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Wydaje si?, ?e dzisiaj s? podróbki wszystkiego. Kiedy? tak by?o, ?e kiedy chodzi?e? ulicami Nowego Jorku, to
spotyka?e? ulicznych sprzedawców zachwalaj?cych „autentyczne” zegarki
Rolex, modne torebki, bi?uteri? i inne po??dane towary. Wygl?da?y one bardzo ?adnie, ale by?y to tanie podróbki
prawdziwych.
Jedn? rzecz?, której nie da si? podrobi? jest prawdziwa duchowo??. Od czasu do czasu niektórzy chrze?cijanie
zostaj? przekonani, „?eby prawdziwie uczci? Boga, musimy si? cofn?? i przyj?? zwyczaje i porz?dek pierwszego
ko?cio?a.” Tak wi?c wprowadzaj? wszystkie znane programy ko?cio?a apostolskiego z czasów uczniów Jezusa.
Ustanawiaj? starszych, diakonów i biskupów i wtedy ustalaj? „boski porz?dek”, uroczysto?? chrztu i komunii
dok?adnie tak, jak to robi? pierwszy ko?ció? – ale pomimo tego jest to nadal tylko kopia, martwa religia bez Ducha
?wi?tego.
Wiele nowoczesnych religii uwa?a, ?e je?eli przeka?? znajomo?? Pisma i biblijnych zasad ludziom, to stan? si? oni
duchowi. Ludzie id? do szko?y biblijnej czy seminarium, gdzie ucz? si? Pisma i tego jak g?osi? kazania, chrzci? i
administrowa?. Zostaj? ukszta?towani jako teologowie, pastorzy i misjonarze, ale pozostaje faktem, ?e ?adna
osoba czy instytucja nie ma mocy, ?eby w kim? wytworzy? duchowo??. Czyni to tylko Duch ?wi?ty.
Duchowo?? wytwarzana przez Ducha ?wi?tego jest g??bokim, niewidzialnym dzia?aniem w sercu. Pawe? mówi:
„Nie patrzymy na to co widzialne, ale na to co niewidzialne” (2 Kor. 4:18). W kontek?cie tego fragmentu Pawe?
mówi o cierpieniach, mówi?c w?a?ciwie, „Tyko Duch ?wi?ty wie o wszystkim co nas spotyka. I w?a?nie tu jest
manifestowana prawdziwa duchowo?? – w tyglu cierpienia.”
Nie ka?dy, kto cierpi staje si? duchowy; wielu staje si? zgorzknia?ymi i zatwardzia?ymi, gniewaj? si? na Boga i
?wiat. Ale ci, którzy poddaj? si? prowadzeniu Ducha ?wi?tego, znosz? uciski z ufno?ci?, ?e Pan w nich co?
wytwarza i wychodz? z tego tygla z mocn? wiar?.
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