
NAMASZCZENIE DUCHEM ŚWIĘTYM I MOCĄ

Te  120 osób, które w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich czekały na zesłanie Ducha Świętego, nie
wiedziały,  jak długo będą musiały  czekać,  bo tego im Jezus nie  powiedział.  Gdyby wiedzieli,  że
będzie to tylko dziesięć dni, to zapewne byłoby im znacznie łatwiej. Gdy Bóg każe na coś czekać, to
zazwyczaj nie mówi, jak długo będziesz na to czekać. Bóg chce abyśmy żyli wiarą, ponieważ to jest
jedyny sposób duchowego wzrostu, a oczekiwanie jest jedynym sposobem dzięki któremu wzrasta
nasza wiara.  Gdybyś wiedział,  jak długo będziesz  musiał  czekać,  wtedy nie  byłaby to już wiara.
Dopiero patrząc wstecz można się dowiedzieć, dlaczego musieliśmy czekać trzy dni, albo trzy lata. 

Gdybyś wtedy zapytał uczniów Jezusa: „Skąd będziecie wiedzieć, że zostaliście ochrzczeni w Duchu
Świętym?”, to oni nie powiedzieliby, że po mówieniu językami. Powiedzieliby ci, że Jezus im powie-
dział, że otrzymają moc. Ty też możesz pytać: „Skąd będę wiedział, że otrzymałem moc?”. Bo Bóg
nas o tym zapewnił, podobnie jak zapewnił nas, że odpuści nasze grzechy. Jeśli Duch Święty świa-
dczy wespół z naszym duchem, że nasze grzechy zostały nam odpuszczone, to poświadczy nam także
to, że zostaliśmy obdarzeni mocą. Proś Boga, aby upewnił Cię w obu tych sprawach. 

Oni czekali na moc, a gdy ją już dostali, to otrzymali też dar mówienia nieznanymi im językami.
Tragedią dzisiejszych czasów jest to, że wielu ludzi,  którzy mają dar języków, nie posiada żadnej
mocy. Dar języków można podrobić, ale mocy niezbędnej do pokonania grzechu i bycia odważnym
świadkiem Chrystusa, nie da się sfałszować. 

Rozważmy następujący przykład: Gdy idziesz do sklepu, aby kupić komputer, to sprzedawca mówi
Ci, że w każdym komputerze jest standardowo montowany także odtwarzacz CD (języki). Jednak ty
nie poszedłeś kupić odtwarzacza CD, lecz dobry komputer. Ale ponieważ odtwarzacz CD jest ofero-
wany w standardzie,  to otrzymujesz komputer wraz z  odtwarzaczem CD. Jednak twój przyjaciel
widzi tylko to, że odtwarzasz płyty CD. Idzie zatem do tego samego sklepu i płaci za cały komputer,
ale  bezmyślnie  bierze  sam  napęd  CD  !!!  To  jest  obraz  tych,  którzy  otrzymali  dar  języków  i
zrezygnowali z całej reszty. 

Czytamy, że dom w którym się modlili wypełnił szum i wiatr, i jakby języki ognia spoczęły na głowie
każdego z nich. To były tylko aspekty zewnętrzne. Najważniejsze było otrzymanie mocy i namasz-
czenia.  Zupełnie inne aspekty zewnętrzne miały miejsce,  gdy namaszczony został  Jezus.  W jego
przypadku nie był to wiatr ani ogień, lecz gołębica i głos, ale moc i namaszczenie, które otrzymał
Jezus  były  takie  same  jak  te,  które  otrzymali  apostołowie.  Wszyscy  musimy  być  „namaszczeni
Duchem Świętym i mocą” (Dz 10:38) jak Jezus, ale u każdego mogą wystąpić inne doznania i inne
przejawy zewnętrzne. 



Gdyby ktoś ci sprezentował kosztowny brylant, to nie będzie żadnej różnicy, czy ci go przyniesie w
zwykłym papierze czy w eleganckim opakowaniu z ozdobnymi wstążkami, bo wartościowe jest tylko
to, co jest wewnątrz. Tylko duchowe niemowlęta przywiązują wagę do opakowań, takich jak: wiatr,
dźwięk, mrowienie i inne doznania. Dojrzałe osoby biorą z takiego daru moc i namaszczenie Ducha
Świętego. Lludzie, którzy cały czas się chlubią opakowa-niem w którym dostali prezent, na zawsze
pozostają duchowymi niemowlętami. 

Języki  ognia  nad głowami zgromadzonych pokazały,  że  język  jest  najważniejszą  częścią  naszego
ciała, którą Bóg chce używać w erze Nowego Przymierza. Język rozpalony przez Ducha Świętego,
który cały czas jest pod całkowitą kontrolą Boga, także jest częścią daru języków. Bóg chce użyć
naszego języka, aby błogosławić innych, nie tylko wtedy, gdy jesteś kaznodzieją, ale także w codzien-
nych rozmowach z ludźmi. Ale do tego trzeba pozwolić, aby Duch Święty miał pełną kontrolę nad
naszymi słowami przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. 

Gdy Duch Święty napełnił apostołów w Dziejach Apostolskich 2:14, to widać jeden spektakularny
efekt. Czytamy tam, że: „Piotr powstał wraz z jedenastoma”. To, czego Jezus nie osiągnął przez całą
swoją służbę, w końcu się wykonało. Dwunastu apostołów stało się teraz jednym ciałem. Teraz nie
walczą o to, kto ma głosić, ale wszyscy wspierają mówiącego Piotra i są z nim na 100%. To są te
większe dzieła o których mówił Jezus, gdy przyjdzie Duch Święty. Duch Święty stworzył z nich wtedy
jedno ciało. 

Piotr  powiedział  w  Dziejach  Apostolskich  2:17,  że  wylanie  Ducha  Świętego  jest  wypełnieniem
proroctwa Joela.  Teraz wszyscy ludzie mogą otrzymać Ducha Świętego i  prorokować. W Starym
Przymierzu był to przywilej zarezerwowany wyłącznie dla królów i kapłanów. Ale w ramach Nowego
Przymierza wszyscy mogą otrzymać Ducha. Dlatego należy zrozumieć, jak wielki jest to zaszczyt. 
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