
PPaassttoorr   AAnn ddrr zzee jj   SSiiee jj aa     

SStteennoogg rraamm  wwyykk łłaadd uu   zz   dd nn ii aa   2211   cc zzeerr wwccaa   22 001166   rr ookk uu   (( wwttoo rreekk ))   

PPii eerr wwsszzee  ppii ęęćć  mmii nnuutt   ddnnii aa  

Nie wiem, czy pamiętacie jak mówiliśmy o tym, Ŝe pierwsze pięć minut dnia 

decyduje o tym, jak będzie wyglądał cały dzień. Sprawdźcie to i uwierzcie!  

Gdy człowiek zaczyna dzień, to ma swój scenariusz. Wiemy juŜ, jak ten 

dzień mniej więcej będzie wyglądać. Jest jednak Duch BoŜy, który ma 

największe prawo do tego, aby ten scenariusz zmieniać. Nie po to, aby dokonać 

zmiany dla zmiany. Dokonujące się rzeczy będą nas upewniały, Ŝe jest Ktoś, kto 

chce nami kierować, chce wpływać na nas. Mało, chce dać nam moc, o której 

Jezus powiedział, Ŝe jest nieograniczona. On przecieŜ daje ducha bez miary tym, 

którzy Go proszą. 

Duch BoŜy działa wprawdzie nawet wtedy, kiedy nie prosimy, ale to za 

mało, by stała się rzecz, której kaŜdy pragnie (nie mówię o wyrywaniu drzew 

z korzeniami). On ma większe prawo, większą moŜliwość jeśli Go poprosimy, niŜ 

wtedy, kiedy działa bez zaproszenia. 

Proszę, spróbujmy. Niech kaŜdego dnia pierwsze minuty będą czasem 

wołania o plan z nieba. BoŜe, ułóŜ tak moje plany – prośmy - aby działa się 

Twoja wola. Niech wejdzie to w nawyk, a uwierzcie - jest to najpiękniejszy nawyk 

Ŝyciowy.  

W moim przypadku wygląda to tak: Na kaŜdy dzień mniej więcej wiem, co 

chcę robić. Nieraz jest tego więcej, niŜ mniej. Kiedy rano proszę Boga, by to On 

zainterweniował i zadziałał w tej kwestii, w której On uwaŜa za potrzebną. 

Rzeczy, które choć mogą być dla mnie waŜne, by zastąpił rzeczami, które dla 

Boga są priorytetowe – niech zmieni wszystko, daję Bogu prawo do tego. Jak 

siedzę przed wami teraz, chcę potwierdzić, Ŝe nieraz zdarzyły mi się historie, iŜ 

dzień mój zmienił się totalnie (nie tylko trochę) z powodu potrzeb, które potem 

wieczorem okazały się ponad wszelką wątpliwość kierowanymi przez Ducha 

BoŜego. 

NNaasszzee  nnaa  wwii eerr zzcchhuu  

Mówiliśmy teŜ o tym, Ŝe jako ludzkość wpadliśmy w zdolność wyprzedzania 

Boga w swojej mocy i mądrości. Potrafimy prowadzić nasze Ŝycie w dobry 

sposób (tu nie chodzi o rzeczy złe, czytelnie demoniczne), ale są rzeczy dobre, 

za którymi Bóg teŜ nie moŜe stać. Dlaczego? Bo Bóg nie tylko, Ŝe nie chce 

rzeczy ewidentnie złych, ale obraŜają Go takŜe rzeczy dobre wykonywane 

w mocy ludzkiej. To jest dzisiaj największy problem chrześcijaństwa.  



Niech mnie Bóg uchowa – pisze Ap. Paweł – abym miał się chlubić 

z czegoś innego (nasza mądrość moŜe być taką inna chlubą, nasze 

wykształcenie, nasza praca – wiele rzeczy) jak tylko z krzyŜa Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyŜowany, a ja dla świata 

(Gal 6.14). 

Bóg nie chce konkurować z naszą mocą, która jest dosyć duŜa. On chce 

być mocą wystarczającą i jedyną, niepowtarzalną. On nią chce być! 

PPrr zzyykk łł aadd  DDaawwii ddaa  

Ludzie, którzy Ŝyli z Duchem BoŜym, kiedy wpadali w pewien trudny okres... 

Tak było np. z Dawidem. Był dzieckiem BoŜym, ale noga mu się podwinęła 

i zgrzeszył. I to z premedytacją zgrzeszył! Najpierw cudzołoŜył, potem zabił męŜa 

tej, z którą cudzołoŜył. W pewnym jednak momencie powiedział zdanie, które 

warto przeczytać: 

PPss  5511..1133::  NNiiee  ooddrrzzuuccaajj  mmnniiee  oodd  oobblliicczzaa  sswweeggoo  II  nniiee  ooddbbiieerraajj  mmii  sswweeggoo  

DDuucchhaa  śśwwiięętteeggoo!!  

Ktoś, kto wiedział jak się Ŝyje z Duchem BoŜym, ktoś kto miał tego typu 

doświadczenia, ten wie co stracił. Miał zdrowe serce, oczy – wszystko miał 

zdrowe, a mówił, Ŝe schły jego kości. On musiał być w tak potwornym stanie... 

I o jedno prosił: nie odbieraj mi swego Ducha. 

Ze swego doświadczenia wiem, Ŝe tak jest. Kiedy zapomnę nieraz o tych 

pięciu pierwszych minutach dnia (zdarza się tak), to choć wykonuję wiele 

dobrych rzeczy, ale czuję, Ŝe usycham. Kiedy zdarzają się momenty, Ŝe 

zapomnę o tym, wieczorem wiem jaki był powód. Nie wykonywałem złych rzeczy, 

ale widziałem, Ŝe usychałem, bo wyprzedzałem swoją mądrością i mocą Ducha 

BoŜego. 

GGddyy  DDuucchh  pprr zzeemmaawwii aa  

DDzz  1111..1122::  II  ppoowwiieeddzziiaałł  mmii  ((PPiioottrroowwii))  DDuucchh,,  aabbyymm  zz  nniimmii  ppoosszzeeddłł  bbeezz  

wwaahhaanniiaa..  PPoosszzłłoo  tteeŜŜ  zzee  mmnnąą  ii  ttyycchh  sszzeeśścciiuu  bbrraaccii  ii  ttaakk  pprrzzyysszzlliiśśmmyy  ddoo  

ddoommuu  oowweeggoo  mmęęŜŜaa..  

DDzz  1133..22::  AA  ggddyy  oonnii  ooddpprraawwiiaallii  ssłłuuŜŜbbęę  PPaańńsskkąą  ii  ppoośścciillii,,  rrzzeekkłł  DDuucchh  

ŚŚwwiięęttyy::  OOddłłąącczzcciiee  mmii  BBaarrnnaabbęę  ii  SSaauullaa  ddoo  tteeggoo  ddzziieełłaa,,  ddoo  kkttóórreeggoo  iicchh  

ppoowwoołłaałłeemm..  

W Dziejach Apostolskich takich fragmentów jest więcej. 

Jaka pierwsza myśl narzuca się wam po przeczytaniu tych dwóch 

fragmentów? Jak ten Duch mówił do nich, Ŝe oni usłyszeli? Nie mieli przy tym 



Ŝadnych wątpliwości, Ŝe to Duch BoŜy do nich mówił. A byli to przecieŜ normalni 

ludzie! 

Głosy z sali: mieli otwarte serce na działanie Ducha, głośna myśl, taka 

sama u wszystkich, a moŜe sen. WaŜne jest to, Ŝe w jakiej by to nie było formie, 

oni potrafili rozpoznać głos Ducha. 

Pamiętacie Abrahama: Bóg do niego powiedział, a on zabiera swoje 

manatki i idzie do miejsca, którego nie zna. Niektórzy mówią: Aaa, kiedyś to było 

takie proste. Bóg powiedział, on to usłyszał i poszedł. 

Dzisiaj, oczywiście mamy Słowo BoŜe, które bardzo konkretnie i w róŜnych 

sytuacjach objawia nam masę rzeczy, ale wierzę teŜ w to, Ŝe nie skończyła się 

era Ducha Świętego, który mówi. Wręcz odwrotnie!!! Wierzę, Ŝe era mówiącego 

Ducha ma bardzo przemoŜny kierunek ku temu, Ŝe w czasach przed przyjściem 

Pana Jezusa równieŜ tak będzie jak czytamy w Dziejach Apostolskich. 

DDoo  ggłłoowwyy  pprrzzyycchhooddzząą  nnaamm  rróóŜŜnnee  mmyyśś ll ii ..   TTyyssiiąąccee  rrzzeecczzyy!!   KKttóórraa  zz  nniicchh  jjeesstt  

BBooŜŜaa??  TTeenn,,  kkttoo  mmaa  nnaawwyykk  oobbccoowwaanniiaa  zz  DDuucchheemm  BBooŜŜyymm,,  bbęęddzziiee  tteenn  ggłłooss  

rroozzppoozznnaawwaałł..   

Jeśli pragnę Ducha BoŜego, to nie będą to tylko myśli wynikające z Ŝycia 

religijnego, czyli z Ŝycia, do którego moŜna się przyzwyczaić i kopiować pewne 

zwyczaje. Będą to myśli, które będąc zgodne z całym duchem objawionym 

w Biblii będą jednocześnie indywidualnie do nas skierowane i adekwatnie do 

sytuacji. Będziemy je rozpoznawać, odróŜniać, identyfikować. To jest coś tak 

fantastycznego! 

Oni tam modlili się i pościli. Jezus w wielu miejscach mówił nie tylko 

o modlitwie, ale i o poście. Bóg uznał ten fakt, Ŝe w ten sposób zostały 

przygotowane naczynia na przyjęcie Ducha BoŜego. DDuucchh  nnaappeełłnniiaa  ttyyllkkoo  ppuussttee  

nnaacczzyynniiaa. Naczynia muszą być opróŜnione, nie pełne!  

DDoo  cczzeeggoo  ss łł uuŜŜąą  uusszzyy??  

Wszystkie listy do zborów w Księdze Objawienia kończą się zwrotem: Kto 

ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. 

Kto ma uszy, nie do słyszenia, ale do słuchania! Ku słuchaniu, a nie 

słyszeniu! MoŜemy mieć zdrowe uszy do słyszenia, ale nie do słuchania. Słyszeć 

moŜe kaŜdy człowiek ze zdrowym słuchem, ale słucha ten, kto ma aktywne chęci 

do percepcji i zrozumienia tego bodźca. 

AApp  33..2200::  OOttoo  ssttoojjęę  uu  ddrrzzwwii  ii  kkoołłaacczzęę;;  jjeeśśllii  kkttoośś  uussłłyysszzyy  ggłłooss  mmóójj  

ii  oottwwoorrzzyy  ddrrzzwwii,,  wwssttąąppiięę  ddoo  nniieeggoo  ii  bbęęddęę  zz  nniimm  wwiieecczzeerrzzaałł,,  aa  oonn  zzee  

mmnnąą..  



AAmmbbii wwaall eenncc jj aa  

Tak bardzo mi się podoba, Ŝe Duch ma coś do powiedzenia. Jest to coś tak 

fantastycznego! Nieraz się człowiek kłóci z tym, bo to jest tak: jak juŜ jest coś 

ułoŜone, wszystko zaplanowane, a tu nagle taka myśl, którą rozpoznajesz, Ŝeby 

zrobić zupełnie coś innego. I człowiek mówi: No, ale, nie pasuje, nie odpowiada 

mi to... Jest taka walka. Gdy się jednak poddamy tej myśli następuje coś 

fantastycznego. 

MoŜemy mieć nieraz nawet kapitalne plany (i nie mówię, Ŝe to jest złe; nie 

za kaŜdym razem musimy mieć jakąś wizję z nieba, by zacząć działać), ale 

podoba mi się to, Ŝe Bóg nieraz je zmienia: 

DDzz  1166..66--77::  II  pprrzzeesszzllii  pprrzzeezz  ffrryyggiijjsskkąą  ii  ggaallaacckkąą  kkrraaiinnęę,,  ppoonniieewwaaŜŜ  DDuucchh  

ŚŚwwiięęttyy  pprrzzeesszzkkooddzziiłł  ww  ggłłoosszzeenniiuu  SSłłoowwaa  BBooŜŜeeggoo  ww  AAzzjjii..  77AA  ggddyy  pprrzzyysszzllii  

kkuu  MMiizzjjii,,  cchhcciieellii  ppóójjśśćć  ddoo  BBiittyynniiii,,  lleecczz  DDuucchh  JJeezzuussaa  nniiee  ppoozzwwoollii łł  iimm;;  

Kiedy będę wiedział, Ŝe to On je zmienia? I znowu wracamy do tej samej 

myśli. Kiedy ja naprawdę Go znam, to nie jest to kwestią takiego tylko 

wydawania się, niepewności – moŜe tak, a moŜe inaczej, czy na pewno? 

DDuucchh  BBooŜŜyy   pprr oowwaaddzz ii   

Czytaliśmy wcześniej: Bo ci, których Duch prowadzi są dziećmi BoŜymi 

(Rz 8.14) podkreślając, jak wielką rzeczą jest takie usynowienie człowieka. 

Zwróćmy teraz uwagę na pierwszy człon tego zdania: Duch BoŜy prowadzi. Tak, 

jak rodzic bierze dziecko za rączkę i prowadzi. Czasami coś zakaŜe, czasami 

rozkaŜe – no po prostu prowadzi. Ale dzieciak często tego nie akceptuje, wyrywa 

się, chce po swojemu – no tak to jest. 

Duch prowadzi, albo raczej chce prowadzić, bo On nigdy nie narzuca się. 

On nie zrobi tego, jeśli sami Go o to prowadzenie nie poprosimy. On nie złamie 

naszej woli.  

Dlatego tak waŜne jest te pierwsze pięć minut kaŜdego dnia, w których 

prosimy i oddajemy się prowadzeniu Ducha. Te pięć minut decyduje, czy pójdę 

sam w obranym przez siebie kierunku mając ogólną wiedzę o Bogu, czy teŜ chcę 

się zatopić w tym Kimś i czekać. Czekać pierwszej myśli. Ja nie mówię. Czekam, 

bo On chce coś więcej mi dać. On nawet w nocy do mnie przemawia. Gdy się 

taka myśl pojawi, nie walczę z nią: no tak, ale... Nie szukam powodu, aby ją 

odrzucić, ale sposobu jak ją zrealizować. I na tym to właśnie polega, by Boga nie 

wyprzedzać, nie dyktować, ale słuchać i podąŜać za Nim, dokądkolwiek idzie 

(Ap 14.4). 



Choć od urodzenia mamy taką zdolność, aby coś działać, coś robić! Mamy 

przecieŜ ręce, nogi, swój rozum. No róbmy coś! A Bóg mówi: zanim cokolwiek 

zrobisz – czekaj! Czeka, by robić.  

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

 

 


