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Czekać czy działać? 

ŁŁkk  2244..4499::  AA  oottoo  JJaa  zzssyyłłaamm  nnaa  wwaass  oobbiieettnniiccęę  mmoojjeeggoo  OOjjccaa..  WWyy  zzaaśś  

ppoozzoossttaańńcciiee  ww  mmiieeśścciiee,,  aażż  zzoossttaanniieecciiee  pprrzzyyoobblleecczzeennii  mmooccąą  

zz  wwyyssookkoośśccii..  

Wydaje się, że pierwszym działaniem Kościoła jest działać, szukać, 

ratować, pomagać. Bogu nie zależy na działaniu, jeśli człowiek (zbór) nie jest 

napełniony Duchem Św. Czekajcie, nie zaczynajcie bez tej mocy – zaleca Jezus. 

A więc czekać, czy działać?  

DDzz  11..44--55::  AA  ssppoożżyywwaajjąącc  zz  nniimmii  ppoossiiłłeekk,,  nnaakkaazzaa łł  iimm::  NNiiee  ooddddaallaajjcciiee  ssiięę   

zz  JJeerroozzoolliimmyy,,  lleecczz  oocczzeekkuujjcciiee  oobbiieettnniiccyy  OOjjccaa,,  oo  kkttóórreejj  ss łłyysszzeelliiśścciiee  ooddee  

mmnniiee;;  55JJaann  bboowwiieemm  cchhrrzzcciiłł  wwooddąą,,  aallee  wwyy  ppoo  nniieewwiieelluu  ddnniiaacchh  bbęęddzziieecciiee  

oocchhrrzzcczzeennii  DDuucchheemm  ŚŚwwiięęttyymm..  

Nie oddalajcie się, czekajcie, oczekujcie. Nie biernie, w modlitwie 

i w służbie bliźniemu (Jk 1.27). Zbyt często zabieramy się do pracy dla Boga nie 

przyjmując Jego mocy.  

PPiięęććddzziieessiiąąttnniiccaa  kkaażżddeeggoo  ddnniiaa  

Jeśli codziennie nie przeżyjesz swojej pięćdziesiątnicy... Zanim wyjdziesz 

z domu musisz mieć ogromną pewność, że nie wychodzisz tylko dlatego, iż twoje 

serce pracuje i mózg. Musisz mieć pewność, że wychodzisz w mocy Ducha. 

Wtedy twoje życie będzie totalnie inne. Będziesz wyczuwał, co dalej robić  i jak 

rozmawiać z ludźmi, których spotkasz.  

Nie wyruszam z domu, jeśli nie jestem pewien, że jestem napełniony 

Duchem Święty. Jest to możliwe. Można wprawdzie wyjść, można działać i robić 

różne dobre rzeczy, ale są to czyny umarłych. Serce może bić, mózg może 

pracować, ale to nie znaczy, że żyjesz.  

CCzzłłoowwiieekk  żżyywwyy  aa  cczzłłoowwiieekk  żżyyjjąąccyy  

Jesteśmy ożywieni w dwojaki sposób: jak Adam, gdy Bóg stworzył go 

z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza dech życia, i drugi raz – narodzenie 

z wody i z ducha, o czym Pan Jezus powiedział Nikodemowi.  

Ludzie nie potrzebują funkcjonalności (nawet jeśli jest ona religijna), lecz 

życia. Tylko Jezus ożywia, tylko On daje życie. On ożywia to, co jest martwe. 

Jezusa dziś człowiek potrzebuje, nie czegokolwiek. Człowieka może ożywić tylko 

Duch Boży. Człowiek bez Ducha jest martwy. Może być żywy, ale  nie żyjący. 



Człowiekowi do życia nie potrzeba nic więcej oprócz funkcjonowania, ale do tego 

by być żyjącym potrzebny jest Duch Boży.  

BBóógg  ddaajjee  dduucchhaa  bbeezz  mmiiaarryy  

JJaann  33..3344::  AAllbboowwiieemm  TTeenn,,  kkttóórreeggoo  ppooss łłaa łł  BBóógg,,  gg łłoossii  SS łłoowwaa  BBoożżee;;  ggddyyżż  

BBóógg  uuddzziieellaa  DDuucchhaa  bbeezz  mmiiaarryy..  

Nie trzeba czekać na nawrócenie ogromnych mas, wielu ludzi. Kiedy 

prosimy Boga o Ducha Świętego, On nam Go nie odmówi , jak ojciec nie odmówi 

synowi chleba, ryby czy jajka.  

ŁŁkk  1111..1133::  JJeeśś llii  wwiięęcc  wwyy,,  kkttóórrzzyy  jjeesstteeśścciiee  źźllii,,  uummiieecciiee  ddoobbrree  ddaarryy  ddaawwaaćć  

ddzziieecciioomm  sswwooiimm,,  oo  iilleeżż  bbaarrddzziieejj  OOjjcciieecc  nniieebbiieesskkii  ddaa  DDuucchhaa  ŚŚwwiięętteeggoo  

ttyymm,,  kkttóórrzzyy  ggoo  pprroosszząą..  

PPoo  ccoo  cczzeekkaaćć??    

JJaann  2200..2211--2222::  II  zznnoowwuu  rrzzeekkłł  ddoo  nniicchh  JJeezzuuss::  PPookkóójj  wwaamm!!  JJaakk  OOjjcciieecc  mmnniiee  

ppooss łłaa łł,,  ttaakk  ii  JJaa  wwaass  ppoossyyłłaamm..  2222AA  ttoo  rrzzeekk łłsszzyy,,  ttcchhnnąąłł  nnaa  nniicchh  

ii  ppoowwiieeddzziiaa łł  iimm::  WWeeźźmmiijjcciiee  DDuucchhaa  ŚŚwwiięętteeggoo..  

My nie mamy mocy, nie wytwarzamy jej. Tak jak Adam, od urodzenia 

jesteśmy tylko pobudzani energią i siłą od Boga. Ale jest taki moment, kiedy 

człowiek usłyszy wyżej przeczytane słowa i wtedy:  

DDzz  11..88::  aallee  wweeźźmmiieecciiee  mmoocc  DDuucchhaa  ŚŚwwiięętteeggoo,,  kkiieeddyy  zzssttąąppii  nnaa  wwaass,,  

ii  bbęęddzziieecciiee  mmii  śśwwiiaaddkkaammii  ww  JJeerroozzoolliimmiiee  ii  ww  ccaa łłeejj  JJuuddeeii,,  ii  ww  SSaammaarriiii ,,  

ii  aażż  ppoo  kkrraańńccee  zziieemmii..  

On nie chce byśmy świadczyli przy pomocy „pustych taczek”. Jeśli nie ma 

„Ducha Pańskiego nade mną”, to lepiej nie wyruszać w tak poważną podróż, 

która musi nas przerastać.  

On nie chce byśmy świadczyli w oparciu o własny plan. Tak powinno 

funkcjonować każde przedsiębiorstwo, ale nie Kościół. Każde działanie bez mocy 

Bożej powinno przerastać Kościół, to znaczy nie da się tego zrobić o własnych 

siłach. Nawet jeśli się coś uda, to wtedy rodzi się zgubne niebezpieczeństwo 

pojawienia zaufania do własnych możliwości.  

WWyywwyyżżsszzeenniiee  CChhrryyssttuussaa  

Celem Ducha Świętego jest nie tylko to, by jakieś rzeczy się działy, ale 

kierowanie człowieka ku Jezusowi, bo On jest Prawdą, życiem, drogą. W życiu 

duchowym najpierw jest owoc wywyższenia Jezusa Chrystusa. Potem dopiero są 

liście figowe, czyli każda inna forma działalności, w tym działalność religijna.  



PPiieerrwwsszzyy  ww  sseerrccuu  

Jezus nie chce być pierwszym w niebie. On chce być pierwszy w moim 

sercu, i to z mojego wyboru! Bo On jest zbyt subtelny, by wejść w moje życie 

nachalnie. Dlatego stoi i czeka – mówi Biblia. Nigdy Duch nie ożywi człowieka, 

dopóki on tego nie zapragnie. On  daje chcenie i wykonanie, ale nie jest w stanie 

za nas pragnąć. Duch Boży czeka, by był zaproszony, ale kiedy zostanie 

zaproszony, to oczekuj wielkich rzeczy.  

RRzzeecczzyy  dduucchhoowwee  

To nie treść prawdy, ale moc Ducha przynosi duchowe rezultaty. Można 

wprawdzie czytać cudowne treści Słowa Bożego ale przechodzą one jakoś obok. 

Nie trafiają do serca. Do duchowych rzeczy trzeba przykładać duchową miarę. 

Trudno mówić o duchowych rzeczach nie będąc złączonym z tym, który 

namaszcza Duchem. Mogą umieć czytać, mogą mieć niesamowicie dużą wiedzę 

i intelekt, ale nie zrozumieją Słowa Bożego, bo do zrozumienia potrzebny jest 

Duch Boży.  

RRzzeekkoommaa  ssiiłłaa  

Największą przeszkodą w naszym duchowym życiu jest nasza rzekoma siła. 

Jedyną drogą rozwoju duchowego jest zależność. Nie dzięki mocy i sile to się 

stanie, ale dzięki Duchowi Świętemu (Zach  4.6). Dlaczego Ap. Paweł pisze: 

11KKoorr  22..11--55..  RRóówwnniieeżż  jjaa,,  ggddyy  pprrzzyysszzeedd łłeemm  ddoo  wwaass,,  bbrraacciiaa,,  nniiee  

pprrzzyysszzeedd łłeemm  zz  wwyynniiooss łłoośścciiąą  mmoowwyy  lluubb  mmąąddrroośśccii,,  gg łłoosszząącc  wwaamm  

śśwwiiaaddeeccttwwoo  BBoożżee..  22AAllbboowwiieemm  uuzznnaa łłeemm  zzaa  wwłłaaśścciiwwee  nniicc  iinnnneeggoo  nniiee  

uummiieećć  mmiięęddzzyy  wwaammii,,  jjaakk  ttyyllkkoo  JJeezzuussaa  CChhrryyssttuussaa  ii  ttoo  uukkrrzzyyżżoowwaanneeggoo..  
33II  pprrzzyybbyy łłeemm  ddoo  wwaass  ww  ss łłaabboośśccii  ii  ww  llęękkuu,,  ii  ww  wwiieellkkiieejj  ttrrwwooddzzee,,  
44aa  mmoowwaa  mmoojjaa  ii  zzwwiiaassttoowwaanniiee  mmoojjee  nniiee  bbyyłłyy  gg łłoosszzoonnee  

ww  pprrzzeekkoonnyywwaajjąąccyycchh  ss łłoowwaacchh  mmąąddrroośśccii,,  lleecczz  oobbjjaawwiiaa łłyy  ssiięę  ww  nniicchh  DDuucchh  

ii  mmoocc,,  55aabbyy  wwiiaarraa  wwaasszzaa  nniiee  ooppiieerraa łłaa  ssiięę  nnaa  mmąąddrroośśccii  lluuddzzkkiieejj,,  lleecczz  nnaa  

mmooccyy  BBoożżeejj..  

Dlaczego tak pisał, choć mógł się wykazać swoją mądrością? Był przecież 

wykształconym człowiekiem. „Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości 

ludzkiej”. Bo człowiek wzrasta na podobieństwo tego, na co patrzy i słucha. Jeśli 

będziesz słuchał śmieci, to taki będziesz. Aby życie nasze nie opierało się na 

mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej, trzeba słuchać Boga, nie ludzi.  

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

wwyyddaa łł  MMiiddiiaańńcczzyykkóóww  ww  iicchh  rręęccee,,  bboo  IIzzrraaeell  wwyynnoossii łłbbyy  ssiięę  ppoonnaadd  mmnniiee,,  

ppoowwiiaaddaajjąącc::  SSaammii  ssiięę  wwyybbaawwiilliiśśmmyy..  



Najlepiej człowiek zauważa i docenia działanie Boga  w swojej słabości. 

Człowiek znajduje to, co szuka. Człowiek zdrowy nie będzie szukał lekarza, 

bogaty – bogactwa, syty chleba. Tylko ten, który czuje się ubogi duchowo będzie 

szukał Jezusa.  

11KKoorr  22..1133--1144::  GGłłoossiimmyy  ttoo  nniiee  ww  uucczzoonnyycchh  ss łłoowwaacchh  lluuddzzkkiieejj  mmąąddrroośśccii,,  

lleecczz  ww  ss łłoowwaacchh,,  kkttóórryycchh  nnaauucczzaa  DDuucchh,,  pprrzzyykkłłaaddaajjąącc  ddoo  dduucchhoowwyycchh  

rrzzeecczzyy  dduucchhoowwąą  mmiiaarręę..  1144AAllee  cczzłłoowwiieekk  zzmmyyss łłoowwyy  nniiee  pprrzzyyjjmmuujjee  ttyycchh  

rrzzeecczzyy,,  kkttóórree  ssąą  zz  DDuucchhaa  BBoożżeeggoo,,  bboo  ssąą  ddllaańń  gg łłuuppssttwweemm,,  ii   nniiee  mmoożżee  

iicchh  ppoozznnaaćć,,  ggddyyżż  nnaalleeżżyy  jjee  dduucchhoowwoo  rroozzssąąddzzaaćć..  

CCoo  mmaammyy  mmóówwiićć??  

O jedno nie martw się. Nie martw się, co masz powiedzieć, jeśli wiesz z  kim 

wychodzisz do ludzi. Jeśli jesteś gotowy, by Duch Boży nie był obok. Nie był 

istotą, o której się mówi, ale istotą którą zaprasza się do swojego życia. Tak 

tworzy się zależność od Boga. 

MMaatt  1100..1199--2200::  AA  ggddyy  wwaass  wwyyddaaddzząą,,  nniiee  ttrroosszzcczzcciiee  ssiięę,,  jjaakk  ii  ccoo  mmaacciiee  

mmóówwiićć;;  aallbboowwiieemm  bbęęddzziiee  wwaamm  ddaannee  ww  tteejj  ggooddzziinniiee,,  ccoo  mmaacciiee  mmóówwiićć..  
2200BBoo  nniiee  wwyy  jjeesstteeśścciiee  ttyymmii,,  kkttóórrzzyy  mmóówwiiąą,,  lleecczz  DDuucchh  OOjjccaa  wwaasszzeeggoo,,  

kkttóórryy  mmóówwii  ww  wwaass..  

MMkk  1133..1111::  AA  ggddyy  wwaass  ppoopprroowwaaddzząą,,  żżeebbyy  wwaass  wwyyddaaćć,,  nniiee  ttrroosszzcczzcciiee  ssiięę  

nnaapprrzzóódd  oo  ttoo,,  ccoo  mmaacciiee  mmóówwiićć,,  aallee  mmóówwcciiee  ttoo,,  ccoo  wwaamm  bbęęddzziiee  ddaannee  ww  

oowweejj  ggooddzziinniiee,,  aallbboowwiieemm  nniiee  wwyy  jjeesstteeśścciiee  ttyymmii,,  kkttóórrzzyy  mmóówwiiąą,,  lleecczz  

DDuucchh  ŚŚwwiięęttyy..  

ŁŁkk  1122..1122::  DDuucchh  ŚŚwwiięęttyy  bboowwiieemm  ppoouucczzyy  wwaass  ww  tteejj  wwłłaaśśnniiee  ggooddzziinniiee,,  ccoo  

ttrrzzeebbaa  mmóówwiićć..  

 


