przyk³ad bluŸnierstwo przeciwko Duchowi Œwiêtemu nie jest grzechem przeciwko odrêbnej
osobie boskiej tzw. Trójcy Œwiêtej, lecz bluŸnierstwem przeciwko
samemu Bogu. Biblia mówi: „Kto bluŸni imieniu Pana [JHWH], poniesie œmieræ” (Kp³ 24,16). Gdyby Duch Œwiêty by³ odrêbn¹ osob¹
bosk¹, mo¿na by s¹dziæ, ¿e Duch Œwiêty jest ponad Jezusem Chrystusem. Tymczasem Jezus wskazuje, ¿e tylko Ojciec jest wiêkszy
od Niego (por. J 14,28; 1Kor 11,3; 15,27-28). Dlatego w³aœnie bluŸnierstwo przeciwko Duchowi Œwiêtemu to grzech przeciwko samemu Bogu. Tak ten grzech rozumia³ równie¿ Dawid, gdy prosi³ Boga,
aby nie odbiera³ mu swego Ducha Œwiêtego (Ps 51,12-14) – nie wi24
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dzia³ w Duchu Œwiêtym odrêbnej osoby boskiej. Podobnie Jezus nie
mówi³ o odrêbnej od Boga trzeciej osobie bóstwa, lecz – przeciwstawiaj¹c mocy Belzebuba „palec Bo¿y”, czyli moc Boga (£k 11,15.1920) – wskazywa³ na samego Boga. Teksty powy¿sze nie dowodz¹
wiêc istnienia odrêbnej osoby boskiej, lecz za ka¿dym razem dotycz¹ samego Boga. Œwiadczy o tym zreszt¹ samo pochodzenie Ducha Œwiêtego.
¯eby wiêc zrozumieæ o czyim duchu mówi Biblia, zawsze nale¿y
sobie postawiæ pytanie: w jakim lub w czyim duchu? Na przyk³ad:
“Duch (czyj?) Bo¿y unosi³ siê nad powierzchni¹ wód” (Rdz 1,2); “Dok¹d ujdê przed duchem (czyim?) twoim” (Ps 139,7); “Duch (czyj?)
Eliasza spocz¹³ na Elizeuszu” (2Krl 2,15); “Bóg Izraela pobudzi³ ducha (kogo?) Pula, króla asyryjskiego, ducha (kogo?) Tiglat-Pilesera,
króla asyryjskiego” (1Krn 5,26); “Pobudzi³ Pan ducha (kogo?) Cyrusa, króla perskiego” (2Krn 36,22); „Chcieli pójœæ do Bitynii, lecz Duch
(kogo?) Jezusa nie pozwoli³ im” (Dz 16,7); “A jeœli Duch (kogo?) tego,
który Jezusa wzbudzi³ z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który
Jezusa Chrystusa z martwych wzbudzi³, o¿ywi i wasze œmiertelne
cia³a przez Ducha (czyjego?) swego, który mieszka w was” (Rz 8,11).
A zatem niezale¿nie od tego, czy Biblia mówi o intelekcie, uczuciach czy woli, w odniesieniu do Ducha Bo¿ego, anielskiego czy ludzkiego, nie mówi o odrêbnych osobach, lecz wy³¹cznie o przejawach
osobowoœci. Kiedy wiêc zasmucamy Ducha Œwiêtego czy ducha ludzkiego, zasmucamy Boga, a w drugim przypadku – konkretnego cz³owieka. To znaczy, ¿e duch nie jest samoistnym bytem, ale czêœci¹
Boga, Chrystusa, anio³a lub cz³owieka.
Jak widzimy, Biblia nie mówi o Duchu Œwiêtym jako o trzeciej
osobie boskiej, któr¹ nale¿a³oby czciæ. Nie znajdujemy bowiem w Biblii przyk³adów oddawania czci Duchowi Bo¿emu jako odrêbnej osobie. Chrystus wyraŸnie naucza³, w kogo nale¿y wierzyæ (J 14,1), kogo
nale¿y poznaæ (J 17,3) oraz kogo nale¿y czciæ (J 5,23, por. Ap 5,13).
Za ka¿dym razem wymienia³ Boga oraz siebie, ale ani razu nie wspomnia³ o Duchu Œwiêtym jako odrêbnej osobie.
Równie¿ wizje z Ksiêgi Daniela i Apokalipsy œw. Jana nie ukazuj¹
25
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Ducha Œwiêtego jako odrêbnej osoby. Sceny te przedstawiaj¹ Boga
i Syna Cz³owieczego, tron Boga i tron Baranka, ale ani jednym s³owem nie wspominaj¹ o Duchu Œwiêtym, jako odrêbnej osobie (Dn
7,9.13-14; Ap 22, 1-3).
Tak wiêc, chocia¿ istnieje jeszcze wiele innych tekstów, które
zdaj¹ siê wskazywaæ na osobowoœæ Ducha Œwiêtego, zwykle jednak
odnosz¹ siê one do Boga, a czasami równie¿ do Jezusa Chrystusa.
Na przyk³ad, kiedy czytamy o Pocieszycielu (J 14,16), wyjaœnienie
tego, kim on jest, znajduje siê w nastêpnych wersetach (w. 17-20),
w których m. in. czytamy: „Wy go znacie, bo przebywa wœród was i w was
bêdzie. Nie zostawiê was sierotami, przyjdê do was” (w. 17-18). Z tych
s³ów wynika, ¿e owym Pocieszycielem jest sam Jezus. Chr ystus
wyjaœni³ wiêc swoim uczniom, ¿e wkrótce On sam – przebywaj¹cy
z nimi – bêdzie w nich, lecz w duchowym sensie (por. Mt 28,20;
2 Kor 3,17; Ga 4,6; Ef 3,17; Ap 2,1). Jak czytamy w Drugim Liœcie
Jana: ,,Kto tr wa w [nauce Chr ystusowej], ten ma i Ojca, i Syna”
(2 J 1,9, por. J 14,21.23).
Cokolwiek by wiêc powiedzieæ o Duchu Œwiêtym, jedno jest pewne: Biblia nie mówi o nim, jako o odrêbnej osobie – trzeciej osobie
tzw. Trójcy Œwiêtej. Jedynym Ÿród³em tej nauki jest Tradycja, czyli
spuœcizna po tzw. ojcach Koœcio³a, którzy – zanim sformu³owali wspomniany dogmat – toczyli na ten temat zaciek³e spory.
Dlatego te¿ “nie ka¿demu duchowi [nale¿y] wierzyæ, lecz badaæ
duchy, czy s¹ z Boga, gdy¿ wielu fa³szywych proroków wysz³o na ten
œwiat” (1 J 4,1).
Boles³aw Parma
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DUCHOWI ŒWIÊTEMU
Biblia zawiera kilka fragmentów, które mówi¹ o tym, ¿e pewne ciê¿kie grzechy nigdy nie bêd¹ ludziom odpuszczone. Dotyczy to m.in.
morderców oraz tych, którzy zgrzeszyli przeciwko Duchowi Œwiêtemu. Jak to jednak pogodziæ z prawd¹, ¿e Bóg jest nieskoñczenie mi³osierny? Przecie¿ Szawe³ z Tarsu te¿ by³ morderc¹, a Bóg mu przebaczy³? Jak wiêc wyjaœniæ wszystkie te teksty, które mówi¹ o grzechach
nieprzebaczalnych (Mt 12,31-32; Hbr 6,4-6; 10,26-27; 1 J 5,16-17)?
Przede wszystkim warto na samym pocz¹tku przypomnieæ i podkreœliæ, ¿e wed³ug Biblii, nie ma tak naprawdê takiego grzechu, którego Bóg nie móg³by odpuœciæ. Pismo Œwiête mówi bowiem, ¿e „choæby grzechy nasze by³y czerwone jak szkar³at, jak œnieg zbielej¹; choæ bêd¹
czerwone jak purpura, stan¹ siê bia³e jak we³na” (Iz 1,18). Jest tylko
jeden warunek: nale¿y ukorzyæ siê przed Bogiem (2 Krn 7,14), czyli
wyznaæ i porzuciæ ka¿dy grzech. Jak napisano: „Jeœli wyznajemy
grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuœci nam
grzechy, i oczyœci nas od wszelkiej nieprawoœci” (1 J 1,9, por.
Prz 28,13). Przyk³adem zaœ tego jest chocia¿by wspomniany na wstêpie Szawe³ z Tarsu, który wyzna³: „Dziêki sk³adam (…) Chrystusowi
Jezusowi, za to, ¿e mnie uzna³ za godnego zaufania, zleciwszy mi tê s³u¿bê, mimo to, ¿e przedtem by³em bluŸnierc¹ i przeœladowc¹, i gnêbicielem,
ale mi³osierdzia dost¹pi³em, bo czyni³em to nieœwiadomie,
w niewierze” (1 Tm 1,13).
Inaczej by³o z far yzeuszami, któr ym Jezus m.in. powiedzia³:
„Wszystkie grzechy bêd¹ odpuszczone synom ludzkim, nawet i bluŸnierstwa, ilekroæ by je wypowiadali. Kto by jednak zbluŸni³ przeciwko Duchowi Œwiêtemu, nie dost¹pi odpuszczenia na wieki, ale bêdzie winien grzechu wiekuistego” (Mk 3,28-29).
Powstaje pytanie, dlaczego Jezus skierowa³ tak surowe ostrze¿enie w³aœnie do nich?
Wymieniæ tu mo¿na co najmniej kilka powodów.
Po pierwsze – faryzeusze (przynajmniej niektórzy) byli œwiadomi tego, kim by³ Jezus. Jeden z nich powiedzia³ przecie¿: „Mistrzu!
27
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Wiemy, ¿e przyszed³eœ od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich
cudów czyniæ by nie móg³, jakie Ty czynisz, jeœliby Bóg z nim nie by³” (J
3,2, por. Mt 22,16).
Niestety, wiêkszoœæ z faryzeuszy sta³a w opozycji do Chrystusa
(Mt 21,45-46).
Po drugie – chocia¿ faryzeusze i uczeni w Piœmie chcieli uchodziæ za duchowych przewodników, byli ca³kowicie obojêtni na wezwanie do nawrócenia. Jak powiedzia³ Jezus: „Celnicy i wszetecznice
wyprzedzaj¹ was do Królestwa Bo¿ego. Albowiem przyszed³ Jan do was ze
zwiastowaniem sprawiedliwoœci, ale nie uwierzyliœcie mu, natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu; a wy, chocia¿ to widzieliœcie, nie
odczuliœcie potem skruchy, aby mu uwierzyæ” (Mt 21,31-32, por.
21,23-27; 23,1-36).
Po trzecie – chocia¿ wielokrotnie byli œwiadkami cudownych uzdrowieñ, jakich dokonywa³ Jezus, które potwierdza³y Jego mesjañsk¹
godnoœæ (Mt 9,2-3,32-34; 11,3-5;12,9-14,22), wiêkszoœæ z nich jedynie Go oskar¿a³a, mówi¹c: ,,Ten nie wygania demonów inaczej jak
tylko przez Belzebuba, ksiêcia demonów” (Mt 12,24).
Innymi s³owy: grzech faryzeuszy przeciwko Duchowi Œwiêtemu
polega³ na umyœlnym i uporczywym odrzucaniu ewangelii Bo¿ej (Mk
1,14-15; £k 4,18), Jezusa Chrystusa (J 1,11) oraz na przypisywaniu dzie³u
Bo¿emu, które realizowa³ Jezus, ¿e jest ono dzie³em samego szatana.
Oto dlaczego grzech ten jest nieprzebaczalny. Jest tak tylko dlatego, ¿e to sam cz³owiek odrzuca Bo¿e przebaczenie, a nie dlatego,
¿e Bóg nie jest w stanie go odpuœciæ. Biblia mówi bowiem, ¿e Bóg ze
swojej strony uczyni³ wszystko (por. Iz 5,4; Ez 18,23; J 3,16-17;)
i chce, ,,aby wszyscy ludzie byli zbawieni” (1 Tm 2,4). Bardzo czêsto jednak jest tak, ¿e to my ,,lekcewa¿ymy bogactwo jego dobroci
i cierpliwoœci, i pob³a¿liwoœci, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e dobroæ Bo¿a
do opamiêtania nas prowadzi” (Rz 2,4). Skutkiem tego jest zaœ coraz
wiêksza zatwardzia³oœæ serca na s³owo Bo¿e (Hbr 3,7-8), sprzeciw
wobec Boga (Dz 7,51) oraz szyderczy stosunek do Jego dzie³ (2 P 3,3;
Ps 1,1).
O podobnym przypadku czytamy w Liœcie do Hebrajczyków: „Jest
bowiem rzecz¹ niemo¿liw¹, ¿eby tych – którzy raz zostali oœwieceni i za28
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kosztowali daru niebiañskiego, i stali siê uczestnikami Ducha Œwiêtego,
i zakosztowali S³owa Bo¿ego, ¿e jest dobre oraz, cudownych mocy wieku
przysz³ego – gdy odpadli, powtórnie odnowiæ i przywieœæ do pokuty” (Hbr
6,4-6).
Ró¿nica polega na tym, ¿e w przytoczonym fragmencie mamy do
czynienia z wierz¹cymi, którzy ju¿ doœwiadczyli duchowej przemiany, a na powrót popadli w odstêpstwo, tak, ¿e nie sposób ich przywieœæ do powtórnej pokuty. Poniewa¿ – jak czytamy – oni ju¿ ,,zostali oœwieceni” (por. Ps 119,105; J 1,9), a wiêc Bóg ,,rozœwieci³ ich
serca, aby zajaœnia³o poznanie chwa³y Bo¿ej, która jest na obliczu
Chrystusowym” (2 Kor 4,6). „Zakosztowali te¿ daru niebiañskiego”,
czyli przyjêli Jezusa jako Mesjasza i Zbawiciela, który nazwany zosta³ „prawdziwym chlebem z nieba” (J 6.32). Stali siê równie¿ uczestnikami pozosta³ych dóbr duchowych i przekonali siê, ¿e s¹ one dobre. Doœwiadczyli zatem spe³nienia siê obietnic Bo¿ych we w³asnym
¿yciu. I wreszcie, zakosztowali „cudownych mocy wieku przysz³ego”. Bóg potwierdzi³ bowiem swoje dzie³o ,,znakami i cudami, i ró¿norodnymi niezwyk³ymi czynami oraz darami Ducha Œwiêtego wed³ug swojej woli” (Hbr 2,4), zapowiadaj¹c w ten sposób przysz³¹ chwa³ê swego Królestwa.
Powy¿szy fragment Listu do Hebrajczyków ostrzega wiêc nie tylko przed niebezpieczeñstwem (mo¿liwoœci¹) odstêpstwa, ale równie¿
przed niemo¿noœci¹ ponownej pokuty i powtórnego odnowienia. Ten
bowiem, kto uwierzy³ i zosta³ ochrzczony, a ponownie stan¹³ po stronie opozycji wobec Chrystusa (,,ponownie krzy¿uje Syna Bo¿ego i wystawia go na ur¹gowisko”), zazwyczaj – jak powiedzia³ Jezus – staje
siê siedmiokroæ gorszy ni¿ by³ wczeœniej (por. Mt 12,43-45).
A zatem tekst ten uczy, ¿e nawet ludzie, którzy uwierzyli, mog¹
odwróciæ siê od Boga i wkroczyæ na drog¹ wiod¹c¹ do zguby. Jak
czytamy: „Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschniêta
latoroœl; takie zbieraj¹ i wrzucaj¹ w ogieñ, gdzie sp³on¹” (J 15,6).
O tym, ¿e „komu wiele dano, od tego wiele bêdzie siê ¿¹daæ” (£k
12,48) mówi równie¿ nastêpny fragment z Listu do Hebrajczyków:
„Bo jeœli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyœlnie grzeszymy, nie
ma ju¿ dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie
s¹du i ¿ar ognia, który strawi grzeszników” (Hbr 10,26-27).
Równie¿ to ostrze¿enie skierowane jest do tych, którzy „poznali
prawdê” (por. J 8,31-32; 1 Tm 2,4), a wiêc doœwiadczyli odpuszcze29
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nia i wyzwolenia z niewoli grzechów, a mimo to ponownie „rozmyœlnie grzesz¹”.
Rzecz jasna, nie chodzi tu o jakieœ sporadyczne pojedyncze grzechy, ale – podobnie jak wy¿ej – o trwanie w grzesznym stanie, co
jest równoznaczne z ca³kowitym zaparciem siê Boga. Idzie tu, o „podeptanie [Syna Bo¿ego] i zbezczeszczenie krwi przymierza, przez
któr¹ [wierz¹cy] zosta³ uœwiêcony, i zniewa¿enie Ducha ³aski” (Hbr
10,29, por. 2 Kor 6,1), a wiêc o najwy¿sz¹ pogardê dla Boga, Jego
Syna i Bo¿ego dzie³a zbawienia. To zaœ oznaczaæ mo¿e tylko jedno:
kto czyni to œwiadomie, ten stawia siebie w pozycji przeciwnika Boga
i sam wyklucza siebie z Królestwa Bo¿ego.
Jednym z ostatnich tekstów, które ostrzegaj¹ nas przed popadniêciem w taki stan, s¹ s³owa z Pierwszego Listu œw. Jana (5,16-17).
Mówi¹ one, ¿e ,,wszelka nieprawoœæ jest grzechem; lecz nie ka¿dy
grzech jest œmiertelny” (w.17). Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e nie
musimy przejmowaæ siê pospolitymi grzechami. Biblia mówi bowiem, ¿e w³aœciwie ka¿dy grzech, „gdy dojrzeje, rodzi œmieræ”
(Jk 1,15). Jan po prostu nie mówi³ o tego typu grzechach, które pokutuj¹cy cz³owiek mo¿e wyznaæ i porzuciæ (por. 1 J 1,9; 2,1-2), ale
o takim grzechu, który nieodwo³alnie dyskwalifikuje cz³owieka z krêgu odkupionych, a wiêc o œwiadomym trwaniu w opozycji do Boga,
o czym mówi m.in. List do Hebrajczyków (6,4-6; 10,26-27,29) oraz
sam List œw. Jana, ostrzegaj¹cy wierz¹cych przed „antychrystami”
(1 J 2,18-19,22) i „fa³szywymi prorokami” (1 J 4,1-3).
Jak widaæ, nieprzebaczalny grzech, czy bluŸnierstwo przeciwko
Duchowi Œwiêtemu, to œwiadome i uporczywe odrzucanie œwiat³a
(objawienia Bo¿ego – J 1,9) i wystêpowanie przeciwko Bogu i Jego
dzie³u zbawienia.
Biblia ostrzega: „Kto bluŸni imieniu Pana [JHWH], poniesie
œmieræ” (Kp³ 24,16) oraz: „Biada tym, którzy z³o nazywaj¹ dobrem, a dobro z³em, którzy zamieniaj¹ ciemnoœæ w œwiat³oœæ,
a œwiat³oœæ w ciemnoœæ, zamieniaj¹ gor ycz w s³odycz, a s³odycz w gorycz” (Iz 5,20). Kto tak postêpuje dowodzi, ¿e nie tylko nie
chce ¿yæ inaczej, ale równie¿, ¿e nie zale¿y mu na pojednaniu z Bogiem. Dlatego te¿ nie mo¿e dost¹piæ ani pojednania ani zbawienia (por.
1 Sm 3,14; Iz 22,14). To jest w³aœnie grzech przeciwko Duchowi Œwiêtemu, czyli grzech przeciwko samemu Bogu. Duch Œwiêty nie jest
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bowiem odrêbn¹ istot¹, ale wp³ywem (emanacj¹) samego Boga.
Przypomnijmy, ¿e wed³ug Biblii, s³owo „duch” odnosi siê zarówno do Boga, który jest istot¹ duchow¹ (J 4,24), jak równie¿ do Jezusa („Pan jest duchem” – 2 Kor 3,17). Pismo Œwiête mówi wiêc nie
tylko o Duchu Bo¿ym (Duchu Ojca), ale i o Duchu Pañskim (Duchu
Jezusa, Duchu Chrystusa). Nigdzie nie mówi jednak o Duchu Œwiêtym jako trzeciej osobie bóstwa.
BluŸnierstwo przeciwko Duchowi Œwiêtemu jest wiêc w istocie
grzechem przeciwko samemu Bogu. Jezus nie mówi³ bowiem o Duchu Œwiêtym jako odrêbnej istocie , ale – przeciwstawiaj¹c „mocy
Belzebuba” (£k 11,15) „palec Bo¿y” (£k 11,19-20) – mówi³ o mocy
,,jedynego prawdziwego Boga” (J 17,3), który jest Duchem (J 4,24)!
Boles³aw Parma
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“Œlady na piasku”
Pewnego dnia œni³o mi siê,
¿e spacerowa³am pla¿¹ z Panem.
Na ciemnym niebie rozb³yskiwa³y sceny z mego ¿ycia.
Po ka¿dej z nich na piasku pojawia³y siê dwie pary stóp:
jedne nale¿a³y do mnie,
a drugie do Pana.
Kiedy b³ysnê³a przede mn¹ ostatnia scena,
spojrza³am znowu za siebie.
Nie zauwa¿y³am œladów stóp Pana.
Uœwiadomi³am sobie, ¿e by³ to najgorszy
i najsmutniejszy czas w moim ¿yciu.
Nigdy nie mog³am o nim zapomnieæ.
“Panie – rzek³am – kiedy postanowi³am iœæ za Tob¹,
powiedzia³eœ mi, ¿e zawsze bêdziesz przy mnie.
Jednak w najtrudniejszych chwilach mojego ¿ycia
na piasku widnia³y œlady tylko jednych stóp.
Panie, dlaczego, gdy najbardziej Ciê potrzebujê,
Ty mnie zostawiasz?”.
“Moje drogie dziecko – wyszepta³ – kocham ciê
i nigdy ciê nie opuszczê, nigdy i nigdzie
w chwilach prób i doœwiadczeñ.
Gdy widzia³aœ œlady tylko jednych stóp
to znak, ¿e ciê nios³em”.
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Ze zboru w Skoczowie
W Szabat dn.10 lipca mieliœmy mi³e odwiedziny
brt. K. i F. Chodurów. Kazaniem us³u¿y³ nam br.
Rudolf Cichy i br. Frydek Chodura, który mówi³
o cichoœci, której tak czêsto nam brakuje.
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la. Tego dnia zosta³y te¿ wrêczone kwiaty i Pismo
Œwiête brt. Micha³owi i siostrze Swiet³anie Vorynce z okazji ich œlubu. W chwilach popo³udniowych czêstowaliœmy siê pysznym ciastem
weselnym.
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W minionym okresie jeszcze raz w naszym zborze przeprowadziliœmy zbiórkê pieniêdzy, któr¹
w ca³oœci przeznaczyliœmy dla poszkodowanych
w tegorocznej powodzi. Zebrana kwota przekazana zosta³a osobiœcie przez braci: St. Czepczora
i B. Jopka z Czechowic-Dziedzic. Poszkodowani
ze ³zami w oczach dziêkowali za pomoc, pe³ni
podziwu, ¿e s¹ jeszcze ludzie, którzy nie s¹ obojêtni na nieszczêœcia, które spotykaj¹ innych ludzi.
Arleta S.

○

W dniu 18 wrzeœnia odwiedzili nas nasi mili bracia
i siostry z Bytomia. Kazanie na temat b³ogos³awieñstw, które Pan Jezus skierowa³ do swoich
s³uchaczy na górze – wyg³osi³ br. Bogdan Zaj¹c.
○

○

Na okrêgowym sobotnim nabo¿eñstwie kolekta
– ca³a zebrana kwota – zosta³a przeznaczona na
operacjê naszej starszej siostry. Poniewa¿ jednak kwota ta nie pokry³aby ca³oœci kosztów operacji, w zwi¹zku z tym brt. A. i T. Bek z Niemiec uzupe³nili brakuj¹c¹ sumê.
Wszystkim ofiarodawcom sk³adamy serdeczne
podziêkowania w imieniu Pana naszego Jezusa
Chrystusa.

We wrzeœniu prze¿ywaliœmy mi³e chwile wraz z
brt. Sebastianem i Joann¹ Bujoków, którzy z
okazji œlubu otrzymali od zboru Pismo Œwiête i
piêkne kwiaty. Braterstwo ugoœcili wszystkich
obecnych, czêstuj¹c nas ko³aczem weselnym.
○

○

W œrodê 22 wrzeœnia odby³o siê nabo¿eñstwo
dziêkczynne w Pruchnej, podczas którego dziêkowaliœmy Bogu za dary, które pozwoli³ nam zebraæ w tym roku.
Za wszystko jesteœmy Bogu bardzo wdziêczni
w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W ostatni dzieñ lipca ponownie odwiedzili nas
brt. Parmowie. Siostry: Krystyna Stekla i Ewa
Parma zaœpiewa³y pieœñ na chwa³ê Bogu. Buduj¹ cym kazaniem us³u¿y³ nam br. B. Parma,
który mówi³, ¿e podstaw¹ s³u¿by Bo¿ej jest wype³nianie Prawa Bo¿ego – g³ównie przykazania
Dekalogu – mi³oœæ bratnia oraz pokorne obcowanie ze swoim Bogiem (Mich 6,8). Brat mówi³
te¿ o wielkoœci i doskona³oœci Bo¿ej, która powinna objawiaæ siê w nas, szczególnie we wzajemnej mi³oœci.
○

○

Podczas ostatnich spotkañ kazaniami oraz prowadzeniem studium biblijnego us³ugiwali br.: B.
Jopek, M. Vorynka, J. Jureczka, S. Czepczor, R.
Cichy, M. Bujok, M. Cieœlar, M. Zbyrowski, A.
Cieœlar, T. Cieœlar, E. Stekla. Pieœni na chwa³ê
Bogu œpiewane by³y przy akompaniamencie Arlety Stekla i br. Marcina Bujoka. Dzieci czyta³y
psalmy. Wiersze odczytywa³a równie¿ siostra Albina.

W kolejny Szabat lipca goœciliœmy w naszym zborze brt. E. i B. Parmów, którzy us³ugiwali œpiewaj¹c pieœni na chwa³ê Bogu. Pierwsze kazanie na
temat radoœci i szczêœcia, które ju¿ teraz jest naszym udzia³em, choæ w ca³ej pe³ni dostêpne bêdzie dopiero w Królestwie Bo¿ym – wyg³osi³ br.
Józek Bujok. Nastêpnym kazaniem us³u¿y³ nam
br. Boles³aw Parma, który mówi³ o naszym Panu
Jezusie Chrystusie – prawdziwym Pasterzu dla
swoich wiernych.
○

○

○

25 wrzeœnia mieliœmy przyjemnoœæ goœciæ w naszym zborze braci i siostry z Czech i Ukrainy,
którzy odœpiewali piêkne psalmy. Brat z Ukrainy
us³u¿y³ te¿ kazaniem na temat historii króla Sau-
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