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PPaassttoorr   AAnn ddrr zzee jj   SSiiee jj aa     

SStteennoogg rraamm  wwyykk łłaadd uu   zz   dd nn ii aa   2288   cc zzeerr wwccaa   22 001166   rr ookk uu   (( wwttoo rreekk ))   

Wykład zamykający warsztaty o wierze i o duchowym człowieku. 

Człowiek cielesny pozornie nie róŜni się od człowieka duchowego. Tylko 

pozornie. W Ŝyciu wiele rzeczy jest produktem umysłu, który wprawdzie stworzył 

Bóg, ale jeśli nie jest on namaszczony przez Boga, nie jest dotknięty Duchem 

BoŜym, to będzie on produkował rzeczy ogólnie poprawne, w których jednak 

będzie brakowało mocy.  

MMooccnnyy   kk rr óóll   

Jest taka historia zapisana w Drugiej Księgi Kronik, która jest zebraniem 

tego, o czym dotychczas mówiliśmy w tej kwestii.  

22KKrrnn  1177..11--44::  WWłłaaddzzęę  kkrróólleewwsskkąą  ppoo  nniimm  oobbjjąąłł  jjeeggoo  ssyynn  JJeehhoosszzaaffaatt,,  kkttóórryy  

uummooccnniiłł  sswwoojjee  ssttaannoowwiisskkoo  wwoobbeecc  IIzzrraaeellaa..  22RRoozzmmiieeśścciiłł  oonn  wwoojjsskkoo  ppoo  

wwsszzyyssttkkiicchh  wwaarroowwnnyycchh  ggrrooddaacchh  jjuuddzzkkiicchh  ii  uussttaannoowwiiłł  nnaammiieessttnniikkóóww  ww  

zziieemmii  jjuuddzzkkiieejj  oorraazz  ww  mmiiaassttaacchh  eeffrraaiimmsskkiicchh,,  kkttóórree  zzddoobbyyłł  AAssaa,,  jjeeggoo  

oojjcciieecc..  33II  bbyyłł  PPaann  zz  JJeehhoosszzaaffaatteemm,,  ggddyyŜŜ  cchhooddzziiłł  oonn  ddrrooggaammii,,  jjaakkiimmii  

cchhooddzziiłł  nniieeggddyyśś  DDaawwiidd,,  jjeeggoo  pprraaoojjcciieecc,,  ii  nniiee  sszzuukkaałł  BBaaaallóóww,,  44aallee  sszzuukkaałł  

BBooggaa  sswwooiicchh  oojjccóóww  ii  ppoossttęęppoowwaałł  wweeddłłuugg  jjeeggoo  pprrzzyykkaazzaańń,,  aa  nniiee  ttaakk,,  jjaakk  

cczzyynniiłł  IIzzrraaeell..  

Jehoszafat, podobnie jak jego ojciec był królem pozytywnym w historii 

Izraela, co w owym czasie nie było zbyt częstym. 

22KKrrnn  1177..1133--1199::  MMiiaałł  oonn  ww  jjuuddzzkkiicchh  mmiiaassttaacchh  oobbffiittee  zzaappaassyy,,  

ww  JJeerruuzzaalleemmiiee  zzaaśś  ddzziieellnnyycchh  wwoojjoowwnniikkóóww..  1144AA  oottoo  iicchh  ssppiiss  wweeddłłuugg  iicchh  

rrooddóóww::  WW  JJuuddzziiee  ddoowwóóddccaammii  nnaadd  ttyyssiiąąccaammii  wwoojjoowwnniikkóóww  bbyyllii::  AAddnnaa,,  

ddoowwóóddccaa  ttrrzzyyssttuu  ttyyssiięęccyy  ddzziieellnnyycchh  wwoojjoowwnniikkóóww;;  1155oobbookk  nniieeggoo  

JJeehhoocchhaannaann,,  ddoowwóóddccaa  ddwwuussttuu  oossiieemmddzziieessiięęcciiuu  ttyyssiięęccyy;;  1166oobbookk  nniieeggoo  

AAmmaassjjaasszz,,  ssyynn  ZZiikkrriieeggoo,,  oocchhoottnniikk  ww  ssłłuuŜŜbbiiee  PPaannaa,,  aa  zz  nniimm  ddwwiieeśścciiee  

ttyyssiięęccyy  ddzziieellnnyycchh  wwoojjoowwnniikkóóww..  1177ZZ  BBeenniiaammiinnaa  ddzziieellnnyy  wwoojjoowwnniikk  EElliiaaddaa,,  

aa  zz  nniimm  ddwwiieeśścciiee  ttyyssiięęccyy  zzbbrroojjnnyycchh  ww  łłuukkii  ii  ttaarrcczzee..  1188OObbookk  nniieeggoo  

JJeehhoozzaabbaadd,,  aa  zz  nniimm  ssttoo  oossiieemmddzziieessiiąątt  ttyyssiięęccyy  ggoottoowwyycchh  ddoo  bboojjuu  

wwoojjoowwnniikkóóww..  1199OOnnii  bbyyllii  ww  ssłłuuŜŜbbiiee  kkrróóllaa  ppoozzaa  ttyymmii,,  kkttóórryycchh  kkrróóll  

rroozzmmiieeśścciiłł  ppoo  wwaarroowwnniiaacchh  ww  ccaałłeejj  JJuuddzziiee..  

Policzmy: 300 tys. + 280 tys. + 200 tys. + 200 tys. + 180 tys. = 1160 tys. 

zbrojnych wojowników. Ogromna armia! Z taką armią mógł spokojnie zapewnić 

bezpieczeństwo swojemu państwu.  
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Mówiliśmy, Ŝe w Ŝyciu człowieka cielesnego liczby są powaŜnym atutem. Im 

większa liczba, tym człowiek taki staje się bardzie pewny swego 

i dowartościowany. Jehoszafat jest jednym z takich, którzy mogliby wykorzystać 

ten atut. Nawet kilka razy to wykorzystał, ale nie do końca wyszło mu to na 

dobre. 

BBeezzss ii ll nnoośśćć  mmooccaarr zzaa  

W 20 rozdziale 2 Księgi Kronik dzieje się coś, co podsumuje naszą 

dotychczas zebraną wiedzę na temat działania Duch BoŜego. 

22KKrrnn  2200..11--44::  PPoo  ttyycchh  wwyyddaarrzzeenniiaacchh  rruusszzyyllii  MMooaabbiiccii,,  AAmmmmoonniiccii,,  aa  zz  nniimmii  

ttaakkŜŜee  nniieekkttóórrzzyy  MMaaoonniiccii  nnaa  wwoojjnnęę  zz  JJeehhoosszzaaffaatteemm..  22II  pprrzzyysszzllii  ppoossłłaańńccyy  

ddoo  JJeehhoosszzaaffaattaa  zz  ddoonniieessiieenniieemm::  RRuusszzyyłłoo  pprrzzeecciiwwkkoo  ttoobbiiee  wwiieellkkiiee  

wwoojjsskkoo  zz  ttaammtteejj  ssttrroonnyy  mmoorrzzaa,,  zz  EEddoommuu,,  ii  oottoo  ssąą  jjuuŜŜ  ww  CChhaasseessoonn--

TTaammaarr,,  ttoo  jjeesstt  ww  EEnn--GGeeddii..  33WWtteeddyy  JJeehhoosszzaaffaatt  zzlląąkkłł  ssiięę  ii  ppoossttaannoowwiiłł  

zzwwrróócciićć  ssiięę  ddoo  PPaannaa,,  ooggłłoossiiłł  tteeŜŜ  ppoosstt  ww  ccaałłeejj  JJuuddzziiee..  44ZZeebbrraallii  ssiięę  wwiięęcc  

JJuuddeejjcczzyyccyy,,  aaŜŜeebbyy  zzwwrróócciićć  ssiięę  ddoo  PPaannaa  oo  ppoommoocc,,  rróówwnniieeŜŜ  zzee  wwsszzyyssttkkiicchh  

mmiiaasstt  jjuuddzzkkiicchh  pprrzzyysszzllii,,  aabbyy  sszzuukkaaćć  PPaannaa..  

Na co zwróciliście uwagę w tych czterech wersetach, co podsumowuje 

nasze dotychczasowe rozwaŜania na temat duchowego człowieka? Czy coś nam 

się tutaj przypomina? 

Głos z sali: Pierwszym jego odruchem był taki ludzki lęk, ale potem zwrócił się 

w stronę Boga i ogłosił post. 

To, Ŝe nieraz się czegoś zlękniemy nie jest grą przeciwko nam. To jest 

ludzkie. WaŜniejsze jest co zrobimy potem. Jehoszafat postanowił zwrócić się do 

Pana. To jest najlepsze postanowienie, ale nie oddaje jeszcze tego, co jest istotą 

całej historii. Dalej jest bardzo ciekawa modlitwa, której nie będziemy teraz 

analizowali. Ta modlitwa wyraŜa ogromną determinację, ale teŜ i bezsilność 

w sytuacji, kiedy był silny. 

Nie jest sztuką czuć się bezsilnym, kiedy człowiek jest bezsilny, czyli kiedy 

nie ma atutów. To jest tak naturalne. Ale przyznać się do bezsilności, kiedy 

czujesz się mocny, wiesz, Ŝe potrafisz... UUzznnaaćć   sswwoojjąą  bbeezzssii llnnoośśćć ,,   kkiieeddyy  cczzłłoowwiieekk  

jjeesstt  ssłłaabbyy  nniiee  jjeesstt  wwiieellkkąą   sszzttuukkąą,,   aallee  uuzznnaaćć   sswwoojjąą   bbeezzssii llnnoośśćć ,,   kkiieeddyy  jjeesstteemm  

mmooccnnyy!!  

Pamiętacie, co jest największą przeszkodą między człowiekiem a Bogiem? 

Nasza rzekoma siła. Ona jest rzekoma, bo tak naprawdę nie mamy nic, co by nie 

pochodziło od Pana. 

Jehoszafat, który dysponuje armią mogącą dwa razy przykryć swoich 

wrogów uznaje swoją bezsilność. Dlaczego? Bo człowiek duchowy odczuwa swą 
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bezsilność zwłaszcza wtedy, gdy jest silny. Kiedy ma atuty i moŜe je 

wykorzystać, ale mimo to zdaje się na Pana. Taki właśnie jest duchowy człowiek. 

Duchowy człowiek szuka mocy wtedy, kiedy ją ma. 

22KKrrnn  2200..1122--1133::  BBooŜŜee  nnaasszz!!  CCzzyy  iicchh  nniiee  oossąąddzziisszz??  BBoo  mmyyśśmmyy  bbeezzssiillnnii  

wwoobbeecc  tteejj  lliicczznneejj  ttłłuusszzcczzyy,,  kkttóórraa  wwyyrruusszzyyłłaa  pprrzzeecciiwwkkoo  nnaamm;;  nniiee  wwiieemmyy  

tteeŜŜ,,  ccoo  cczzyynniićć,,  lleecczz  oocczzyy  nnaasszzee  nnaa  cciieebbiiee  ssąą  zzwwrróóccoonnee..  1133PPooddcczzaass  tteeggoo  

ssttaallii  pprrzzeedd  PPaanneemm  wwsszzyyssccyy  JJuuddeejjcczzyyccyy,,  nnaawweett  iicchh  mmaałłee  ddzziieeccii,,  iicchh  

kkoobbiieettyy  ii  ssyynnoowwiiee,,    

Bo myśmy bezsilni – dziwne wyznanie, gdy ma się ogromne moŜliwości! 

Mieć armię prawie 1.2 mln gotowych do boju Ŝołnierzy... – nikt nie powie: z czym 

do ludu? A Jehoszafat mówi: myśmy bezsilni. 

WWoojj nnaa  PPaannaa  

W odpowiedzi na tą modlitwę Duch Pański spoczął w konkretnej sytuacji na 

konkretnej osobie (proszę, niech przeczyta kolejny fragment ktoś, kto jeszcze nie 

czytał, a czytać umie): 

22KKrrnn  2200..1144--1177::  aa  wwtteeddyy  ppoośśrróódd  tteeggoo  zzggrroommaaddzzeenniiaa  DDuucchh  PPaańńsskkii  ssppoocczząąłł  

nnaa  JJaacchhaazziieelluu,,  ssyynnuu  ZZaacchhaarriiaasszzaa,,  ssyynnaa  BBeennaajjaasszzaa,,  ssyynnaa  JJaaiieellaa,,  ssyynnaa  

MMaattttaanniiaasszzaa,,  LLeewwiicciiee,,  zz  ppoottoommkkóóww  AAssaaffaa,,  1155 ii  tteenn  rrzzeekkłł::  PPoossłłuucchhaajjcciiee  

uuwwaaŜŜnniiee,,  wwsszzyyssccyy  JJuuddeejjcczzyyccyy  ii  wwyy,,  mmiieesszzkkaańńccyy  JJeerruuzzaalleemmuu,,  ii  ttyy,,  kkrróólluu  

JJeehhoosszzaaffaacciiee!!  TTaakk  mmóówwii  ddoo  wwaass  PPaann::  WWyy  ssiięę  nniiee  bbóójjcciiee  ii  nniiee  llęękkaajjcciiee  tteejj  

lliicczznneejj  ttłłuusszzcczzyy!!  GGddyyŜŜ  nniiee  wwaasszzaa  ttoo  wwoojjnnaa,,  aallee  BBooŜŜaa..  1166JJuuttrroo  zzeejjddźźcciiee  

nnaapprrzzeecciiww  nniicchh;;  ppóójjddąą  oonnii  ssttookkiieemm  SSiiss,,  aa  nnaattkknniieecciiee  ssiięę  nnaa  nniicchh  nnaa  

sskkrraajjuu  ddoolliinnyy  pprrzzeedd  ppuussttyynniiąą  JJeerruueell..  1177NNiiee  wwaasszząą  rrzzeecczząą  bbęęddzziiee  ttaamm  

wwaallcczzyyćć,,  uussttaawwcciiee  ssiięę  ttyyllkkoo  ii  ssttóójjcciiee,,  ii  oogglląąddaajjcciiee  rraattuunneekk  PPaannaa,,  oo  JJuuddoo  

ii  JJeerruuzzaalleemmiiee!!  NNiiee  bbóójjcciiee  ssiięę  ii  nniiee  llęękkaajjcciiee!!  JJuuttrroo  wwyyjjddźźcciiee  pprrzzeedd  nniicchh,,  

aa  PPaann  bbęęddzziiee  zz  wwaammii!!  

Mówiliśmy juŜ o tym, Ŝe ewangelizacja chociaŜ jest tak waŜnym 

odmienianym na róŜne sposoby zadaniem, to moŜe stać się celem samym 

w sobie do takiego stopnia, Ŝe moŜemy zapomnieć, iŜ jest to wojna Pana. IleŜ to 

razy mówimy, Ŝe tak wiele od nas zaleŜy! Z jednej strony jest to prawda, ale 

moŜe to być jedna z największych pułapek w rozwoju duchowym. Dajmy Bogu 

prawo działać w Jego wojnie.  

Bóg nigdy nie będzie konkurował z naszą mocą! To, Ŝe Adam wstał 

z prochu nie zaleŜało kompletnie od niego. Nauczenie się takiej duchowej 

zaleŜności jest jednym z najpiękniejszych doświadczeń chrześcijaństwa, bo ono 

skutkuje wzrostem zaufania do Boga. 
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Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. To jedno zdanie wszystko 

porządkuje. JeŜeli MY ustawimy sobie priorytet pt.: MY będziemy walczyć, MY 

będziemy coś robić, to chociaŜ pozornie nie ma w tym nic złego (moŜna tu nawet 

widzieć gorliwość) to będzie to takim wyprzedzaniem Boga i sprawianiem 

wraŜenia, Ŝe tak wiele MY potrafimy i moŜemy. Nawet nie powinniśmy w tą walkę 

za mocno ingerować, bo popsujemy całą sprawę.  

To nie jest jedyna historia, w której Bóg pokazuje, iŜ nie jest to nasza 

wojna. Czekanie apostołów w salce na górze było z pozoru najgorszym 

rozwiązaniem w tamtej chwili. Czekali przez 10 dni. Apostołowie, którzy byli 

bardzo dobrze przygotowani przez Jezusa do szerzenia Ewangelii musieli czekać 

na moc z góry. Dlaczego? Aby nie stało się tak, jak z Gedeonem:  

SSddzz  77..22::  II  rrzzeekkłł  PPaann  ddoo  GGeeddeeoonnaa::  ZZaa  ll iicczznnyy  jjeesstt  pprrzzyy  ttoobbiiee  zzaassttęępp,,  aabbyymm  

wwyyddaałł  MMiiddiiaańńcczzyykkóóww  ww  iicchh  rręęccee,,  bboo  IIzzrraaeell  wwyynnoossiiłłbbyy  ssiięę  ppoonnaadd  mmnniiee,,  

ppoowwiiaaddaajjąącc::  SSaammii  ssiięę  wwyybbaawwiilliiśśmmyy..  

Czekanie nie wychodzi nam, bo człowiek woli działać bardziej, niŜ czekać. 

Ale Bóg mówi: czekajcie, oglądajcie ratunek Pana. Rozumiem, Ŝe to jest sedno 

chrześcijaństwa i duchowości.  

Najbardziej poznaję duchowość po tym, kiedy zdajemy się na Pana wtedy, 

gdy mamy ogromne atuty. To świadome przyjmowanie słabości, o której Bóg 

mówi mi cały czas, bo moc Boga objawia się w słabości człowieka.  

Oglądajcie ratunek Pana. Powiedzcie, jaki był mój udział w ratunku moim na 

krzyŜu? 

WWyywwyyŜŜsszzeennii ee  CChhrr yyss tt uussaa  

ZauwaŜam, Ŝe tam gdzie Duch BoŜy działa pojawiają się efekty, w których 

jest wywyŜszony Jezus, bo rolą Ducha zawsze jest wywyŜszanie Jezusa. To jest 

Jego naczelna rola obok tego, Ŝe pociesza, pomaga, prowadzi. WywyŜszanie 

Jezusa do takiego stopnia, Ŝe ludziom chce się z Nim Ŝyć.  

Duchowy człowiek prowadzi do Jezusa. Nie do czynności, nie zachęca tylko 

do postępowania. MoŜna nauczyć człowieka dobrego postępowania w mocy, 

którą mamy od urodzenia (mózg, serce, krew, ręce), ale człowiek taki będzie 

jednak tylko produkował rzeczy czując się przy tym dowartościowany swoimi 

atutami nawet, gdy od czasu do czasu na ustach jego będzie Jezus. Lecz nie 

jako sprawca wszystkiego, ale jako dodatek do moich pomysłów i moich działań.  

Ten, który wszystko oŜywia, powoduje Ŝe staje się Ŝycie, a nie 

funkcjonowanie (między funkcjonowaniem a Ŝyciem jest kolosalna róŜnica, to 

dwie niesamowicie róŜne rzeczy). Nawet kościół moŜe funkcjonować, ale nie Ŝyć 

według mocy, która jest z góry. 
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Kręcące się Ŝarna. Wszystko moŜna zaprojektować i wykonać według 

pewnego scenariusza, projektu, ale choć Ŝarna się kręcą, duŜo się dzieje, ale 

mąki z tego nie ma. 

CCzzeekkaaćć  cczzyy   ddzz ii aałł aaćć??  

W chrześcijaństwie duŜo rzeczy dzieje się na zasadzie, Ŝe my coś musimy 

zrobić. Brak działania uwaŜamy za niedostatek chrześcijaństwa, Ŝe coś mu 

brakuje! W chrześcijaństwie są dwa modele: czekajcie i drugi – działajcie. śaden 

z nich nie jest biblijny.  

Jeszcze raz: w chrześcijaństwie jest przyjęte czekanie, albo działanie 

i Ŝadna z tych postaw nie jest biblijna, bo Biblia mówi: czekajcie aŜ zostaniecie 

przyobleczeni... Działanie ma być wynikiem czekania. Samo czekanie jest 

bezsensowne, i samo działanie jest bezsensowne! Duch Pański nade mną abym 

zwiastował... Jeśli chcę zwiastować, najpierw muszę być pewien, Ŝe Duch Pański 

jest nade mną, czyli czuję bezsilność. Ja nie muszę czuć bezsilności, by 

z pozycji Boga przyjąć, Ŝe ja jestem bezsilny.  

Dziś w kaŜdej sprawie liczą się atuty i gwiazd jest sporo. A On jest na tyle 

subtelny, Ŝe czeka. I dlatego On chce abyśmy i my czekali na Niego. Nie 

bezsensownie czekali, ale czekali tak, jak robimy to w piątki1 - ucząc się 

wyczekiwać.  

To nie jest nasz udział, ale jest to równieŜ działanie Ducha. Uczy nas 

wyczekiwać. Ja widzę jakby dwa sposoby działania Ducha. Przed 

Pięćdziesiątnicą Duch BoŜy działał tak, Ŝe oni serca swoje rozdzierali, wybaczali, 

przepraszali – oni się ukorzyli. Dopiero ten stan kompletnego uniŜenia, oddania, 

poświęcenia, Bóg uznał za właściwe przygotowanie do wylania Swojego Ducha. 

Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie 

wzgardzisz, BoŜe (Ps 51.19). Właśnie ten fakt uzna Bóg. Wtedy będzie mógł 

wylać Ducha Świętego mając pewność, Ŝe dar ten nie będzie zmarnowany. Ja 

nie wiem, ile to będzie trwało i jak to się będzie działo wśród nas. Czy 

pojedynczo, czy grupowo? WaŜna jest postawa.  

Głos z sali: Podkreślę moŜe trzy konieczne rzeczy: zaufanie, cierpliwość, pokora. 

Są one wszystkie połączone ze sobą. KaŜdy z nas potrzebuje czegoś 

innego, a Pan Bóg znając serce kaŜdego z nas daje kaŜdemu to, co on tak 

naprawdę potrzebuje. Dlaczego Abraham musiał czekać na spełnienie 

obietnicy aŜ 30 lat? MoŜe w przypadku kogoś innego wystarczyłby jeden 

dzień? Bóg znając potrzebę kaŜdego z nas wie, czego musimy się jeszcze 

nauczyć w tym doświadczeniu. Bez cierpliwości niczego się nie doczekamy, 

                                                
1 Spotkania te odbywają się w kaŜdy prawie piątek w mieszkaniu pastora Siei o godzinie 19. 
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bez pokory niczego się nie nauczymy, bez zaufania nawet to, czego się 

nauczymy nie przyda nam się na nic. Czekajmy więc w cierpliwości, 

w pokorze i w zaufaniu a zobaczymy jak działa Bóg. Aby Pan mógł napełnić 

to nasze naczynie, to musimy najpierw wylać to, co w nim jest. 

Jaki ma problem Laodycea (zob. Ap 3.14-22)? Przyjmuje stan, który jest 

najgorszy z moŜliwych. Jest ubrana w ładne liście figowe, ale brakuje tam mocy 

bo nie ma owoców. A precyzyjniej, one są, ale Bóg ich nie chce. 

MMyyśśll ii   nnaa  zzaakkoońńcczzeennii ee  

Jaki scenariusz moŜemy mieć w naszej społeczności oprócz tego, by 

częściej stać przed Panem i mówić: jesteśmy bezsilni, pomóŜ nam BoŜe. Nie 

tylko dlatego, Ŝe tak jest poprawnie.  

Łatwo jest wyrazić, iŜ uznajemy swoją bezsilność. Przyznać się jednak do 

bezsilności w sprawie, gdy mamy całą masę atutów i pomysłów na ich 

wykorzystanie – to nie jest łatwe. MoŜna przeŜyć nawet całkiem fajnie dzień 

i zrobić sporo dobrych rzeczy, ale jeśli wieczorem dojdziemy do wniosku, Ŝe 

wszystko to było wykonane jedynie dzięki naszym atutom, dzień to będzie 

stracony. 

I niech to wszystko o czym mówiliśmy podczas naszych spotkań zostanie 

nie tylko w naszej głowie, ale takŜe i gdzieś w sercu naszym, by być gotowym na 

działanie, gdy głos Jego usłyszymy. 

 
Cytaty biblijne zaczerpnięto z przekładu Biblii Warszawskiej 
Opracował: A. Kurpiewski.  


