ZNAKI OBECNOŚCI I DZIAŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Wyobraźmy sobie, że żyjemy za czasów Jezusa. Jesteśmy Jego uczniami i tak nam dobrze z
Jezusem. Czujemy się przy nim bezpieczni, pewni i nagle On mówi do nas takie słowa:
Ew. Jana 16:7a
…Lepiej dla was, żebym Ja odszedł.
Dlaczego lepiej było dla uczniów, aby Jezus odszedł do nieba?
OBRAZ
Ponieważ odejście Jezusa do nieba oznaczało:
1. ZWYCIĘSTWO ZBAWICIELA NAD GRZECHEM, ŚMIERCIĄ, DIABŁEM
Obj. 3:21
Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z
Ojcem moim na jego tronie.
OBRAZ
Ponieważ odejście Jezusa do nieba oznaczało:
2. WYWYŻSZENIE I UWIELBIENIE JEZUSA JAKO PANA I ZBAWICIELA
Ap. Piotr głosi w swoim kazaniu:
Dz.Ap. 2:33
33. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego,
sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie.
Dz.Ap. 2:36
36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg,
tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.
OBRAZ
Ponieważ odejście Jezusa do nieba oznaczało:
3. ZESŁANIE DO SERC WIERZĄCYCH DARU DUCHA ŚWIĘTEGO
Ew. Jana 16:7a i 13a
Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was.
… Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę…
OBRAZ
I drodzy, kiedy Jezus zmartwychwstaje i wstępuje do nieba, spełnia swoją obietnicę i posyła
do serc uczniów Dar Ducha Świętego i wówczas, ap. Piotr mówi kazanie o Jezusie. To
kazanie słucha co najmniej 3 tysiące osób, ich serca zostają poruszone i wówczas słuchacze
zadają apostołom pytanie:
Dz.Ap. 2:37-38
…Co mamy czynić, mężowie bracia?
38. A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
Upamiętanie czyli nawrócenie, które w Dz.Ap. tego samego dnia było potwierdzane chrztem
było jedynym warunkiem otrzymania daru Ducha Świętego.
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Jeżeli Bóg Ciebie powołał, to dał ci również do serca obiecanego Ducha Świętego:
Dz.Ap. 2:39
39. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są
z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.
Kiedy nawracasz się i stajesz się Bożym dzieckiem, to prowadzi Ciebie Duch Święty:
Rzym. 8:14
14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
Ale dokąd zaprowadzi mnie Duch Święty?
Jakie jest Jego zadanie w moim sercu?
Kiedy Jezus był na ziemi to uwielbiał swego Ojca. Kiedy Jezus wstąpił do niebios sam
Ojciec go uwielbił.
OBRAZ
A jak objawia się dzieło Ducha Świętego w nas?
Jan. 16:14:

On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.

1. Duch Święty wielbi w nas i przez nas Jezusa
Drodzy oddawanie chwały Bogu to znak działania i mocy Ducha Świętego w naszym życiu.
Chcesz widzieć namacalny znak mocy Ducha Świętego w swoim życiu?
To przyjrzyj się swojemu sercu, czy masz pragnienie swoim życiem wielbić Jezusa.
A jak przekonać się, czy ten brat czy siostra żyje w mocy Ducha Świętego?
Jeśli widzisz, że w życiu tej osoby oddawanie Jezusowi chwały każdym swoim słowem i
czynem jest najważniejsze to to świadczy o działaniu mocy Ducha Świętego przez niego.
Apostoł Paweł był takim wyraźnym przykładem męża Bożego w którym działał Duch
Święty i wiecie, co było jego jedynym pragnieniem?
Filip. 1:20
20. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez
śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to
przez życie, czy przez śmierć.
OBRAZ
Jaki jeszcze jest znak działania mocy Ducha Świętego w życiu wierzącego?
Jan. 15:26
26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
wychodzi, złoży świadectwo o mnie;
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2.Duch Święty składa w nas świadectwo o Jezusie
Jeżeli nie masz potrzeby świadczenia innym o Jezusie to zastanów się, czy mieszka w Tobie
Duch Święty!
Jeśli świadczenie o Jezusie wynika z głębokiej potrzeby Twojego wnętrza to to pragnienie
jest znakiem działania mocy Ducha Świętego.
Ja czułem to działanie zaraz po nawróceniu…
Tę potrzebę zwiastowania czuję do dnia dzisiejszego…. Kiedy mogę komuś opowiedzieć o
Jezusie albo odwiedzić kogoś zainteresowanego Ewangelią to odczuwam ogromną radość.
Wierzę, że jest to znakiem działania Ducha Świętego.
OBRAZ
Drodzy, każdy kaznodzieja, który staje na tym miejscu ma odpowiedzialność przed Bogiem,
aby usługiwał z mocą Bożą.
1 Piotr. 4:11
11. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą,
której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest
chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Po czym poznać, czy kaznodzieja usługuje z mocą czy też nie?
Czy jeśli usługuje spokojnie to usługuje bez mocy, a jeśli w jego usłudze jest dużo emocji to
to znaczy, że usługuje z mocą?
Jeżeli kaznodzieja swoim codziennym życiem, postawą serca wielbi Jezusa,
Jeżeli kaznodzieja ma silne pragnienie składania świadectwa o Jezusie to znaczy, że w Nim i
przez niego działa moc Ducha Świętego.
Czasami kazanie głoszone z mocą może być też emocjonalne. Ale czasami obecność Ducha
Świętego widać w cichości i spokoju.
Takie doświadczenie, przeżycie miał prorok Eliasz.
Kiedy był przestraszony, zniechęcony i potrzebował Bożej obecności i mocy to anioł
powiedział do niego tak:
1 Król. 19:11-13
… Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny,
wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana.
A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana.
Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny
powiew.
Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do
pieczary, a wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu?
OBRAZ
Co jeszcze czyni Duch Święty w nas i przez nas?
Tyt. 3:6-7
6. Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego.
3

7. Abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego
nadzieja nam przyświeca.
3. Obfite wylanie Ducha Świętego potwierdza obdarowanie nas usprawiedliwieniem i
wiecznym życiem.
Bez wylania Ducha Świętego nikt nie może uznać Jezusa Panem swojego życia, nikt nie
może być chrześcijaninem, nikt nie może mieć pewności przebaczenia grzechów i
wiecznego życia.
Tak wielkie jest dzieło Ducha Świętego w naszym życiu. Ale jeśli w kimś prawdziwie działa
Duch Święty to ta osoba będzie widzieć, jak Duch Święty kieruje jej uwagę na Chrystusa.
Tak, jak celem życiowym Jezusa było wielbić swego Ojca, tak celem życiowym Ducha
Świętego w nas jest, aby skierować naszą uwagę na Chrystusa, aby wielbić Chrystusa.
Duch Święty pragnie, aby przez Niego Chrystus był rozpoznany i wysławiony w moim i
Twoim życiu i postępowaniu.
SLAJD
Duch Święty nawet nie chce mówić o sobie samym, ani nawet od siebie samego, ale chce
zwracać naszą uwagę na chwałę Chrystusa i Jego naukę:
Jan. 16:13
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od
siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
Duch Święty nie przynosi żadnego objawienia od siebie samego, ale to, co usłyszy u tego,
który jest Logos-Słowem, czyli u Chrystusa!
To Chrystus jest żywym Słowem, skierowanym do ludzi:
Jan. 1:1
1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Dlatego czytamy, że Duch Święty bierze od Jezusa Słowo i nam oznajmia.
On chce wielbić przez nas Jezusa. On chce składać nam świadectwo o Jezusie.
OBRAZ
Innymi słowy D.Św. chce rozświetlić przed nami postać, życie i duszę Jezusa!
Możemy to lepiej sobie uświadomić używając obrazu sceny podczas wystawiania jakiegoś
spektaklu czy sztuki.
Otóż osobę, która gra główną rolę widzimy na scenie w jak najlepszym świetle, podczas gdy
nie widzimy tego, który go oświetla. Jego praca jest wykonywana w cichości, na boku. On
pragnie i próbuje jak najlepiej oświetlić i zwrócić naszą uwagę na tego, kto jest głównym
bohaterem.
To prawda, że ten, który operuje światłami jest niezbędny, ale jego zadaniem jest pokazać w
blasku chwały kogoś innego, a nie siebie samego.
To właśnie czyni Duch Święty w stosunku do Jezusa Chrystusa.
Po czym więc drodzy poznać, że Duch Święty działa w danym Kościele, Zborze?
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Otóż po tym, jeśli ten Zbór wykonuje dzieło Ducha Świętego. A co jest Jego dziełem?
Składanie świadectwa o Jezusie, wielbienie Jezusa!
SLAJD
Jeśli dany Zbór, Kościół koncentruje się na zwiastowaniu Chrystusa,
Jeśli dany Zbór, Kościół wzywa do oddawania chwały Jezusowi,
to to jest wyraźny znak działania Ducha Świętego w tym Kościele.
Jeśli zwiastowanie o Chrystusie nie stoi w centrum nabożeństwa to jest to znak, że nie
prowadzi tego Kościoła i nie działa tam Duch Święty.
Osobiście byłem na kilku dziwnych nabożeństwach domowych w Berlinie. Nie było na tych
nabożeństwach głoszonego Słowa. W centrum nabożeństwa i zainteresowania uczestników
stało takie zjawisko jak padanie pod mocą.
Po zaśpiewaniu kilku pieśni było wezwanie do otrzymania jakiejś mocy. Nakładano ręce i
osoby padały na ziemię, dostawały drgawek i śmiały się.
Zwiastowanie Chrystusa nie odgrywało tam ważnej roli, choć działy się jakieś dziwne znaki
i cuda, ale to nie było dzieło Ducha Świętego.
Nasze emocje, przeżycia mogą być piękne, ale nie wolno nam na fundamencie przeżyć i
emocji budować wiary w Jezusa.
Dlaczego wokół Jezusa Chrystusa ma skupiać się nasze zwiastowanie?
1 Kor. 2:2: Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko
Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.
Patrzyliśmy na to, jaki jest znak działania mocy Ducha Świętego w Kościele i w innych
chrześcijanach.
A teraz spójrzmy na siebie.
Po czym ja, jako chrześcijanin poznam w sobie samym, że działa we mnie D.Św.?
Znów wracamy do dzieła D.Św.
Jan. 16:14: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.
OBRAZ
Jeśli wielbisz swoim postępowaniem Jezusa,
Jeśli z serca pragniesz innym głosić Jezusa,
Jeśli wszystko uznajesz za śmiecie wobec poznania Chrystusa
To znaczy, że obficie działa w Tobie Duch Święty.
Jak wyraził to prorok Eziechiel w 36 r., 27 w:
OBRAZ
Ezech. 36:27: Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować
według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.
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