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Co Robić Gdy Czekamy na Pana 
By Liane R. Grant 
 
  

Niewielu z nas lubi czekać, zwłaszcza jeśli jesteśmy na czas, a ktoś inny się 
spóźnia. Im dłużej czekamy, tym bardziej jesteśmy sfrustrowane, ponieważ 
nie robimy nic oprócz czekania. 
  
Czy miałaś już dość czekania na Pana? Obiecał odpowiedź, ale myślisz, że 
spóźnia się z udzieleniem odpowiedzi. Może nadszedł czas, aby uaktywnić 
wiarę i uczynki. Nie przestawaj wierzyć, że odpowiedź nadchodzi, ale nie 
przestawaj robić dobrych rzeczy, które wiesz, że masz robisz, czekając. 
  

„A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie 
obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie;” (Dz.Ap. 1, 4). 
  
Kiedy wyobrażam sobie scenę w górnym pokoju przed Dniem Pięćdziesiątnicy, nie widzę 
uczniów siedzących wokół i ziewających i sfrustrowanych, chociaż Jezus nie powiedział im, jak 
długo będą musieli czekać. Zamiast tego wyobrażam sobie grupę ludzi pełnych wiary, którzy 
się modlą, studiują Pismo Święte i zachęcają się nawzajem. Byli całkowicie przygotowani na 
wylanie Ducha Świętego! 
  
Wydaje się więc, że kiedy musimy czekać na Pana, powinniśmy uważać to za czas 
przygotowań i pracy wypełnionych wiarą, a nie okres bezczynności. 
  
„Rzekł więc: Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do dalekiego kraju, aby objąć 
królowanie i wrócić. Przywołał więc dziesięciu sług swoich i dał im dziesięć min, i rzekł do nich: 
Obracajcie nimi, aż powrócę.”. (Łukasza 19: 12-13). Jako tłumacz czuję, że ten werset można 
łatwo zinterpretować. „Zajmijcie się” może oznaczać zajmowanie miejsca lub rozpraszanie się. 
Nowa wersja tego wersetu wyjaśnia: „Rób interesy, aż przyjdę”. 

 

 



 Czy czekając na Boga w pełni wykorzystujemy to, co On nam już dał? Oto kolejny werset, w 
którym słowo „czekać” może zostać źle zinterpretowane. „A mamy różne dary według 
udzielonej nam łaski....Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu...” (Rzymian 12: 6-7). Pismo nie 
mówi nam, abyśmy opóźniali posługę. Ponownie, NKJV mówi to jaśniej: „wykorzystajmy to w 
naszej służbie”. 
  
Wydaje się, że biblijny sposób czekania to czekanie aktywne, zupełnie inne niż typowa idea 
„czekania bezczynnego”. Mamy tak wiele możliwości uczenia się, wzrastania i rozwoju, 
wykorzystując to, czym Bóg nas już pobłogosławił. Jeśli czekamy na więcej, czekajmy 
aktywnie, łącząc wiarę i uczynki! 
  
  
Uwaga: Liane jest certyfikowanym tłumaczem języka angielskiego / francuskiego i autorką Order My Steps oraz serii 
„Schedule Solutions” na Amazon. Ona i jej mąż Scott są misjonarzami w Quebec w Kanadzie. Liane jest Prezydentem 
Quebec Ladies Ministries i jest założycielem i kierownikiem projektu The King's Translators, grupy wolontariuszy 
zajmujących się zapewnianiem zasobów apostolskich w języku francuskim. 

  

Czekaj na Pana 
By Erin Rodrigues 
 

Oczekiwanie jest często jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu, ale wydaje 
się, że świat wokół nas właśnie to robi. Z powodu COVID-19 wszyscy 
zaczynają uczyć się sztuki czekania, nawet jeśli nie chcą. Nikt nie jest 
zwolniony. Niektórzy są zmęczeni czekaniem, niektórzy są zaniepokojeni, 
niektórzy mogą się nawet bać; ale jeśli będziecie czekać na Pana, On 
odnowi waszą siłę. On da ci nadprzyrodzony pokój, aby móc przeprowadzić 
cię przez te niepewne czasy. 
  

Gdy Izajasz powiedział: „Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na 
skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.” (Izajasz 40:31) , wiedział, co to 
znaczy ostrzegać i pouczać lud Boży, ale w tym momencie Bóg chciał również, aby Jego lud 
otrzymał Jego pocieszenie i zachętę. 
Dla wielu czekanie oznacza po prostu cierpliwe lub bierne siedzenie i nic nie robienie, ale 
czekanie na Boga oznacza po prostu, że jesteśmy całkowicie od Niego zależni. Czekanie na 
Pana nie siedzi biernie, dopóki On nie uczyni dla nas czegoś. Tak, Bóg daje nam siłę i pokój, 
ale nie wlewa w nas siłę i pokój, gdy tylko siedzimy biernie, nie robiąc nic z otwartymi rękami. 
  
Oczekiwanie na Pana obejmuje działania polegające na służeniu Mu w modlitwie, zaufaniu i 
wierze. Jego siła, odnowa, odwaga i pokój przychodzą, gdy szukamy Jego oblicza, gdy Mu 
służymy, ponieważ całkowicie polegamy na Nim, a nie na naszym własnym zrozumieniu i 
mocnych stronach. Kiedy wszyscy patrzymy na Boga i czekamy na Niego, Jego słowo 
obiecuje, że wzmocni nasze serca i ożywi naszego ducha. 
  
Bóg pragnie dać nam siłę i pokój w tych niepewnych czasach - On prosi tylko, abyśmy na 
Niego czekali! 
 
 Uwaga: Erin Rodrigues wraz z mężem Oscarem i dwójką dzieci, Levy i Lily, są przedstawicielami UPCI w narodzie 
portugalskim. Razem pastorują rosnący kościół w stołecznym regionie Lizbony, gdzie uczą i szkolą mężczyzn, kobiety 
i rodziny do pracy dla Boga. Rodzina Rodrigues uwielbiają robić to, do czego powołał ich Pan, głosić i nauczać 
ewangelii oraz służyć pięknym duszom Portugalii. 

 

 



Czekanie na Zaciemnionej Scieżce 
By Von de Leigh Hatcher 
  

 

W styczniu 2018 roku zaproponowano mi pracę tymczasową w innym 
mieście, co przyspieszy moją karierę, ale zabierze mnie od mojego kościoła, 
rodziny i przyjaciół. Kiedy modliłam się i szukałam Bożego kierownictwa, 
Bóg przemówił do mnie. Słowa, które wypowiedział, pochodzą z Księgi 
Izajasza 48:17. 
  
„Tak mówi Jahwe, twój Odkupiciel, Święty Izraelski: Ja, Jahwe, twój Bóg, 

uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą, którą masz iść.” (NKJV). 
  
Natychmiast poczułam spokój. Strach przed nieznanym przesłaniał moją wiarę w 
wszechwiedzącego Boga. Postanowiłam więc Mu zaufać na drodze do przodu. 
  
Przeprowadziłam się do nowego miasta, pracowałam i zaczęłam pełnić różne funkcje w 
kościele, do którego zaczęłam chodzić. Zawsze jednak pamiętałam, że moje zadanie było 
tymczasowe. 
  
W następnym roku, w lipcu, moja najlepsza przyjaciółka i jej mąż zostali poważnie poparzeni w 
wyniku eksplozji. Kilka tygodni później mój przełożony powiedział mi, że moje zadanie 
zakończy się w ciągu miesiąca. Kazano mi się wyprowadzić z mieszkania, które zapewniła 
moja firma. Moje życie jakby się zatrzymało. 
  
Kwestionowałam Boga. Czy Bóg zaprowadził mnie tutaj tylko po to, by odebrać wszystko, co 
zapewnił? Moja droga do przodu była znów niejasna i nie miałam pojęcia, dokąd Bóg mnie 
zaprowadzi. Wypełniłam podania o pracę i szukałam innego miejsca do życia. Wielokrotnie 
słuchałam piosenki Jamesa Wilsona „Czekaj na Pana”. Przez kolejne tygodnie miałam 
rozmowy kwalifikacyjne bez ofert pracy. 
  
Przypomniałam sobie: „Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na 
skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają” (Izajasza 40:31, NKJV). 
  
W końcu usiadłam w pracy i spojrzałam na kalendarz. To był wtorek. Mój ostatni dzień pracy 
był w nadchodzący piątek. W sobotę musiałam opuścić mieszkanie. Pochyliłam głowę i 
modliłam się: „Boże, wiem, że Twój czas nie jest moim czasem. Ale, Panie, kiedyś chodziłeś 
po tej ziemi jako człowiek. Mam cztery dni, zanim mam się ruszyć i nie wiem, dokąd 
Przeprowadzam się. Proszę pamiętaj, że cztery dni to dla mnie mało czasu. ” 
  
Dwie godziny później otrzymałam ofertę pracy! W ciągu tej samej godziny poczyniono 
przygotowania, żebym przeprowadziła się do nowo wyremontowanego domu, który jest 
własnością mojego kościoła i który teraz mi wynajmuje. Bóg nadal zaspokaja wszystkie moje 
potrzeby! 
  
Czy twój świat się zatrzymał? Czy twoja ścieżka jest ukryta przed twoimi oczami? 
  
„Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w 
Panu!” (Psalm 27:14, NKJV). 
  
  
Uwaga: Von de Leigh Hatcher uczęszcza do Pierwszego Kościoła Zielonoświątkowego w Westlake w Luizjanie. Jest 

 

 



absolwentką LSU i pracuje w lokalnej firmie inżynierskiej. 
 
 

Od Wydawcy 
Bóg czyni potężne rzeczy! 

Bóg otwiera wiele drzwi i ten biuletyn jest już dostępny w 
  Angielskim, arabskim, chińskim, czeskim / słowackim, holenderskim, francuskim, 

gruzińskim, niemieckim, greckim, węgierskim, włoskim, japońskim, koreańskim, 
polskim, portugalskim, hiszpańskim, suahili, szwedzkim, tagalog, syngaleskim, Sri 

Lanki, Cree i tajskim. 

Pomóż nam pomodlić się o więcej tłumaczy! 
 

Jeśli chcesz otrzymać którekolwiek z powyższych tłumaczeń, wyślij prośbę 
na adres LadiesPrayerInternational@aol.com i z przyjemnością dodamy Cię do naszej listy 

mailingowej!  

Odwiedz Ladies Prayer International na Facebooku i daj "like" naszej stronie! 

 

 

  

 

 

 

 

 


