
NIE UPIJAJCIE SIĘ WINEM, ALE NAPEŁNIAJCIE SIĘ DUCHEM

W Liście do Efezjan 5:18, napisano: „Nie upijacie się winem, ale napełniajcie się Duchem”. Zauważ, że tutaj są
dwa polecenia. Pierwsze: Nie upijaj się winem i drugie: napełniaj się Duchem. 

Dlaczego chrześcijanie nigdy nie łamią pierwszego nakazu, ale nie biorą na poważnie drugiego? To jest tylko
jeden przykład, jak szatan zaślepia ludzkie umysły na Boże prawdy. Większość wierzących rozumie, że trze-
źwość jest Bożym przykazaniem, ale napełnianie się Duchem traktuje tylko jako sugestię, podczas gdy są to
dwa równoważne polecenia. Jeśli upicie się, nawet raz w roku, jest  poważnym grzechem, to równie poważ-
nym grzechem jest nie napełnianie się Duchem Świętym, nawet przez jeden dzień w roku. Czy rozumiałeś,
to w taki sposób?

Czasownik użyty w Liście do Efezjan 5:18, ma czas ciągły - co oznacza ciągłe napełnianie lub bycie ciągle
wypełnianym, a nie jednorazowe napełnienie. Proś Boga, aby Jego Duch napełniał cię cały czas, abyś mógł
być napełniany Jego Duchem rano i w godzinach wieczornych, każdego dnia w sposób ciągły.  Takie osoby
są określane w Dziejach Apostolskich jako pełne Ducha Świętego.

Jedną z głównych cech człowieka napełnionego Duchem Świętym, jest zmiana sposobu jego mówienia. Nasz
język stanie się wtedy językiem ognia" (Dz 2:3). Nie chodzi tu o modlitwę w innych językach, ale o mowę w
naszym ojczystym języku, zaprawioną ogniem Bożej miłości i czystości. Nasz język będzie wtedy niebiański.
Zauważ na co kładziony jest nacisk w kolejnych wersetach, odnośnie naszej mowy.  „Rozmawiajcie z sobą
przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, i zawsze za wszystko dziękując
Bogu i Ojcu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa” (Ef 5:19-20). 

Gdy będziemy napełnieni Duchem, to Duch wdzięczności zastąpi ducha plotkarstwa,  pomówień, goryczy
i gniewu. Te wszystkie rzeczy wymienione w Efezjan 5:18, cechują ludzi napełnionych Duchem (od Ef 5:19
do 6:24). To się zaczyna od wdzięczności i cały czas trwa, aż do wzajemnego podporządkowania w zborze
oraz relacjach domowych (Ef 5:21 do 6: 9); i zmierza do zwycięskiej walki z siłami ciemności (Ef 6:11). 

Tak więc tajemnicą drogi Pańskiej i duchowej walki na tym świecie jest napełnianie się Duchem Świętym.
Jeśli nie jesteś napełniony Duchem Świętym, to nie możesz nawet prawidłowo chwalić Boga. Nie można być
pobożnym mężem lub żoną, nie będąc napełnionym Duchem Świętym. Nie będąc pełnym Ducha, nie da się
prawidłowo wychować dzieci ani pokonać sił szatana. Wszystko w twoim chrześcijańskim życiu zależy od
tego, czy jesteś napełniony Duchem Świętym.

W odniesieniu do naszych rodzin, dowiadujemy się tutaj o trzech współzależnościach; (1) pomiędzy mężami i
żonami (Ef 5:22-33), (2) dziećmi i rodzicami (Ef 6:1-4), i (3) panami i sługami (Ef 6:5-9). Ten ostatni punkt
dotyczy ludzi pracujących w naszych domach lub firmach, jak również tych, którzy są naszymi przełożonymi
w biurze, w firmie lub w urzędzie. Te wersety są dla nas instrukcją, jacy mamy być jako przełożeni, nauczy-
ciele i pracownicy - w naszym domu i w pracy. Każdy człowiek spędza większość czasu w domu i w pracy.
Osoba napełniona Duchem będzie przejawiać Ducha Chrystusowego w domu i  w pracy,  bo tylko dzięki
Duchowi Świętemu można budować Ciało Chrystusa na ziemi. 
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