W DUCHU I PRAWDZIE
PrzykÅ‚adnie Åźyj, bo byÄ‡ moÅźe jesteÅ› jedyna biblia, ktÃłrÄ… ktoÅ› czyta

BÄ™dÄ™ prosiÅ‚ Ojca, da wam Ducha Prawdy - przeczytaj

KIM JEST DUCH PRAWDY?

Duch ÅšwiÄ™ty jest prawdziwa osoba, ktÃłra przyszÅ‚a na Å›wiat, by mieszkaÄ‡ autentycznych
naÅ›ladowcach w Jezusa Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i wstÄ…pieniu do nieba (Dzieje
Apostolskie 2). OdpowiedÅº zawarta w PiÅ›mie ÅšwiÄ™tym, jest jasna: Duch ÅšwiÄ™ty, Duch Prawdy
Jest Bogiem. Nie jest On jakÄ…Å› bezosobowÄ… moca Boza, nie jest tylko dziaÅ‚aniem BoÅźym. Duch
ÅšwiÄ™ty jest osobÄ… i posiada naturÄ™ BoÅźa, tak, jak Ojciec i Syn, Jest Trzecia Osoba TrÃłjcy,
rÃłwnym Bogu Ojcu i Synowi. KaÅźda z Tych Trzech OsÃłb BoÅźych ma swÃłj UdziaÅ‚ w dziele zbawienia.
BÃłg Ojciec przez zbawiania dokonaÅ‚ siÄ™, Å»e zesÅ‚aÅ‚ nam swojego syna Jednorodzonego, Jezusa
Chrystusa. Ojciec wraz z Synem zsyÅ‚ajÄ… nam Ducha ÅšwiÄ™tego. DziaÅ‚anie poszczegÃłlnych
OsÃłb BoÅźych MOÅ»NA wyraziÄ‡ w tej formule, Å»e nasze Åźycie (otrzymane nowe Åźycie, dziÄ™ki
dzieÅ‚u odkupienia) jest Åźyciem dzieciÄ™ctwa BoÅźego, Åźyciem skierowanym do Boga, naszego Ojca,
przez Chrystusa, naszego PoÅ›rednika i Zbawiciela, w mocy Ducha ÅšwiÄ™tego (w Duchu
ÅšwiÄ™tym). Duch ÅšwiÄ™ty w nas nowe narodzenie sprawia, ktore jest warunkiem wejÅ›cia do
KrÃłlestwa BoÅźego, czyli do nowego Åźycia w Bogu, w jednoÅ›ci z Bogiem. Chrystus mÃłwi do
Nikodema: zaprawdÄ™, zaprawdÄ™ ci powiadam: jeÅ›li siÄ™ ktoÅ› nie narodzi powtÃłrnie, nie MoÅźe
ujrzeÄ‡ KrÃłlestwa BoÅźego (J 3:3; por. J 1:12.13). Duch ÅšwiÄ™ty jest sprawca nowego Åźycia,
jakiegoÅ› poczatku, jakiegoÅ› decydujÄ…cego zwrotu w nas - i to Pismo ÅšwiÄ™te nazywa nowymi
narodzinami. Duch ÅšwiÄ™ty jest WiÄ™c absolutnie konieczny do tego, abyÅ›my siÄ™ na nowo
narodzili, rozpoczÄ™li abyÅ›my nowe Åźycie.

Jezus podczas rozmowy z SamarytankÄ… powiedziaÅ‚, "nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy Prawdziwi
czciciele BÄ™dÄ… oddawali czeÅ›Ä‡ Ojcu w duchu iw prawdzie; ..." (J 4, 54)
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Duch ÅšwiÄ™ty nie przynosi nam treÅ›ci Nowych, Nowej prawdy w stosunku do tej, ktÃłrÄ…
przyniÃłsÅ‚ nam Chrystus, ale jak tÄ™ prawdÄ™ gdyby umieÅ›ci w naszym wnÄ™trzu, wzbudzi w nas
wiarÄ™, bez ktorej sÅ‚owo Chrystusa nie stanie siÄ™ dla nas sÅ‚owem BoÅźym, ktore moÅźemy
przyjÄ…Ä‡ bez jakiejkolwiek wÄ…tpliwoÅ›ci. Tylko w Duchu ÅšwiÄ™tym moÅźemy przyjÄ…Ä‡ jako
prawdÄ™ ChrystusowÄ… nauke. Nie wystarczy do tego zwyczajna inteligencja, wiedza, rozum, dobra
pamiÄ™Ä‡, bo - jak mÃłwi psalmista - "w Twej Å›wiatÅ‚oÅ›ci oglÄ…damy Å›wiatÅ‚oÅ›Ä‡" (Ps
36:10). Musimy mieÄ‡ w sobie wewnÄ™trzne Å›wiatÅ‚o Ducha ÅšwiÄ™tego, abyÅ›my mogli
poznaÄ‡ Chrystusa jako Å›wiatÅ‚oÅ›Ä‡, abyÅ›my mogli poznaÄ‡ tÄ™ Å›wiatÅ‚oÅ›Ä‡, ktÃłrÄ…
Chrystus przekazuje nam przez swoje SÅ‚owo i przez swoje Åźycie. A wiÄ™c od strony treÅ›ci Duch
ÅšwiÄ™ty nie przynosi nic nowego w stosunku do tego, co przyniÃłsÅ‚ Chrystus, ale bez Ducha
ÅšwiÄ™tego caÅ‚a ta treÅ›Ä‡ pozostaÅ‚aby jak gdyby na zewnÄ…trz nas. Nie moglibyÅ›my sobie
tej treÅ›ci wewnÄ™trznie przyswoiÄ‡ tak, aby staÅ‚a siÄ™ ona dla nas treÅ›ciÄ… naszego Åźycia.
Duch ÅšwiÄ™ty jak uwewnÄ™trznia gdyby na Åźycie, ktorÃ© Chrystus przyniÃłsÅ‚. Staje siÄ™ ono
wÃłwczas naszÄ… wÅ‚asnoÅ›ciÄ… uÅźytkownikÃłw wewnÄ™trzna i zaczynamy nim ÅźyÄ‡. Dlatego
porÃłwnuje siÄ™ Ducha ÅšwiÄ™tego do strumienia Åźywej wody, tryskajÄ…cej z naszego wnÄ™trza.
DziÄ™ki ÅšwiÄ™temu Duchowi jest w nas Nowe Å»ycie.
BÃłg chce przemieniÄ‡ swoje stworzenie, lecz czÅ‚owiek opiera siÄ™, czÄ™sto nie bÄ™dÄ…c tego
Å›wiadomym. Zmiany niechÄ™Ä‡ do myÅ›lenia, niezgoda na reinterpretacjÄ™ swoje Åźycia, upieranie
siÄ™ przy opinii, jakie mamy w odniesieniu do osÃłb, ktore towarzyszÄ… nam, brak zgody na
rzeczywistoÅ›Ä‡, inna jest ktÃłra od moich oczekiwaÅ„, Powoduje zamkniÄ™cie siÄ™ na przemianÄ™.
Z czasem uÅ›wiadamiamy sobie, Åźe to wszystko, co wydarzyÅ‚o siÄ™ w naszym Åźyciu byÅ‚o dla
Potrzebne nam: poznania siebie, poznania Boga, przebudzenia wewnÄ™trznego, opamiÄ™tania siÄ™,
zrezygnowania z nadmiernych oczekiwaÅ„. NajwaÅźniejsze jest to, Åźe BÃłg chce dokonaÄ‡ w nas
przemiany ...Czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Szukajcie DROGI I WODY Å»YWEJ U Jezusa

Komentarz do Ewangelii Å›w. Jana, 10
"Wy teÅź Å›wiadczycie"
Dokonane juÅź zostaÅ‚o wszystko, co uczyniÅ‚ Chrystus na ziemi, konieczne byÅ‚o jednak, abyÅ›my
stali siÄ™ "uczestnikami Boskiej natury" SÅ‚owa (2 P 1,4): To znaczy, abyÅ›my pozostawili za nami
Dotychczasowe nasze Åźycie, wkroczyli w nowe ... Bo jak dÅ‚ugo Chrystus przebywaÅ‚ wÅ›rÃłd
uczniÃłw swoich w ciele ludzkim, byl na w ich oczach, jak sÄ…dzÄ™, dawca wszelkiego dobra. Gdy
jednak nadszedÅ‚ czas, w ktorym miaÅ‚ odejÅ›Ä‡ do Ojca niebieskiego, potrzeba byÅ‚o, aby
pozostaÅ‚ ze swoimi przez Ducha ÅšwiÄ™tego i wiernymi "przez wiarÄ™ zamieszkaÅ‚ w naszych
sercach" (Ef 3,17).
Na podstawie Starego i Nowego Przymierza, Å‚atwo MOÅ»NA wykazaÄ‡, Åźe Duch ÅšwiÄ™ty, odradza i
przemienia tych, do ktÃłrych przyszedÅ‚ i w ktÃłrych zamieszkuje. "Ciebie teÅź opanuje duch PaÅ„ski i
bÄ™dziesz prorokowaÅ‚ wraz z nimi, i staniesz siÄ™ czÅ‚owiekiem Innym" (1 Sm 10,6) - mÃłwi
natchniony Samuel do Saula. ÅšwiÄ™ty PaweÅ‚ pisze: "My wszyscy z odsÅ‚oniÄ™tÄ… twarzÄ…
wpatrujemy siÄ™ w jasnoÅ›Ä‡ PaÅ„ska i za sprawa Ducha PaÅ„skiego, coraz bardziej jaÅ›niejÄ…c,
upodabniamy siÄ™ do Jego obrazu. zas Pan jest Duchem" (2 Kor 3,18).
Zatem widzisz, Å»e Duch ÅšwiÄ™ty przemienia w pewien sposÃłb tych, w ktÃłrych przebywa, tworzÄ…c z
nich inny obraz. Z Å‚atwoÅ›ciÄ… przenosi od zajmowania siÄ™ rzeczami ziemskimi, tylko do
spoglÄ…dania ku niebiaÅ„skim, od tchÃłrzliwej bojaÅºni do odwaÅźnych czynÃłw. Takimi uczniowie stali
siÄ™: umocnieni przez Ducha nie dali siÄ™ pokonaÄ‡ przeÅ›ladowcom, trwali lecz niezwyciÄ™Åźenie w
miÅ‚oÅ›ci Chrystusa. SprawdziÅ‚y siÄ™ wiÄ™c sÅ‚owa Zbawiciela: "PoÅźyteczne jest dla was moje
odejÅ›cie" (J 16,7). Albowiem miaÅ‚o ono przyniesc zstÄ…pienie Ducha ÅšwiÄ™tego.
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czytaj

CZY SÅ•YSZAÅ•EÅš (AS) O CZTERECH PRAWACH DUCHOWEGO Å»YCIA?
SPRAWDÅ¹ klikajÄ…c tutaj

BOG kocha CIEBIE DZISIAJ I kaÅźdego dnia ...

Wszystko ma swÃłj czas,
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem:
Jest czas rodzenia i czas umierania
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono
czas zabijania i czas leczenia,
czas burzenia i czas budowania,
czas pÅ‚aczu i czas Å›miechu,
czas zawodzenia i czas plÄ…sÃłw
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania,
czas pieszczot cielesnych
i czas wstrzymywania siÄ™ od nich,
czas szukania i czas tracenia,
Czas Zachowania i czas wyrzucania,
czas rozdzierania i czas zszywania,
czas milczenia i czas mÃłwienia,
czas miÅ‚owania i czas nienawiÅ›ci,
czas wojny i czas pokoju.
KsiÄ™ga Koheleta (3,1-8)
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Do Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa zanieÅ›my pokorne bÅ‚agania o rozÅ›wietlenie mrokÃłw
naszego Åźycia, woÅ‚ajÄ…c:
Niech Twoje Å›wiatÅ‚o rozjaÅ›ni nasze Åźycie.
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