
37

Rozdział 2

Twórcza przewaga

Kiedy niewierzący wiodą prym w nauce czy  
w sztuce, dzieje się tak dlatego, że Kościół żyje 

według fałszywej duchowości.

Jako ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga potra-
fimy marzyć. Jest to dar dany nam przez Boga. Jednak wielu 
wierzących, chcąc zadowolić Boga, zabija w sobie tę zdolność. 
Uzasadniają to w ten sposób: „Aby naprawdę podobać się Bogu, 
muszę wyzbyć się siebie”. Dla wielu ludzi brzmi to duchowo, 
jednakże teoria ta jest bardziej buddystyczna niż chrześcijań-
ska. Podążając za tym tokiem myślenia, skończymy na letnim 
chrześcijaństwie. Samookaleczenie nie musi być fizyczne, by być 
perwersją. Ilekroć próbujemy odciąć się od tego, co Bóg w nas 
złożył, wchodzimy w rodzaj duchowości, której Pismo Święte nie 
popiera, zaczynamy wspierać ducha, który działa przeciwko nam 
w byciu skutecznymi świadkami Ewangelii. Bezsensowne jest 
przybijanie do krzyża zmartwychwstałego człowieka i nazywanie 
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go uczniem. Krzyż nie jest przeznaczony dla nowego człowieka, 
lecz dla starego (Rz 6, 5–9).

Wielu z nas modli się słowami: „Nic ze mnie, lecz wszystko 
z Ciebie”. Zanim się nie narodziliśmy, Bóg nie miał towarzystwa 
nikogo z nas i zapragnął go. Stworzył nas dla swojej przyjemno-
ści. Dlatego też lepszą modlitwą byłyby słowa: „Wszystko, co we 
mnie, okryte wszystkim, co jest w Tobie”. Często nawet słów Jana 
Chrzciciela: „On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym” uży-
wamy niewłaściwie, wskazując na poniżanie siebie jako przejaw 
chrześcijaństwa. Przypatrzmy się jednak kontekstowi, w jakim 
padają te słowa. Jan Chrzciciel przekazywał pałeczkę Jezusowi. 
Jego zadaniem było przygotowanie drogi dla Mesjasza. Istotne 
było, żeby potrafił się z niej usunąć, jako że zamykał posługę 
proroczą Starego Testamentu. Jezus miał wypełnić wszystkie 
proroctwa i zapoczątkować Boże zwierzchnictwo na naszej pla-
necie. Jan Chrzciciel przekazał to posłannictwo Jezusowi, a On 
nam, abyśmy wzrastali.

Zamieszanie dotyczące naszej wartości i tożsamości najbardziej 
rzuca się w oczy podczas przebudzenia, ponieważ wylanie Ducha 
Świętego zawsze przynosi wzmożoną świadomość grzeszności. 
W takich właśnie okresach w historii zostały napisane najwspa-
nialsze hymny pokutne. Jednak objawienie o grzeszności i byciu 
niegodnym to nie wszystko. Większość przebudzeń zatrzymuje się 
na etapie wyznawania grzechów i dlatego nie jest w stanie dotrwać 
w Bożym poruszeniu do momentu, kiedy stanie się ono stylem 
życia. Niezwykle trudno jest zbudować coś istotnego na tym, co 
negatywne. Następną kwestią jest to, jak święty jest Bóg dla nas 
i kim w rezultacie tego my jesteśmy. Zrozumienie tego zmieni 


