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„Czy nie wiecie, ?e ?wi?tyni? Bo?? jeste?cie i ?e Duch Bo?y mieszka w was? Je?li kto? niszczy ?wi?tyni? Bo??,
tego zniszczy Bóg, albowiem ?wi?tynia Bo?a jest ?wi?ta, a wy ni? jeste?cie” (1 Kor 3:16-17).
Pawe? zaczyna t? cz??? swojego listu od pytania, „Czy nie wiecie?” Jest to troch? dziwne pytanie, poniewa?
chrze?cijanie w Koryncie byli prawdopodobnie ju? od o?miu lat wierz?cy, a on zadaje im jedno z najbardziej
elementarnych pyta?. „Czy nie wiecie, ?e jeste?cie ?wi?tyni? Bo???” By? mo?e oni nie byli w stanie zrozumie?
tego faktu, chocia? Pawe? ju? przedtem ich na ten temat naucza?.
Ja chcia?bym te? wam zada? takie pytanie. Czy naprawd? wiecie, ?e jeste?cie ?wi?tyni? Bo??? Czy jeste?cie
pewni? Czy to jest utwierdzone w waszym sercu? Ten Bóg, który mieszka w ?wiat?o?ci niedost?pnej, tak
chwalebny, cudowny, drogocenny, kochaj?cy, czysty i ?wi?ty, wybra? miejsce do mieszkania i jest to miejsce w
sercach tych, którzy s? pokorni i skruszeni.
Jak to wp?ywa na ciebie, je?eli wiesz, ?e ten Bóg wszelkiego stworzenia mieszka w tobie? Co to znaczy we
wszystkich problemach i kryzysach w twoim ?yciu, w do?wiadczeniach i cierpieniach, przez które przechodzisz? Co
ze smutkami w twoim ?yciu? Co z bólem?
Chrystus mieszka w tobie, objawiona obecno?? Bo?a. Ogie? Bo?y, który prowadzi? i kierowa? ludem izraelskim,
postanowi? nie tylko i?? przed tob?, ale powiedzia?, „Poczekaj chwilk?! Uchwy? si? mnie albo ja przyjd? i
zamieszkam w tobie.” S?up ognia, ob?ok, dym - On mieszka wewn?trz ciebie. Kierownictwo, prowadzenie,
potencja?, moc, chwa?a, mi?o??, owoc Ducha.
Musimy prosi? Ducha ?wi?tego, by pomóg? nam odzwierciedla? Boga w naszym stylu ?ycia, w naszym
uwielbieniu, do?wiadczeniach, w naszym codziennym chodzeniu z Nim.
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