
CO CHCE OSIĄGNĄĆ DUCH ŚWIĘTY

W Ewangelii Łukasza 3:5 Jan Chrzciciel powiedział, że Bóg go posłał, żeby uczynił cztery rzeczy, aby
przygotować drogę Panu:

1.  Wypełnić doliny

2.  Zniżyć góry i pagórki

3.  Wyprostować to, co krzywe

4.  Wygładzić to, co szorstkie

Również w naszym życiu, Duch Święty musi uczynić te cztery rzeczy:

1. Musi podnieść upadłe sfery naszego życia, w których kierują nami takie ziemskie rzeczy,  jak:
     seks, pieniądze, ludzka duma i opinie innych ludzi.

2.  Musi  zburzyć  góry  naszej  dumy,  arogancji  i  zarozumiałości  wynikającej  z  naszych  zdolności,
     a nawet małe pagórki wyższości na innymi, gdy na przykład dobrze wykonujemy naszą pracę.

3.  Musi w nas wyprostować wszystkie krzywizny, czyli wszelką przebiegłość i przewrotność.

4.  Musi zmiękczyć naszą zatwardziałość i szorstkość, oraz oduczyć grubiaństwa wobec innych.

Boża obietnica mówi, że „Wtedy (w twoim życiu) objawi się chwała JHWH (Iz 40:5) i wszyscy ujrzą
zbawienie (przemianę), które Bóg dokonał w twoim życiu” (Łk 3:6). Bóg chce, aby Jego chwała krok
po kroku trawiła nasze ciało jak ogień na prerii, niszcząc każdą jego część metr po metrze.

W Księdze Jeremiasza 48:10 napisano: „Przeklęty, kto niedbale wykonuje dzieło JHWH (kto nie czyni
Jezusa Panem każdej sfery swojego życia) i kto powstrzymuje Jego miecz przed rozlewem krwi (kto nie
jest  bezwzględny wobec  pragnień swojego ciała,  tylko je  usprawiedliwia)”.  A w kolejnym wersecie
napisano: „Ponieważ Moab od swojej młodości cicho rósł na własnych drożdżach i nie był przelewany z
naczynia  do  naczynia,  ani  nie  poszedł  do  niewoli,  dlatego  jego  smak  się  zepsuł,  a  woń stała  się
cuchnąca” (Jr 48:11).



John Follette, w artykule zatytułowanym „Opróżnieni z naczynia do naczynia” omawia naczynia do
których przelewa nas Bóg, aby pozbyć się naszych wewnętrznych brudów i osadów, które są przycz-
yną konfliktów, drwin, fałszywych oskarżeń i wszelkich złych zachowań. Każde z tych naczyń może
skutecznie wyeliminować z naszego życia jakiś osad (jeden rodzaj brudu), jeśli tylko wino pozostaje
w stanie spoczynku (nie burzy się), aby osad mógł szybko opaść. Gdy osad osiądzie na dnie naczy-
nia, wtedy Bóg nas przelewa do innego naczynia. Jeśli uczymy się żyć w odpocznieniu, nigdy się nie
buntując, nie wzbraniając, ani nie usprawiedliwiając, wtedy nasz smak staje się coraz bardziej szla-
chetny.  A jeśli  wino jest  cały czas wzburzone,  to nie zostaje  oczyszczone z nieczystości.  Dlatego
wśród ludu Bożego, który wciąż się oburza i woli się usprawiedliwiać zamiast powierzać i oddawać
sprawy Bogu, jest wiele zmarnowanego cierpienia.

W Księdze Zachariasza 2:13 napisano, że przed Panem musi umilknąć wszelkie ciało, bo On powstał
w swoim świętym przybytku – czyli zstąpił z nieba, aby zamieszkać wśród nas po wsze czasy (w.10)
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