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Wszystko, czego potrzebowałeś, to właściwe narzędzie. Oto ono. 
 

JEŚLI UMIESZ CZYTAĆ, MOŻESZ ZMIENIĆ CZYJEŚ ŻYCIE. 
 

 To narzędzie zostało zaprojektowane tak, aby każdy, zawsze i wszędzie, mógł dotrzeć 
do niewierzącego, poprowadzić nowego wierzącego w uczniostwie albo by mógł wzrastać z innymi 
w Panu. 
 
 
PODĄŻAJ ZA PONIŻSZYMI KROKAMI: 
 

1. Przeczytaj krótką rozprawkę. 
2. Zadaj przygotowane pytania. 
3. Podaj przygotowane odpowiedzi. 

 
Oglądaj, jak Bóg pracuje w życiu innych! 

 
 
 
 
 

Nauczyciele 
 
ANDREW WOMMACK 
 Od ponad czterdziestu lat Andrew Wommack podróżuje po Ameryce i całym świecie, nauczając 
prawdy Ewangelii. W jasny i prosty sposób przekazuje posiadane głębokie objawienie Bożego 
Słowa, podkreślając bezwarunkową Bożą miłość oraz równowagę pomiędzy łaską i wiarą. Poprzez 
swój codzienny radiowy i telewizyjny program Gospel Truth (Prawda Evangelii) dociera 
do milionów ludzi w Stanach Zjednoczonych i zagranicą. 
 W 1994 roku założył szkołę biblijną Charis Bible College. Od tamtej pory filie CBC zostały 
otwarte w innych głównych miastach Ameryki i na całym świecie, między innymi w Polsce. 
 
DON KROW 
 Don nim przyłączył się do Andrew Wommack Ministries, Inc., służył w Nowym Meksyku 
w stanie Teksas i w Oklahomie. Był jednym z wykładowców w Charis Bible College i nauczał tam 
przez wiele lat. Don jest prezesem i założycielem DKM Ministry International w Stanach 
Zjednoczonych. DKM znane także jako Discipleship Evangelism/Collection for the Saints Ministry, 
jest organizacją nauczającą, zapewniającą darmowe materiały do prowadzenia w uczniostwie, 
wyposażającą ludzi z każdej denominacji i z każdego pochodzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego kursu lub na temat nauczania Andrew Wommacka, 
prosimy o kontakt z CC „Życie Sozo” www.cbcpolska.com 
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Spis treści 
 

 

 

Poziom 1 – Lekcje: 
 

1. Życie wieczne  

2. Zbawienie z łaski 

3. Sprawiedliwość z łaski 

4. Relacja z Bogiem 

5. Prawdziwa natura Boga  

6. Opamiętanie się 

7. Całkowite oddanie  

8. Chrzest wodny 

9. Tożsamość w Chrystusie (Część 1) 

10. Tożsamość w Chrystusie (Część 2) 

11. Co się dzieje, gdy chrześcijanin zgrzeszy? 

12. Integralność Słowa Bożego 

13. Bóg nie jest winny  

14. Moc życia pełnego Ducha  

15. Jak przyjąć Ducha Świętego  

16. Korzyści płynące z modlitwy językami  

 

Poziom 2 – Lekcje: 
 

1. Egocentryzm  

2. Jak rozmyślać nad Słowem Bożym?  

3. Odnawianie umysłu  

4. Czym jest Kościół Chrystusa?  

5. Uwolnienie  

6. Autorytet wierzącego  

7. Uzdrowienie jest zapewnione w odkupieniu  

8. Przeszkody w odebraniu uzdrowienia  

9. Przebaczanie innym  

10. Małżeństwo (Część 1)  

11. Małżeństwo (Część 2)  

12. Boży rodzaj miłości (Część 1)  
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13. Boży rodzaj miłości (Część 2)  

14. Finanse (Część 1)  

15. Finanse (Część 2)  

16. Co zrobić, jeśli twoje modlitwy wydają się być bez odpowiedzi?  

 

Poziom 3 – Lekcje: 
 

1. Boski przepływ  

2. Używając darów by służyć  

3. Cuda wywyższają Boga  

4. Moc relacji między ludźmi wierzącymi  

5. Prześladowanie  

6. Król i Jego Królestwo 

7. Obiekt zbawiającej wiary  

8. Właściwe używanie Bożego Prawa  

9. Nie pod Prawem, lecz pod łaską  

10. Nigdy więcej świadomości grzechu  

11. Jestem kochana, jestem piękna  

12. Owoc zbawienia (Część 1)  

13. Owoc zbawienia (Część 2)  

14. Powołanie do uczniostwa  

15. Jak możesz użyć swojego świadectwa?  

16. Wykorzystując wspólne dary w uczniostwie  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie fragmenty z Nowego Testamentu pochodzą z przekładu 

Uwspółcześniona Biblia Gdańska [UBG] a fragmenty ze Starego Testamentu pochodzą z Biblii 

Warszawskiej [BW]. 
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Poziom 1 Lekcja 1 
 

ŻYCIE WIECZNE 
Andrew Wommack 

 
Jednym z najbardziej znanych tekstów biblijnych jest fragment z Ewangelii Jana 3:16. Wydawać 

by się mogło, że zna go każdy i to od najmłodszych lat. Wierzę jednak, że został on niezrozumiany 
i źle zastosowany. Werset 16: (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego 
Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (Ew. Jana 3:16). 

 
Tradycyjnie fragment ten bywa przywoływany, aby nauczać, że Jezus przyszedł i umarł za nasze 

grzechy, abyśmy nie zginęli. Chociaż to jest prawda, w istocie jednak werset ten mówi o tym, 
że prawdziwym powodem przyjścia Jezusa na ziemię i jego śmierci za nas było to, abyśmy mieli 
życie wieczne. Po prostu było tak, że nasze grzechy były barierą oddzielającą nas od życia 
wiecznego. 

 
Prawdą jest, że Jezus umarł za nasze grzechy i prawdą jest, że jeśli uwierzymy w Jezusa, nie 

zginiemy, ale Ewangelia jest czymś więcej. Prawdziwym przesłaniem Ewangelii jest to, że Bóg chce 
ci dać życie wieczne. Pozwól, że wszystko wytłumaczę. 

 
W noc przed ukrzyżowaniem, Jezus modlił się tak: (3) A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, 

jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa (Ew. Jana 17:3). 
 

Jest tu powiedziane, że wieczne życie to poznanie Ojca, jedynego prawdziwego Boga oraz Jezusa 
Chrystusa, którego On posłał. Tym właśnie jest życie wieczne. Wielu uważa, że życie wieczne 
to bycie wiecznie żywym. Chcę powiedzieć, że każda osoba żyje wiecznie. Nieporozumieniem jest 
pogląd, że gdy osoba umrze, to przestaje istnieć. Duch człowieka i dusza wracają do Boga. Ciało 
rozkłada się w grobie. Prawda jest taka, że każda osoba, która kiedykolwiek żyła na ziemi, będzie 
nadal żyła w duchowej formie. Mówienie, że wieczne życie jest życiem na zawsze, nie jest pełną 
prawdą – każdy żyje wiecznie. Ten wers jednak mówi bardzo wyraźnie, że życie wieczne nie zostało 
dane każdemu. 

 
Ktoś może powiedzieć: „Życie wieczne jest życiem na wieki w niebie, czymś przeciwnym 

do życia wiecznego w piekle”. Życie wieczne jest tym, co powiedział Jezus w Ewangelii Jana 17:3 – 
poznaniem Boga i Jezusa Chrystusa. Jest ono czymś więcej, niż intelektualną wiedzą. Słowo 
poznawać jest używane w Piśmie Świętym, by określić najbardziej intymną, najbardziej osobistą 
relację, jaką można mieć. 

 
Prawdziwym celem zbawienia nie jest samo życie wieczne w niebie, jakkolwiek jest to coś 

wspaniałego. Prawdziwym celem zbawienia jest osiągnięcie intymnej, osobistej relacji z Panem 
Bogiem. Są tłumy ludzi, które kiedyś zawołały do Boga o przebaczenie grzechów, których głównym 
celem nie było nawiązanie intymnej relacji z Bogiem. 

  
Nie wyjaśniając prawdziwego celu zbawienia, szkodzimy Ewangelii. Gdy przedstawiamy 

zbawienie jako coś, co rozprawia się jedynie z duchowymi rzeczami, które dopiero przyniosą 
korzyść w przyszłości, w wieczności – nie pomagamy ludziom. Są ludzie, którzy już w tym życiu 
przechodzą dosłowne piekło. Wielu jest przygnębionych, żyje w ubóstwie, w niezgodzie, 
w odrzuceniu, w krzywdzie i w rozbitych małżeństwach. Ludzie, którzy starają się przeżyć 
do następnego dnia, utrzymując głowę nad powierzchnią wody. Zrobienie ze zbawienia czegoś, 
co tyczy się jedynie przyszłości powoduje, że wielu ludzi odkłada decyzję, ponieważ są zbyt zajęci 
próbą przetrwania zwykłego dnia. 
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Prawdą jest, że Jezus nie przyszedł jedynie po to, by mieć wpływ na wieczne przeznaczenie, 
abyśmy żyli wiecznie w niebie, w szczęściu, zamiast w przekleństwie i karze piekła; ale 
On przyszedł także po to, aby nas wyzwolić od teraźniejszego złego świata (Gal. 1:4). Jezus 
przyszedł, aby podarować ci intymną, osobistą relację z Bogiem Ojcem już dziś. Jezus przyszedł, 
aby przywrócić cię do osobistej relacji z Nim. On cię kocha. Jezus chce cię poznać osobiście. 
On chce podarować ci jakość życia, która jest wspanialsza od czegokolwiek, co mógłbyś otrzymać 
z innego źródła. 

 
Spójrz na werset 10 z rozdziału 10 Ewangelii Jana: (10) Złodziej [czyli Szatan] przychodzi tylko 

[po to], żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby [owce] miały życie i aby miały [je] 
w obfitości (nawias autora). Bóg chce ci dać życie wieczne. Bóg chce dać ci życie obfite i wierzę, 
że tego dzisiaj potrzebujesz i tego pragniesz. Chrystus umarł nie tylko po to, żeby przebaczyć twoje 
grzechy, ale także po to, by przyprowadzić cię blisko do siebie. Jeśli nie znasz Pana, musisz 
Go poznać, aby to osiągnąć. Jeśli jednak jesteś już narodzony na nowo, musisz przejść dalej, poza 
uzyskanie przebaczenia grzechów i wejść w życie wieczne z Ojcem. 

 
 

Fakty dotyczące Życia Wiecznego 
 
A. Celem Ewangelii jest życie wieczne (Ew. Jana 3:16). 
B. Życie wieczne to poznawanie Boga. (Ew. Jana 17:3). 
C. Poznawanie Boga to intymna, osobista relacja (1 List do Koryntian 6:16-17). 
D. Życie wieczne jest dostępne już teraz (1 List Jana 5:12). 
E. Bóg chce mieć z tobą osobistą relację (Objawienie 3:20). 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. W jakim celu Bóg posłał Jezusa na świat? 
______________________________________________________________________________ 
 

2. Biblijne znaczenie słowa poznawać oznacza mieć intymną, osobistą relację z drugą osobą 
(1 Ks. Mojżeszowa 4:1). Przeczytaj Ew. Jana 17:3. Czym jest wieczne życie, według tego 
wersetu? 

 ______________________________________________________________________________ 
 
3. Przeczytaj 1 List Jana 5:11-12. Według tych wersetów, kiedy naprawdę zaczyna się życie 

wieczne? 
______________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Jakiego rodzaju życie przyszedł dać nam Jezus? 
______________________________________________________________________________ 
 

5. Opisz swoimi słowami, czym się charakteryzuje jakość obfitego życia. 
______________________________________________________________________________ 
 

6. Czy wierzysz, że Bóg posłał swojego Syna na świat, aby Jezus umarł za grzechy świata, by dać 
życie wieczne tym, którzy uwierzą? 

 ______________________________________________________________________________ 
 
7. Czy jest to dla ciebie jasne, że życie wieczne, to nie wymiar czasowy (wieczność), ale jakość 

i miara życia? 
 _____________________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Jana 3:16 – (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby 
każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 4:1 – Potem Adam poznał (cieleśnie) Ewę, żonę swoją, która poczęła i porodziła 
Kaina, i rzekła: Otrzymałam męża (urodziłam mężczyznę) od Pana [Biblia Gdańska]. 
 
Ew. Jana 17:3 – (3) A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, 
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 
 
1 List Jana 5:11-12 – (11) A [to] świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest 
w jego Synu. (12) Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 
 
Ew. Jana 10:10 – (10) Złodziej przychodzi tylko [po to], żeby kraść, zabijać i niszczyć. 
Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały [je] w obfitości. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. W jakim celu Bóg posłał Jezusa na świat? By zbawić świat, dając 
każdemu, kto uwierzy w Jezusa życie wieczne, usuwając karę za grzechy. 

 
2. Biblijne znaczenie słowa poznawać oznacza mieć intymną, osobistą relację z drugą osobą 

(1 Ks. Mojżeszowa 4:1). Przeczytaj Ew. Jana 17:3. Czym jest wieczne życie, według tego 
wersetu? Życie wieczne to poznanie Boga i Jezusa Chrystusa (nie fizycznie, ale intymnie). 

 
3. Przeczytaj 1 List Jana 5:11-12. Według tych wersetów, kiedy naprawdę zaczyna się życie 

wieczne? Kiedy przyjmujemy Syna (Jezusa Chrystusa) do naszego życia. 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Jakiego rodzaju życie przyszedł dać nam Jezus? Życie w obfitości! 
 

5. Opisz swoimi słowami, czym się charakteryzuje jakość obfitego życia. Wymień jego atrybuty. 
Obfite życie jest przeciwieństwem tego, co Jezus powiedział o celach złodzieja. 

 
6. Czy wierzysz, że Bóg posłał swojego Syna na świat, aby Jezus umarł za grzechy świata, by dać 

życie wieczne tym, którzy uwierzą? Tak. 
 

7. Czy jest to dla ciebie jasne, że życie wieczne, to nie wymiar czasowy (wieczność), ale jakość 
i miara życia? Tak. 
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Poziom 1 Lekcja 2 
 

ZBAWIENIE Z ŁASKI 
Don Krow 

 
Jezus wielokrotnie używał przypowieści, podobieństw, by zilustrować prawdy duchowe. 

Ew. Łukasza 18:9-14: (9) Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych 
mieli za nic, taką przypowieść. Jezus zwracał się do konkretnych odbiorców; do tych, którzy 
pokładali ufność w sobie samych, w swojej sprawiedliwości i automatycznie gardzili, i patrzyli 
na innych z góry. Zwracał się do ludzi, którzy ufali temu, co robili. My nazywamy ich 
sprawiedliwymi z siebie i o tym właśnie mówił Jezus, gdy mówił, że patrzą na innych z góry: 
„Jestem lepszy niż ty!”. 

 
W wersecie 10 Jezus mówi: (10) Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, 

a drugi celnik. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że weszli do kościoła, by się modlić, a jeden z nich 
był faryzeuszem. Faryzeusz był bardzo religijną osobą. Słowo to właściwie oznacza „oddzielony 
od”, czyli kogoś tak religijnego, że w pewnym sensie mówiącego: „Nie zanieczyszczaj mnie! Nie 
podchodź za blisko. Nie jestem taki jak inni. Jestem lepszy!”. Drugim człowiekiem wspomnianym 
przez Jezusa był celnik. Celnicy to inaczej poborcy podatków, znani ze swojej wredności; źli, 
grzeszni ludzie, oszuści defraudujący pieniądze. Celnicy zbierali podatki od kogo tylko się dało, 
zagarniając wielkie sumy dla siebie, dając niewielką część rzymskiej władzy, przez co nie byli mile 
widziani przez swoich rodaków. 

 
Historia toczy się dalej: (11) Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił: Dziękuję ci, Boże, że nie 

jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. Chciałbym, byś 
zwrócił na to uwagę. Do kogo on się modlił? W zasadzie modlił się on do siebie, pomimo tego, 
że mówił: „Boże” i używał odpowiednich zwrotów. Bóg nie uznał jego modlitwy i zaraz zobaczymy 
dlaczego. Zauważ, że on się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie”. Faryzeusz, 
ten religijny człowiek stwierdził: „Nie jestem taki jak inni ludzie. Nie jestem grzesznikiem. Nie 
jestem wyłudzaczem, nie jestem niesprawiedliwy, nie jestem cudzołożnikiem i nie jestem jak ten 
celnik, który przyszedł się modlić”. Widzisz? On pogardzał i patrzył na innych z góry, bo uważał się 
za lepszego. 
 
W wersecie 12, faryzeusz powiada: (12) Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę 

ze wszystkiego, co mam. Innymi słowy, mówił: „Widzisz, co robię?”. Czy wiesz, co znaczy pościć? 
Znaczy to tyle, co być bez jedzenia. Dawał także pieniądze na kościół. On był jedną z tych osób, 
które mówią: „Nie przeszkadzaj mi! Żyję dobrym życiem! Daję jałmużnę! Daję pieniądze 
na kościół!”. 
 
Później przechodzimy do celnika w wersecie 13: (13) A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet 

oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Zwróć 
uwagę, na mowę jego ciała. „Stanął z daleka”. Nawet nie udało mu się wejść do kościoła. Był tak 
zawstydzony z powodu swojego życia i rzeczy, które zrobił, że stał z daleka i nawet nie patrzył 
w górę, by spojrzeć w niebo, ale bił się w piersi! Gdy Biblia mówi o biciu się w piersi w Starym 
Testamencie przytacza, że wielokrotnie rozdzierano sobie przy tym szatę, co miało znaczyć: 
„Przepraszam Boże, za to, co zrobiłem!”. Był to znak pokuty, skruszonego serca i złamanego ducha, 
którym Bóg nie wzgardzi. Ten poborca podatków, będąc grzesznym człowiekiem, zawołał do Boga 
w modlitwie: „Boże! Bądź miłosierny mnie grzesznemu!”. 

 
Werset 14: (14) Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. 

[Każdy] bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Celnik 
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odszedł usprawiedliwiony, uznany za sprawiedliwego przed Bogiem, z przebaczeniem. Dlaczego 
mu przebaczono? Dlaczego on odszedł do domu pojednany z Bogiem, a religijny faryzeusz nie? 
To dlatego, że Faryzeusz wywyższył siebie, mówiąc: „Jestem lepszy niż inni ludzie! Nie jestem 
grzesznikiem. Nie jestem jak inni!”, podczas gdy poborca podatków wiedział, że nic Bogu 
zaoferować nie może. On był grzeszny. Biblia mówi, że Jezus nie przyszedł zbawić sprawiedliwych, 
ale grzeszników i że wszyscy zgrzeszyliśmy, i brak nam chwały Bożej. Poborca podatków ukorzył 
się i odnalazł przebaczenie. 

 
Mówimy o usprawiedliwieniu z łaski. Łaska, to wspaniałe słowo i chcę podać jej definicję, ale 

łaska jest czymś jeszcze większym. W języku greckim, w którym Nowy Testament został napisany, 
odpowiednikiem słowa „łaska” jest słowo charis. Przyjętą definicją słowa łaska jest takie znaczenie: 
„darmowa, niezasłużona przychylność Boga względem ludzi, którzy na nią nie zasługują”. Ten 
poborca podatków nie zasłużył sobie niczym, by coś od Boga uzyskać, ale jednak otrzymał 
przychylność Boga, ponieważ ukorzył samego siebie. Jest jeszcze jedno greckie słowo, charisma, 
które zawiera w sobie charis, z końcówką ma. To oznacza specyficzną manifestację Bożej łaski, 
której celnik doświadczył, uzyskując usprawiedliwienie, pojednanie z Bogiem jako dar. 
 
List do Rzymian 5:17 – (17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować 

przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą 
królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Bóg oferuje pojednanie z sobą jako dar i zgodnie 
z omawianym fragmentem, celnik otrzymał dar usprawiedliwienia; sprawiedliwości, która 
przychodzi jedynie przez Jezusa Chrystusa. Biblia w Ew. Jana1:1 stwierdza: (17) Prawo bowiem 
zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Łaska jest 
oferowana jedynie jednemu rodzajowi ludzi – tym, którzy się ukorzą, wiedząc, że nie mają 
najmniejszego prawa stanąć przed Bogiem; tym, którzy wołają o Boże miłosierdzie. Tacy ludzie 
odnajdą Boże miłosierdzie i pojednanie. 

 
 

Pytania 
 
1. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:9. Czym jest przypowieść, podobieństwo?  

____________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:9. Do kogo Jezus skierował swoją przypowieść?  
____________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj ostatnią część wcześniejszego wersetu. Ludzie uważający siebie za sprawiedliwych 
zawsze okazują swoje podejście do innych. Zgodnie z Ew. Łukasza 18:9, czym charakteryzuje 
się takie podejście? 
A. sympatią do innych. 
B. pogardą dla innych i patrzeniem na nich z góry. 
C. miłością do innych. 
 

4. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:10. Dwoje ludzi poszło się modlić. Jak dzisiaj nazwałbyś miejsce, 
do którego się udali? 
____________________________________________________________________________ 

 
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:10. Kim byli ci ludzie?  

____________________________________________________________________________ 
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6. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:11. Jaka była modlitwa faryzeusza? 
____________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:12. Co znaczy słowo post? 
____________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:12. Co znaczy dawać dziesięcinę? 
____________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Gdzie stanął poborca podatków? Dlaczego? 
____________________________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Dlaczego poborca podatków zwiesił swoją głowę, zamiast 
patrzeć w górę? 
____________________________________________________________________________ 
 

11. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Jak wyglądała modlitwa poborcy podatków? 
____________________________________________________________________________ 
 

12. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Który z tych ludzi został uznany za sprawiedliwego przed 
Bogiem, gdy udał się do domu? 
____________________________________________________________________________ 
 

13. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Dlaczego poborca podatków został uznany za sprawiedliwego, 
a faryzeusz nie? 
____________________________________________________________________________ 
 

14. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Czy Bóg przebaczył temu celnikowi? 
____________________________________________________________________________ 
 

15. Przeczytaj List do Rzymian 10:13. Czy gdybyś teraz, w tej chwili, padł na kolana i zawołał 
do Boga prosto z serca: „Boże! Bądź miłościw mnie grzesznemu!”, czy Bóg potraktowałby cię 
tak samo jak celnika? 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 

Ew. Łukasza 18:9 – (9) Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli 
za nic, taką przypowieść:  
 
Ew. Łukasza 18:10 – (10) Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi 
celnik. 
 
Ew. Łukasza 18:11 – (11) Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił: Dziękuję ci, Boże, że nie jestem 
jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy albo jak i ten celnik. 
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Ew. Łukasza 18:12 – (12) Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam.  
 
Ew. Łukasza 18:13 – (13) A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił 
się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu.  
 
Ew. Łukasza 18:14 – (14) Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie 
tamten. [Każdy] bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 
 
List do Rzymian 10:13 – (13) Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. 
 
1 List Jana 1:8-9 – (8) Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas 
prawdy. (9) Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć 
grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:9. Czym jest przypowieść/podobieństwo? Biblijne podobieństwo, 
przypowieść to historia ukazująca duchową prawdę. 

 
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:9. Do kogo Jezus skierował swoją przypowieść? Do tych, którzy 

pokładają ufność w sobie samych, że są sprawiedliwi; czyli sprawiedliwi z siebie. 
 

3. Przeczytaj ostatnią część wcześniejszego wersetu. Ludzie uważający siebie za sprawiedliwych 
zawsze okazują swoje podejście do innych. Zgodnie z Ew. Łukasza 18:9, czym charakteryzuje 
się takie podejście? B. Pogardą dla innych i patrzeniem na nich z góry. 
 

4. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:10. Dwoje ludzi poszło się modlić. Jak dzisiaj nazwałbyś miejsce, 
do którego się udali? Udali się do kościoła. 
 

5. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:10. Kim byli ci ludzie? Jeden był faryzeuszem a drugi 
celnikiem/poborcą podatków. 
 

6. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:11. Jaka była modlitwa faryzeusza? Boże, dziękuję Ci, że nie 
jestem jak ludzie i nie jestem grzesznikiem. Nie jestem oszustem, nie jestem 
niesprawiedliwy, nie cudzołożę i nie jestem jak ten celnik. 

 
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:12. Co oznacza słowo post? Być bez jedzenia z wyboru. 

 
8. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:12. Co znaczy dawać dziesięcinę? To znaczy oddawać dziesiątą 

część przychodów. 
 

9. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Gdzie stanął poborca podatków? Z daleka. 
Dlaczego? Ponieważ był zawstydzony idąc do kościoła (lub świątyni) z powodu swoich 
wielu grzechów, wolał stać z daleka. 
 

10. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Dlaczego poborca podatków zwiesił swoją głowę, zamiast 
patrzeć w górę? Ponieważ się wstydził. Czy zrobiłeś kiedyś coś takiego, że nie mogłeś 
spojrzeć komuś w oczy? 
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11. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13. Jak wyglądała modlitwa poborcy podatków?  
Boże! Bądź miłościw mnie grzesznemu! Jestem grzesznikiem! 

 
12. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Który z tych ludzi został uznany za sprawiedliwego przed 

Bogiem, gdy udał się do domu? Poborca podatków/celnik. 
 

13. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Dlaczego poborca podatków został uznany za sprawiedliwego 
a faryzeusz nie? Ponieważ ukorzył się przed Bogiem. Faryzeusz był pełen pychy; nie 
myślał, że potrzebuje Zbawcy. 
 

14. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:14. Czy Bóg przebaczył temu celnikowi? Tak. 
 

15. Przeczytaj List do Rzymian 10:13. Czy gdybyś teraz, w tej chwili, padł na kolana i zawołał 
do Boga prosto z serca: „Boże! Bądź miłościw mnie grzesznemu!”, czy Bóg potraktowałby cię 
tak samo jak celnika? Tak. Przebaczyłby mi i oczyściłby mnie z mojej niesprawiedliwości. 
Spójrz do 1 Listu Jana 1:8-9. 
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Poziom 1 Lekcja 3 
 

SPRAWIEDLIWOŚĆ Z ŁASKI 
Don Krow 

 
Dziś zajmiemy się tematem uzyskania statusu sprawiedliwego z łaski. List do Rzymian 3:21-23 

mówi: (21) Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez 
prawo i proroków. (22) [Jest to] sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla 
wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. (23) Wszyscy bowiem zgrzeszyli 
i są pozbawieni chwały Boga; 
 

Zauważ, że Pismo Święte mówi: (21) Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość 
Boga. Pewnego razu zapytałem kogoś: „Jak myślisz, co byś musiał zrobić, żeby pójść do nieba?”. 
Odpowiedział, że musiałby przestrzegać Dziesięciu Przykazań, być wiernym swojej żonie, 
prowadzić się moralnie i wymienił jeszcze kilka innych warunków. Odpowiedziałem temu komuś: 
„Czy wiesz, co powinieneś zrobić, by pójść do nieba, by przebywać w Bożej obecności w Jego 
Królestwie? Twoja sprawiedliwość powinna się równać Bożej sprawiedliwości”. On na to: „Że co? 
Nie ma nikogo takiego, kto mógłby się równać z Bożą sprawiedliwością. Jedynie jeden człowiek 
posiadał taką sprawiedliwość, a był nim Jezus Chrystus!”. Powiedziałem: „No właśnie! Dokładnie 
tak! Nikt z nas nigdy nie był w stanie przestrzegać Prawa (Zakonu), czy przykazań idealnie. Czy to 
na zewnątrz, czy w duchu i tak potrzebujemy sprawiedliwości, która równa się Bożej, byśmy mogli 
być przez Niego zaakceptowani”. 
 

Dokładnie to opisują wersety 21-22: (21) Lecz teraz bez prawa została objawiona 
sprawiedliwość Boga... (22) [Jest to] sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla 
wszystkich i na wszystkich wierzących. Sprawiedliwość, którą Bóg oferuje tobie i mnie, jest 
sprawiedliwością otrzymaną przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jest ona nad każdym, i dla każdego, 
kto wierzy. Są dwa rodzaje sprawiedliwości. Sprawiedliwość ludzka i sprawiedliwość Boża. 
Sprawiedliwość ludzka, to inaczej nasze najlepsze zachowanie i dobre uczynki, które nie mogą 
jednak sprawić, byśmy zostali zaakceptowani przez Boga. Potrzebujesz takiej sprawiedliwości, 
która równa się Bożej, a On ją tobie oferuje; sprawiedliwość niezależną od Prawa. 
 

W grece nie ma określonego rodzajnika, który oznaczałby, że ten tekst mówi, iż Bóg oferuje 
Swoją sprawiedliwość bez udziału Prawa. Sprawiedliwość wynikająca z Prawa, to sprawiedliwość 
z uczynków, zasłużona, zdobyta, by móc być przyjętym przez Boga. Wszystkie religie świata 
twierdzą, że musisz coś zrobić, zasłużyć, zdobyć, aby Bóg mógł cię przyjąć. Ewangelia oznacza 
dobra wiadomość, a dobrą wiadomością Ewangelii jest to, że Bóg oferuje swoją własną 
sprawiedliwość i akceptację wszystkim tym, którzy uwierzyli w to, co Jezus zapewnił przez swoją 
śmierć na krzyżu za nasze grzechy, przypisując nam sprawiedliwość równą Prawu. To jest 
sprawiedliwość Boża, która jest niezależna od Prawa, bez naszych uczynków, zasług i osiągnięć; 
a przychodzi ona przez wiarę w Jezusa Chrystusa.  
 

Zauważ, w wersecie 22 czytamy, że sprawiedliwość Boża przychodzi przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa i jest dla wszystkich, i nad wszystkimi wierzącymi. Dlaczego Bóg oferuje swoją 
sprawiedliwość każdemu? (22) …Nie ma bowiem różnicy. (23) Wszyscy bowiem zgrzeszyli 
i są pozbawieni chwały Boga Zgrzeszyłem ja, zgrzeszyłeś ty i wszystkim nam zabrakło do Bożych 
standardów i doskonałości. Z powodu naszego grzechu, najbardziej potrzebna nam jest akceptacja, 
właściwa relacja i pojednanie z Bogiem. Wszystko to Bóg nam zaoferował nie przez uczynki 
Prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Sprawiedliwość Boża nie przychodzi przez twoje 
starania, próby, zasługi czy chęć jej zdobycia; przychodzi przez wiarę, zależność i poleganie 
na Panu Jezusie Chrystusie. 
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W jaki sposób Abraham (ojciec narodu żydowskiego) był zbawiony? Biblia mówi, 
że on uwierzył Bogu, w Jego obietnice, a usprawiedliwienie zostało mu przypisane. 
To, że Abraham został ogłoszony sprawiedliwym przed Bogiem przez swoją wiarę, nie było tylko 
jego udziałem. W Liście do Rzymian 3:21-22 czytamy, że człowiek może zostać uznany 
za sprawiedliwego przez Boga, wierząc w Jezusa Chrystusa. Biblia stwierdza, że ze względu 
na cenę, którą poniósł Chrystus, przelewając swoją krew za nasze grzechy, sprawiedliwość 
zostanie przypisana każdemu, kto po prostu wierzy w Chrystusa. 
 

List do Rzymian 5:17 – (17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła 
królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, 
będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Bóg oferuje ci dar sprawiedliwości, dar 
pojednania z Nim. Dar oczywiście ileś kosztuje, ale nie osobę, dla której jest on przeznaczony. 
Jeśli chciałbyś mi coś podarować a później żądałbyś zapłaty, nie byłby to dar, bo musiałbym 
zapłacić. Bóg udostępnił ci sprawiedliwość w postaci daru. Dar sprawiedliwości, uniewinnienia 
i pojednania z Bogiem, przychodzi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Czy sprawiedliwość, której potrzebujemy jest tą samą, którą 
możemy sami osiągnąć? 
______________________________________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. Jakiego rodzaju sprawiedliwości nam potrzeba? 

______________________________________________________________________________ 
 
3. Przeczytaj List do Rzymian 3:22. W jaki sposób otrzymujemy tą sprawiedliwość? 

______________________________________________________________________________ 
 
4. Przeczytaj List do Filipian 3:9. Czym jest sprawiedliwość przychodząca z Prawa? 

______________________________________________________________________________ 
 
5. Przeczytaj List do Galacjan 2:21. W jaki sposób moglibyśmy udaremnić Bożą łaskę? 

______________________________________________________________________________ 
 
6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość Boża jest...? 

______________________________________________________________________________ 
 

 
Wersety użyte w pytaniach 

 
List do Tytusa 3:5 – (5) Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego 
miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; 
 
2 List do Koryntian 5:21 – (21) [On] bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem 
uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 
 
List do Rzymian 3:22 – (22) [Jest to] sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla 
wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. 
 
List do Filipian 3:9 – (9) I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest 
z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, [to jest] sprawiedliwość z Boga przez wiarę; 
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List do Galacjan 2:21 – (21) Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest 
sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. 
 
List do Rzymian 5:17 – (17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować 
przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą 
królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 
 
 

Odpowiedzi 
 
1. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Czy sprawiedliwość, której potrzebujemy jest tą samą, którą 

możemy sami osiągnąć? Nie. 
 
2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. Jakiego rodzaju sprawiedliwości nam potrzeba?  

Sprawiedliwości Bożej (która przychodzi przez Chrystusa). 
 
3. Przeczytaj List do Rzymian 3:22. W jaki sposób otrzymujemy tą sprawiedliwość?  

Przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 
 
4. Przeczytaj List do Filipian 3:9. Czym jest sprawiedliwość przychodząca z Prawa?  

To moja własna sprawiedliwość. Sprawiedliwość, którą sam mogę osiągnąć. 
 
5. Przeczytaj Galacjan 2:21. W jaki sposób moglibyśmy udaremnić Bożą łaskę? Udaremnić Bożą 

łaskę możemy wtedy, gdy będziemy próbować osiągnąć zbawienie naszymi własnymi 
dobrymi uczynkami, zamiast ufać Jezusowi i w jego śmierć dla naszego zbawienia. 

 
6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość Boża jest...? Jest darem. 



18 

Poziom 1 Lekcja 4 
 

RELACJA Z BOGIEM 
Andrew Wommack 

 
Najważniejszą cechą relacji jest zrozumienie osoby, z którą chce się mieć relację. Dokładnie 

to samo tyczy się relacji z Bogiem. Powinieneś zrozumieć podstawy natury i charakteru Boga, 
by móc mieć z Nim zdrową relację. Niezrozumienie Jego natury i charakteru jest powodem, dla 
którego wielu ludzi ma złą relację z Bogiem. Dokładnie to możemy zaobserwować w Ogrodzie 
Eden, gdy Adam i Ewa byli kuszeni przez węża. Wdali się w pokusę, całkowicie sprzeciwili się 
Bogu i pogrążyli całą ludzkość w grzechu. Ich niezrozumienie natury Bożej było częścią 
pokuszenia. 

 
Wielu ludziom znana jest historia z 1 Ks. Mojżeszowej 3:1-5: A wąż był chytrzejszy niż 

wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: 
Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: 
Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: 
Na pewno nie umrzecie lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie 
jak Bóg, znający dobro i zło. 

 
Szatan subtelnie stwierdza, że Bóg nie jest dobrym Bogiem..., że próbuje coś ukryć przed 

Adamem i Ewą..., że Bóg nie chce, by wykorzystali cały potencjał..., że nie chce, aby byli jak sam 
Bóg i z tego powodu zabronił im jeść z Drzewa Poznania Dobra i Zła, aby ich powstrzymać przed 
czymś albo ich skrzywdzić. W pewnym sensie Szatan zaprzeczył naturze Boga, gdy oczernił 
Go mówiąc, że Bóg nie chce tego, co najlepsze dla ludzi. To samo dzieje się dzisiaj. Szatan 
mówi: „Jeśli pójdziesz za Bogiem, a nie poeksperymentujesz z tym wszystkim, co jest sprzeczne 
z Bożym Słowem, nigdy nie poznasz, co to prawdziwe szczęście. Życie będzie śmiertelną nudą”. 

 
Niestety, doświadczenie pokazuje, że narkotyki, alkohol, seks, bunt, zaspokajanie własnych 

zachcianek, sukces w pracy i wiele innych rzeczy wcale nie satysfakcjonują. Gdy ludzie sobie 
w końcu zdają z tego sprawę, ich życie najczęściej jest już zniszczone, wraz z ich rodzinami 
i zdrowiem. 

 
Prawda jest taka, że Bóg jest dobrym Bogiem i pragnie dla nas jedynie tego, co dobre. Szatan 

jednak używa tego samego oszustwa, którego użył na Adamie i Ewie w Edenie, w zasadzie 
poddając w wątpliwość dobroć Boga. Ludzie z niewielkim poznaniem Biblii mogli odnieść takie 
wrażenie, dlatego że w Słowie Bożym są miejsca, gdzie Bóg traktuje ludzi surowo i okrutnie. 
W 5 Ks. Mojżeszowej 15:32-36 pewien człowiek zbierający chrust w Dzień Sabatu, został 
ukamienowany na śmierć za nieprzestrzeganie go! Brzmi to ostro, ale za taką karą krył się 
pewien cel, który jednak nie jest oczywisty dla ludzi czytających Biblię okazjonalnie. Dokładne 
studiowanie pokazuje, że Prawo Starego Testamentu zostało dane, aby popełnione przez nas 
grzechy pokazały ogrom swojej grzeszności, zgodnie z tym, co mówi Paweł w Liście 
do Rzymian 7:13. Celem Prawa było, aby ludzie zdali sobie sprawę jak śmiertelne były ich 
przewinienia i jak bardzo godziły w Boga. Ludzie popełniają błąd, porównując się między sobą 
i oceniając swoje czyny miarą czynów innych ludzi. 

 
Jeśli ktoś zgrzeszył i nie był powalony śmiercią, ludzie doszli do wniosku, że grzech wcale nie 

jest taką straszną rzeczą, przez co opuścili swoje standardy. Stracili właściwą perspektywę tego, 
co złe i tego, co dobre. Bóg musiał sprowadzić ludzi do porządku, do właściwego standardu 
życia, aby mogli się sprzeciwić diabłu i jego pokusom, aby rozpoznali, jaki może być efekt ich 
wyborów. Kiedy już to uczynił, Bóg musiał wyciągać konsekwencje z Prawa, które nadał. 
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Bóg nie nadał starotestamentowych przykazań w celu pokazania: „Dopóki nie wykonacie tego 
wszystkiego, nie mogę was przyjąć i kochać”. To nie jest Jego natura, ani charakter. Raczej chciał 
w ten sposób wyostrzyć nasze poczucie zła i dobra, aby nam uświadomić, że potrzebujemy 
Zbawcy. Problem w tym, że ludzie pomyśleli, iż Bóg żąda od nich doskonałości, aby mógł ich 
pokochać, co doprowadziło do tego, że uzależnili Jego miłość od swoich uczynków. Pomyśleli, 
że dopóki nie będą się starali robić wszystkiego tak jak należy, dopóty nie będą przez Boga 
zaakceptowani. To w ogóle nie jest przesłaniem Biblii. 

 
Boże serce chce pojednania z ludźmi, a nie osądzania ich, zaliczenia im grzechów i trzymania 

ich przeciwko nim. Takie jest serce Boga dla ludzi, opisane w Biblii i takim jest ono dzisiaj dla 
ciebie. Potrzebujesz zrozumieć, jakie jest Jego serce, że Bóg jest miłością (1 List Jana 4:8). 
On chce zabrać twój grzech i wszystko, co mogłoby cię od Niego oddzielić. Dokonał tego przez 
Jezusa i dzisiaj Bóg oferuje Ci relację z Nim, nie opartą na twoich uczynkach, ale na twojej wierze 
i akceptacji Jezusa, który poniósł twoje grzechy. Bez względu na upadki w twoim życiu, już dziś 
możesz mieć relację z Bogiem. Jedyne, o co prosi, to byś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. 

 
Pytania 

 
1. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. O co Szatan zapytał Ewę? 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:3. Jakie słowo lub słowa dodała Ewa do tego, co Bóg 
powiedział Adamowi? 
____________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:6. Gdy Szatan był już w stanie wlać zwątpienie w umysł Ewy 
podając w wątpliwość Słowo Boże, co zrobiła Ewa dalej w tym wersecie? 
____________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:9-10. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, czy Bóg nadal się z nimi 
komunikował, chcąc utrzymać relację z nimi? 
____________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:22,24. Dlaczego Bóg wyprowadził Adama i Ewę z Ogrodu? 
____________________________________________________________________________ 
 

6. Czy widzisz, że to był raczej akt Bożego miłosierdzia, niż kara? 
____________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. W jaki sposób uzyskujemy obfitość Bożej łaski i dar 
sprawiedliwości? 
A. kupujemy ją 
B. zarabiamy na nią 
C. otrzymujemy ją 
 

8. Przeczytaj List do Rzymian 6:23. Na co tak naprawdę zasługujemy, jeśli grzeszymy? 
____________________________________________________________________________ 
 

9. Co nam Bóg daje w zamian przez łaskę? 
____________________________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj List do Rzymian 10:3. Jeśli próbujemy postawić przed Bogiem naszą własną 
sprawiedliwość, to co robimy nie tak? _____________________________________________ 
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11. Przeczytaj 1 List Jana 1:9 i List do Rzymian 4:3. Co Bóg obiecał zrobić ze WSZYSTKIMI 
naszymi grzechami i przewinieniami, jeśli tylko uwierzymy? 
____________________________________________________________________________ 
 

12. Co ci to mówi o charakterze Boga? 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
1 Ks. Mojżeszowa 3:1 – (1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan 
Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno 
wam jeść? 
 
1 Ks. Mojżeszowa 2:17 – (17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko 
zjesz z niego, na pewno umrzesz. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 3:3 – (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie 
wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.  
 
1 Ks. Mojżeszowa 3:6 – (6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia 
i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. 
Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 3:9-10 – (9) Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? 
(10) A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego 
skryłem się. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 3:22,24 – (22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro 
i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, 
a potem żył na wieki! (24) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której 
został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty 
miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. 
 
List do Rzymian 5:17 – (17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować 
przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą 
królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 
 
List do Rzymian 6:23 – (23) Zapłatą bowiem za grzech [jest] śmierć, ale darem łaski Boga jest 
życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. 
 
List do Rzymian 10:3 – (3) Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną 
sprawiedliwość, nie byli poddani sprawiedliwości Boga. 

 
1 List Jana 1:9 – (9) Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam 
przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. 
 
List do Rzymian 4:3 – (3) Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało 
mu to poczytane za sprawiedliwość. 



21 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj 1 Mojżeszową 3:1. O co Szatan zapytał Ewę? „Czy rzeczywiście Bóg 
powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?”. 

 
2. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:3. Jakie słowo lub słowa dodała Ewa do tego, co Bóg 

powiedział Adamowi? Nie powinni go nawet dotykać. 
 

3. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:6. Gdy Szatan był już w stanie wlać zwątpienie w umysł 
Ewy podając w wątpliwość Słowo Boże, co zrobiła Ewa dalej w tym wersecie? Wzięła 
i zjadła z Drzewa. 

 
4. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:9-10. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, czy Bóg nadal się z nimi 

komunikował chcąc utrzymać relację z nimi? Tak. 
 

5. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:22,24. Dlaczego Bóg wyprowadził Adama i Ewę z Ogrodu? 
Aby nie zjedli z Drzewa Życia a później żyli wiecznie w stanie grzechu. 

 
6. Czy widzisz, że to był raczej akt Bożego miłosierdzia, niż kara? Tak. 

 
7. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. W jaki sposób uzyskujemy obfitość Bożej łaski i dar 

sprawiedliwości? Otrzymujemy ją. 
 

8. Przeczytaj List do Rzymian 6:23. Na co tak naprawdę zasługujemy, jeśli grzeszymy? 
Na śmierć. 

 
9. Co nam Bóg daje w zamian przez łaskę? Życie wieczne w Jezusie. 

 
10. Przeczytaj List do Rzymian 10:3. Jeśli próbujemy postawić przed Bogiem naszą własną 

sprawiedliwość, to co robimy nie tak? Nie poddajemy się Jezusowi, który jest naszą 
sprawiedliwością. 

 
11.  Przeczytaj 1 List Jana 1:9 i List do Rzymian 4:3. Co Bóg obiecał zrobić ze WSZYSTKIMI 

naszymi grzechami i przewinieniami, jeśli tylko uwierzymy? Obiecał je usunąć, 
zapomnieć, przebaczyć. 

 
12. Co ci to mówi o charakterze Boga? Bóg jest miłosierny i kochający. 
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Poziom 1 Lekcja 5 
 

PRAWDZIWA NATURA BOGA 
Andrew Wommack 

 
Aby mieć dobrą relację z Panem, musimy poznać jego prawdziwą naturę i charakter. Czy Bóg 

jest zły z powodu naszych grzechów, czy może jest miłosiernym Bogiem, który pragnie dać nam 
Swoje życie i błogosławieństwo, niezależnie od naszych uczynków? Pismo Święte pokazuje nam 
w zasadzie dwa sposoby patrzenia na Boga. Jednak niezależnie od nich, Bóg się nie zmienił ani 
nie robi niczego inaczej. Był taki czas, kiedy według terminologii użytej w Biblii, Bóg „trzymał 
ludzkie grzechy przeciwko nim”. 

 
Możemy to porównać do wychowywania dzieci. Kiedy dzieci są małe, wytłumaczenie 

im czegokolwiek słowną argumentacją jest prawie niemożliwe. Choćby próba wytłumaczenia 
im, dlaczego powinny zachowywać się dobrze, albo dlaczego nie powinny być samolubne, 
zabierając zabawki swojemu rodzeństwu. One potrzebują znać zasady, a kiedy je złamią, muszą 
być zdyscyplinowane. Zasady powinny być na nich wymuszane, nawet jeśli nie wiedzą o Bogu 
i diable lub o tym, że przez samolubstwo dają diabłu przystęp. One mogą nie rozumieć tych 
pojęć, ale zrozumieją, gdy po powtórzonej złej czynności, zostaną ukarane. 

 
W pewnym sensie tak właśnie postępował Bóg w Starym Testamencie. Kiedy narodzenie 

na nowo nie było jeszcze możliwe, ludzie nie mieli wglądu i rozeznania w sprawy duchowe. 
W czasach Nowego Testamentu jest to możliwe. Bóg nadał Prawo i egzekwował je karą, a nawet 
śmiercią, by odciągnąć ludzi od grzechu. Ponieważ Szatan niszczył ludzkość grzechem, grzech 
musiał zostać powstrzymany ograniczeniami, które były egzekwowane. Z tego powodu powstało 
wrażenie, że Bóg nigdy nas nie kochał ze względu na nasze grzechy. Słowo Boże tego nie uczy. 
List do Rzymian 5:13: (13) Grzech bowiem był na świecie aż do [nadania] prawa, ale grzechu się 
nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Aż do nadania Prawa oznacza czas przed Mojżeszem, kiedy 
to Bóg podyktował Dziesięć Przykazań i resztę praw, które były nadane narodowi żydowskiemu. 
Aż do tamtego czasu, grzech był na świecie, ale nie był liczony (ang. zaliczony). Znaczenie słowa 
zaliczyć to inaczej wpisać na czyjeś konto. Tak jak w sklepie, kiedy kupujesz i mówisz: „Wpisz 
to na moje konto”. Kiedy coś jest wpisane na twoje konto, jest naliczana zapłata, którą jesteś 
winien uiścić. Jeśli zakupu ci nie policzono, to znaczy, że nie mogą za towar żądać od ciebie 
zapłaty. 
 

Ten werset mówi, że do czasu nadania Dziesięciu Przykazań, grzech nie był trzymany 
przeciwko ludziom. To niezwykłe stwierdzenie. Popatrz na 1 Ks. Mojżeszową rozdział 3 i 4. 
Większość ludzi myśli, że gdy Adam i Ewa zgrzeszyli przeciwko Bogu, ponieważ On jest święty 
a ludzkość teraz była grzeszna, Bóg nie mógł mieć z nimi już więcej nic do czynienia. Myślą, 
że Bóg wypędził człowieka z Ogrodu, ponieważ chciał go usunąć sprzed swojej obecności, 
ponieważ Święty Bóg nie mógł mieć nic wspólnego z nie świętym człowiekiem. Uważają, 
że do momentu, aż uprzątniesz swoje życie poprzez dobre zachowanie, Bóg nie będzie mógł mieć 
z tobą żadnej relacji. Jest to sprzeczne z przesłaniem Jezusa. List do Rzymian 5:8 mówi, że Bóg 
okazał swoją miłość dla ciebie i dla mnie, a kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas 
umarł; więc Nowy Testament naucza, że Bóg okazał swoją miłość do ciebie w momencie, kiedy 
byłeś jeszcze w grzechu, a nie po tym, jak poprawiłeś swoje zachowanie. Jedną z wielkich prawd 
Ewangelii, która zmieni twoje życie, jest zrozumienie, że Bóg cię kocha takim, jakim jesteś. 
Kocha cię tak bardzo, że jeśli przyjmiesz jego miłość, nie będziesz chciał zostać takim, jakim 
jesteś. Zmienisz się, ale twoja zmiana będzie rezultatem Bożej miłości, a nie sposobem jej 
zdobycia. 
 

W 1 Księdze Mojżeszowej 4 możesz zobaczyć, że Bóg nadal spotykał się z ludźmi. On wciąż 
rozmawiał z Adamem i Ewą, nawet po ich upadku. Rozmawiał z Kainem i Ablem, a gdy składali 
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Mu ofiarę, przemawiał do nich słyszalnym głosem. Po ich reakcji widać, że byli przyzwyczajeni 
do słuchania Jego głosu i wcale się Go nie bali. Gdy Kain zabił swego brata Abla i stał się 
pierwszym mordercą na ziemi, Boży słyszalny głos wyszedł z nieba: Gdzie jest twój brat Abel? 
Kain skłamał Bogu, jak widać bez skrupułów. Tak może się dziać jedynie wtedy, gdy ktoś jest 
przyzwyczajony do słuchania Bożego głosu do tego stopnia, że nie wzbudza to w nim 
najmniejszego strachu. Wszystko wskazuje na to, że Bóg nadal miał relację z ludźmi i nie 
przerwał jej, a tak się w to dzisiaj wierzy. Bóg nie zaliczał ludziom ich grzechów. Czy to oznacza, 
że je akceptował lub to, że nie były one czymś niewłaściwym? Nie. To z tego właśnie powodu 
Bóg nadał Prawo. Bóg musiał nadać Prawo, by wprowadzić odpowiedni standard dla ludzkości. 
Bóg musiał uzmysłowić ludziom, że jest im potrzebny Zbawiciel i że ludzkość potrzebuje się 
ukorzyć i przyjąć przebaczenie jako dar. Niestety, religia zmanipulowała i przekręciła te rzeczy, 
by nauczać, że Prawo zostało dane, abyś mógł je przestrzegać i dzięki temu zasłużyć na Boże 
przebaczenie i akceptację. Nie! Zadaniem Starotestamentowego Prawa było powiększenie 
twojego grzechu do takiego stopnia, abyś przestał próbować ratować samego siebie i byś zawołał: 
„Boże! Jeśli to jest Twój standard świętości, nie mogę tego osiągnąć! Przebacz mi, zmiłuj się 
nade mną!”. Ogólnie, naturą Boga od zawsze jest miłość. 

 
 

Pytania 
 
1. Przeczytaj List do Rzymian 5:13. Co znaczy słowo zaliczać? 

___________________________________________________________________________ 
 
2. Przeczytaj List do Rzymian 7:7. Dlaczego Prawo zostało nadane?  

___________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj List do Galacjan 3:24. Według tego wersetu, jakie było zadanie Prawa? 
___________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 8:1-11. Jak Jezus postąpił z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie? 
___________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Jana 3:34. Czy czyny i słowa Jezusa odzwierciedlały prawdziwą naturę Boga? 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj 1 List Jana 4:8. Według tego wersetu, czym jest prawdziwa natura Boga? 
___________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj List do Rzymian 5:6. Boża miłość była nam okazana, kiedy byliśmy...? 
___________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj List do Rzymian 5:8. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze…? 
___________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj List do Rzymian 5:10. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze...?  
___________________________________________________________________________ 
 

10. Gdybyś poprosił Jezusa Chrystusa o przebaczenie i stanie się twoim Zbawicielem, i Panem; 
wierząc w Jego ofiarę za twoje grzechy, czy Bóg okazałby ci swoją prawdziwą naturę łaski 
i miłości? 
___________________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
List do Rzymian 5:13 – (13) Grzech bowiem był na świecie aż do [nadania] prawa, ale grzechu 
się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. 
 
List do Rzymian 7:7 – (7) Cóż więc powiemy? Że prawo [jest] grzechem? Nie daj Boże! 
Przeciwnie, nie poznałem grzechu [jak] tylko przez prawo, bo i o pożądliwości nie wiedziałbym, 
gdyby prawo nie mówiło: Nie będziesz pożądał. 
 
List do Galacjan 3:24 – (24) Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy 
z wiary byli usprawiedliwieni. 
 
Ew. Jana 8:1-11 – (1) A Jezus poszedł na Górę Oliwną. (2) Potem znowu wcześnie rano przyszedł 
do świątyni, a cały lud zszedł się do niego. I siadłszy, nauczał ich. (3) I przyprowadzili do niego 
uczeni w Piśmie i faryzeusze kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku; 
(4) Powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. 
(5) W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? (6) A mówili to, 
wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. 
(7) A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. (8) I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. (9) A gdy oni 
to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy 
od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca pośrodku. (10) A Jezus 
podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej: Kobieto, gdzież są ci, 
którzy cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? (11) Ona odpowiedziała: Nikt, Panie. A Jezus 
powiedział do niej: I ja ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. 
 
Ew. Jana 3:34 – (34) Ten bowiem, którego Bóg posłał, mówi słowa Boże, bo Bóg daje [mu] 
Ducha bez miary. 
 
1 List Jana 4:8 – (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 
 
List do Rzymian 5:6 – (6) Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie 
umarł za bezbożnych. 
 
List do Rzymian 5:8 – (8) Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy 
grzesznikami, Chrystus za nas umarł.  
 
List do Rzymian 5:10 – (10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem 
przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List do Rzymian 5:13. Co znaczy słowo zaliczać? Obciążyć czyjeś konto. 
 

2. Przeczytaj List do Rzymian 7:7. Dlaczego Prawo zostało nadane? By uświadomić ludziom 
grzech. 

 
3. Przeczytaj List do Galacjan 3:24. Według tego wersetu, jakie było zadanie Prawa? 

By pokazać ludziom, że potrzebują Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 8:1-11. Jak Jezus postąpił z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie? Okazał 
jej łaskę i miłosierdzie. 



25 

5. Przeczytaj Ew. Jana 3:34. Czy czyny i słowa Jezusa odzwierciedlały prawdziwą naturę 
Boga? Tak. 

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 4:8. Według tego wersetu, czym jest prawdziwa natura Boga? 

Miłością. 
 

7. Przeczytaj List do Rzymian 5:6. Boża miłość była nam okazana, kiedy byliśmy...? Bezsilni, 
beznadziejni, bezbożni. 

 
8. Przeczytaj List do Rzymian 5:8. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze...? Grzesznikami. 

 
9. Przeczytaj List do Rzymian 5:10. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jeszcze...? Wrogami. 

 
10. Gdybyś poprosił Jezusa Chrystusa o przebaczenie i stanie się twoim Zbawicielem, i Panem; 

wierząc w Jego ofiarę za twoje grzechy, czy Bóg okazałby ci swoją prawdziwą naturę łaski 
i miłości? Tak. 
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Poziom 1 Lekcja 6 
 

OPAMIĘTANIE SIĘ 
Don Krow 

 
Niektórzy ludzie w sprawie opamiętania dochodzą do nieporozumienia. Opamiętanie, czyli 

skrucha, to nie jest osiągnięcie doskonałości, ale zmiana kierunku. Będziemy omawiali 
przypowieść o Synu Marnotrawnym, czyli o zagubionym synu. Jezus opowiada historię, która 
doskonale obrazuje, co ma miejsce, gdy człowiek postanowi opamiętać się. W Ew. Łukasza 15:11-
12 Jezus mówi tak: (11) Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. (12) I powiedział 
młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc 
majątek między nich. 

 
Młodszy syn pragnął otrzymać swoją część majątku, jeszcze przed śmiercią swojego ojca, 

co było dość niespotykane; ojciec jednak go usłuchał i rozdzielił swoją majętność na obu synów. 
(13) Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam 
swój majątek, żyjąc rozpustnie. Młodszy syn zabrał swoją część, udał się do dalekiego kraju i żyjąc 
na swoją rękę, roztrwonił majątek. Jedno z tłumaczeń mówi, że roztrwonił majątek bawiąc się 
i wydając pieniądze na prostytutki. 

 
Czytamy dalej: (14) A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął 

cierpieć niedostatek. (15) Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał 
go na swoje pola, aby pasł świnie. Zatrudnił się u człowieka z tego dalekiego kraju na stanowisku 
świniopasa. (16) I pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie 
dawał. Był tak bardzo głodny, że pragnął świńskiego jedzenia... czegokolwiek, ale nikt mu nie 
chciał nic dać. Przepuścił naprawdę wszystko, co miał. Werset 17: Wtedy opamiętał się 
i powiedział: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Jedno 
z tłumaczeń mówi, że wrócił mu rozum. Innymi słowy, słudzy jego ojca mieli więcej niż dość 
jedzenia, a on umierał z głodu. 

 
Podjął decyzję – opamiętał się. Opamiętanie to zmiana myślenia, to zmiana serca, która sprawia, 

że człowiek się odwraca i idzie w nowym kierunku. (18) Wstanę [więc] i pójdę do mego ojca, 
i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie; (19) I nie jestem już godny 
nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. „Ojcze, uczyń mnie 
chociaż niewolnikiem. Zgrzeszyłem przeciwko tobie, roztrwaniając twój majątek, oraz przeciwko 
Bogu. Uczyń mnie choćby niewolnikiem”. Wtedy powstał i poszedł do swojego ojca. Opamiętanie 
to coś więcej, niż zmiana postawy, myślenia i serca. Ono sprawia w człowieku chęć podjęcia 
decyzji, w którą się uwierzyło, pragnienie odwrócenia się (lub nawrócenia) i pójścia w nowym 
kierunku. Wszyscy odwróciliśmy się od Boga – naszego Ojca i od nieba – naszego domu. 
Ks. Izajasza 53:6 mówi tak: Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. 

 
Dalsza część historii ma miejsce w wersetach 20-24: Wstał i poszedł do ojca swego. Jednego 

wieczoru opowiadałem tę historię pewnemu człowiekowi, który nigdy wcześniej jej nie słyszał. 
Ten człowiek był przekonany, że gdy syn powróci, jego ojciec powie: „Synu, popatrz coś narobił. 
Roztrwoniłeś cały mój majątek, wszystko, co w życiu zgromadziłem. Bądź więc moim 
niewolnikiem”. Większość ziemskich ojców prawdopodobnie byłaby rozgniewana i miałaby 
właśnie takie podejście do sprawy, ale podejście tego ojca było inne. (20) …A gdy był jeszcze 
daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się [nad nim], a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję 
i ucałował go. (21) I powiedział do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą; nie 
jestem już godny nazywać się twoim synem. (22) Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 
Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i obuwia na nogi. 
(23) Przyprowadźcie tłuste cielę i zabijcie; jedzmy i radujmy się. (24) Ten mój syn bowiem był 
martwy, a znowu żyje, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Zaczęło się przyjęcie! 
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Kiedyś, kiedy opowiadałem tę historię, ktoś powiedział: „Rozumiem, co Jezus chce powiedzieć. 
Jeśli zwrócę się do Ojca w niebie, wołając o miłosierdzie: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie 
i nie jestem godzien być Twoim synem”, On mnie przyjmie”. Nasz Niebiański Ojciec okaże 
współczucie i nie zrobi z ciebie niewolnika. On przywróci cię do pełnego synostwa z sobą. Bóg 
czeka. Czy już zawróciłeś? Dlaczego nie miałbyś zwrócić się do Boga – naszego Ojca i do nieba – 
naszego domu, jeszcze dziś? 

 
Pytania 

 
1. Zdefiniuj słowo opamiętanie.______________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 13:1-5. Co trzeba zrobić, żeby nie zginąć? 

____________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj 2 List Piotra 3:9. Czego Bóg pragnie dla wszystkich ludzi? 
____________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:19-31. Dlaczego w Ew. Łukasza 16:28 bogacz chciał, żeby ktoś 
z umarłych poszedł do jego braci? 
____________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:30. Co musieliby zrobić jego bracia, by uniknąć miejsca męki 
(piekła)? _____________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:18. Pomimo że nie bezpośrednio, jednak ten werset mówi 
o opamiętaniu. Co czeka tych, którzy opamiętają się? 
____________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:20. W ostatniej części tego wersetu są wymienione trzy rzeczy 
odnoszące się do pogan. Jakie to rzeczy? 
____________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23. Co powiedział Jezus o ludziach, którzy robią swoje, zamiast 
wypełniać wolę Boga? 
____________________________________________________________________________ 
 

9. Co zauważasz, patrząc na ważność opamiętania w porównaniu z pustym mówieniu o Bogu? 
____________________________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj Ks. Izajasza 55:7. Co powinien zrobić bezbożny? 
____________________________________________________________________________ 
 

11. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić bezbożny? 
____________________________________________________________________________ 
 

12. Co Bóg uczyni dla osoby, która zrobi te dwie rzeczy wymienione powyżej? 
____________________________________________________________________________ 
 

13. Przeczytaj Ew. Łukasza 15:7. Jak reaguje niebo na opamiętanie się jednego człowieka? 
____________________________________________________________________________ 
 

14. Przeczytaj Dz. Apostolskie 3:19. Jeśli opamiętasz się i się nawrócisz, co się stanie z twoimi 
grzechami? ___________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Łukasza 13:1-5 – (1) W tym samym czasie niektórzy z [tam] obecnych oznajmili 
mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. (2) A Jezus im odpowiedział: Czy 
myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, 
że to ucierpieli? (3) Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo 
zginiecie. (4) Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, 
było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie mieszkający w Jerozolimie? (5) Bynajmniej, mówię 
wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. 
 
2 List Piotra 3:9 – (9) Nie zwleka Pan ze [spełnieniem] obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, 
ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli 
do pokuty. 
 
Ew. Łukasza 16:19-31 – (19) Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior 
i wystawnie ucztował każdego dnia. (20) Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego 
wrót owrzodziały; (21) Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Nadto 
i psy przychodziły i lizały jego wrzody. (22) I umarł żebrak, i został zaniesiony przez aniołów 
na łono Abrahama. Umarł też bogacz i został pogrzebany. (23) A [będąc] w piekle i cierpiąc męki, 
podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) Wtedy zawołał: Ojcze 
Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec swego palca w wodzie 
i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. (25) I powiedział Abraham: Synu, wspomnij, 
że za życia odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, 
a ty cierpisz męki. (26) I oprócz tego wszystkiego między nami a wami jest utwierdzona wielka 
przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść do was, nie mogli, ani stamtąd przejść do nas. 
(27) A on powiedział: Proszę cię więc, ojcze, abyś posłał [go] do domu mego ojca. (28) Mam 
bowiem pięciu braci - niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. (29) Lecz 
Abraham mu powiedział: Mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają. (30) A on odpowiedział: 
Nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. 
(31) I powiedział do niego: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś 
zmartwychwstał, nie uwierzą.  
 
Ew. Łukasza 16:30 – (30) A on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych 
przyjdzie do nich, będą pokutować. 
 
Dz. Apostolskie 26:18 – (18) Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócili się od ciemności do światła, 
od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi 
przez wiarę we mnie. 
 
Dz. Apostolskie 26:20 –  (20) Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, 
w całej Judei, i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne 
pokuty. 
 
Ew. Mateusza 7:21-23 – (21) Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa 
niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) Wielu powie 
mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie 
wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy 
im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.  
 
Ks. Izajasza 55:7 – (7) Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się 
nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu! 
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Ew. Łukasza 15:7 – (7) Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego 
pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
pokuty. 
 
Dz. Apostolskie 3:19-20 – (19) Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były 
zgładzone… 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Zdefiniuj słowo opamiętanie.  
A. To konfrontacja „twarzą w twarz” z nową decyzją.  
B. To zmiana myślenia. 
C. To zmiana serca, której rezultatem jest nawrócenie do Boga i zejście z naszych 

dróg na Jego drogi. 
D. To zmiana kierunku, nie doskonałość i zadośćuczynienie. 
E. To podjęcie decyzji, która zmienia całkowicie kierunek życia. 
F. Zejście ze swoich dróg i całkowite poddanie się Bogu, i Jego drogom.  
G. To zwrócenie się osoby do Boga, przez Jezusa Chrystusa. 

 
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 13:1-5. Co trzeba zrobić, żeby nie zginąć? Opamiętać się. 

 
3. Przeczytaj 2 List Piotra 3:9. Czego Bóg pragnie dla wszystkich ludzi? Aby wszyscy się 

opamiętali. 
 

4. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:19-31. Dlaczego w Ew. Łukasza 16:28 bogacz chciał, żeby ktoś 
powstał z martwych i poszedł do jego braci? Aby uniknęli miejsca męki. 

 
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:30. Co musieliby zrobić jego bracia, by uniknąć miejsca męki 

(piekła)? Musieliby opamiętać się. 
 

6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:18. Pomimo że nie bezpośrednio, jednak ten werset mówi 
o pokucie. Co czeka tych, którzy opamiętają się?  

 
A. Otworzą im się oczy. 
B. Odwrócą się od ciemności do światłości. 
C. Odwrócą się od mocy Szatana do Boga.  
D. Otrzymają przebaczenie grzechów. 
E. Otrzymają dziedzictwo. 
 

7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:20. W ostatniej części tego wersetu są wymienione trzy rzeczy 
odnoszące się do pogan. Jakie to rzeczy?  
A. Pokuta. 
B. Zwrócenie się do Boga. 
C. Udowodnić swoje nawrócenie uczynkami. 
 

8. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23. Co powiedział Jezus o ludziach, którzy robią swoje, 
zamiast wypełniać wolę Boga? Czyniący bezprawie. 

 
8. Co zauważasz, patrząc na ważność opamiętania, w porównaniu z pustym mówieniu o Bogu? 

Zbawienie wynika z serca, nie z mówienia. 
 
9. Przeczytaj Ks. Izajasza 55:7. Co powinien zrobić bezbożny? Porzucić swoje drogi. 
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10. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić bezbożny? Porzucić stare myślenie i wrócić do Pana. 
 
11. Co Bóg uczyni dla osoby, która zrobi te dwie rzeczy wymienione powyżej? Udzieli łaski 

i miłosierdzia w obfitości. 
 
12. Przeczytaj Ew. Łukasza 15:7. Jak reaguje niebo na opamiętanie się jednego człowieka? 

Radość w niebie. 
 
13. Przeczytaj Dz. Apostolskie 3:19. Jeśli opamiętasz się i się nawrócisz, co się stanie z twoimi 

grzechami? Moje grzechy zostaną wymazane. 
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Poziom 1 Lekcja 7 
 

CAŁKOWITE ODDANIE 
Don Krow 

 
Ew. Łukasza 14:25-26: (25) I szły z nim wielkie tłumy. A on, odwróciwszy się, powiedział 

do nich: (26) Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony 
i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. 

 
W tym czasie służby, Jezusowi towarzyszyły tłumy ludzi. Język polski nie oddaje tego tak jak 

język grecki. Tutaj w grece jest użyty czas niedokonany. To znaczy, że w tym czasie niezliczone 
tłumy zaczęły towarzyszyć Jezusowi i nieustannie za Nim chodziły. Być może działo się tak 
z powodu cudów lub dlatego, że Jezus potrafił ludzi nakarmić. Nie znamy prawdziwego powodu, 
ale wielkie tłumy chodziły za Nim. W tym to czasie – jak czytamy – Jezus celowo zwrócił się 
do tłumu i powiedział coś, co spowodowało, że niektórzy ludzie już więcej za nim nie podążali. 

 
(26) Jeśli ktoś przychodzi do mnie, [to znaczy: kto chce pójść za Mną, chce Mi towarzyszyć, 

chce podążać, oto Mój warunek] a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 
i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. (Ew. Łukasza 14:26). Gdy spojrzałem 
na ten fragment, pomyślałem: „Panie, chyba nie mówiłeś poważnie. Co oznacza słowo nienawiść? 
Prawdopodobnie oznacza coś takiego, jak kochać mniej, coś w tym rodzaju”. Gdy zacząłem 
zgłębiać temat, w końcu odkryłem znaczenie słowa nienawiść. 

 
Jezus użył najmocniejszego możliwego słowa, aby podkreślić swą wypowiedź. Powiedział, 

że dopóki nie znienawidzisz swojej rodziny, matki, siostry, brata, nawet swojego życia, nie 
możesz zostać Jego uczniem. Chciałbym cię o coś zapytać. Czym jest najbliższa relacja, jaką 
kiedykolwiek można mieć z kimś na tej ziemi? To relacja z matką, z ojcem, z małżonkiem 
i dziećmi. Co się stanie, kiedy małżonek cię opuści i się z tobą rozwiedzie a rodzice umrą? Kto 
będzie ci wtedy bliski? Rodzeństwo. Jezus powiedział, że dopóki ich nie znienawidzisz, nie 
możesz być Jego uczniem. O czym On mówi? 

 
Jezus mówi o najbliższej relacji, jaką tylko można mieć. On prosi o zaangażowanie z twojej 

strony, gdzie On będzie najważniejszy. On chce być numerem jeden w twoim życiu. Jezus 
porównuje swoją relację z tobą do najbliższej relacji, jaką możesz mieć na tej ziemi. Nienawiść 
to metafora, porównanie. Jezus mówi: „Moja relacja z tobą jest tak ważna, że chcę, aby była 
ponad wszystkie ziemskie relacje”. Nikogo bardziej nie kochasz od swojej żony czy dzieci albo 
rodziców i rodzeństwa, za wyjątkiem jednej osoby. Wiesz, kim jest ta osoba? Nie, to nie Bóg. 
To TY. Siebie kochasz bardziej niż kogokolwiek ze swoich najbliższych. Dlaczego małżeństwa 
się rozpadają? Dlaczego ludzie się rozwodzą? Ponieważ kochają siebie bardziej, niż swojego 
małżonka. „Coś ci się nie podoba? No to pozbędę się ciebie”. 

 
Jezus powiedział, że chce być numerem jeden, ponad jedną szczególną relacją; twoim 

egoistycznym życiem. To jest prawdziwe uczniostwo. Jezus nie mówi o byciu uczniem bez 
kosztów. Prosi nas, byśmy szli za Nim. On prosi, by mógł być numerem jeden w naszym życiu. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Łukasza 9:57-62. Co ten fragment mówi o poziomie oddania 
w naśladowaniu Jezusa?______________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 8:13-14. Dlaczego niektórzy ludzie odpadają lub odchodzą 

od chrześcijańskiej wiary?_____________________________________________________ 
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3. Przeczytaj Ks. Ezechiela 16:8. Bóg używa małżeństwa, by zilustrować swoją relację z Jego 
ludem. Czyją własnością stał się lud w tej relacji?__________________________________ 
 

4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:19. Do kogo należysz?_____________________________ 
 

5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:20. Do kogo należy twoje ciało i twój duch? 
__________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj List Jakuba 4:4. Czy można popełnić duchowe cudzołóstwo wobec Boga? 
__________________________________________________________________________ 
 

7. Co stanowi o duchowym cudzołóstwie w Bożych oczach? Zajrzyj do Listu do Rzymian 
1:25.______________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj Ew. Jana 2:23-25. Czego możemy się nauczyć o zaangażowaniu i o wierze z tych 
wersetów?_________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:28-30. Czy policzyłeś wszystkie koszty pójścia za Jezusem? 
Czy chcesz iść za Nim?_______________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Łukasza 9:57-62 – (57) Kiedy byli w drodze, ktoś powiedział do niego: Panie, pójdę za tobą, 
dokądkolwiek się udasz. (58) Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie - gniazda, 
ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. (59) Do innego zaś powiedział: Pójdź za mną! Ale 
on rzekł: Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mego ojca. (60) Lecz Jezus 
mu odpowiedział: Niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże. 
(61) Jeszcze inny powiedział: Pójdę za tobą, Panie, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, 
którzy są w moim domu. (62) Jezus mu odpowiedział: Nikt, kto przykłada swoją rękę do pługa 
i ogląda się wstecz, nie nadaje się do królestwa Bożego. 
 
Ew. Łukasza 8:13-14 – (13) A tymi na skale [są ci], którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują 
słowo. Nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. (14) To zaś, które 
padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa 
i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. 
 
Ks. Ezechiela 16:8 – (8) A gdy znowu przechodziłem koło ciebie i widziałem cię, oto nadszedł twój 
czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad tobą poły swojej szaty i nakryłem twoją nagość, 
związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze - mówi Wszechmocny Pan - i stałaś 
się moją. 
 
1 List do Koryntian 6:19 – (19) Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, 
[który] jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie?  
 
1 List do Koryntian 6:20 – (20) Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w 
waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. 
 
List Jakuba 4:4 – (4) Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest 
nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem 
Boga. 
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List do Rzymian 1:25 – (25) [Oni to] zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, 
i służyli [jemu] raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 
 
Ew. Jana 2:23-25 – (23) A gdy był w Jerozolimie podczas Paschy w święto, wielu uwierzyło w jego 
imię, widząc cuda, które czynił. (24) Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał 
wszystkich; (25) I nie potrzebował, aby [mu] ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem 
wiedział, co było w człowieku.  
 
Ew. Łukasza 14:28-30 – (28) Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, najpierw nie usiądzie i nie 
obliczy wydatków, czy mu wystarczy na ukończenie? (29) Aby czasem, gdyby położył fundament, 
a nie mógłby ukończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli się z niego naśmiewać; 
(30) Mówiąc: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał ukończyć. 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Łukasza 9:57-62. Co ten fragment mówi o poziomie zaangażowania 
w naśladowaniu Jezusa? Całkowite poddanie. 
 

2. Przeczytaj Ew. Łukasza 8:13-14. Dlaczego niektórzy ludzie odpadają lub odchodzą 
od chrześcijańskiej wiary? Nigdy nie zapuścili korzeni w Słowo Boże. Troski, bogactwa 
i przyjemności tego życia odciągają ich. 
 

3. Przeczytaj Ks. Ezechiela 16:8. Bóg używa małżeństwa, by zilustrować swoją relację 
z Jego ludem. Czyją własnością stał się lud w tej relacji? Boga. 
 

4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:19. Do kogo należysz? Do Boga. 
 

5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:20. Do kogo należy twoje ciało i twój duch? Do Boga.  
 

6. Przeczytaj List Jakuba 4:4. Czy można popełnić duchowe cudzołóstwo wobec Boga? Tak. 
 

7. Co stanowi o duchowym cudzołóstwie w Bożych oczach? Serce, które odwróciło się 
od Niego do bałwanów (to rzeczy dla ciebie ważniejsze do Boga). Zajrzyj do Listu 
do Rzymian 1:25. 
 

8. Przeczytaj Ew. Jana 2:23-25. Czego możemy się nauczyć o zaangażowaniu i o wierze 
z tych wersetów? Jezus chce naszych serc w całości (zupełne zaangażowanie). 
 

9. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:28-30. Czy policzyłeś wszystkie koszty pójścia za Jezusem? 
Czy chcesz iść za Nim? Tak. 
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Poziom 1 Lekcja 8 
 

CHRZEST WODNY 
Don Krow 

 
Pytanie: „Chcę wiedzieć, czy trzeba być ochrzczonym, żeby pójść do nieba. Kocham Boga 

i zostałem ochrzczony w wieku 7 lat. Teraz mam lat 18 i ktoś z kościoła powiedział mi, że nikt 
nie może być zbawiony i ochrzczony w takim młodym wieku. Twierdzi także, że do zbawienia 
chrzest jest konieczny, ale moja rodzina z wyznania baptystów mówi, że nie jest. Ja chcę iść 
do nieba. Żyję dla Boga na każdy możliwy sposób, ale muszę wiedzieć, czy mam dać się ochrzcić 
ponownie, ponieważ jestem już w odpowiednim wieku, by podjąć taką decyzję. Proszę, pomóż 
najszybciej jak się da. Błogosławię i dziękuję”. 

 
Odpowiedź: Zbawienie i przebaczenie grzechów przychodzi za darmo, jako dar przez wiarę 

w Jezusa Chrystusa. Dz. Apostolskie 10:43 mówią: (43) Temu wszyscy prorocy wydają 
świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. 
Zbawienie przychodzi przez wiarę; to znaczy przez zaufanie i poleganie na Jezusie, w Jego 
przelaną krew, która daje ci pojednanie z Bogiem. W Dz. Apostolskich 10:44-48, Duch Święty 
został podarowany wierzącym (potwierdzając ich zbawienie) przed ich chrztem. 

 
W innym miejscu wydaje się, że przebaczenie grzechów nastąpiło w czasie chrztu wodnego 

(Dz. Apostolskie 2:38). Chrzest wodny jest wyrazem lub aktem wiary, która była wcześniej 
wyznana, gdy osoba przyszła do Jezusa w upamiętaniu i w wierze (Ew. Marka 16:16 – Kto 
uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony). Chrzest był także 
oznaką wołania do Pana o czyste sumienie (Dz. Apostolskie 22:16, 1 List Piotra 3:21). 

 
Jeżeli naprawdę zwróciłeś się do Jezusa z całego serca w wieku 7 lat i zostałeś ochrzczony, Bóg 

przyjął twoją dziecięcą wiarę. Chrzest musi jednak spełniać pewne warunki. Jednym z nich jest 
opamiętanie. Czy przeżyłeś zmianę serca i myśli, co skutkowało odwróceniem się od grzechu 
do Jezusa i Jego przebaczeniem (Dz. Apostolskie 2:38, 20:21 i 17:30)? Czy wyznałeś swoją wiarę 
w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela (Ew. Marka 16:16, Ew. Jana 3:16, List do Rzymian 
10:9-10)? Jeśli nie, to zwróć się do Jezusa w tej chwili, opamiętaj się i odwróć się od swoich 
grzechów, przyjmij jego łaskę, by ci przebaczył i zapieczętuj swoją decyzję pójścia za Nim przez 
chrzest wodny. 

 
Chrzest jest aktem, wyrazem wiary w Jezusa. Bez wiary sam akt nic nie znaczy. Ludzie, 

którzy przyszli do Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, byli chętni wyrazić swoją wiarę 
i otwarcie wyznać Jezusa publicznie. Ludzie mówiący nie przykazaniu Jezusa pokazują, że ich 
wiara jest martwa. Wiara jest martwa, jeśli ludzie nie chcą jej wyrazić (List Jakuba 2:18-19). 
Sama wiara zbawia, ale wiara nigdy nie jest sama. Ona zawsze chce się wyrazić. Chrzest był 
sposobem wyznania tej wiary. Chrzest nie zbawia; Jezus zbawia. Woda nie zmywa grzechów; 
to krew Jezusa je zmywa. Przez wiarę ta krew jest także dla ciebie i czasami ta wiara była 
wyrażana w czasie chrztu. Pytanie brzmi, czy opamiętałeś się? Czy wierzysz w Niego (w Jezusa)? 
Jeśli tak, na co jeszcze czekasz? Wstań i daj się ochrzcić! 

 
 

Pytania 
 
1. O co pyta ten młody człowiek?___________________________________________________ 

 
2. W jaki sposób przychodzi zbawienie zgodnie z fragmentem z Dz. Apostolskich 10:43? 

____________________________________________________________________________ 
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3. Chrzest jest wyrazem wiary, który najczęściej miał miejsce w chwili zbawienia. W jaki sposób 
Dz. Apostolskie 2:38 wyrażają tę prawdę? __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

4. W jaki sposób Ew. Marka 16:16 wyraża tę prawdę? __________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

5. Chrzest to sposób wołania do Pana. W jaki sposób Dz. Apostolskie 22:16 wyrażają tę prawdę? 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

6. Chrzest jest sposobem wołania do Pana o czyste sumienie. Czy 1 List Piotra 3:21 potwierdza 
tę prawdę? ___________________________________________________________________ 
 

7. Jakie są wymagania dotyczące chrztu według Dz. Apostolskich 2:38? 
____________________________________________________________________________ 
 

8. Jakie są wymagania dotyczące chrztu według Ew. Marka 16:16?________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

9. Czy niemowlę może opamiętać się?________________________________________________ 
 

10. Czy niemowlę może uwierzyć?___________________________________________________ 
 

11. Przeczytaj Dz. Apostolskie 10:43,48. Jaki następny krok powinien wykonać wierzący 
po uwierzeniu w Chrystusa? _____________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Dz. Apostolskie 10:43 – (43) Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, 
kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. 
 
Dz. Apostolskie 2:38 – (38) Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was 
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. 
 
Ew. Marka 16:16 – (16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, 
będzie potępiony. 
 
Dz. Apostolskie 22:16 – (16) A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy 
swoje, wezwawszy imienia jego. 
 
1 List Piotra 3:21 – (21) Ona [woda] jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie 
pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa. 
 
Dz. Apostolskie 10:44-48 – (44) A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił 
na wszystkich słuchających tej mowy. (45) I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, 
którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. (46) Słyszeli ich 
bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał: (47) Czy ktoś może 
odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? (48) I nakazał 
ochrzcić ich w imię Pana. I prosili go, aby [u nich] został kilka dni. 
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Odpowiedzi 
 

1. O co pyta ten młody człowiek? Czy musi być ochrzczony, by pójść do nieba. 
 

2. W jaki sposób przychodzi zbawienie zgodnie z fragmentem z Dz. Apostolskich 10:43? 
Za darmo, jako dar przez wiarę w Jezusa Chrystusa. 

 
3. Chrzest jest wyrazem wiary, który najczęściej miał miejsce w chwili zbawienia. W jaki sposób 

Dz. Apostolskie 2:38 wyrażają tę prawdę? Piotr powiedział: „Opamiętajcie się i dajcie się 
ochrzcić”. 
 

4. W jaki sposób Ew. Marka 16:16 wyraża tę prawdę? Jezus powiedział: „Kto uwierzy 
i ochrzci się będzie zbawiony” sugerując, że może się to odbyć w tym samym czasie. 
 

5. Chrzest to sposób wołania do Pana. W jaki sposób Dz. Apostolskie. 22:16 wyrażają 
tę prawdę? Fragment ten mówi, że jeśli osoba wezwie imienia Pańskiego, jej grzechy 
będą zmyte. Wydaje się, że wzywanie imienia Pańskiego może być dosłowne 
(Ew. Łukasza 18:13) lub wyrażone w chrzcie, według tego fragmentu. 
 

6. Chrzest jest sposobem wołania do Pana o czyste sumienie. Czy 1 List Piotra 3:21 potwierdza 
tę prawdę? Tak. 
 

7. Jakie są wymagania dotyczące chrztu, według Dz. Apostolskich 2:38? Opamiętanie. 
 

8. Jakie są wymagania dotyczące chrztu, według Ew. Marka 16:16? Trzeba uwierzyć. 
 

9. Czy niemowlę może opamiętać się? Nie. 
 

10. Czy niemowlę może uwierzyć? Nie. 
 

11. Przeczytaj Dz. Apostolskie 10:43,48. Jaki następny krok powinien wykonać wierzący 
po uwierzeniu w Chrystusa? Powinien dać ochrzcić się w wodzie. 
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Poziom 1 Lekcja 9 
 

TOŻSAMOŚĆ W CHRYSTUSIE (Część 1) 
Andrew Wommack 

 
W 2 Liście do Koryntian 5:17 czytamy: (17) Tak więc jeśli ktoś [jest] w Chrystusie, nowym 

[jest] stworzeniem; [to, co] stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wyrażenie w Chrystusie 
jest użyte w Nowym Testamencie ponad 300 razy i zawsze odnosi się do żywej relacji z Bogiem. 
Kiedy raz ją nawiążesz, stajesz się nowym stworzeniem. Niektóre tłumaczenia mówią stworzonym 
na nowo. 
 

To prowadzi do kluczowego zagadnienia, które jest niezbędne w zrozumieniu nowej tożsamości 
w Chrystusie. Wydarzenie to nie miało miejsca w świecie fizycznym. Nie mówimy tutaj o twoim 
fizycznym ciele, mówiąc, że całkowicie się zmieniło, albo że wyglądasz inaczej. Jeśli ktoś był 
gruby przed dostąpieniem zbawienia, nadal będzie gruby – chyba, że przejdzie na dietę. Nie 
mówimy tutaj także o twojej mentalnej, emocjonalnej części, o której często się mówi „prawdziwy 
ty”. Jeśli nie byłeś zbyt mądry przed dostąpieniem zbawienia, po tym wydarzeniu nie zmądrzejesz. 
Pozostaną także wszystkie twoje wspomnienia czy myśli. 
 

Jest jednak część trzecia, która według Słowa Bożego i poprzez proces eliminacji jest tą częścią, 
która uległa zmianie – to jest duch człowieka. Fragmentem weryfikującym to pojęcie jest 1 List 
do Tesaloniczan 5:23, w którym Paweł modli się za Tesaloniczan: (23) A sam Bóg pokoju niech 
was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu 
na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Fragment ten pokazuje, że mamy ducha, duszę 
i ciało. Ta cielesna część jest bardzo oczywista. Jest to część nas, która jest widoczna, nasz 
zewnętrzny człowiek. Wszyscy także rozumiemy, że jest jeszcze jedna część nas, nie cielesna; 
nasza emocjonalna, myśląca część, którą Pismo Święte nazywa duszą. Wiemy, że nawet bez 
kontaktu fizycznego, ktoś może cię dotknąć. Choćby poprzez słowa, w pozytywny lub negatywny 
sposób. Większość ludzi jest zestrojonych z częścią fizyczną i psychiczną, ale według Pisma 
Świętego jest jeszcze jedna część, którą jest duch. 
 

To duch jest tą częścią, która zostaje zmieniona na nowo po przyjęciu zbawienia. W zasadzie 
jest to część dająca życie. List Jakuba 2:26 mówi: (26) Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, 
tak i wiara bez uczynków jest martwa. Z tego fragmentu wynika, że to duch jest tym, co tchnęło 
życie w nasze fizyczne ciała. Z niego pochodzi nasze życie. W 1 Ks. Mojżeszowej 2, gdy Bóg 
stworzył Adama i Ewę, ciało Adama było skończone, ale później Bóg tchnął w nie dech życia. 
Słowo tchnął w Starym Testamencie jest tym samym słowem, które oznacza oddech i jest 
tłumaczone duch w innych miejscach. Bóg stworzył fizyczne ciało i duszewną część Adama, ale 
dopiero kiedy Bóg tchnął w niego dech życia, stał się on żyjącą istotą. Duch jest częścią nas, która 
daje życie. 
 

Przed zbawieniem, przed całkowitym oddaniem życia Panu, duch jest martwy. List do Efezjan 
2:1 mówi: (1) I was [ożywił], którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; Wiemy, że byliśmy 
żywi przed narodzeniem na nowo, ale słowo umarli oznacza śmierć duchową. Śmierć w Biblii nie 
znaczy przestać istnieć, tak jak niektórym się wydaje. Śmierć dosłownie oznacza odłączenie. Gdy 
ktoś umiera, nie przestaje istnieć. Biblia mówi, że taka osoba idzie natychmiast do obecności Bożej 
lub piekielnej. Duch i dusza nadal istnieją, ale nastąpiło oddzielenie od fizycznego ciała, które 
umiera i się rozkłada. 
 

Gdy 1 Ks. Mojżeszowa 2:17 mówi: Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy 
tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz, nie mówi tu o śmierci fizycznej, ale o duchowej; o duszy, 
która zostaje oddzielona od Boga. Duch – część, którą Bóg w nas tchnął, która daje życie 
i motywację, została oddzielona od ponadnaturalnego Bożego życia, tego świętego, doskonałego 
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życia, które Biblia nazywa zoe, czyli życie w sensie doskonałym, obfitym. Człowiek uległ 
degeneracji. Nadal funkcjonował, ale działał w odłączeniu i niezależnie od Boga. To jest przyczyną 
wielu problemów w naszym życiu. 
 

Gdy osoba przychodzi do Boga, otrzymuje ona nowego ducha i rodzi się na nowo. Tego terminu 
użył Jezus w Ew. Jana 3:5. Człowiek rodzi się fizycznie z duchem, duszą i ciałem, ale gdy rodzi się 
na nowo, otrzymuje Ducha Chrystusowego. List do Galacjan 4:6 mówi: (6) A ponieważ jesteście 
synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! Bóg dosłownie 
umieścił Swojego Ducha w nas, dzięki czemu mamy teraz nową jakość życia, nową tożsamość 
i jesteśmy zupełnie nową osobą w naszym wnętrzu. 
 

Resztą chrześcijańskiego życia jest uczenie się w swojej mentalnej części tego, co miało miejsce 
w twoim duchu. Prawda jest taka, że jedna trzecia twojego zbawienia zakończyła się, gdy przyjąłeś 
Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. Twój duch całkowicie się zmienił. Będzie on tym samym 
duchem już przez całą wieczność. On już posiada miłość, radość, pokój i jest pełen obecności 
Bożej. W twoim duchu nie ma żadnych braków lub jakiejś niedoskonałości, ale musisz to sobie 
uświadomić. Z tego powodu studiowanie Słowa Bożego jest tak ważne dla chrześcijanina. Jesteś 
całkowicie nową osobą, ale dopóki tego nie wiesz, nie zmienisz się na zewnątrz. Zwycięstwem 
w życiu chrześcijanina jest to, gdy patrząc w Słowo Boże, które jest Duchem i życiem, widzisz, 
kim jesteś – widzisz, co Bóg uczynił i zaczynasz w to wierzyć. 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, czym jest? 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Co się dzieje ze starymi rzeczami? 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Co stało się nowe?_____________________________ 
 

4. Przeczytaj List do Efezjan 2:1. W jakim byłeś stanie przed narodzeniem na nowo, przed 
ożywieniem?_______________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj List do Efezjan 2:2. Jakimi drogami chodziłeś lub jak żyłeś jako niewierzący? 
_________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj List do Efezjan 2:3-5. W co Bóg jest bogaty?______________________________ 
 

7. Przeczytaj List do Efezjan 2:4. Dlaczego Bóg jest tak miłosierny? 
_________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj List do Efezjan 2:5. Co Bóg dla nas uczynił, kiedy jeszcze żyliśmy w grzechach 
i przewinieniach?___________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj List do Efezjan 2:5. Przez co Bóg nas zbawił?____________________________ 
 

10. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:9-11. Czy możesz się porównać z powyższymi opisami? 
_________________________________________________________________________ 
 

11. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Jaki czas określa słowo byli?_____________________ 
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12. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Gdy narodziłeś się na nowo, jakie trzy rzeczy się 
stały? ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

13. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Jest to stan w przeszłości, w teraźniejszości czy 
w przyszłości?______________________________________________________________ 
 

14. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:17. Kto zaś łączy się z Panem jest z Nim...? 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
2 List do Koryntian 5:17 – (17) Tak więc jeśli ktoś [jest] w Chrystusie, nowym [jest] stworzeniem; 
[to, co] stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 
 
List do Efezjan 2:1 – (1) I was [ożywił], którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; 
 
List do Efezjan 2:2 – (2) W których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata 
[i] według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. 
 
List do Efezjan 2:3-5 – (3) Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego 
ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. 
(4) Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas 
umiłował; (5) I [to wtedy], gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, 
[gdyż] łaską jesteście zbawieni; 
  
1 List do Koryntian 6:9-10 – (9) Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa 
Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, 
ani mężczyźni współżyjący ze sobą; (10) Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani 
zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 
 
1 List do Koryntian 6:11 – (11) A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz 
zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego 
Boga. 
 
1 List do Koryntian 6:17 – (17) Kto zaś się łączy z Panem, jest [z nim] jednym duchem. 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, czym jest? Jest nowym 
stworzeniem. 
 

2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Co się dzieje ze starymi rzeczami? Nie ma ich. 
Przeminęły. 
 

3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:17. Co stało się nowe? Wszystko. 
 

4. Przeczytaj List do Efezjan 2:1. W jakim byłeś stanie przed narodzeniem na nowo, przed 
ożywieniem? Byłem martwy w przewinieniach i grzechach. 
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5. Przeczytaj List do Efezjan 2:2. Jakimi drogami chodziłeś lub jak żyłeś jako niewierzący? 
Chodziłem drogami świata, słuchałem diabła, żyjąc w duchu nieposłuszeństwa. 
 

6. Przeczytaj List do Efezjan 2:3,5. W co Bóg jest bogaty? W miłosierdzie. 
 

7. Przeczytaj List do Efezjan 2:4. Dlaczego Bóg jest tak miłosierny? Z powodu wielkiej 
miłości do nas. 
 

8. Przeczytaj List do Efezjan 2:5. Co Bóg dla nas uczynił, kiedy jeszcze żyliśmy w grzechach 
i przewinieniach? Ożywił nas razem z Chrystusem. 
 

9. Przeczytaj List do Efezjan 2:5. Przez co Bóg nas zbawił? Przez swoją łaskę. 
 

10. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:9-11. Czy możesz się porównać z powyższymi opisami? 
Tak. 
 

11. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Jaki czas określa słowo byli? Czas przeszły. 
 

12. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Gdy narodziłeś się na nowo, jakie trzy rzeczy się 
stały? Zostałeś obmyty, uczyniony świętym i usprawiedliwiony przed Bogiem. 
 

13. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:11. Jest to stan w przeszłości, w teraźniejszości czy 
w przyszłości? W teraźniejszości. 
 

14. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:17. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim JEDNYM 
duchem. 
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Poziom 1 Lekcja 10 
 

TOŻSAMOŚĆ W CHRYSTUSIE (Część 2) 
Andrew Wommack 

 
W naszej ostatniej lekcji omówiliśmy, co oznacza narodzić się na nowo. Nasz duch i nasze serce 

zostaje zmienione. Użyliśmy fragmentu z 2 Listu do Koryntian 5:17, który mówi: (17) Tak więc 
jeśli ktoś [jest] w Chrystusie, nowym [jest] stworzeniem; [to, co] stare, przeminęło, oto wszystko 
stało się nowe. Zauważyliśmy, że gdy narodziliśmy się na nowo, w naszym duchu miało miejsce 
całkowite przekształcenie, a jedyna droga, by się dowiedzieć, co się stało w naszym duchu, 
prowadzi przez Słowo Boże. Nie możemy tego zobaczyć za pomocą zewnętrznych rzeczy i nie 
możemy odczuć tego za pomocą duszy. Ale w naszej duchowej część nastąpiła całkowita 
transformacja. 

 
Pozwolę sobie wykorzystać kilka fragmentów z Pisma Świętego, które pokażą, co miało 

miejsce, gdy dana osoba przyjęła Jezusa do swojego życia. List do Efezjan 4:24 mówi: 
(24) I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości 
i w prawdziwej świętości. Gdy osoba rodzi się na nowo, jej duch staje się sprawiedliwy i naprawdę 
święty. Biblia rzeczywiście mówi o dwóch rodzajach sprawiedliwości. 

 
Istnieje sprawiedliwość, którą można osiągnąć poprzez własne działania, którą należy 

utrzymywać w stosunkach z innymi ludźmi. Jeśli nie żyjesz we właściwy sposób, twój szef może 
cię zwolnić, a twój współmałżonek może wnieść o rozwód. Trzeba mieć własną sprawiedliwość. 
Bóg jednak nie akceptuje ciebie na podstawie zewnętrznej sprawiedliwości. Dosłownie, Bóg daje 
ci swoją sprawiedliwość. 

 
2 List do Koryntian 5:21 mówi, że Bóg Ojciec uczynił Syna grzechem za nas, żebyśmy stali się 

sprawiedliwością Bożą w Nim. Więc istnieje sprawiedliwość, która wykracza daleko poza naszą 
sprawiedliwość, która oparta jest na tym, co Bóg uczynił dla nas. Dosłownie otrzymaliśmy 
sprawiedliwość Bożą przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy stworzeni w sprawiedliwości 
i prawdziwej świętości. Nie dorastamy do sprawiedliwości – już teraz jesteśmy sprawiedliwi. 
Najprościej rzecz ujmując, jesteśmy z Bogiem w porządku. 

 
Bóg jest zadowolony z nas ze względu na Chrystusa, a nie na cokolwiek innego. Zmiana 

nastąpiła w naszym duchu. Jesteśmy stworzeni w sprawiedliwości i świętości, i jesteśmy 
całkowicie nowymi stworzeniami. List do Efezjan 2:10 mówi: (10) Jesteśmy bowiem jego dziełem, 
stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków… W naszym duchu jesteśmy doskonali 
i kompletni. Nie ma tam grzechu i niedoskonałości. List do Efezjan 1:13 mówi: (13) W nim 
i wy [położyliście nadzieję], kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, 
w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym;  

 
Niektórzy z was mogą myśleć: „Cóż, kiedy pierwszy raz uwierzyłem Panu, naprawdę 

uwierzyłem, że całkowicie mi przebaczono i oczyszczono, i wszystko było dobrze. Ale od tego 
czasu, zgrzeszyłem i znów zawiodłem Boga”. Jeśli tak się stało, to znaczy, że zawiodłeś w swoim 
postępowaniu lub w myśleniu, ale twój duch nie zgrzeszył. Duch został zapieczętowany, 
obrazowo w taki sam sposób, w jaki kobieta robiąca zapasy na zimę zalewa słoik z owocami 
parafiną, zabezpieczając go przed zanieczyszczeniami. Bóg uszczelnił, zabezpieczył cię; dzięki 
temu, kiedy narodziłeś się na nowo, otrzymałeś nowego ducha i grzech nie może się do niego 
dostać. Masz nową tożsamość. By mieć relację z Bogiem, by uwielbiać Go i spotykać się z Nim, 
musisz się opierać o to, kim jesteś w swoim duchu, a nie w swoim ciele. 

 
Przemiana w życiu chrześcijanina jest tak wielka, że potrzebuje on zmienić swoją tożsamość! 

Należy odnosić się do Boga nie na zasadzie tego, co robisz w świecie fizycznym, nie na podstawie 
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swoich myśli, ale na podstawie tego, kim jesteś w duchu, na podstawie tego, co On uczynił dla 
ciebie. Jest to coś, co się zakończyło – coś, co się nie zmienia. Zostałeś stworzony w prawdziwej 
sprawiedliwości i świętości. Jest to duchowa część ciebie. Żeby móc mieć relację z Bogiem, 
należy przychodzić do Niego w duchu i w prawdzie. Musisz stanąć w swojej nowej tożsamości 
i zobaczyć, kim jesteś w Chrystusie. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:17. Jedyną drogą do poznania tego, co się zmieniło 
w naszym wnętrzu, jest Słowo Boże. Co ten werset mówi o tym, co się nam stało? 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Gdzie teraz mieszka Chrystus?______________________ 
 

3. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Jak to się dzieje?_________________________________ 
 

4. Przeczytaj 1 List Jana 5:12. Kogo musimy posiąść, by mieć zbawienie? 
_________________________________________________________________________ 
 

5. Czytaj List do Kolosan 1:26-27. Czym jest tajemnica, która była ukryta od wieków 
i pokoleń, a teraz została objawiona? ___________________________________________ 
 

6. Przeczytaj List do Efezjan 4:23-24. Co zostało stworzone w sprawiedliwości i prawdziwej 
świętości?_________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. Czyją sprawiedliwość otrzymujemy? 
_________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj List do Efezjan 1:4. Jak Bóg widzi wierzącego? 
_________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. W kim zostaliśmy przyjęci?_________________________ 
 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
1 List do Koryntian 6:17 – (17) Kto zaś się łączy z Panem, jest [z nim] jednym duchem. 
 
List do Efezjan 3:17 – (17) Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, [abyście] 
zakorzenieni i ugruntowani w miłości; 
 
1 List Jana 5:12 – (12) Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. 
 
List do Kolosan 1:26-27 – (26) Tajemnicę, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została 
objawiona jego świętym; (27) Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo 
chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. 
 
List do Efezjan 4:23-24 – (23) I odnowić się w duchu waszego umysłu; (24) I przyoblec się 
w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej 
świętości. 
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2 List do Koryntian 5:21 – (21) [On] bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, 
abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.  
 
List do Efezjan 1:4 – (4) Jak nas wybrał w nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci 
i nienaganni przed jego obliczem w miłości. 
 
List do Efezjan 1:6 – (6) Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj 1 List do Koryntian 6:17. Jedyną drogą do poznania tego, co się zmieniło 
w naszym wnętrzu jest Słowo Boże. Co ten werset mówi o tym, co się nam stało? Nasze 
duchy zostały połączone z Panem. 

 
2. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Gdzie teraz mieszka Chrystus? W naszych sercach. 

 
3. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Jak to się dzieje? Przez wiarę. 

 
4. Przeczytaj 1 List Jana 5:12. Kogo musimy posiąść, by mieć zbawienie? Syna (Jezusa 

Chrystusa). 
 

5. Przeczytaj List do Kolosan 1:26-27. Czym jest tajemnica, która była ukryta od wieków 
i pokoleń, a teraz została objawiona? Chrystus w nas, nadzieja chwały. 

 
6. Przeczytaj List do Efezjan 4:23-24. Co zostało stworzone w sprawiedliwości i prawdziwej 

świętości? Nasz nowy człowiek (nasz narodzony na nowo duch). 
 

7. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. Czyją sprawiedliwość otrzymujemy?  
Bożą sprawiedliwość w Chrystusie. 

 
8. Przeczytaj List do Efezjan 1:4. Jak Bóg widzi wierzącego? Świętego i bez winy. 

 
9. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. W kim zostaliśmy przyjęci? W umiłowanym (Jezusie 

Chrystusie). 



44 

Poziom 1 Lekcja 11 
 

CO SIĘ DZIEJE, GDY CHRZEŚCIJANIN ZGRZESZY? 
Don Krow 

 
Dzisiaj chcemy porozmawiać na temat: „Co się dzieje, gdy chrześcijanin zgrzeszy?”. Biblia 

w 1 Liście Jana stwierdza, że (8) Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie 
ma w nas prawdy. (9) Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam 
przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jako chrześcijanie, w końcu się 
potkniemy i ewentualnie zgrzeszymy. To, co nas odróżnia od stanu przed nawróceniem to fakt, 
że teraz mamy nową naturę. Smucimy się, gdy zgrzeszymy. Nie chcemy grzeszyć, chcemy żyć 
sprawiedliwym życiem. Ale co się dzieje, kiedy zgrzeszymy? Czy potrzebujemy znów być 
zbawieni? Czy tego naucza Biblia? W takim przypadku nie mielibyśmy żadnej pewności 
i w pewnym sensie, bylibyśmy w gorszej sytuacji niż świat; przynajmniej świat nie przechodzi 
tortur w swoim sumieniu, gdy zgrzeszy. Dla nas wierzących, grzech nie może być centrum uwagi. 
List do Hebrajczyków 10:2 stwierdza, że przez ofiarę Jezusa, osoba wierząca nie powinna mieć 
więcej świadomości grzechów (grzesznego sumienia). Innymi słowy, grzech nie powinien skupiać 
naszej uwagi na sobie. Na Bogu należy się koncentrować. 

 
List do Rzymian 4:2 mówi: (2) Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, 

ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. Jeśli zbawienie zostało dokonane na podstawie 
naszych zasług, wtedy możemy się chwalić. Możemy powiedzieć: „Hej, Panie! Ja naprawdę 
bardzo dziękuję za to, co uczyniłeś na krzyżu, ale należy pamiętać także o tym, co ja zrobiłem!”. 
Tak więc przez całą wieczność, będziemy klepać Jezusa po plecach i siebie nawzajem, 
za to wszystko, czego wspólnie dokonaliśmy. Nie! Bóg zaplanował zbawienie w taki sposób, 
że człowiek nie będzie miał z niego żadnej chluby i chwały. Cała chwała i chluba będzie w Panu 
Jezusie Chrystusie (List do Rzymian 3:27). Dar życia wiecznego jest rzeczywiście darem i nie 
może być zasłużony (List do Rzymian 6:23). 

 
List do Rzymian 4:2 mówi, że jeśli Abraham został usprawiedliwiony ze swoich uczynków, 

miałby jakiś powód do dumy, ale tak się nie stało. W jaki sposób Pismo mówi, że człowiek jest 
zbawiony? Przez swoje uczynki? Przez własną pracę? Przez to wszystko, co robi? W jaki sposób 
Abraham został uznany za sprawiedliwego? Czy przez to, co zrobił lub czego nie zrobił, czy też 
po prostu przez wiarę, zaufanie i poleganie na Bogu? Biblia mówi w Liście do Rzymian 4:3, 
że (3) …Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. 

 
Co trzyma mnie na mojej pozycji i chroni przed zagładą, nawet jeśli zdarzają się momenty, 

że popadnę w grzech? To, że Jezus poniósł wszystkie moje grzechy na krzyż i przez wiarę 
w Niego (nie przez moje uczynki), jestem usprawiedliwiony (uznany za sprawiedliwego przed 
Bogiem). 

 
List do Rzymian 4:6 mówi: (6) Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg 

przypisze sprawiedliwość bez uczynków. Dawid mówi w Starym Testamencie, że nadejdzie taki 
dzień, dzień Nowego Przymierza, kiedy Bóg uzna kogoś za sprawiedliwego, bez żadnych jego 
zasług. Później w wersecie 7 czytamy: ...i których grzechy są zakryte. To jest właśnie sedno: 
(8) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu (List do Rzymian 4:8). Ten werset 
nie mówi o tym, że czasami Bóg policzy, a czasami nie policzy. Ten werset stwierdza: 
(8) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. W grece to taki zabieg 
stylistyczny. Oznacza on, że Bóg nigdy, przenigdy nie zalicza i nie przypisuje nam grzechów. 
To jest ta Dobra Nowina Nowego Przymierza. List do Hebrajczyków 10:16 mówi: (16) Takie jest 
przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje prawa w ich serca 
i wypiszę je na ich umysłach; Częścią tego przymierza jest to, co Bóg mówi w wersecie 17: 
(17)  A ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. 
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Co trzyma cię na właściwej pozycji, w sprawiedliwość i pojednaniu z Bogiem, nawet jeśli 
zgrzeszysz i nie zdążysz tego grzechu wyznać? Jest to twoja wiara w Jezusa Chrystusa. Jego imię 
jest Jezus, On ratuje ludzi z ich grzechów (Ew. Mateusza 1:21). 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List do Rzymian 4:5. Bóg usprawiedliwia (czyni sprawiedliwymi) ludzi, którzy 
są…?____________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj List do Rzymian 4:2-3. Bóg przypisał Abrahamowi (gdy uwierzył) coś, czego 
wcześniej nie miał. Co to było? _______________________________________________ 
 

3. Przeczytaj List do Rzymian 4:22-24. Jeśli uwierzyliśmy jak Abraham, co Bóg nam 
przypisał?________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj List do Rzymian 4:6. Bóg przypisuje sprawiedliwość w stosunku do osoby: 
A. zgodnie z jej uczynkami. 
B. niezależnie od uczynków. 
C. zgodnie z tym, jak bardzo jest miła. 
 

5. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Jak długo wierzący są doskonali przed Bogiem? 
__________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość otrzymuje się…?  
A. zarabiając na nią. 
B. jako dar.  
C. zasługując na nią. 
 

7. Co oznacza słowo dar? ______________________________________________________ 
 

8. Żeby zaufać Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, musisz uwierzyć, że On cię 
doprowadzi do…?  
A. kościoła. 
B. nieba. 
C. Rosji. 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
List do Rzymian 4:5 – (5) Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia 
bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. 
 
List do Rzymian 4:2-3 – (2) Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się 
czym chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu 
i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. 
 
List do Rzymian 4:22-24 – (22) Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. (23) A nie 
tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu [to] poczytane; (24) Ale i ze względu 
na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, 
naszego Pana; 
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List do Rzymian 4:6 – (6) Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg 
przypisze sprawiedliwość bez uczynków. 
 
List do Hebrajczyków 10:14 – (14) Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, 
którzy są uświęceni. 
 
List do Rzymian 5:17 – (17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować 
przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą 
królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List do Rzymian 4:5. Bóg usprawiedliwia (czyni sprawiedliwym) ludzi, którzy 
są…? BEZBOŻNI. 

 
2. Przeczytaj List do Rzymian 4:2-3. Bóg przypisał Abrahamowi (gdy uwierzył) coś, czego 

wcześniej nie miał. Co to było? Sprawiedliwość, pojednanie z Bogiem. 
 
3. Przeczytaj List do Rzymian 4:22-24. Jeśli uwierzyliśmy jak Abraham, co Bóg nam przypisał? 

Sprawiedliwość i pojednanie z Bogiem. 
 
4. Przeczytaj List do Rzymian 4:6. Bóg przypisuje sprawiedliwość w stosunku do osoby… 

B. niezależnie od uczynków. 
 
5. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Jak długo wierzący są doskonali przed Bogiem? 

Na zawsze. 
 
6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość otrzymuje się…? B.  jako dar. 
 
7. Co oznacza słowo dar? Coś podarowanego za darmo, bez żadnych kosztów poniesionych 

przez osobę otrzymującą. 
 
8. Żeby zaufać Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, musisz mu zaufać, że cię doprowadzi do 

B. nieba. 



47 

Poziom 1 Lekcja 12 
 

INTEGRALNOŚĆ SŁOWA BOŻEGO  
Andrew Wommack 

 
Rozdział 4 Ew. Marka jest wspaniałym rozdziałem mówiącym o integralności Bożego Słowa, 

o jego mocy, charakterze i wierze, jakie ono w sobie posiada. W dniu, który opisuje ten rozdział, 
wygłoszono co najmniej 10 podobieństw. Porównaj Ew. Marka 4 z Ew. Mateusza 13 
i z Ew. Łukasza 8, a sam zobaczysz. Znajduje się tam szereg podobieństw, z których jednym jest 
podobieństwo o siewcy. W Ew. Marka 4:26 czytamy: (26) I mówił: Z królestwem Bożym jest tak, 
jak gdyby człowiek wrzucił ziarno w ziemię. Należy pamiętać, że w wersecie 14 ziarnem jest 
Słowo Boże. Bóg nie uczy jak być rolnikiem, ale używa praw naturalnych, by wyjaśnić sprawy 
duchowe. Werset 27 mówi: (27) Czy śpi, czy wstaje, we dnie i w nocy, ziarno wschodzi i rośnie, 
a on nie wie [jak]. Wierzę, że to jest ważne. Jezus mówi, że człowiek tak naprawdę nie rozumie, 
nie wie, jak to się wszystko dzieje. 

 
Niektórzy ludzie mówią: „Ja po prostu nie rozumiem tego, o czym ty mówisz. W jaki sposób 

czytanie Słowa Bożego ma mnie zmienić i obudzić we mnie Boże życie?”. Ja też niezupełnie 
to rozumiem, ale wiem, że to działa. Nie rozumiem, w jaki sposób można umieścić małe nasionko 
w glebie i otrzymać z tego łodygę kukurydzy z kolbami w stokrotnym plonie. Nikt nie rozumie 
tego do końca, ale to działa i mogę powiedzieć, że Słowo Boże działa tak samo. Czytanie Bożego 
Słowa, wypełnianie się nim, wpłynie na twoją postawę, twoje doświadczenie i pojmowanie. 

 
Werset 28: Bo ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne 

ziarno w kłosie. Ziemia została stworzona, by tak przechowywać ziarno, aby ono wykiełkowało 
i uwolniło życie. Twoje serce zostało stworzone dla Słowa Bożego i to dosłownie. Boże Słowo 
(Biblia) zostało utworzone, by mogło być umieszczone w twoim sercu. Trzymanie Biblii blisko 
siebie, trzymanie jej na stoliku lub noszenie jej wszędzie, nie przyniesie ci życia. Nie uwolni 
go w twoim życiu. Musisz wziąć Słowo, potraktować je jak nasionko i zasadzić je w swoim sercu. 
Kiedy to zrobisz, twoje serce jest tak zaprojektowane, aby Słowo wydało owoc. Ono 
automatycznie zacznie zmieniać rzeczy w twoim życiu. Czytamy dalej, że ziarno wydaje najpierw 
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Oznacza to, że istnieją pewne etapy wzrostu 
i dojrzałości. Ludzie przychodzą do mnie, cały czas wyrażając swoją wiarę w Boga, oczekując 
od Niego czegoś naprawdę dobrego, czegoś, z czym mógłbym się zgodzić. Ale jeśli niczego nie 
zrobili, na przykład nigdy nie przyprowadzili nikogo do Chrystusa, to gwarantuję, że w przeciągu 
kilku tygodni nie będą mieli służby, prowadząc programy ewangelizacyjne w telewizji czy 
w radio. 

 
Pewne rzeczy trzeba robić stopniowo. Istnieją etapy otrzymywania od Boga i o tym mówi 

to podobieństwo. Po pierwsze, musisz zacząć, a potem przychodzi nadzieja, a potem wiara, 
a później przychodzą rezultaty. Zawsze są jakieś kroki prowadzące do zwycięstwa. Nikt nie jest 
w stanie ruszyć natychmiast od 0 do 1,000 kilometrów na godzinę. Choć możesz mieć pobożne 
życzenia, nie wypełnią się one w ten sposób. Pismo Święte mówi, że Królestwo Boże jest jak 
ziarno. Słowo musi zostać zasiane w sercu, a wzrost przychodzi w etapach. Najpierw trawa, potem 
kłos, a na końcu pełne ziarno w kłosie. W następnym wersecie czytamy: (29) A gdy plon dojrzeje, 
[on] zaraz zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. Są pewne etapy, ale na końcu pojawi się dojrzały 
plon. 

 
Sedno znajduje się w wersecie 35: Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: 

Przeprawmy się na drugą stronę. Jezus przez cały dzień nauczał swoich uczniów o mocy Słowa, 
przyrównując je do ziarna, mówiąc jak ono wyzwala Boże życie. Mówił im o tym co najmniej 
w 10 podobieństwach, a teraz przyszła pora na test. Mówi im: „Dobrze (oto słowo dane od samego 
Pana), przeprawmy się na drugą stronę jeziora”. Jezus nie powiedział: „Wejdźmy do łodzi, 
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przeprawmy się do połowy jeziora i utońmy”, ale: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Następnie 
wsiadł do łodzi i zasnął. Historia opowiada o tym, że złapała ich wielka burza, taka, że aż woda 
zalewała im łódź. Pamiętaj, że to nie był statek z kajutami, gdzie Jezus mógł spać spokojnie pod 
pokładem, cały i suchy, nie wiedząc, co się dzieje. To była otwarta łódź, w której spał Jezus, 
z chlupoczącą wodą wkoło. Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ On wiedział, co się dzieje, ale 
nadal próbował zasnąć. Uczniowie się zdenerwowali, przyszli do Niego z wyrzutami, mówiąc: 
„Mistrzu, nie obchodzi Cię, że giniemy?”. Innymi słowy, mówią: „Zróbże coś! Bierz się za wiadro 
i wylewaj wodę! Wiosłuj, po prostu zrób coś! Przydaj się do czegoś!”. 

 
Dzisiaj ludzie robią to samo. Mówią: „Boże! Dlaczego nic nie zrobiłeś?”. Bóg już coś zrobił. 

Zapewnił wszystko, co jest nam potrzebne, przez przebłaganie, którego dokonał Pan Jezus. On jest 
autorem Słowa i dał nam wszelkie nasiona, jakich tylko potrzebujemy. Naszym zadaniem jest siać 
je w naszych sercach. On dał nam Pismo Święte i naszym zadaniem jest wziąć to ziarno, zasiać 
je w sercu i rozmyślać nad nim, aż ono uwolni w nas życie. Ale uczniowie woleli obudzić Jezusa 
i powiedzieć: „Dlaczego nic nie robisz?”. Jezus wstał, zgromił wiatr i fale, i nastała cisza. Potem 
odwrócił się i rzekł do uczniów: „Dlaczego tak się boicie? Gdzie wasza wiara?”. Jezus nie 
powiedział: „Hej, panowie, bardzo przepraszam. Powinienem był coś zrobić”. Nie. Jego zadaniem 
było nauczyć ich Słowa i dać im obietnicę, a ich zadaniem było uchwycić się tego Słowa i ufać 
Jego obietnicy. Bóg wszystko zapewnił przez Jezusa na tej ziemi. Dał ci wszystko, czego 
potrzebujesz, aby odnieść sukces w każdej dziedzinie życia, przez ziarno Słowa. Wszystko, 
co musisz zrobić, to wziąć nasiona Słowa Bożego i zasiać je w sercu poprzez czytanie, 
medytowanie, myślenie o nim, pozwalając mu zakorzeniać się w tobie. Kiedy to zrobisz, będziesz 
w stanie wstać i uciszyć każdą burzę w swoim życiu. 

 
Uważam, że Bóg chciał, aby uczniowie zastosowali słowa Jezusa, gdy powiedział im: 

„Przeprawmy się na drugą stronę”. Mogliby powiedzieć: „Według tego wszystkiego, czego uczył 
nas dzisiaj, jest to obietnica. Twórca wszechświata powiedział: „Przeprawmy się na drugą 
stronę”, a nie przeprawmy się do połowy i utońmy. Mogli wziąć Jego słowa, powiązać je z wiarą 
i zgromić fale i wiatr. To właśnie Jezus powiedział: „O, ludzie małej wiary, dlaczego 
zwątpiliście?”. Wiesz co? Musimy uwierzyć w Boże Słowo i działać zgodnie z nim. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:19. Jeśli nie zasiejemy Bożego Słowa w sercu, to co się z nim 
stanie? ___________________________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj Ks. Jozuego 1:8. Kiedy powinniśmy rozmyślać nad Słowem Bożym? 

_________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj Ew. Jana 6:63. Zgodnie z tym wersetem, Boże Słowo jest...? 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:4. Ludzkość nie powinna żyć jedynie dzięki fizycznemu 

pokarmowi, ale także...? _____________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj List do Efezjan 6:17. Jakiego rodzaju bronią jest Słowo Boże? 
_________________________________________________________________________ 
 

6. Czy miecz może skrzywdzić wroga? ____________________________________________ 
 

7. Przeczytaj List do Rzymian 8:6. Gdy Słowo Boże zajmie odpowiednie miejsce w naszym 
życiu, będziemy mieli...? ____________________________________________________ 
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8. Przeczytaj 2 List do Koryntian 3:18. To, na czym się skupiamy, tym się karmimy. Na czym 
powinniśmy się skupiać? ____________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Mateusza 13:19 – (19) Gdy ktoś słucha słowa o królestwie, a nie rozumie, przychodzi zły 
i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. To jest ten posiany przy drodze. 
 
Ks. Jozuego 1:8 – (8) Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej 
we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej 
drodze i wtedy będzie ci się powodziło. 
 
Ew. Jana 6:63 – (63) Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam 
mówię, są duchem i są życiem. 
 
Ew. Mateusza 4:4 – (4) A on odpowiedział: Jest napisane: Nie samym chlebem będzie żył człowiek, 
ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych. 
 
List do Efezjan 6:17 – (17) Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże;  
 
List do Rzymian 8:6 – (6) Gdyż zamysł ciała [to] śmierć, ale zamysł Ducha [to] życie i pokój; 
 
2 List do Koryntian 3:18 – (18) Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę 
Pana, [jakby] w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, 
za sprawą Ducha Pana. 
 

 
Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:19. Jeśli nie zasiejemy Bożego Słowa w sercu, to co się z nim 

stanie? Zły zabierze je i nie wyda ono plonu w naszym życiu. 
 

2. Przeczytaj Ks. Jozuego 1:8. Kiedy powinniśmy rozmyślać nad Słowem Bożym? Dniem 
i nocą. 

 
3. Przeczytaj Ew. Jana 6:63. Zgodnie z tym wersetem, Boże Słowo jest duchem i życiem. 

 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:4. Ludzkość nie powinna żyć jedynie dzięki fizycznemu 

pokarmowi, ale także...? Ludzkości, nie powinna żyć jedynie dzięki fizycznemu 
pokarmowi, ale także każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. 

 
5. Przeczytaj List do Efezjan 6:17. Jakiego rodzaju bronią jest Słowo Boże? Mieczem. 

 
6. Czy miecz może skrzywdzić wroga? Tak. 

 
7. Przeczytaj List do Rzymian 8:6. Gdy Słowo Boże zajmie odpowiednie miejsce w naszym 

życiu, będziemy mieli...? Gdy Słowo Boże zajmie odpowiednie miejsce w naszym 
życiu, będziemy mieli życie i pokój. 

 
8. Przeczytaj 2 List do Koryntian 3:18. To na czym się skupiamy, tym się karmimy. Na czym 

powinniśmy się skupiać? Na Panu i Jego chwale. 
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Poziom 1 Lekcja 13 
 

BÓG NIE JEST WINNY 
Andrew Wommack 

 
Dzisiaj chciałbym podzielić się jedną z najważniejszych rzeczy, jaką Bóg pokazał mi w życiu. 

Wydaje się, że ludzie automatycznie wierzą, że wszystko, co im się przytrafia, pochodzi od Boga – 
On kontroluje wszystko. Powodem takiego myślenia jest fakt, że zgodnie z definicją, Bóg jest 
najwyższy i najpotężniejszy, a skoro tak jest, to On przejmuje kontrolę nad wszystkim, co się 
dzieje w życiu ludzi. Nawet niewierzący w to wierzą. Jest wielu chrześcijan promujących 
tę doktrynę, która się w nich zakorzeniła. Uważam, że to, co uczy Pismo Święte jest sprzeczne 
z tą doktryną i jest bardzo ważne, aby nauczyć się tej lekcji. List Jakuba 1:13-17 mówi: (13) Niech 
nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony 
do złego ani sam nikogo nie kusi. (14) Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która 
go pociąga i nęci. (15) Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie 
wykonany, rodzi śmierć. (16) Nie błądźcie, moi umiłowani bracia! (17) Wszelki dar dobry i wszelki 
dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia 
zmienności. 
 
Te wersety bardzo wyraźnie stwierdzają, że Bóg jest autorem dobrych rzeczy. Jezus powiedział 

w Ew. Jana 10:10 – (10) Złodziej przychodzi tylko [po to], żeby kraść, zabijać i niszczyć. 
Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały [je] w obfitości. Jeśli coś jest dobre – to jest to Bóg, 
a jeśli coś jest złe – to jest to diabeł. Jest to bardzo prosta teologia. Jest to istotne ze względu 
na słowa z Listu Jakuba 4:7 – (7) Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie 
od was. Jest tu powiedziane, że mamy się poddać Bogu, oddać Jemu kontrolę, a przeciwstawić się 
diabłu. Słowo „przeciwstawić” znaczy aktywnie walczyć. 
 
Kiedy ludzie wierzą, że wszystko, co dzieje się w ich życiu jest całkowicie z Boga, na przykład 

choroba, niepowodzenie w biznesie, utraty pracy, zbuntowane dzieci, rozwód, stają się pasywni. 
Jeśli naprawdę wierzą, że Bóg jest autorem sytuacji i używa ich, by ludzi karać lub zmieniać; 
gdyby stawiali opór, walczyliby z Bogiem. Ale List Jakuba 4:7 zachęca do sprzeciwiania się 
diabłu, a wtedy on ucieknie. Musisz poddać się Bogu. W tym fragmencie widzimy, że pewne 
rzeczy przychodzą od Boga, a pewne od diabła. Istnieje moc w tym świecie, która jest zła i nie 
wszystko, co dzieje się w twoim życiu, pochodzi od Boga. Jeśli tego nie zrozumiesz, skończysz 
poddając się diabłu, dając mu moc. 
 
Chcę przywołać fragment z Listu do Rzymian, ponieważ bardzo często bywa on źle 

interpretowany. Byłem na pogrzebach, gdzie ludzie nic o Bogu nie wiedzieli, nie chodzili 
do kościoła i z trudem znali jakikolwiek fragment z Biblii, ale ten fragment rozpoznawali bardzo 
dobrze. List do Rzymian 8:28 mówi: (28) A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy 
miłują Boga, [to jest] tych, którzy są powołani według postanowienia [Boga]. Interpretuje się 
go w taki sposób, że cokolwiek się stanie w twoim życiu, Bóg jest tego autorem i w jakiś sposób 
wszystko we wszystkim działa ku dobremu. Rzeczywiście. Byłem na pogrzebie młodego chłopaka 
i dziewczyny, którzy zażyli mieszankę alkoholu i narkotyków, wsiedli do samochodu, jechali zbyt 
szybko po śliskiej drodze i wypadając z zakrętu uderzyli w słup telefoniczny i zginęli na miejscu. 
Kaznodzieja zacytował ten fragment: A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra i powiedział, 
że Bóg miał w tym jakiś cel. Bóg nie zabił tych nastolatków, a nawet w pewnym sensie można 
powiedzieć, że diabeł też nie. To oni zabili samych siebie. Jestem przekonany, że diabeł nakłonił 
ich do buntu przeciwko rodzicom i inni także, ale ostatecznie to był ich wybór. To oni sami zażyli 
narkotyki z alkoholem i to oni wjechali w słup telefoniczny. Zadziałały prawa fizyki podczas jazdy 
i Bóg nie był przyczyną tragedii. 
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Co znaczą słowa: A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra? Po pierwsze, to nie znaczy, 
że wszystko pochodzi od Boga i On współdziała we wszystkim ku dobremu. Wszystko działa 
ku dobremu, jeśli spełnione są wymagania: którzy miłują Boga. Ten fragment nie działa dla osób 
nie kochających Boga. Jest to tak oczywiste, że nie powinno się nawet o tym mówić, jednak 
zadziwia mnie, w jaki sposób ludzie przypisują ten fragment różnym wydarzeniom, jak choćby 
do naćpanych, pijanych nastolatków, żyjących w pełnym buncie przeciwko Bogu i Jego zasadom. 
Ten fragment działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują i z tymi, którzy według 
postanowienia jego są powołani. 
 
W 1 Liście Jana 3:8 mówi: (8) …Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła.. Bóg 

objawił się, aby zniszczyć dzieła Szatana. To jest Jego celem i będzie działał we wszystkim 
ku dobremu z tymi, którzy Go kochają i są Powołani według Jego postanowienia; to znaczy z tymi, 
których powołał, którzy przeciwstawiają się diabłu i niszczą jego dzieła. Ci, którzy sprzeciwiają się 
diabłu i żyją dla Boga, mogą powiedzieć, że niezależnie od tego, co diabeł próbuje zrobić w ich 
życiu, Bóg może to obrócić i użyć do czegoś dobrego. 
 
Musimy zacząć rozpoznawać, że Bóg nie kontroluje wszystkiego w naszym życiu. Jest wróg, 

który przychodzi, aby kraść, zabić i niszczyć, ale Jezus przyszedł dać nam życie. Musimy wybrać 
życie i dobrowolnie uznać, że Bóg nie jest winny wszystkiemu, co nas w życiu spotyka. 
 
Gdyby Bóg był fizyczną osobą, której przypisuje się tyle strasznych rzeczy, takich jak rak, 

zniekształcenia, depresje, smutek i cierpienie, gwarantuję, że nie byłoby takiego rządu na naszej 
planecie, który by Go nie uwięził lub starał się Go powstrzymać. Jednak myślimy, że Bóg, który 
jest bardziej miłosierną osobą od jakiegokolwiek człowieka, przechadza się smagając ludzi i robiąc 
im to wszystko. Istnieją rzeczy, które są atakami demonicznymi, jak również istnieją rzeczy 
naturalne. Katastrofy nie są autorstwem Boga. Nawet w polisach ubezpieczeniowych czasami 
są klauzule: „Działania Boże, takie jak trzęsienia ziemi, czy zarazy”. Nie, Bóg nie jest autorem 
tego wszystkiego. 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List Jakuba 1:13. Czy człowiek jest kuszony do zła przez Boga?____________ 
 

2. Przeczytaj List Jakuba 1:17. Od kogo pochodzą dobre dary?________________________ 
 

3. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Kto jest złodziejem?__________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Jaki jest jego cel?____________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Z jakiego powodu przyszedł Jezus? 
________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj List Jakuba 4:7. Co się stanie, gdy poddamy się Bogu a przeciwstawimy 
diabłu?___________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj List do Rzymian 8:28. Czy List do Rzymian 8:28 stwierdza, że wszystkie 
rzeczy pochodzą od Boga?___________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 10:38. Czy choroba pochodzi od Boga?__________________ 
 

9. Przeczytaj 1 List Jan 3:8. Z jakiego powodu Bóg Syn się objawił? 
_________________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
List Jakuba 1:13 – (13) Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg 
bowiem nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi. 
 
List Jakuba 1:17 – (17) Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje 
od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. 
 
Ew. Jana 10:10 – (10) Złodziej przychodzi tylko [po to], żeby kraść, zabijać i niszczyć. 
Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały [je] w obfitości. 
 
List Jakuba 4:7 – (7) Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. 
 
List do Rzymian 8:28 – (28) A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, 
[to jest] tych, którzy są powołani według postanowienia [Boga]. 
 
Dz. Apostolskie 10:38 – (38) Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który 
chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. 
 
1 List Jana 3:8b – (8) …Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List Jakuba 1:13. Czy człowiek jest kuszony przez Boga do zła? Nie. 
 

2. Przeczytaj List Jakuba 1:17. Od kogo pochodzą dobre dary? Od Ojca światła. 
 

3. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Kto jest złodziejem? Diabeł. 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Jaki jest jego cel? Kraść, zabijać i niszczyć. 
 

5. Przeczytaj Ew. Jana 10:10. Z jakiego powodu przyszedł Jezus?  
By dać nam życie w obfitości. 

 
6. Przeczytaj List Jakuba 4:7. Co się stanie, gdy poddamy się Bogu a przeciwstawimy 

diabłu? Diabeł ucieknie od nas. 
 

7. Przeczytaj List do Rzymian 8:28. Czy List do Rzymian 8:28 stwierdza, że wszystkie 
rzeczy pochodzą od Boga?Nie. 

 
8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 10:38. Czy choroba pochodzi od Boga? Nie. 

 
9. Przeczytaj 1 List Jan 3:8. Z jakiego powodu Bóg Syn się objawił? By zniszczyć dzieła 

diabelskie. 
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Poziom 1 Lekcja 14 
 

MOC ŻYCIA PEŁNEGO DUCHA 
Don Krow 

 
Fragment z Ew. Marka 16:15-16 znany jest bardziej jako Wielki Nakaz Misyjny. (15) I powiedział 

do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzci 
się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. W Dz. Apostolskich 8:5,12 widzimy 
jak ów nakaz jest wypełniany przez Filipa w Samarii. (5) Filip przybył do miasta Samarii i głosił 
im Chrystusa. Kiedy jednak (12) A gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o królestwie Bożym 
i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
 
Pytanie brzmi, czy ludzie w Samarii stali się chrześcijanami według Ew. Marka 16:15-16? Tak. 

Stali się nimi. Filip udał się do miasta Samarii głosząc Jezusa Chrystusa, i przez wiarę w Chrystusa 
chrzcił, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Zgodnie z Wielkim Nakazem, możemy stwierdzić, 
że ci ludzie zostali zbawieni, ale czy otrzymali chrzest w Duchu Świętym? 
 
Biblia mówi o Janie, który chrzcił wodą, natomiast jedynie Jezus Chrystus mógł chrzcić 

w Duchem Świętym. Według Pisma Świętego tamci ludzie uwierzyli, zostali zbawieni, dali się 
ochrzcić, ale nie otrzymali chrztu w Duchu Świętym. Dz. Apostolskie 8:14-17: Kiedy apostołowie, 
którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; 
(15) Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. (16) Na żadnego 
z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. (17) Wtedy kładli 
na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. 
 
Z tego fragmentu wynika, że sam fakt, iż ktoś uwierzył, został ochrzczony i zbawiony, wcale nie 

znaczy, że przyjął chrzest w Duchu Świętym. Owszem, Duch Święty wszedł w ich życie. 
W Ew. Jana 20:22 widzimy, że Duch Święty odrodził uczniów, ale to dopiero w dzień Zielonych 
Świąt zostali ochrzczeni w Duchu Świętym i mocą od Boga. Jest różnica, między ożywieniem 
przez Ducha Świętego poprzez zbawienie, a chrztem w Duchu Świętym, gdy On spoczywa 
na osobie. Istnieje zanurzenie w Duchu Świętym, podczas którego Duch Święty spoczywa 
na osobie i wzmacnia ją. Nawet jeśli osoba została zbawiona, nie oznacza to wcale, że została 
ochrzczona w Duchu Świętym. 
 
W Dz. Apostolskich 19:1-2 czytamy: (1) I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł 

obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; (2) Zapytał 
ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie 
słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Paweł zapytał: „Jeśli nie zostaliście ochrzczeni w Duchu Świętym, 
gdy uwierzyliście, to jak zostaliście ochrzczeni?”. Oni na to, że chrztem Jana Chrzciciela. Uważam, 
że Paweł wyjaśnił im więcej o Jezusie jako Chrystusie, niż samo identyfikowanie się z Nim 
poprzez chrzest wodny. W wersecie 6 i 7 czytamy: (6) A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił 
na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali. (7) Wszystkich mężczyzn było około 
dwunastu. 
 
Pomimo tego, że byli oni uczniami wierzącymi w Mesjasza, który miał przyjść, nie byli 

ochrzczeni w Duchu Świętym. Można być narodzonym na nowo, ochrzczonym w wodzie, ale nie 
być ochrzczonym w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym jest oddzielnym, innym 
doświadczeniem niż nawrócenie. 
 
Jakkolwiek, mogę ochrzcić kogoś w wodzie, ale nikogo nie mogę ochrzcić w Duchu Świętym; 

tylko Jezus może to zrobić. Jeśli nigdy nie poprosiłeś Jezusa o chrzest w Duchu Świętym, dlaczego 
nie poprosisz Go teraz? Ew. Łukasza 11:13 mówi: (13) Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać 
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dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy 
go proszą? Dlaczego nie miałbyś poprosić Go dzisiaj? 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Marka 16:16. Teraz przeczytaj Dz. Apostolskie 8:5,12. Czy ludzie opisani 
w Dz. Apostolskich 8:12 stali się chrześcijanami? _________________________________ 
 

2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:14-16. Czy otrzymali oni chrzest w Duchu Świętym? 
__________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 19:1-5. Czy ci ludzie byli wierzącymi? ____________________ 
 

4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 19:6-7. Czy ci ludzie otrzymali chrzest w Duchu Świętym? 
__________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Łukasza 11:13. Co należy zrobić, by otrzymać chrzest w Duchu Świętym? 
__________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi? 
__________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:14. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi? 
__________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:16-17. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi? 
__________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. Gdy ktoś mówi innymi językami, mówi wtedy Duch 
Święty, czy ta osoba?________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. Kto daje natchnienie?_______________________________ 
 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Marka 16:16 – (16) Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. 
 
Dz. Apostolskie 8:5,12 – (5) Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. (12) A gdy 
uwierzyli Filipowi, który głosił o królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, chrzcili się 
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 
 
Dz. Apostolskie 8:14-16 – (14) Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria 
przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; (15) Którzy przyszli tam i modlili się za nich, 
aby otrzymali Ducha Świętego. (16) Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko 
ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 
 
Dz. Apostolskie 19:1-5 – (1) I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł 
okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; (2) Zapytał ich: Czy 
otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, 
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że jest Duch Święty. (3) Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: 
W chrzcie Jana. (4) Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby 
uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. (5) Gdy [to] usłyszeli, 
zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 

 
Dz. Apostolskie 19:6-7 – (6) A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty 
i mówili językami, i prorokowali. (7) Wszystkich mężczyzn było około dwunastu. 
 
Ew. Łukasza 11:13 – (13) Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, 
o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą? 
 
1 List do Koryntian 14:2 – (2) Ten bowiem, kto mówi [obcym] językiem, nie mówi ludziom, ale 
Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice. 
 
1 List do Koryntian 14:14 – (14) Jeśli bowiem modlę się [obcym] językiem, mój duch się modli, ale 
mój rozum nie odnosi korzyści.  
 
1 List do Koryntian 14:16-17 – (16) Jeśli bowiem będziesz błogosławił duchem, jakże ktoś spośród 
nieuczonych na twoje dziękczynienie odpowie "Amen", skoro nie rozumie, co mówisz? 
(17) Ty wprawdzie dobrze dziękujesz, ale drugi się nie buduje. 
 
Dz. Apostolskie 2:4 – (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

 
Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj Ew. Marka 16:16. Teraz przeczytaj Dz. Apostolskie 8:5,12. Czy ludzie opisani 

w Dz. Apostolskich 8:12 stali się chrześcijanami? Tak. 
 
2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:14-16. Czy otrzymali oni chrzest w Duchu Świętym? Nie. 

 
3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 19:1-5. Czy ci ludzie byli wierzącymi? Tak. 

 
4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 19:6-7. Czy ci ludzie otrzymali wcześniej chrzest w Duchu 

Świętym? Nie. UWAGA: Tutaj widać, że jest to inne doświadczenie niż zbawienie. 
 

5. Przeczytaj Ew. Łukasza 11:13. Co należy zrobić, by otrzymać chrzest w Duchu Świętym? 
Prosić. 

 
6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi? 

Modli się do Boga, wygłasza rzeczy tajemne. 
 

7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:14. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi? Jego 
duch modli się do Boga. 

 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:16-17. Gdy ktoś się modli językami, to co wtedy robi? 

Błogosławi Boga ze swojego ducha i pięknie dziękuje (uwielbia Boga). 
 

9. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. Gdy ktoś mówi innymi językami, mówi wtedy Duch 
Święty, czy ta osoba? Ta osoba mówi. 

 
10. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. Kto daje natchnienie? Duch Święty. 
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Poziom 1 Lekcja 15 
 

JAK PRZYJĄĆ DUCHA ŚWIĘTEGO? 
Don Krow 

 
Dziś będziemy mówić o tym, jak przyjąć Ducha Świętego. Dz. Apostolskie 10:1 – 

(1) A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim. Był 
to stopień wojskowy, prawdopodobnie kapitan w pułku. Werset 2: Pobożny i bojący się Boga 
wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Był 
on sprawiedliwym człowiekiem. Robił rzeczy, które były właściwe, bał się Boga, dawał pieniądze 
ludziom w potrzebie, a Biblia stwierdza, że zawsze modlił się do Niego. Ale zaraz się 
przekonamy, a może nas to zadziwić, że pomimo jego sprawiedliwych czynów, nawet pomimo 
tego, że bał się Boga i prowadził życie modlitewne, nie posiadał on osobistej relacji z Bogiem 
przez Jezusa Chrystusa.  

 
Wersety 3-6: Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który 

przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu! (4) A on uważnie patrzył na niego i będąc 
przestraszonym, zapytał: Co, Panie? I odpowiedział mu: Twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed 
oblicze Boga jako przypomnienie. (5) Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona, 
zwanego Piotrem. (6) Zatrzymał się on u pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. 
On ci powie, co masz robić.  

 
Temu człowiekowi – pomimo tego, że bał się Boga, był nawet sprawiedliwy jak na ludzkie 

możliwości i modlił się do Boga – został posłany anioł z poleceniem, by wysłał ludzi po Szymona 
Piotra, który mu wszystko wyjaśni. W 43 wersecie dokładnie widzimy, co Piotr miał 
mu powiedzieć. (43) Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo [Piotr mówi o Jezusie], że przez 
jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Czy nie jest to wspaniałe? 
Ten człowiek o wielkich zasługach nie miał osobistej relacji z Bogiem przez osobę Pana Jezusa 
Chrystusa. Bóg powiedział: „Wszystko to, co robisz jest wspaniałe i wspominane przede Mną, ale 
powiem ci, co mam zamiar zrobić. Wysłałem do ciebie anioła, abyś posłał po człowieka imieniem 
Piotr, a on ci już powie, co masz zrobić”. Kiedy Piotr przybył do Korneliusza, powiedział, że przez 
jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. 

 
Teraz spójrz, co się wydarzyło. (44) A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił 

na wszystkich słuchających tej mowy (Dz. Apostolskie 10:44). Korneliusz słuchając o wierze 
w Chrystusa, sam w Niego uwierzył dla odpuszczenia grzechów. Jak tylko uwierzył, Duch Święty 
spoczął na nim i na wszystkich będących w jego domu. Werset 45: (45) I zdziwili się ci wierzący 
pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także 
na pogan. Skąd wiedzieli, że Duch Święty zstąpił? (46) Słyszeli ich bowiem mówiących językami 
i wielbiących Boga…  

 
Za każdym razem, kiedy Duch Święty zstępuje na kogoś w Nowym Testamencie, objawiają się 

dary Ducha Świętego, potwierdzając, że ta osoba została wypełniona Duchem Świętym. 
W Nowym Testamencie zazwyczaj mówiono innymi językami lub prorokowano. 

 
Ja padłem na kolana pewnego wieczoru na polu w Dallas, w Teksasie i zawołałem: „Boże, nie 

wiem za dużo o tym mówieniu językami i o chrzcie w Duchu Świętym, o którym się tyle mówi, 
ale jeśli jest jakiś inny sposób, w którym mógłbym Cię wielbić, wywyższyć Cię; coś, co będzie 
poza moimi ludzkimi zdolnościami ograniczonymi przez język angielski, to ja tego chcę”. 
Zacząłem uwielbiać Boga i gdy to zrobiłem, Duch Święty dał mi język i wyrażenia, których nie 
znałem, ani się ich nigdy nie uczyłem. Biblia mówi w Dz. Apostolskich 2:4 – (4) I wszyscy zostali 
napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
Kto mówił? Oni. Kto im poddawał język? Duch Święty. 
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Ew. Łukasza 11:13 mówi: (13) Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym 
dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą? 
Wszystko, co musisz zrobić, to poprosić; wierzyć, że otrzymasz, poddać się Bogu, zacząć 
uwielbiać Pana. On da ci natchnienie do uwielbiania Go w języku, którego nigdy nie znałeś. 

 
 

Pytania 
 

1. Napisz, jakich terminów używa Biblia na określenie zbawienia. 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 11:15. Jak ten werset opisuje doświadczenie chrztu w Duchu 
Świętym?_________________________________________________________________ 
 

3. Uczniowie Jezusa otrzymali Ducha Świętego (Ew. Jana 20:22), ale kilka dni później 
zostali ochrzczeni w Duchu Świętym (Dz. Apostolskie 2:1-4) Przeczytaj i porównaj te dwa 
wydarzenia._______________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 1:8. Jaki jest cel chrztu w Duchu Świętym? 
_________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2: 38-39 i 1 List do Koryntian 1:7. Czy chrzest w Duchu 
Świętym jest także dla nas, dzisiaj?____________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Ew. Łukasza 11:13. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś chrztu w Duchu Świętym, 
co powinieneś teraz zrobić?___________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. Czy kiedy będziesz prosił, przyjmiesz i będziesz mówił, 
i chwalił Boga w nieznanym języku? ___________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Jana 3:3 – (3) Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie 
narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. 
 
Dz. Apostolskie 3:19 – (19) Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były 
zgładzone… 
 
Ew. Marka 16:16 – (16) Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. 
 
List do Kolosan 2:13 – (13) I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego 
ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy; 
 
List do Rzymian 8:9 – (9) Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka 
w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. 
 
Ew. Mateusza 25:46 – (46) I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. 
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Dz. Apostolskie 11:15 – (15) A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas 
na początku. 
 
Ew. Jana 20:22 – (22) A to powiedziawszy, tchnął [na nich] i powiedział: Weźcie Ducha 
Świętego. 
 
Dz. Apostolskie 2:1-4 – (1) A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie 
na tym samym miejscu. (2) Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, 
i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. (3) Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które 
spoczęły na każdym z nich. (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić 
innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.  
 
Dz. Apostolskie 1:8 – (8) Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie 
mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi.  
 
Dz. Apostolskie 2:38-39 – (38) Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was 
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha 
Świętego. (39) Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, 
każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. 
 
1 List do Koryntian 1:7 – (7) Tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie 
objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
 
Ew. Łukasza 11:13 – (13) Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym 
dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą? 
 
Dz. Apostolskie 2:4 – (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Napisz, jakich terminów używa Biblia na określenie zbawienia. Narodzenie na nowo 
(Ew. Jana 3:3), nawrócenie (Dz. Apostolskie 3:19), wiara i chrzest (Ew. Marka 
16:16), przebaczenie grzechów (List do Kolosan 2:13), przyjęcie Ducha 
Chrystusowego (List do Rzymian 8:9), życie wieczne (Ew. Mateusza 25:46). 

 
2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 11:15. Jak ten werset opisuje doświadczenie chrztu w Duchu 

Świętym? Duch Święty zstępuje na kogoś. 
 

3. Uczniowie Jezusa otrzymali Ducha Świętego (Ew. Jana 20:22), ale kilka dni później 
zostali ochrzczeni w Duchu Świętym (Dz. Apostolskie 2:1-4). Przeczytaj i porównaj 
te dwa wydarzenia. W Ew. Jana 2:22, uczniowie otrzymali Ducha Świętego. 
W Dz. Apostolskich 2:1-4, ci sami uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym 
(co jest wewnętrznym i zewnętrznym zanurzeniem). Patrz Dz. Apostolskie 1:8. 

 
4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 1:8. Jaki jest cel chrztu w Duchu Świętym? Dać moc 

do służby (do bycia świadkiem). 
 

5. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:38-39 i 1 List do Koryntian 1:7. Czy chrzest w Duchu 
Świętym jest także dla nas, dzisiaj? Tak. Dary Ducha Świętego ustaną, gdy Jezus 
przyjdzie powtórnie, ale nie wcześniej. 
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6. Przeczytaj Ew. Łukasza 11:13. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś chrztu w Duchu Świętym, 
co powinieneś teraz zrobić? Poprosić o niego. 

 
7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. Czy będziesz prosił, przyjmiesz i będziesz mówił, 

i chwalił Boga w nieznanym języku? Tak, będę mówił, ale to Duch Święty 
da mi natchnienie (język). 
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Poziom 1 Lekcja 16 
 

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z MODLITWY JĘZYKAMI 
Andrew Wommack 

 
Jedną z rzeczy, która się pojawiła, kiedy uczniowie przeżyli chrzest w Duchu Świętym, było 

to, że wszyscy mówili innymi językami. Dz. Apostolskie 2:4 mówią, że w Dzień Zielonych Świąt, 
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i mówili innymi językami jak Duch im poddawał. 
Konsekwentnie przez całe Dz. Apostolskie objawiały się różne manifestacje Bożej mocy podczas 
chrztu w Duchu Świętym. 

 
Oczywiście, Duch Święty to coś więcej niż mówienie językami, ale jest to jedna 

z najważniejszych manifestacji. 1 List do Koryntian 14:13-14 mówi: (13) Dlatego ten, kto mówi 
[obcym] językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć. (14) Jeśli bowiem modlę się [obcym] 
językiem, mój duch się modli, ale mój rozum nie odnosi korzyści. Kiedy się modlisz innymi 
językami, twój duch się modli. Kiedy już modlisz się językami, módl się o ich wykład, aby twoje 
zrozumienie było pełne. 

 
Mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że kiedy ja przyjąłem chrzest w Duchu Świętym 

i zacząłem modlić się innymi językami, moje życie zmieniło się wręcz dramatycznie. Wierzę, 
że kiedy narodziłem się na nowo, Chrystus zamieszkał w moim wnętrzu i wszystko w nim 
umieścił, ale dopiero gdy Duch Święty zstąpił na mnie, zaczęły się one manifestować, uaktywniać. 
Stało się wtedy kilka rzeczy. Gdy przez pierwszy rok modliłem się językami, mój umysł mówił mi, 
że to jest jakieś wariactwo, że to tylko strata czasu. Przez wiarę musiałem modlić się językami. 

 
Juda w 20 wersecie swojego listu napisał, że budujemy wtedy najświętszą naszą wiarę. Modlitwa 

językami przenosi cię ze świata naturalnego myślenia i pojmowania, do nadnaturalnego świata 
wiary. 

 
Drugą rzeczą, jakiej doświadczyłem było to, że podczas modlitwy językami, ludzie o których nie 

myślałem latami, zaczęli mi się przypominać. Kiedy zaczynałem modlić się o nich, w przeciągu 
kilku dni odnawiali ze mną kontakt mówiąc, że stało się coś nadzwyczajnego. Działo się to tak 
wiele razy, że w końcu zacząłem składać wszystko w jedną całość i zdałem sobie sprawę, że gdy 
modliłem się językami, modliłem się mądrością, która przekraczała moje naturalne zdolności. Mój 
duch, który wie wszystko i jest myśli Chrystusowej (ma umysł Chrystusa KJV), modlił się 
za ludźmi w sposób, który przekraczał moje naturalne pojmowanie. 

 
Pewnego razu modliłem się językami (jak już mówiłem, musiałem użyć wiary, by się tak modlić, 

by zwalczyć myśli takie jak: „Mógłbyś modlić się po angielsku i zrobić tym coś dobrego, zamiast 
bełkotać”. Musiałem zwalczyć te myśli i modliłem się dalej), pewien mężczyzna, którego nie 
widziałem od 4 lat, zapukał do mych drzwi. Wszedł do środka, bez żadnego przywitania, usiadł 
i zaczął płakać, wylewając swoje serce, ponieważ przechodził przez wiele problemów. Siedziałem 
tam myśląc o sobie: „No, chłopie, powinieneś modlić się po angielsku”. Ale zaraz przyszła kolejna 
myśl: „A skąd miałbym wiedzieć, że mam się o niego modlić, kiedy nie widziałem go ponad 
4 lata?”. W końcu doszło do mnie, że gdy się modliłem, Bóg mnie przygotowywał. Wstawiałem się 
za nim w sposób, w jaki nigdy bym sam nie był w stanie modląc się rozumem. W momencie 
przyszło objawienie i byłem w stanie mu powiedzieć, czym był jego problem. Opowiedziałem 
wszystko za niego i dałem mu odpowiedzi. Musisz zrozumieć, że to miało miejsce, kiedy byłem 
w kościele o pewnej denominacji. On nie wiedział, co mi się przydarzyło, a ja nie byłem pewien. 
Wystraszyło to i mnie, i jego. 

 
Była to manifestująca się moc Boża, której On użył w ponadnaturalny sposób. Właśnie to znaczą 

słowa: „Gdy się modlisz językami, twój duch się modli”. Twój duch został narodzony na nowo, 
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on ma umysł Chrystusa (jest myśli Chrystusowej) i wie dokładnie, co trzeba robić. 
On ma namaszczenie od Boga, dlatego wiesz wszystko i w twoim duchu nie ma żadnych 
ograniczeń. Gdybyś mógł chodzić w mocy i w objawieniu swojego ducha, twoje fizyczne życie 
by się przemieniło. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć – nie jedynym – jest modlitwa innymi 
językami. Uwierz i zrozum, że kiedy tak robisz, budujesz siebie w najświętszej swojej wierze, twój 
duch wypowiada ukrytą mądrość Bożą i nagle przychodzi doskonałe objawienie od Boga. Wtedy, 
zgodnie z 1 Listem do Koryntian 14:13, módl się o interpretację. To wcale nie oznacza, że musisz 
przestać się modlić językami i zacząć modlić się po polsku; to tylko oznacza, że twoje zrozumienie 
przyniesie ci owoc. 

 
Jeśli masz przesłanie dla kościoła w innym języku, musisz się zatrzymać i zacząć tłumaczyć 

po polsku. Kiedy modlisz się sam, na przykład kiedy ja modlę się językami, ufam, że Bóg 
da mi objawienie. Czasami zmienia się moje podejście do czegoś. Nie mam konkretnych słów, ale 
nagle patrzę na rzeczy jakby wyraźniej, z innej perspektywy. Może mi to zająć tydzień, zanim 
w pełni coś zrozumiem. Wierzę w czas spędzony na modlitwie innymi językami i w oczekiwanie 
na tłumaczenie. 

 
Modlitwa językami jest ważna z wielu powodów, z pewnością jest czymś więcej niż tylko 

dowodem przyjęcia Ducha Świętego. Powinna być ona częścią każdego dnia. To sposób 
bezpośredniej rozmowy twojego wnętrza z Ojcem, omijający zwątpienie i strach twojego umysłu. 
Buduje cię w najświętszej twojej wierze i uwalnia ukrytą mądrość Bożą. Modlę się, żeby każdy 
mógł się poruszać w modlitwie, uwalniając wiarę i przyjmując pełną korzyść, wynikającą 
z modlitwy językami. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List Judy 20. Co się dzieje, gdy się modlimy w Duchu Świętym? 
________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. Ilu ludzi zostało wypełnionych Duchem Świętym? 
________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. W wyniku napełnienia, co robili? 
________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:14. Która część ciebie się modli, kiedy się modlisz 
w innych językach?________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli innymi językami, do kogo mówi? 
________________________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli innymi językami, czy inni 

rozumieją, co on mówi?_____________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy modlisz się innymi językami, co twój duch 
wypowiada?______________________________________________________________ 

 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:4. Gdy modlisz się innymi językami, co robisz? 

________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:16. Gdy modlisz się innymi językami, co robisz? 
________________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
List Judy 20 – (20) Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, 
modląc się w Duchu Świętym; 
 
Dz. Apostolskie 2:4 – (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 
 
1 List do Koryntian 14:14 – (14) Jeśli bowiem modlę się [obcym] językiem, mój duch się modli, 
ale mój rozum nie odnosi korzyści. 
 
1 List do Koryntian 14:2 – (2) Ten bowiem, kto mówi [obcym] językiem, nie mówi ludziom, ale 
Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice 
 
1 List do Koryntian 14:4 – (4) Kto mówi [obcym] językiem, buduje samego siebie, ale kto 

prorokuje, buduje kościół.  
 
1 List do Koryntian 14:16 – (16) Jeśli bowiem będziesz błogosławił duchem, jakże ktoś spośród 
nieuczonych na twoje dziękczynienie odpowie "Amen", skoro nie rozumie, co mówisz? 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List Judy 20. Co się dzieje, gdy się modlimy w Duchu Świętym?  
Gdy modlę się w Duchu Świętym, buduję swoją wiarę. 

 
2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. Ilu ludzi zostało wypełnionych Duchem Świętym? Wszyscy. 

 
3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:4. W wyniku napełnienia, co robili? Mówili innymi językami. 

 
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:14. Która część ciebie się modli, kiedy się modlisz 

w innych językach? Mój duch się modli. 
 

5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli innymi językami, do kogo mówi? 
Do Boga. 
 

6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy ktoś się modli innymi językami, czy inni rozumieją, 
co on mówi? Nie. 
 

7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:2. Gdy modlisz się innymi językami, co twój duch 
wypowiada? Rzeczy tajemne, tajemnice Boże. 

 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:4. Gdy modlisz się innymi językami, co robisz? Buduję 

siebie (swoją wiarę). 
 

9. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:16. Gdy modlisz się innymi językami, co robisz? 
Błogosławię Boga, dziękując Mu. 
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Poziom 2 
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Poziom 2 Lekcja 1 

 
EGOCENTRYZM 
Andrew Wommack 

 
Egocentryzm jest źródłem wielu naszych doświadczeń. W Przypowieściach Salomona 

w rozdziale 13 jest pewien werset, do którego powinieneś zajrzeć, inaczej nie uwierzysz, że jest 
on w twojej Biblii. Werset 10: Spór powstaje tylko dzięki pysze, a mądrość jest przy tych, 
co przyjmują radę [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]. Wielu ludzi na początku ma z tym 
wersetem problem: „Chwileczkę! Pycha nie może być jedyną przyczyną kłótni i niezgody. 
Przypowieści 17:4 mówią, że kłótnia jest przyczyną niezgody, więc niezgoda musi być 
wywoływana czymś więcej niż pychą. Przez niezgodę tyle i tyle doświadczyłem”. Ktoś inny 
powie: „Nie rozumiesz. Taką osobą już po prostu jestem”. Nie, Pismo Święte mówi, że tylko przez 
pychę przychodzą kłótnie. Nie jest ona jedną z głównych przyczyn – to jedyna przyczyna! Inni 
mieliby znów taki problem: „Mam wiele różnych problemów, ale pycha nie jest jednym z nich. 
Jeśli już cokolwiek, to mój niski poziom wartości. Nikt nie oskarży mnie o bycie pysznym”. 

 
Musimy zdefiniować, czym jest pycha. Pycha to nie tylko myślenie, że jest się lepszym 

od innych, ale najprościej mówiąc, jest to postrzeganie siebie jako centrum wszystkiego. 
Egocentryzm jest prawdziwym korzeniem całej pychy. W 4 Księdze Mojżeszowej 12:2 Miriam 
i Aaron – rodzeństwo Mojżesza – sprzeciwili się mu, krytykując go z powodu małżeństwa 
z czarnoskórą kobietą. Powiedzieli: (2) Czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił 
również z nami? Pismo Święte w następnym wersecie świadczy o Mojżeszu, że był 
najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Zamiast się obruszyć na ich słowa, zaczął się za nimi 
modlić i wstawiać. 

 
Kiedy czytasz, że Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, zatrzymaj się i pomyśl. 

Nie wiemy, ilu ludzi było wtedy na ziemi, ale na pewno kilka milionów, a Mojżesz był 
najpokorniejszym z nich wszystkich. Co sprawia, że jest to naprawdę zdumiewające stwierdzenie? 
To, że Mojżesz je napisał. Większość ludzi myśli, że jeśli jest się prawdziwie pokornym, nawet się 
o tym nie wie. To jest fałszywy obraz tego, czym jest pycha. Pycha nie jest tylko myśleniem, 
że jest się lepszym od kogokolwiek. Pycha to egocentryzm. Egocentryzm jest jak kij zakończony 
z jednej strony arogancją, a z drugiej niskim poziomem własnej wartości. Są to dwa przeciwstawne 
wyrażenia tej samej rzeczy; obie są na tym samym kiju. To egocentryzm. Nie ma znaczenia, czy 
myślisz, że jesteś lepszy od innych, czy gorszy od innych. Jesteś całkowicie skoncentrowany 
na sobie. Wszystko jest przefiltrowywane takim patrzeniem. Nieśmiała, wstydliwa osoba też jest 
pełna pychy i skoncentrowana na sobie. Myśli wyłącznie o sobie. 

 
Chcę podkreślić, że egocentryzm jest prawdziwym korzeniem pychy. Jeśli wrócisz 

do Przypowieści Salomona 13:10 – Spór powstaje tylko dzięki pysze, jest tutaj mowa o tym, 
że to twój egocentryzm sprawia, że się stale złościsz. To nie inni ludzie cię złoszczą. 
To egocentryzm wywołuje w tobie reakcję na innych. Nigdy nie będziesz w stanie powstrzymać 
ludzi, przed popełnianiem błędów, by nie zachowywali się źle wobec ciebie – jest to niemożliwe. 
Wiara nie jest po to, byś kontrolował innych, ale by ci pomóc z twoim wnętrzem, aby pomóc tobie 
rozprawić sie z tymi rzeczami, które są w tobie. Tak więc nie ma znaczenia, co inni zrobią wobec 
ciebie. 

 
Gdy krzyżowano Jezusa, On był w stanie odwrócić się do swoich oprawców mówiąc: Ojcze, 

przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. On nie kontrolował tych ludzi, ale miał kontrolę nad sobą. 
To egocentryzm wprawia nas w gniew. Jezus nie przyszedł tutaj dla siebie, ale On tak ukochał 
świat, że przyszedł tutaj dla nas. Wisząc na krzyżu myślał o swojej matce i jednemu ze swoich 
uczniów powiedział, aby się nią zajął. Powodem, dla którego Jezus był w stanie przebaczyć 
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i postępować w miłości podczas wielkiej agonii, w niesprawiedliwości i w tym wszystkim, 
co na Niego przyszło, był brak egoizmu. 

 
To twoje samolubstwo powoduje, że się gniewasz, a Pismo Święte mówi, że powinieneś być 

martwy dla siebie. Gdyby leżały przede mną zwłoki, mógłbym je obrazić, kopać, pluć na nie, 
ignorować je, ale one wcale by nie reagowały. Dlaczego reagujesz tak jak reagujesz, gdy coś ci się 
dzieje? Przyczyną nie są zewnętrzne rzeczy, ale to, co jest w tobie. Nigdy nie będziesz tak mocny 
w wierze, aby usunąć wszelkie przeszkody i wszystko, co cię denerwuje, ale z samym sobą możesz 
się rozprawić. Możesz dojść do miejsca, w którym uczynisz Jezusa swoim Panem i pokochasz Go, 
Jego Królestwo i innych ludzi bardziej niż siebie. Zobaczysz wtedy, że jeśli tak zrobisz 
i rozprawisz się z sobą, że kłótnia i niezgoda znikną z twojego życia. 

 
Jednym z wielkich kluczy umożliwiających zastosowanie tego wszystkiego jest fakt, że Bóg nie 

dał ci Swojego Królestwa z powodu samolubstwa. On nie zrobił tego wszystkiego, by zapewnić 
ci zaspokojenie wszystkich potrzeb. Musisz się nauczyć, że to w zapieraniu się samego siebie 
i oddaniu swojego życia zaczniesz odkrywać, o co w życiu tak naprawdę chodzi. Kiedy będziesz 
kochał Boga i innych ludzi bardziej od siebie, nauczysz się rozładowywać złość, gniew i krzywdę, 
które są w tobie. 

 
Modlę się dzisiaj, żeby Bóg wziął te omawiane prawdy, aby otworzył twoje serce, byś 

zrozumiał, że to twój egocentryzm jest powodem twojego smutku. Zamiast obwiniać kogoś innego, 
przejmij odpowiedzialność, zmierz się z nią, ukorz się przed Bogiem i poproś Go, by uczynił 
Siebie wielkim w twoim życiu. W ten sposób możesz chodzić w zwycięstwie. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Marka 9:33-34. O czym dyskutowali uczniowie w drodze do Kafarnaum? 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Czy jest to odzwierciedleniem egocentryzmu nas wszystkich?________________________ 
 

3. Przeczytaj Ew. Marka 9:35. Według tego fragmentu, jeśli ktoś chce być pierwszym, musi 
się stać kim? _______________________________________________________________ 
 

4. Wyjaśnij w szczegółach nauczanie Jezusa z Ew. Łukasza 22:24-27. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Przypowieści Salomona 13:10. Co jest jedyną przyczyną wywołującą spór? 
_________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj List do Galacjan 2:20. W jaki sposób powinniśmy żyć? 
_________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Co jest lekiem na egocentryzm? 
_________________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Marka 9:33-34 – (33) I przyszedł do Kafarnaum. A gdy był w domu, zapytał ich: O czym 
rozmawialiście między sobą w drodze? (34) Lecz oni milczeli. W drodze bowiem rozmawiali między 
sobą o tym, kto z nich jest największy. 
 
Ew. Marka 9:35 – (35) A usiadłszy, zawołał dwunastu i powiedział im: Jeśli ktoś chce być 
pierwszy, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. 
 
Ew. Łukasza 22:24-27 – (24) Wszczął się też między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany 
za największego. (25) Lecz on powiedział do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy 
sprawują nad nimi władzę, nazywani są dobroczyńcami. (26) Wy zaś tak nie [postępujcie]. Lecz kto 
jest największy wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, [niech będzie] jak 
ten, kto służy. (27) Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto 
siedzi? Ale ja jestem pośród was jako ten, kto służy. 
 
Przypowieści Salomona 13:10 – (10) Spór powstaje tylko dzięki pysze, a mądrość jest przy tych, 
co przyjmują radę [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]. 
 
List do Galacjan 2:20 – (20) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję, ale już nie ja, lecz żyje we 
mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał 
za mnie samego siebie. 
 
Ew. Mateusza 7:12 – (12) Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. 
To bowiem jest Prawo i Prorocy. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Marka 9:33-34. O czym dyskutowali uczniowie w drodze do Kafarnaum? 
Dyskutowali o tym, który z nich jest większy. 

 
2. Czy jest to odzwierciedleniem egocentryzmu nas wszystkich? Tak. 
 
3. Przeczytaj Ew. Marka 9:35. Według tego fragmentu, jeśli ktoś chce być pierwszym, musi się 

stać kim? Sługą wszystkich. 
 
4. Wyjaśnij w szczegółach nauczanie Jezusa z Ew. Łukasza 22:24-27. (24) Wszczął się też 

między nimi spór o to, kto z nich ma być uważany za największego. (25) Lecz on powiedział 
do nich: Królowie narodów panują nad nimi, a ci, którzy sprawują nad nimi władzę, 
nazywani są dobroczyńcami. (26) Wy zaś tak nie [postępujcie]. Lecz kto jest największy 
wśród was, niech będzie jak najmniejszy, a kto jest przełożonym, [niech będzie] jak ten, kto 
służy. (27) Któż bowiem jest większy? Ten, kto siedzi, czy ten, kto służy? Czy nie ten, kto 
siedzi? Ale ja jestem pośród was jako ten, kto służy. 

 
5. Przeczytaj Przypowieści Salomona 13:10. Co jest jedyną przyczyną wywołującą spór? Pycha 
 
6. Przeczytaj List do Galacjan 2:20. W jaki sposób powinniśmy żyć? Wiarą w Jezusa (lub 

wiarą Jezusa), nie skupiając się na swoich słabościach, czy mocnych stronach. 
 
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Co jest lekiem na egocentryzm? Lekiem na egocentryzm 

jest Bóg w centrum. Traktuj innych jak sam chcesz być traktowany. 
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Poziom 2 Lekcja 2 
 

JAK ROZMYŚLAĆ NAD SŁOWEM BOŻYM? 
Don Krow 

 
Rozmyślać (ang. medytować) znaczy tyle, co zastanawiać się nad czymś; długo o czymś myśleć, 

rozważać coś, zagłębiać się, planować w umyśle, nieustannie myśleć o czymś. Grecki 
odpowiednik tego słowa znaczy obracać coś w umyśle i jest tłumaczony jako wyobraźnia. 

 
Biblijne znaczenie można by tak ująć: Rozmyślanie to zastanawianie się nad poprawną wiedzą, 

rozumiane także jako odnowienie umysłu i kontaktowanie się z Bogiem poprzez Jego Słowo 
w modlitwie, uwielbienie i rozmyślanie; zastanawianie się, rozważanie i myślenie o Nim. 

 
Rozmyślanie może się odbywać nad jakimś tematem. Można wybrać sobie temat rozważania. 

Na przykład chrzest. Definiujesz znaczenie słowa chrzest z greki, z hebrajskiego i z dobrego 
słownika. Znajdujesz rdzeń słowa, z którego ono się wywodzi. Rozważasz i zastanawiasz się nad 
kontekstem wersetu, który będziesz chciał zgłębić. Zaprowadzi cię on do powiązanych 
z nim tematów, takich jak odpuszczenie (Dz. Apostolskie 2:38), opamiętanie (Dz. Apostolskie 
2:38), wiara (Ew. Marka 16:16), sumienie (1 List Piotra 3:21), wzywanie Pana (Dz. Apostolskie 
22:16) I tak dalej. Zastanów się nad pytaniami, które masz lub które nasuwa Pismo Święte, np.: 
Czy są jakieś wymagania, które muszę spełnić przed chrztem? Jaki jest cel chrztu? Jak 
go praktykowano? Kiedy? 

 
Rozmyślanie może być ekspozycyjne; studiując werset po wersecie całą księgę w Biblii. 

Kluczem w tym przypadku jest rozmyślanie nad całą księgą tak długo, aż zobaczysz cały kontekst 
(poszczególnych wersetów i rozdziałów). 

 
Rozmyślanie może dotyczyć konkretnych słów. Co oznacza poszczególne słowo? Co znaczy 

wierzyć? Co znaczy słowo Pan? Co znaczy słowo Jezus? Co znaczy słowo Chrystus? Co znaczy 
słowo usprawiedliwić itd. 

 
Możesz rozmyślać nad akapitami z Biblii. Akapit to zbiór myśli, zazwyczaj zawierających 

parę zdań. Kiedy autor zmienia temat, zazwyczaj rozpoczyna nowy akapit. 
 

Rozmyślając nad Słowem, zwróć uwagę na interpunkcję, na przykład na znaki zapytania. 
Dlaczego zadano to pytanie? W jaki sposób odnosi się do kontekstu? Rozmyślanie w biblijnym 
znaczeniu to nie tylko patrzenie na słowa, ale patrzenie na Boga, który kryje się za Słowem. 

 
 

Pytania 
 
1. Co oznacza słowo rozmyślać?____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Jakie są dwa powody biblijnego rozmyślania? _______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

3. Czym jest rozmyślanie tematyczne?_______________________________________________ 
 

4. Co to jest ekspozycyjne studiowanie Pisma Świętego? ________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:46. Co oznacza słowo Pan?_________________________________ 
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6. Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21. Co oznacza słowo Jezus?______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:1-2. Co oznacza słowo Chrystus?___________________________ 
 

8. Co to jest akapit?______________________________________________________________ 
 

9. Biblijne rozmyślanie, to nie tylko patrzenie na słowa, ale także...? _______________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Łukasza 6:46 – (46) Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, 
co mówię? 
 
Ew. Mateusza 1:21 – (21) I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów.  
 
Ew. Łukasza 23:1-2 – (1) Wtedy całe to zgromadzenie powstało i zaprowadzili go do Piłata. 
(2) I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Zastaliśmy tego [człowieka], jak odwracał naród i zakazywał 
płacić podatki cesarzowi, mówiąc, że on jest Chrystusem, królem. 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Co oznacza słowo rozmyślać (medytować)? Zastanawiać się nad czymś; długo o czymś 
myśleć, rozważać coś, zagłębiać się, planować w umyśle, nieustanne myślenie o czymś. 

 
2. Jakie są dwa powody biblijnego rozmyślania? Rozmyślanie nad poprawną wiedzą 

(odnowienie umysłu) i kontaktowanie się z Bogiem, który stoi za Słowem (zastanawianie się 
nad Nim, myślenie o Nim). 

 
3. Czym jest rozmyślanie tematyczne? Wybór tematu z Biblii do nauki i myślenia. 
 
4. Co to jest ekspozycyjne studiowanie Pisma Świętego? To badanie werset za wersetem jakiejś 

księgi w Biblii. 
 
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:46. Co oznacza słowo Pan? Kogoś, komu jesteśmy posłuszni 

(np. szef). 
 
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21. Co oznacza słowo Jezus? Zbawiciel, który ratuje innych od ich 

grzechów. 
 
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:1-2. Co oznacza słowo Chrystus? Namaszczony na króla. 
 
8. Co to jest akapit? Zapisany zbiór myśli. 
 
9. Biblijne rozmyślanie to nie tylko patrzenie na słowa, ale kontakt z Bogiem, który stoi 

za Słowem. 
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Poziom 2 Lekcja 3 
 

ODNAWIANIE UMYSŁU 
Don Krow 

 
Dzisiaj porozmawiamy o odnawianiu umysłu. Chciałbym przeczytać dwa fragmenty. Pierwszy 

znajduje się w Liście do Filipian 4:8 – (8) W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, 
co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała - o tym 
myślcie. Apostoł Paweł najwyraźniej chce nam powiedzieć, o czym powinniśmy myśleć. Innymi 
słowy, możemy wybrać, o czym myślimy. Wiem, że wszyscy mamy myśli, które są sprzeczne 
ze Słowem Bożym, tak jak o tym mówi List do Rzymian 7:22-23. Prawo grzechu prowadzi z nami 
wojnę, atakując umysł. Biblia jednak mówi przez List do Filipian, że nie musimy naszym myślom 
zezwalać na uwijanie gniazd w naszych głowach. Możemy wybrać, o czym myślimy. Biblia także 
stwierdza, że jak człowiek myśli w sercu swoim, takim też on jest (Przypowieści Salomona 23:7 
w przekładzie angielskim Biblii King James [KJV] i Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej). Jest więc 
bardzo ważne, o czym myślimy. 

 
W Liście do Rzymian 12:1-2 czytamy: (1) Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, 

abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, [to jest] waszą rozumną 
służbę. (2) A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego 
umysłu, abyście [mogli] rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Biblia mówi, 
że możemy zostać przemienieni przez odnowienie umysłu. Czy wiedziałeś, że kiedy rakieta 
kosmiczna Apollo wystartowała na księżyc, to załoga co 10 minut musiała wprowadzać korektę 
kursu? Do księżyca dotarli „zygzakiem”. Gdy w końcu wylądowali na miejscu do tego 
przeznaczonym (które miało powierzchnię ponad 750 kilometrów), to znaleźli się mniej niż metr 
przed jego końcem. Mimo to odnieśli sukces. My też musimy ustawić kurs, oddając się całkowicie 
Panu Jezusowi, stając się żywą ofiarą. Czasami problemem żywej ofiary jest to, że próbuje ona 
zejść (uciec) z ołtarza. Więc potrzebujemy korygować w myślach swój kurs. Nasze serca muszą 
mówić: „Boże, chcę Ciebie i chcę Twojej drogi”. 

 
Nie tylko potrzebujemy całkowicie się oddać, ale zwycięskie życie w Chrystusie wymaga 

kolejnego kroku, odnowienia, przemiany umysłu. Nie możemy myśleć jak świat, jeśli nie chcemy 
mieć jego rezultatów. Czytając List do Filipian 4:8, wybieramy, o czym myślimy. Myślcie tylko 
o tym, co prawdziwe, co poczciwe; o tym myślcie. W Starym Testamencie ludzie brali fragmenty 
Słowa Bożego i przymocowywali je na odrzwiach swoich domów i na swoich ubraniach. 
Nieustannie były one przed nimi. Bóg polecił im, aby dniem i nocą mówili o Słowie Bożym, aby 
byli w stanie wykonać to, co ono mówi. Mieli także opowiadać je swoim dzieciom. To, o czym 
myślimy jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest, abyśmy trzymali Słowo Boże przed sobą, przez 
cały czas, by móc żyć zwycięskim życiem. Przeciwieństwem myślenia o tym, co miłe i dobre, jest 
nie skupianie się na Bożych sprawach i na sprawach Ducha. List do Rzymian 8:6 mówi: (6) Gdyż 
zamysł ciała [to] śmierć, ale zamysł Ducha [to] życie i pokój; Rozmyślanie o sprawach Ducha 
Bożego daje życie i pokój. Natomiast jeśli zaczniemy myśleć o cudzołóstwie, o sprawach świata, 
o pieniądzach, o chciwości itd., wiesz co się w końcu stanie? „Tak jak człowiek myśli w swoim 
sercu, takim też on jest”. Zaczniemy robić te rzeczy. Zaczniemy z nimi igrać, co zniszczy nasze 
życie. Prawdziwą duchową walką wierzącego nie jest nieustanne gromienie i przeciwstawianie się 
diabłu, choć są chwile, kiedy trzeba to robić. Duchowa walka dotyczy tego, o czym myślimy i nad 
czym rozmyślamy. 

 
Biblia mówi w Ks. Izajasza 26:3, że Bóg zachowa w doskonałym spokoju tego, kogo umysł 

skupia się na Nim. W ciągu dnia pojawiają się chwile, w których trzeba zrobić korektę kursu, tak 
jak to mówi List do Rzymian 12. Trzeba wtedy powiedzieć: „Boże, to są złe myśli. Muszę 
zawrócić i odnowić swój umysł, myśląc o tym, co miłe, sprawiedliwe i godne pochwały”. 
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Jeśli jest jakaś warownia, jeśli jesteś czymś związany, jeśli łapiesz się na tym, że myślisz 
o czymś, o czym nie powinieneś myśleć – pozbieraj się jak najszybciej. Biblia mówi, że jeśli 
przybliżymy się do Boga, On przybliży się do nas. Jeśli stawimy opór wrogowi, on od nas 
ucieknie. Bywały takie dni, kiedy pozwalałem rzeczom się wślizgnąć i pojawiała się depresja. 
W takim momencie wzięcie Biblii do ręki i powiedzenie: „Boże, oto, co o mnie mówisz, oto 
prawdziwy ja, Ty jesteś moją siłą” – jest naprawdę ciężkie. Zwycięstwo jednak jest aż tak proste! 
Trzeba powiedzieć: „Sprzeciwiam się temu, co wróg chce mi w tej chwili zrobić. Usiądę i otworzę 
Biblię, i nie będę jedynie czytał tych słów, ale połączę się z Bogiem, który stoi za tymi słowami. 
Skupię swoje myśli na Nim. Panie, oto, co o mnie mówisz: „Jest mi przebaczone. Jestem 
oczyszczony. Mówisz, że nic mnie nie może oddzielić od Twojej miłości”. Kiedy usiądziesz 
i zaczniesz rozmyślać o tym, co Bóg dla ciebie zrobił, w kilka chwil zapomnisz o tamtych 
sprawach. 

 
Użyję ilustracji. Słyszałem, jak ktoś powiedział: „Nakazuję wam teraz, abyście nie myśleli 

o różowym słoniu przez najbliższe 10 minut”. Czy wiesz, co się stało? Przez następne 10 minut 
myśleliśmy o różowym słoniu. Później ten ktoś zapytał: „Jakiego koloru jest Statua Wolności?”. 
Ktoś powiedział, że zielonego. „A które ramię trzyma wyciągnięte w górę?”. Ktoś znów 
odpowiedział, że prawe ramię. „A co trzyma w swojej ręce?”. Odpowiedź padła, że pochodnię. 
I nagle człowiek zapytał: „Co się stało z myślami o różowym słoniu?”. Odeszły. Widzisz? Nie 
chodzi oto, by powiedzieć: „Teraz nie będę o nich myślał”, bo wiesz, że będziesz. Pismo Święte 
mówi o podmianie tych myśli na myśli Boże. Jeśli zauważymy, że coś się pojawia i myślimy 
o czymś, o czym nie powinniśmy – musimy natychmiast przywołać do umysłu naszą prawdziwą 
istotę. Natychmiast musimy zwrócić się do Pana, połączyć się z Nim, nie ze słowami 
wydrukowanymi na stronie, ale z Bogiem kryjącym się za nimi. Biblia mówi w Liście do Rzymian 
8:6, że jeśli tak zrobimy, zobaczymy przemienione życie i pokój Boży. Jeśli tylko nasz umysł skupi 
się na Nim i na sprawach Ducha. Myślcie o tych rzeczach bracia i siostry, i chodźcie dzisiaj 
w wolności, którą Chrystus wam zapewnił. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List do Rzymian 12:1. Co mamy robić z naszymi ciałami? 
________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj List do Rzymian 12:2. Pismo Święte mówi nam, że mamy się odróżniać 
od kogo/czego?___________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 17:11. Z czym mamy powiązać swoje myślenie? 
________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj List do Rzymian 8:5-6. Czym jest zamysł Ducha?________________________ 
 

5. Przeczytaj List do Rzymian 12:1-2. Jakie dwie rzeczy trzeba zrobić według tego 
fragmentu?_______________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Ks. Izajasza 26:3. W jaki sposób możemy zachować doskonały spokój? 
________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Ks. Izajasza 26:3-4. W jaki sposób możemy skupić nasz umysł na Panu? 
________________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 

List do Rzymian 12:1 – (1) Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali 
wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, [to jest] waszą rozumną służbę. 
 
List do Rzymian 12:2 – (2) A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez 
odnowienie waszego umysłu, abyście [mogli] rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą 
Boga. 

 
Dz. Apostolskie 17:11 – (11) Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo 
[Boże] z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. 

 
List do Rzymian 8:5-6 – (5) Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, 
którzy [żyją] według Ducha, [myślą] o tym, co duchowe. (6) Gdyż zamysł ciała [to] śmierć, ale 
zamysł Ducha [to] życie i pokój; 

 
List do Rzymian 12:1-2 – (1) Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali 
wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, [to jest] waszą rozumną służbę. (2) A nie 
dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście 
[mogli] rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. 
 
Ks. Izajasza 26:3 – (3) Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie 
zaufał. 
 
Ks. Izajasza 26:4 – (4) Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List do Rzymian 12:1. Co mamy robić z naszymi ciałami? Ofiarować je Bogu. 
 

2. Przeczytaj List do Rzymian 12:2. Pismo Święte mówi nam, że mamy się odróżniać od świata, 
czyli od niewierzących. 
 

3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 17:11. Z czym mamy powiązać swoje myślenie? Z Pismem 
Świętym, z Bożym Słowem. 
 

4. Przeczytaj List do Rzymian 8:5-6. Zamysłem Ducha jest życie i pokój. 
 

5. Przeczytaj List do Rzymian 12:1-2. Jakie dwie rzeczy trzeba zrobić według tego fragmentu? 
Poddać się Bogu jako żywa ofiara i zacząć odnawiać swój umysł. 

 
6. Przeczytaj Ks. Izajasza 26:3. W jaki sposób możemy zachować doskonały spokój? Skupiając 

swój umysł na Panu. 
 

7. Przeczytaj Ks. Izajasza 26:3-4. W jaki sposób możemy skupiać nasz umysł na Panu? Przez 
modlitwę, rozmyślanie nad Słowem Bożym, składając dziękczynienie itd. 
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Poziom 2 Lekcja 4 
 

CZYM JEST KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA? 
Don Krow 

 
Dziś będziemy rozmawiać o znaczeniu Kościoła Chrystusowego. Chciałbym przeczytać 

fragment z Listu do Hebrajczyków 10:25 – (25) Nie opuszczając naszego wspólnego 
zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się [nawzajem], i to tym 
[bardziej], im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Jeśli już mówimy o Kościele, moje pytanie 
brzmi: „Czym w ogóle jest Kościół?”. 

 
Pewnego razu przeprowadziłem kurs Uczniostwa w lokalnym kościele w Kolorado Springs. 

Wyszkoliliśmy w tym kościele ludzi do prowadzenia tego kursu i do używania go na polu 
misyjnym. W przeciągu 6 tygodni współpracy w tym kościele, rozpoczęliśmy 20 kursów biblijnych 
poza lokalną społecznością kościelną. Miesiącami pracowaliśmy z ludźmi, prowadząc kursy 
biblijne. Pewnego razu pastor totalnie mnie zaskoczył. Powiedział: „Wiesz, w Biblii jest napisane, 
że Pan codziennie dodawał do kościoła tych, którzy mieli być zbawieni. Dlaczego ludzie z tych 
kursów nie przychodzą do kościoła?”. 

 
Kiedy działaliśmy w terenie, ludzie byli zbawiani a później czyniliśmy ich uczniami 

i służyliśmy im. Pastor tak naprawdę miał na myśli: „Dlaczego oni nie przychodzą na spotkania 
w niedzielę rano do naszego budynku?”. Moja koncepcja kościoła była nieco błędna. 
To, co powiedział pastor, zmartwiło mnie i nie wiedziałem co zrobić. Pomyślałem: „Czy kurs 
Ewangelizowanie przez uczniostwo naprawdę działa? Czy my w ogóle mamy wpływ na życie tych 
ludzi?”. Wiedziałem, że docieraliśmy do wielu ludzi, ale to, czego nie mogłem zrozumieć, to 
pytanie, dlaczego oni nie pojawiają się na nabożeństwach? 

 
Postanowiłem więc przestudiować słowo kościół. Zawartość tej lekcji to wyniki tego 

studiowania. W Liście do Rzymian 16:3, w 1 Liście do Koryntian 16:19, w Liście do Kolosan 4:15, 
w Liście do Filemona 2, w Dz. Apostolskich 5:42, w Dz. Apostolskich 20:20 Biblia przede 
wszystkim mówi o początku Kościoła w Nowym Testamencie, który spotykał się w domach. 
Wiem, że istnieją różnego rodzaju kościoły. Są kościoły domowe, kościoły z małą lub dużą 
wspólnotą i wielkie mega kościoły. Zauważyłem, że w Piśmie Świętym Kościół 
nowotestamentowy najwyraźniej spotykał się razem w małych domowych grupach. 

 
W Ekspozycyjnym Słowniku Słów Biblijnych opracowanym przez Lawrene O. Richardsa, autor 

mówi: Każdego można wytłumaczyć, jeśli się troszeczkę zmiesza dowiadując się, co oznacza słowo 
kościół; którego używamy na tak wiele sposobów. Oznacza ono konkretny budynek (z jego 
adresem), denominację lub wspólnotę (Zreformowany Kościół w Ameryce), a nawet niedzielne 
spotkanie (w j. angielskim można powiedzieć, że „mamy dzisiaj kościół”, w Polsce mówimy 
„nabożeństwo”, „msza” itp.) Żadne z powyższych określeń nie jest biblijne. Pomyślałem: „No, więc 
co to słowo oznacza?”. Co oznacza słowo kościół? Cytuję dalej: Odkąd wiele osób myśli o kościele 
jak o budynku do spotkań religijnych, a nie o społeczności ludzi zajmujących się uwielbieniem, 
interpretacja kościoła może być myląca. Greckim słowem określającym kościół jest słowo ekklesia. 
Dosłownie znaczy ono zebranie wywołanych w celu uwielbiania, modlitwy lub patrzenia na Boga. 
Przeczytam jeszcze kilka rzeczy. Ekklesia nowotestamentowa może oznaczać jakąkolwiek liczbę 
wierzących. Słowem tym można określić małe grupki, które spotykały się w domach (List do 
Rzymian 16:5). Określa ono wierzących mieszkających w dużym mieście (Dz. Apostolskie 11:22), 
czy na dużym obszarze, takim jak Azja, czy Galacja. Typowym miejscem zgromadzeń kościoła był 
dom. Kiedy ludzie się zgromadzali, każdy śpiewał hymn, ktoś miał słowo wiedzy, objawienie, 
przesłanie w językach i interpretację (1 List do Koryntian 14:26). Ktoś się czymś dzielił, a reszta 
uważnie badała, co było mówione (1 List do Koryntian 14:29). Takie dzielenie się pozostało istotą 
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istnienia kościoła jako zgromadzenia wiernych. Od każdego można było się spodziewać czynnego 
udziału, czy usługi darami ducha. 

 
List do Hebrajczyków 10:25 mówi: (25) Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia… 

Kościół to zebranie ludzi w celu patrzenia na Jezusa, chwalenia Pana, by otrzymać wskazówki 
od Pana, by iść w konkretnym kierunku. Podstawowym celem spotkań było wzajemne budowanie 
się. Spotykano się, by nawzajem się budować w wierze. 

 
Wczesny kościół był kościołem ewangelizacyjnym. Ludzie rozchodzili się wszędzie, dzieląc się 

wiarą w Jezusa Chrystusa. Gdy tak robili, Pan przydawał do Kościoła, nie do budynku, ale 
do ludzi, którzy należą do Boga, kiedy opamiętali się i uwierzyli. Później spotykali się razem, 
by się wzajemnie budować, by używać darów ducha, by sobie wzajemnie służyć, a nawet aby mieć 
ze sobą relacje, jedząc razem posiłek. Będąc razem, ćwiczyli swoje dary ducha, budując jedni 
drugich. Później udawali się głosić Słowo i cały cykl zaczynał się od nowa. Oni uwierzyli w Pana 
Jezusa Chrystusa i zgromadzali się razem. Nie miało znaczenia, gdzie się zgromadzali. Mógł to być 
budynek albo czyjś dom. Mogła to być duża ilość osób lub też mała grupka, spotykająca się 
w domu. Tak naprawdę nie miało to znaczenia, dopóki spotykali się w imieniu Pana, w celu 
wykorzystywania swoich darów, zachęty, relacji z innymi i budowania siebie nawzajem. 

 
Zorientowałem się, że poprzez kurs Uczniostwa, który przeprowadzaliśmy w tym lokalnym 

kościele, spotykając się na 20 innych kursach w całym mieście, można powiedzieć, 
że spotykaliśmy się w 20 różnych kościołach. Nie w takich, jakie znamy dzisiaj, ale spotykaliśmy 
się jako Kościół, 20 razy w tygodniu, ponieważ spotykaliśmy się w imieniu Pana Jezusa, by się 
wzajemnie budować, by patrzeć na Pana Jezusa, by korzystać ze Słowa Bożego i używać darów 
Ducha. 

 
Nieważne, do jakiego chodzisz kościoła, nieważne czy jesteś z jakiejś denominacji, czy 

z żadnej. Nieważne czy jest to mega kościół, czy też mała grupka domowa; Pismo Święte mówi, 
że jak widać dzień Boga się przybliża, a gdzie grzech się pomnaża, tam łaska Boża jest bardziej 
obfita. Łaska Boża będzie obfitować w zgromadzeniu Bożych ludzi. W kościele, w którym każdy 
wierzący ma udział w służbie Jezusa Chrystusa, jeden drugiemu może usłużyć, napomnieć, 
zachęcić, usłużyć darem Ducha. 

 
Wszyscy byśmy skorzystali spotykając się w taki sposób. Nawet jeśli dwaj lub trzej spotykają 

się w imieniu Pana Jezusa, potrzebują to robić regularnie. Dobrze jest się spotkać i używać darów 
Ducha, by wzajemnie się zachęcać, dodawać sobie odwagi, patrzeć na Jezusa i modlić się 
wzajemnie. Z pewnością wiele można powiedzieć o kościele. Można by mówić o starszych, 
o pastorach i zarządzie kościoła, ale nie jest to celem naszego dzisiejszego nauczania. Celem 
dzisiejszego nauczania jest poznanie tego, czym jest Kościół. Nie musimy się izolować od innych, 
jak człowiek na bezludnej wyspie. W ten sposób robiąc, nie przetrwamy. Gdy przyjęliśmy 
zbawienie, Bóg umieścił nas w Ciele Chrystusa, w powszechnym Ciele Chrystusa. Potrzebujemy 
siebie wzajemnie i potrzebujemy spotykać się razem jako Boży Kościół, by zachęcać się i służyć 
sobie nawzajem darami Ducha, danymi przez Boga. Zachęcam Cię, spotkaj się dzisiaj z ludem 
Bożym. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:25. Czego mamy nie opuszczać? 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 5:42. Codziennie w Kościele i w każdym domu Jezus był… ? 
_____________________________________________________________________________ 



75 

3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:42. W czym wczesny Kościół trwał? Wymień 4 rzeczy. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:44-45. Wczesny Kościół dawał pieniądze na budowę parkingu 
kościelnego? Prawda czy fałsz?____________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:28. Wymień 8 różnych darów, które Bóg umieścił 
w Kościele.____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:26. Kiedy Boży lud się zgromadzał jako Kościół, istniała 
wolność na wyrażanie ich darów. Wymień 5 rzeczy, które się działy na spotkaniach. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 6:1. Wczesny Nowotestamentowy Kościół dzielił się jedzeniem 

z…?_________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj List Jakuba 1:27. Jedynym rodzajem (religijnej) pobożności, na którą patrzy Bóg, 
to (religijna) pobożność, która co robi?______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj 1 List do Tymoteusza 5:9-11. Jakie kryterium musiała spełniać Nowotestamentowa 
wdowa, by mogła być wspierana przez Kościół?______________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj 1 List do Koryntian 9:14. Oprócz wspierania wdów, biednych i sierot, Kościół 
wspierał także...?_______________________________________________________________ 
 

11. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:35-40. Dlaczego ludzie myślą, że jedynym sposobem dawania 
Bogu jest danie na tacę w kościele?________________________________________________ 
 

12. Przeczytaj Dz. Apostolskie 4:32-35 i Przypowieści Salomona 3:9-10. Co robili z finansami 
starsi i pastorzy pierwszego Kościoła? ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 

List do Hebrajczyków 10:25 – (25) Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak 
to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się [nawzajem], i to tym [bardziej], im bardziej 
widzicie, że zbliża się ten dzień. 
 
Dz. Apostolskie 5:42 – (42) Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić 
Jezusa Chrystusa.  
 
Dz. Apostolskie 2:42 – (42) Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba 
i w modlitwach. 
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Dz. Apostolskie 2:44-45 – (44) A wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. 
(45) Sprzedawali posiadłości i dobra i rozdzielali je wszystkim według potrzeb. 
 
1 List do Koryntian 12:28 – (28) A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw [jako] apostołów, 
potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia 
pomocy, rządzenia, różne języki. 
 
1 List do Koryntian 14:26 – (26) Cóż więc, bracia? Gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, 
ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie. Niech to wszystko służy zbudowaniu. 
 
Dz. Apostolskie 6:1 – (1) A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, helleniści zaczęli szemrać 
przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. 
 
List Jakuba 1:27 – (27) Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad 
sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów 
świata [Biblia Tysiąclecia]. 
 
1 List do Tymoteusza 5:9-11 – (9) Do wdów niech będzie zaliczona taka, która nie ma mniej niż 
sześćdziesiąt lat, była żoną jednego męża; (10) Znana z dobrych uczynków, jeśli wychowała dzieci, 
jeśli udzielała gościny, jeśli obmywała nogi świętym, jeśli wspomagała utrapionych, jeśli 
wykonywała każdy dobry uczynek. (11) Natomiast młodszych wdów [do nich] nie zaliczaj, bo gdy 
rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż; 
 
1 List do Koryntian 9:14 – (14) Tak też Pan postanowił, aby ci, którzy ewangelię głoszą, 
z ewangelii żyli. 
 
Ew. Mateusza 25:35-40 – (35) Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, 
a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie; (36) Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem 
chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. (37) Wtedy sprawiedliwi 
mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy [cię] albo spragnionym 
i daliśmy [ci] pić? (38) I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy [cię] albo nagim i ubraliśmy 
cię? (39) Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? (40) A król im 
odpowie: Zaprawdę powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci 
najmniejszych, mnie uczyniliście. 
 
Dz. Apostolskie 4:32-35 – (32) A to mnóstwo wierzących miało [jedno] serce i jedną duszę. Nikt 
nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. (33) Apostołowie zaś z wielką 
mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi 
wszystkimi. (34) Nie było też wśród nich nikogo, kto by cierpiał niedostatek, gdyż ci, którzy mieli 
pola albo domy, sprzedawali je i przynosili pieniądze za to, co posprzedawali; (35) I kładli u stóp 
apostołów. Rozdzielano to każdemu według potrzeb. 
 
Przypowieści Salomona 3:9-10 – (9) Czcij PANA swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich 
twoich dochodów (10) A twoje spichrze będą napełnione dostatkiem i twoje prasy będą przelewać 
się w nowe wino. 
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Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:25. Czego mamy nie opuszczać? Wspólnych zgromadzeń 
wierzących ludzi. 

 
2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 5:42. Codziennie w Kościele i w każdym domu Jezus był głoszony 

i nauczany. 
 

3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:42. W czym wczesny Kościół trwał? Wymień 4 rzeczy. Trwali 
w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba (Wieczerza Pańska i wspólny 
posiłek) i w modlitwie. 

 
4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:44-45. Wczesny Kościół dawał pieniądze na budowę parkingu 

kościelnego? Fałsz. 
 
5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:28. Wymień 8 różnych darów, które Bóg umieścił 

w Kościele. Apostołowie, prorocy, nauczyciele, dar czynienia cudów, dar uzdrawiania, dar 
pomocy, dar zarządzania, różne języki. 

 
6. Przeczytaj 1 List do Koryntian 14:26. Kiedy Boży lud się zgromadzał jako Kościół, istniała 

wolność na wyrażanie ich darów. Wymień 5 rzeczy, które się działy na spotkaniach. Ktoś miał 
pieśń, inny miał nauczanie, ktoś inny miał objawienie od Boga, inny mówił nieznanym 
językiem a jeszcze inny wykładał znaczenie tego języka. 

 
7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 6:1. Wczesny nowotestamentowy Kościół dzielił się jedzeniem 

z wdowami. 
 
8. Przeczytaj List Jakuba 1:27. Jedynym rodzajem religijnej pobożności, na którą patrzy Bóg, 

to religijna pobożność dbania o sieroty i wdowy w ich trudnościach. 
 
9. Przeczytaj 1 List do Tymoteusza 5:9-11. Jakie kryterium musiała spełniać nowotestamentowa 

wdowa, by mogła być wspierana przez Kościół? (9) Do wdów niech będzie zaliczona taka, 
która nie ma mniej niż sześćdziesiąt lat, była żoną jednego męża; (10) Znana z dobrych 
uczynków, jeśli wychowała dzieci, jeśli udzielała gościny, jeśli obmywała nogi świętym, jeśli 
wspomagała utrapionych, jeśli wykonywała każdy dobry uczynek. (11) Natomiast młodszych 
wdów [do nich] nie zaliczaj, bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż; 

 
10. Przeczytaj 1 List do Koryntian 9:14. Oprócz wspierania wdów, biednych i sierot, Kościół 

wspierał także tych, którzy służyli Słowem. 
 
11. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:35-40. Dlaczego ludzie myślą, że jedynym sposobem dawania 

Bogu jest danie na tacę w kościele? Ponieważ tego ich nauczono. 
 
12. Przeczytaj Dz. Apostolskie 4:32-35 i Przypowieści Salomona 3:9-10. Co robili z finansami 

starsi i pastorzy pierwszego Kościoła? Dawali tym, którzy byli w potrzebie, dla uczczenia 
Pana. 
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Poziom 2 Lekcja 5 
 

UWOLNIENIE 
Don Krow 

 
Dzisiaj zajmiemy się demonologią. Jezus wypełniając swoją służbę na ziemi, wypędzał demony, 

uzdrawiał chorych, wzbudzał z martwych i czynił wiele innych cudów. Około jednej czwartej 
swojej posługi spędził On na wypędzaniu złych duchów z ludzi. Biblia uczy nas 
w Dz. Apostolskich 10:38 – Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który 
chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. 
Ponadto 1 List Jana 3:8 mówi: (8) Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku 
grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Kiedyś na demonologię – 
demony – patrzyłem zupełnie inaczej. Myślałem, że te złe, nieczyste duchy, diabły, jakkolwiek 
byś je nazywał, pojawiają się jedynie w Indiach lub krajach trzeciego świata, gdzie ludzie nie 
czczą prawdziwego Żyjącego Boga, ale czczą bożki. Myliłem się. 

 
Powiem wam o pewnym doświadczeniu, które przeżyłem w kościele w Dallas w stanie Teksas. 

Wszyscy śpiewali, kiedy nagle pewna dziewczyna upadła na ziemię. Wyglądała, jakby miała atak 
padaczki. Akurat był tam lekarz, który nazywał się Rice. Niektórzy ludzie mieszkali niedaleko 
kościoła, więc poprosił, aby ją tam zaniesiono, by mógł ją zbadać. Gdy ją donieśliśmy do domu, 
dziewczyna zachowywała się jak wściekły kocur. Oczy miała rozszerzone i wydobywał się z tej 
malutkiej nastolatki, nie ważącej więcej niż 50 kg, silny męski głos. Nagle to coś zaczęło 
atakować mnie słowami, mówiąc: „IDZIESZ DO PIEKŁA!”. Odpowiedziałem: „Nie, nie idę”. 
Byłem przestraszony, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Znów usłyszałem: 
„TAK! IDZIESZ DO PIEKŁA!”, więc odpowiedziałem: „Nie, nie idę. Nie idę do piekła”. 
Wydawało mi się, że to coś ma nade mną przewagę, a ja nie wiedziałem, co zrobić i jak się 
rozprawić z tą rzeczą, która była w dziewczynie. 

 
Mój dobry przyjaciel tak się wystraszył, że wyszedł i zostałem sam. Pomyślałem: „Co ja niby 

mam teraz robić?”. Dziewczyna była nadludzko silna i zaczęła mówić chyba w języku 
niemieckim, którego nigdy nie znała i różnego rodzaju dzikie diabelskie manifestacje z niej 
wychodziły. Była opętana przez demona, a ja nie miałem pojęcia, co robić. Wierzyłem jednak, 
że Biblia ma moc. To tak, jak będąc dzieckiem oglądałem horror o Drakuli. Wampir zbliżał się 
do ofiary i nagle ta osoba wyciągała krzyż i krwiopijca krzyczał: „ARRRGH!”. W taki sposób 
myślałem o Biblii. Wiedziałem, że ma ona moc, ale nie miałem pojęcia jak tę moc z niej 
wyzwolić. Łaska Boża pomogła mi, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem. 
Otworzyłem Biblię na Liście do Filipian. Zacząłem czytać z rozdziału 2:8-11: …uniżył samego 
siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg wielce 
go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; (10) Aby na imię Jezusa zginało 
się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. (11) I [aby] wszelki język wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

 
Demon powiedział: „Nie mów tak! Nie mogę wytrzymać tych słów! Nie mów tak!”. 

Pomyślałem: „Ale dziwna reakcja”. Powtórzyłem więc: Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie 
kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. „Nie mów tak! Nie mogę wytrzymać tych słów! Nie mów 
tak! Nie mów tak!” – krzyczała. Pomyślałem, że ten diabeł zaczyna szaleć w dziewczynie, 
a wszystko co robię, to czytam Boże Słowo. Przeczytałem ponownie: (8) …uniżył samego siebie 
i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył 
i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; (10) Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie 
kolano... Ta sama reakcja: „Nie mów tak, nie mogę tego znieść!”. Wtedy demon przycisnął ręce 
dziewczyny do uszu i powiedział: „Nie mów tak! Nie mogę wytrzymać tych słów! Nie mów tak!”. 
Diabeł rzucił tę dziewczynę przede mną i zaczął się kłaniać przed imieniem Jezus. Powiedziałem: 
(10) Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. 
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Chwilę wcześniej diabeł miał władzę i autorytet nade mną. Pomyślałem, że mnie zleje, zbije, 
wyrzuci stamtąd – nie wiem, co jeszcze. Wiedziałem jedynie, że Biblia ma moc, dlatego 
ją otworzyłem i zacząłem ją czytać. Biblia mówi w Liście do Efezjan 6:17 – Weźcie też hełm 
zbawienia i miecz Ducha, którym jest słowo Boże; Widzisz? Jest broń ofensywna, która jest jak 
miecz, który okaleczy, skrzywdzi wroga. Jest to miecz Ducha – Słowo Boże. Czy pamiętasz, kiedy 
Jezus był kuszony? Diabeł przyszedł do Niego i rzekł: „Dam ci wszystkie królestwa świata, jeśli 
oddasz mi pokłon i uwielbisz mnie”. Jezus rzekł: (10) … Idź precz, szatanie! Jest bowiem 
napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył 
(Ew. Mateusza 4:10). Potem diabeł kusił Go ponownie i ponownie, a Jezus mu odpowiadał: „Jest 
napisane, Szatanie ...jest napisane”, i cytował Słowo Boże. Jezus użył miecza Ducha i Biblia 
mówi, że diabeł opuścił Go na jakiś czas. 

 
Jedyną bronią, jaką możemy pokonać wroga jest Miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. Wiesz, 

czego się przez to nauczyłem? Nauczyłem się, że za każdym razem, kiedy chcę studiować Słowo, 
zaczynam myśleć o jedzeniu, albo myślę o tym wszystkim, czego nie zrobiłem w danym dniu. 
Wiem, że wielu z tych, którzy dzisiaj nie przyszli, będzie miało wiele wymówek 
na usprawiedliwienie nieobecności. W końcu dotarło do mnie, dlaczego tak się dzieje. Jest coś 
takiego w Biblii, co Bóg chce abyśmy wiedzieli, ale nie chce tego diabeł. Za każdym razem, kiedy 
chcesz usiąść do Bożego Słowa albo przyjść na zajęcia z kursu Uczniostwa, jest coś, czego wróg 
nie chce, byś się dowiedział o Słowie Bożym. On nie chce, abyś poznał Boga, który stoi za tymi 
zapisanymi słowami. 

 
Jest królestwo ciemności i Królestwo Bożego ukochanego Syna. W Liście do Kolosan 1:13 

Paweł mówi: (13) Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego 
umiłowanego Syna; W czyim jesteś królestwie? Królestwo to miejsce, w którym ktoś rządzi 
i panuje. Jezus Chrystus jest Królem. Czy kiedykolwiek oddałeś Mu swoje życie? Czy podążasz 
za Nim dzisiaj, czy może pozwalasz, aby inne rzeczy miały pierwszeństwo w twoim życiu? Jezus 
powiedział w Ew. Łukasza 6:46 – Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie 
tego, co mówię? On chce być dominującym w twoim życiu, być numerem jeden. Jest królestwo, 
które chce Go powstrzymać od tego pierwszeństwa, miejsca panowania w twoim życiu. Dzieje się 
tak dlatego, że wróg chce powstać i zasiąść w miejscu pierwszeństwa. Zwróć się do Jezusa 
z całego serca i zdaj sobie sprawę z tego, że istnieje wróg. Jego imię to Szatan i posiada 
on demoniczną moc, ale Biblia mówi, że mamy nad nim autorytet. 

 
Jezus powiedział w Ew. Mateusza 10:8 – Uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych, 

wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie demony. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Rozgłaszaj 
Ewangelię o Królestwie i robiąc to, miej autorytet nad wrogiem. Nie pozwól już więcej, aby wróg 
mówiąc do ciebie, pozbawił cię tego, co Bóg ma dla ciebie. Uczynić Jezusa Panem i numerem 
jeden w swoim życiu. Nigdy nie będziesz tego żałował. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List do Efezjan 6:12. Do czego ten werset przyrównuje nasz duchowy konflikt 
z demoniczną rzeczywistością?___________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj Ew. Marka 16:17. Co nam mówi ten werset o autorytecie wierzącego? 
____________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj List Jakuba 4:7. Co powinna zrobić osoba potrzebująca uwolnienia od demonów? 
____________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj List Jakuba 1:14. W jaki sposób Szatan nas zwodzi, sprawiając, że coś złego 
wygląda zachęcająco?__________________________________________________________ 
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5. Przeczytaj List do Rzymian 6:13. Jeśli osoba wypełnia swoje życie Chrystusem, demony 
odejdą, czując się niewygodnie. Co nam mówi ten werset?_____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj List do Rzymian 13:14. Demony żerują na uczynkach ciała, więc zagłodź 
je, chodząc Bożymi drogami. Czego mamy nie robić dla swojego ciała? __________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Ew. Łukasza 10:17-19. Jezus nigdy nie powiedział, abyśmy modlili się do Niego 
by wygonił demona. On dał nam autorytet. Ten fragment mówi nam, że mamy moc i autorytet 
nad...?_______________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
List do Efezjan 6:12 – (12) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw 
zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu 
złu na wyżynach niebieskich. 

 
Ew. Marka16:17 – (17) A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą 
wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; 
 
List Jakuba 4:7 – (7) Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. 

 
List Jakuba 1:14 – (14) Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. 

 
List do Rzymian 6:13 – (13) I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości 
grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż 
sprawiedliwości Bogu. 

 
List do Rzymian 13:14 – (14) Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się 
o ciało, [by zaspokajać] pożądliwości.  

 
Ew. Łukasza 10:17-19 – (17) I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony 
nam się poddają ze względu na twoje imię. (18) Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana 
spadającego z nieba jak błyskawica. (19) Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach 
i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List do Efezjan 6:12. Do czego ten werset przyrównuje nasz duchowy konflikt 
z demoniczną rzeczywistością? Przyrównuje go do walki, do boju. 
 

2. Przeczytaj Ew. Marka 16:17. Co nam mówi ten werset o autorytecie wierzącego? Mamy 
autorytet, aby w imieniu Jezusa wyganiać demony. 
 
 

3. Przeczytaj List Jakuba 4:7. Co powinna zrobić osoba potrzebująca uwolnienia od demonów? 
Poddać się Bogu i sprzeciwić się diabłu. 
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4. Przeczytaj List Jakuba 1:14. W jaki sposób Szatan nas zwodzi, sprawiając, że coś złego 
wygląda zachęcająco? Działa przez nasze pożądanie (Sprawia, że coś wygląda 
zachęcająco i tego pragniemy). 

 
5. Przeczytaj List do Rzymian 6:13. Jeśli osoba wypełnia swoje życie Chrystusem, demony 

odejdą, czując się niewygodnie. Co nam mówi ten werset? Nie poddawaj się grzechowi, ale 
poddaj się Bogu. Poddaj swoje członki (części swojego ciała) do czynienia dobra. 
 

6. Przeczytaj List do Rzymian 13:14. Demony żerują na uczynkach ciała, więc zagłodź je, 
chodząc Bożymi drogami miłości i czystości. Mamy nie zaspokajać pożądliwości swojego 
ciała. 
 

7. Przeczytaj Ew. Łukasza 10:17-19. Jezus nigdy nie powiedział, abyśmy modlili się do Niego 
by wygonił demona. On dał nam autorytet. Ten fragment mówi nam, że mamy moc i autorytet 
nad wszelką mocą nieprzyjaciela. 
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Poziom 2 Lekcja 6 
 

AUTORYTET WIERZĄCEGO 
Andrew Wommack 

 
Dzisiejszą lekcję chciałbym poprowadzić w temacie autorytetu, który został nam – wierzącym – 

podarowany przez Boga. W związku z tym, musimy porozmawiać nie tylko na temat naszego 
autorytetu, ale także na temat autorytetu Szatana. Szatan został mocno „nadmuchany”. Chrześcijanie 
zostali utwierdzeni w przekonaniu, że walczymy z mocą, która jest silniejsza od naszej i że jesteśmy 
w stanie ledwo, ledwo z nią walczyć. Pismo Święte w ogóle tak nie naucza. W Liście do Efezjan 
6:12 czytamy: (12) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, 
przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach 
niebieskich. Szatan istnieje i ma wpływ. Posiada on hierarchię mocy i zwierzchności, z którą mamy 
do czynienia, ale w wersecie wcześniejszym czytamy, że mamy się sprzeciwiać zasadzkom diabła. 
Jedyną mocą, jaką Szatan posiada względem nas, jest zwiedzenie. On nie posiada mocy, aby nas 
przezwyciężyć. 

 
W 1 Ks. Mojżeszowej widzimy, że gdy miało miejsce kuszenie Adama i Ewy, diabeł nie 

przyszedł do nich z wielką mocą. Na przykład zamiast przyjść w postaci jakiegoś mamuta czy 
słonia, postawić jego stopę na głowie Adama, zastraszyć go, mówiąc: „Będziesz mi służył albo...”, 
diabeł opanował węża, najbardziej subtelne, chytre stworzenie Boże. Słowo subtelny oznacza chytry, 
podstępny, przebiegły. Dlaczego Szatan użył węża? Bo nie miał żadnej mocy, by zmusić Adama 
i Ewę do czegokolwiek. Mógł ich jedynie oszukać. Podważył naturę i charakter Boga, mówiąc: „Bóg 
tak naprawdę was nie kocha. On coś przed wami ukrywa”. Użył oszustwa, by skusić Adama i Ewę 
do grzechu przeciwko Bogu. Oni byli tymi, którzy posiadali całą władzę, dlatego Szatan musiał użyć 
takiego sposobu. On nie miał żadnej mocy, aby sprzeciwić się i stanąć przeciwko Bogu. 

 
Jest o wiele więcej rzeczy z tego wynikających, ale odnośnie autorytetu wierzącego, musisz 

zrozumieć, że Szatan nie posiada żadnego autorytetu nad tobą. On jest pokonanym wrogiem. Jedyna 
moc, której może użyć przeciwko tobie, to kłamstwo i zwiedzenie. Jeśli twoje życie zostało 
zniszczone, możesz powiedzieć: „Szatan jest tym, który we mnie strzela”, ale to ty jesteś tym, który 
wyposażył go w amunicję. Ty jesteś tym, który odpowiedział na jego kłamstwa i oszustwa. 
Natomiast jeśli mu się nie poddałeś, nie będzie on miał żadnej furtki do ciebie, ani żadnej mocy nad 
tobą. W 2 Liście do Koryntian 10:3-5 czytamy: (3) Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie walczymy 
według ciała; (4) (Gdyż oręż naszej walki nie jest cielesna, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz 
warownych); (5) Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu 
Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Wersety te stwierdzają, że broń, 
którą walczymy – jakakolwiek broń – sprowadza się do naszego umysłu, do radzenia sobie 
z myślami. Szatan nie posiada żadnej mocy, by ci cokolwiek zrobić, jak tylko przez zwiedzenie 
i oszustwo. 

 
Chcę szybko podsumować parę rzeczy. Od samego początku Bóg – to jest oczywiste – posiadał 

cały autorytet. Cała moc i władza emanuje z Boga, ponieważ On jest tym, który posiada moc 
w sobie. Wszystko inne jest przez Niego nadane. Gdy Bóg stworzył niebo i ziemię, to On posiadał 
całą władzę i autorytet. W 1 Ks. Mojżeszowej 1:26, kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, czytamy: 
(26) Potem rzekł Bóg: ...niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, 
i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Połącz ten fragment z Psalmem 
115:16: Niebiosa są niebiosami Pana, Ale ziemię dał synom ludzkim. Bóg, jako że jest 
Stworzycielem, ma prawo do swojej własności, ale przekazał ludziom władzę i autorytet nad ziemią. 
Szatan nigdy nie miał prawa, ani mocy do władania ziemią. Zagarnął to wszystko, nakłonił ludzi 
do grzechu. Bóg tę moc przekazał ludziom. Kiedy człowiek upadł, poddał nadany przez Boga 
autorytet i moc diabłu. Szatanowi nigdy nie dano mocy, by uciskał ludzkość i władał tą ziemią. 

 



83 

Pismo Święte mówi, że Szatan jest bogiem tej ziemi, ale nie dlatego, że Bóg uczynił go bogiem 
tego świata. Bóg nigdy nie przedkładał pozycji Szatana nad ludzką. On nadał ludzkości władzę 
i autorytet nad ziemią. Jedynym powodem, dla którego Szatan był w stanie kiedykolwiek uciskać, 
dominować lub wywoływać problemy jest fakt, że ludzie poddali mu nadany przez Boga autorytet. 
Wygląda, jakby Bóg naraził się na poważny problem. Będąc Duchem, nadał autorytet nad ziemią 
fizycznym ludzkim istotom. Jedynie ludzie, w fizycznym ciele, posiadali autorytet i moc, by rządzić 
i rozciągać swoje wpływy nad ziemią. Więc Szatan musiał nas nakłonić do poddania tego autorytetu 
jemu. Z tego właśnie powodu diabeł lubi przebywać w ciele. W Piśmie Świętym, demon 
potrzebował posiąść ciało, ponieważ nie był on w stanie zrobić czegokolwiek bez niego. Ponieważ 
Bóg był Duchem, a dał władzę cielesnym ludzkim istotom, w pewnym sensie miał związane ręce. 
Nie dlatego, że Bóg nie ma mocy i autorytetu, ale dlatego, że jest sprawiedliwy. Będąc wierny 
swojemu Słowu, nadając ludziom władzę, nie mógł tego cofnąć, mówiąc: „Nie tak to miało 
wyglądać – koniec rozgrywki – trzeba zacząć od początku”. Nie. Bóg związał się swoim własnym 
Słowem. Przez całą historię Bóg szukał kogoś, kogo mógłby używać, ale problem polegał na tym, 
że cała ludzkość była zepsuta i oddana Szatanowi. Co więc musiał zrobić? 

 
To, co Bóg zrobił, to sam stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię. To jest tak bardzo 

niesamowite. Teraz diabeł był w wielkich tarapatach. Do tej pory Szatan używał ludzkiego 
autorytetu, przez co Bóg nie mógł bezpośrednio zainterweniować i rozwiązać tego problemu, 
bo człowiek dobrowolnie i legalnie poddawał, nadaną przez Boga, władzę Szatanowi. To, co zrobił 
Szatan było złe, ale to ludzie oddali mu władzę i autorytet, które należały do nich. Ale nagle pojawia 
się Bóg, który już nie jest jedynie Duchem, ale posiada fizyczne ciało. To postawiło diabła w złej 
sytuacji, ponieważ Bóg nie posiadał już jedynie autorytetu w niebie, ale stając się człowiekiem – 
posiadał go także na ziemi. Jezus powiedział w Ew. Jana 5:26-27: Jak bowiem Ojciec ma życie sam 
w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. (27) I dał mu władzę wykonywania sądu, 
bo jest Synem Człowieczym, odnosząc się do swojego fizycznego ciała. 

 
Jezus przyszedł i korzystał z nadanego Bożego autorytetu. Diabeł Go kusił, ale Jezus nigdy 

mu się nie poddał. Szatan przegrał z Nim każdą bitwę. Później Jezus wziął nasze grzechy, umierając 
za nie, poszedł do piekła, wstał z martwych i powiedział w Ew. Mateusza 28:18 – …Dana mi jest 
wszelka władza na niebie i na ziemi. Jezus odzyskał z powrotem autorytet dany przez Boga ludziom 
i teraz jako Bóg w ciele, Jezus posiadł cały autorytet na niebie i na ziemi. W następnym wersecie 
powiedział: „A teraz wy idźcie i róbcie te rzeczy. Posiadam cały autorytet na niebie i na ziemi, 
i teraz dzielę się nim z wami”. Tym razem jednak jest już różnica w autorytecie nadanym przez Boga 
wierzącym. To autorytet powiązany z Jezusem Chrystusem. Nie jest on nadany niezależnie, tak jak 
Adamowi i Ewie. Oni mogli oddać swój autorytet i pozwolić diabłu by ich gnębił, dzisiaj jednak 
nasz autorytet jest współdzielony z Panem Jezusem Chrystusem. To tak jak mieć połączone konta 
bankowe, gdzie na czeku muszą widnieć dwa podpisy, żeby mógł zostać zrealizowany. Nasz 
autorytet jest współdzielony z Panem Jezusem Chrystusem, a On dzieli się autorytetem ze swoim 
Kościołem. 

 
Pomimo tego, że możemy zawieźć, Bóg nigdy więcej nie przypisze tego autorytetu diabłu. Szatan 

jest całkowicie bez władzy. Nie ma on żadnej możliwości, by cokolwiek zrobić w twoim życiu, 
chyba że cię zwiedzie i dobrowolnie się mu poddasz. Możesz oddać mu władzę nad swoim życiem 
i cierpieć z tego powodu, ale nadany przez Boga ludziom autorytet nigdy już nie wróci do rąk diabła. 
Dzielimy go teraz z Panem Jezusem, a On pozostanie wierny niezależnie od czegokolwiek. Musisz 
zdać sobie sprawę, że to ty jesteś tym, który ma autorytet i władzę. Szatan walczy z tobą poprzez 
myśli. Broń się poprzez panowanie nad swoimi myślami i trzymanie ich na uwięzi. Zobacz, że to jest 
złe, jeśli diabeł męczy cię fizycznie i odkryj, co Pismo Święte ma na ten temat do powiedzenia. 
Ew. Jana 8:32 mówi: (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ty jesteś osobą, która ma moc 
i władzę. Bóg ci jej udzielił i jedyną rzeczą, która cię powstrzymuje od używania jej, to twoje 
nieujarzmione myśli. Nie użyłeś jeszcze tej duchowej broni, by odnowić swój umysł i zobaczyć, kim 
jesteś. To naprawdę zachęca, kiedy już się dowiesz, że to ty masz moc i autorytet. 
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Modlę się, abyś pomyślał nad tym, a Bóg da ci objawienie, że to przed tobą Szatan się trzęsie. Nie 
ty powinieneś trząść się przed Szatanem, ponieważ to tobie Bóg udzielił władzy i mocy. Jeśli 
sprzeciwisz się diabłu, on od ciebie ucieknie (List Jakuba 4:7). 
 
 

Pytania 
 
1. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. Szatan istnieje, ale jego moc kryje się w zwiedzeniu. Co wąż 

poddawał Ewie w wątpliwość?_____________________________________________________ 
 
2. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. Jak myślisz, dlaczego diabeł użył oszustwa?_______________ 

______________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 1:26,28. Kto dał człowiekowi władzę?_______________________ 
 

4. Przeczytaj Psalm 8:4-8. Z czym Bóg stworzył człowieka?________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj 2 List do Koryntian 4:4. Co sugeruje ten fragment?____________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:8-9. Czy te wersety potwierdzają tę tezę?_______________________ 
 

7. Czytaj Ew. Mateusza 28:18. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, do kogo należy władza 
na niebie i na ziemi?______________________________________________________________ 
 

8. Czytaj Ew. Mateusza 28:18-19. Według tego fragmentu, komu został udzielony autorytet? 
______________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj List do Efezjan 1:19. Komu jest oznajmiona wspaniałość Bożej mocy? 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
1 Ks. Mojżeszowa 3:1 – (1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan 
Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno 
wam jeść? 
 
1 Ks. Mojżeszowa 1:26 – (26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do 
nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i 
nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 
 

1 Ks. Mojżeszowa 1:28 – (28) I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się 
i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi 
i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 
 
Psalm 8:5-9 – (5) Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? 
(6) Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go. (7) Dałeś 
mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego: (8) Owce i wszelkie 
bydło, nadto zwierzęta polne, (9) Ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami 
mórz. 
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2 List do Koryntian 4:4 – (4) W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie 
świeciła im światłość ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.  
 
Ew. Mateusza 4:8-9 – (8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie 
królestwa świata oraz ich wspaniałość. (9) I powiedział do niego: Dam ci to wszystko, jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon. 
 
Ew. Mateusza 28:18 – (18) Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka 
władza na niebie i na ziemi. 
  
Ew. Mateusza 28:19 – (19) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego; 
 
List do Efezjan 1:9 – (9) Oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które 
sam w sobie postanowił; 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. Szatan istnieje, ale jego moc kryje się w zwiedzeniu. 
Co wąż poddawał Ewie w wątpliwość? Boże Słowo (Czy rzeczywiście Bóg powiedział?) 

 
2. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 3:1. Jak myślisz, dlaczego diabeł użył oszustwa? Nie mógł 

ich zmusić siłą do nieposłuszeństwa. Musiał ich zwieść, oszukać, by oddali swój 
autorytet. 

 
3. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 1:26,28. Kto dał człowiekowi władzę? Bóg. 
 
4. Przeczytaj Psalm 8:4-8. Z czym Bóg stworzył człowieka? Z władzą nad wszystkimi 

dziełami Jego rąk. 
 
5. Przeczytaj 2 List do Koryntian 4:4. Co sugeruje ten fragment? Fragment ten sugeruje, 

że Szatan odebrał ludziom władzę i stał się bogiem tego świata (systemu, wieku). 
 
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:8-9. Czy te wersety potwierdzają tę tezę? Tak. 
 
7. Czytaj Ew. Mateusza 28:18. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, do kogo należy władza 

na niebie i na ziemi? Do Jezusa. 
 
8. Czytaj Ew. Mateusza 28:18-19. Według tego fragmentu, komu został udzielony autorytet? 

Wierzącym. 
 
9. Przeczytaj List do Efezjan 1:19. Komu jest oznajmiona wspaniałość Bożej mocy?  

Nam, którzy wierzymy. 



86 

Poziom 2 Lekcja 7 
 

UZDROWIENIE JEST ZAPEWNIONE W ODKUPIENIU 
Andrew Wommack 

 
Dzisiejsze spotkanie poświęcimy zagadnieniu uzdrowienia. Jest ono częścią odkupienia, które 

dokonał Jezus. W Ew. Marka 2 i Ew. Łukasza 5, Jezus nauczał w domu, który był tak zatłoczony, 
że sparaliżowanego człowieka trzeba było spuścić przez dach, prosto przed Jezusa, a On cudownie 
go uzdrowił. W Ew. Mateusza 8:14-16, po tym jak Jezus uzdrawiał ludzi, Biblia mówi: (14) A gdy 
Jezus przyszedł do domu Piotra, zobaczył jego teściową, która leżała w gorączce. (15) Dotknął więc 
jej ręki i opuściła ją gorączka. Ona zaś wstała i usługiwała im. (16) Kiedy nastał wieczór, 
przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich 
chorych; Werset 17 wyjaśnia, dlaczego się tak działo: aby się spełniło, co przepowiedziano przez 
Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Jezus 
uzdrowił wielu ludzi, co było odniesieniem do fragmentu z Ks. Izajasza 53:3-5: Wzgardzony był 
i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się 
twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego (proroctwo dotyczące Pana Jezusa Chrystusa). 
(4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest 
zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy 
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. 
 

To naprawdę potężne wersety. Niektórzy ludzie czytając je mówią: „Chwileczkę! Tutaj chodzi 
o sens duchowy”. Kościół, w którym dorastałem, nie wierzył w fizyczne uzdrowienie ciała. Tacy 
ludzie biorą fragment taki jak ten i uduchowiają go. Mówią, że byliśmy zranieni emocjonalnie 
i kiedy oddaliśmy życie Panu, On nas uzdrowił. Kiedy jednak połączymy ten fragment z wersetami, 
od których zaczęliśmy, takie uduchowianie skończy się na zawsze. Prawda, Jezus uzdrowi cię 
emocjonalnie i w wielu innych dziedzinach też, ale te fragmenty Pisma Świętego mówią 
o fizycznym uzdrowieniu. Możemy to stwierdzić patrząc na Ew. Mateusza 8:17, gdzie jest 
powiedziane, że uzdrowienia, które miały wtedy miejsce, były wypełnieniem słów Izajasza: a jego 
ranami jesteśmy uleczeni. Było to wypełnieniem tego, że On sam poniósł nasze choroby i cierpienia. 
Jest tutaj mowa o fizycznej chorobie, o bólu i cierpieniu. Jezus uzdrawiając ludzi wypełnił 
proroctwo, że Jego ranami jesteśmy uleczeni. 
 

Biblia mówi także o tym w 1 Liście Piotra 2:24 – On nasze grzechy na swoim ciele poniósł 
na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście 
uzdrowieni. Jest tutaj użyty czas przeszły. Jezus przyszedł, a częścią jego dzieła było uzdrowienie 
twojego ciała. Wcale nie umniejszam temu, że przyszedł także przebaczyć twoje grzechy. To jest 
bardzo ważne. Przebaczenie grzechów jest otwarciem drzwi do wszystkiego innego, ale Jezus nie 
przyszedł tylko po to. Przyszedł także, by uleczyć twoje ciało. Słowem na określenie zbawienia 
w grece – w Nowym Testamencie – jest sodzo i zawiera ono w sobie wiele znaczeń. Jeśli będziesz 
je badał, zobaczysz, że znaczy ono także uzdrowić. List Jakuba 5:14-15: Choruje ktoś wśród was? 
Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. 
(15) A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu 
przebaczone. Słowo uzdrowi w języku greckim to także sodzo, a mówi ono o uzdrowieniu ciała. 
Zbawienie i uzdrowienie w Nowym Testamencie określa to słowo sodzo. 
 

Gdy w Ew. Mateusza 10, Jezus posłał swoich uczniów, przykazał im, aby uzdrawiali chorych, 
oczyszczali trędowatych, wskrzeszali z martwych, wypędzali demony i głosili Ewangelię. W tym 
jednym wydechu nakazał im głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, oczyszczać trędowatych 
i wypędzać demony. Uzdrowienie jest taką samą częścią tego, co Jezus przyszedł wykonać, jak 
przebaczenie grzechów. 
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W taki sam sposób, jak Bóg nie kusi cię, byś zgrzeszył, aby cię czegoś nauczyć, tak samo Bóg 
przenigdy by nie chciał, żebyś żył w chorobie. Bóg nie jest autorem choroby w twoim życiu. 
Czasami ludzie mówią tak: „Cóż, ta choroba to prawdziwe błogosławieństwo od Pana, ponieważ 
wróciłem do Niego”. To prawda, że w kryzysowej sytuacji ludzie zwracają się do Boga, ale On nie 
zsyła chorób, by dać ci nauczkę. Nie zrobiłby tego, tak samo jak nie chce byś żył w grzechu. Czy 
żyjąc w grzechu, możesz się czegoś nauczyć? Jeśli prowadzisz życie cudzołożnika lub 
homoseksualisty i czymś się zarazisz, czy możesz zrozumieć, że twój styl życia był zły? Oczywiście, 
że tak, ale Bóg nie zmusił cię do życia w taki sposób. On nie nałożył na ciebie grzechów, ale możesz 
wyciągnąć lekcję z grzeszenia. Waląc głową w mur możesz się nauczyć, że nie jest to dobre, ale 
i bez tego mógłbyś o tym wiedzieć. Nie musisz uczyć się wszystkiego przez własne doświadczenie. 
Bóg nie nakłada na ciebie choroby, by cię złamać i czegoś nauczyć. Jezus umarł, aby przebaczyć 
twoje grzechy, ale także, by cię uzdrowić. On poniósł twoje grzechy w swoim ciele, a Jego ranami 
zostałeś uleczony. 
 

Boże ponadnaturalne uzdrowienie jest dostępne dla każdego. Jest ono częścią odkupienia. Jeśli 
nie przyjmujesz uzdrowienia, Bóg nie jest na ciebie zły. Wcale nie musisz być uzdrowiony, żeby 
kochać Boga. Możesz kochać Boga z całego serca, nie wierząc w uzdrowienie i nadal pójdziesz 
do nieba. Właściwie, to trafisz tam szybciej, ponieważ nie wiesz, jak chodzić w uzdrowieniu. Ale 
wiesz co? Jest ono dla ciebie dostępne. Jezus umarł, aby je zapewnić. Bóg chce, abyś był zdrowy. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:16-17. Ilu ludzi uzdrowił Jezus?________________________ 
 

2. Przeczytaj Ks. Izajasza 53:3-5. O jakiego rodzaju uzdrowieniu mówi ten fragment? 
__________________________________________________________________________ 

 
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:17. Co stało się z naszymi chorobami i niemocami? 

__________________________________________________________________________ 
 
4. Przeczytaj 1 List Piotra 2:24. O jakich dwóch rzeczach mówi ten werset? 

__________________________________________________________________________ 
 
5. Przeczytaj List Jakuba 5:14-15. Słowo uzdrowi w wersecie 15 to po grecku sodzo, czyli 

„uwolnić, ochraniać, leczyć, zachowywać, uczynić całością”. Tym słowem Biblia określa 
zbawienie. Zgodnie z podanym wersetem i z greckim znaczeniem słowa zbawienie, 
co jeszcze jest zapewnione w zbawieniu?________________________________________ 

 
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:7. Gdy Jezus wysłał swoich uczniów, o czym mieli mówić? 

__________________________________________________________________________ 
 
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:8. Co Jezus kazał im robić? ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
8. Przeczytaj Ew. Marka 16:15. Co Jezus przykazał uczniom, aby robili? 

__________________________________________________________________________ 
 
9. Przeczytaj Ew. Marka 16:16. Ci, którzy odpowiedzą na Ewangelię, co mają zrobić? 

__________________________________________________________________________ 
 
10. Przeczytaj Ew. Marka 16:17. Jakie znaki będą im towarzyszyły? ____________________ 

__________________________________________________________________________ 
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11. Przeczytaj Ew. Marka 16:18. Jakie jeszcze znaki będą im towarzyszyły? ______________ 
__________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Mateusza 8:16-17 – (16) Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. 
A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych; (17) Aby się wypełniło, co zostało 
powiedziane przez proroka Izajasza: On nasze słabości wziął [na siebie] i nosił nasze choroby. 
 
Ks. Izajasza 53:3-5 – (3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony 
w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. 
(4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest 
zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy 
nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. 
 
Ew. Mateusza 8:17 – (17) Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: 
On nasze słabości wziął [na siebie] i nosił nasze choroby. 
 
1 List Piotra 2:24 – (24) On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy 
grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni. 
 
List Jakuba 5:14-15 – (14) Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się 
modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. (15) A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan 
go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone.  
 
Ew. Mateusza 10:7-8 – (7) A idąc, głoście: Przybliżyło się królestwo niebieskie. (8) Uzdrawiajcie 
chorych, oczyszczajcie trędowatych, wskrzeszajcie umarłych, wypędzajcie demony. Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie. 
 
Ew. Marka 16: 15-18 – (15) I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać 
demony, będą mówić nowymi językami; (18) Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, 
nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.  

 
 

Odpowiedzi 
 
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:16-17. Ilu ludzi uzdrowił Jezus?  

Wszystkich, którzy do Niego przyszli. 
 
2. Przeczytaj Ks. Izajasza 53:3-5. O jakiego rodzaju uzdrowieniu mówi ten fragment? 

O wszystkich rodzajach uzdrowienia, włącznie z fizycznym. 
 
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:17. Co stało się z naszymi chorobami i niemocami?  

Jezus je poniósł. 
 
4. Przeczytaj 1 List Piotra 2:24. O jakich dwóch rzeczach mówi ten werset? Jezus poniósł nasze 

grzechy w swoim ciele i jego ranami jesteśmy uzdrowieni. 
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5. Przeczytaj List Jakuba 5:14-15. Słowo uzdrowi w wersecie 15 to po grecku sodzo, czyli 
„uwolnić, ochraniać, leczyć, zachowywać, uczynić całością”. Tym słowem Biblia określa 
zbawienie. Zgodnie z podanym wersetem i z greckim znaczeniem słowa zbawienie, co jeszcze 
jest zapewnione w zbawieniu? Uzdrowienie. 

 
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:7. Gdy Jezus wysłał swoich uczniów, o czym mieli mówić? 

Przybliżyło się Królestwo Boże. 
 
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:8. Co Jezus kazał mi robić? Uzdrawiać chorych, wskrzeszać 

z martwych i wypędzać demony. 
 
8. Przeczytaj Ew. Marka 16:15. Co Jezus przykazał uczniom, aby robili? Aby poszli na cały 

świat, głosić wszystkim Ewangelię. 
 
9. Przeczytaj Ew. Marka 16:16. Ci, którzy odpowiedzą na Ewangelię, co mają zrobić? Mają 

uwierzyć i dać się ochrzcić. 
 
10. Przeczytaj Ew. Marka 16:17. Jakie znaki będą im towarzyszyły? Będą wyganiać demony 

i mówić nowymi językami. 
 

11. Przeczytaj Ew. Marka 16:18. Jakie jeszcze znaki będą im towarzyszyły? Ręce kłaść będą 
na chorych, a ci wyzdrowieją. 
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Poziom 2 Lekcja 8 
 

PRZESZKODY W ODEBRANIU UZDROWIENIA 
Andrew Wommack 

 
Na poprzedniej lekcji mówiłem o tym, że uzdrowienie jest Bożą wolą. Można by jeszcze wiele 

mówić na ten temat, ponieważ nawet jeśli przyjmiesz uzdrowienie i zobaczysz je w Piśmie 
Świętym, nadal powstają pytania: „Jeśli wolą Bożą jest uzdrowienie, to dlaczego nie wszyscy 
są uzdrowieni?”. Cóż, jest wiele tego przyczyn i mam zamiar jedynie dotknąć czubka góry lodowej 
w tej kwestii. Jest wiele informacji, których nie jestem w stanie tutaj przekazać, ale jeśli jest Bożą 
wolą, by uzdrawiać – będę mówił, dlaczego ludzie nie bywają uzdrawiani. Jednym z powodów jest 
brak wiedzy, ignorancja. Nie możesz pracować z czymś, czego nie znasz lub czego nie rozumiesz. 
W moim życiu ta zasada się sprawdziła. 
  

Nauczono mnie, że Boża wola automatycznie się wypełnia i że ja nigdy nie miałem autorytetu, 
mocy, czy czegoś do powiedzenia. Z powodu mojej niewiedzy, przytrafiło mi się kilka rzeczy. Mój 
tato zmarł, gdy miałem 12 lat, a przed ukończeniem 20 roku życia zmarły przy mnie 2 lub 3 osoby. 
Modliłem się o wszystkie te osoby, ale uzdrowienie nie następowało. Działo się tak z powodu 
mojej ignorancji, a nie z powodu braku chęci ze strony Boga. Niewiedza jest powodem dziania się 
różnych rzeczy, ale nie jest usprawiedliwieniem. To tak, jak z prawem grawitacji. Ktoś mógłby 
powiedzieć: „Nie zdawałem sobie sprawy, że jak wyskoczę z 10 piętra, to się zabiję”. Nie musisz 
o tym wiedzieć, by to prawo zadziałało przeciwko tobie. Ludzie nie wiedzą o niektórych Bożych 
prawach. Nie wiedzą jak działa Jego system uzdrawiania, więc ignorancja zabija wielu ludzi. 
 

Kolejną przeszkodą w odebraniu uzdrowienia jest grzech. To naprawdę denerwuje ludzi, 
ponieważ myślą, że twierdzę, iż każda choroba jest następstwem jakiegoś grzechu, co nie jest 
prawdą. Nie to chcę powiedzieć. W Ew. Jana 9 występuje przypadek, w którym Jezus wychodząc 
ze świątyni został zapytany przez swoich uczniów o pewnego człowieka niewidomego 
od urodzenia. Uczniowie zapytali w 2 wersecie: (2) I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto 
zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? Innymi słowy, oni starali się odnieść jego 
chorobę bezpośrednio do grzechu. Jezus odpowiedział, że ani on, ani rodzice nie zgrzeszyli. 
Oczywiście nie chodzi tu o to, że ani on, ani jego rodzice nigdy nie zgrzeszyli. Grzech nie był 
przyczyną jego ślepoty. Nieprawdą jest twierdzenie, że wszystkie choroby są rezultatem grzechu, 
jak również, że grzech nie jest w ogóle czynnikiem. 
 

W Ew. Jana 5, Jezus w cudowny sposób uzdrowił chorego przy sadzawce Betezda. Było tam 
wiele osób, ale tylko jeden został uzdrowiony. Później, w wersecie 12-14 czytamy, że ten człowiek 
nie wiedział, kto go uzdrowił, gdy był pytany przez Żydów: (12) I pytali go: Który człowiek 
ci powiedział: Weź swoje posłanie i chodź? (13) A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus 
odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu. (14) Potem Jezus znalazł go w świątyni 
i powiedział do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś 
gorszego. Tutaj Jezus mówi, że grzech może spowodować coś jeszcze gorszego od paraliżu. 
Sprowadził chorobę do rezultatów grzechu. Powiedział także w rozdziale 9, że to niczyja wina, 
że ten człowiek urodził się ślepy. 
 

Pewne rzeczy zdarzają się naturalnie, ale czasami choroby, zarazy czy jakieś problemy, mogą 
być bezpośrednim rezultatem grzechu. Ale nawet w takich przypadkach Bóg nie jest tym, który 
zsyła to wszystko na nas. Na przykład ktoś, kto prowadzi homoseksualny tryb życia, żyje wbrew 
naturze. Ludzkie ciało nie jest stworzone do życia w taki sposób. Choroby przenoszone droga 
płciową najczęściej wynikają z takiego trybu życia. Bóg nie jest autorem tych chorób, to natura się 
sprzeciwia, która nie jest stworzona, aby tak funkcjonować. Następny przykład: Jeśli zjesz coś 
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niewłaściwego, twoje ciało na to zareaguje, ale Bóg niczego ci nie robi. Działają tutaj prawa natury 
i naturalne czynniki. Więc prawdą jest, że grzech może być przyczyną braku uzdrowienia. 

 
Jeśli jest jakiś grzech, którego jesteś świadom i wierzysz w uzdrowienie – przestań grzeszyć, 

ponieważ przez ten grzech dajesz Szatanowi bezpośredni dostęp, a on będzie chciał cię 
powstrzymać od przyjęcia tego, co Bóg chce robić w twoim życiu. List do Rzymian 6:16 mówi: 
(16) Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście 
posłuszni, [tego] jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa 
ku sprawiedliwości? Nie chodzi o to, że Szatan staje się twoim panem i tracisz zbawienie, i idziesz 
do piekła, ale bez względu na to, czy jesteś chrześcijaninem, czy też nie – żyjąc w grzechu dajesz 
diabłu przystęp do swojego życia. Ew. Jana 10:10 mówi, że złodziej nie przychodzi po nic innego, 
jak tylko by kraść, zabijać i wytracać. Jezus przyszedł, aby dać ci życie. Chcesz więc, by Jezus 
wniósł swoje życie i uzdrowienie, ale Szatan próbuje uczynić cię chorym. Jeśli przez grzech 
poddajesz się Szatanowi, dajesz mu możliwość i okazję do działania w twoim życiu. Możesz 
modlić się i prosić Boga o uzdrowienie ile tylko chcesz, ale twoje czyny pozwalają Szatanowi 
wejść i przynieść chorobę. Jeśli więc żyjesz w grzechu – przestań. 
 

Muszę dodać, że możesz stać się tak introwertyczny, skupiony na sobie, że zaczniesz mówić: 
„Cóż, ja zawsze jestem gorszy od tego, jaki powinienem być” i dojść do miejsca, gdzie będziesz 
wierzył w Boże uzdrowienie, ale nie będziesz się czuł godzien. Oczywiście, taki sposób patrzenia 
także jest zły. Żaden z nas nigdy nie uzyska uzdrowienia tylko dlatego, że jakoś na nie zasłużył. 
Bóg jeszcze nigdy nie miał kogoś odpowiednio wykwalifikowanego do tego, by Mu służył. Nie 
musisz uzależniać Bożego działania od swojej świętości. Ono jest uzależnione od tego, co Jezus 
zrobił dla ciebie i od twojej wiary w Niego. Z drugiej strony, nie możesz lekceważyć swoich 
działań i poddawać się diabłu bez konsekwencji. Zobaczysz, uzdrowienie przyjdzie łatwiej 
i pełniej, jeśli opamiętasz się i przestaniesz dawać Szatanowi przystęp do siebie. 
 

Jeszcze innym czynnikiem dotyczącym uzdrowienia jest to, że negatywizm, pesymizm 
i niedowiarstwo innych ludzi, może mieć negatywny wpływ na ciebie. Klasycznym tego 
przykładem jest 6 rozdział Ew. Marka, w którym Jezus będąc w swoim rodzinnym mieście, nie był 
przez ludzi uznany, bo pamiętali go jako małego chłopca. Znali Jego ojca, matkę, braci i siostry, 
i nie szanowali Go tak, jak to robili inni. Zaczęli Go krytykować. Ew. Marka 6:4-6: Ale Jezus 
powiedział do nich: [Nigdzie] nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród [swoich] 
krewnych i w swoim domu. (5) I nie mógł tam uczynić żadnego cudu oprócz [tego], że uzdrowił 
niektórych chorych, kładąc na nich ręce. (6) I dziwił się ich niedowiarstwu. Nie czytamy tutaj, 
że Jezus nie chciał dokonać żadnego cudu, ale że nie mógł. Oto Jezus – Syn Boży – który przyszedł 
na ziemię jako człowiek, któremu nigdy nie brakło wiary. Z pewnością nie było też żadnego 
grzechu w Jego życiu. Mimo to niedowiarstwo innych ludzi ograniczyło Go. Połączmy 
to z Ew. Mateusza 13:58 – I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Widzimy Jezusa, 
który w sobie samym nie miał żadnych ograniczeń, i z pewnością żadnego grzechu w swoim życiu, 
który jest ograniczony z powodu ludzi wokół siebie. 
 

Bardzo ważne jest, byś zrozumiał, że Bożą wolą jest, aby uzdrowić każdego i zawsze. Możesz 
jednak popełnić błąd, chodząc po szpitalach, próbując je opróżnić z chorych tylko dlatego, 
że uwierzyłeś, iż wolą Bożą jest, aby wszyscy byli uzdrowieni. Jest to Jego wola, ale On się nie 
sprzeciwi wolnej woli człowieka. Bóg będzie bronił czyjegoś prawa do choroby, prawa 
do odrzucenia uzdrowienia. Nikt nie zmusi człowieka, by został uzdrowiony i nie uzdrowi go wiara 
kogoś innego. Czyjaś wiara może być pomocą, jeśli człowiek ma trudność z przyjęciem, ale nikt 
za niego tego nie zrobi. Możesz przepchnąć samochód, gdy jest „na luzie”, ale gdy jest na hamulcu 
albo na wstecznym bieg – nie dasz rady. Jeśli ktoś jest nastawiony przeciwko uzdrowieniu, nie 
przeskoczysz tego. To z tego powodu nie opróżnisz szpitala z chorych, ani na usłudze w kościele 
nie zobaczysz każdej osoby uzdrowionej, bez jej współpracy. 
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Wiele jeszcze można powiedzieć na ten temat. Gdy Jezus uzdrawiał, a nawet wskrzeszał 
z martwych, zawsze podchodził do kogoś mówiąc: „Nie płacz”. Poszedł powiedzieć matce, by nie 
płakała i wtedy wzbudził jej syna z martwych. W jakiś sposób czyjaś wiara musi zostać 
wykorzystana. Wiara musi się pojawić z naszej strony i jest wiele jeszcze innych czynników 
zaangażowanych w uzdrowienie. Omówiłem jedynie kilka z nich. Mam nadzieję, że ci to pomoże, 
jednak jedną z najważniejszych rzeczy, o których powinieneś wiedzieć jest to, że Bóg jest wierny. 
Bóg chce ciebie uzdrowić, ale musisz się nauczyć, w jaki sposób z Nim współpracować. On nie 
może tego zrobić za ciebie – On może to zrobić przez ciebie. Uzdrowienie wyjdzie z twojego 
wnętrza. 
 

Modlę się, aby to wszystko pomogło ci poddać się Bogu i Jego mocy, aby ona przepływała 
przez ciebie, abyś chodził w ponadnaturalnym uzdrowieniu. 
 
 

Pytania 
 
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:17. Co uczynił Jezus, by zdobyć dla nas uzdrowienie? 
_______________________________________________________________________________ 
 
2. Przeczytaj Ks. Ozeasza 4:6. Niektórzy nie są uzdrowieni z powodu: 

A. ignorancji (niewiedzy). 
B. nie chodzą do kościoła. 
C. nie są wystarczająco dobrzy. 

 
3. Przeczytaj Ew. Jana 9:1-3. Co było przyczyną ślepoty tego człowieka według uczniów? Czy 

dobrze myśleli?________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 5:14. Grzech otwiera drzwi chorobie, ale nie zawsze. Zamiast choroby, 
co jeszcze grzech wnosi do życia?__________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj List do Rzymian 5:12-14. Jeśli grzech nie zawsze jest przyczyną choroby, jakie mogą 
być inne przyczyny?_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 10:38. Czym jeszcze może być spowodowana choroba? 
_____________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:58. Przez co uzdrowienie może zostać powstrzymane? 
_____________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj List Jakuba 5:15. Co uzdrowi chorego?_____________________________________ 
 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Mateusza 8:17 – (17) Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: 
On nasze słabości wziął [na siebie] i nosił nasze choroby. 
 
Ks. Ozeasza 4:6 – (6) Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, 
i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, 
Ja też zapomnę o twoich dzieciach. 
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Ew. Jana 9:1-3 – (1) A przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. (2) I pytali go jego 
uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? (3) Jezus odpowiedział: 
Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale [stało się tak], żeby się na nim objawiły dzieła Boga. 
 
Ew. Jana 5:14 – (14) Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: Oto wyzdrowiałeś. 
Nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. 
 
List do Rzymian 5:12-14 – (12) Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, 
a przez grzech - śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 
(13) Grzech bowiem był na świecie aż do [nadania] prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie 
ma prawa. (14) Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie 
popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. 
 
Dz. Apostolskie 10:38 – (38) Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który 
chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. 
 
Ew. Mateusza 13:58 – (58) I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. 
 
List Jakuba 5:15 – (15) A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił 
grzechy, będą mu przebaczone. 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 8:17. Co uczynił Jezus, by zdobyć dla nas uzdrowienie? 
On wziął na siebie nasze słabości, a nasze choroby poniósł. 

 
2. Przeczytaj Ks. Ozeasza 4:6. Niektórzy nie są uzdrowieni z powodu:  

A. ignorancji (niewiedzy). 
 
3. Przeczytaj Ew. Jana 9:1-3. Co było przyczyną ślepoty tego człowieka według uczniów? 

Grzech. Czy dobrze myśleli? Nie. 
 
4. Przeczytaj Ew. Jana 5:14. Grzech otwiera drzwi chorobie, ale nie zawsze. Zamiast 

choroby, co jeszcze grzech wnosi do życia? Wiele innych rzeczy gorszych od choroby 
(List do Rzymian 6:23). 

 
5. Przeczytaj List do Rzymian 5:12-14. Jeśli grzech nie zawsze jest przyczyną choroby, jakie 

mogą być inne przyczyny? Upadek (1 Ks. Mojżeszowa 3). Poprzez upadek, Adam 
wprowadził grzech i chorobę na świat. 

 
6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 10:38. Czym jeszcze może być spowodowana choroba? 

Opresją diabła. 
 
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:58. Przez co uzdrowienie może zostać powstrzymane?  

Przez niedowiarstwo. 
 
8. Przeczytaj List Jakuba 5:15. Co uzdrowi chorego? Modlitwa wiary. 
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Poziom 2 Lekcja 9 
 

PRZEBACZANIE INNYM 
Don Krow 

 
 Dzisiaj zajmiemy się przebaczeniem, rozważając fragment z Ew. Mateusza 18:21-22: Wtedy 
Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy 
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? (22) I odpowiedział mu Jezus: Nie mówię ci, że aż siedem 
razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy. Myślę, że Piotr sądził, że jest bardzo hojny pytając, ile 
razy powinien przebaczyć komuś, kto względem niego w czymś zawinił: „Jak myślisz? 7 razy 
wystarczy?”. „Nie Piotrze. Nie 7, ale 70 razy 7” – odpowiedział mu Jezus. To aż 490 razy! Ale 
to wcale nie znaczy, że po przekroczeniu 490 już nie musisz przebaczać. Jezus podał liczbę, która 
jest niemożliwa do przekroczenia w ciągu dnia. Nikt nie zgrzeszy tyle razy przeciwko komuś 
w ciągu dnia. On tutaj wskazuje, że przebaczenie powinno być czymś nieustannym. Przebaczenie 
powinno być prawdziwym podejściem chrześcijanina. W Ew. Łukasza 23:34, Jezus powiedział: 
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, a męczennik Szczepan powiedział 
w Dz. Apostolskich 7:60 – (60) …Panie, nie poczytaj im tego za grzech. Nie każdy przyjmie 
przebaczenie, ale nastawienie serca chrześcijanina powinno je zawsze oferować. 
 

 Jezus przytoczył historię o przebaczeniu, kiedy dalej kontynuował w wersecie 23: Dlatego 
królestwo niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. (24) A gdy 
zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, [który] był mu winien dziesięć tysięcy talentów 
(Jedno z angielskich tłumaczeń podaje sumę 10 milionów dolarów!). (25) A ponieważ nie miał 
[z czego] oddać, jego pan kazał go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić 
[dług]. (26) Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko 
ci oddam. Więc sytuacja wygląda następująco: Jest jakiś człowiek, który jest winien swojemu panu 
10 milionów dolarów. W żaden sposób nie jest w stanie tego spłacić i on o tym wie. Jego pan także 
o tym wie. W tamtych czasach, nie można było ogłosić bankructwa tak, jak dzisiaj. Wtedy 
sprzedawano takiego delikwenta, jego żonę i dzieci – wszystko, co posiadał i stawał się 
niewolnikiem. Wysyłano go do więzienia aż wszystko było spłacone, a jeśli to się nigdy nie udało, 
pozostawał tam całe swoje życie. W związku z tym, człowiek ten zrobił jedyną rzecz, jaką mógł – 
padł na kolana i zawołał o miłosierdzie: „Panie, proszę bądź cierpliwy! Błagam! Wszystko 
ci wynagrodzę, tylko poczekaj jeszcze!” Zauważ, co się stało w wersecie 27. Czytamy, że pan 
został poruszony współczuciem i darował mu dług. 
 

 Był w długu, którego nie mógł spłacić. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć 
(List do Rzymian 6:23) – wieczne oddzielenie od Boga – całe srebro i złoto świata nie mogłoby nas 
wykupić. Bóg w swojej łasce i współczuciu posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, aby 
spłacił dług, którego my nie mogliśmy nigdy spłacić. Bóg spojrzał na nas ze współczuciem 
i miłosierdziem, i powiedział: „Odpuszczam wam ten dług”. 
 

 Byłemu już dłużnikowi, któremu darowano 10 milionów dolarów długu, jego współsługa był 
winien około 20 dolarów. Spotkał go i rzekł: „Przed chwilką darowano mi 10 milionów dolarów, 
co to jest 20 dolarów? Chcę abyś był tak samo wolny jak ja! Nie przejmuj się tym! Nie ma sprawy, 
bo odpuszczono mi 10 milionów!”. Tak naprawdę tak się powinno to skończyć, ale tak się nie 
stało. Przeczytajmy jak było w wersetach 28–31: Lecz gdy ten sługa wyszedł, spotkał jednego 
ze swoich współsług, który był mu winien sto groszy. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, 
coś winien! (29) Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: Okaż mi cierpliwość, 
a wszystko ci oddam. (30) On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie 
odda długu. (31) A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, 
oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło. Zaciągnął tego człowieka do więzienia za 20 dolarów, 
kiedy przed chwilą odpuszczono mu 10 milionów dolarów! Możesz to sobie wyobrazić? 
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 Czytamy dalej wersety 32-34: Wtedy jego pan wezwał go i powiedział: Zły sługo, darowałem 
ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. (33) Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim 
współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? (34) I jego pan, rozgniewany, wydał go katom, dopóki 
nie odda wszystkiego, co był mu winien. Wtrącono go do więzienia, ze względu na sposób, w jaki 
potraktował swojego współpracownika. Tym czynem zrzekł się tamtego przebaczenia. (35) Tak 
i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu jego 
przewinień. To głupota! Mieć przebaczone wszystkie grzechy, gdzie ceną za grzech jest śmierć 
i oddzielenie od Boga – i odmówić przebaczenia. Błagaliśmy Boga, mówiąc: „Przebacz mi i zmiłuj 
się nade mną ze wzgląd na Jezusa Chrystusa” – otrzymaliśmy przebaczenie, a później odmawiamy 
przebaczenia komuś, kto wyrządził nam coś zupełnie nieznaczącego w stosunku do tego, co sami 
zrobiliśmy? Bóg mówi, że to niegodziwość. 
 

 Byłem pastorem w pewnym kościele, lata temu, w którym była kobieta, która miała wgląd 
w przyszłość. Pewnego dnia przyszła do mnie i powiedziała: „Czy to Duch Święty mówi 
mi to wszystko i objawia, co się ma stać w przyszłości? Wiem, kiedy ludzie umrą i kiedy komuś 
grozi wypadek samochodowy, i takie rzeczy”. Odpowiedziałem: „Nie spodoba ci się moja 
odpowiedź, ale myślę, że to nie jest Duch Święty. Myślę, że to duch wróżbiarstwa – ten sam, który 
chodził za apostołem Pawłem w Dz. Apostolskich 16. Paweł go zgromił i nakazał wyjść 
z dziewczynki i ona straciła zdolność patrzenia w przyszłość”. Kontynuowałem: „Wiesz, ja nie 
jestem Bogiem. Chcę, żebyś przyszła do Jezusa i Go zapytała: „Panie, co podaje mi te informacje 
nawet od czasu, kiedy jeszcze nie byłam zbawiona? Czy to Twój Duch Święty, czy może coś 
innego?”. Pewnego dnia wróciła do mnie i powiedziała: „Rozmawiałam z Panem i myślę, że już 
jest wszystko w porządku”. Powiedziałem jej: „Nie mogę kwestionować tego, co Pan ci mówi – 
ja nie jestem Wielkim Pasterzem”. 
 

 To miało miejsce w 1986 roku. Wiesz, co się stało w tamtym roku? W środku promu 
kosmicznego Challenger było 8 osób. Jedną z nich była nauczycielka. Kiedy wspomniana 
dziewczyna oglądała telewizję, zobaczyła jak ta nauczycielka mówi: „Jutro polecę Challangerem”, 
i rozmawiała na ten temat. I duch zaczął do niej mówić: „Ona umrze, ona umrze”. Następnego 
dnia, kiedy Challenger zastartował, wyleciał w powietrze i świat oglądał jak cała załoga zginęła. 
Ta młoda kobieta przyszła do mnie i powiedziała: „Bracie Don, ja myślę, że ta rzecz, która znów 
do mnie mówiła i podała mi te informacje, to chyba nie był Duch Święty. Czy pomodlisz się 
o mnie?”. Po wieczornym spotkaniu w kościele, kiedy już wszyscy wyszli, złapałem ją za rękę 
i powiedziałem: „Nieczysty duchu wróżbiarstwa, wyjdź z niej!”. Nic się nie stało. Uczniowie 
Jezusa także próbowali wypędzić ducha nieczystego z młodego chłopaka, ale nie potrafili. Jezus 
im rzekł: „Przyprowadźcie go do Mnie”. Powiedziałem: „Panie, myślałem, że wiem, co się z nią 
dzieje, ale oddaję ją Tobie. Pokaż nam, co się dzieje”. Moja żona modliła się z nami i Bóg dał jej 
słowo mądrości. „To ma coś wspólnego z jej matką”. Zapytałem się dziewczyny: „Czy 
przebaczysz matce?”. W momencie, kiedy to powiedziałem, głos z niej wyszedł wrzeszcząc: „NIE! 
Ona mnie oddała!”. Powiedziałem: „Związuję cię duchu nieczysty” i zapytałem się dziewczyny 
jeszcze raz, czy wybaczy matce. Wtedy dziewczyna przebaczyła i uwolniła matkę przez łaskę 
miłości Boga. Była w stanie odpuścić, podejmując decyzję i kiedy to zrobiła, przyjęła uwolnienie 
i wolność. 
 

 Tak, jak Jezus powiedział w przypowieści z Ew. Mateusza 18. Jeśli nie odpuścimy z serca 
po tym, jak nam przebaczył nasz Niebiański Ojciec, zostaniemy oddani w ręce katów. Kim są kaci? 
To mogą być różne rzeczy – demoniczne warownie, opresje, choroby, depresje, zarazy i wiele 
innych. Korzeniem jest nieprzebaczenie. Po przebaczeniu tak wielkiego długu, kiedy sami nie 
przebaczamy – pozwalamy Szatanowi włożyć stopę między drzwi. Biblia mówi, że przebaczenie 
to decyzja. W Modlitwie Pańskiej (Ew. Mateusza 6:9-11) Jezus mówi, aby nam przebaczono tak, 
jak i my przebaczyliśmy. 
 

 Ew. Marka 11:25-26 mówi, że jeśli się modlimy i mamy coś przeciwko komuś, powinniśmy 
przebaczyć. Co to znaczy? Jak długo mamy trwać w nieprzebaczeniu? Tylko do momentu, kiedy 



96 

przyjdziemy i pomodlimy się do Pana. Nawet jeśli mamy najlżejszy ślad nieprzebaczenia 
w stosunku do kogokolwiek, powinniśmy ich uwolnić, mówiąc: „Panie, odpuszczam im dzisiaj. 
Przebaczam im. Robię to ze względu na to, że Ty mi odpuściłeś wielki dług”. 
 

 Panie, modlę się o każdego czytającego tę lekcję, kto trzyma nieprzebaczenie w swoim życiu, 
aby podjął decyzję w tym właśnie momencie, by przebaczyć i odpuścić komukolwiek, żyjącemu 
czy zmarłemu. Modlę się, aby przebaczyli i aby ich krzywda została uzdrowiona Twoją mocą, 
i łaską jeszcze dziś. Panie, dziękuję Ci w imieniu Jezusa. Amen. 
 
 

Pytania 
 
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:21. Ile razy dziennie Piotr był w stanie przebaczyć? 

______________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:22. Ile razy mamy wybaczać według Jezusa? __________________ 
 

3. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:23-24. Ile był winien sługa swojemu panu?____________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:25. Skoro sługa nie mógł ogłosić bankructwa, co miało się dalej 
stać?__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:26. O co prosił sługa? Czy był w stanie spłacić ten dług? 
____________________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:27. Jakie podejście miał pan dla swojego sługi? 
______________________________________________________________________________ 
 
Jakie podejście okazał Bóg względem naszego długu?__________________________________ 
 

7. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:28. Jaką kwotę był winien inny sługa pana człowiekowi, któremu 
umorzono dług?_________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:28. Jakie podejście okazał sługa swojemu współsłudze? 
______________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:29-30. Co ów sługa zrobił swojemu współsłudze? 
______________________________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:31-33. Jak pan zwrócił się do sługi, który nie przebaczył? 
______________________________________________________________________________ 
 

11. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:33. Co według pana ten sługa powinien zrobić? 
______________________________________________________________________________ 
 

12. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:34. Gdy pan się dowiedział, co się stało, jakie tym razem okazał 
emocje? ______________________________________________________________________ 
 

13. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:34. Czy ten niewierny sługa zaprzepaścił swoim czynem (czy 
też samą decyzją) przebaczenie, które mu było wcześniej zaoferowane? 
_____________________________________________________________________________ 
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14. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:35. Jaki jest morał tej przypowieści?_______________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
 Ew. Mateusza 18:21-35 – (21) Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam 
przebaczyć mojemu bratu, gdy zgrzeszy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? 
(22) I odpowiedział mu Jezus: Nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem 
razy. (23) Dlatego królestwo niebieskie podobne jest do króla, który chciał się rozliczyć 
ze swymi sługami. (24) A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, [który] był 
mu winien dziesięć tysięcy talentów. (25) A ponieważ nie miał [z czego] oddać, jego pan kazał 
go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić [dług]. (26) Wtedy sługa upadł 
i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. (27) Pan tego 
sługi, ulitowawszy się [nad nim], uwolnił go i darował mu dług. (28) Lecz gdy ten sługa wyszedł, 
spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto groszy. Chwycił go i zaczął dusić, 
mówiąc: Oddaj, coś winien! (29) Wtedy jego współsługa upadł mu do nóg i prosił go: Okaż 
mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. (30) On jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił 
go do więzienia, dopóki nie odda długu. (31) A jego współsłudzy, widząc, co się stało, zasmucili 
się bardzo i poszedłszy, oznajmili swemu panu wszystko, co zaszło. (32) Wtedy jego pan wezwał 
go i powiedział: Zły sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. (33) Czyż 
i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? 
(34) I jego pan, rozgniewany, wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był mu winien. 
(35) Tak i wam uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu 
jego przewinień. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:21. Ile razy dziennie Piotr był w stanie przebaczyć ? 7 razy. 
 
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:22. Ile razy mamy wybaczać według Jezusa?  

490 albo nieskończenie wiele razy. 
 
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:23-24. Ile był winien sługa swojemu panu? 10 tysięcy 

talentów, lub 10 milionów dolarów (prawdopodobnie suma nie do spłacenia). 
 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:25. Skoro sługa nie mógł ogłosić upadłości, co miało się dalej 

stać? On, jego żona, dzieci i wszystko, co posiadał miało zostać sprzedane na targu 
z niewolnikami, by spłacić jego dług. 

 
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:26. O co prosił sługa? Sługa prosił pana o cierpliwość, aby 

móc mu wszystko wynagrodzić. Czy był w stanie spłacić ten dług? Prawdopodobnie 
nie. 

 
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:27. Jakie podejście miał pan dla swojego sługi?  

Pełne współczucia i przebaczenia.  
Jakie podejście okazał Bóg względem naszego długu (grzechu)?  
Pełne współczucia i przebaczenia. 

 
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:28. Jaką kwotę był winien inny sługa pana człowiekowi, 

któremu umorzono dług? 100 denarów (dniówkę). 
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8. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:28. Jakie podejście okazał sługa swojemu współsłudze? 
Pełne niecierpliwości, przemocy i nieprzebaczenia. 

 
9. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:29-30. Co ów sługa zrobił swojemu współsłudze?  

Wtrącił go do więzienia, żeby oddał mu tak mały dług. 
 
10. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:31-33. Jak pan zwrócił się do sługi, który nie przebaczył? 

„O, sługo zły”. 
 
11. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:33. Co według pana ów sługa powinien zrobić?  

Powinien okazać współsłudze współczucie, tak jak to zrobił jego pan. Powinien 
mu przebaczyć i odpuścić dług. 

 
12. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:34. Gdy pan się dowiedział, co się stało, jakie tym razem 

okazał emocje? Rozgniewał się. 
 
13. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:34. Czy ten niewierny sługa zaprzepaścił swoim czynem 

(czy też samą decyzją) przebaczenie, które mu było wcześniej zaoferowane? Tak. 
 
14. Przeczytaj Ew. Mateusza 18:35. Jaki jest morał tej przypowieści?  

Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu 
swemu (Ew. Mateusza 18:35). 
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Poziom 2 Lekcja 10 
 

MAŁŻEŃSTWO (część 1) 
Don Krow 

 
 Dzisiaj porozmawiamy o małżeństwie. Na początku chciałbym przytoczyć parę statystyk: 
75% wszystkich małżeństw będzie potrzebowało jakiegoś rodzaju poradnictwa. Co drugie 
małżeństwo zakończy się rozwodem. W 50% małżeństw, małżonek w przeciągu 5 lat okaże się 
niewierny. Nawet w środowisku chrześcijańskim mówi się, że ponad 30% duchownych zaangażuje 
się w jakąś niewłaściwą relację z kimś z kościoła. Wydaje się więc oczywistym, że nie rozumiemy 
biblijnych zasad, nawet jeśli te statystyki są tylko w połowie prawdziwe. Przypatrzymy się 
małżeństwu i zobaczymy, co Bóg mówi na ten temat tak, abyś wzmocnił swoje małżeństwo. 
 
 Po pierwsze, chcę powiedzieć - małżeństwo to Boży pomysł. 1 Ks. Mojżeszowa 2:18 – Potem 
rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla 
niego. A w rozdziale 1:31 – Spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał 
wieczór, i nastał poranek - dzień szósty. Pamiętaj, że było to doskonałe stworzenie. Bóg przyszedł 
i miał z człowiekiem relację. Wspaniałą relację. Każdego dnia Bóg przychodził w powiewie 
wieczornym i spotykał się z Adamem. Czasami myślimy, że jeśli będziemy mieli wspaniałą relację 
z Bogiem, nikogo innego już nie będziemy potrzebowali, ale to nieprawda. Bóg 
w 1 Ks. Mojżeszowej 1:31 powiedział: (34) A było to bardzo dobre. Pierwszy raz Bóg powiedział, 
że coś jest niedobre, w rozdziale 2:18 – (18) Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Więc 
małżeństwo było sposobem zaspokojenia potrzeby, którą miał człowiek, by dać mu pomoc 
odpowiednią, by poradził sobie z samotnością, której mógłby kiedyś doświadczać w swoim życiu. 
Jeśli podążymy zgodnie z instrukcją, czyli tak, jak Bóg tego chce, małżeństwo powinno wnieść 
ze sobą szczęście a nie niedolę. 
 
 Biblia po raz pierwszy mówi o małżeństwie w1 Ks. Mojżeszowej 2:24 – Dlatego opuści mąż 
ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Małżeństwo 
to pozostawienie wszystkich innych relacji i skupienie się na jednej osobie, i tak je Bóg 
zaprojektował. Jest to relacja trójjedności. Nie wiem, czy mnie zrozumiałeś, ale w małżeńskiej 
relacji – gdy Bóg złączył Adama i Ewę – to już nie Adam spotykał się sam z Bogiem, czy sama 
Ewa. Teraz to Adam i Ewa jako jedność mieli relację z Bogiem. W Liście Piotra 3:7 czytamy: 
(7) Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi (waszymi żonami) umiejętnie... aby wasze modlitwy nie 
doznały przeszkód. 1 Ks. Mojżeszowa 5:1-2 to wspaniały fragment: (1) To jest księga potomków 
Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. (2) Jako mężczyznę 
i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Zauważ, 
że Adam nazwał swoją żonę Ewą, ale to Bóg nazwał Adama i Ewę ludźmi (nazwał ich Adamem 
w KJV), jako jedność. W małżeństwie nie ma już relacji ja i Bóg, czy żona i Bóg. W pewnym 
sensie to ja i moja żona w jedności jesteśmy spadkobiercami łaski i życia Tego, który nas powołał 
do służby Bogu, abyśmy chodzili w jedności. W rozdziale 2:24 przeczytaliśmy, że (24) Dlatego 
opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Słowo 
złączyć znaczy „uczynić jednym, by być jednym dla jakiegoś celu, przykleić lub przylgnąć”. Jeśli 
przechodzisz jakieś problemy w swoim małżeństwie, pozwól mi zadać ci kilka pytań: Czy twoje 
czyny, twoje zachowanie względem małżonka – słowa, które do niego mówisz – czy one powodują, 
że przybliżacie się do siebie jako jedno? Czy może powodują pęknięcia i oddzielenie? Biblijnym 
przykazaniem dla małżeństwa jest złączenie się, przyklejenie się do siebie. Więc rzeczy, które 
robisz budują je, czy też rujnują? Spójrz na niektóre z tych rzeczy. 
 
 Ludzie myślą, że miłość to tylko emocje: „Kochałem cię, ale się odkochałem i już więcej cię nie 
kocham”. Możliwe, że pochodzisz z dysfunkcyjnej rodziny. Przychodzisz do duchownego lub 
do urzędnika, by się pobrać; ślubujesz dać swoje życie tej drugiej osobie; naprawdę chcesz, żeby 
to zadziałało, aż do grobowej deski. Ale z powodu swojej dysfunkcyjnej rodziny nigdy nie 
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widziałeś miłości, nigdy jej tam nie wyrażano i nigdy twoi rodzice nie okazywali jej sobie 
nawzajem. Twój małżonek może pochodzić z rodziny, w której okazywano wiele uczucia, ale ty nie 
wiesz jak to zrobić. Pomimo tego, że chcesz kochać osobę, której się oddajesz, z powodu swojej 
dysfunkcji nie wiedząc jak wyrazić miłość, prawdopodobnie zawalisz. Istnieją szanse, 
że w przeciągu kilku lat pójdziesz do doradcy małżeńskiego mówiąc: „Nie pasujemy do siebie. Nie 
kocham jej już więcej”. Mam dla ciebie dobrą wiadomość – jeśli masz jakieś problemy 
w małżeństwie, jest coś, co może je naprawić. 
 
 Kupując nową lodówkę i mając z nią problemy, na pewno zaglądasz do instrukcji obsługi. 
Instrukcja powie ci, co jest nie tak albo zadzwonisz po serwis. Jest taka instrukcja, która naprawia 
małżeństwa. Nazywa się ona Boże Słowo, a Biblia mówi nam w Liście do Tytusa 2:4, że miłość jest 
czymś, czego można się nauczyć i można o niej uczyć. Jeśli pochodzisz z dysfunkcyjnej rodziny 
i nie wiesz jak kochać swojego współmałżonka, a twoje małżeństwo się wali, jest dobra 
wiadomość. 1 List Jana 5:3 – Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego 
przykazania, a jego przykazania nie są ciężkie. Poprzez przykazania Jezusa Chrystusa, który nam 
pokazał jak kochać, jak wyrażać uprzejmość i hojność, jak szukać dobra współmałżonka, Bóg może 
odmienić całą sytuację. 
 
 To tylko wstęp do tematu małżeństwa. Kolejną lekcję także poświęcimy temu zagadnieniu, ale 
chcę tylko powiedzieć – niech cię Bóg błogosławi w badaniu tematu małżeństwa. Wierzę, że Bóg 
chce dać jeszcze więcej mądrości i wiedzy w zagadnieniu małżeństwa. 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List do Efezjan 5:31-32. Znajduje się tutaj cytat z 1 Ks. Mojżeszowej 2:24. Jak 
myślisz, o czym Bóg naprawdę mówi w tym fragmencie?___________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj List Jakuba 4:4-5. O czym mówią te wersety?____________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj 1 List Piotra 3:7. Dlaczego powinno się chodzić w jedności z mężem lub z żoną? 
_________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 15:5. Czy twoje małżeństwo może się udać bez Chrystusa, jako Pana 
twojego życia?_____________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj List do Tytusa 2:4. Miłość nie jest jedynie emocją. Według Pisma Świętego 
można się jej…?____________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Chodząc w Bożych przykazaniach, chodzimy w...? 

_________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Jeśli mamy problemy z naszym małżeństwem, to dlatego 
że ktoś nie chodzi w nim w...?_________________________________________________ 

 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:4. Miłość jest: 

A. emocjonalna. 
B. ciepłym, przyjemnym uczuciem. 
C. dobrotliwa. 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
List do Efezjan 5:31-32 – (31) Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją 
żoną, i będą dwoje jednym ciałem. (32) Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w [odniesieniu do] 
Chrystusa i kościoła. 
 
List Jakuba 4:4-5 – (4) Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest 
nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem 
Boga. (5) Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda? 
 
1 List Piotra 3:7 – (7) Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując [im] szacunek jako 
słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy 
nie doznały przeszkód. 
 
Ew. Jana 15:5 – (5) Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, 
ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. 
 
List do Tytusa 2:4 – (4) Niech uczą młodsze [kobiety] rozsądku, [jak] mają kochać swoich mężów 
i dzieci;. 
 
1 List Jana 5:3 – (3) Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego 
przykazania nie są ciężkie. 
 
Ew. Mateusza 7:12 – (12) Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. 
To bowiem jest Prawo i Prorocy.  
 

1 List do Koryntian 13:4 – (4) Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie 
przechwala się, nie unosi się pychą; 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List do Efezjan 5:31-32. Znajduje się tutaj cytat z 1 Ks. Mojżeszowej 2:24. 
Jak myślisz, o czym Bóg naprawdę mówi w tym fragmencie?  
O relacji Chrystusa z Jego Kościołem (porównanie do małżeństwa). 

 
2. Przeczytaj List Jakuba 4:4-5. O czym mówią te wersety? Bóg jest o nas zazdrosny i chce, 

byśmy naprawdę byli Jego. 
 

3. Przeczytaj 1 List Piotra 3:7. Dlaczego powinno się chodzić w jedności z mężem lub 
z żoną? Aby modlitwy nie doznały przeszkody. 

 
4. Przeczytaj Ew. Jana 15:5. Czy twoje małżeństwo może się udać bez Chrystusa, jako Pana 

twojego życia? Nie. 
 

5. Przeczytaj List do Tytusa 2:4. Miłość nie jest jedynie emocją. Według Pisma Świętego 
można się jej nauczyć. 

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Chodząc w Bożych przykazaniach, chodzimy w miłości. 

 
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Jeśli mamy problemy z naszym małżeństwem, to dlatego 

że ktoś nie chodzi w nim w miłości. 
 

8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:4. Miłość jest: C. dobrotliwa. 
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Poziom 2 Lekcja 11 
 

MAŁŻEŃSTWO (Część 2) 
Don Krow 

 
 Dzisiaj ponownie spojrzymy na kwestię małżeństwa i tego, co ono znaczy. Czy w ogóle już nad 
tym myślałeś? Według Biblii, małżeństwo to Boży pomysł. Małżeństwo jest złączeniem, jednością, 
jest jednym. 1 Ks. Mojżeszowa 2:24 mówi: (24) Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją 
i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Czy wiedziałeś, że małżeństwo to coś więcej 
niż połączenie, jedność? Na przykład, 1 List do Koryntian 6:15-16 stwierdza, że jeśli będąc 
chrześcijaninem, połączę się z prostytutką, stanę się z nią jednym ciałem. Teraz rozważ cytat 
z 1 Ks. Mojżeszowej 2:24 na temat małżeństwa. Złączenie się z prostytutką nie anuluje 
automatycznie małżeństwa, ani go z nią nie zawiera. Więc czym jest małżeństwo? Jeśli jest ono 
jednością, jeśli jest to jedynie bycie ze sobą cieleśnie, jeśli staje się z kimś wtedy jednym ciałem, 
jaka jest różnica między żoną a prostytutką? Jasnym jest, że jeśli pójdziesz do prostytutki, staniesz 
się z nią jednym ciałem. 
 
 Biblia mówi, że małżeństwo jest jednością, złączeniem, ale jest ono czymś więcej niż to. 
Małżeństwo jest jednością poprzez przymierze. Słowo przymierze po hebrajsku berith, oznacza 
związanie razem. Jest to oddanie się drugiej osobie przysięgą, póki śmierć ich nie rozłączy. 
Gdybym udał się do prostytutki, gdybym popełnił tak niegodziwy grzech, żadnego oddania z mojej 
strony by nie było. Istotą małżeństwa jest przede wszystkim wyrzeczenie się wszystkich innych. 
Biblia mówi, że opuścisz swojego ojca i matkę, i połączysz się ze swoją żoną. Ks. Ezechiela mówi: 
Ty staniesz się moim. To porzucenie wszystkich, na rzecz tej jedynej osoby. Jeśli w jakiś sposób, 
niemoralny, pójdziesz do innej osoby, będąc w związku małżeńskim, naruszysz zasady 
małżeństwa, jego jedność, całość, która powstała w wyniku zawarcia przymierza. Ks. Ezechiela 
16:8 nazywa to przymierzem małżeńskim. W Liście do Efezjan 5 dowiadujemy się, 
że w małżeństwie mąż ma kochać żonę, jak Chrystus umiłował Kościół – więc jest ono 
przymierzem miłości. Jest ono przymierzem miłości, dlatego że miłość jest wiodącą zasadą 
w małżeństwie. Przede wszystkim miłość musi być dominującą zasadą małżeństwa. 
 
 Małżeństwo to przymierze jedności. W 1 Liście Piotra 3:7 jest powiedziane, że jeśli nie szanuję 
i nie doceniam swojej żony – nie zdając sobie sprawy, że złączyła nas łaska Boża – nasze modlitwy 
doznają przeszkody. Pomyśl o tym – nasze duchowe życie może doznać przeszkód, jeśli nie 
chodzimy w jedności i harmonii, które Bóg zaplanował dla małżeńskiej relacji. Przypowieści 
Salomona 2:16-17 nawiązują do zdrożnej kobiety, która zostawiła małżeńskie przymierze swojej 
młodości, które jest nazwane przymierzem z Bogiem. To jest bardzo poważna sprawa. Tak, jest 
to przymierze z konkretną osobą, ale jest to także przymierze zawierane przed Bogiem. Bardzo 
lubię usługiwać ludziom, ale Bóg dał priorytet, którym jest skupienie się na małżeństwie. 
Małżeństwo jest skupieniem swojego życia na drugiej osobie i tak jak mówiłem wcześniej, jego 
dominującą zasadą jest miłość. 
 
 Ew. Mateusza 7:12 mówi, że jak chcesz aby tobie czyniono, tak ty czyń innym, bo to jest Prawo 
i prorocy. Taka zasada powinna rządzić w małżeństwie. Nie samolubstwo, nie dla siebie, nie 
to, co można zrobić dla mnie. Biblia mówi w 1 Liście do Koryntian 13:4, że miłość jest dobrotliwa. 
To oznacza szukanie dobra innych, bycie dobrym i szczodrym, i pragnienie tego, co najlepsze dla 
innych. Małżeństwo zostało tak zaprojektowane, ponieważ tak ma wyglądać nasza relacja 
z Bogiem. On chciał nam to pokazać w naturalny sposób. Bóg pokazał nam, w jaki sposób można 
być dobrym małżeństwem – wspaniałym małżeństwem – ponieważ On chciał nam dać przykład 
wiecznej relacji z Nim. Małżeństwo nie jest wieczne, trwa póki śmierć nas nie rozłączy. Biblia 
stwierdza, że po zmartwychwstaniu nie będą się żenić, ani za mąż wydawać. Bóg chce, abyśmy 
zrozumieli zasady dobrego małżeństwa, czyli zasadę miłości i zasadę oddawania się jeden 
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drugiemu. Bóg chce powiedzieć: „Chcę żebyś zrozumiał, że powołałem cię do małżeństwa 
ze Sobą, nie do tymczasowej relacji, która potrwa parę lat i już jej nie będzie, ale do wiecznej 
relacji, gdzie Moja miłość będzie ci okazywana na wieki wieków”. 
 
 Podam ci kilka zasad małżeństwa. Małżeństwo jest scaleniem, a nie jedynie partnerstwem. 
Biblia w 1 Ks. Mojżeszowej 4 porównuje je do poznawania, a 1 List Piotra 3:7 mówi 
o współdziedziczeniu łaski życia. Małżeństwo jest przymierzem, co oznacza, że jest ono wiążące – 
jest zobowiązaniem. Grzech nie wszedł w pierwszy Kościół, tylko w pierwsze małżeństwo, więc 
trzeba udać się do instrukcji obsługi małżeństwa i zastosować zasadę miłości we wspólnym życiu. 
Pytamy również: „Co to jest miłość?”. Definicją miłości w pewnym sensie jest bezinteresowność. 
Izajasz 53:6 stwierdził, że wszyscy zbłądziliśmy jak owce, każdy udał się własną drogą, ale 
w małżeństwie skupiamy się na drugiej osobie i szukamy jej dobra i korzyści. 
 
 W Liście do Efezjan czytamy, że kochać swoją żonę to kochać swoje ciało. My, mężowie mamy 
pocieszać i szanować żony, które podarował nam Bóg, co oznacza docenianie jej. Kochanie 
swojego ciała nie polega na siedzeniu i trzymaniu siebie samego za rękę i głaskaniu siebie, 
mówiąc: „Och! Kocham cię”. W ogóle nie na tym to polega. Kochać siebie znaczy chronić siebie, 
karmić siebie i uważać na siebie. Nie powinniśmy nigdy brać swoich żon za pewnik. Nigdy nie 
ukazuj jej słabych stron publicznie, nigdy się z niej nie nabijaj i nie rób tego, co może 
ją skrzywdzić. Mamy je kochać tak, jak kochamy siebie. 
 
 Chciałbym, abyś przyszedł teraz do Boga w modlitwie i żebyś Mu przede wszystkim 
podziękował za miłość do ciebie. Później, w drugiej kolejności, podziękuj za swoją małżonkę, 
którą ci podarował. To część problemu. Nie doceniałeś swojej współmałżonki: dołowałeś ją, 
a Biblia mówi, że jest to samolubstwo – jest to grzech. W Liście do Efezjan powiedziano, że Jezus 
oczyścił Kościół przez kąpiel wodną, przez Słowo. Przez Swoje Słowo; On wypowiadał to nad 
Kościołem. Jeśli coś wypowiadasz nad swoją małżonką, ona zrówna się z poziomem słów, które do 
niej mówisz. Jeśli powiesz: „Jesteś do niczego, jesteś brzydka, masz nadwagę” – stłumisz, 
przygasisz swoje małżeństwo i nie wzbudzisz jedności, ale spowodujesz rozdzielenie 
i wyobcowanie. Ale jeśli będziesz używać słów uprzejmych, jak: „Kochanie, doceniam to, 
co robisz. Doceniam ciebie. Kocham cię” i będziesz wspierał współmałżonkę swoimi czynami, 
twoja małżonka dorówna słowom, które nad nią wypowiadasz. 
 
 Czy widzisz, że przyczyną problemów dzisiejszych małżeństw są wypowiadane słowa? 
Ściągasz małżonka w dół, zamiast podciągać w górę. Zachęcam cię, byś wypowiadał dzisiaj dobre 
słowa nad swoim małżonkiem. Miłość to nie uczucie – miłość to szukanie dobra i korzyści 
drugiego, bez względu na uczucia. Zacznij dzisiaj robić uczynki miłości, tak jakbyś kładł kilka 
warstw lakieru na kawałku drewna. Tak jest budowana miłość - małymi uczynkami dobroci. 
Zacznij doceniać, szanować, cenić i wypowiadać słowa miłości nad swoim małżonkiem, 
a zobaczysz różnicę. Niech cię Bóg błogosławi, gdy będziesz wdrażał te zasady. 

 
Pytania 

 
1. Przeczytaj Przypowieści Salomona 18:22. Małżeństwo jest: 
 A. czymś dobrym. 
 B. czymś okropnym. 
 C. upodobaniem u Pana. 
 
2. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:4. Seks w małżeństwie (lub łóżko małżeńskie) 

ma być: 
 A. grzechem. 
 B. brudny i zły. 
 C. nieskalany. 
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3. Przeczytaj Ks. Kaznodziei Salomona 9:9. Małżeństwo jest darem i nagrodą w tym życiu 
od Pana. Prawda czy fałsz? __________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. „Sędzia Phillip Gilliam stwierdził, że w 28000 przypadkach 

spraw sądowych nieletnich, brak okazywania uczuć między ojcem i matką był największą 
przyczyną przestępczości u nieletnich” (Razem na zawsze, s. 152). Jak mamy okazywać 
miłość?__________________________________________________________________ 

 
5. Przeczytaj List do Efezjan 5:28. Nie będę zaniedbywał swojej żony, tak jak nie zaniedbuję 

swojego ciała. Prawda czy fałsz? _____________________________________________ 
 
6. Przeczytaj 1 List Jana 3:16. Słowa kocham cię mogą być piękne, jeśli są wsparte 

działaniem. Jezus potwierdził swoje słowa, kładąc swoje życie. Powinniśmy położyć 
życie za swojego małżonka na wiele różnych sposobów. Prawda czy fałsz? Podziel się 
jakimiś praktycznymi sposobami, którymi chciałbyś być traktowany._________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
7. Przeczytaj List do Efezjan 5:25-26. Moja żona dopasuje się do słów, które nad nią 

wypowiadam. Sprowadzam ją do możliwości, które nad nią wypowiadam. Prawda czy 
fałsz?___________________________________________________________________ 

 
8. Przeczytaj List do Rzymian 8:38-39 i 1 List Jana 4:19. Jesteśmy kochani przez intymne 

słowa, które są poparte czynami. Bóg nas zachęca, mówiąc do nas intymne słowa 
ze swoich listów miłosnych zapisanych w Słowie Bożym. Prawda czy fałsz? __________ 

 
9. Przeczytaj 1 List Jan 5:3 i 2 List Jana 6. Jak kochać jest wyrażone w przykazaniach Jezusa. 

Możemy się nauczyć zasad miłości z Bożego Słowa. Prawda czy fałsz? ________ 
 
10. Przeczytaj Ew. Jana 14:15. Miłość nie jest kwestią uczuć, ale woli. Każde przykazanie 

w Piśmie Świętym jest skierowane do ludzkiej woli, nie do emocji. Bóg nigdy nie mówi 
jak się masz czuć, ale raczej jak masz działać. Prawda czy fałsz? ____________________ 

 
11. Przeczytaj List do Galacjan 5:22-23. Miłość nie jest naturalna. Musi być uczona 

i zrodzona w człowieku przez Ducha Świętego. Miłość jest owocem: 
 A. ludzkiego myślenia.  
 B. ludzkiej natury.  
 C. Bożego Ducha. 
 
12. Przeczytaj List do Efezjan 5:31-32. Małżeństwo jest modelem czego?________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Przypowieści Salomona 18:22 – (22) Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie 
u Pana. 
 
List do Hebrajczyków 13:4 – (4) Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. 
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Ks. Kaznodziei Salomona 9:9 – (9) Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, po wszystkie dni 
marnego twego życia, których ci Bóg użyczył pod słońcem. Bo taki jest udział twój w życiu 
i w twoim trudzie, jaki zadajesz sobie pod słońcem. 
 
1 List Jana 3:18 – (18) Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. 
 
List do Efezjan 5:28 – (28) Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak własne ciało. 
 
1 List Jana 3:16 – (16) Po tym poznaliśmy miłość [Boga], że on oddał za nas swoje życie. 
My również powinniśmy oddawać życie za braci. 
 
List do Efezjan 5:25-26 – (25) Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół 
i wydał za niego samego siebie; (26) Aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo; 
 
List do Rzymian 8:38-39 – (38) Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 
zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe [rzeczy]; (39) Ani wysokość, ani głębokość, 
ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie 
Chrystusie, naszym Panu.  
 
1 List Jana 4:19 – (19) My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. 
 
1 List Jana 5:3 – (3) Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego 
przykazania nie są ciężkie. 
 
2 List Jana 6 – (6) A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. 
A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować. 
 
Ew. Jana 14:15 – (15) Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. 
 
List do Galacjan 5:22-23 – (22) Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
życzliwość, dobroć, wiara; (23) Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. 
 
List do Efezjan 5:31-32 – (31) Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją 
żoną, i będą dwoje jednym ciałem. (32) Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w [odniesieniu do] 
Chrystusa i kościoła. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Przypowieści Salomona 18:22. Małżeństwo jest:  
A. czymś dobrym i C. upodobaniem u Pana. 
 

2. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:4. Seks w małżeństwie (lub łóżko małżeńskie) 
ma być: C.  nieskalane. 

 
3. Przeczytaj Ks. Kaznodziei Salomona 9:9. Małżeństwo jest darem i nagrodą w tym życiu 

od Pana. Prawda. 
 

4. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. „Sędzia Phillip Gilliam stwierdził, że w 28000 przypadkach 
spraw sądowych nieletnich, brak okazywania uczuć między ojcem i matką był największą 
przyczyną przestępczości u nieletnich”.(Razem na zawsze, s. 152). Jak mamy okazywać 
miłość? Poprzez działanie i prawdziwą troskę. 
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5. Przeczytaj List do Efezjan 5:28. Nie będę zaniedbywał swojej żony, tak jak nie zaniedbuję 
swojego ciała. Prawda. 

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 3:16. Słowa kocham cię mogą być piękne, jeśli są wsparte 

działaniem. Jezus potwierdził swoje słowa, kładąc swoje życie. Powinniśmy położyć życie 
za swojego małżonka na wiele różnych sposobów. Prawda czy fałsz? Prawda. Podziel się 
jakimiś praktycznymi sposobami, którymi chciałbyś być traktowany. 

 
7. Przeczytaj List do Efezjan 5:25-26. Moja żona dopasuje się do słów, które nad nią 

wypowiadam. Sprowadzam ją do możliwości, które nad nią wypowiadam. Prawda. 
Greckim słowem użytym w tym fragmencie jest rhema, co znaczy mówione słowa. 

 
8. Przeczytaj List do Rzymian 8:38-39 i 1 List Jana 4:19. Jesteśmy kochani przez intymne 

słowa, które są poparte czynami. Bóg nas zachęca, mówiąc do nas intymne słowa 
ze swoich listów miłosnych zapisanych w Słowie Bożym. Prawda. Boże Słowo jest pełne 
miłosnych słów skierowanych do nas. 

 
9. Przeczytaj 1 List Jan 5:3 i 2 List Jana 6. Jak kochać jest wyrażone w przykazaniach Jezusa. 

Możemy się nauczyć zasad miłości z Bożego Słowa. Prawda. 
 

10. Przeczytaj Ew. Jana 14:15. Miłość nie jest kwestią uczuć, ale woli. Każde przykazanie w 
Piśmie Świętym jest skierowane do ludzkiej woli, nie do emocji. Bóg nigdy nie mówi jak 
się masz czuć, ale raczej jak masz działać. Prawda. 

 
11. Przeczytaj List do Galacjan 5:22-23. Miłość nie jest naturalna. Musi być uczona 

i zrodzona w człowieku przez Ducha Świętego. Miłość jest owocem: C. Bożego Ducha. 
 

12. Przeczytaj List do Efezjan 5:31-32. Małżeństwo jest modelem? Chrystusa i Kościoła. 
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Poziom 2 Lekcja 12 
 

BOŻY RODZAJ MIŁOŚCI (Część 1) 
Don Krow 

 
 Dzisiaj zajmiemy się Bożym rodzajem miłości. 1 List do Koryntian 13:13 mówi: (13) A teraz 
trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość, a później w  rozdziale 
14:1: Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. 
Biblia mówi, żeby dążyć do miłości, ścigać ją, uczynić ją najważniejszym celem. Niektóre 
tłumaczenia dodają, aby uczynić ją najważniejszym zadaniem. Miłość jest jedyną rzeczą, którą 
zabierzemy z tego życia do wieczności. Nie zabierzemy tam naszych domów, samochodów, 
pieniędzy, ale weźmiemy miłość, której udzielił nam Jezus Chrystus przez Ducha Świętego. Miłość 
to jedyna rzecz, która posiada wieczną wartość i substancję. 
  
 Co znaczy miłość? Mówię, że kocham swoją żonę, kocham lody, kocham szarlotkę. Miłość 
(love), to jedyne słowo w języku angielskim na określenie miłości (w języku polskim mamy słowo 
kochać, miłować itd.), więc gdy powiem żonie, że ją kocham a później powiem, że kocham kota, 
czy to jej zaimponuje? W ogóle. Widzisz, co chcę powiedzieć? Kiedy mówię słowo kocham, 
niektórzy mają na myśli seks, inni jakieś ciepłe uczucie. Ludzie mają różne pomysły. W języku 
greckim istnieją 4 główne słowa. Jednym jest eros, które nie jest użyte w Biblii, a określa ono 
pociąg seksualny lub sam akt seksualny. Bóg nakazał ten rodzaj miłości, kiedy powiedział, 
że opuści człowiek ojca swego i matkę, złączy się z żoną i będą oni jednym ciałem. Biblijna księga 
Pieśń nad Pieśniami jest o seksualnej miłości, którą Bóg ograniczył jedynie do relacji małżeńskiej. 
Inne rodzaje miłości są dozwolone dla wszystkich i dane przez Boga całej ludzkości, ale eros 
ogranicza się jedynie do małżeństwa. 
 
 Kolejnym rodzajem miłości jest storge i jest to naturalna więź, okazywanie uczuć w relacji 
rodzinnej. Następną jest fileo, które ma rdzeń w słowie filia. Słowo to jest użyte w Nowym 
Testamencie 72 razy, a oznacza ono ciepłe uczucie przywiązania, które przychodzi i odchodzi 
z różną siłą. Większość ludzi, którzy mówią o miłości, myślą, że to jest właśnie prawdziwa miłość. 
Mówią: „Zakochałem się i odkochałem się”. Jeśli twoje małżeństwo jest zbudowane na tego 
rodzaju miłości, będzie czas, kiedy uczucie będzie silne i kiedy będzie słabsze. Bazując tylko 
na tym, można się zakochać i odkochać. 
 
 Biblia mówi, że powinniśmy kochać siebie wzajemnie Bożym rodzajem miłości, którym jest 
miłość agape. Czym jest miłość agape? Jest wiele aspektów, a 1 List do Koryntian 13 podaje całą 
definicję, co jest zaangażowane w miłość. W 1 Liście Jana 5:3 czytamy: (3) Na tym bowiem polega 
miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania… Przykazania Jezusa pokazują Jego miłość, ale 
jeśli miałbym je podsumować, użyłbym do tego fragmentu z Ew. Mateusza 7:12 – Wszystko więc, 
co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To bowiem jest Prawo i Prorocy. Kwestią nie 
jest to, że ci wszyscy ludzie w kościele cię nie kochają, nie troszczą się o ciebie itd. Nie, Biblia 
mówi, że jak chciałbyś żeby ciebie traktowano, tak ty traktuj innych. To jest miłość. Troszczenie 
się o dobro innych i przedkładanie korzyści innych nad swoje jest sprzeczne z naszą naturą 
i cielesnością. Do tego trzeba Boga i Jego pomocy. Nie myśl, że cokolwiek, o czym teraz mówię 
jest możliwe bez Boga. Biblia mówi, że owocem Ducha jest miłość, a Bóg jest miłością. On jest 
źródłem miłości i tylko On jest w stanie pokazać ci jak kochać przez Jego przykazania. 
On da ci siłę, nawet w kwestii ciała, abyś mógł podejmować decyzje, wybory i kroki oparte 
na właściwych zasadach. 
 
 Pracuję w Andrew Wommack Ministries i pewnego razu, kilka lat wstecz, poszedłem się 
modlić, tak jak miałem to w zwyczaju. Będąc w parku powiedziałem: „Boże, bardzo chciałbym 
komuś teraz usłużyć”. Był to ciepły, przyjemny dzień i zobaczyłem małego chłopca i dziewczynkę 
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siedzących na huśtawce. To była huśtawka kilkuosobowa, więc podszedłem i usiadłem z nimi. 
Zwróciłem się do dziewczynki: „To piękny dzień, prawda?”. Ona odpowiedziała: „Ja nie mówić 
angielski”, więc zapytałem: „Skąd pochodzisz?”, ona odpowiedziała, że z Rumunii. Wiedziałem, 
że w tej okolicy są Rumuni i zauważyłem, że ci ludzie patrzą na mnie, zapewne zastanawiając się, 
dlaczego rozmawiam z ich dziećmi. Podszedłem więc i powiedziałem: „Chciałbym wam pomóc”. 
„Chciałbyś nam pomóc?” – odpowiedzieli – „Dlaczego miałbyś chcieć nam pomóc? Nawet nas nie 
znasz!”. Odpowiedziałem: „Ponieważ Bóg chce wam pomóc”. Rozmyślałem nad zasadami miłości 
z 1 Listu Jana 3:18, gdzie jest powiedziane: (18) Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale 
uczynkiem i prawdą. Nie powinniśmy kochać jedynie ustami, ale także uczynkami. Pomimo tego, 
że nie noszę przy sobie pieniędzy, tego dnia miałem ich trochę. Wyciągnąłem je i powiedziałem: 
„To jest dla was” i dałem im pieniądze. Ponieważ pościłem tego dnia, miałem troszeczkę jedzenia 
przy sobie, więc powiedziałem: „A tutaj jest trochę jedzenia dla waszej rodziny”. Poruszyło ich 
to bardzo. Zapytali: „Kim jesteś?”. Powiedziałem: „Bóg w nadzwyczajny sposób nas dzisiaj 
umówił i mam zamiar się z wami jeszcze zobaczyć”. 
 
 Wróciłem do domu i opowiedziałem żonie o moim spotkaniu z Rumunami. Wyciągnąłem 
pieczeń z zamrażarki i ją przyrządziłem. Następnego dnia kupiłem całe pudło naczyń 
na wyprzedaży używanych przedmiotów i wróciłem do nich z żoną. Rumuni i ich dzieci byli 
na miejscu. Powiedziałem: „Przyniosłem wam prezenty. Są bardzo ciężkie, więc mam 
je w samochodzie. Jeśli pokażecie, gdzie mieszkacie, zawiozę je wam do domu”. Kiedy dostaliśmy 
się do ich jednopokojowego mieszkanka, wziąłem naczynia i sztućce – wszystko było 
skompletowane – wyciągnąłem je z pudła i zacząłem im je po kolei dawać. Gdy 
je im przekazywałem, łzy pojawiły się w ich oczach i kobieta powiedziała: „Ja będę płakać! Będę 
płakać!”. Powiedziałem: „W poniedziałki wieczorami mamy u nas w domu studium biblijne 
i bardzo bym chciał was zaprosić”. Oni odpowiedzieli: „My chcemy przyjść”, ale zaraz dodałem: 
„Nie chcemy byście przyszli ze względu na dary”. „Nie, my chcemy poznać twoich przyjaciół” – 
odpowiedzieli. 
 
 Ponieważ nie mieli żadnego transportu, przyjechałem po nich, zawiozłem do swojego 
mieszkania i po niedługim czasie Bóg zaczął ich dotykać. Nie mówili po angielsku zbyt dobrze, ale 
Bóg ich dotknął, kiedy modliliśmy się za nich. Miłość Boża zaczęła się im objawiać. Niedługo 
później poznaliśmy następną rumuńską parę, więc zapytałem pierwszą parę: „Czy pomożecie 
mi w spotkaniu z jeszcze jedną rumuńską parą?”. Zgodzili się i pewnego dnia dostałem telefon: 
„Panie Don, słyszeliśmy o panu. Jesteśmy bardzo samotni i chcemy się z panem spotkać”. Więc 
wziąłem moich rumuńskich przyjaciół i pojechaliśmy do nich. Zabrałem podarunki, jedzenie 
i wiele innych rzeczy. Zacząłem ich odwiedzać właśnie w ten sposób. Wszystko szło świetnie, 
dopóki pierwsza para nie powiedziała: „Musicie przyjść na studium biblijne. Mówią tam o Jezusie 
i jest tam wspaniale”. Oni na to: „Chwileczkę! Przyjechaliśmy z komunistycznego kraju i nie 
mamy pojęcia czy jakiś Bóg w ogóle istnieje. Nie chcemy tych rzeczy o Jezusie”. 
 
 Powiedziałem: „Pozwólcie mi zostać waszym przyjacielem” i zacząłem rozmawiać z nimi 
weekendami, kupując im ubrania, płaszcze i rzeczy, których potrzebowali. Byli tym bardzo 
zawstydzeni i niechętni. „Nie potrzebujesz płaszcza?”, „No tak, potrzebuję, ale...”, „Więc 
zdobądźmy płaszcz dla ciebie”. Zacząłem kochać ich czynami, ale nie przychodzili na nasze 
studium biblijne dopóki nie powiedziałem: „Prawdopodobnie są tam jacyś Amerykanie, którzy 
pomogą wam znaleźć pracę”. Od razu się pojawili. Tamtego wieczoru na studium biblijnym 
powiedziałem Panu coś głupiego: „Panie, chyba będziesz musiał udzielić mi szczególnego daru 
mówienia językami, ponieważ nie możemy nawet się z nimi komunikatywnie porozumiewać”. 
Było kilku Amerykanów, którzy tego wieczoru opowiadali świadectwa. Kiedy zacząłem mówić, 
jedna z Rumunek, ta z pierwszej pary, nagle pojaśniała i wiedziałem, że coś się zaczyna dziać. 
Po studium poprosiłem ich: „Pozwólcie się o was pomodlić” i w czasie modlitwy Bóg w jednej 
chwili ich dotknął i wypełnił całe pomieszczenie swoją miłością. Kobieta powiedziała: „Wiesz, gdy 
tamci mówili, nic z tego nie mogłam zrozumieć, ale kiedy ty wstałeś i zacząłeś mówić o Jezusie, 
o Jego miłości do nas i o tym, co On zrobił, żebyśmy mieli relację z Nim – zrozumiałam każde 
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twoje słowo! Zrozumiałam wszystko perfekcyjnie! To musi być Bóg! To musi być Bóg!”. 
W rezultacie, nie tylko życie Rumunów zostało zmienione. 
 
 Pozwól, że opowiem, co się stało dalej. Mój dom zaczął się wypełniać ludźmi z innych krajów 
w poniedziałkowe wieczory. Przychodzili Rumuni, Bułgarzy i Rosjanie. Bóg zmieniał ich życie, 
a oni wiedzieli, że ich kochamy. Przychodzili nawet Afrykanie! Pomimo tego, że z trudem można 
było się z nimi porozumieć, oni wiedzieli – gdy modliliśmy się, Bóg im się objawiał. Wiedzieli też, 
że zrobiłbym dla nich wszystko, ponieważ ich kocham. Bóg zmienił ich życie i życie wielu innych 
osób, i chcę ci powiedzieć, jak to się stało. Stało się tak, ponieważ jednego dnia w parku 
zauważyłem ludzi o innym kolorze skóry, o innej narodowości. Nie miałem względem nich 
żadnego miłego, ciepłego uczucia uniesienia, ale widziałem, że miłość jest taka – cokolwiek byś 
chciał, aby tobie czyniono, ty czyń innym. Miałem wzgląd na ich dobro i korzyści, bez względu 
na uczucia, jakie były we mnie. Wiesz co to spowodowało? Tak bardzo to docenili, że w ich sercu 
wzrosła względem mnie miłość fileo; miłość, która ma uczucia i zaczęli mi mówić kocham cię, 
ściskać mnie i całować. To, co ja zrobiłem dla nich, wytworzyło w nich uczucie miłości względem 
mnie. Jeśli chcesz doświadczać miłości, która okazuje uczucie – zacznij praktykować miłość 
agape. Szukaj dobra i korzyści innych bez względu na to, co czujesz, a to wytworzy miłość, która 
ma uczucia. 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Boża miłość jest okazana przez Jego...? _______________________ 
 
2. Przeczytaj List do Rzymian 13:9-10. Wyjaśnij, w jaki sposób przykazania z tego wersetu 

okazują miłość? ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
3. Przeczytaj List do Rzymian 12:19-21. W jaki sposób mamy kochać swoich wrogów, kiedy nie 

czujemy, że potrafimy? __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj List do Tytusa 2:4. Co ten werset pokazuje nam odnośnie miłości?_______________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
5. Przeczytaj List do Koryntian 13:4-8. Opisz zasady miłości w sposób bardziej szczegółowy. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. W jaki sposób mamy praktykować miłość?____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
1 List Jana 5:3 – (3) Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego 
przykazania nie są ciężkie. 
 
List do Rzymian 13:9-10 – (9) Gdyż to: Nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz 
kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał i jakiekolwiek inne przykazanie, 
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w tych słowach się streszcza, mianowicie: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. 
(10) Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Tak więc wypełnieniem prawa jest miłość. 
 
List do Rzymian 12:19-21 – (19) Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce 
gniewowi. Jest bowiem napisane: Zemsta [do] mnie [należy], ja odpłacę - mówi Pan. (20) Jeśli 
więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, 
rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. (21) Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. 
 
List do Tytusa 2:4 – (4) Niech uczą młodsze [kobiety] rozsądku, [jak] mają kochać swoich mężów 
i dzieci;. 
 
1 List do Koryntian 13:4-8 – (4) Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie 
przechwala się, nie unosi się pychą; (5) Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest 
porywcza, nie myśli [nic] złego; (6) Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy; 
(7) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. 
(8) Miłość nigdy nie ustaje… 
 
1 List Jana 3:18 – (18) Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List Jana 5:3. Boża miłość jest okazana przez Jego przykazania. 
 
2. Przeczytaj List do Rzymian 13:9-10. Wyjaśnij, w jaki sposób przykazania z tego wersetu 

okazują miłość? Miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu. Każde przykazanie pokazuje 
miłość, określając jak mamy traktować swojego bliźniego. 

 
3. Przeczytaj List do Rzymian 12:19-21. W jaki sposób mamy kochać swoich wrogów, kiedy nie 

czujemy, że potrafimy? Jeśli nasz nieprzyjaciel jest głodny, możemy go nakarmić; jeśli chce 
mu się pić, dajmy mu się napić. Możemy patrzeć na dobro innych, bez względu na swoje 
uczucia. 

 
4. Przeczytaj List do Tytusa 2:4. Co ten werset pokazuje nam odnośnie miłości? Miłości można 

się uczyć. Miłość, to nie tylko uczucie. 
 
5. Przeczytaj List do Koryntian 13:4-8. Opisz zasady miłości w sposób bardziej szczegółowy. 

„Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się 
pychą; Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli [nic] 
złego; Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy; Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie 
ustaje”.  

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. W jaki sposób mamy praktykować miłość?  

Kochajmy nie tylko słowem, ale czynami. 
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Poziom 2 Lekcja 13 
 

BOŻY RODZAJ MIŁOŚCI (Część 2) 
Don Krow 

 
 W pierwszej lekcji Boży rodzaj miłości, opowiedziałem historię o rumuńskiej parze, którą 
poznałem w parku. Chciałbym opowiedzieć troszeczkę więcej o tamtych wydarzeniach, ale zanim 
do nich przejdziemy, przypomnę kilka rzeczy, które powiedzieliśmy na temat Bożej miłości. Jezus 
Chrystus był najwspanialszym przykładem miłości, który kiedykolwiek chodził po ziemi, jednakże 
odnosząc się do Biblii, nie znajdziemy tam słów kocham cię. Niezwykłe, prawda? Największy 
wyraz miłości nigdy nie powiedział: kocham cię. Wiesz dlaczego? Miłość jest czymś więcej niż 
słowa – to działanie. Przykładowo, powiedziałbym swojej żonie: Kocham cię, a później 
poszedłbym popełnić cudzołóstwo. Czy wtedy wierzyłaby bardziej moim słowom, czy raczej moim 
czynom? Uwierzyłaby na podstawie moich uczynków, ponieważ 95% miłości, to miłość 
niewerbalna. Miłość nie kryje się w słowach, ale w uczynkach. 
 
 W 1 Liście Jana 3:18 czytamy: (18) Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale 
uczynkiem i prawdą. Miłość jest wyrazem czynu. Jezus opisuje miłość w działaniu (Ew. Mateusza 
25:35-36): (35) Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, 
byłem obcym, a przyjęliście mnie; (36) Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, 
a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Później w wersecie 40 dodaje: 
(40) …To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. Widzisz? 
Miłość to działanie – to coś, co ty robisz. List do Hebrajczyków 6:10 mówi: (10) Bóg bowiem nie 
jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla 
jego imienia, gdy służyliście świętym i [nadal] służycie. W Ew. Mateusza 22, gdy zapytano Jezusa 
o największe przykazanie, On odpowiedział, że jest nim kochanie Boga i kochanie bliźniego. 
Te dwa przykazania są tak naprawdę jednym, jeśli się je zrozumie poprawnie. Jezus powiedział, 
że kiedy okazujemy miłość swoim braciom, okazujemy miłość Jemu. Biblia uczy, że mamy 
wspaniałą możliwość, by kochać Jezusa w praktyczny sposób – kochając innych. 
 
 Na poprzedniej lekcji opowiedziałem o Rumunach, których spotkałem w parku. Ich życie 
zostało przemienione, ponieważ szukałem przede wszystkim ich dobra, bez względu na to, jak się 
czułem. Oni byli innej narodowości i innego koloru skóry, ale wiedziałem, że Boży rodzaj miłości 
będzie mógł się wyrazić, kiedy będziemy zdobywać innych, szukając ich dobra i patrząc na ich 
korzyści. Jezus wcale nie czuł chęci, żeby iść na krzyż. On powiedział: „Ojcze, jeśli jest jakiś inny 
sposób... ale niech się stanie według woli Twojej”. Jezus szukał tego, co dla nas będzie dobre 
i korzystne, bez względu na swoje uczucie. 
 
 Pewnego dnia dostałem telefon od Rumunów. Cali byli zapłakani. Byli w USA od ponad 7,5 
roku. Teraz żyli i pracowali w Sublette Kansas. Powiedzieli: „W końcu dostaliśmy odpowiedź 
na nasze podanie o azyl polityczny. Dali nam 3 dni na odwołanie, a później będziemy 
deportowani”. Ludzie zwykle mają 2-5% szans na uzyskanie statutu uchodźcy politycznego w tym 
kraju. Udali się z pytaniem do prawnika, który im odpowiedział, że nie mają szans. Powiedziałem 
im, że będziemy się modlić i coś z tym zrobimy. W jaki sposób – nie miałem pojęcia. Pomyślałem, 
że to będzie nie fair, jeśli ich odeślą – zwłaszcza, że ich dzieci ledwie mówią po rumuńsku. 
 
 Mój przyjaciel zadzwonił do naszego kongresmena w Kolorado, który powiedział, żebyśmy się 
skontaktowali z senatorem Samem Brownbackiem w Kansas, skoro oni teraz tam mieszkają. 
To było wspaniałe, bo moja znajoma o imieniu Kim pracowała wtedy dla senatora Brawnbacka. 
Kontaktowałem się z Kim, a dzięki niej aż 4 ludzi pracowało nad tą sprawą w Waszyngtonie. 
Społeczność miejska z Sublette w Kansas, stanęła murem za Rumunami, wystosowując 
odpowiednią petycję z podpisami, mówiącą, że chcą, aby Rumuni pozostali. „To dobrzy ludzie, 
płaca podatki i ciężko pracują. Chcemy, by zostali”. W gazecie został zamieszczony artykuł 
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i to na pierwszej stronie, który opisywał całe zdarzenie. To był prawdziwy cud, a ponieważ 
urzędnicy z wysokiego szczebla rozumieli, co się stało – Rumuni dostali list, który oznajmiał, 
że decyzja została cofnięta, dzięki czemu mogli pozostać w Stanach Zjednoczonych. 
 
 Udałem się do Sublette w Kansas. Moi przyjaciele nie wiedzieli, że przyjadę, więc gdy tam 
dotarłem, akurat byli na linii telefonicznej z senatorem Brownbackiem, dziękując mu za pomoc 
w uzyskaniu azylu politycznego. Nie mógł być tam osobiście, ponieważ był to ostatni dzień 
przesłuchań prezydenta Clintona, ale informacje z ABC i NBC były tam ze swoimi kamerami. Jak 
tylko się rozłączyli, przybiegli do mnie i uściskali mnie, i zaraz się pojawiła kamera. Zapytano 
mnie: „Kim jesteś i skąd znasz tych ludzi?”. Więc opowiedziałem jak ich poznałem, jak 
zaspokajałem ich potrzeby, szukając ich dobra ze względu na to, co powiedział Jezus 
w Ew. Mateusza 7:12. 
 
 Później udaliśmy się do miejskiej hali, która była wypełniona czerwonymi, białymi 
i niebieskimi balonikami, i śpiewano tam pieśni patriotyczne. Kiedy moi przyjaciele tam weszli, 
wszyscy zaczęli krzyczeć, a oni płakali. Burmistrz miasta powiedział: „Dziś – to jest 12 luty – 
będzie dniem rodziny Jucanów, by ich uhonorować”. Wzięto Amerykańską flagę, a senator, który 
przyleciał aż z Waszyngtonu, na ich cześć wręczył im ją. Wręczył im także papiery, dzięki którym 
mogli pozostać w Ameryce w zasadzie do końca życia. Każde z nich złożyło świadectwo, a później 
poproszono mnie o modlitwę. Powiedziałem: „Jest tutaj osoba, o której nie powiedzieliśmy 
wystarczająco dużo, a jest nią Bóg Wszechmogący. W parku w Kolorado Springs, 7,5 roku temu, 
modliłem się mówiąc, że chciałbym kogoś obdarować Jego miłością. To zaprowadziło mnie 
do tych Rumunów”. Powtórzyłem tę historię i powiedziałem: „Bóg chce wam pomóc, witajcie 
w Stanach Zjednoczonych”. 
 
 Wszystko, co się wydarzyło, to cud. Znałem właściwych ludzi na właściwych miejscach, 
we właściwym czasie. Moja przyjaciółka Kim umówiła mnie z senatorem Brownbackiem 
na spotkanie w Andrew Wommack Ministries rok przed tym całym zdarzeniem. Powiedziała mu: 
„Po prostu musisz poznać Dona Krow’a”. Nie wiedziałem wtedy dlaczego i byłem bardzo 
skrępowany. Bóg powoli zaczynał ustawiać sprawy, aby pomóc tej rodzinie, której się objawił, 
okazując Swoją miłość ze względu na przykazanie Jezusa; że jak my chcemy być traktowani, tak 
traktujmy innych. To cud, którego nigdy nie zapomną, o którym mówią: „To wszystko ze względu 
na Boga”. Anka – ta Rumunka – powiedziała: „Moja wiara się chwiała, ale Bóg jest wierny 
i pozwolił nam pozostać w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. 
 
 Są zastępy ludzi wołających teraz o miłość. Jedynym sposobem, w jaki mogą ją odebrać, 
to podjęcie przeze mnie i przez ciebie decyzji, aby zrozumieć zasady Bożej miłość przez Boże 
Słowo. Miłość jest uczynna, szuka dobra innych – tak, jak Jezus szukał dobra innych, idąc 
na krzyż. Niech cię Bóg dzisiaj błogosławi, gdy będziesz odkrywał zasady tego, co naprawdę 
znaczy kochać Bożą miłością. 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Opisz swoimi słowami, jak brzmi złota zasada. 
__________________________________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. W szukaniu miłości ludzie starają się znaleźć odpowiednią 

osobę. Powinieneś szukać odpowiedniej osoby, czy stać się odpowiednią osobą? 
___________________________________________________________________________ 

 
3. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Miłość jest uczuciem, czy postępowaniem? 

___________________________________________________________________________ 
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4. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. Jeśli mówisz swojej żonie lub mężowi: Kocham cię, a później 
go zdradzasz, to w co bardziej uwierzy? W twoje słowa czy w czyny? 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Przeczytaj List do Rzymian 5:6-8. Myślisz, że Jezus miał ochotę umrzeć? _______________ 
 
6. Przeczytaj List do Galacjan 5:22. Czy możemy naprawdę kochać bez Boga, jako centrum 

naszego życia?_______________________________________________________________ 
 
7. Przeczytaj 1 List Jana 4:8. Powodem, dla którego potrzebujemy Bożej pomocy w kochaniu 

innych jest fakt, że On jest...?___________________________________________________ 
 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian13:5. Z poniższych słów wybierz to, które nie określa miłości. 

Nieuprzejmy, samolubny, pamiętliwy. 
 
9. Przeczytaj 1 List do Koryntian13:8. Co będzie jedyną rzeczą jaką zabierzesz z tego świata 

(poza grób)?_________________________________________________________________ 
 
10. Przeczytaj Przypowieści Salomona 10:12. 1 List do Koryntian 13:7 – Miłość wszystko 

zakrywa. Miłość zakryje ile grzechów?__________________________________________ 
 

 
Wersety użyte w pytaniach 

 
Ew. Mateusza 7:12 – (12) Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. 
To bowiem jest Prawo i Prorocy. 
 
1 List Jana 5:3 – (3) Na tym bowiem polega miłość Boga, że zachowujemy jego przykazania, a jego 
przykazania nie są ciężkie. 
 
1 List Jana 3:18 – (18) Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. 
 
List do Rzymian 5:6-8 – (6) Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie 
umarł za bezbożnych. (7) Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak 
za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. (8) Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, 
że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 
 
List do Galacjan 5:22 – (22) Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
życzliwość, dobroć, wiara; 
 
1 List Jan 4:8 – (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 
 
1 List do Koryntian13:5 – (5) Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie 
myśli [nic] złego.  
 
1 List do Koryntian13:8 – (8) Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć 
języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz. 
 
Przypowieści Salomona 10:12 – Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie 
występki. 
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Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:12. Opisz swoimi słowami, jak brzmi złota zasada.  
Czyń innym to, co chcesz, aby tobie czyniono. 

 
2. W szukaniu miłości ludzie starają się znaleźć odpowiednią osobę. Powinieneś szukać 

odpowiedniej osoby, czy stać się odpowiednią osobą? Stać się odpowiednią osobą. 
 
3. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Miłość jest uczuciem, czy postępowaniem?  

Miłość jest postępowaniem zgodnie z Bożymi zasadami (przykazaniami). 
 
4. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. Jeśli mówisz swojej żonie lub mężowi: Kocham cię, a później 

go zdradzasz, to w co bardziej uwierzy? W twoje słowa czy w czyny?  
W czyny. Czyny przemawiają głośniej niż słowa. 

 
5. Przeczytaj List do Rzymian 5:6-8. Myślisz, że Jezus miał ochotę umrzeć?  

Nie, ale jednak patrzył na nasze dobro i na naszą korzyść, bez względu na to, co czuł. 
 
6. Przeczytaj List do Galacjan 5:22. Czy możemy naprawdę kochać bez Boga, jako centrum 

naszego życia? Nie. 
 
7. Przeczytaj 1 List Jana 4:8. Powodem, dla którego potrzebujemy Bożej pomocy w kochaniu 

innych jest fakt, że On jest miłością. 
 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian13:5. Z poniższych słów wybierz to, które nie określa miłości. 

Nieuprzejmy, samolubny, pamiętliwy Wszystkie te słowa opisują, czym miłość nie jest. 
 
9. Przeczytaj 1 List do Koryntian13:8. Co będzie jedyną rzeczą jaką zabierzesz z tego świata 

(poza grób)? Miłość. Ona jest wieczna. 
 
10. Przeczytaj Przypowieści Salomona 10:12. 1 List do Koryntian 13:7 – Miłość wszystko 

zakrywa. Miłość zakryje ile grzechów? Wszystkie grzechy. 
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Poziom 2 Lekcja 14 
 

FINANSE (Część 1) 
Andrew Wommack 

 
 Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak Jezus chce byś prosperował finansowo. To jest bardzo 
ważne dla każdego. Aby żyć, by móc zaspokoić swoje potrzeby i być błogosławieństwem dla 
innych – potrzebne są pieniądze. Bóg nie pozostawił nas samych w tej kwestii, mówiąc: „Zależy 
mi na twojej duchowej osobie, ale odnośnie finansów, radź sobie sam”. Nie, On kocha cię 
w całości – w duchu, w duszy i w ciele, i On zapewnił ci zaopatrzenie. Większość ludzi wie, 
że do pewnego stopnia powodzenie finansowe jest potrzebne, ale religia sprzeciwia się życiu 
w obfitości. 
 
 Słowo Boże naucza przeciwko chciwości na wiele różnych sposobów, ale jasno też mówi, 
że finanse są błogosławieństwem. W 3 Liście Jana w 2 wersecie apostoł mówi tak: (2) Umiłowany, 
pragnę przede wszystkim, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrowy, tak jak dobrze się powodzi 
twojej duszy. Cóż za mocne stwierdzenie. Apostoł Jan mówi: Przede wszystkim! (ang. ponad 
wszystko). On mówi o uzdrowieniu, o emocjach, o relacjach z ludźmi i o finansach. Pan chce, abyś 
prosperował i był zdrów. On chce, żebyś prosperował w duchu, w duszy i w ciele. To jest Jego 
wolą dla ciebie. 
 
 Wielu religijnych ludzi twierdzi, że właściwie Bóg chce, abyś był biedny, że bieda to coś 
dobrego, a im bardziej jesteś biedny, tym bardziej jesteś bogobojny. Wychowano mnie pod 
wpływem takiego myślenia. Kaznodzieja nie powinien wiele posiadać, a chrześcijanin to ktoś, kto 
powinien radzić sobie bez niczego. Oczywiście takie myślenie nie może być poparte Pismem 
Świętym. Abraham był najbogatszym człowiekiem swoich czasów. Był tak bogaty, że król poprosił 
go, by opuścił jego ziemię, ponieważ jego bogactwo miało wpływ na powodzenie krajów. To samo 
się tyczy Izaaka i Jakuba. Józef był człowiekiem, któremu się powodziło i żył w dostatku. Dawid 
oddał Panu na budowę świątyni ze swojej własnej kieszeni złoto i srebro o wartości ponad 2,5 
miliarda dolarów. Syn Dawida – Salomon – był najbogatszym człowiekiem, jaki kiedykolwiek żył 
na ziemi. Gdy przypatrzysz się Słowu Bożemu, ludzie, którzy naprawdę służyli Bogu byli 
błogosławieni finansowo. 
 
 Istnieją w Biblii przykłady ludzi, którzy cierpieli i radzili sobie bez tego. Paweł powiedział 
w Liście do Filipian 4:13, że wszystko może w Chrystusie i że nauczył się poprzestawać na tym, 
czego dana sytuacja od niego wymagała. Wiedział jak znosić niedostatek i jak obfitość. Były czasy, 
kiedy Boży słudzy przechodzili przez ubóstwo i trudności, ale nigdzie w Piśmie Świętym nie 
znajdziesz stwierdzenia, że im bardziej jesteś biedny, tym bardziej jesteś bogobojny. To nieprawda. 
Wystarczy wyjść na ulicę, żeby obalić to twierdzenie. Prawdą jest, że chciwość jest zła. 1 List 
do Tymoteusza 6:10 – Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy... Niektórzy biorą 
ten werset i mówią, że pieniądze są korzeniem całego zła, ale tutaj jest mowa o chciwości 
na pieniądze. Są ludzie kochający pieniądze, nie mający ani grosza; inni posiadają wielkie 
bogactwo, ale go nie kochają. Po prostu go używają. 
 
 V Ks. Mojżeszowa 8:18 pokazuje prawdziwy powód prosperowania finansowego. Pan mówi 
tutaj do Izraelitów, którzy mieli za niedługo wejść do Ziemi Obiecanej i mieli zaznać dobrobytu, 
jakiego jeszcze nigdy nie zaznali. Pan powiedział: (18) Pamiętaj, że to Pan, Bóg twój, daje ci siłę 
do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak 
się to dziś okazuje. Według tego wersetu, powodem finansowego prosperowania nie jest 
osiągnięcie obfitości dla swoich egoistycznych celów, ale aby potwierdzić Boże przymierze 
tu na ziemi. Innymi słowy, Bóg będzie ci błogosławił, abyś ty mógł być błogosławieństwem. Pan 
powiedział Abrahamowi w 1 Ks. Mojżeszowej 12:2 – A uczynię z ciebie naród wielki i będę 
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ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. Zanim 
będziesz mógł być błogosławieństwem dla innych, sam musisz być błogosławiony. 
 
 Masz pewne potrzeby, które Bóg chce zaspokoić, ale to sięga dalej poza twoje ego. On chce 
ci błogosławić, aby móc przekazać Swoje pieniądze przez ciebie, abyś był błogosławieństwem dla 
innych. 2 List do Koryntian 9:8 – A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, 
mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. Tu jest 
powiedziane, dlaczego Bóg chce cię zaopatrywać – abyś był w stanie łożyć na wszelką dobrą 
sprawę. W zasadzie jest to biblijna definicja dobrobytu. Czym jest dobrobyt? Czy to jest ładny 
dom, ładny samochód, dobre ubranie, jedzenie na stole? Według tego wersetu, znaczy to mieć tyle, 
aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby i jeszcze móc z tego udzielać na wszelką dobrą sprawę. 
Jeśli nie jesteś w stanie wyłożyć na sprawę, w kwestii, której Bóg dotknął twoje serce, jeśli 
chciałbyś być błogosławieństwem dla kogoś, ale nie jesteś w stanie, to znaczy, że według tej 
biblijnej definicji nie prosperujesz finansowo. Bóg powiedział, że będzie cię błogosławił do takiego 
stopnia, że wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone, a ty będziesz mógł obfitować 
do wszelkiego dobrego dzieła. 
 
 Prawdziwy biblijny dostatek to nie tylko zaspokojenie twoich własnych potrzeb, ale także 
możliwość błogosławienia innych ludzi. Ktoś, kto myśli jedynie o sobie jest samolubem. Jeśli ktoś 
mówi: „Wierzę, że Bóg mnie błogosławi”, inni mogą pomyśleć, że jesteś chciwy i samolubny. 
Czynnikiem jest twój motyw. Jeśli prosisz Boga o więcej, ponieważ chcesz mieć większy dom albo 
lepszy samochód, takie podejście nie jest biblijne. Ale jeśli wierzysz Bogu, że da ci więcej, 
ponieważ widzisz dalej poza możliwości zaspokojenia własnych potrzeb i chcesz być 
błogosławieństwem, takie podejście Mu się podoba. Bóg chce dać ci dostatek. To jest Jego wolą. 
 
 Ew. Mateusza 6, mówi o tym wszystkim czego nam potrzeba, a później dodaje, że jeśli najpierw 
będziemy szukali Bożego Królestwa i jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie nam dodane. 
Jeśli zaczniesz stawiać Boga na pierwszym miejscu, On zacznie zaspokajać wszystkie pozostałe 
sprawy. Wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone, a ty będziesz mógł być 
błogosławieństwem dla innych. Bóg chce, żebyś miał dostatek, ale jest to zależne od twojego 
motywu i twoich czynów w tej dziedzinie. 
 
 Modlę się, żeby dzisiejsze nauczanie rzuciło ci wyzwanie tak, żebyś zaczął wierzyć w to, 
co Bóg ma najlepszego dla ciebie, że Bóg chce, abyś mógł prosperować. 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:7-8. Kiedy udzielasz czegoś komuś w potrzebie, 
udowadniasz tym sposobem, że...?______________________________________________ 
 

2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:13-14. Jeśli razem mamy dawać, to Bóg chce, żeby była...? 
__________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:13-14. W jaki sposób potrzeby każdego mają być 
zaspokojone?_______________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj List do Efezjan 4:28. Ktoś, kto był złodziejem, ma przestać kraść, ale raczej 
powinien żyć z pracy własnych rąk. Co jeszcze powinniśmy robić, według tego wersetu? 
__________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 13:2 i 12:2. Bóg mógł powierzyć Abrahamowi bogactwa, 
ponieważ Abraham nie myślał jedynie o sobie, ale był czym dla innych? 
_________________________________________________________________________________ 
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6. Przeczytaj 1 List do Tymoteusza 6:17-18. Jakie trzy rzeczy powinni robić bogacze ze swoimi 
pieniędzmi? ________________________________________________________________ 
 

7. Czy Bóg może ci zaufać w finansach?____________________________________________ 
 

 
Wersety użyte w pytaniach 

 
2 List do Koryntian 8:7-8 – (7) Jak więc obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w poznanie, 
we wszelką pilność i w miłość waszą do nas, tak i w tym dziele łaski obfitujcie. (8) Nie mówię 
[tego] jako rozkaz, lecz abym przez zapał innych wypróbował szczerość waszej miłości. 

 
2 List do Koryntian 8:13-14 – (13) Nie [chodzi] bowiem o to, żeby innym ulżyć, a was obciążyć; 
(14) Lecz o równość, aby teraz wasza obfitość [usłużyła] ich niedostatkowi, aby też ich obfitość 
waszemu niedostatkowi [usłużyła], tak żeby była równość. 

 
List do Efezjan 4:28 – (28) Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc 
własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał [z czego] udzielać potrzebującemu. 

 
1 Ks. Mojżeszowa 13:2 – (2) A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. 

 
1 Ks. Mojżeszowa 12:2 – (2) A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię 
sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. 

 
1 List do Tymoteusza 6:17-18 – (17) Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie 
pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie 
udziela, abyśmy z tego korzystali. (18) Niech [innym] dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, 
chętnie dają i dzielą się [z innymi]. 

 
Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:7-8. Kiedy udzielasz czegoś komuś w potrzebie, 

udowadniasz tym sposobem, że twoja miłość jest prawdziwa. 
 

2. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:13-14. Jeśli razem mamy dawać, to Bóg chce, żeby była 
równość. Każdy powinien dać tyle, ile może. 

 
3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 8:13-14. W jaki sposób potrzeby każdego mają być 

zaspokojone? Dając tyle, ile możesz i kiedy możesz. 
 

4. Przeczytaj List do Efezjan 4:28. Ktoś kto był złodziejem, ma przestać kraść, ale raczej 
powinien żyć z pracy własnych rąk. Co jeszcze powinniśmy robić według tego wersetu? 
Dawać biednym, tym którzy są w potrzebie. 

 
5. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 13:2 i 12:2. Bóg mógł powierzyć Abrahamowi bogactwa, 

ponieważ Abraham nie myślał jedynie o sobie, ale był błogosławieństwem dla innych. 
 

6. Przeczytaj 1 List do Tymoteusza 6:17-18. Jakie trzy rzeczy powinni robić bogacze 
ze swoimi pieniędzmi? Powinni czynić dobrze, dawać hojnie ludziom w potrzebie, 
dzielić się z innymi czymkolwiek Bóg ich obdarzył. 

 
7. Czy Bóg może ci zaufać w finansach? 
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Poziom 2 Lekcja 15 
 

FINANSE (Część 2) 
Andrew Wommack 

 
 Dzisiaj chciałbym dzielić się z wami jeszcze więcej o finansach. W ostatniej lekcji powiedziałem, 
że Bożą wolą jest, abyśmy prosperowali. Teraz chciałbym wam pokazać kilka kluczowych zasad 
dotyczących tego zagadnienia. Ew. Łukasza 6:38 – Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, 
natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, 
taką będzie wam odmierzone. W finanse zaangażowanych jest wiele czynników, ale nie da się 
mówić o dobrobycie bez mówienia o dawaniu. 
 
 Kiedy mówisz o dobrobycie finansowym, wielu ludzi mówi: „W porządku. Bóg chce, abym 
prosperował, ale ja nie mam z czego dać”. Możesz zauważyć w Biblii, jak Jezus mówi o pewnej 
wdowie, która wrzuciła do skarbony świątynnej ostatnie swoje grosze. Obserwował, jak bogaci 
oddawali wielkie sumy pieniędzy, ale gdy zwołał wszystkich swoich uczniów, powiedział, 
że ta kobieta dała najwięcej. Oni dawali z tego, co im zbywało, ale ona dała ze swojego ubóstwa. 
Bóg nie ceni wielkości twego daru pod względem monetarnym, ale raczej procent tego, z czego 
dajesz. Kiedy ktoś mówi: „Nie mam z czego dać” – jest to nieprawdą. Jeśli już nic innego, to możesz 
oddać część swojego ubrania. Każdy ma coś, co może dać, więc odrzuć ten argument. W zasadzie, 
jeśli dajesz w czasie, kiedy nie wydaje się, że masz z czego dać, możesz dać procentowo więcej niż 
kiedykolwiek. Osoba, która posiadając 10 złotych i oddaje z tego 5; procentowo daje więcej niż ktoś, 
kto dał 1 milion złotych, a na koncie ma jeszcze dziesiątki milionów. Bóg tak to ustawił, że każdy 
może dawać. 
 
 Dlaczego Bóg powiedział, żebyśmy dawali? Jest wiele takich powodów, ale najważniejszym jest 
ten, że Bóg chce, abyśmy Mu ufali w każdej dziedzinie naszego życia. Jeśli Boga nie ma, jeśli Jego 
Słowo nie jest prawdą: Dawajcie, a będzie wam dane, oddawanie części tego, co masz komukolwiek 
– jest najbardziej głupią rzeczą, jaką możesz kiedykolwiek zrobić. Zamiast zmierzać do zaspokojenia 
wszystkich swoich potrzeb, w zasadzie oddalasz się od tego celu, jeśli Bóg nie obiecał, że ci będzie 
błogosławił. Dawanie w Boży sposób wymaga wiary i z tego powodu On powiedział, abyś dawał. 
 
 W Ew. Łukasza 16 znajduje się przypowieść o złym zarządcy, który oszukiwał finansowo 
swojego pana, co w końcu wyszło na jaw. Jezus powiedział, że jeśli nie będziesz wierny 
w niesprawiedliwej mamonie (chodzi o pieniądze), kto powierzy ci prawdziwe bogactwa? Jeśli nie 
ufasz Bogu w najmniejszych sprawach – odnośnie pieniędzy – w jaki sposób możesz zdobyć 
bardziej wartościowe rzeczy, takie jak wartości duchowe? Fragmenty jak ten mówią, że najniższym 
stopniem zarządzania (szafarstwa) są pieniądze. Jeśli nie potrafisz zaufać Bogu w swoich finansach, 
jak możesz mu zaufać w kwestii wieczności? Jak możesz naprawdę wierzyć, że Jezus przebaczył 
ci grzechy, dzięki czemu spędzisz wieczność w niebie? W porównaniu z pieniędzmi, sprawy 
duchowe posiadają o wiele większą wartość. Pieniądze to najniższy poziom zaufania Bogu. 
Przypowieści Salomona 11:24 mówią: Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny 
nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. 
 
 Jeśli najpierw szukasz Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, Bóg ci resztę rzeczy doda. Jeśli 
mówisz, że chcesz, aby Bóg pomógł ci w finansach, ale nie szukasz najpierw Królestwa Bożego, nie 
podejmujesz kroków wiary – ufając Mu w swoich finansach i dając – to tak naprawdę nie ufasz Mu. 
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Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. Co zmotywowało Boga, aby dać? _______________________ 
 

2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:3. Motywem naszego dawania powinna być…? 
_______________________________________________________________________ 

 
3. Przeczytaj List Jakuba 2:15-16. Wyjaśnij znaczenie tego fragmentu. 

_______________________________________________________________________ 
 
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:38. Wyjaśnij znaczenie tego wersetu. 

_______________________________________________________________________ 
 
5. List do Efezjan 1:7. Bóg dał według Swojego bogactwa, czy ze Swojego bogactwa? 

Wyjaśnij różnicę. _________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj Przypowieści Salomona 19:17. Kiedy dajesz biednemu, co wtedy robisz? Czy 

Bóg odda ci z powrotem? __________________________________________________ 
 
7. Przeczytaj Psalm 41:2-4. Wymień 5 rzeczy, które Bóg robi względem tych, którzy dają 

biednym.________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Jana 3:16 – (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby 
każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
 
1 List do Koryntian 13:3 – (3) I choćbym rozdał na żywność dla [ubogich] cały swój majątek, 
i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. 
 
List Jakuba 2:15-16 – (15) Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby 
im codziennego pożywienia; (16) A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się 
i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? 
 
Ew. Łukasza 6:38 – (38) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną 
i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam 
odmierzone. 
 
List do Efezjan 1:7 – (7) W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, 
według bogactwa jego łaski; 
 
Przypowieści Salomona 19:17 – (17) Kto lituje się nad ubogim, pożycza PANU, a on mu odpłaci za 
jego dobrodziejstwo (Uwspółcześniona Biblia Gdańska) . 
 
Psalm 41:1-3 – (1) BŁOGOSŁAWIONY, kto zważa na ubogiego, PAN go wybawi w dniu niedoli. 
(2) PAN będzie go strzegł, zachowa przy życiu, będzie mu błogosławił na ziemi i nie wyda 
go na pastwę jego wrogów. (3) PAN pokrzepi go na łożu boleści, w czasie choroby poprawi całe 
jego Posłanie (Uwspółcześniona Biblia Gdańska). 
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Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. Co zmotywowało Boga, aby dać? Jego miłość. 
 

2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:3. Motywem naszego dawania powinna być Miłość; 
szukanie dobra i korzyści innych, bez względu na to, co czujemy (Ew. Mateusza 
7:12). 

 
3. Przeczytaj List Jakuba 2:15-16. Wyjaśnij znaczenie tego fragmentu. 95% miłości, 

to miłość niewerbalna. Miłość to nie słowa, ale czyny. 
 

4. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:38. Wyjaśnij znaczenie tego wersetu. Jakiej miary używasz 
w dawaniu (małej lub dużej), takiej samej miary użyją oddając tobie. 

 
5. List do Efezjan 1:7. Bóg dał według Swojego bogactwa, czy ze Swojego bogactwa? 

Wyjaśnij różnicę. Według Swojego bogactwa. On oddał wszystko, by nas odkupić, 
Swego jednorodzonego Syna. 

 
6. Przeczytaj Przypowieści Salomona 19:17. Kiedy dajesz biednemu, co wtedy robisz? 

Pożyczasz Panu. Czy Bóg odda ci z powrotem? Tak. 
 

7. Przeczytaj Psalm 41:2-4. Wymień 5 rzeczy, które Bóg robi względem tych, którzy dają 
biednym. Pan ich wybawi w dniu niedoli. Będzie ich strzegł. Udzieli im dostatku. 
Uratuje ich od wrogów. Uzdrowi ich; przyprowadzi ich z powrotem do zdrowia. 
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Poziom 2 Lekcja 16 
 

CO ZROBIĆ, JEŚLI TWOJE MODLITWY  
WYDAJĄ SIĘ BYĆ BEZ ODPOWIEDZI? 

Andrew Wommack 
 
 Dzisiaj chciałbym dzielić się tym, co robić, kiedy twoje modlitwy wydają się być bez 
odpowiedzi – podkreślając, że tylko WYDAJĄ się być bez odpowiedzi. Prawdą jest, że Bóg zawsze, 
zawsze odpowiada na modlitwę, która jest zgodna z Jego wolą i wiarą. W 1 Liście Jana 5:14-15 
czytamy: (14) Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie 
grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. (15) Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział 
Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Ależ ufność. Bóg zawsze wysłuchuje modlitw, ale nie zawsze 
wygląda, że tak właśnie jest. Ew. Mateusza 7:7-8: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, 
a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. (8) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto 
szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. Te wersety mówią, że Bóg wysłuchuje 
modlitw. Jednak każdy z nas może pomyśleć o takiej chwili, kiedy prosił o coś, co wierzył, że jest 
właściwe, dobre, wcale nie samolubne i zgodne z Bożą wolą, mimo to jednak nie doczekał się 
odpowiedzi. 
 
 Słowo Boże mówi, by prosić, a będzie dane, ale doświadczenie pokazuje, że prosiliśmy, a nie 
było dane. W takim razie co jest prawdą? Odpowiedź może cię zaskoczyć, ale wygląda na to, 
że i jedno, i drugie jest prawdą. Większość ludzi pomyśli: „Nie no, zaczekaj chwilkę. Boże Słowo 
mówi, że odpowiedź będzie, ale jej wcale nie widziałem”. Ew. Jana 4:24 mówi: (24) Bóg [jest] 
duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Bóg działa w sferze 
ducha odpowiadając na modlitwy, a wiara jest potrzebna, by odpowiedzi się zamanifestowały. 
Wiara jest nośnikiem. Przenosi ona rzeczy duchowe do świata fizycznego. W zasadzie o tym mówi 
List do Hebrajczyków 11:1 – A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, [i] dowodem 
tego, czego nie widzimy. Ten fragment nie mówi, że wiara jest świadectwem rzeczy, które nie 
istnieją. One istnieją, ale nie są widzialne dla fizycznego świata, ale dla niewidocznego – 
duchowego świata. Wiara sięga do świata duchowego i przenosi rzeczy do świata fizycznego. 
 
 Wiara jest jak sygnał radiowy. Radio i telewizja nieustannie nadają. Możesz być 
w pomieszczeniu, w którym nie widać i nie słychać tych sygnałów, ale to wcale nie oznacza, że ich 
tam nie ma. Wystarczy włączyć odbiornik radiowy i dostroić go do odpowiedniej częstotliwości. 
Wtedy radio przekazuje impulsy ze świata, którego nie możesz zobaczyć i przekazuje je w sposób 
słyszalny dla ludzkiego ucha. Bóg odpowiada na modlitwy w podobny sposób – On daje rzeczy 
w świecie duchowym i przez wiarę musisz po nie sięgnąć, i sprowadzić je do fizycznego świata. 
Świat fizyczny i duchowy są równoległe do siebie. Bóg działa odpowiadając na modlitwę, ale 
możesz tego nigdy nie doświadczyć w świecie fizycznym, dopóki twoja wiara nie stworzy mostu 
pomiędzy obydwoma światami. 
 
 Na przykład Daniel – mąż Boży – modlił się i prosił Boga o objawienie. Ze względu na czas 
podsumuję tę historię. Bóg posłał anioła Gabriela, aby się ukazał Danielowi i odpowiedział na jego 
modlitwę. Ks. Daniela 9:22-23 mówi: Przybył i rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać 
jasne zrozumienie. (23) Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby 
ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły; uważaj więc na słowo i zrozum widzenia! W tym tkwi całe 
sedno: Gabriel powiedział, że od początku, gdy Daniel się zaczął modlić, wyszedł nakaz od Boga, 
aby dać mu odpowiedź. Jeśli będziesz czytał tę modlitwę, zobaczysz, że zajęło to jakieś 3 minuty 
od czasu, kiedy Bóg wydał nakaz do czas, kiedy Daniel dostał odpowiedź. 
 
 Przypuszczamy, że jeśli Bóg istnieje i coś jest Jego wolą, to dzieje się to natychmiast, pstryk (!) 
i już jest – to nieprawda. W tym przypadku, gdy Bóg dał odpowiedź, Gabrielowi zajęło około 
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3 minut, żeby się z nią zjawić. Nie znam przyczyny, dlaczego tyle to zajęło i nie o to tutaj chodzi. 
Chodzi o to, że od czasu Bożej odpowiedzi minął jakiś czas, prawdopodobnie 3 minuty, zanim 
odpowiedź się zamanifestowała. Cóż, jeśli tyle miałyby trwać odpowiedzi na nasze modlitwy, 
większość z nas dałaby radę wytrzymać, ale nie zawsze tak jest. 
 
 W 10 rozdziale widzimy jak Daniel modli się kolejny raz, ale tym razem udzielenie odpowiedzi 
zajęło aż 3 tygodnie. Ci, którzy czytają ten fragment pytają: „Dlaczego Bóg raz odpowiedział 
w 3 minuty, a za drugim razem po 3 tygodniach?”. Ks. Daniela 10:11-12: I rzekł do mnie: Danielu, 
mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem 
posłany do ciebie! A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. (12) Wtedy rzekł do 
mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się 
przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów! 
Bóg odpowiedział na modlitwę Daniela już pierwszego dnia. Dotarcie odpowiedzi zajęło 
3 tygodnie, ale Bóg jest wierny. Pismo Święte mówi, że On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam 
(List do Hebrajczyków 13:8). 
 
 Patrząc na rozdział 9 i 10, wierzę, że Bóg odpowiedział na modlitwy Daniela natychmiast. Jedna 
odpowiedź zajęła 3 minuty, inna znów zajęła 3 tygodnie, ale Bóg nie był tego przyczyną. W tym 
cała sprawa – Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Bóg działa, ale jest wiele czynników, które mogą 
mieć wpływ na czas, w którym zobaczymy Jego odpowiedź na nasze modlitwy. Musisz wierzyć; 
wiara musi sięgnąć w to, co niewidzialne i przynieść odpowiedź do świata fizycznego. Wiara jest 
tutaj kluczowym czynnikiem. 
 
 Czytamy także w wersecie 13 rozdziału 10: (13) Lecz książę anielski królestwa perskiego 
sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt 
anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa 
perskiego. Anioł nie mówi tutaj o fizycznej osobie, ale o demonicznej przeszkodzie. Szatan jest 
kolejnym czynnikiem w procesie uzyskiwania odpowiedzi od Boga. Czasem Bóg odpowiada 
na modlitwę, ale Szatan powstrzymuje tę odpowiedź przez innych ludzi. Na przykład, jeśli 
wierzysz w finansowe zaopatrzenie, Bóg nie da ci pieniędzy osobiście. On nie sfałszuje złotówek, 
euro, ani żadnej innej waluty świata. On ich nie wydrukuje, nie spuści z nieba, ani nie włoży ci ich 
do kieszeni. Ew. Łukasza 6:38 mówi: (38) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, 
utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Bóg zadziała i odpowie na twoje modlitwy, 
ale zrobi to przez innych ludzi. Niektórzy z nich są związani chciwością i jeśli są źli na ciebie 
ze względu na coś, co im zrobiłeś – Szatan będzie mógł wstrzymać manifestację odpowiedzi 
na twoją modlitwę przez nich. Gdy się modlisz, zwłaszcza o sprawy finansowe, musisz wziąć pod 
uwagę, że inni ludzie mogą być częścią twojego finansowego cudu. Więc może powinieneś się 
o nich modlić? 
 
 Bóg jest wierny. On nie zawiódł w odpowiedzi na modlitwę, która była oparta na Jego Słowie 
i w wierze. On zawsze daje odpowiedź, ale ty nie zawsze możesz zobaczyć jej manifestację, gdyż 
jest to zależne od różnych czynników. Modlę się, aby to ci pomogło i zbudowało twoją wiarę. Bóg 
zawsze odpowiada na twoje modlitwy. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Czego możemy się spodziewać od Boga, gdy prosimy? 
_______________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Jeśli szukamy Boga, czego możemy się spodziewać? 
_______________________________________________________________________________ 
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3. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Czego możemy się spodziewać, jeśli będziemy pukać? 
_______________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Jana 10:35. Czy Bóg może dać mniej, niż Jego Słowo nam obiecuje? _________ 
 

5. Przeczytaj List Jakuba 4:1-3. Co było przeszkodą dla tych ludzi w otrzymywaniu od Boga? 
_______________________________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj 1 List Piotra 3:7. Jeśli będziesz źle traktował swojego małżonka, jaki będziesz miał 

rezultat w swoim życiu modlitewnym?________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj 1 List Jana 5:14-15. Co jest kluczem do uzyskania odpowiedzi na modlitwy? 
_______________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj Ew. Marka 11:24. Gdy się modlisz, co powinieneś robić? ______________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Mateusza 7:7-8 – (7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie 
wam otworzone. (8) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, 
będzie otworzone. 
 
Ew. Jana 10:35 – (35) Jeśli nazwał bogami tych, do których doszło słowo Boże, a Pismo nie może 
być naruszone. 
 
List Jakuba 4:1-3 – (1) Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych żądz, które toczą bój 
w waszych członkach? (2) Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. 
Toczycie wojny i walki, a nie macie, bo nie prosicie. (3) Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle 
prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze. 
 
1 List Piotra 3:7 – (7) Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując [im] szacunek jako 
słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy 
nie doznały przeszkód. 
 
1 List Jana 5:14-15 – (14) Taka zaś jest ufność, którą mamy do niego, że jeśli o coś prosimy 
zgodnie z jego wolą, wysłuchuje nas. (15) A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, 
[wtedy] wiemy, że otrzymujemy to, o co go prosiliśmy. 
 
Ew. Marka 11:24 – (24) Dlatego mówię wam: O cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, 
że otrzymacie, a stanie się wam. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Czego możemy się spodziewać od Boga, gdy prosimy? 
Możemy się spodziewać, że będzie nam to dane. 

 
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Jeśli szukamy Boga, czego możemy się spodziewać? 

Znajdziemy Go. 
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3. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:7-8. Czego możemy się spodziewać, jeśli będziemy pukać? 
Otworzą nam. 

 
4. Przeczytaj Ew. Jana 10:35. Czy Bóg może dać mniej, niż Jego Słowo nam obiecuje? Nie. 
 
5. Przeczytaj List Jakuba 4:1-3. Co było przeszkodą dla tych ludzi w otrzymywaniu od Boga? 

Motywy ich serca były niewłaściwe. Wszystko było dla nich i o nich. Ich motywem był 
jedynie egoizm. 

 
6. Przeczytaj 1 List Piotra 3:7. Jeśli będziesz źle traktował swojego małżonka, jaki będziesz 

miał rezultat w swoim życiu modlitewnym?  
Odpowiedzi na twoje modlitwy doznają przeszkody. 

 
7. Przeczytaj 1 List Jana 5:14-15. Co jest kluczem do uzyskania odpowiedzi na modlitwy? 

Proszenie zgodnie z Jego wolą. 
 
8. Przeczytaj Ew. Marka 11:24. Gdy się modlisz, co powinieneś robić?  

Wierzyć, że otrzymałeś, a otrzymasz. 
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Poziom 3 Lekcja 1 
 

BOSKI PRZEPŁYW 
Andrew Wommack 

 
 Chciałbym dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób możesz pozwolić Bogu przepływać przez siebie, 
by usługiwać innym ludziom. Moc Boża i Jego namaszczenie jest w tobie, ale w jaki sposób 
przenieść je na innych ludzi? Jest kilka fragmentów Pisma Świętego, od których moglibyśmy 
zacząć. W Liście do Filemona 6 Paweł się modli: (6) …aby udzielenie twojej wiary doprowadziło 
do poznania wszelkiego dobra, które jest w was przez Chrystusa Jezusa. Pierwszym krokiem 
do stania się kanałem przepływu Bożej mocy przez ciebie, jest poznanie wszystkich dobrodziejstw, 
które są w tobie. Nie możesz dać czegoś, czego nie posiadasz, ale gdy już odkryjesz, co jest 
w twoim wnętrzu, automatycznie to wszystko zacznie się dziać. Zaczniesz dzielić się z innymi 
swoim entuzjazmem – tym, co Bóg robi w twoim życiu i automatycznie niektórzy ludzie doznają 
od ciebie pomocy. 
 
 W 1 Liście Jana 4:7-8 czytamy: (7) Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga 
i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest 
miłością. Za każdym razem, kiedy czujesz przepływ miłości w stosunku do innej osoby, to Bóg 
oddziałuje na nią przez ciebie. W języku greckim istnieją 4 słowa określające jakiś rodzaj miłości, 
ale najwyższą formą miłości jest agape, czyli nadnaturalny, Boży rodzaj miłości. Jest różnica, 
którą musisz być w stanie rozpoznać, pomiędzy odczuwaniem czyjejś atrakcyjności, czy 
pożądaniem kogoś, a tą ponadnaturalną wyższą formą Bożej miłości. Jeśli kiedykolwiek 
rozpoznasz, że Boża miłość przepływa przez ciebie, zauważysz, że ona nie szuka swego, czyli nie 
jest egoistyczna. Możesz to zweryfikować zaglądając do 1 Listu do Koryntian 13:4-8, gdzie 
są podane cechy Bożego rodzaju miłości. Taka miłość nie jest zazdrosna, egoistyczna, nie służy 
samej sobie itd. Musisz sprawdzić czy twoje pojęcie miłości to naprawdę miłość Boża – nie 
samolubna, nie przynosząca ci żadnych korzyści; sprawdzić, czy nie kochasz kogoś ze względu 
na to, co on może dla ciebie zrobić. Kiedy wzrastasz w rozpoznawaniu Bożej miłości; gdy 
zauważasz, że ta miłość przepływa przez ciebie w stosunku do innych, wtedy wiesz, że to działanie 
Boże. Kiedy prawidłowo rozpoznasz, że to miłość Boża, niech za tym pójdą słowa zachęty albo 
czyny – zrób coś. 
 
 Były chwile, że podczas modlitwy przychodziła mi na myśl jakaś osoba, wtedy Boża miłość 
i współczucie płynęły ze mnie w jej kierunku. Nie było żadnego powodu, dla którego miałoby się 
to dziać – to było nadnaturalne. Nauczyłem się wtedy dzwonić do takiej osoby, pisać list albo 
w jakiś inny sposób kontaktowałem się z nią. Prawie za każdym razem, kiedy tak robiłem, ta osoba 
mówiła: „Człowieku, to Bóg przez ciebie do mnie mówił i dotknął mojego życia”. Wiesz dlaczego 
się tak działo? Działo się tak, ponieważ wyczułem tę miłość – Boże współczucie, które wypływa 
ze mnie w stosunku do danej osoby. Wiem, że kiedy to czuję, to nie ja – to Bóg. Bóg jest miłością 
i kiedy kocham innych ludzi, to On kocha ich przeze mnie. W ten sposób usługiwał Jezus. 
Ew. Mateusza 14:14 – Gdy Jezus wyszedł [z łodzi], zobaczył wielki tłum, ulitował się nad nimi 
i uzdrawiał ich chorych. Moc Boża przepływała przez Jezusa, przez współczucie i miłość, którymi 
usługiwał. W Ew. Mateusza 8:2-3, pewien trędowaty, który będąc nieczystym, nie mógł być przez 
kogokolwiek dotknięty według żydowskiego Prawa (nikt nie mógł go dotykać, ponieważ sam 
zostałby zarażony i stałby się także nieczystym); wzniósł swój głos i zawołał z oddali: (2) …Panie, 
jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. (3) Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź 
oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus poruszony współczuciem względem 
trędowatego, dotknął go. Studiując Pismo Święte zauważysz to współczucie i Bożą miłość w wielu 
miejscach. To nie są tylko emocje, ale jest to wypływające z nas współczucie. 
 
 Wisząc na krzyżu, Jezus ukochał ludzi wokół siebie tak bardzo, że powiedział: (34) …Ojcze, 
przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Ew. Łukasza 23:34). Ci ludzie właśnie Go ukrzyżowali, 
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mimo to, On miał współczucie dla nich i prosił Boga, by im przebaczył. On wiedział, że to nie było 
tylko uczucie, gęsia skórka, czy emocje – to był Jego wybór. Mimo wszystko On poczuł i okazał 
względem nich współczucie. Każdy z was, narodzonych na nowo, posiada Boga żyjącego w swoim 
wnętrzu. Według wersetu, od którego zaczęliśmy – 1 List Jana 4:8 – Bóg jest miłością i chce 
przepływać przez ciebie, by sięgać innych. By to zrobić, On uwolni swoje współczucie. Poczujesz, 
jak ono wypływa z ciebie względem innych. Kiedy to się stanie, będziesz musiał odpowiedzieć. 
 
 Nie zawsze musisz zrobić coś niezwykłego. To wcale nie musi wyglądać jak: „Tak mówi Pan”. 
Czasami, jeśli poczujesz Boże współczucie względem kogoś, podejdź do niego, obejmij 
go i powiedz mu: „Bóg cię kocha i ja też”. Kiedyś to zadziałało, kiedy miałem sytuację 
podbramkową. Prawie chciałem wybiec z kościoła; ludzie kłamali na mój temat, a nawet jedna 
osoba groziła mi śmiercią. Byłem zrezygnowany. Modliłem się: „Boże, na co to wszystko? Nikt 
nie docenia tego, co staram się robić”. Walczyłem z diabłem w tej kwestii i zadzwonił do mnie 
przyjaciel z bardzo daleka. Porozmawiał ze mną przez chwilę i powiedział: „Wiesz po co dzwonię? 
Chciałem ci tylko powiedzieć, że cię kocham. Modliłem się i poczułem miłość Bożą względem 
ciebie. Doceniam cię”. Powiedział tylko tyle. On o niczym nie wiedział, ale Bóg go użył. 
Wiedziałem, że to On mówi, że mnie kocha przez tę osobę. To pomogło mi w służbie i zmieniło 
moje życie. 
 
 To nie muszą być jakieś głębokie, wzniosłe słowa. Bóg jest miłością i jeśli tylko rozpoznasz, 
że ona przepływa przez ciebie, to jest to Boży przepływ – natchnione życie Boga. Kiedy 
to poczujesz, idź za tym. Idź i zrób coś, powiedz coś, bądź błogosławieństwem dla innych. Bóg 
włoży Swoje słowa w twoje usta. On cię użyje i wypuści ludzi na wolność, gdy będziesz poruszony 
współczuciem i będziesz służył ludziom wokół siebie. 
 
 

Pytania 
 
Uwaga: W tej lekcji będziemy badać jak pozwolić, aby to, co Bóg włożył w nasze wnętrza, 
wypływało z nas na innych. 

 
1. Przeczytaj List do Filemona 6. Jak zrobić pierwszy krok, by pozwolić Bogu przez nas 

przepływać?______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj 1 List Jana 4:7-8. Kto jest prawdziwym źródłem, umożliwiającym nam 
kochanie innych?__________________________________________________________ 
 

3. Andrew wnioskuje, że za każdym razem, kiedy czujesz jak wypływa z ciebie miłość, jest 
to Bóg wypływający z ciebie. Jakie wyrażenie z 1 Listu Jana 4:7 udowadnia tę tezę? 
________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:4-8. Wymień cechy charakteryzujące Bożą miłość. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Mateusza 14:14. Czym Jezus był dotknięty, kiedy usługiwał innym? 
________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:37-40. Kiedy wychodzimy komuś z pomocą we współczuciu 
i z miłością, komu okazujemy miłość i troskę?___________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
List do Filemona 6 – (6) Aby przekaz twojej wiary mógł się stać efektywny, poprzez poznanie 
każdej dobrej rzeczy, która jest w tobie w Chrystusie Jezusie. 

 
1 List Jana 4:7-8 – (7) Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto 
miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. (8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 

 
1 List Jana 4:7 – (7) Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto 
miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. 

 
1 List do Koryntian 13:4-8 – (4) Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie 
przechwala się, nie unosi się pychą; (5) Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest 
porywcza, nie myśli [nic] złego; (6) Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy; 
(7) Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. 
(8) Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, 
obróci się wniwecz.  

 
Ew. Mateusza 14:14 – (14) Gdy Jezus wyszedł [z łodzi], zobaczył wielki tłum, ulitował się nad 
nimi i uzdrawiał ich chorych. 

 
Ew. Mateusza 25:37-40 – (37) Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię 
głodnym i nakarmiliśmy [cię] albo spragnionym i daliśmy [ci] pić? (38) I kiedy widzieliśmy cię 
obcym i przyjęliśmy [cię] albo nagim i ubraliśmy cię? (39) Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub 
w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? (40) A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: 
To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. 
 
List do Hebrajczyków 6:10 – (10) Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć 
o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla jego imienia, gdy służyliście świętym 
i [nadal] służycie. 

 
 

Odpowiedzi 
 
Uwaga: W tej lekcji będziemy badać jak pozwolić, aby to, co Bóg włożył w nasze wnętrza, 
wypływało z nas na innych. 

 
1. Przeczytaj List do Filemona 6. Jak zrobić pierwszy krok, by pozwolić Bogu przez nas 

przepływać? Trzeba zacząć zgłębiać wszystkie dobrodziejstwa, które Bóg w nas umieścił 
przez Jezusa Chrystusa. 

 
2. Przeczytaj 1 List Jana 4:7-8. Kto jest prawdziwym źródłem, umożliwiającym nam kochanie 

innych? Bóg, bo Bóg jest miłością (1 List Jana 4:8). 
 
3. Andrew wnioskuje, że za każdym razem, kiedy czujesz jak wypływa z ciebie miłość, jest 

to Bóg wypływający z ciebie. Jakie wyrażenie z 1 Listu Jana 4:7 udowadnia tę tezę?  
Bóg jest miłością (On jest źródłem). 

 
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:4-8. Wymień cechy charakteryzujące Bożą miłość.  

Miłość jest nieskora do gniewu i jest cierpliwa. Jest tu użyty czas teraźniejszy, 
co oznacza, że miłość cały czas taka jest. Miłość jest dobra. Objawia się w dobrych 
uczynkach. Jest tu użyty czas teraźniejszy, co oznacza, że miłość cały czas taka jest. 
Miłość nie zazdrości. Nie zazdrości powodzenia i dóbr innych. Nie szuka swego. Nie 
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chwali się sama sobą. Nie jest pyszna. Nie nadyma się sama sobą. Nie jest pochłonięta 
sobą. Nie jest dumna i arogancka. Nie zachowuje się nieprzystojnie. Nie używa 
przemocy w obronie tego, co prawdziwe. Nie jest opryskliwa. Nie szuka korzyści dla 
siebie. Nie jest skupiona na sobie. Nie daje się łatwo sprowokować. Nie wpada szybko 
w gniew, nie jest wybuchowa. Nie myśli o niczym złym. Nie myśli o złych cechach 
innych. Nie zapamiętuje pomyłek. Nie raduje się z nieprawości. Nie cieszy się 
z niesprawiedliwości. Miłość cieszy się prawdą. Zakrywa wszystko. Zawsze wspiera. 
Nigdy się nie poddaje. Wszystkiemu wierzy. Miłość zawsze ufa. Miłość nigdy nie 
zawodzi. Zawsze upraszczając. Będzie trwać do końca i przez całą wieczność. 

 
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 14:14. Czym Jezus był dotknięty, kiedy usługiwał innym? Jezus 

był dotknięty współczuciem względem innych. Słownik definiuje słowo współczucie jako 
„odczuwanie żalu i smutku z powodu złego powodzenia innych ludzi, ubolewanie nad kimś; 
litowanie się”. 

 
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:37-40. Kiedy wychodzimy komuś z pomocą we współczuciu 

i z miłością, komu okazujemy miłość i troskę? Samemu Jezusowi. 
(zobacz List do Hebrajczyków 6:10). 
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Poziom 3 Lekcja 2 
 

UŻYWAJĄC DARÓW BY SŁUŻYĆ 
Andrew Wommack 

 
 Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób można użyć Bożej miłości, którą się wcześniej 
otrzymało, by usługiwać nią innym ludziom; jak być efektywnym w służbie innym. 1 List Piotra 
4:11 mówi: (11) Jeśli ktoś przemawia, [niech mówi] jak wyroki Boga. Zwrot wyroki Boże odnosi 
się do Starego Testamentu, w którym Arka Przymierza znajdowała się w Miejscu Najświętszym, 
a w niej było umieszczone spisane Słowo Boże. To były wyroki (przykazania), więc kiedy Piotr 
mówi: niech mówi jako wyroki Boże, to znaczy „niech mówi jak usta Pana”. Mów, tak jakbyś 
mówił od Boga. Czytam dalej: (11) …jeśli ktoś usługuje, [niech to czyni] z mocy, której Bóg 
udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie 
na wieki wieków. Amen. Jest tu powiedziane, że usługiwać należy nie swoimi własnymi 
zdolnościami czy możliwościami, ale możliwościami danymi od Boga. 
 
 Jedną ze wspaniałości chrześcijańskiego życia jest to, że dzieląc się, rozmawiając z kimś, nie 
robimy tego jedynie za pomocą własnych umiejętności, ale robimy to z Bogiem, który przyszedł 
i zamieszkał w nas. On zaczyna mówić przez nas i przepływać przez nas. Dosłownie możemy się 
stać opanowani przez Boga i Duch Boży może przez nas przepływać. Dzieląc się z innymi ludźmi 
trzeba pamiętać, że to właśnie są tak zwane dary Ducha, które właśnie do tego służą. Bóg wziął 
każdą osobę w ciele Chrystusa i dał jej osobliwy dar. 1 List do Koryntian 12 mówi, że każdy 
otrzymał inny dar, zgodnie z Jego wolą. Wersety 4-6: A różne są dary, lecz ten sam Duch. 
(5) Różne też są posługi, lecz ten sam Pan. (6) I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia 
wszystko we wszystkich. Według wersetu 7, Bóg działa przez nas wszystkich: (7) A każdemu jest 
dany przejaw Ducha dla [wspólnego] pożytku. 
 
 Te wersety mówią o tym, że Bóg umieścił ponadnaturalne zdolności w każdym z nas. Możesz 
ich nie odczuwać, nie być ich świadom, ale tak mówi i obiecuje Słowo Boże. Jeśli doszedłeś już 
tak daleko w kursie Ewangelizowanie przez uczniostwo, jeśli już uczyniłeś Jezusa swoim Panem, 
jeśli się nauczyłeś jak przyjmować od Boga i zacząłeś stosować to w życiu – to mogę ci obiecać, że 
moc Ducha Świętego już w tobie działa. W tobie umieszczone są cuda dla innych ludzi. Bóg 
umieścił cud w postaci ziarna w twoim wnętrzu, cud dla kogoś innego. To zależy od ciebie, aby 
być w stanie go uwolnić i przekazać go do ich życia. Pismo Święte mówi, że to zostało dane 
każdemu przez Ducha. Ani jedna osoba nie została pominięta. W 1 Liście do Koryntian 12, 
wymieniono 9 darów Ducha, którymi są słowo mądrości, słowo wiedzy, rozróżnianie duchów, dar 
czynienia cudów, dar uzdrawiania itd. Są jeszcze inne dary w Liście do Rzymian 12. Musisz je 
samemu przestudiować i być świadomym każdego jednego z nich, aby zobaczyć, do którego Duch 
Święty szczególnie cię namaścił – jakaś szczególna zdolność, aby móc usłużyć innym. Na przykład 
nie każdy jest w stanie usługiwać w sposób, w którym ja usługuję. Może nie masz daru nauczania, 
ale każda osoba w ciele Chrystusa może nauczać, dzieląc się swoją wiarą z inną osobą. Są ludzie 
szczególnie powołani do nauczania, do głoszenia Ewangelii i do przewodzenia kościołowi. Innym 
darem wymienionym w Liście do Rzymian jest dar gościnności. Wielu z was może posiadać 
zdolność lub dar, nie będąc tego świadomym. Chcesz po prostu być błogosławieństwem dla kogoś. 
Możesz być osobą, która zaraz po wejściu do pokoju zauważa kogoś, kto wygląda na chorego. 
Okazujesz takiej osobie sympatię, wiesz przez co przechodzi i masz pragnienie jej ulżyć i usłużyć 
jej. Czy wiesz, że jest to ponadnaturalny dar od Boga? 
 
 List do Rzymian mówi o ludziach obdarowanych darem dawania, którzy wiedzą jak zarabiać 
pieniądze i wspierać Ewangelię. Taki mają dar i być może ktoś z was jest powołany do czegoś 
takiego. Ktoś z was może mieć dar napominania. Inny może mieś dar zarządzania, nazywany 
darem niesienia pomocy. Jest wiele rzeczy, które można robić nie tylko w kościele, ale 
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w codziennym obchodzeniu się z ludźmi. Niektórzy z was mogą mieć dar zachęcania 
zniechęconych, coś, czego ja nigdy nie mógłbym zrobić, jedynie stojąc i nauczając Słowa. 
Po prostu masz nadprzyrodzony dar do tego, aby wstać, objąć kogoś ramieniem, pocieszyć 
i wzmocnić. Chodzi mi o to, że nie musisz patrzeć na to, jak na coś naturalnego: „Cóż, taką już 
mam osobowość”. Może samego siebie zakwalifikowałeś do jakiegoś typu osobowości, ale wiesz 
co? To nadprzyrodzony dar Boży, umieszczony w twoim wnętrzu daje ci zdolność, talenty 
i perspektywę, dzięki którym idziesz w kierunku robienia konkretnych rzeczy. 
 
 Kiedy usługujesz innym, Pismo Święte mówi, że powinieneś być zdolny używać rzeczy, które 
Bóg umieścił w tobie. Wszyscy potrzebujemy stać się usługującymi, czy to na pełnym etacie, 
w naszej pracy, czy gdziekolwiek jesteśmy. Jeśli chcesz usługiwać swoim sąsiadom czy ludziom 
w sklepie, musisz korzystać ze zdolności, które dał ci Bóg, nie ze swoich własnych. Zachęcam cię, 
byś szukał Boga, abyś odkrył umieszczone w tobie dary i nie lekceważ ich, jeśli nie jesteś 
powołany do jednej ze służb na etacie. Rozpoznajcie, że w każdym z was został umieszczony Duch 
Święty z ponadnaturalną zdolnością specyficznie dla was, a później usługujcie tymi darami innym 
ludziom. 
 
 To będzie wymagać czasu i praktyki. Nie będziesz w tym doskonały za pierwszym razem, więc 
się nie bój – ćwicz! Jeśli popełnisz błąd, Bóg z tronu nie spadnie, a inni zobaczą szczerość twojego 
serca. Sama twoja miłość usłuży, nawet jeśli coś pójdzie nie tak. Zacznij usługiwać innym. 
Rozpoznaj to, że jesteś obdarowany przez Boga i zacznij się dzielić z innymi ponadnaturalną 
zdolnością, która została ci dana. 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj 1 List Piotra 4:11. Czyimi możliwościami powinniśmy usługiwać? 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:4. Istnieją różne typy i rodzaje darów duchowych, ale 

jedynym ich źródłem jest...?______________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:6. Wybierz poprawną odpowiedź. 
A. Bóg działa w jeden sposób. 
B. Bóg działa przez ludzi na wiele różnych sposobów. 
C. Bóg działa jedynie przez człowieka za kazalnicą. 
 

4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:7. Obecność Ducha Świętego i dary duchowe są dane 
każdemu z nas dla dobra wszystkich. Prawda czy fałsz? ________________________________ 
 

5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:8-10. Wymień i zdefiniuj niektóre z darów duchowych, 
których Bóg udzielił ludziom? ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj List do Rzymian 12:6-8. Zdefiniuj duchowe dary od Boga, wymienione w tym 

fragmencie.____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
7. Czy któreś z tych darów działają przez ciebie? Jeśli tak, to jakie?_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:7. Komu te dary mają przynosić korzyść?________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
1 List Piotra 4:11 – (11) Jeśli ktoś przemawia, [niech mówi] jak wyroki Boga, jeśli ktoś usługuje, 
[niech to czyni] z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa 
Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 
 
1 List do Koryntian 12:4 – (4) A różne są dary, lecz ten sam Duch. 
 
1 List do Koryntian 12:6 – (6) I różne są działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko 
we wszystkich. 
 
1 List do Koryntian 12:7 – (7) A każdemu jest dany przejaw Ducha dla [wspólnego] pożytku. 
 
1 List do Koryntian 12:8-10 – (8) Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, 
drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha; (9) Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu 
dar uzdrawiania w tym samym Duchu; (10) Innemu [dar] czynienia cudów, innemu proroctwo, 
innemu rozróżnianie duchów, innemu różne [rodzaje] języków, a innemu tłumaczenie języków. 
 
Dz. Apostolskie 27:21-25 – (21) Gdy [ludzie] już długo nic nie jedli, Paweł stanął pośród nich 
i powiedział: Panowie, trzeba było mnie posłuchać i nie odpływać od Krety, a [tak] uniknęlibyście 
straty i szkody. (22) Lecz teraz zachęcam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, 
tylko statek. (23) Tej nocy bowiem stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę i któremu służę; 
(24) I powiedział: Nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, a oto Bóg darował 
ci wszystkich, którzy z tobą płyną. (25) Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie, bo wierzę Bogu, 
że będzie tak, jak mi powiedziano. 
 
Dz. Apostolskie 9:11-12 – (11) A Pan [powiedział] do niego: Wstań i idź na ulicę, którą nazywają 
Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto bowiem się modli. (12) I ujrzał w widzeniu 
człowieka imieniem Ananiasz, wchodzącego i kładącego na nim rękę, aby odzyskał wzrok. 
 
1 List do Koryntian 13:2 – (2) I choćbym miał [dar] prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, 
i [posiadał] wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym 
nie miał, byłbym niczym. 
 
Ew. Marka 16:18 – (18) Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; 
na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. 
 
List do Hebrajczyków 2:3-4 – (3) Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które 
było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy [go] słyszeli? 
(4) [Którym] i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz [przez] udzielanie 
Ducha Świętego według swojej woli. 
 
Dz. Apostolskie 11:27-28 – (27) A w tych dniach przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. 
(28) I jeden z nich, imieniem Agabos, powstał i oznajmił przez Ducha, że w całej ziemi nastanie 
wielki głód. Nastał on za cesarza Klaudiusza. 
 
1 List do Koryntian 14:3 – (3) Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia 
i pocieszenia. 
 
Dz. Apostolskie 16:16-18 – (16) I stało się, gdy szliśmy na modlitwę, że zabiegła nam [drogę] 
pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego i swoimi wróżbami przynosiła wielki dochód 
swoim panom. (17) A chodząc za Pawłem i za nami, wołała: Ci ludzie są sługami Boga 
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Najwyższego i zwiastują nam drogę zbawienia. (18) A robiła to przez wiele dni. Lecz Paweł, 
bolejąc nad tym, odwrócił się i powiedział do ducha: Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś 
z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. 
 
Dz. Apostolskie 2:4-11 – (4) I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi 
językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. (5) A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni 
pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem. (6) A kiedy powstał ten szum, zeszło się mnóstwo 
[ludzi] i zdumieli się, bo każdy z nich słyszał ich mówiących [w jego] własnym języku. (7) I pytali 
się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia: Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? 
(8) Jak to jest, że każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? (9) Partowie, Medowie, Elamici 
i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji; (10) We Frygii, 
w Pamfilii, Egipcie i w częściach Libii, które leżą obok Cyreny, a także przybysze z Rzymu, 
[zarówno] Żydzi, [jak] i prozelici; (11) Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących 
w naszych językach wielkie dzieła Boże. 
 
1 List do Koryntian 14:13-14 – (13) Dlatego ten, kto mówi [obcym] językiem, niech się modli, aby 
mógł tłumaczyć. (14) Jeśli bowiem modlę się [obcym] językiem, mój duch się modli, ale mój rozum 
nie odnosi korzyści. 
 
List do Rzymian 12:6-8 – (6) Mamy więc różne dary według łaski, która nam jest dana: jeśli [ktoś 
ma] dar prorokowania, niech [go używa] stosownie do miary wiary; (7) Jeśli usługiwania, niech 
usługuje; jeśli ktoś naucza, niech [trwa] w nauczaniu; (8) Jeśli ktoś napomina, to w napominaniu; 
jeśli ktoś rozdaje, to w szczerości; jeśli ktoś jest przełożonym, [niech nim będzie] w pilności; jeśli 
ktoś okazuje miłosierdzie, niech to czyni ochoczo. 
 
2 List do Tymoteusza 4:11 – (11) Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, 
bo jest mi bardzo przydatny do służby. 
 
Dz. Apostolskie 13:1 – (1) A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, 
Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą 
Herodem, i Saul. 
 
Dz. Apostolskie 13:15 – (15) Po odczytaniu Prawa i Proroków przełożeni synagogi posłali do nich 
z prośbą: Mężowie bracia, jeśli macie jakieś słowo zachęty dla ludu, to mówcie. 
 
Przypowieści Salomona 22:9 – (9) Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego 
chleba ubogiemu. 
 
Dz. Apostolskie 20:28 – (28) Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch 
Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią. 
 
Ew. Mateusza 5:7 – (7) Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. 
 
1 List do Koryntian 12:7 – (7) A każdemu jest dany przejaw Ducha dla [wspólnego] pożytku. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj 1 List Piotra 4:11. Czyimi możliwościami powinniśmy usługiwać?  
Bożymi możliwościami. 

 
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:4. Istnieją różne typy i rodzaje darów duchowych, ale 

jedynym ich źródłem jest Bóg Duch Święty. 
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3. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:6. Wybierz poprawną odpowiedź.  
B. Bóg działa przez ludzi na wiele różnych sposobów. 

 
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:7. Obecność Ducha Świętego i dary duchowe są dane 

każdemu z nas dla dobra wszystkich. Prawda. 
 
5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:8-10. Wymień i zdefiniuj niektóre z darów duchowych, 

których Bóg udzielił ludziom. 
 

Słowo mądrości = ponadnaturalne objawienie od Boga dla jakiegoś konkretnego celu.  
Patrz Dz. Apostolskie 27:21-25. 
 
Słowo wiedzy = ponadnaturalne objawienie od Boga dotyczące jakiegokolwiek faktu czy 
zdarzenia. Patrz Dz. Apostolskie 9:11-12. 
 
Dar wiary = ponadnaturalna zdolność wiary nie zawierająca zwątpienia czy rozumowania. 
Ptrz 1 List do Koryntian 13:2. 
 
Dary uzdrawiania = ponadnaturalna zdolność do uzdrawiania choroby, bez udziału 
i pomocy ludzkiej czy lekarstw.  
Patrz Ew. Marka 16:18. 
 
Dar czynienia cudów = ponadnaturalna interwencja, która w efekcie czyni cuda sprzeczne 
z prawami natury.  
Patrz List do Hebrajczyków 2:3-4. 
 
Proroctwo = ponadnaturalna wypowiedź natchniona przez Boga, wypowiedziana 
w zrozumiałym języku.  
Patrz Dz. Apostolskie 11:27-28 i 1 List do Koryntian 14:3. 
 
Rozróżnianie duchów = ponadnaturalne objawienie od Boga, dotyczące obecności lub 
działania duchów.  
Patrz Dz. Apostolskie 16:16-18. 
 
Różne rodzaje języków = ponadnaturalna wypowiedź, zainspirowana przez Boga, 
w nieznanym języku dla osoby mówiącej.  
Patrz Dz. Apostolskie 2:4-11. 
 
Dar wykładania języków = ponadnaturalna wypowiedź zainspirowana przez Boga, 
interpretująca nieznany język.  
Patrz 1 List do Koryntian 14:13-14. 
 
6. Przeczytaj List do Rzymian 12:6-8. Zdefiniuj duchowe dary od Boga wymienione w tym 

fragmencie. 
 

Proroctwo = ponadnaturalna wypowiedź natchniona przez Boga, wypowiedziana 
w zrozumiałym języku. 
 
Dar usługiwania = usługiwanie innym w praktyczny sposób.  
Patrz 2 List do Tymoteusza 4:11. 
 
Dar nauczania = wyjaśnianie, tłumaczenie, wykładanie w celu instruowania.  
Patrz Dz. Apostolskie 13:1. 
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Dar napominania = ponaglanie, doradzanie, ostrzeganie, pouczanie, karcenie, pocieszanie. 
Patrz Dz. Apostolskie 13:15. 
 
Dar dawania = hojne dzielenie się darami z Bogiem i z innymi.  
Patrz Przypowieści Salomona 22:9.  
 
Dar zarządzania = liderowanie lub pasterstwo.  
Patrz Dz. Apostolskie 20:28. 
 
Dar miłosierdzia = okazywanie współczucia ofierze lub sprawcy.  
Zobacz Ew. Mateusza 5:7. 
 
7. Czy któreś z tych darów działają przez ciebie? Jeśli tak, to jakie? 
 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:7. Komu te dary mają przynosić korzyść? Wszystkim. 

Kiedy używasz darów, aby pomagać innym, pozwalasz Bogu pracować przez siebie. 
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Poziom 3 Lekcja 3 
 

CUDA WYWYŻSZAJĄ BOGA 
Andrew Wommack 

 
 Mówiliśmy już o chodzeniu w mocy Bożej i usługiwaniu innym darami otrzymanymi od Niego. 
Chciałbym opowiedzieć o tym, jak to naprawdę wywyższa Boga i jak On oczekuje od nas, 
że będziemy używać tych ponadnaturalnych zdolności. Jest tak bardzo wiele fragmentów 
mówiących o tym, że będę w stanie jedynie dotknąć kilku z nich. W Ew. Mateusza 9 jest 
przypadek uzdrowienia paralityka, o którym będę mówił bardziej szczegółowo, czytając 
z Ew. Marka 2. W Ew. Mateusza 9:8 czytamy: (8) Kiedy tłumy to ujrzały, dziwiły się i chwaliły 
Boga, który dał ludziom taką moc. Czy wiesz, że dary Ducha, cuda, uwielbiają Boga i z tego 
powodu Bóg dał nam te cudowne zdolności? 
 
 Kiedy zaczynasz dzielić się tym z innymi ludźmi, powstaje w nich naturalna tendencja 
do wątpienia i wtedy zaczynają pytać: „Cóż, skąd mogę wiedzieć, że to, co mówisz jest prawdą?”. 
Pewnego razu usłyszałem jak T.L. Osborne – bardzo znany ewangelista, który przyprowadził setki 
tysięcy ludzi do Pana – opowiadał ze swojego doświadczenia, jak był na pierwszej wyprawie 
misyjnej w dalekim kraju. Próbował świadczyć ludziom, którzy nie chcieli wierzyć jego słowom. 
W końcu pewnego dnia, gdy rozmawiał z jednym człowiekiem powiedział: „Ale Biblia mówi”, 
na co tamten odrzekł: „Co różni twoją czarną książkę od jakiejkolwiek innej czarnej książki?”. 
T.L. Osborne pomyślał: „Jak przekonać tych ludzi do prawdziwości Biblii? Wierzę, że Biblia jest 
Słowem Bożym, ale jak ja mam ich przekonać?”. 
 
 Wrócił do domu z misji pokonany i zniechęcony, i zaczął szukać Boga. Bóg mu powiedział, 
że powinien używać Jego ponadnaturalnych zdolności. Znaki i cuda zostały dane w celu 
potwierdzenia Słowa Bożego, które zmienia ludzkie życie. W 1 Liście Piotra 1:23 czytamy: 
(23) Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które 
jest żywe i trwa na wieki. To Słowo Boże zmienia ludzkie życie, ale jak ludzi przekonać, 
że to naprawdę są słowa Boga? Cóż, od tego są cuda. Głosząc, że Bożą wolą jest uzdrowienie, 
demonstrujemy to mówiąc do nich w imieniu Jezusa. Otwarte ślepe oczy i głuche uszy potwierdzą, 
że jest to Słowo Boże. Cuda wcale nie zmienią ludzi, ale spowodują w nich wiarę, że słowa, które 
wypowiedziałeś, są Słowem Bożym. 
 
 Biblijnym przykładem tego jest uzdrowienie paralityka, opisane bardziej szczegółowo 
w Ew. Marka 2:1 – A po kilku dniach znowu przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. 
(2) I zaraz zeszło się tak wielu [ludzi], że nie mogli się zmieścić nawet przed drzwiami. I głosił 
im słowo [Boże]. (3) Wtedy przyszli do niego, niosąc sparaliżowanego, a niosło go czterech [ludzi]. 
(4) A gdy nie mogli do niego podejść z powodu tłumu, odkryli dach [nad miejscem], gdzie był 
[Jezus], wyłamali go i spuścili na dół posłanie, na którym leżał sparaliżowany. (5) A Jezus, widząc 
ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone. (6) A byli tam 
niektórzy z uczonych w Piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach: (7) Czemu on mówi takie 
bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? (8) A zaraz Jezus, poznawszy 
w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach? (9) Cóż 
jest łatwiej - powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczone są ci grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź 
swoje posłanie i chodź? Prawda jest taka, że obie z tych rzeczy są technicznie niemożliwe 
do zrobienia. Niemożliwym jest, aby człowiek przebaczył grzech tak samo, jak niemożliwym jest, 
aby uzdrowić kogoś z paraliżu. Skoro Bóg może jedno, to na pewno potrafi i drugie. 
 
 Jezus powiedział w wersetach 10-12: Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc 
przebaczać grzechy - powiedział do sparaliżowanego: (11) Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie 
i idź do domu. (12) A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, 
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tak że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc: Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Jezus 
stwierdził to bardzo wyraźnie, mówiąc: Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc 
przebaczać grzechy - powiedział do sparaliżowanego… On uzdrowił chorego, aby ludzie wiedzieli, 
że skoro Jezus na swoje słowo mógł robić takie rzeczy w świecie widzialnym – duchowe rzeczy, 
takie jak odpuszczenie grzechów, także się przez Niego dzieją. Jezus używał cudów, 
by potwierdzać Słowo. 
 
 Dokładnie to samo jest powiedziane w Liście do Hebrajczyków 2:2-3: Bo jeśli słowo 
wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo 
otrzymało sprawiedliwą odpłatę; (3) Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, 
które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy [go] słyszeli? 
Bóg potwierdza swoje Słowo mocą Ducha Świętego. Dodaj to do fragmentu z Ew. Marka 16:20 – 
Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał [ich] słowa znakami, które 
im towarzyszyły. [Amen]. Chodzi mi o to, by ci pokazać, że Bóg chce byś używał Jego 
ponadnaturalnych zdolności i mocy, by służyć innym ludziom. On używał cudów, które miały 
miejsce przez dary Ducha Świętego, by potwierdzić ludziom, że to naprawdę On do nich mówi. 
W końcu On chce, aby ludzie byli uwalniani w swoich sercach, ale często droga do nich wiedzie 
przez ich ciała i emocje. Kiedy sprawy w tamtych dziedzinach będą poukładane i osoba stanie się 
wolna; może wtedy otworzyć się na Pana, aby dotknął się reszty jej życia – by mogła oddać się 
Jemu całkowicie. 
 
 W 1 Liście do Koryntian 2:1-5, Paweł napisał przypominając im, w jaki sposób za pierwszym 
razem do nich podszedł: (1) I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością 
mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. (2) Postanowiłem bowiem nie znać wśród was 
niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. (3) I byłem u was w słabości, 
w bojaźni i z wielkim drżeniem. (4) A moja mowa i moje głoszenie nie [opierały się] na powabnych 
słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy; (5) Aby wasza wiara nie opierała się 
na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Paweł jasno i wyraźnie stwierdził, że nie przyszedł 
do nich, używając wyszukanych słów, ale używając mocy Ducha, aby ich wiara mogła mieć 
oparcie na mocy Boga, a nie na mądrości ludzkiej. 
 
 Chrześcijaństwo jest logiczne. Kiedy raz to zauważysz, będziesz się zastanawiał, w jaki sposób 
kiedykolwiek mogłeś to przegapić i dlaczego nikt tego nie przyjmuje. Ale chrześcijaństwo to nie 
tylko logika. Chrześcijaństwo to prawdziwe doświadczanie prawdziwego Boga. On jest żywy, 
On chce się objawić w mocy dokładnie tak samo, jak to czynił w Słowie Bożym. 
List do Hebrajczyków 13:8 – Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Jezus przyszedł 
i został uznany mężem Bożym, używając pośród nas znaków i cudów. Dz. Apostolskie 10:38 
mówią: (38) Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Jego słowo było 
potwierdzone, a te cuda przyciągały ludzi, którzy słuchali Jego przesłania. Oddawali Bogu chwałę. 
Wiele fragmentów mówi o tym, że te cuda wywyższały Boga, a skoro Jezus musiał używać mocy 
Ducha Świętego, by usługiwać i zmieniać ludzkie życie – myślimy, że będziemy lepsi od Niego? 
Skoro Jezus używał cudów, by przyciągać do siebie ludzi, aby mogli usłyszeć Jego przesłanie, 
w jaki możliwy sposób możemy w ogóle myśleć, że możemy przekonać dzisiejszy świat bez 
poruszania się w duchowej mocy Boga? Prawda jest taka, że cuda wywyższają Boga. 
Są dzwonkiem zwołującym tłumy. Takim samym jak dzwonek przypominający o obiedzie. 
Jedzenie cię napełni, ale dzwonek zwraca uwagę na to jedzenie. Bez dzwonka, niektórzy 
przegapiliby posiłek. Bez cudownej mocy Boga wielu ludzi może przegapić fakt, że Bóg jest 
prawdziwy i że może przemienić ich serca, i przebaczyć ich grzechy. 
 
 Zachęcam cię, byś zdał sobie sprawę, że Bóg chce przepływać przez każdego z nas, czyniąc 
cuda w życiu innych ludzi. Ktoś może powiedzieć: „Ale to mnie onieśmiela. Co się stanie, jeśli 
pomodlę się za kogoś i uzdrowienie nie przyjdzie? Skąd mogę wiedzieć, że to w ogóle się może 
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wydarzyć?”. Musisz wiedzieć, że to nie ty czynisz cuda, ale Bóg. Nie ty bierzesz 
odpowiedzialność za to czy cuda działają, czy ktoś będzie cudem uwolniony, tak samo jak nie 
jesteś obwiniany, jeśli cud nie zadziała. Ty się po prostu módl; Bóg jest tym, który uzdrawia, ale 
On chce przepływać przez ciebie. Bóg chce cię użyć w cudowny sposób. Zaczytaj się w Słowie 
Bożym, zobacz jak to działało u innych ludzi, zastosuj te rzeczy w swoim życiu i pozwól, aby 
ponadnaturalna cudowna moc Boża przepływała przez ciebie. 

 
 

Pytania 
 

1. Co to jest cud? ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj Ew. Marka 2:10-12. Cud, którego dokonał Jezus, świadczył o tym, że Jezus 

mógł...?__________________________________________________________________ 
 
3. Przeczytaj Ew. Marka 16:15-18. Co powinniśmy robić jako wierzący? 

_________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:5-8, 12. Co widzieli ludzie i jak reagowali? 
________________________________________________________________________ 

 
5. Przeczytaj Dz. Apostolskie 3:12. Co Apostoł Piotr powiedział o związku swojej własnej 

świętości z dokonanym cudem?_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 3:16. Przez co dokonują się cuda?_______________________ 

________________________________________________________________________ 
 
7. Czy działy się w Nowym Testamencie cuda, które nie działy się przez apostołów? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1:7. Kiedy ustaną cuda?____________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Marka 2:10-12 – (10) Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać 
grzechy - powiedział do sparaliżowanego: (11) Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź 
do domu. (12) A on natychmiast wstał, wziął swoje posłanie i wyszedł na oczach wszystkich, tak 
że wszyscy byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc: Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. 

 
Ew. Marka 16:15-18 – (15) I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą 
wypędzać demony, będą mówić nowymi językami; (18) Będą brać węże, a choćby wypili coś 
śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. 
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Dz. Apostolskie 8:5-8,12 – (5) Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. (6) A lud 
jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. 
(7) Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy [je] mieli. Wielu też 
sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. (8) I wielka radość zapanowała w tym 
mieście. (12) A gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o królestwie Bożym i o imieniu Jezusa 
Chrystusa, chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. 

 
Dz. Apostolskie 3:12 – (12) Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi: Mężowie izraelscy, 
dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą 
albo pobożnością sprawili, że on chodzi? 

 
Dz. Apostolskie 3:16 – (16) A przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię 
to przywróciło siły. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was 
wszystkich. 

 
Ew. Marka 9:38-39 – (38) Wtedy Jan powiedział do niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto 
w twoim imieniu wypędzał demony, a nie chodzi z nami. Zabranialiśmy mu więc, bo nie chodzi 
z nami. (39) Ale Jezus powiedział: Nie zabraniajcie mu. Nie ma bowiem nikogo, kto czyniłby cuda 
w moim imieniu i mógł tak łatwo źle o mnie mówić.  
 
Dz. Apostolskie 8:5-7 – (5) Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. (6) A lud 
jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. 
(7) Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy [je] mieli. Wielu też 
sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych.  

 
Dz. Apostolskie 9:10-18 – (10) A w Damaszku był pewien uczeń, imieniem Ananiasz. I powiedział 
do niego Pan w widzeniu: Ananiaszu! A on odpowiedział: Oto ja, Panie. (11) A Pan [powiedział] 
do niego: Wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, oto 
bowiem się modli. (12) I ujrzał w widzeniu człowieka imieniem Ananiasz, wchodzącego 
i kładącego na nim rękę, aby odzyskał wzrok. (13) Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem 
od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek twoim świętym w Jerozolimie. (14) Tutaj także 
ma władzę od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich, którzy wzywają twego imienia. (15) Lecz 
Pan powiedział do niego: Idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię 
do pogan, królów i synów Izraela. (16) Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego 
imienia. (17) Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Saulu, 
bracie, Pan mnie posłał - Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś - żebyś odzyskał 
wzrok i został napełniony Duchem Świętym. (18) I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski, 
i zaraz przejrzał, wstał i został ochrzczony. 

 
1 List do Koryntian 1:7 – (7) Tak że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie 
objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

 
 

Odpowiedzi 
 
1. Co to jest cud? Cud jest nadprzyrodzonym, niespotykanym wydarzeniem, które jest 

działaniem ponadnaturalnej, Boskiej mocy. Jest to także ponadnaturalna interwencja 
mocy Boga w prawa natury. 

 
2. Przeczytaj Ew. Marka 2:10-12. Cud, którego dokonał Jezus, świadczył o tym, że Jezus mógł 

przebaczyć grzech. 
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3. Przeczytaj Ew. Marka 16:15-18. Co powinniśmy robić jako wierzący? Głosić Ewangelię, 
chrzcić nawróconych, wypędzać demony, mówić innymi językami i uzdrawiać chorych. 

 
4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:5-8, 12. Co widzieli ludzie i jak reagowali?  

Ludzie widzieli cuda, uwierzyli w Jezusa i dawali się chrzcić. 
 
5. Przeczytaj Dz. Apostolskie 3:12. Co Apostoł Piotr powiedział o związku swojej własnej 

świętości z dokonanym cudem? To nie była jego własna świętość czy moc, która uzdrowiła 
człowieka; to był Bóg. 

 
6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 3:16. Przez co dokonują się cuda?  

Przez imię Jezusa i wiarę w Niego. 
 
7. Czy działy się w Nowym Testamencie cuda, które nie działy się przez apostołów? Tak. 

Bezimienny naśladowca Chrystusa (Ew. Mateusza 9:38-39). Filip (Dz. Apostolskie 8:57), 
Ananiasz (Dz. Apostolskie 9:10-18). 

 
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1:7. Kiedy ustaną cuda?  

Gdy Pan Jezus Chrystus powróci. Przy Jego przyjściu. 
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Poziom 3 Lekcja 4 
 

MOC RELACJI MIĘDZY LUDŹMI WIERZĄCYMI 
Don Krow 

 
 Dzisiaj będziemy mówić o mocy wynikającej z relacji między ludźmi wierzącymi. Cała Biblia 
o takich relacjach mówi! Na przykład słowo kościół w języku greckim ekklesia, oznacza grupę 
wywołanych. Patrząc na Słowo Boże zauważysz, że Kościół, zwany Ludem Bożym, jest zachęcany 
do wspólnych spotkań. Kościół jest zachęcany do wspólnej modlitwy i do wzajemnego dodawania 
sobie odwagi codziennie! Ma ich zachęcać moc Bożych relacji między nimi. Kolejnym słowem jest 
słowo starszy. Wielokrotnie używa się go w Piśmie Świętym, a opisuje ono kogoś, kto jest 
dojrzalszy, kto przeszedł przez życie z Chrystusem i tego, który odniósł zwycięstwo w relacjach 
rodzinnych i małżeńskich. Mając problem w małżeństwie, wolałbym udać się do kogoś, kto żyjąc 
pobożnie, nabył Bożej mądrości przez wszystkie swoje lata. 
 
 Należy też zauważyć, że Pismo Święte porównuje Ciało Chrystusa do fizycznego ciała. Ono 
ma ręce, oczy, uszy i inne części. Wszyscy jesteśmy częścią siebie nawzajem, a skoro tak jest, 
jeden drugiego wzmacnia. Każde więzadło, każda część tego ciała ma swoją funkcję, posiada 
swoje własne talenty, swój własny sposób dodawania sił i dzielenia się wiedzą. 
 
 Biblia mówi w Liście Jakuba 5:16 – Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni 
za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Oto biblijny 
przykład mocy wynikającej z relacji między wierzącymi. Czegoś dzisiaj brakuje w Ciele 
Chrystusa. Myślę tak, ponieważ podkreślamy powszechne kapłaństwo każdego wierzącego 
i preferujemy bezpośredni kontakt z Bogiem; a pomijamy relacje z ludźmi wierzącymi i w ten 
sposób wiele tracimy. Biblia zachęca, abyśmy wyznawali swoje upadki jedni drugim. Moim 
przyjacielem jest Dr. Loren Lewis. Jest to starszy pan, z którym spędziłem wiele czasu. On jest 
wyszkolony w grece i czyta Nowy Testament bezpośrednio z greki. Jeśli jest coś w Piśmie 
Świętym, czego nie mogę zrozumieć, idę do niego i pytam, co na ten temat mówi oryginalny język 
grecki. Pytam go także o czasy użyte w języku greckim, dzięki czemu bardzo mi pomógł 
w studiowaniu Biblii. Spędziłem z tym człowiekiem całe godziny. To mądry, pobożny człowiek. 
Jego małżeństwo odniosło sukces, jego rodzina także. Jest taki czas, kiedy trzeba poopowiadać 
o swoich upadkach. Wyznać je. Oczywiście, Biblia mówi o tym, że należy je wyznać Bogu. Nie 
mówię tutaj w kontekście przebaczenia grzechów przez drugiego człowieka. Jedynie Bóg 
przebacza grzechy. Trzeba jednak mieć odpowiedzialność za swoje życie. 
 
 Moc Bożej relacji z innym wierzącym to moc, która kładzie na nas odpowiedzialność, jak 
i również umożliwia odebranie zachęty od innych, by szukać Pana. W Liście do Hebrajczyków 
czytamy, byśmy wzajemnie się zachęcali do nieopuszczania wspólnych zgromadzeń, do dodawania 
sobie odwagi, by się wzajemnie napominać, aby nikt nie stał się zatwardziały przez grzech. Cały 
ten fragment mówi o istocie Bożych relacji między wierzącymi. Z drugiej strony, Biblia ostrzega 
przed bezbożną relacją i mówi o tym, jak taka relacja może wpłynąć na nasz umysł i na nasze 
myślenie. Nim się spostrzeżemy, możemy popaść w rzeczy, których nie powinniśmy robić, 
a to tylko dlatego, że nie chroniliśmy siebie, otaczając się Bożymi doradcami (Przypowieści 
Salomona 11:14, 13:20 i 1 List do Koryntian 15:33). Biblia mówi także w 2 Liście do Koryntian 
6:14 – Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego 
ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem 
a ciemnością? 
 
 Prowadząc chrześcijańskie życie, bądź zachęcony do otaczania się Bożymi relacjami i uciekaj 
od tych, które mają na ciebie negatywny wpływ. To bardzo ważne, abyśmy mieli pobożnych 
wierzących w naszym życiu, dzięki którym możemy udoskonalać się (Żelazo ostrzy sie żelazem, 
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a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek – Przypowieści Salomona 27:17) i z którymi 
się liczymy. Niech cię Bóg błogosławi w rozmyślaniach nad tymi sprawami. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj 1 List do Koryntian 15:33. Czego nas uczą te wersety odnośnie relacji? 
_________________________________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:12. Co pokazują te wersety odnośnie chrześcijańskiego 

życia?____________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:24. Czego się możemy dowiedzieć o Bożych relacjach 
z tego wersetu?_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:25. Czego możemy dowiedzieć się z tego wersetu 
na temat relacji?____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Przypowieści Salomona 5:22-23. Dlaczego powinniśmy strzec naszych serc 
przed niewłaściwymi relacjami?_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 2:22. Powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, wiary, 
miłości i do pokoju z kim?____________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:7. O kim mamy pamiętać i kogo mamy naśladować? 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
1 List do Koryntian 15:33 – (33) Nie łudźcie się. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. 

 
1 List do Koryntian 12:12 – (12) Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie 
członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. 

 
List do Hebrajczyków 10:24 – (24) I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się 
do miłości i dobrych uczynków; 
 
List do Hebrajczyków 10:25 – (25) Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia, jak 
to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się [nawzajem], i to tym [bardziej], im bardziej 
widzicie, że zbliża się ten dzień. 

 
Przypowieści Salomona 5:22-23 – (22) Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła 
się w pętach swego grzechu. (23) Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej 
głupoty zbłądzi.  

 
2 List do Tymoteusza 2:22 – (22) Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj 
o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 
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List do Hebrajczyków 13:7 – Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, 
a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj 1 List do Koryntian 15:33. Czego nas uczą te wersety odnośnie relacjach?  
Złe towarzystwo ma zły wpływ na dobry charakter. 

 
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:12. Co pokazują te wersety odnośnie chrześcijańskiego 

życia? Tak jak fizyczne ciało, wszyscy potrzebujemy innych członków Ciała Chrystusa. 
 
3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:24. Czego się możemy dowiedzieć o Bożych relacjach 

z tego wersetu? Boże relacje mają wpływ na innych, pobudzając do miłości i do dobrych 
uczynków. 

 
4. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:25. Czego możemy dowiedzieć się z tego wersetu na temat 

relacji? Potrzebujemy się razem spotykać, mieć ze sobą relacje i wzajemnie się zachęcać. 
 
5. Przeczytaj Przypowieści Salomona 5:22-23. Dlaczego powinniśmy strzec naszych serc przed 

niewłaściwymi relacjami? Aby nie zbłądzić przez głupstwo. 
 
6. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 2:22. Powinniśmy dążyć do sprawiedliwości, wiary, miłości 

i do pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. 
 
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 13:7. O kim mamy pamiętać i kogo mamy naśladować?  

Tych, którzy głosili nam Boże Słowo. 
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Poziom 3 Lekcja 5 
 

PRZEŚLADOWANIE 
Don Krow 

 
 Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tematem prześladowania, w kontekście słów Jezusa 
z Ew. Mateusza 10:16-23. Jezus chciał przygotować swoich uczniów na opór; chciał, żeby 
wiedzieli, że sprzeciw nadejdzie. Każdy, kto żyje pobożnie – z Chrystusem w centrum – będzie 
przechodził przez prześladowania (2 List do Tymoteusza 3:12). Prześladowania nie można 
zgromić. Wróg może za nim stać, ale prześladowanie jest częścią opowiadania się 
za prawowiernością. Ci, którzy żyją Bożym życiem, będą doświadczali prześladowań. Jezus 
przygotowuje na to swoich uczniów, mówiąc: (16) Oto ja was posyłam jak owce między wilki. 
Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice (Ew. Mateusza 10:16). Jezus mówi: 
„Słuchajcie mnie chłopaki! Chcę, żeby to do was dotarło. Wyślę was jak owce między wilki”. 
Owce to chyba najbardziej bezbronne, najbardziej zależne zwierzęta, jakie znam. Owca nie posiada 
szponów, ani jadu węża – nie ma jak się bronić. Jej jedyną obroną jest pasterz. 
 
 Pasterskim obowiązkiem jest trzymanie wilków z dala od stada, ale Jezus mówi tutaj o czymś 
zupełnie odwrotnym: „Wysyłam was jak owce do stada wilków”. Czy to nie jest ciekawe? Jezus 
mówi w ten sposób, by przygotować swoich uczniów na nadchodzącą opozycję. List do Efezjan 
6:12 mówi: (12) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, 
przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach 
niebieskich. Opozycja nadejdzie. Częścią chrześcijańskiego życia jest opozycja i Jezus chce, byś 
był tego świadom. On chce cię na nią przygotować, dlatego mówi: Bądźcie więc roztropni jak 
węże… (Ew. Mateusza 10:16). Roztropny, czyli mądry w każdej sytuacji. Nie musisz sam 
powodować problemów, ale używaj mądrości, którą nosisz w sobie. Roztropni jak węże i niewinni 
jak gołębice. 
 
 I nagle dodaje: (17) I strzeżcie się ludzi… (Ew. Mateusza 10:17). Wróg będzie używał ludzi. 
List do Efezjan 2:2 mówi, że kiedyś my sami chodziliśmy (2) …według zwyczaju tego świata 
[i] według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. 
Szatan będzie używał ludzi, żeby się przeciwstawić nam, przeciwstawić się celom Jezusa 
Chrystusa i Słowu Bożemu. (17) I strzeżcie się ludzi. Będą was bowiem wydawać radom i będą 
was biczować w swoich synagogach (Ew. Mateusza 10:17). Paweł powiedział: (24) Od Żydów 
pięciokrotnie otrzymałem czterdzieści razów bez jednego. (25) Trzy razy byłem bity rózgami, raz 
kamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. (2 List 
do Koryntian 11:24-25). Jezus powiedział, że będziemy przyprowadzani przed rządzących. Nawet 
rząd będzie czasami używany, by stanąć w opozycji przeciwko celom Jezusa Chrystusa. Będziecie 
przyprowadzani przed namiestników i królów z powodu Jezusa, aby zaświadczyć przed nimi, dla 
nich lub przeciwko nim.  
 
 Jestem nauczycielem w Charis Bible College. Prowadziłem wykład na temat ewangelizacji 
i opowiadałem studentom, jak mogliby używać ewangelizacyjnych listów i swojego świadectwa, 
by wychodzić do zgubionych. Sam napisałem i wysłałem taki list do około 100 ludzi. W kilka dni 
później dostałem telefon od pewnej kobiety z miasta, o imieniu Mary Anne. Powiedziała: „Nie 
ujdzie ci to na sucho. Nie możesz mi mówić o Jezusie Chrystusie – nie ujdzie ci to na sucho. Jak 
w ogóle zdobyłeś mój adres?”. Odpowiedziałem: „Cóż, z książki telefonicznej”. Ona na to: „Jesteś 
kłamcą! Moje nazwisko i adres nie są zamieszczone w książce telefonicznej!”. Odpowiedziałem: 
„Ale stamtąd je dostałem”. „Jutro policja się z tobą skontaktuje”. Pomyślałem sobie: „Czy Biblia 
jest w ogóle prawdziwa?”. Policja skontaktowała się ze mną następnego dnia i spędziła ze mną 
2 godziny, starając się mnie przesłuchać. 
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 Widzisz, co chcę powiedzieć? Policja zmarnowała 2 godziny swojej pracy, kiedy przestępcy 
biegają wolno po ulicach. Dlaczego? Ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na Ewangelię. 
Czy Słowo Boże naprawdę jest prawdą? Jeśli oprzesz się na Słowie Bożym, jeśli jesteś odważny, 
by świadczyć, jeśli jesteś odważny, by głosić Jezusa i żyć sprawiedliwym życiem między ludźmi, 
opozycja się pojawi. Są moce dobra i są moce zła. Jezus ostrzegł swoich uczniów, by byli 
na to przygotowani. 
 
 On powiedział w Ew. Mateusza 10:19 – Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie 
mówić. Będzie wam bowiem dane w tej godzinie, co macie mówić. Z Bożym Duchem przyjdzie 
mądrość tak, jak do Szczepana. Ludzie nie mogli znieść mądrości, w której przemawiał. Jezus 
mówi w wierszach od 22 do 23: I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego 
imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. (23) A gdy będą was prześladować w tym 
mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, 
aż przyjdzie Syn Człowieczy. Opozycja przeciw sprawiedliwości Jezusa Chrystusa jest 
rzeczywistością – jeśli tylko jesteś wykonawcą Słowa, a nie tylko słuchaczem. 
 
 Pewnego dnia znalazłem się w parku i zobaczyłem starszą panią siedzącą na huśtawce. 
Pomyślałem sobie: „Wygląda niegroźnie; nie zrobi mi krzywdy”. Zapytałem ją, czy mogę się 
przysiąść, po czym usiadłem i zacząłem z nią rozmawiać. Dowiedziałem się, że na imię miała 
Jane, więc ją zapytałem: „A tak w ogóle, to czym się zajmujesz?”. Ona na to: „Jestem już 
staruszką, nigdzie już nie pracuję. Jestem na emeryturze. A ty czym się zajmujesz?” – zapytała. 
„Pracuję w organizacji para-kościelnej”. Nagle jej twarz zmieniła się. „Tylko mi nie mów o Bogu! 
Nie waż się mówić o Jezusie!” – powiedziała. Powiedziałem jej: „Jane, nie powinnaś tak mówić”, 
ona na to: „Jeśli sam Jezus stałby tutaj przede mną, naplułabym mu w twarz!”. Odpowiedziałem: 
„Jane! Nie powinnaś mówić takich strasznych rzeczy! Musiałaś doznać wiele cierpienia 
od kościoła, skoro tak mówisz, ale Jane, nie powinnaś tak mówić! Pozwól, że opowiem ci o mojej 
rodzinie”. „Nie!” – krzyknęła: „Masz do mnie nie mówić. Masz zamiar mi mówić o Jezusie 
Chrystusie i o tym, co Bóg zrobił w twojej rodzinie, a ja nie mam zamiaru ci na to pozwolić. 
Zakazuję ci mówić”. Odpowiedziałem: „Jane, proszę, muszę ci powiedzieć o Jezusie”. Ona 
odpowiedziała: „Nie! Mówię ci, ZAMKNIJ SIĘ!”. 
 
 Miała ze sobą małego pieska na smyczy, którego tak długo ciągnęła do siebie, aż ten w końcu 
z nią usiadł i zaczął na mnie warczeć, po czym odeszła. Kobieta straciła nad sobą panowanie, 
z powodu ducha nieposłuszeństwa, który w niej się obudził. Była całkowicie pod kontrolą wroga. 
Pomyślałem: „Nie przywykłem do tego, aby ludzie na mnie krzyczeli. Nie przywykłem 
do krzyczenia mi w twarz”. Ale w stosunku do Jane nie czułem nic innego jak współczucie 
i miłość. Ona całkowicie straciła nad sobą kontrolę, a ja doskonale panowałem nad sobą. 
Poszedłem do domu i powiedziałem: „Panie, wiesz co? Największym cudem było to, 
że ja panowałem nad sobą. Kiedy ta kobieta skakała mi do oczu – nie czułem nic innego, jak tylko 
miłość i współczucie”. 

 
 Prześladowanie i opozycja przyjdą, kiedy pójdziemy w imieniu Jezusa. Ten sam Boży Duch, 
który daje odwagę do głoszenia Jezusa, nawet kiedy jesteśmy odrzuceni ze względu na Jego imię 
– ten sam Duch da nam pocieszenie i siłę w każdej sytuacji. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 3:12. Ci, którzy żyją pobożnie, będą doświadczali czego? 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Jak byś zdefiniował prześladowanie?___________________________________________ 
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3. Ew. Marka 4:16-17. Z jakiego powodu przychodzi ucisk i prześladowanie? 
_________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:1, 4. Czym skutkowało prześladowanie w Jerozolimie? 
_________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Mateusza 5:10-12. Nad prześladowanymi jest błogosławieństwo. Nad 
prześladowanymi ze względu na?______________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Ew. Mateusza 5:12. Czego wierzący mogą się spodziewać w przyszłości, będąc 
prześladowanymi za sprawiedliwość?__________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 9:4-5. Kogo prześladował Saul?________________________ 
 

8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 9:1. Kogo prześladował Saul w rzeczywistości? ___________ 
 

9. Przeczytaj List do Galacjan 6:12. Judaiści z Listu do Galacjan próbowali dodać 
do Ewangelii przymus przestrzegania religijnego Prawa. Czego chcieli uniknąć? 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
2 List do Tymoteusza 3:12 – (12) Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, 
będą prześladowani. 

 
Ew. Marka 4:16-17 – (16) Podobnie ci, którzy zostali posiani na miejscach skalistych, są tymi, 
którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast je z radością przyjmują; (17) Jednak nie mają w sobie 
korzenia, lecz trwają do czasu. Potem, gdy przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, 
zaraz się gorszą. 

 
Dz. Apostolskie 8:1,4 – (1) A Saul zgodził się na zabicie go. W tym czasie zaczęło się wielkie 
prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach 
Judei i Samarii. (4) A ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc słowo [Boże]. 

 
Ew. Mateusza 5:10-12 – (10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu 
sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. (11) Błogosławieni jesteście, gdy 
z mego powodu będą wam złorzeczyć, prześladować was i mówić kłamliwie wszystko, co złe, 
przeciwko wam. (12) Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; tak 
bowiem prześladowali proroków, którzy [byli] przed wami. 

 
Ew. Mateusza 5:12 – (12) Radujcie się i weselcie, ponieważ obfita jest wasza nagroda w niebie; 
tak bowiem prześladowali proroków, którzy [byli] przed wami. 

 
Dz. Apostolskie 9:4-5 – (4) Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, 
dlaczego mnie prześladujesz? (5) Wtedy zapytał: Kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: 
Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi. 

 
Dz. Apostolskie 9:1 – (1) A Saul, dysząc jeszcze groźbą i [chęcią] mordu wobec uczniów Pana, 
poszedł do najwyższego kapłana; 
 
List do Galacjan 6:12 – (12) Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was 
do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa.  
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Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 3:12. Ci, którzy żyją pobożnie, będą doświadczali 
prześladowania. 

 
2. Jak byś zdefiniował prześladowanie?  

Znęcanie się; powodowanie cierpienia ze względu na wiarę. 
 
3. Ew. Marka 4:16-17. Z jakiego powodu przychodzi ucisk i prześladowanie?  

Ze względu na Słowo, aby je zabrać. 
 
4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:1,4. Czym skutkowało prześladowanie w Jerozolimie? 

Ludzie rozeszli się wszędzie, opowiadając Słowo Boże. 
 
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 5:10-12. Nad prześladowanymi jest błogosławieństwo. Nad 

prześladowanymi ze względu na sprawiedliwość i imię Jezusa. 
 
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 5:12. Czego wierzący mogą się spodziewać w przyszłości, będąc 

prześladowanymi za sprawiedliwość? Wspaniałej nagrody w niebie. 
 
7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 9:4-5. Kogo prześladował Saul? Jezusa. 
 
8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 9:1. Kogo prześladował Saul w rzeczywistości?  

Uczniów (chrześcijan) Pańskich. 
 
9. Przeczytaj List do Galacjan 6:12. Judaiści z Listu do Galacjan próbowali dodać 

do Ewangelii przymus przestrzegania religijnego Prawa. Czego chcieli uniknąć?  
Chcieli uniknąć prześladowania za krzyż Chrystusa. Innymi słowy, chcieli uniknąć 
prześladowania, które przyszło za głoszenie, że zbawienie jest z łaski przez wiarę 
w Chrystusa. 
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Poziom 3 Lekcja 6 
 

KRÓL I JEGO KRÓLESTWO 
Don Krow 

 
 Tym, co odróżniało Izraela od innych narodów w Starym Testamencie, była teokracja. Inaczej 
rzecz ujmując, Izraelem bezpośrednio rządził Bóg (Ks. Izajasza 43:15). Później w dziejach Izraela, 
Naród wybrany zapragnął, by być takim samym narodem jak wszystkie inne kraje, w których rządy 
sprawował król (1 Ks. Samuela 8:5-19). Bóg spełnił ich prośbę i wybrał im króla imieniem Saul 
(1 Ks. Samuela 10:24-25). Później, w skutek nieposłuszeństwa Saula, Bóg wzbudził nowego króla 
Izraelowi – Dawida, człowieka według Bożego serca (Dz. Apostolskie 13:21-22 i 1 Ks. Królewska 
15:3). 
 
 Król miał być widzialną reprezentacją niewidzialnego Boga (5 Ks. Mojżeszowa 17:14-20). 
Kiedy król podążał za Bogiem, on i jego kraj prosperował. Kiedy jednak król zawodził 
w podążaniu za Panem, on i jego kraj popadali w niewolę i ruinę (1 Ks. Samuela 15:22-23). 
 
 Gdy Bóg wybrał kogoś na króla, posyłał do niego proroka, by namaścił nowego króla olejem. 
Symbolicznie rzecz ujmując, Duch Święty zstępował na wybrańca, aby go uzdolnić i namaścić 
do rządzenia. W tym czasie Duch Boży zstępował na niego i przemieniał jego serce, aby ten mógł 
rządzić w sprawiedliwości, ponieważ Bóg był z nim (1 Ks. Samuela 10:1, 6-7 i 9). 
Od namaszczenia do rządzenia (albo do bycia królem) pochodzi idea Mesjasza. Słowo 
namaszczony w języku hebrajskim to Masziach (Mesjasz), a w greckim christos (Chrystus). 
Prorocy Starego Testamentu przepowiadali, że w przyszłości przyjdzie Mesjasz (namaszczony) 
i Bóg z nieba ustanowi Królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone (Ks. Daniela 2:44, 7:14 i 27). 
Zauważ, że Jezus nigdy nie wyjaśniał Żydom, co miał na myśli, mówiąc o Królestwie. Oni 
rozumieli starotestamentową koncepcję Królestwa (Ks. Izajasza 9:6-7, 11:1-6; Ks. Daniela 2:44, 
7:13-14, 18 i 27). 
 
 Bez podstawowej wiedzy na temat Królestwa, nie można zrozumieć przesłania Jezusa. 
To o Królestwie głosił Jezus i tylko o nim kazał głosić swoim uczniom (Ew. Marka 1:14-15, 
Ew. Łukasza 16:16, 9:1-2, Dz. Apostolskie 28:23-31, Ew. Mateusza 24:14). Odnosiło się ono 
również do zbawienia i do życia wiecznego (List do Hebrajczyków 2:3; Ew. Mateusza 19,16, 
19:23; Dz. Apostolskie 28:23-24, 28 i 30-31). W wyrażeniu Królestwo Boże, kryje się idea Boga 
jako Króla, który rządzi daną grupą ludzi. Aby stać się obywatelem Bożego Królestwa, należy 
sprostać pewnym wymaganiom. Pierwszym wymaganiem była przemiana serca, którą Biblia 
nazywa nawróceniem – opamiętaniem się. Zmiana nastawienia serca w stosunku do Boga; 
odwrócenie się od Szatana, grzechu i swoich dróg do Boga, do Chrystusa i Jego dróg. W rezultacie 
Bóg oferuje (jako dar przez przelaną krew Jezusa) przebaczenie grzechów i życie wieczne 
(List do Rzymian 6:23). Ta dobra nowina jest także nazywana Ewangelią łaski i głoszeniem 
Królestwa Bożego (Dz. Apostolskie 20:24-25). Cechą Królestwa Bożego jest łaska (Ew. Mateusza 
20:1-16), a przyszło ono cicho i w tajemnicy przez posługę Jezusa (Ew. Mateusza 13:33). Pewnego 
dnia przyjdzie w chwale, widzialne i kompletne (Ew. Mateusza 13:36-43). 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ks. Daniela 2:44. Starotestamentowi prorocy zapowiadali nadejście Mesjasza 
(namaszczonego) i ustanowienie przez Boga Królestwa, które będzie trwało: 

A. przez 1000 lat. 
B. nigdy nie przeminie. 
C. będzie tymczasowe. 
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2. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:17, 23. Co głosił Jezus?_________________________________ 
 
3. Przeczytaj Ew. Marka 1:14-15. Jezus głosił Ewangelię...?_____________________________ 
 
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 4:43. Jezus został posłany przez Boga, aby...?__________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
5. Przeczytaj Ew. Jana 4:25. W Piśmie Świętym, Jezus nigdy nie tłumaczył Żydom, 

co ma na myśli, mówiąc o Królestwie. To była starotestamentowa obietnica, która: 
A. wcale nie była znana. 
B. myśleli, że się nigdy nie spełni. 
C. była oczekiwana. 

 
6. Przeczytaj Ew. Łukasza 9:1-2. Jakie 3 rzeczy mieli wykonać apostołowie?______________ 

__________________________________________________________________________ 
 
7. Przeczytaj Ew. Łukasza 10:1-2, 8-9. Co nakazał Jezus głosić 70 swoim uczniom? 

__________________________________________________________________________ 
 
8. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:2. Zgodnie z żydowską definicją, słowo Chrystus oznacza tego, 

który jest...?________________________________________________________________ 
 
9. Przeczytaj Dz. Apostolskie 17:7. Sprzeczne z prawem rzymskim, Żydzi powiedzieli, 

że Apostoł Paweł nauczał, że był inny...?_________________________________________ 
 
10. Przeczytaj Dz. Apostolskie 19:8-10. W Efezie Paweł przemawiał odważnie, przekonując 

innych o...?________________________________________________________________ 
 
11. Przeczytaj Dz. Apostolskie 28:23-31. O czym nauczał Apostoł Paweł w wersecie 31? 

_________________________________________________________________________ 
 
12. Przeczytaj Ew. Mateusza 24:14. Co miało być głoszone na cały świat? ________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
13. Przeczytaj Dz. Apostolskie 20:24-25. Czasami Ewangelia o Królestwie jest nazywana 

Ewangelią...?_______________________________________________________________ 
 
14. Przeczytaj Łukasza 16:16. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:16. Bez zrozumienia podstawowych 

informacji na temat Królestwa, niemożliwym jest zrozumienie przesłania Jezusa. Jezus 
głosił o Królestwie i jedynie o Królestwie kazał swoim uczniom: 

A. głosić. 
B. nic nie mówić. 
C. zastanawiać się. 

 
15. Przeczytaj Ew. Mateusza 6:10. Najprościej mówiąc, Królestwo Boże to rządy sprawowane 

przez Boga. W jaki sposób wyraża to podany werset?_______________________________ 
__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

16. Przeczytaj List do Kolosan 1:13-14 i List do Rzymian 14:9. W wyrażeniu Królestwo Boże, 
znajduje się idea, w której grupa osób co robi? 

A. zaprasza Jezusa do swoich serc. 
B. akceptuje Boże rządy (odrzucając Szatana) i otrzymuje Jego przebaczenie. 
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C. przyłącza się do kościoła. 
 
17. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:17. Aby wejść do Królestwa Bożego, wymagana jest zmiana 

serca. Biblia nazywa tę zmianę serca: 
A. zadośćuczynieniem. 
B. uczynkami Prawa. 
C opamiętaniem. 

 
18. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:18. Czy odwróciłeś się od Szatana do Boga, od ciemności 

do światła, aby przyjąć przebaczenie swoich grzechów?_____________________________ 
 
19. Przeczytaj Ks. Ezechiela 36:26-27 oraz Dz. Apostolskie 11:15-18. Czy dano ci nowe serce, 

nowego ducha, który sprawił, że chodzisz Bożymi drogami? _________________________ 
 
20. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13-14. Czy zawołałeś już do Pana o przebaczenie grzechów? 

__________________________________________________________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ks. Daniela 2:44 – (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie 
będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe 
królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, 
 
Ew. Mateusza 4:17,23 – (17) Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się 
bowiem królestwo niebieskie. (23) I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, 
głosząc ewangelię królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi. 
 
Ew. Marka 1:14-15 – (14) Lecz potem, gdy Jan został wtrącony [do więzienia], Jezus przyszedł 
do Galilei, głosząc ewangelię królestwa Bożego; (15) I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się 
królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie ewangelii. 
 
Ew. Łukasza 4:43 – (43) Lecz on powiedział do nich: Także innym miastom muszę głosić królestwo 
Boże, bo po to zostałem posłany. 
 
Ew. Jana 4:25 – (25) Kobieta mu powiedziała: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy 
on przyjdzie, oznajmi nam wszystko. 
 
Ew. Łukasza 9:1-2 – (1) A [Jezus], przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc i władzę 
nad wszystkimi demonami i [moc], aby uzdrawiali choroby. (2) I rozesłał ich, żeby głosili 
królestwo Boże i uzdrawiali chorych. 
 
Ew. Łukasza 10: 1-2, 8-9 – (1) A potem Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu i rozesłał 
ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego [sam] miał przyjść. (2) I mówił 
im: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał 
robotników na swoje żniwo. (8) A gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, 
co przed wami położą; (9) I uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są, i mówcie im: Przybliżyło się 
do was królestwo Boże. 
 
Ew. Łukasza 23:2 – (2) I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Zastaliśmy tego [człowieka], jak odwracał 
naród i zakazywał płacić podatki cesarzowi, mówiąc, że on jest Chrystusem, królem. 
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Dz. Apostolskie 17:7 – (7) A Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, 
mówiąc, że jest inny król, Jezus. 
 
Dz. Apostolskie 19:8-10 – (8) Potem przez trzy miesiące przychodził do synagogi i odważnie 
mówił, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym. (9) Gdy jednak niektórzy się upierali i nie 
chcieli uwierzyć, i mówili źle o tej drodze wobec tłumów, odstąpił od nich, odłączył uczniów 
i codziennie rozprawiał w szkole niejakiego Tyrannosa. (10) Działo się tak przez dwa lata, tak 
że wszyscy mieszkańcy Azji usłyszeli słowo Pana Jezusa, zarówno Żydzi, jak i Grecy. 
 
Dz. Apostolskie 28:23-31 – (23) Wyznaczyli mu dzień i przyszło wielu do niego do kwatery, 
a on od rana do wieczora przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym i przekonywał o Jezusie 
na podstawie Prawa Mojżesza i Proroków. (24) I niektórzy uwierzyli temu, co mówił, a inni nie 
uwierzyli. (25) Poróżnieni ze sobą rozeszli się, gdy Paweł powiedział [to] jedno: Słusznie Duch 
Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców: (26) Idź do tego ludu i mów: 
Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie, i patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. 
(27) Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby oczami nie widzieli 
ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. 
(28) Niech wam więc będzie wiadome, że poganom zostało posłane to zbawienie Boże, a oni będą 
słuchać. (29) A gdy to powiedział, Żydzi odeszli, wiodąc ze sobą zacięty spór. (30) Przez całe dwa 
lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili 
do niego; (31) Głosząc królestwo Boże i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa, 
ze wszelką odwagą i bez przeszkód.  
 
Ew. Mateusza 24:14 – (14) A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie 
na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy przyjdzie koniec. 
 
Dz. Apostolskie 20:24-25 – (24) Lecz ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym 
tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać 
świadectwo o ewangelii łaski Bożej. (25) A teraz wiem, że wy wszyscy, wśród których przebywałem, 
głosząc królestwo Boże, już więcej nie zobaczycie mojej twarzy. 
 
Ew. Łukasza 16:16 – (16) Prawo i Prorocy [byli] do Jana. Odtąd jest głoszone królestwo Boże 
i każdy się do niego gwałtem wdziera.  
 
Ew. Mateusza 6:10 – (10) Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, 
tak jak w niebie. 
 
List do Kolosan 1:13-14 – (13) Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego 
umiłowanego Syna; (14) W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów. 
 
List do Rzymian 14:9 – (9) Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i [nad] 
umarłymi, i nad żywymi. 
 
Ew. Mateusza 4:17 – (17) Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się 
bowiem królestwo niebieskie.  
 
Dz. Apostolskie 26:18 – (18) Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócili się od ciemności do światła, 
od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi 
przez wiarę we mnie. 
 
Ks. Ezechiela 36:26-27 – (26) I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, 
i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego ducha dam 
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do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw 
będziecie przestrzegać i wykonywać je. 
 
Dz. Apostolskie 11:15-18 – (15) A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, tak jak 
na nas na początku. (16) I przypomniałem słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale 
wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. (17) Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar co nam, którzy 
uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, abym mógł zabronić Bogu? 
(18) A usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc: A więc i poganom dał Bóg pokutę 
ku życiu. 
 
Ew. Łukasza 18:13-14 – (13) A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, 
ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. (14) Mówię wam, że raczej 
ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. [Każdy] bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.  
 

 
Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj Ks. Daniela 2:44. Starotestamentowi prorocy zapowiadali nadejście Mesjasza 

(namaszczonego) i ustanowienie przez Boga Królestwa, które B. nigdy nie przeminie. 
 

2. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:17, 23. Co głosił Jezus?  
Opamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. 

 
3. Przeczytaj Ew. Marka 1:14-15. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym. 

 
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 4:43. Jezus został posłany przez Boga, aby głosić Królestwo Boże. 

 
5. Przeczytaj Ew. Jana 4:25. W Piśmie Świętym, Jezus nigdy nie tłumaczył Żydom, 

co ma na myśli, mówiąc o Królestwie. To była starotestamentowa obietnica, która:  
C. była oczekiwana. 

 
6. Przeczytaj Ew. Łukasza 9:1-2. Jakie 3 rzeczy mieli wykonać apostołowie?  

Mieli wyganiać demony, leczyć choroby i głosić Królestwo Boże. 
 

7. Przeczytaj Ew. Łukasza 10:1-2, 8-9. Co nakazał Jezus głosić 70 swoim uczniom?  
Kazał głosić Królestwo Boże. 

 
8. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:2. Zgodnie z żydowską definicją, słowo Chrystus oznacza tego, 

który jest Królem. 
 

9. Przeczytaj Dz. Apostolskie 17:7. Sprzeczne z prawem rzymskim, Żydzi powiedzieli, 
że Apostoł Paweł nauczał, że był inny Król – Jezus. 

10. Przeczytaj Dz. Apostolskie 19:8-10.W Efezie Paweł przemawiał odważnie, przekonując 
innych o Królestwie Bożym. 
 

11. Przeczytaj Dz. Apostolskie 28:23-31. O czym nauczał Apostoł Paweł w wersecie 31? 
Paweł nauczał o Królestwie Bożym i o tym, co dotyczyło Pana Jezusa Chrystusa. 
 

12. Przeczytaj Ew. Mateusza 24:14. Co miało być głoszone na cały świat?  
Ewangelia o Królestwie. 
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13. Przeczytaj Dz. Apostolskie 20:24-25. Czasami Ewangelia o Królestwie jest nazywana 
Ewangelią łaski Bożej. 

 
14. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:16. Bez zrozumienia podstawowych informacji na temat 

Królestwa, niemożliwym jest zrozumienie przesłania Jezusa. Jezus głosił o Królestwie 
i jedynie o Królestwie kazał swoim uczniom: A. głosić. 

 
15. Przeczytaj Ew. Mateusza 6:10. Najprościej mówiąc, Królestwo Boże to rządy sprawowane 

przez Boga. W jaki sposób wyraża to podany werset?  
Bóg będzie czynił swoją wolę na ziemi, tak jak to robi w niebie. 

 
16. Przeczytaj List do Kolosan 1:13-14 i List do Rzymian 14:9. W wyrażeniu Królestwo Boże, 

znajduje się idea, w której grupa osób co robi?  
B. akceptuje Boże rządy (odrzucając Szatana) i otrzymuje Jego przebaczenie. 

 
17. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:17. Aby wejść do Królestwa Bożego, wymagana jest zmiana 

serca. Biblia nazywa tę zmianę serca: C. pokutą. 
 

18. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:18. Czy odwróciłeś się od Szatana do Boga, od ciemności 
do światła, aby przyjąć przebaczenie swoich grzechów? 

 
19. Przeczytaj Ks. Ezechiela 36:26-27 oraz Dz. Apostolskie 11:15-18. Czy dano ci nowe serce, 

nowego ducha, który sprawił, że chodzisz Bożymi drogami? 
 

20. Przeczytaj Ew. Łukasza 18:13-14. Czy zawołałeś już do Pana o przebaczenie grzechów? 
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Poziom 3 Lekcja 7 
 

OBIEKT ZBAWIAJĄCEJ WIARY 
Don Krow 

 
 Wyobraź sobie, że stoisz na czyimś ślubie i słyszysz jak Pan Młody, stojąc przed pastorem, 
słyszy pytanie: „Czy ty, bierzesz sobie tę kobietę, aby była twoją kucharką, sprzątaczką 
i zmywarką do naczyń? Czy bierzesz ją sobie, aby od dziś aż do śmierci odkurzała, zmywała 
podłogi i ścierała kurze?”. Nagle przyszła żona woła: „STOP! Jeśli potrzebujesz kogoś, kto będzie 
tylko robił za ciebie różnego rodzaje rzeczy, zatrudnij sobie pokojówkę. Chcę, żebyś mnie kochał 
i wziął mnie taką, jaka jestem. Jeśli mnie taką weźmiesz, tamte rzeczy nie będą problemem, ale 
chcę, żebyś wziął mnie! Całą mnie! Nie pomijaj mnie, patrząc jedynie na korzyści”. 
 
 A.W. Tozer powiedział: „Wydaje się dziwnym, że niektórzy kaznodzieje nigdy nie zauważyli, 
że jedynym prawdziwym obiektem zbawiającej wiary jest, nie kto inny, jak tylko Chrystus – nie 
zbawienie Chrystusa, czy też panowanie Chrystusa, ale jedynie sam Chrystus. Bóg nie zaoferował 
zbawienia temu, kto uwierzy w jeden z urzędów Chrystusa, żaden też z Jego urzędów nigdy nie był 
przedstawiony, jako obiekt wiary. Nie zostaliśmy także powołani do wiary w ofiarę, w krzyż, czy 
też w kapłaństwo Zbawcy. Wszystko to jest zawarte w osobie Chrystusa, ale to nigdy nie jest 
oddzielone od siebie. Tym bardziej nie wolno nam przyjmować jednego urzędu Chrystusa, 
odrzucając inne. Poglądy, na które się nam dzisiaj zezwala, to herezja dzisiejszych czasów i jak 
każda herezja, przynoszą one złe konsekwencje pośród chrześcijan” (Korzeń Sprawiedliwości, 
s. 84-86). 
 
 Rozumiesz? Dlaczego przyjmujemy tylko część Chrystusa (Jego korzyści dla nas), Jego urząd, 
a nie Jego samego? To to samo, co wchodzenie z żoną w związek małżeński z rolą osobistej 
kucharki, a nie z nią samą. 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Jana 1:12. Tym, którzy go przyjęli jako: 
A. Jego samego (Pana Jezusa Chrystusa). 
B. Jezusa jako Zbawiciela, Jezusa jako Pana. 
D. Jezusa jako najwyższego kapłana, aby im dał moc stania się synami (lub dzieci) Boga. 

 
2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 16:31. Mamy uwierzyć w kogo? __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
3. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:46. Co znaczy słowo Pan? ________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21. Co znaczy słowo Jezus? ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:2. Co znaczy słowo Chrystus? ____________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
6. Przeczytaj List do Rzymian 1:16. Zgodnie z tym wersetem, Ewangelią czy też dobrą nowiną 

jest...? _____________________________________________________________________ 
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7. Przeczytaj List do Rzymian 1:1-3. Ewangelia Boga koncentruje się na...? 
___________________________________________________________________________ 

 
Części Jego Syna, czy na całym Jego Synu? _______________________________________ 

 
8. Przeczytaj Ew. Jana 6:54. Kiedy coś zjesz, oznacza to, że...? __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
9. Przeczytaj List do Galacjan 3:27. Kiedy ktoś jest ochrzczony w Chrystusa, nakłada 

na siebie...? _________________________________________________________________ 
 

Którą Jego część na siebie nakładasz? ____________________________________________ 
 
10. Przeczytaj Dz. Apostolskie 9:5-6. Kiedy Saul się nawrócił, o jakie dwie rzeczy zapytał 

Jezusa?___________________________________________________________________ 
 
11. Przeczytaj List do Rzymian 7:4. Komu zostaliśmy zaślubieni? _______________________ 
 

Której jego części? Do tego, co…?_____________________________________________ 
 
12. Czy cieszysz się dobrym małżeństwem z Chrystusem? Czy rozmawiasz z Nim, wyznajesz 

Mu miłość i uwielbiasz Go?___________________________________________________ 
 

 
Wersety użyte w pytaniach 

 
Ew. Jana 1:12 – (12) Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, 
[to jest] tym, którzy wierzą w jego imię; 
 
Dz. Apostolskie 16:31 – (31) A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz 
zbawiony, ty i twój dom. 
 
Ew. Łukasza 6:46 – (46) Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, 
co mówię? 
 
Ew. Mateusza 1:21 – (21) I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud 
od jego grzechów. 
 
Ew. Łukasza 23:2 – (2) I zaczęli go oskarżać, mówiąc: Zastaliśmy tego [człowieka], jak odwracał 
naród i zakazywał płacić podatki cesarzowi, mówiąc, że on jest Chrystusem, królem. 
 
List do Rzymian 1:16 – (16) Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest [ona] 
mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, [potem] i Greka. 
 
List do Rzymian 1:1-3 – (1) Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony 
do [głoszeniu] ewangelii Boga; (2) (Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach 
świętych); (3) O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził 
z potomstwa Dawida; 
 
Ew. Jana 6:54 – (54) Kto je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę 
w dniu ostatecznym. 
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List do Galacjan 3:27 – (27) Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, 
przyodzialiście się w Chrystusa. 
 
Dz. Apostolskie 9:5-6 – (5) Wtedy zapytał: Kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: Ja jestem 
Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi. (6) A [Saul], drżąc i bojąc 
się, powiedział: Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego: Wstań i idź do miasta, a [tam ci] 
powiedzą, co masz robić. 
 
List do Rzymian 7:4 – (4) Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało 
Chrystusa, abyście należeli do innego, [to znaczy] tego, który został wskrzeszony z martwych, 
abyśmy przynosili Bogu owoc. 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Jana 1:12. Tym, którzy go przyjęli jako: A. Jego samego  
(Pana Jezusa Chrystusa), aby im dał moc stania się synami (lub dzieci) Boga. 

 
2. Przeczytaj Dz. Apostolskie 16:31. Mamy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. 
 
3. Przeczytaj Ew. Łukasza 6:46. Co znaczy słowo Pan? Władca, rządca, szef; ktoś, kto 

ma prawo władać naszym życiem. Słowo to implikuje także Boskość. 
 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 1:21. Co znaczy słowo Jezus? Jezus jako Zbawiciel. 
 
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 23:2. Co znaczy słowo Chrystus? Jezus jako nasz Króla Mesjasz. 
 
6. Przeczytaj List do Rzymian 1:16. Zgodnie z tym wersetem, Ewangelią czy też dobrą nowiną 

jest sam Chrystus, do którego przypisane są pozostałe określenia, które przynoszą nam 
korzyść. 

 
7. Przeczytaj List do Rzymian 1:1-3. Ewangelia Boga koncentruje się na Bożym Synu, Jezusie 

Chrystusie, naszym Panu. Części Jego Syna, czy na całym Jego Synu? Na Nim całym. 
 
8. Przeczytaj Ew. Jana 6:54. Kiedy coś zjesz, oznacza to, że przyjmujesz cały pokarm. 

To, co jesz, staje się twoją siłą, twoim życiem. 
 
9. Przeczytaj List do Galacjan 3:27. Kiedy ktoś jest ochrzczony w Chrystusa, nakłada na siebie 

Chrystusa. Którą Jego część na siebie nakładasz? Jego całego. 
 
10. Przeczytaj Dz. Apostolskie 9:5-6. Kiedy Saul się nawrócił, o jakie dwie rzeczy zapytał 

Jezusa? Kim jesteś i co mam zrobić? 
 
11. Przeczytaj List do Rzymian 7:4. Komu zostaliśmy zaślubieni? Panu Jezusowi 

Chrystusowi. Której Jego części? Jemu całemu. 
 
12. Czy cieszysz się dobrym małżeństwem z Chrystusem? Czy rozmawiasz z Nim, wyznajesz 

Mu miłość i uwielbiasz Go? 
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Poziom 3 Lekcja 8 
 

WŁAŚCIWE UŻYWANIE BOŻEGO PRAWA 
Don Krow 

 
 Pewnego razu Joe i ja rozmawialiśmy nad jeziorem z Billem i Stevem. Powstało pytanie: 
„W jaki sposób ktoś, kto nigdy wcześniej nie słyszał o Bogu ani o Jezusie, miałby zostać 
pociągnięty do odpowiedzialności przed Bogiem?”. Powiedziałem: „Bill, przypuśćmy, że udałeś 
się do domu Steva, ale go tam nie zastałeś. Jedynie jego żonę. Jeśli popełniłbyś z nią cudzołóstwo, 
czułbyś się winny za naruszenie żony swojego przyjaciela? Nawet nie słysząc wcześniej 
o Dziesięciu Przykazaniach, czy nie mając nigdy Biblii w ręku? Skąd wzbudziłoby się w tobie 
poczucie winy?”. 
 
 Widzisz, Bóg dał każdej osobie, poprzez Prawo i sumienie, zdolność do rozróżniania tego, 
co jest właściwe i poczucia winy za swoje błędy. Prawo i sumienie to sędziowie, którzy albo 
oskarżają, albo usprawiedliwiają tego kogoś, w zależności od postępowania (List do Rzymian 
2:14 - 15). 
 
 Do tego momentu Bill opowiadał mi o tym, jaką wspaniałą jest osobą. W ogóle nie odczuwał 
potrzeby Zbawcy. Więc udałem się do 2 Ks. Mojżeszowej 20 i zacząłem z Biblii czytać Dziesięć 
Przykazań. „Bill, czy Bóg zawsze był na pierwszym miejscu w twoim życiu? Czy zawsze 
go kochałeś bardziej niż wszystko inne na tym świecie? Jeśli nie, złamałeś pierwsze przykazanie” 
(2 Ks. Mojżeszowa 20:3). „Czy kiedykolwiek stawiałeś coś na równi z Bogiem? Jeśli tak, złamałeś 
także drugie przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:4). „Czy kiedykolwiek używałeś imienia Jezusa 
Chrystusa na przemian z przekleństwami? Jesteś winien złamania trzeciego przykazania” 
(2 Ks. Mojżeszowa 20:7). „Czy zawsze przestrzegałeś dnia, w którym uwielbiałeś i czciłeś Boga? 
Złamałeś przykazanie czwarte” (2 Ks. Mojżeszowa 20:8). „Czy zawsze czciłeś i szanowałeś 
swoich rodziców? Złamałeś także piąte przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:12). „Czy 
kiedykolwiek byłeś wściekły na kogoś do granic możliwości? Złamałeś szóste przykazanie” 
(2 Ks. Mojżeszowa 20:13 i Ew. Mateusza 5:21-22). „Czy kiedykolwiek patrzyłeś na kobietę 
pożądając jej? Złamałeś siódme przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:14 i Ew. Mateusza 5:27-28). 
„Czy kiedykolwiek zabrałeś coś, co nie należało do ciebie? Złamałeś także ósme przykazanie” 
(2 Ks. Mojżeszowa 20:15). „Zawsze mówiłeś prawdę? Jeśli nie, złamałeś dziewiąte przykazanie” 
(2 Ks. Mojżeszowa 20:16). „Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś, co należało do kogoś innego? 
Złamałeś dziesiąte przykazanie” (2 Ks. Mojżeszowa 20:17). „Czy już rozumiesz, dlaczego Jezus 
powiedział, że przyszedł zbawić grzeszników?” (Ew. Marka 2:16-17). 
 
 Problemem myślenia, że jesteśmy wystarczająco dobrzy, by dostać się do nieba jest fakt, 
że wszyscy przekroczyliśmy Dziesięć Przykazań. List Jakuba 2:10 mówi, że jeśli ktoś zachował 
całe Prawo, ale je złamał tylko w jednym punkcie, jest WINNY złamania całego Prawa. Prawo 
zostało nadane nie po to, aby uczynić cię sprawiedliwym, ale po to, aby objawić twój grzech 
(List do Rzymian 3:19-20). 
 
 Wszyscy potrzebujemy Zbawiciela! Słowo Zbawiciel oznacza kogoś, kto może cię wyratować 
z kary za grzech. Jezus uratował ginących, aby mieli życie wieczne (Ew. Mateusza 1:21). Nasza 
sprawiedliwość musi się równać Bożej, abyśmy byli wystarczająco dobrzy, by wejść do nieba 
(2 List do Koryntian 5:21). Dobrą nowiną Ewangelii nie jest jedynie przebaczenie grzechów, które 
oferuje Jezus, ale także otrzymanie Jego własnej sprawiedliwości, jako dar. List do Rzymian 5:17 – 
Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej 
ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, 
Jezusa Chrystusa. 
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Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Marka 2:16-17. Kogo przyszedł zbawić Jezus?_______________________ 
 

2. Przeczytaj List do Rzymian 2:1. Osądzając innych, co robimy samym sobie? Dlaczego? 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj List Jakuba 2:10. Jeśli zachowamy całe Boże Prawo, ale uchybiamy w jednym 
punkcie, jesteśmy winni...?____________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj List do Galacjan 3:10. Jeśli mamy zamiar osiągnąć sprawiedliwość przez 

przestrzeganie Prawa, jaką jego część powinniśmy przestrzegać?_____________________ 
Jak długo musimy ich przestrzegać?____________________________________________ 
Czy widzisz, dlaczego nie możemy zostać zbawieni przez staranie się być wystarczająco 
dobrym?__________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj List do Galacjan 2:16. Usprawiedliwienie jest darem sprawiedliwości, 
zagwarantowanym przez Boga, które sprawia, że człowiek jest z Bogiem pojednany. 
Usprawiedliwienie grzeszników jest zaoferowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jest 
dokonane raz na zawsze przez Jego śmierć i zmartwychwstanie (1 List do Koryntian 15:3-4 
i List do Rzymian 4:25).  
Przez co człowiek nie jest usprawiedliwiony? ____________________________________ 
W jaki sposób można zostać zbawionym? _______________________________________ 
Ilu ludzi będzie usprawiedliwionych przez Prawo? ________________________________ 

 
6. Przeczytaj List do Rzymian 6:14. Jako chrześcijanin jesteś: 

A. pod Prawem. 
B. pod łaską. 

 
7. Przeczytaj Ks. Ezechiela 18:20. Jeśli byłeś pod Prawem, jaką karę byś otrzymał za swój 

grzech?___________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj List do Rzymian 4:6-8. Jakie 3 rzeczy robi Bóg z twoimi grzechami, jeśli jesteś 
pod łaską? ________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj List do Rzymian 5:1. Czym możemy się cieszyć, kiedy jesteśmy 
usprawiedliwieni?___________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj List do Rzymian 5:9. Zbawieni przez krew Jezusa, zostaliśmy uratowani od...? 
_________________________________________________________________________ 

 
11. Przeczytaj List do Rzymian 10:4. Chrystus zakończył Prawo osiągając jako człowiek 

_____________________________________________________________ przed Bogiem. 
 

12. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1:30. Bóg ustanowił Jezusa, aby był naszą ______________ 
 

13. Przeczytaj List do Filipian 3:9. Działając w Prawie Mojżesza starasz się posiąść swoją 
własną ___________________________________________________________________ 

 
14. Przeczytaj 1 List do Koryntian 11:1. Jako chrześcijanie żyjemy pod prawem Chrystusa. 

Prawo Chrystusa to nie ustawy, których należy przestrzegać, ale życie, za które 
odpowiadamy przed pewną osobą. Tą osobą jest?__________________________________ 
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15. Przeczytaj List do Rzymian 8:3. Prawo nie mogło nas nigdy zbawić, ale nie dlatego, że było 
ono złe, tylko dlatego, że w słabościach naszego_______________________, nie mogliśmy 
go przestrzegać. 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Marka 2:16-17 – (16) A uczeni w Piśmie i faryzeusze, widząc, że je z celnikami i grzesznikami, 
mówili do jego uczniów: Cóż to [jest], że on je i pije z celnikami i grzesznikami? (17) A Jezus, 
usłyszawszy to, powiedział im: Nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać 
do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. 
 
List do Rzymian 2:1 – (1) Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, [kimkolwiek jesteś], który 
osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz 
drugiego, robisz to samo. 
 
List Jakuba 2:10 – (10) Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno [przykazanie], 
staje się winnym wszystkich. 
 
List do Galacjan 3:10 – (10) Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży 
przekleństwo, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest 
napisane w Księdze Prawa. 
 
List do Galacjan 2:16 – (16) Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale 
przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli 
usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie 
będzie usprawiedliwione żadne ciało. 
 
List do Rzymian 6:14 – (14) Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod 
prawem, lecz pod łaską. 
 
Ks. Ezechiela 18:20 – (20) Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani 
ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, 
a bezbożność spadnie na bezbożnego.  
 
List do Rzymian 4:6-8 – (6) Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg 
przypisze sprawiedliwość bez uczynków, [mówiąc]: (7) Błogosławieni, których nieprawości [są] 
przebaczone i których grzechy są zakryte. (8) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta 
grzechu. 
 
List do Rzymian 5:1 – (1) Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
 
List do Rzymian 5:9 – (9) Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy 
przez niego ocaleni od gniewu. 
 
List do Rzymian 10:4 – (4) Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto 
wierzy. 
 
1 List do Koryntian 1:30 – (30) Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla 
nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem; 
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List do Filipian 3:9 – (9) I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej która jest 
z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, [to jest] sprawiedliwość z Boga przez wiarę; 
 
1 List do Koryntian 11:1 – (1) Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja [jestem naśladowcą] 
Chrystusa. 
 
List do Rzymian 8:3 – (3) Co bowiem [było] niemożliwe dla prawa, w czym było [ono] słabe 
z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, 
potępił grzech w ciele; 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Ew. Marka 2:16-17. Kogo przyszedł zbawić Jezus? Grzeszników. 
 

2. Przeczytaj List do Rzymian 2:1. Osądzając innych, co robimy samym sobie?  
Potępiamy samych siebie, to znaczy ogłaszamy sąd nad sobą.  
Dlaczego? Ponieważ osądzając innych, robimy to samo. 

 
3. Przeczytaj List Jakuba 2:10. Jeśli zachowamy całe Boże Prawo, ale uchybimy w jednym 

punkcie, jesteśmy winni złamania całego Prawa. 
 
4. Przeczytaj List do Galacjan 3:10. Jeśli mamy zamiar osiągnąć sprawiedliwość przez 

przestrzeganie Prawa, jaką jego część powinniśmy przestrzegać? Wszystko.  
Jak długo musimy je przestrzegać? Bez żadnego uchybienia przez cały czas.  
Czy widzisz, dlaczego nie możemy zostać zbawieni przez staranie się być wystarczająco 
dobrym? Tak. 
 

5. Przeczytaj List do Galacjan 2:16. Usprawiedliwienie jest darem sprawiedliwości, 
zagwarantowanym przez Boga, które sprawia, że człowiek jest z Bogiem pojednany. 
Usprawiedliwienie grzeszników jest zaoferowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa i jest 
dokonane raz na zawsze przez Jego śmierć i zmartwychwstanie (1 List do Koryntian 15:3-4 
i List do Rzymian 4:25).  
Przez co człowiek nie jest usprawiedliwiony? Przez własne uczynki, czyli uczynki Prawa. 
W jaki sposób można zostać zbawionym? Przez wiarę (zaufanie) w Jezusa Chrystusa.  
Ilu ludzi będzie usprawiedliwionych przez Prawo? Nikt. 

 
6. Przeczytaj List do Rzymian 6:14. Jako chrześcijanin jesteś B. pod łaską. 

 
7. Czytaj Ks. Ezechiela 18:20. Jeśli byłeś pod Prawem, jaką karę byś otrzymał za swój grzech? 

Śmierć. 
 

8. Przeczytaj List do Rzymian 4:6-8. Jakie 3 rzeczy robi Bóg z twoimi grzechami, jeśli jesteś 
pod łaską? Przebacza je, zakrywa je i nie zalicza ich na moje konto. 

 
9. Przeczytaj List do Rzymian 5:1. Czym możemy się cieszyć, kiedy jesteśmy 

usprawiedliwieni? Pokojem z Bogiem (On nie jest na nas zły). 
 

10. Przeczytaj List do Rzymian 5:9. Zbawieni przez krew Jezusa zostaliśmy uratowani 
od gniewu (sądu za grzechy). 

 
11. Przeczytaj List do Rzymian 10:4. Chrystus zakończył Prawo osiągając jako człowiek 

sprawiedliwość przed Bogiem. 
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12. Przeczytaj 1 List do Koryntian 1:30. Bóg ustanowił Jezusa, aby był naszą mądrością, 
sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. 

 
13. Przeczytaj List do Filipian 3:9. Działając w Prawie Mojżesza, starasz się posiąść swoją 

własną sprawiedliwość. 
 

14. Przeczytaj 1 List do Koryntian 11:1. Jako chrześcijanie żyjemy pod prawem Chrystusa. 
Prawo Chrystusa to nie ustawy, których należy przestrzegać, ale życie, za które 
odpowiadamy przed pewną osobą. Tą osobą jest Chrystus. 

 
15. Przeczytaj List do Rzymian 8:3. Prawo nie mogło nas nigdy zbawić, ale nie dlatego, że było 

ono złe, ale dlatego, że w słabościach naszego ciała, nie mogliśmy go przestrzegać. 
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Poziom 3 Lekcja 9 
 

NIE POD PRAWEM, LECZ POD ŁASKĄ 
Don Krow 

 
 Ostatniej nocy miałem sen, w którym pewna kobieta była cały czas karana za wszystkie źle 
zrobione rzeczy (za swoje grzechy). Jakiś mężczyzna cały czas za nią chodził i gdy tylko ta kobieta 
popełniła jakiś błąd, on kręcił głową z obrzydzeniem, zdejmował swój pas i zaczynał ją bić. 
Za każde złe słowo i za każdy błąd otrzymywała karę. Przez cały czas kulejąc próbowała się 
uśmiechać i zachować dobre podejście, ale cały czas popełniała rzeczy, które wpędzały 
ją w tarapaty. To nie były jakieś wielkie rzeczy, ale za każdą nawet najdrobniejszą pomyłkę, którą 
ten człowiek dojrzał, ta kobieta była bita. Sprawa beznadziejna. Ona nie mogła przestać robić tak, 
aby nie wpadać co chwila w kłopoty. Pamiętam, jak bardzo było mi jej żal. Chciałem jej pomóc 
i uwolnić ją od tego człowieka. No i nagle się obudziłem. 
 
 Zacząłem myśleć o Bożej łasce – tej niezasłużonej, niezapracowanej przychylności Boga. Kiedy 
serce jest utwierdzone w łasce, nie staramy się już więcej zasłużyć na Bożą akceptację przez nasze 
zasługi, przez zachowywanie Jego Prawa w naszej własnej sile i możliwościach. Zdołaliśmy 
w końcu uciec od kary, na którą sobie zasłużyliśmy za złamanie Bożego Prawa. Zostaliśmy 
uratowani przez Jezusa. 
 
 Pomyśl o Jego przychylności, czyli o Jego akceptacji, o Jego wsparciu i błogosławieństwie. 
Kiedy chcesz uzyskać czyjąś przychylność, to co wtedy robisz? Starasz się robić i mówić w taki 
sposób, aby ten ktoś był zadowolony z ciebie i nie chcesz zrobić niczego, co by tego kogoś 
rozgniewało. To znaczy, że przez cały czas zachowujesz się tak, jak należy. Czy coś takiego jest 
w ogóle możliwe? To tak, jak z zaprzeczaniem prawu grawitacji. Możesz to robić przez jakiś czas, 
ale w końcu i tak spadniesz. Ono jest silniejsze od ciebie. 
 
 Mogę się porównać do kobiety z mojego snu. Czułem się tak, kiedy starałem się bardzo mocno 
robić wszystko jak należy, ale i tak w jakimś detalu zawodziłem. Myślałem, że jeśli uda mi się 
przetrwać dzień bez żadnego uchybienia, to dokonam czegoś wielkiego. Niestety, moje niedostatki 
zawsze powodowały niedoskonałość. Myślałem wtedy, że nie tylko zawiodłem swojego Ojca 
w niebie, ale potępiałem się do tego stopnia, że potrafiłem bić samego siebie. Pokonany przez 
samego siebie. Byłem skupiony na swoich możliwościach i niedostatkach. Nigdy nie dość dobry, 
nie sięgający wystarczająco wysoko, by zdać; potrzebowałem kogoś, kto by mnie uratował. 
 
 Bóg w swoim miłosierdziu zesłał nam ratunek – Jego imię jest Jezus. Bóg posłał Jezusa, aby 
uwolnić nas od samych siebie, od naszych beznadziejnych prób wypełniania Jego Prawa. Jezus 
wziął na siebie karę przewidzianą przez Prawo, którego nie byliśmy w stanie przestrzegać – 
abyśmy nie musieli umierać, ale abyśmy mogli być wolni i mieć życie wieczne w Nim. Jezus dał 
nam dar sprawiedliwości, abyśmy mogli być sprawiedliwi i święci przed Bogiem Ojcem, abyśmy 
mogli sprostać wszystkim wymaganiom Prawa. Mamy pokój z Bogiem przez to, co On dla nas 
zrobił, umierając za nas, będąc pogrzebanym i zmartwychwstając. Mamy przychylność u Boga, 
niezasłużoną i niezapracowaną. Jest nią łaska. 
 
 Wierząc w to, twoje serce musi być utwierdzone, bez żadnej wątpliwości, w wiedzy o tym, 
że On zrobił to, ponieważ cię kocha. Niech twoje serce będzie bezpieczne, stabilne i mocne w Jego 
łasce. Niech będzie utwierdzone bez jakiegokolwiek znaku zapytania czy niewiary w to, że On już 
nam dał wszystko, co jest nam potrzebne do życia w obfitości w Jezusie. 
 
 Jeśli nadal będziemy się skupiać na naszych niedociągnięciach i porażkach, pomyłkach 
i grzechach, zamiast na Jezusie – sprawcy i dokończycielu naszej wiary, nasze serce będzie smutne 
i bezsilne; niezdolne, by uwierzyć, że możemy cokolwiek otrzymać od Boga. To właśnie sercem, 
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którym wierzymy, otrzymujemy od Niego jego sprawiedliwość i łaskę. Nasze serce musi należeć 
w całości do Niego. Jedynie wtedy będziemy spełnieni i spokojni. (4) Czujniej niż wszystkiego 
innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia (Przypowieści Salomona 4:23). 
 
 

Pytania 
 

1. Jak została zdefiniowana w tej lekcji łaska? _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
2. Kiedy nasze serce jest utwierdzone w łasce, nie staramy się już więcej zasłużyć na Bożą 

akceptację przez _____________________________________________________________ 
 
3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Niedociągnięcia Dona sprawiały, że był 

niedoskonały. W jaki sposób zostaliśmy udoskonaleni według tego wersetu? 
___________________________________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Jezus dał nam ____________ sprawiedliwości, abyśmy 

mogli być sprawiedliwi i święci przed Bogiem Ojcem, abyśmy mogli sprostać wszystkim 
wymaganiom Prawa. 

 
5. Jeśli nadal będziemy się skupiać na naszych niedociągnięciach i porażkach, pomyłkach 

i grzechach, zamiast na Jezusie – sprawcy i dokończycielu naszej wiary; nasze serce będzie 
smutne i bezsilne; niezdolne, by uwierzyć, że możemy cokolwiek otrzymać od Boga. Na kim 
musimy skupiać swój umysł? ___________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Nasze serca muszą w całości należeć do Niego. Jedynie 

wtedy osiągniemy ____________________________________________________________ 
 
7. Przeczytaj List do Rzymian 4:5. Zbawienie jest nagrodą za dobre sprawowanie, czy jest 

darem Bożej łaski? ___________________________________________________________ 
 
8. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość jest darem. Czy na dar trzeba pracować? 

_________. W jaki sposób można zdobyć dar? ____________________________________ 
 
9. Przeczytaj List do Rzymian 6:23. Co w tym wersecie jest darem Bożej łaski?  

___________________________________________________________________________ 
 
10. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Ile twoich dobrych uczynków bierze udział w twoim 

zbawieniu? ________________________________________________________________ 
 
11. Przeczytaj List do Rzymian 6:14. Wyjaśnij swoimi słowami, co znaczy być pod Bożą 

łaską? ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
12. Przeczytaj List do Rzymian 11:6. Skoro błogosławieństwa Boga są nam dane z łaski, 

w takim razie nie są one dane _________________________________________________ 
 
13. Przeczytaj List do Rzymian 3:24. Wyjaśnij swoimi słowami znaczenie tego wersetu. 

__________________________________________________________________________ 
 

14. Przeczytaj List do Efezjan 1:7. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów według ___________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
List do Hebrajczyków 10:14 – (14) Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, 
którzy są uświęceni. 
 
List do Rzymian 5:17 – (17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować 
przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą 
królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 
 
Ks. Izajasza 26:3 – (23) Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie 
zaufał. 
 
List do Efezjan 3:17 – (17) Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, [abyście] 
zakorzenieni i ugruntowani w miłości; 
 
List do Rzymian 4:5 – (5) Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia 
bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. 
 
List do Rzymian 6:23 – (23) Zapłatą bowiem za grzech [jest] śmierć, ale darem łaski Boga jest 
życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. 
 
List do Tytusa 3:5 – (5) Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego 
miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego. 
 
List do Rzymian 6:14 – (14) Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod 
prawem, lecz pod łaską. 
 
List do Rzymian 11:6 – (6) A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków, inaczej łaska już nie byłaby 
łaską. 
 
List do Rzymian 3:24 – (24) A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, 
które [jest] w Jezusie Chrystusie. 
 
List do Efezjan 1:7 – (7) W którym mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów, 
według bogactwa jego łaski. 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Jak została zdefiniowana w tej lekcji łaska?  
Niezasłużona, niezapracowana przychylność Boga. 

 
2. Kiedy nasze serce jest utwierdzone w łasce, nie staramy się już więcej zasłużyć na Bożą 

akceptację przez uczynki. 
 

3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Niedociągnięcia Dona sprawiały, że był 
niedoskonały. W jaki sposób zostaliśmy udoskonaleni według tego wersetu?  
Przez ofiarę Jezusa zostaliśmy udoskonaleni na zawsze. 

 
4. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Jezus dał nam dar sprawiedliwości, abyśmy mogli być 

sprawiedliwi i święci przed Bogiem Ojcem, abyśmy mogli sprostać wszystkim wymaganiom 
Prawa. 
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5. Jeśli nadal będziemy się skupiać na naszych niedociągnięciach i porażkach, pomyłkach 
i grzechach, zamiast na Jezusie – sprawcy i dokończycielu naszej wiary, nasze serce będzie 
smutne i bezsilne; niezdolne, by uwierzyć, że możemy cokolwiek otrzymać od Boga. Na kim 
musimy skupiać swój umysł? Nasz umysł musi zostać skupiony na Panu. 

 
6. Przeczytaj List do Efezjan 3:17. Nasze serca muszą w całości należeć do Niego. Jedynie 

wtedy osiągniemy spełnienie i spokój. 
 

7. Przeczytaj List do Rzymian 4:5. Zbawienie jest nagrodą za dobre sprawowanie, czy jest 
darem Bożej łaski? Jest darem Bożej łaski. 

 
8. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość jest darem. Czy na dar trzeba pracować? 

Nie! W jaki sposób można zdobyć dar? Po prostu wyciągając rękę i biorąc go. 
 

9. Przeczytaj List do Rzymian 6:23. Co w tym wersecie jest darem Bożej łaski?  
Życie wieczne (zamiast wiecznej śmierci). 

 
10. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Ile twoich dobrych uczynków bierze udział w twoim 

zbawieniu? Ani jeden. 
 

11. Przeczytaj List do Rzymian 6:14. Wyjaśnij swoimi słowami, co znaczy być pod Bożą 
łaską? Nie otrzymujemy tego, na co zasłużyliśmy przez swoje grzechy, ale raczej 
dostajemy to, co najlepsze od Boga przez Chrystusa. Sprawiedliwość, akceptacja, 
przebaczenie grzechów, wszystko to jest darem Bożego miłosierdzia. 

 
12. Przeczytaj List do Rzymian 11:6. Skoro błogosławieństwa Boga są nam dane z łaski, 

w takim razie nie są one dane przez uczynki. 
 

13. Przeczytaj List do Rzymian 3:24. Wyjaśnij swoimi słowami znaczenie tego wersetu. 
Sprawiedliwość jest darem Bożej łaski dla wierzącego, ze względu na odkupieńczą 
śmierć Chrystusa na krzyżu. 

 
14. Przeczytaj List do Efezjan 1:7. Otrzymaliśmy przebaczenie według bogactwa łaski Jego. 
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Poziom 3 Lekcja 10 
 

NIGDY WIĘCEJ ŚWIADOMOŚCI GRZECHU 
Don Krow 

 
 Pewnego dnia pijak wszedł do swojego samochodu, pojechał w zupełnie przeciwnym kierunku 
i spowodował kolizję czołową z innym pojazdem. W tym wydarzeniu zginęła 18-letnia 
dziewczyna. Jej rodzina pozwała człowieka do sądu i wygrała 1,5 miliona dolarów w procesie 
sądowym. 
 
 Zamiast wziąć te pieniądze, rodzina zgodziła się na 936 dolarów. Zrobili tak, ponieważ chcieli, 
aby ten mężczyzna zapłacił w szczególny sposób. Chcieli, aby ten pijak zapamiętał, co zrobił. Miał 
on co tydzień wypisywać czek na 1 dolara z imieniem tej dziewczyny i co tydzień go wysyłać 
rodzinie. Pomyślałbyś, że to dobry układ: zamiast 1,5 miliona dolarów, jedynie 936. Na początku 
płacenie 1 dolara tygodniowo szło łatwo, ale po jakimś czasie pisanie na czeku imienia 
dziewczyny, którą zabił, zaczęło dominować jego myślenie. Co tydzień wpadał w depresję, myśląc 
o dziewczynie, którą zabił. 
 
 Po latach w końcu przestał robić wpłaty. Rodzina ponownie go pozwała do sądu i nakazała 
mu wznowienie wpłacania. W przeciągu ostatnich 7 lat, ów mężczyzna rezygnował z płacenia 
5 czy 6 razy. Jednakże za każdym razem, gdy lądował w sądzie, nakazywano mu wznowienie 
wpłat. Rodzina powiedziała, że nie jest już na niego zła, ale chce jedynie, by pamiętał, co zrobił. 
 
 Jeśli o tym pomyślisz, ta rodzina jest w takim samym stopniu zniewolona, co ten mężczyzna. 
Co tydzień dostają czek, który przypomina im o stracie tak, że w pewnym sensie nie mogą 
zostawić śmierci swojej córki za sobą. 
 
 Ten człowiek pozywa teraz tę rodzinę do sądu za „okrutną i niespotykaną karę”. On mówi: 
„To mnie dobija! Niszczy moje życie! Nie mogę nawet zostawić przeszłości, aby kontynuować 
swoje życie”. 
 
 W świetle tej historii spotkałem wielu chrześcijan, którzy czuli, że są pod tego samego rodzaju 
osądem. Mówią: „Jezus spłacił wszystko”, ale nadal czują się, jakby musieli co tydzień spłacać 
wymaganie religijnych obowiązków, bo inaczej Bóg ich nie zaakceptuje. 
 
 

Pytania 
 

1. Jaką relację może ten człowiek utrzymywać z tą rodziną, kiedy dzieją się takie rzeczy? 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:1. Czego Prawo nie mogło zrobić?________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:1. Na co wskazuje nam ten werset mówiąc, że ofiary 

Starego Testamentu nie były w stanie uczynić nikogo doskonałym?___________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:2. Gdyby ofiara rozwiązywała problem grzechu, jaki 

miałaby wpływ na tego, kto ją składa?___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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5. Do czego był przymuszony ten pijany kierowca? __________________________________ 
 

6. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Bóg udoskonalił swoich ludzi przez: 
A. dobre uczynki. 
B. chodzenie do kościoła. 
C. przestrzeganie Dziesięciu Przykazań. 
D.  przez ofiarę Jezusa. 

 
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Ofiara Jezusa (przyjęta wiarą) udoskonala 

wierzącego: 
A. do czasu następnego grzechu. 
B. z dawnych grzechów. 
C. na zawsze. 

 
8. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:1-18. O jakich dwóch mężczyznach opowiada 

ta historia?_________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:2,5. Kto w tej historii jest kłamcą i oszustem? 
__________________________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:7. Jestem pewien, że Bogu nie podobało się zachowanie 
Abrahama. Kogo jednak Bóg napomniał, Abrahama czy Abimelecha? _________________ 
 
Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 15:1,18 i List Jakuba 2:23 i powiedz dlaczego? 
_________________________________________________________________________ 

 
11. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:7,17-18. Pomimo tego, że Abraham zawinił, kto miał się 

modlić o kogo? 
A. Abraham za Abimelecha. 
B. Abimelech za Abrahama. 
C. Mieli modlić się o siebie wzajemnie. 

 
12. Przeczytaj List do Rzymian 8:31. Pomimo tego, że czasem zawiedziemy, kogo mamy 

po swojej stronie? __________________________________________________________ 
 

13. Przeczytaj List do Rzymian 4:8. Pomimo naszych pomyłek Bóg powiedział, że czego nie 
zrobi? ____________________________________________________________________ 

 
14. Przeczytaj List do Hebrajczyków 8:12-13. Czego Bóg obiecał nie robić w Nowym 

Przymierzu? _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

15. Przeczytaj List do Efezjan 2:5, 8-9. Jak zostaliśmy zbawieni? ________________________ 
 

16. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Jak nie zostaliśmy zbawieni? _________________________ 
Jak zostaliśmy zbawieni? _____________________________________________________ 

 
17. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. Przez całą wieczność będziemy wychwalali Boga 

za zbawienie nas przez __________ On _____________________ nas w Umiłowanym 
(Chrystusie Jezusie). 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
List do Hebrajczyków 10:1 – (1) Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz 
rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić 
doskonałymi tych, którzy przychodzą. 
 
List do Hebrajczyków 10:2 – (2) W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego 
że składający [je], raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. 
 
List do Hebrajczyków 10:14 – (14) Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, 
którzy są uświęceni. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 20:1-18 – (1) Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał 
między Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. (2) I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: 
Ona jest moją siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. (3) Ale Bóg przyszedł 
do Abimelecha we śnie tej nocy i rzekł mu: Umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest 
zamężna. (4) Ponieważ Abimelech nie obcował z nią, rzekł: Panie! Czy i ludzi sprawiedliwych 
chcesz zabić? (5) Wszak on sam powiedział mi: Ona jest moją siostrą. A ona też mówiła: On jest 
moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. (6) Wtedy rzekł mu Bóg 
we śnie: Również Ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca swego. Toteż Ja cię uchroniłem, abyś 
nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś jej dotknął. (7) Teraz więc zwróć żonę tego 
męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, 
to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. (8) Wtedy Abimelech wstawszy wcześnie rano 
zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko; a mężowie ci przestraszyli się 
bardzo. (9) Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: Cóżeś nam uczynił? I cóż ci zawiniłem, 
żeś ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi się 
postępować. (10) I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: Do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? 
(11) Abraham zaś odpowiedział: Powiedziałem sobie: Zaiste, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu 
i zabiją mnie z powodu żony mojej. (12) Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca 
mojego, choć nie córką matki mojej; pomimo to została żoną moją. (13) Gdy więc Bóg wyprawił 
mnie na wędrówkę z domu ojca mego, rzekłem do niej: Tę przysługę będziesz mi wyświadczała: 
Wszędzie, gdzie przyjdziemy, powiesz o mnie: On jest bratem moim. (14) Wtedy Abimelech wziął 
owce i bydło, niewolników i niewolnice, i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. 
(15) Następnie rzekł Abimelech: Oto kraj mój jest przed tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. 
(16) Do Sary zaś rzekł: Oto daję bratu twemu tysiąc srebrników; niech to będzie dla ciebie osłoną 
przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą, tak że wobec wszystkich jesteś 
uniewinniona. (17) I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego, 
i niewolnice jego, tak że znowu mogły rodzić, (18) gdyż Pan zamknął każde łono w domu 
Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 20:2,5 – (2) I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. Toteż 
Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. (5) Wszak on sam powiedział mi: Ona jest moją 
siostrą. A ona też mówiła: On jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi 
dłońmi. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 20:7 – (7) Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie 
modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy 
twoi. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 15:1,18 – (1) Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące 
słowo Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!; (18) W dniu tym 
zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej 
aż do wielkiej rzeki Eufrat: 
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List Jakuba 2:23 – (23) I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano 
mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. 
 
1 Ks. Mojżeszowa 20:7,17-18 – (7) Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie 
modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy 
twoi. (17) I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego, i niewolnice 
jego, tak że znowu mogły rodzić, (18) gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu 
Sary, żony Abrahama.  
 
List do Rzymian 8:31 – (31) Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 
 
List do Rzymian 4:8 – (8) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu. 
 
List do Hebrajczyków 8:12-13 – (12) Będę bowiem łaskawy dla ich występków, a ich grzechów 
i nieprawości więcej nie wspomnę. (13) A gdy mówi "nowe", uznaje pierwsze za przedawnione; 
a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku.  
 
List do Efezjan 2:5,8-9 – (5) I [to wtedy], gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem 
z Chrystusem, [gdyż] łaską jesteście zbawieni; (8) Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, 
i to nie [jest] z was, jest to dar Boga. (9) Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. 
 
List do Tytusa 3:5 – (5) Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego 
miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;  
 
List do Efezjan 1:6 – (6) Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; 
 
 

Odpowiedzi 
 

1. Jaką relację może ten człowiek utrzymywać z tą rodziną, kiedy dzieją się takie rzeczy? 
Relację pełną nieprzebaczenia, goryczy i kłótni. 

 
2. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:1. Czego prawo nie mogło zrobić?  

Nie mogło uczynić tego, kto oddaje cześć doskonałym (bez zmazy i skazy). 
 

3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:1. Na co wskazuje nam ten werset mówiąc, że ofiary 
Starego Testamentu nie były w stanie uczynić nikogo doskonałym?  
One były kontynuowane; Powtarzane bez przerwy – codziennie, co tydzień, co miesiąc. 
Fakt, że były one powtarzane udowadnia, że nie mogły one na stałe rozwiązać problemu 
grzechu. 

 
4. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:2. Gdyby ofiara rozwiązywała problem grzechu, jaki 

miałaby wpływ na tego, kto ją składa? Ten, kto ja złożył, nie musiałby mieć więcej 
świadomości grzechów (zawsze dobity przez swoje porażki). 

 
5. Do czego był przymuszony ten pijany kierowca?  

Do nieustannego pamiętania o swoim grzechu. 
 

6. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Bóg udoskonalił swoich ludzi przez:  
D. przez ofiarę Jezusa. 

 
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Ofiara Jezusa (przyjęta wiarą) udoskonala 

wierzącego: C. na zawsze . 
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8. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:1-18. Odpowiedz na następujące pytania. O jakich dwóch 
mężczyznach opowiada ta historia? O Abrahamie i o Abimelechu. 
 

9. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20: 2,5. Kto w tej historii jest kłamcą i oszustem? Abraham. 
 

10. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:7. Jestem pewien, że Bogu nie podobało się zagranie 
Abrahama. Kogo jednak Bóg napomniał, Abrahama czy Abimelecha? Abimelecha. 

 
Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 15:1,18 i List Jakuba 2:23 i powiedz dlaczego?  
Ponieważ Abraham miał przymierze z Bogiem i był przyjacielem Boga. 

 
11. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:7,17-18. Pomimo tego, że Abraham zawinił, kto miał się 

modlić o kogo? A. Abraham za Abimelecha. 
 

12. Przeczytaj List do Rzymian 8:31. Pomimo tego, że czasem zawiedziemy, kogo mamy 
po swojej stronie? Boga. 

 
13. Przeczytaj List do Rzymian 4:8. Pomimo naszych pomyłek Bóg powiedział, że czego nie 

zrobi? Nie policzy nam naszych grzechów. 
 

14. Przeczytaj List do Hebrajczyków 8:12-13. Czego Bóg obiecał nie robić w Nowym 
Przymierzu?  
Obiecał nie pamiętać naszych grzechów i nie trzymać ich przeciwko nam. 

 
15. Przeczytaj List do Efezjan 2:5, 8-9. Jak zostaliśmy zbawieni?  

Jego łaską; to znaczy okazaną nam Jego niezasłużona przychylnością i dobrocią. 
 

16. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Jak nie zostaliśmy zbawieni?  
Przez uczynki sprawiedliwości, które robiliśmy.  
Jak zostaliśmy zbawieni? Przez Jego miłosierdzie. Obmył nas przez kąpiel odrodzenia 
i uczynił nas nowymi przez swojego Ducha Świętego. 

 
17. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. Przez całą wieczność będziemy wychwalali Boga 

za zbawienie nas przez łaskę. On zaakceptował nas w Umiłowanym (Chrystusie Jezusie). 
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Poziom 3 Lekcja 11 
 

JESTEM KOCHANA, JESTEM PIĘKNA 
Don Krow 

 
 Pewnego razu do mojego biura przyszedł Michał, aby podzielić się ze mną pewną bardzo 
poufną informacją na temat swojej koleżanki z klasy. Podczas jednego z moich wykładów w Charis 
Bible College okazało się, że Patrycja w swoim notatniku zapisywała jakieś zdania. Brzmiały one 
mniej więcej tak: „Jestem kochana, jestem piękna”, itd. Patrycja była także osobą, która zwracała 
na siebie uwagę przez swój ubiór. Prawdziwym powodem, dla którego Patrycja pisała takie zdania 
było to, że wcale nie czuła się kochana i piękna, ale raczej odrzucona i niekochana. 
 
 Jako ludzie, wszyscy mamy te same podstawowe potrzeby – pragniemy być kochani, 
akceptowani i doceniani w taki samym stopniu, jak chcemy znać poczucie własnej wartości 
i wiedzieć, że jesteśmy z Bogiem pojednani. Religia sprawia, że czujemy się niekochani, 
niedoceniani i nieakceptowani. Jedną z mocniejszych szatańskich warowni jest wzbudzenie 
poczucia winy i potępienia w wierzących – jednocześnie uważanie tego za coś bardzo duchowego.  
 
 Zadam pytanie: „Ilu z was, kiedy przyjmowaliście Jezusa, powiedziano, że Jezus nie tylko cię 
kocha, ale także przez przyjęcie Go, On stanie się twoją doskonałą sprawiedliwością?” W zasadzie 
sprawiedliwość, w którą On nas wyposaża to jedyna sprawiedliwość jakiej w ogóle potrzebujemy 
(1 List do Koryntian 1:30 – Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas 
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem;). To jest dobra nowina 
Ewangelii. (16) Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest [ona] mocą Boga 
ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, [potem] i Greka. (17) W niej bowiem 
objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył 
z wiary (List do Rzymian 1:16-17). (5) Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który 
usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość (List do Rzymian 
4:5). Bóg nie powołał nas do wiary w wiarę, albo wiarę w cokolwiek, ale do pewności – polegania 
na Nim. 
 
 Bóg nie może kochać cię bardziej, niż cię kocha teraz. On jest miłością (1 List Jana 4:8). Ale 
ty możesz otrzymać jej więcej, czuć jej więcej i doświadczać jej więcej. Im bardziej będziesz 
w to wierzył, odkryjesz, że tym bardziej kochasz Boga. Pismo Święte mówi: (19) My go miłujemy, 
ponieważ on pierwszy nas umiłował (1 List Jana 4:19). Pomyśl o tym, uwierz i przyjmij. 
 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj List do Rzymian 8:38-39. O czym Apostoł Paweł został przekonany? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

2. Miałem pewnego profesora, będąc w szkole biblijnej, który rozdawał kartki z taką 
wiadomością: „Usprawiedliwienie to akt sądowy, w którym Bóg uznaje za sprawiedliwego 
każdego, kto uwierzy, a nie każdego, kto CZYNI sprawiedliwość”. Studiując Pismo 
Święte sam zostałem przekonany o tym, że usprawiedliwienie jest darem sprawiedliwości, 
który czyni cię sprawiedliwym w Bożych oczach. Przeczytaj List do Rzymian 19. Poprzez 
posłuszeństwo Jezusa Chrystusa (przez przestrzeganie przez Niego Prawa i pójście 
na krzyż) wielu będzie: A.  uznanych za sprawiedliwych. 

B.  będzie myślało, że są sprawiedliwi. 
C.  uczynionych sprawiedliwymi. 
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3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. [On] (Bóg) bowiem tego (Jezusa), który nie znał 
grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się___________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj List do Kolosan 1:21-22. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i zmarł za nasze 

grzechy. Z tego powodu stoimy w Bożej obecności jak ludzie święci, bez winy: 
A. w oczach małżonka. 
B. w oczach przyjaciół. 
C. w Bożych oczach. 

 
5. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. Przez całą wieczność będziemy chwalili Boga za Jego 

łaskę, ponieważ On _________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Przez Jezusa i Jego ofiarę na krzyżu zostaliśmy 
udoskonaleni na jak długo?  
A. do następnego grzechu. 
B. aż do pójścia do kościoła. 
C. na zawsze. 

 
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:15-17. Co Bóg obiecał zrobić z naszymi grzechami 

w Nowym Przymierzu? 
A. pamiętać je, gdy tylko się ich dopuścimy. 
B. pamiętać je, aż zaczniemy oddawać dziesięcinę. 
C. nie pamiętać ich już nigdy więcej. 

 
8. Przeczytaj List do Rzymian 6:1-2. Boża łaska jest większa niż wszystkie nasze grzechy. 

Czy powinniśmy dalej grzeszyć, aby łaska Boża okazała się jeszcze większa?___________ 
 

9. Przeczytaj List do Hebrajczyków 9:12. Jakiego rodzaju odkupienie (wolność od kary 
za grzechy) zapewnił nam Jezus? 
A. tymczasowe odkupienie. 
B. częściowe odkupienie. 
C. wieczne odkupienie. 

 
10. Przeczytaj List do Rzymian 8:33. Wymień kogoś, kto może wnosić oskarżenia przeciwko 

wybranym przez Boga.______________________________________________________ 
 

11. Przeczytaj List do Rzymian 8:34. Wymień kogoś, kto może potępić (to znaczy osądzić) 
Bożych ludzi. _____________________________________________________________ 

 
12. Przeczytaj List do Rzymian 8:35. Wymień kogoś, kto może oddzielić chrześcijanina 

od Bożej miłości.___________________________________________________________ 
 

13. Przeczytaj List do Rzymian 8:31. Do jakiego wniosku prowadzi dzisiejsze rozważanie? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 
 
List do Rzymian 8:38-39 – (38) Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 
zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe [rzeczy]; (39) Ani wysokość, ani głębokość, 
ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie 
Chrystusie, naszym Panu. 
 

List do Rzymian 5:19 – (19) Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się 
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. 
 
2 List do Koryntian 5:21 – (21) [On] bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, 
abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 
 
List do Kolosan 1:21-22 – (21) I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem 
w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; (22) W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was 
przedstawić [jako] świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem; 
 
List do Efezjan 1:6 – (6) Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym; 
 
List do Hebrajczyków 10:14 – (14) Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, 
którzy są uświęceni. 
 
List do Hebrajczyków 10:15-17 – (15) A poświadcza nam to także Duch Święty. Bo powiedziawszy 
najpierw: (16) Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę moje 
prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach; (17) [Potem dodaje:] A ich grzechów 
i nieprawości więcej nie wspomnę. 
 
List do Rzymian 6:1-2 – (1) Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska 
obfitowała? (2) Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? 
 
List do Hebrajczyków 9:12 – (12) Ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł 
raz do Miejsca Najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. 
 
List do Rzymian 8:33 – (33) Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg [jest tym], który 
usprawiedliwia. 
 
List do Rzymian 8:34 – (34) Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, 
który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. 
 
List do Rzymian 8:35 – (35) Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? [Czy] utrapienie, czy ucisk, 
czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 
 
List do Rzymian 8:31 – (31) Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj List do Rzymian 8:38-39. O czym Apostoł Paweł został przekonany? Paweł 
został przekonany, że nic nie może nas oddzielić od miłości Bożej; ani śmierć, ani 
życie, aniołowie czy inne duchy, teraźniejszość czy przyszłość czy jakiekolwiek moce. 
Nic nas nie może oddzielić od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. 
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2. Miałem pewnego profesora, będąc w szkole biblijnej, który rozdawał kartki z taką 
wiadomością: „Usprawiedliwienie to akt sądowy, w którym Bóg uznaje 
za sprawiedliwego każdego, kto uwierzy, a nie każdego, kto CZYNI sprawiedliwość. 
Studiując Pismo Święte sam zostałem przekonany o tym, że usprawiedliwienie jest 
darem sprawiedliwości, który czyni cię sprawiedliwym w Bożych oczach. Przeczytaj 
List do Rzymian 5:19. Poprzez posłuszeństwo Jezusa Chrystusa (przez przestrzeganie 
przez Niego Prawa i pójście na krzyż) wielu będzie: C. uczynionych sprawiedliwymi. 

 
3. Przeczytaj 2 List do Koryntian 5:21. [On] (Bóg) bowiem tego (Jezusa), który nie znał 

grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim  stali się sprawiedliwością Bożą. 
 

4. Przeczytaj List do Kolosan 1:21-22. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i zmarł za nasze 
grzechy. Z tego powodu stoimy w Bożej obecności jak ludzie święci, bez winy w: 
C. w Bożych oczach. 

 
5. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. Przez całą wieczność będziemy chwalili Boga za Jego 

łaskę, ponieważ On zaakceptował nas w Umiłowanym (w Chrystusie). 
 

6. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Przez Jezusa i Jego ofiarę na krzyżu zostaliśmy 
udoskonaleni na jak długo? C. Na zawsze. 

 
7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:15-17. Co Bóg obiecał zrobić z naszymi grzechami 

w Nowym Przymierzu? C. Nie pamiętać ich już nigdy więcej. 
 

8. Przeczytaj List do Rzymian 6:1-2. Boża łaska jest większa niż wszystkie nasze grzechy. 
Czy powinniśmy dalej grzeszyć, aby łaska Boża okazała się jeszcze większa?  
Przenigdy! Nie! 

 
9. Przeczytaj List do Hebrajczyków 9:12. Jakiego rodzaju odkupienie (wolność od kary 

za grzechy) zapewnił nam Jezus? C. wieczne odkupienie.Przeczytaj List do Rzymian 
8:33. Wymień kogoś, kto może wnosić oskarżenia przeciwko wybranym przez Boga. Nie 
ma kogoś takiego. Przeczytaj List do Rzymian 8:34. Wymień kogoś, kto może potępić (to 
znaczy osądzić) Bożych ludzi. Nie ma kogoś takiego.  

 
12. Przeczytaj List do Rzymian8:35. Wymień kogoś, kto może oddzielić chrześcijanina 

od Bożej miłości. Nie ma kogoś takiego. 
 

13. Przeczytaj List do Rzymian 8:31. Do jakiego wniosku prowadzi dzisiejsze rozważanie? 
Bóg jest po naszej stronie, nikt nam nie może nic zrobić. 
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Poziom 3 Lekcja 12 
 

OWOC ZBAWIENIA (Część 1) 
Don Krow 

 
 Czy jednorazowy akt wiary może zbawić, jeśli dalej się w wierze nie trwa? Jeśli wiara ustanie, 
czy nadal jest możliwe otrzymanie obietnicy zbawienia? Abraham uwierzył Bogu i zostało 
mu to policzone jako sprawiedliwość (1 Ks. Mojżeszowa 15:6). Gdyby jednak jego wiara ustała, 
czy przypisana mu sprawiedliwość także ustałaby? 
 
 Z Pisma Świętego wiemy, że wiara zaczyna się jako dokonany jednorazowy czyn (czas przeszły 
dokonany), który jest kontynuowany w życiu chrześcijanina w czasie teraźniejszym (z greckiego 
czas teraźniejszy). Od przykazań nadanych w czasie teraźniejszym oczekuje się trwania w nich 
i ciągłego ich stosowania. Używając czasu teraźniejszego, gdybyśmy użyli następujących wyrazów 
lub form do czytania Biblii, znacząco wzmocnilibyśmy rozumienie przesłania Pisma Świętego. 
Tymi wyrazami są: ciągle; to znaczy od nowa, nieustannie, wciąż, zwykle, jako nawyk lub styl 
życia, coś nieprzerwanego. 
 
Rozważ podane fragmenty w kontekście użytego w nich czasu teraźniejszego. Ew. Jana 3:16 – 
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego 
wierzy (czas teraźniejszy; wierzy i kontynuuje w wierze), nie zginął, ale miał życie wieczne. 
 
 List do Hebrajczyków 10:14 – Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, 
którzy są uświęceni (czas teraźniejszy; tych, którzy zostali oddzieleni i nadal są oddzieleni, ta jedna 
ofiara uczyniła doskonałymi na zawsze). 
 
 1 List Jana 3:9 – Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu (czas teraźniejszy; 
to znaczy nie kontynuuje grzesznego stylu życia, wykazując się nienawróconym sercem), bo jego 
nasienie w nim pozostaje (czas teraźniejszy; Boży posiew jest w nim, nieustannie) i nie może 
grzeszyć (czas teraźniejszy; nie grzeszy stylem życia czy też nieustannie), gdyż narodził się 
z Boga. 
 
 Ew. Marka 1:15 – I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże. Pokutujcie 
(czas teraźniejszy; to znaczy opamiętajcie się i opamiętujcie się tak często, jak tego będzie 
wymagała sytuacja lub potrzeba) i wierzcie (czas teraźniejszy; wierzycie i wierzcie dalej) 
ewangelii. 
 
 Ew. Jana 5:24 – Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha mego słowa i wierzy temu 
(czas teraźniejszy; czyli wierzy i kontynuuje swoją wiarę), który mnie posłał, ma życie wieczne 
i nie pójdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. 
 
 Ew. Łukasza 15:7 – Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego 
pokutującego grzesznika (czas teraźniejszy; i kontynuuje swoje nawracanie), niż 
z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. 
 
 Dz. Apostolskie 17:30 – Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz [jednak] 
nakazuje (czas teraźniejszy; nakazywał, wzywał wtedy i nadal nakazuje i wzywa) wszędzie 
wszystkim ludziom pokutować (czas teraźniejszy; aby trwali w opamiętaniu). 
 
 Ew. Jana 6:47 – Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy (czas teraźniejszy; wierzy 
przez cały czas) we mnie, ma życie wieczne. 
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 List do Rzymian 4:5 – Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy (czas teraźniejszy; wierzy 
i kontynuuje w wierze) w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana 
za sprawiedliwość. 
 
 Dz. Apostolskie 26:20 – Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, 
w całej Judei, i poganom, żeby pokutowali (czas teraźniejszy; aby kontynuowali swoje 
nawrócenie) i nawrócili się (czas teraźniejszy; aby kontynuowali nawrócenie) do Boga i spełniali 
uczynki (czas teraźniejszy; aby nieustannie spełniali uczynki, świadczące o nawróceniu) godne 
pokuty (godne opamiętania się). 
 
 Wnioski: Czas teraźniejszy jest używany w Piśmie Świętym setki razy. Nie jest moją intencją, 
aby pokazywać wersety odnoszące się do tego zagadnienia. Prawda dotycząca zbawiającej wiary 
jest taka, że jest ona ciągła. Nauczają jej nawet arminiańscy i kalwińscy teologowie, jednakże 
z zupełnie innej perspektywy. 
 
 Kalwinizm, który wyznaje wieczne zabezpieczenie naucza, że przeciętny wierzący może się 
potknąć lub upaść, ale mimo to pozostanie zachowany w chrześcijańskiej wierze (1 List do 
Koryntian 1:8). Ci, którzy wierzą w wieczne bezpieczeństwo, wierzą także, że prawdziwy 
chrześcijanin doświadczył śmierci dla grzechu i nie będzie go już popełniał; (List do Rzymian 6:1-
3). Ci, którzy później zupełnie odchodzą od Chrystusa wykazują, że nigdy nie byli naprawdę 
narodzeni na nowo (1 List Jana 2:19). 
 
 Teologia arminiańska naucza, że przeciętny chrześcijanin może odpaść od chrześcijańskiej 
wiary. Generalnie arminianie wierzą i nauczają, że ci, którzy odpadną od wiary, tracą swoje 
zbawienie. Ich system wierzeń nie przewiduje miejsca na tak zwanych nominalnych chrześcijan – 
tylko z nazwy, żyjących świadomie w grzechu i buncie, bez jakiegokolwiek owocu, który 
udowadniałby ich nawrócenie. 
 
 Apostoł Jan powiedział w 1 Liście 2:3 – A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy 
jego przykazania. Mamy tu paradoks, ale nie niezgodny z Pismem Świętym. Wszyscy chrześcijanie 
grzeszą (1 List Jana 1:8), ale wszyscy chrześcijanie są także posłuszni (1 List Jana 2:3). Grzech 
i cielesność są nadal obecne u chrześcijan, ale grzech nie może być ich panem, czy też wyróżniającą 
cechą (1 List Jana 3:9). Prawdziwa wiara i nawrócenie wymagają zmiany umysłu, przemiany serca, 
zmiany kierunku pomimo tego, że nie jest to doskonałość (Dz. Apostolskie 26:18 i 1 List Jana 1:8). 
Owoc jest testem szczerości i rzeczywistości wiary. Wiara to pewność – to ponadnaturalne 
przekonanie, które kieruje zachowaniem prawdziwego wierzącego, w rezultacie czego pojawiają się 
uczynki. Jest to pokazane na przykładach w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, gdzie uczynki 
korespondują z wiarą. Innymi słowy, to, co robimy jest rezultatem tego, w co wierzymy. List 
Jakuba 2:18 mówi: (18) …pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę 
z moich uczynków. 
 
 Kiedy apostołowie mówią negatywnie odnośnie uczynków, odnoszą się do uczynków 
wynikających z Prawa, czyli do wszystkiego, czym chce się zasłużyć czy zapracować na zbawienie. 
 
 Pismo Święte mówi także o owocu zbawienia, którym są dobre uczynki, uczynki wiary. Wynikają 
one z nawrócenia i wiary (Dz. Apostolskie 26:30, Ew. Mateusza 3:7-10, 1 List do Tesaloniczan 1:3, 
List Jakuba 2:14-26) i są one dowodem zbawienia. Jedność wyrażona pomiędzy nawróceniem 
i wiarą wynika z tego, że ich owocem jest to samo – dobre uczynki. Nie zostaliśmy zbawieni przez 
dobre uczynki, ale zostaliśmy zbawieni do dobrych uczynków (List do Efezjan 2:8-10, różnica 
pomiędzy zbawieniem przez, a zbawieniem do). Uczynki są testem na prawdziwość wiary, więc nie 
można nazwać prawdziwą Bożą łaską tego, jeśli nie ma ona wpływu na życie i uczynki danej osoby 
(List do Tytusa 2:11-12). Jezus powiedział, że po owocach prawdziwi wierzący będą rozpoznawani 
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(Ew. Mateusza 3:8, 7:16-20, 25:34-40; Ew. Jana 13:35, 14:23; Dz. Apostolskie 26:20; List do 
Rzymian 2:6-11; List Jakuba 2:14-18 i 1 List Jana 3:10). 

 
 

Pytania 
 

Od przykazań nadanych w czasie teraźniejszym oczekuje się trwania w nich i ciągłego ich 
stosowania. 
 

1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. Odnośnie czasu teraźniejszego użytego w grece, co ten werset 
mówi?___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj 1 List Jana 3:9. Ten, kto się z Boga narodził nie popełnia grzechu. 
Co to znaczy?_____________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj Ew. Łukasza 15:7. W niebie panuje wielka radość, kiedy jeden grzesznik 
________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 17:30. Bóg nakazał wszystkim ludziom __________________ 
 

5. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:30. Jakie stanowisko jest zawarte w tym wersecie? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj 1 List Jana 2:3. Co jest wynikiem posiadania osobistej relacji z Bogiem, czyli 
znania Go? _______________________________________________________________ 

 
7. Przeczytaj List Jakuba 2:18. Jakub mówi: Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków (co jest 

niewykonalne), a ja ci pokażę moja wiarę przez __________________________________ 
 

8. Przeczytaj 1 List do Tesaloniczan 1:3. Uczynki albo działania, wynikające z wiary 
są nazywane ______________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj List do Galacjan 2:16,21. Uczynki Prawa to inaczej uczynki wynikające 
z próby uzyskania zbawienia lub też mocy zbawienia (werset 21). One nie mogą zbawić, 
ponieważ nie mają _________________________________________________________ 

 
10. Przeczytaj List do Rzymian 2:7-10. Wersety te opisują owoc jakichś dwóch grup ludzi. 

Kim oni są?_______________________________________________________________ 
 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Jana 3:16 – (16) Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby 
każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
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1 List Jana 3:9 – (9) Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim 
pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. 
 
Ew. Łukasza 15:7 – (7) Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego 
pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują 
pokuty. 
 
Dz. Apostolskie 17:30 – (30) Bóg wprawdzie pomijał czasy tej nieświadomości, teraz [jednak] 
nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować; 
 
Dz. Apostolskie 26:20 – (20) Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, 
w całej Judei, i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne 
pokuty.  
 
1 List Jana 2:3 – (3) A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. 
 
List Jakuba 2:18 – (18) Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż 
mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. 
 
1 List do Tesaloniczan 1:3 – (3) Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości, 
i wytrwałość w nadziei w naszym Panu Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i naszym Ojcem.  
 
List do Galacjan 2:16,21 – (16) Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, 
ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli 
usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie 
będzie usprawiedliwione żadne ciało. (21) Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest 
sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. 
 
List do Rzymian 2:7-10 – (7) Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci 
i nieśmiertelności, [odda] życie wieczne; (8) Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz 
posłusznym niesprawiedliwości, [odda] zapalczywość i gniew. (9) Utrapienie i ucisk [odda] duszy 
każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka; (10) A chwałę, cześć i pokój 
każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi.  

 
 

Odpowiedzi 
 

Od przykazań nadanych w czasie teraźniejszym oczekuje się trwania w nich i ciągłego ich 
stosowania. 
 

1. Przeczytaj Ew. Jana 3:16. Odnośnie czasu teraźniejszego użytego w grece, co ten werset 
mówi?  
Ew. Jana 3:16 – Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto weń wierzy (czas teraźniejszy wierzy i kontynuuje w wierze), nie zginął, 
ale miał żywot wieczny. 

 
2. Przeczytaj 1 List Jana 3:9. Ten kto się z Boga narodził nie popełnia grzechu. 

Co to znaczy? Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, (czas teraźniejszy; to znaczy 
nie kontynuuje grzesznego stylu życia, wykazując się nienawróconym sercem). 

 
3. Przeczytaj Ew. Łukasza 15:7. W niebie panuje wielka radość, kiedy jeden grzesznik się 

nawraca i trwa w nawróceniu. 
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4. Przeczytaj Dz. Apostolskie 17:30. Bóg nakazał wszystkim ludziom, by się nawrócili 
i trwali w nawróceniu. 

 
5. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:30. Jakie stanowisko jest zawarte w tym wersecie?  

Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej 
krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali (czas teraźniejszy; aby trwali 
w opamiętaniu) i nawrócili (czas teraźniejszy; by kontynuowali nawrócenie) do Boga 
i spełniali (czas teraźniejszy; aby nieustannie spełniali uczynki, świadczące o nawróceniu) 
godne upamiętania. 

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 2:3. Co jest wynikiem posiadania osobistej relacji z Bogiem, czyli 

znania Go? Wynikiem relacji z Bogiem jest robienie tego, co On nakazuje; 
przestrzeganie jego przykazań. 

 
7. Przeczytaj List Jakuba 2:18. Jakub mówi: Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków (co jest 

niewykonalne), a ja ci pokażę moja wiarę przez to, co robię (przez uczynki). 
 

8. Przeczytaj 1 List do Tesaloniczan 1:3. Uczynki albo działania, wynikające z wiary 
są nazywane uczynkami wiary. 

 
9. Przeczytaj List do Galacjan 2:16,21.Uczynki Prawa to inaczej uczynki wynikające z próby 

uzyskania zbawienia lub usprawiedliwienia (werset 21). One nie mogą zbawić, ponieważ 
nie mają mocy, by zbawić. 

 
10. Przeczytaj List do Rzymian 2:7-10. Wersety te opisują owoc jakichś dwóch grup ludzi. 

Kim oni są? Są to wierzący i niewierzący. 
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Poziom 3 Lekcja 13 
 

OWOC ZBAWIENIA (Część 2) 
Don Krow 

 
 Zauważ, co jest napisane w tym fragmencie: (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci 
diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego 
(1 List Jana 3:10). Nie powiedziano tutaj: „W taki sposób zbawimy samych siebie”. Powiedziano: 
Po tym poznaje się dzieci Boże... 
 
Jezus powiedział w ten sposób: (20) Tak więc po ich owocach poznacie ich (Ew. Mateusza 7:20).  
 
 W Piśmie Świętym Bóg mówi o zbawieniu w dwojaki sposób.  
1. Zbawienie jest z łaski przez wiarę (List do Efezjan 2:8-9). 
2. Każda zbawiona osoba będzie wykonywała dobre uczynki (List do Efezjan 2:10).  
Dlaczego boimy się mówić o owocu wierzącego? Biblia nie unika ze wstydem tego tematu. 
Przecież w ten sposób poznamy, że jesteśmy w Bożym Królestwie pod rządami Boga. 
 
 1 List Jana 2:3-5 – A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. 
(4) Kto mówi: Znam go, a nie zachowuje jego przykazań, jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. 
(5) Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim prawdziwie wypełniła się miłość Boga. Po tym 
poznajemy, że w nim jesteśmy. 
 
 Jeśli wiesz, że On jest sprawiedliwy, wiesz także, że każdy, kto robi to, co prawe, z Niego się 
narodził (1 List Jana 2:29). (Czy to nie ma sensu? Naturą Boga i Chrystusa jest sprawiedliwość 
i każdy praktykujący sprawiedliwość daje dowód, że dzieli z Nim Jego naturę lub też – jak to Jan 
opisał – z Niego się narodził). 
 
 1 List Jana 3:5-10 – A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma 
grzechu. (6) Każdy [więc], kto w nim trwa, nie grzeszy (w grece, jak i w języku polskim, jest tutaj 
użyty czas teraźniejszy, oznaczający czynność ciągłą – rozwiniętą w czasie, nawyk. Czytelnik 
Biblii może znacząco poprawić swoje zrozumienie tego fragmentu używając słów: ciągle, 
nieustannie, wciąż na nowo, nieprzerwanie, wytrwale, trwając nieustannie, nawykowo, prowadząc 
grzeszny styl życia.). Każdy, kto grzeszy (czas teraźniejszy), nie widział go ani go nie poznał. 
(7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość (czas teraźniejszy: ciągle 
i od nowa), jest sprawiedliwy, tak jak [i] on jest sprawiedliwy. (8) Kto popełnia grzech (czas 
teraźniejszy: nawykowo, jako styl życia, z powodu swojej grzesznej natury),jest z diabła, gdyż 
diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. (9) Każdy, kto 
się narodził z Boga, nie popełnia grzechu (czas teraźniejszy: grzech nie jest stylem życia, nie 
wykazuje się nienawróconym sercem), bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć (czas 
teraźniejszy: nieprzerwanie),  gdyż narodził się z Boga. (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci 
diabła: Każdy, kto nie czyni (czas teraźniejszy) sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie 
miłuje (czas teraźniejszy) swego brata. (Jan mówi: Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. 
Ci, którzy nie praktykują sprawiedliwości i nie okazują miłości, nie mają w sobie natury Ojca. Czy 
więc dowód narodzenia się na nowo nie jest ważny?). 
 
 1 List Jana 3:14 – My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie 
miłuje brata, pozostaje w śmierci. 
 
 1 List Jana 4:6 – My jesteśmy z Boga. Kto zna Boga, słucha nas (apostołów), kto nie jest 
z Boga, nie słucha nas. (apostołów). Po tym poznajemy ducha (lub Ducha) prawdy i ducha 
błędu. 
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 1 List Jana 4:8 – Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością (Miłość jest znakiem 
wierzącego, ponieważ miłość jest naturą Boga.). 
 
 1 List Jana 5:2 – Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże (czas teraźniejszy; miłujemy cały 
czas), gdy miłujemy Boga i zachowujemy jego przykazania (czas teraźniejszy; cały czas 
je spełniamy). 
 
 List Jana 5:18-19 – Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy (czas teraźniejszy; 
nie prowadzi grzesznego stylu życia, nie okazuje nienawróconego serca), ale kto się narodził 
z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka.  (19) Wiemy, że jesteśmy z Boga, a cały 
świat tkwi w niegodziwości. 
 
 DLACZEGO APOSTOŁ JAN PODZIELIŁ SIĘ Z NAMI TYM WSZYSTKIM? 
(13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie 
wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego.(1 List Jana 5:13). 
 
 Wnioski: Sprawiedliwość, świętość, miłość, owoc Ducha Bożego, wszystko to jest dowodem 
nowego narodzenia. Sam nie masz przekonania, że należysz do Niego (do Boga), kiedy 
praktykujesz bezbożne życie. Sumienie cię potępia, a w Bogu nie posiadasz żadnej pewności. 
Apostoł Piotr w swoim 2 Liście Piotra 1:10 napomina i zachęca, abyś upewnił się w swoim 
wyborze – upewnij swoje serce, że naprawdę należysz do Niego poprzez swój styl życia, 
współgrający z chwałą Ewangelii. Nie jest tu powiedziane: „Tak oto zostaniesz zbawiony”, ale: 
„W taki sposób wiesz, że należysz do Niego”. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:13; 18-22. 1 List Jana mówi o owocu, o dowodzie prawdziwej 
wiary. Wszystkie te kwestie pochodzą z serca. Kiedy serce wierzącego (tak jak 
w przypadku Szymona) nie jest właściwe, co należy zrobić? _________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
2. Przeczytaj 2 List Piotra 1:5-11. Co jest dowodem tego, że ktoś został wybrany przez Boga? 

__________________________________________________________________________ 
 
3. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:34-40. Jakiego rodzaju jakością wiary wykazują się tutaj 

wierzący? _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj Ew. Jana 13:35. Po czym można poznać uczniów Jezusa?___________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23. Dlaczego ci ludzie odwrócili się od Królestwa Bożego? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
6. Przeczytaj Ew. Jana 14:23. Co będzie robił ktoś, kto kocha Jezusa? ___________________ 

__________________________________________________________________________ 
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7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:30. Co ten werset mówi? ____________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
8. Przeczytaj List Jakuba 2:17. Jeśli za wiarą nie podążają dobre uczynki, to jakiego rodzaju 

jest to wiara? ______________________________________________________________ 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 

Dz. Apostolskie 8:13; 18-22 – (13) Uwierzył też sam Szymon, a gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa 
i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, jakie się działy. (18) A gdy Szymon zobaczył, że Duch 
Święty był udzielany przez nakładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze; (19) Mówiąc: Dajcie 
i mnie tę moc, aby [ten], na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego. (20) I powiedział 
mu Piotr: Niech zginą z tobą twoje pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. 
(21) Nie masz w tej sprawie części ani udziału, bo twoje serce nie jest prawe przed Bogiem. 
(22) Dlatego pokutuj z tej twojej nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca. 
 

2 List Piotra 1:5-11 – (5) Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary 
cnotę, do cnoty poznanie; (6) Do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, 
do cierpliwości pobożność; (7) Do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej 
miłość. (8) Gdy bowiem będą one w was, i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani 
bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. (9) Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, 
krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. (10) Dlatego, 
bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy 
się nie potkniecie. (11) W ten sposób hojnie będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa 
naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 
 
Ew. Mateusza 25:34-40 – (34) Wtedy król powie do tych, którzy [będą] po jego prawej stronie: 
Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia 
świata. (35) Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem 
obcym, a przyjęliście mnie; (36) Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, 
byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. (37) Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą: Panie, kiedy 
widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy [cię] albo spragnionym i daliśmy [ci] pić? (38) I kiedy 
widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy [cię] albo nagim i ubraliśmy cię? (39) Albo kiedy widzieliśmy 
cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie? (40) A król im odpowie: Zaprawdę powiadam 
wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście. 
 
Ew. Jana 13:35 – (35) Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się 
wzajemnie miłować. 
 
Ew. Mateusza 7:21-23 – (21) Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa 
niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. (22) Wielu powie 
mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie 
wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy 
im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. 
 
Ew. Jana 14:23 – (23) Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje 
słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. 
 
Dz. Apostolskie 26:20 – (20) Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, 
w całej Judei, i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne 
pokuty. 
 
List Jakuba 2:17 – (17) Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. 
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Odpowiedzi 
 

1. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:13; 18-22. 1 List Jana mówi o owocu, o dowodzie prawdziwej 
wiary. Wszystkie te kwestie pochodzą z serca. Kiedy serce wierzącego (tak jak 
w przypadku Szymona) nie jest właściwe, co należy zrobić? Odwrócić się od swojego 
grzechu i prosić Boga, by zamysły serca zostały przebaczone. 

 
2. Przeczytaj 2 List Piotra 1:5-11. Co jest dowodem tego, że ktoś został wybrany przez Boga? 

Taka osoba do swojej wiary dodaje całą jakość Ducha; jakość nowej natury. 
 

3. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:34-40. Jakiego rodzaju jakością wiary wykazują się tutaj 
wierzący? Wierzący wykazują się tutaj praktycznymi uczynkami wiary – dają jeść 
głodnym, są gościnni względem innych, ubierają ubogich, opiekują się chorymi, 
docierają do więźniów itd. 

 
4. Przeczytaj Ew. Jana 13:35. Po czym można poznać uczniów Jezusa? Uczniów Jezusa 

poznaje się po ich wzajemnej miłości do siebie. 
 

5. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23. Dlaczego ci ludzie odwrócili się od Królestwa Bożego? 
Ponieważ czynili bezprawie. W grece jest tutaj użyty czas teraźniejszy, który wskazuje, 
że bezprawie to ich styl życia. Jezus powiedział, że nigdy ich nie znał. To zgubieni 
religijni ludzie, których serce nigdy nie zostało przemienione; nie doświadczyli 
przemiany umysłu i swoich myśli, nigdy nie zwrócili w stronę Boga. 

 
6. Przeczytaj Ew. Jana 14:23. Jeśli ktoś kocha Jezusa, to co będzie robił?  

Będzie przestrzegał Jego przykazań i będzie robił to, co On powie. 
 

7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:30. Co ten werset mówi?  
Udowodnij swoje nawrócenie czynami. 

 
8. Przeczytaj List Jakuba 2:17. Jeśli za wiarą nie podążają dobre uczynki, to jakiego rodzaju 

jest to wiara? Jest to martwa wiara, a nie niezbawiająca wiara (List Jakuba 2:14). 
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Poziom 3 Lekcja 14 
 

POWOŁANIE DO UCZNIOSTWA 
Andrew Wommack 

 
 Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, jak być uczniem i jak czynić uczniami innych ludzi. 
Chcę wam przypomnieć, że Pan nie nakazał nam iść i czynić nowonarodzonymi; nie nakazał nam 
doprowadzać ludzi jedynie do wyznania Jezusa swoim Panem i przyjęcia przebaczenia grzechów. 
Nakazał nam czynić ludzi uczniami. Pomimo tego, że dwa pierwsze warunki są konieczne i wcale 
ich nie lekceważę, prawdziwym celem powinno być pójście o krok dalej, poza nowonarodzenie – 
osiągnięcie dojrzałości. Celem chrześcijanina, który jest uczniem, jest czynienie uczniami innych 
ludzi. 
 
 Jezus nakazał nam iść i czynić uczniami, doprowadzać ludzi do dojrzałości, by później mogli 
robić to samo. Dzisiejszy Kościół jako całość, wcale tego nie robi. Odpowiedzialność 
za doprowadzenie ludzi do nowonarodzenia zrzuciliśmy na duchowieństwo i usługujących 
w kościele. Mamy podróżujących ewangelistów, wielkie krucjaty i widzimy tysiące ludzi 
oddających swoje życie Panu. Pomimo tego, że niektórzy z nich nigdy nie narodzili się na nowo, 
doświadczając jedynie emocji – jestem pewien, że SĄ pośród nich tacy, którzy naprawdę się 
nawrócili i posiadają relację z Bogiem. Jednak w większości przypadków nie ma nacisku 
na stawanie się uczniem, a to nie jest droga, którą Bóg zaplanował. 
 
 Porównam to do osoby kochającej dzidziusie. Byłoby to zupełnym brakiem odpowiedzialności, 
gdybyśmy mając dziecko, cieszyli się nim tylko do momentu, kiedy jest malutkie. Mając dziecko, 
należy przyjąć odpowiedzialność za uczenie go i wychowywanie. Mówimy ludziom: 
„Najważniejsze to narodzić się na nowo i wyznać Jezusa swoim Panem”. Kiedy tak się dzieje, 
klepiemy ich po plecach, mówiąc: „Teraz jesteś chrześcijaninem. Ufaj Bogu, czytaj Biblię, 
a wszystko będzie dobrze”. Nie na to Jezus kładł nacisk. 
 
 Z tego powodu jedynie „produkujemy” nawróconych ludzi, z których wielu nigdy nie osiąga 
dojrzałości. Nie są oni zdolni do pomnażania swojej wiary, ponieważ nie wiedzą jak to robić. 
Zamiast stać się pozytywnymi świadkami Jezusa, w zasadzie stają się negatywnymi świadkami. 
Jezus zaplanował, abyśmy docierali do ludzi w sposób, dzięki któremu staliby się w pełni zdolnymi 
do pomnażania swojej wiary w innych. 
 
 Gdybyś przyprowadził 1 osobę do Pana raz na pół roku, poświęciłbyś jej czas do takiego 
stopnia, aby w pełni dojrzała w Chrystusie i była w stanie pomnożyć swoją wiarę; po 6 miesiącach 
byłoby 2 chrześcijan. Później, gdyby każdy z was przyprowadził następną osobę do Pana, 
poświęcił jej czas i przez pół roku nauczał ją; pod koniec roku byłoby 4 chrześcijan. To prawie 
żadne porównanie w stosunku do osoby przyprowadzającej tysiące osób do Pana podczas jednej 
krucjaty, na której ludzie wyznają Jezusa swoim Panem. Większość powiedziałaby: „Cóż, metoda 
uczniostwa daje efekt 4 osób podczas pierwszego roku, kiedy ta druga daje efekt 1000 
nawróconych. Powinniśmy więc używać tej drugiej metody”. Człowiek, który mógłby 
przyprowadzić do Pana 1000 osób, mógłby ich przyprowadzić do Pana 35.000. To niezły wynik, 
nikt tego tutaj nie kwestionuje, ale ta liczba jest jedynie kroplą w morzu, jeśli chodzi o światową 
populację. W zasadzie w taki właśnie sposób Kościół funkcjonuje. 
 
 Gdybyśmy jednak kładli naciska na uczniostwo – osoba, która przyprowadzałaby co pół roku 
1 osobę do Pana, a później tamta robiłaby podobnie, wystarczyłoby trochę nieco ponad 12,5 roku 
do ewangelizowania całej światowej populacji. Ktoś powie: „Niemożliwe!” - zachęcam więc, abyś 
sam to sprawdził. Z mnożenia wynika, że w trochę ponad 12,5 roku jedna osoba, czyniąca co pół 
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roku uczniem drugą, uzdalniając ją do czynienia uczniem, byłaby w stanie ewangelizować 
5,5 miliarda ludzi, podczas gdy drugą metodą udałoby się nawrócić jedynie 12,5 tysiąca ludzi. 
 
 Gdybyśmy doprowadzili cię do takiego miejsca, w którym nie tylko byś doświadczał 
zwycięstwa i dojrzałości, ale poszedłbyś robić to samo z innymi; gdybyś stał się ich trenerem 
zamiast ciągle być trenującym, takie właśnie rzeczy mogłyby się dziać. Gdyby jedna osoba 
uchwyciła się sposobu podążania za Panem do osiągnięcia dojrzałości i zaczęła nauczać drugą. 
Robiąc tak nawet tylko z jedną osobą rocznie, pod koniec roku byłbyś ty i osoba, którą 
wyszkoliłeś. Pod koniec roku drugiego, byłyby 4 osoby. Podążając jednak za tą metodą, pod koniec 
10 roku byłoby aż 1024 uczniów zdolnych do pomnażania swojej wiary w innych. Gdybyś 
od samego początku robił tak tylko z jedną osobą, pod koniec 20 roku, byłoby ponad milion 
uczniów. Niesamowite! Ten sposób pomnażania ustanowił Pan – czynienie uczniami, a nie jedynie 
nowonarodzonymi. To o wiele lepszy sposób na rozszerzanie Królestwa i docierania do ludzi, ale 
nasze myślenie nastawione jest na szybkie działanie. 
 
 Ileż to ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi na wielkich krucjatach, zmaga się nadal 
z gniewem, żalem, z zazdrością i staje się złymi świadkami? Gdybyśmy mieli zliczyć statystyki, ilu 
ludzi odwróciło się od Ewangelii z powodu osób nazywających siebie chrześcijanami i pomyślało: 
„Jestem tak samo dobry jak ci hipokryci w kościele. Nie potrzebuję czegoś takiego”. 
 
 Chodzi o to, że uczniostwo to metoda ewangelizowania świata, którą ustanowił Bóg. Prawda cię 
nie uwolni, jeśli nie będziesz trwał w Słowie (Ew. Jana 8:31-32). Bóg pragnie, aby każdy 
doświadczył Jego pełni i jest to metoda, którą ustanowił On sam. Ktokolwiek zadecydował, 
że to nie jest właściwy sposób, zamienił go na metodę, która wcale nie działa. 
 
 Modlę się, aby Bóg pokazał ci dzisiaj wartość uczniostwa. Zachęcam cię byś stał się uczniem 
i nauczycielem innych. 

 
 

Pytania 
 

1. Może cię to zaskoczyć – Jezus nigdy nie wzywał nikogo, by stał się chrześcijaninem, ale 
raczej nawoływał do bycia jego uczniem. Przeglądnij Ewangelie (Mateusza, Marka, 
Łukasza i Jana) i na osobnej kartce wypisz jak najwięcej wersetów, w których Jezus 
nawołuje do uczniostwa. 

 
2. W Dz. Apostolskich ludzie nie byli zapraszani do stania się chrześcijanami, ale wzywano 

ich, by stali się uczniami. Przejrzyj Dz. Apostolskie i na osobnej kartce wypisz jak 
najwięcej wersetów, w których ludzie byli wzywani do uczniostwa. 

 
3. W Piśmie Świętym słowo uczeń (uczniowie) zostało użyte 273 razy. W samej Biblii słowo 

chrześcijanin zostało użyte jedynie 3 razy. Znajdź i wypisz na osobnej kartce wszystkie 
3 miejsca, gdzie pada słowo chrześcijanin (chrześcijanie). 

 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:25. Kim jest uczeń według tego wersetu?_________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

5. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:26. Bycie uczniem Jezusa oznacza bezwarunkowe poświęcenie 
swojego życia dla Jezusa. Prawda czy fałsz?_____________________________________ 

 
6. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:33. W co najmniej kilku przypadkach bycie uczniem Jezusa 

wiąże się z dosłownym zostawieniem wszystkiego i wyniesieniem tego, co chce Jezus, 
na pierwsze miejsce. Prawda czy fałsz?_________________________________________ 
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7. Przeczytaj Ew. Mateusza 19:29. Każdy, kto pozostawił dom, braci i siostry, ojca, matkę, 
żonę, dzieci czy swoją ziemię dla Jezusa, otrzyma sto razy więcej i odziedziczy życie 
wieczne. Prawda czy fałsz?__________________________________________________ 

 
8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 14:22. Uczniowie muszą trwać w wierze. Prawda czy 

fałsz?____________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Prawdziwą przyczyną, dla której niektórzy mają 
obiekcje, co do tego, że Pismo Święte nie naciska na stawanie się chrześcijaninem, ale 
uczniem jest fakt, że stanie się chrześcijaninem nie wymaga wysiłku, gdyż staje się 
to przez wiarę, ale bycie uczniem wymaga już ofiarności i poświęcenia. Prawda jest taka, 
że odkupienie Chrystusa nie wymaga żadnego wysiłku z naszej strony – jest ono 
doskonałe i nie wymaga od nas żadnych zasług, ale Chrystus zawsze wzywał 
do całkowitego poddania się Jemu. Prawda czy fałsz?_____________________________ 

 
10. Przeczytaj Dz. Apostolskie 11:26. Chrystus nie powołuje dwóch rodzajów wierzących; 

jednych do bycia cielesnymi chrześcijanami, a drugich do bycia uczniami. 
W rzeczywistości chrześcijanie i uczniowie mieli być tym samym. Prawda czy fałsz? ____ 

 
11. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19. Jezus nakazał wierzącym, aby czynili: 

A. uczniami. 
B. aby nawracali całe narody. 

 
12. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:20. Wierzący mają nauczać innych, aby słuchali Jezusa 

i przestrzegali Jego przykazań. Prawda czy fałsz?_________________________________ 
 

13. Przeczytaj Ew. Jana 1:12. Jezus zapewnił nam korzyści takie jak przebaczenie grzechów, 
usprawiedliwienie, ale nie bez Niego. Prawda czy fałsz?___________________________ 

 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 

Ew. Mateusza 10:25 – (25) Wystarczy uczniowi, że będzie jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. 
Jeśli gospodarza nazywali Belzebubem, o ile bardziej [będą] tak [nazywać] jego domowników. 
 
Ew. Łukasza 14:26 – (26) Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, 
żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. 
 
Ew. Łukasza 14:33 – (33) Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie 
może być moim uczniem. 
 
Ew. Mateusza 19:29 – (29) I każdy, kto opuści domy, braci lub siostry, ojca lub matkę, żonę, dzieci 
lub pole dla mego imienia, stokroć więcej otrzyma i odziedziczy życie wieczne. 
 
Dz. Apostolskie 14:22 – (22) Umacniając dusze uczniów i zachęcając do trwania w wierze, 
[mówili], że przez wiele ucisków musimy wejść do królestwa Bożego. 
 
List do Hebrajczyków 10:14 – (14) Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, 
którzy są uświęceni. 
 
Dz. Apostolskie 11:26 – (26) A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok 
zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu [ludzi]. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów 
nazwano chrześcijanami. 
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Ew. Mateusza 28:19 – (19) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. 
 
Ew. Mateusza 28:20 – (20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto 
ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
 
Ew. Jana 1:12 – (12) Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, 
[to jest] tym, którzy wierzą w jego imię; 

 
 

Odpowiedzi 
 

1. Może cię to zaskoczyć – Jezus nigdy nie wzywał nikogo, by stał się chrześcijaninem, ale 
raczej nawoływał do bycia jego uczniem. Przeglądnij Ewangelie (Mateusza, Marka, 
Łukasza i Jana) i na osobnej kartce wypisz jak najwięcej wersetów, w których Jezus 
nawołuje do uczniostwa. 

 
2. W Dz. Apostolskich ludzie nie byli zapraszani do stania się chrześcijanami, ale wzywano 

ich, by stali się uczniami. Przejrzyj Dz. Apostolskie i na osobnej kartce wypisz jak 
najwięcej wersetów, w których ludzie byli wzywani do uczniostwa.  

 
3. W Piśmie Świętym słowo uczeń (uczniowie) zostało użyte 273 razy. W samej Biblii słowo 

chrześcijanin zostało użyte jedynie 3 razy. Znajdź i wypisz na osobnej kartce wszystkie 
3 miejsca, gdzie pada słowo chrześcijanin (chrześcijanie).  
Dz. Apostolskie 11:26; 26:28; 1 List Piotra 4:16. 

 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:25. Kim jest uczeń według tego wersetu?  

Uczeń to taki ktoś, kto staje się jak jego nauczyciel, jak jego mistrz. 
 

5. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:26. Bycie uczniem Jezusa oznacza bezwarunkowe poświęcenie 
swojego życia dla Jezusa. Prawda. 

 
6. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:33. W co najmniej kilku przypadkach bycie uczniem Jezusa 

wiąże się z dosłownym zostawieniem wszystkiego i wyniesieniem tego, co chce Jezus, 
na pierwsze miejsce. Prawda. 

 
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 19:29. Każdy, kto pozostawił dom, braci i siostry, ojca, matkę, 

żonę, dzieci czy swoją ziemię dla Jezusa, otrzyma sto razy więcej i odziedziczy życie 
wieczne. Prawda. 

 
8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 14:22. Uczniowie muszą trwać w wierze. Prawda. 

 
9. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Prawdziwą przyczyną, dla której niektórzy mają 

obiekcje, co do tego, że Pismo Święte nie naciska na stawanie się chrześcijaninem, ale 
uczniem jest fakt, że stanie się chrześcijaninem nie wymaga wysiłku, gdyż staje się to przez 
wiarę, ale bycie uczniem wymaga już ofiarności i poświęcenia. Prawda jest taka, 
że odkupienie Chrystusa nie wymaga żadnego wysiłku z naszej strony, jest ono doskonałe 
i nie wymaga od nas żadnych zasług, ale Chrystus zawsze wzywał do całkowitego 
poddania się Jemu. Prawda. 

 
10. Przeczytaj Dz. Apostolskie 11:26. Chrystus nie powołuje dwóch rodzajów wierzących; 

jednych do bycia cielesnymi chrześcijanami, a drugich do bycia uczniami. 
W rzeczywistości chrześcijanie i uczniowie mieli być tym samym. Prawda. 
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11. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19. Jezus nakazał wierzącym, aby czynili: A. uczniami. 
 

12. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:20. Wierzący mają nauczać innych, aby słuchali Jezusa 
i przestrzegali Jego przykazań. Prawda. 

 
13. Przeczytaj Ew. Jana 1:12. Jezus zapewnił nam korzyści takie jak przebaczenie grzechów, 

usprawiedliwienie, ale nie bez Niego. Prawda. 
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Poziom 3 Lekcja 15 
 

JAK MOŻESZ UŻYĆ SWOJEGO ŚWIADECTWA? 
Don Krow 

 
 Dzisiaj chciałbym mówić o wykorzystywaniu własnego świadectwa. Czytamy w Dziejach 
Apostolskich 5:42 – Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i głosić Jezusa 
Chrystusa. Zauważ, że uczniowie wczesnego Kościoła spotykali się w świątyni i po domach 
codziennie, ucząc się i głosząc Jezusa Chrystusa. Wielu ludzi uważa, że spotykanie się po domach 
jest czymś niezwykłym i niewygodnym. Chciałbym się podzielić kilkoma rzeczami, których 
nauczyliśmy się wychodząc do ludzi, mając drzwi otwarte do nauczania i nawracania ludzi 
do Jezusa Chrystusa. 
 
 To nawet w najmniejszym stopniu nie jest takie trudne jak myślisz. Jedną z rzeczy, jakie 
zauważyłem w Piśmie Świętym jest to, że Apostoł Paweł użył swojego osobistego świadectwa 
3 razy rozmawiając z nienawróconymi. W Dz. Apostolskich 9:22,26 opowiedział osobom 
niewierzącym swoje świadectwo, to czego doświadczył i co mu się przytrafiło. Jednym 
z najbardziej skutecznych sposobów, jaki odkryliśmy w przyprowadzaniu ludzi do Jezusa 
Chrystusa, jest tak zwany przez nas spacer modlitewny. Chodząc od drzwi do drzwi, pukamy 
i mówimy: „Jesteśmy w pobliżu i modlimy się o ludzi. Wierzymy, że Bóg słyszy i odpowiada 
na modlitwy, więc jeśli masz jakieś problemy w rodzinie, zdrowotne, czy jakiekolwiek inne 
problemy; czy chciałbyś, żebyśmy się o was pomodlili?”. Niekiedy ktoś powie: „Tak, mam taki 
jeden problem” i chce się z wami modlić, a niekiedy ktoś czuje się niewygodnie, czy wręcz 
zawstydzony i mówi: „Nie, tym razem nie mamy żadnych próśb o modlitwę”. Wtedy po prostu 
dzielimy się z nimi osobistym świadectwem. 
 
 Mówię wtedy: „Zauważyłem, że masz dzieci. Sam mam ich troje. 14 listopada 1981 urodziły 
mi się bliźniaczki. Drugie z nich urodziło się martwe”. Odpowiedź brzmi: „Och, bardzo mi przykro 
z tego powodu”. Wtedy mówię: „Niech ci nie będzie przykro. Opowiem ci, co się wydarzyło”. 
Zaczynam im opowiadać. „Druga bliźniaczka urodziła się nóżkami do przodu. W czasie porodu 
został odcięty dopływ tlenu. Więc urodziła się martwa. Położna wzięła ją do ręki, dała jej klapsa 
(najmocniej jak tylko mogła), robiła sztuczne oddychanie, w razie gdyby do jej płuc dostał się jakiś 
płyn, zrobiła wszystko, co mogła, ale w końcu się poddała. Byłem wtedy jak każdy inny ojciec. 
Straciłem córkę – co teraz miałem zrobić?”. W tym momencie pytam tego kogoś w drzwiach: 
„Chciałbym cię zapytać, czy kiedykolwiek czytałeś Biblię?”. Odpowiedź pada: „Cóż, trochę,” albo: 
„Nie, nigdy”. Tłumaczę wtedy: „Pytam, ponieważ Biblia mówi w Dz. Apostolskich 10:38, że Jezus 
czynił dobrze, chodząc i uzdrawiając tych, którzy byli uciskani przez diabła, ponieważ Bóg był 
z Nim. Powiem ci, co się wydarzyło. Możesz zrobić z tym co tylko chcesz, ale moje dziecko było 
martwe, a ja myślałem o tym, że za kilka dni będę musiał je pochować. Pomyślałem sobie wtedy: 
„Chcę ją jedynie potrzymać”. Kiedy do niej podchodziłem, znajdowała się przy niej jakaś zła 
obecność, którą Biblia nazywa duchem demonicznym. W jednej chwili zaatakowała mnie 
i poczułem się jak sparaliżowany. W chwili, kiedy to się stało, zawołałem: „W imieniu Jezusa 
Chrystusa, nakazuję ci, duchu nieczysty, odejść od tego dziecka i nakazuje, aby życie do niego 
wróciło w imieniu Jezusa”. To maleństwo, które nigdy nie oddychało, zakasłało, wzięło oddech 
i znów przestało oddychać. Ponownie powiedziałem: „W imieniu Jezusa Chrystusa, ty duchu 
nieczysty, nakazuję ci zostawić to dziecko w tej chwili i niech wróci do niej życie!”. Tym razem 
zakasłała kilkakrotnie i zaczęła oddychać. 
 
 Zwracam się do rozmówcy po imieniu i mówię: „Wiesz, że po około 3 minutach, mózg bez 
dostawy tlenu zostaje trwale uszkodzony? Moja córeczka jest doskonała w każdym calu. Daliśmy 
jej na imię Vita, co po łacinie oznacza życie, ponieważ chcieliśmy jej kiedyś opowiedzieć, co Bóg 
dla niej uczynił. On na nowo dał jej życie. Od tamtego czasu wielokrotnie studiowałem Biblię 
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i oto, co odkryłem. Tak jak duch nieczysty, który był nad moją córką, istnieje królestwo ciemności, 
pod rządami Szatana i również istnieje Królestwo Syna Bożego. 
 
 „Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, zaczął powoływać ludzi z królestwa ciemności do swojego 
Królestwa, poprzez opamiętanie i wiarę w Niego – przyjęcie przebaczenia grzechów i pójście 
za Nim. Nie wiem, w co wierzysz, ale właśnie to stało się w moim życiu i w mojej rodzinie. Chcę 
ci powiedzieć, dlaczego tak naprawdę stoję u twoich drzwi. Jezus nakazał nam, abyśmy szli 
i czynili innych uczniami. Zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi jest zbyt zajętych, by chodzić 
do kościoła albo po prostu nie mogą lub nie chcą. Jeśli masz jakieś pytanie tam, nie możesz 
po prostu podnieść ręki i zapytać: „Pastorze (albo proszę księdza), co znaczy to, co przed chwilą 
powiedziałeś?”. To dlatego tutaj jesteśmy. Przez 10 minut prowadzimy skondensowane nauczanie 
ze Słowa Bożego. Później udajemy się do Pisma Świętego i zadajemy pytania, aby się upewnić, 
że wszystko jest jasne. Jest to dialog, który prowadzimy z daną osobą. Nie głosimy ludziom i nie 
mówimy, „co Biblia mówi”, ale raczej staramy się pomóc im odkryć, co ona mówi, zadając 
im kilka pytań. 
 
 „Czy coś takiego cię interesuje? Możemy się umówić, jak ci pasuje i przyjdziemy do ciebie 
porozmawiać, i nauczyć cię pewnych rzeczy. Jeśli nic z pierwszej lekcji nie wyciągniesz, jeśli 
ci ona nie pomoże, nie zachęci i nie podbuduje, nigdy więcej nie zobaczysz naszych twarzy. Nie 
chcemy ci przeszkadzać, ani nie chcemy cię zaciągnąć do jakiegoś kościoła czy organizacji, ani nic 
z tych rzeczy. Jesteśmy tu po to, by ci powiedzieć, co Jezus Chrystus zrobił dla ciebie osobiście 
i by pomóc ci zrozumieć Boże Słowo. Jest wiele rzeczy w Biblii, których do końca nie rozumiemy, 
ale chcemy ci zaoferować krótkie studium. Czy coś takiego by cię interesowało?”. Wielu ludzi 
mówi: „Tak, jestem zainteresowany”, więc umawiamy się na spotkanie i zaczynamy lekcję z kursu 
Ewangelizowanie przez uczniostwo. Nie jesteśmy tam po to, by robić ewangelizację z 
mikrofalówki, by wykręcać im ręce i zmusić ich do odmówienia modlitwy, której wcale nie 
rozumieją. Uczymy ich lekcji z Uczniostwa i pomagamy im zrozumieć Chrystusa i to 
ukrzyżowanego. 
 
 Opowiedziałem pewnemu pastorowi o Uczniostwie, który zapytał: „Don, co się dzieje 
po pierwszej lekcji?”. “Po pierwszej lekcji taka osoba rozumie, co należy zrobić, by odpowiedzieć 
Jezusowi Chrystusowi i przyjąć Jego miłosierdzie i pojednanie. Nie jesteśmy natarczywymi 
sprzedawcami. To nie nasze podejście. Po pierwszej lekcji zaczynają rozumieć, co potrzebują 
zrobić ze swojego serca”. „A co się dzieje po lekcji 15?” – zapytał mnie pastor. „ Po lekcji 15, jeśli 
taka osoba wciąż razem z nami studiuje, powinna nawrócić się od swoich grzechów, przyjąć 
chrzest wodny i być ochrzczona w Duchu Świętym. Możemy to już zaobserwować nawet przy 
lekcji 6”. 
 
 W Ew. Mateusza 28, Jezus nakazał, aby czynić uczniami wszystkie narody, w takiej kolejności, 
chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podczas kursu biblijnego Ewangelizowanie 
przez uczniostwo, niewierzący zaczyna mieć świadomość Jezusa Chrystusa, Jego ukrzyżowania i 
zaczyna to wszystko rozumieć. Po cotygodniowych lekcjach tworzy się swego rodzaju przyjaźń. 
Pojawia się miłość i zaufanie. Przychodzimy do nich ze Słowem Bożym, a nie z kazaniem. 
Czytamy z nimi wersety, zaczynają je czytać także oni, zadajemy im pytania, aby byli w stanie 
odpowiedzieć na nie sami używając Słowa Bożego. Tydzień po tygodniu widzimy, jak ludzie chcą 
wyznawać otwarcie Chrystusa, ponieważ wiedzą, co to znaczy przyjąć Go, podążać za Nim i być 
Mu oddanym. Bardzo się to różni od dzisiejszego sposobu ewangelizowania. 
 
 W pierwszej kolejności docieramy do ludzi poprzez osobiste świadectwo i każdy z nas ma takie 
świadectwo. Nie raz piszemy swoje własne broszurki. Ja taką broszurkę napisałem i zatytułowałem 
ją Śmierć Mojej Córki. Nie raz zostawiam ją pod drzwiami. Wielu ludzi z naszego Uczniowskiego 
kursu biblijnego napisało swoje broszurki – na przykład: Uwolniony Niewolnik, napisał Jeo Rose, 
który był związany alkoholem i narkotykami, a Śmierć Narkomana opracował Rocky Forry, który 
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od 15 roku życia był związany narkotykami i w cudowny sposób został uwolniony przez Jezusa. 
Opowiadamy te świadectwa często stojąc przy drzwiach. 
 
 Ktoś może powiedzieć: „Ja nie mam tak dramatycznego świadectwa. Nigdy nie miałem dziecka 
wskrzeszonego z martwych po 8 minutach”. Wiem, że niewielu ludzi ma takie świadectwo. 
Możesz posiadać takie świadectwo jak Andrew Wommack, którego życie podtrzymywała moc 
Boża do tego stopnia, że od samego dzieciństwa zachowała go od grzechu, brudu i bezbożności, 
z którymi większość ludzi się jednak zetknęła. Każdy z nas ma świadectwo, ale jeśli myślisz, 
że twoje nie jest wystarczająco mocne, proszę, użyj mojego. Kiedy po raz pierwszy rozpoczęliśmy 
nasz kurs Uczniostwa, Joe Rose używał mojego świadectwa. Po pewnym czasie szło mu lepiej niż 
mnie, więc powiedziałem: „Joe, powiedz im, co mi się przydarzyło”. 
 
 Jeśli Apostoł Paweł użył swojego osobistego świadectwa aż 3 razy w Nowym Testamencie, 
by dosięgnąć zgubionych, ty też możesz to zrobić. Dziś mamy komputery z różnego rodzaju 
programami. Word Perfect, Microsoft Word czy jeszcze inne. Stworzenie broszurki ze swoim 
własnym świadectwem to łatwizna. O wiele lepiej to brzmi, jeśli powiesz: „Nie kupiłem tego 
w jakiejś chrześcijańskiej księgarni. To, o czym mówię, naprawdę mi się przytrafiło”. 
 
 Chciałbym, abyś spisał swoje własne świadectwo, co się z tobą stało, kiedy przyszedłeś 
do Jezusa Chrystusa. Podziel się nim w sposób, jakbyś je mówił komuś, stojąc pod drzwiami. 

 
 Spisz swoje świadectwo, poćwicz dzielenie się nim. To jest bardzo ważne. Przestudiuj ten 
temat. Niech cię Bóg błogosławi. 

 
 

Pytania 
 

1. Przeczytaj Ew. Marka 16:15. Komu mamy zwiastować Ewangelię?___________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19-20. Kogo mamy czynić uczniami?____________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:5,26; 16:13-15, 23; 20:20-21. Gdzie odbywało się 
ewangelizowanie? __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

4. Przeczytaj Ew. Marka 4:11-12. Przed prawdziwym nawróceniem, osoba musi: 
A. przejrzeć. 
B. zobaczyć. 
C. usłyszeć. 
D. zrozumieć. 
E. wszystkie z powyższych. 

 
5. Przeczytaj Dz. Apostolskie 28:23-24. Kiedy Paweł wykładał i świadczył o Ewangelii, jak 

wiele czasu mu zabierało, aby przekonać ludzi o roszczeniach Jezusa? 
________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 16:14. Kiedy ktoś się naprawdę nawraca do Chrystusa, 
co powinno być otwarte? ____________________________________________________ 
 

7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:37. Co się dzieje, jeśli serce człowieka jest otwarte 
i przekonane? _____________________________________________________________ 
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8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 16:31, 2:38. Co taka osoba ma zrobić? ___________________ 
________________________________________________________________________ 
 

9. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:42, 8:31-32. Co taka osoba ma zrobić? _________________ 
________________________________________________________________________ 
 

10. Przeczytaj List do Rzymian 10:14-15. W odwrotnej kolejności (w tym fragmencie) w jaki 
sposób człowiek przychodzi do Chrystusa?______________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Wersety użyte w pytaniach 
 
Ew. Marka 16:15 – (15) I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu 
stworzeniu. 

 
Ew. Mateusza 28:19 – (19) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego.  
 
Ew. Mateusza 28:20 – (20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto 
ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
 
Dz. Apostolskie 8:5,26 – (5) Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. (26) Lecz 
anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy 
do Gazy. Jest to [droga] pustynna.  

 
Dz. Apostolskie 16:13-15,23 – (13) A w dzień szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie 
zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobietami, które się [tam] zeszły. 
(14) Przysłuchiwała się [temu] też pewna bogobojna kobieta, imieniem Lidia, z miasta Tiatyry, 
sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała tego, co mówił Paweł. 
(15) A gdy została ochrzczona razem ze swoim domem, poprosiła: Jeśli uznaliście mnie za wierną 
Panu, wejdźcie do mojego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. (23) Po wymierzeniu 
wielu razów wtrącili [ich] do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. 

 
Dz. Apostolskie 20:20-21 – (20) Jak nie uchylałem się od niczego, co pożyteczne, 
od przemawiania i nauczania was publicznie i po domach; (21) Oświadczając zarówno Żydom, 
jak i Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

 
Ew. Marka 4:11-12 – (11) A on im odpowiedział: Wam dano poznać tajemnicę królestwa Bożego. 
Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach; (12) Aby patrząc, 
patrzyli, a nie widzieli i słysząc, słyszeli, a nie zrozumieli, by się czasem nie nawrócili i nie były 
im przebaczone grzechy. 

 
Dz. Apostolskie 28:23-24 – (23) Wyznaczyli mu dzień i przyszło wielu do niego do kwatery, 
a on od rana do wieczora przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym i przekonywał o Jezusie 
na podstawie Prawa Mojżesza i Proroków. (24) I niektórzy uwierzyli temu, co mówił, a inni nie 
uwierzyli. 

 
Dz. Apostolskie 16:14 – (14) Przysłuchiwała się [temu] też pewna bogobojna kobieta, imieniem 
Lidia, z miasta Tiatyry, sprzedająca purpurę, której to serce otworzył Pan, aby uważnie słuchała 
tego, co mówił Paweł. 
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Dz. Apostolskie 2:37 – (37) A słysząc to, przerazili się do [głębi] serca i zapytali Piotra 
i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia? 
 
Dz. Apostolskie 16:31 – (31) A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz 
zbawiony, ty i twój dom. 

 
Dz. Apostolskie 2:38 – (38) Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was 
ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha 
Świętego. 
 
Dz. Apostolskie 2:42 – (42) Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba 
i w modlitwach. 

 
Ew. Jana 8:31-32 – (31) Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie 
trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. (32) I poznacie prawdę, a prawda 
was wyzwoli. 

 
List do Rzymian 10:14-15 – (14) Jakże więc będą wzywać [tego], w którego nie uwierzyli? A jak 
uwierzą [w tego], o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? (15) Jakże też będą głosić, 
jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, 
tych, którzy opowiadają dobre rzeczy! 

 
Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj Ew. Marka 16:15. Komu mamy zwiastować Ewangelię?  

Wszelkiemu stworzeniu, każdemu. 
 

2. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19-20. Kogo mamy czynić uczniami?  
Ludzi z każdego narodu. 

 
3. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:5,26; 16:13-15, 23; 20:20-21. Gdzie odbywało się 

ewangelizowanie? W miastach, na pustyni, nad rzeką, w więzieniach, w miejscach 
publicznych, po domach. 

 
4. Przeczytaj Ew. Marka 4:11-12. Przed prawdziwym nawróceniem, osoba musi: 

E. Wszystkie z powyższych. 
 

5. Przeczytaj Dz. Apostolskie 28:23-24. Kiedy Paweł wykładał i świadczył o Ewangelii, jak 
wiele czasu mu zabierało, aby przekonać ludzi o roszczeniach Jezusa?  
Od rana do wieczora, prawdopodobnie od 6 do 8 godzin. 

 
6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 16:14. Kiedy ktoś się naprawdę nawraca do Chrystusa, 

co powinno być otwarte? Serce, sedno ludzkiej istoty. 
 

7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:37. Co się dzieje, jeśli serce człowieka jest otwarte 
i przekonane? Jeśli zareagują poprawnie, powinni odpowiedzieć: „Co mam robić?”. 

 
8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 16:31, 2:38. Co taka osoba ma zrobić?  

Ma się opamiętać, uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa i zostać ochrzczona. 
 

9. Przeczytaj Dz. Apostolskie 2:42, 8:31-32. Co taka osoba ma zrobić?  
Trwać w nauce apostolskiej. Trwać i uczyć się praktykować Słowo Jezusa. 
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10. Przeczytaj List do Rzymian 10:14-15. W odwrotnej kolejności (w tym fragmencie) w jaki 
sposób człowiek przychodzi do Chrystusa?  
Ktoś jest posłany. Komuś jest zwiastowane. Ponieważ usłyszeli przesłanie o Jezusie, 
mogą uwierzyć. Ponieważ uwierzyli, wezwali imienia Pańskiego, by zostać 
zbawionymi. 
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Poziom 3 Lekcja 16 
 

WYKORZYSTUJĄC WSPÓLNE DARY W UCZNIOSTWIE 
Don Krow 

 
 Dzisiaj będziemy mówić o tym, że każdy z nas ma dary do uczniostwa. Każdy z nas może 
zostać użyty. Pracowaliśmy z kursem biblijnym Ewangelizowanie przez uczniostwo przez wiele 
miesięcy, odnosząc wielkie sukcesy. Widzieliśmy jak życie ludzi zostaje zmieniane poprzez 
narodzenie na nowo, chrzest w Duchu Świętym i chrzest wodny. Pewnego dnia rozmawiałem z 
przyjacielem. Powiedziałem: „Przegapiliśmy parę rzeczy, które przeciekły nam przez palce”. On na 
to: „Myślałem, że wszystko poszło bardzo dobrze. Co masz na myśli?”. 
 
 Mam zamiar podzielić się z wami na temat tego, jak sprawić, by Kościół wewnętrzny – 
w którym ludzie jedynie siedzą, słuchają pastora i idą do domu – stał się Kościołem zewnętrznym, 
który sięga dużo dalej poza mury kościoła. Przedstawione poniższe statystyki są prawdziwe. 
95% wszystkich chrześcijan nigdy nikogo nie przyprowadziło do Pana, a 90% ewangelizowania, 
skierowane jest na chrześcijan. Budynek kościelny jest najbardziej ewangelizowanym miejscem 
na świecie. Ewangelizujemy salki szkoły niedzielnej i salę nabożeństw. Sposób, w jaki 
ewangelizujemy budynek może świadczyć o tym, że to Kościół potrzebuje nawrócenia. 
 
 To w III wieku, za panowania Konstantyna, budynki kościelne zaczęły istnieć. Od tamtego 
czasu, jeśli chodzi o docieranie do zgubionych, Kościół przepadł gdzieś wewnątrz budynku, 
schowany pośród 4 ścian. Będziemy mówić o docieraniu poza mury kościelne, aby zmienić 
Kościół zamknięty na otwarty. Statystycznie, istnieje jedynie 0,5% (mniej niż 1%!) programów, 
które mają sięgać poza mury budynków. Z tego wynika, że w samych Stanach Zjednoczonych nie 
istnieje ani jedna większa denominacja, mająca jakikolwiek plan docierania do zgubionych. 
Docieranie do ludzi z zewnątrz i czynienie uczniami to część chrześcijaństwa, którą trzeba na nowo 
odkryć. 
 
 Marcin Luter, poprzez Reformację, sprowadził do świadomości Kościoła objawienie, 
że usprawiedliwienie przychodzi przez wiarę. W latach 1800, John Wesley rozpoczął masowe 
ewangelizacje. Wygląda jednak na to, że uczniostwo indywidualne – jeden na jeden – nie zostało 
jeszcze odkryte od czasów Apostołów. Możesz powiedzieć: „Ale ja nie wiem, jak to robić”. 
Poprzez ten program pokażemy ci z całą pewnością jak to robić – to bardzo łatwe. Pokażemy ci, 
jak łatwo można pracować z ludźmi, poznawać nowych ludzi przy ich drzwiach, poprzez użycie 
świadectwa. Na tym teraz chcę się skupić. To właśnie jest Dobra Nowina. 
 
 Jak bardzo chciałbyś robić to co chcesz robić – nie to, co ktoś inny chciałby żebyś robił (czyli 
to, czego nie chcesz robić), ale dokładnie robić to, co chcesz robić? O tym właśnie tutaj mówimy. 
Gdy pokazuję ludziom jak kurs biblijny Ewangelizowanie przez uczniostwo działa, mówiąc: 
„Zobacz, robimy to właśnie tak. Dotykamy ludzkiego życia. Ludzie są zbawiani, rodzą się na 
nowo, są napełniani Duchem Świętym i chrzczeni w wodzie”. Ludzie odpowiadają: „Wspaniale!” 
Kiedy jednak pytam: „Ilu z was pójdzie ze mną?”, może jakieś 3 lub 4 osoby z ponad 200 się 
zgłosi, ponieważ reszta się boi albo nie ma pojęcia, jak to się robi. Jeśli natomiast dodam: „Nie 
przejmujcie się zupełnie, niczego się nie musicie bać. Po prostu pójdziemy, zorganizujemy studium 
biblijne i ustawimy dla was lekcje na temat uczniostwa. Ilu z was chciałoby nauczać?”. Wtedy 
zgłasza się więcej osób, jakieś 10-12, zgadzających się na nauczanie, jednakże nie chcących wyjść 
poza taką formę. 
 
 To, co chcemy zrobić, to pokazać wam, w jaki sposób można użyć każdego daru dostępnego 
w Kościele, by docierać do zgubionych, by ich kochać i prowadzić w uczniostwie. Każdy taki dar 
jest potrzebny, a można go jedynie znaleźć w lokalnym kościele – w Ciele Chrystusa. Ktoś z was 
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może powie: „Chciałbym się modlić o chrzest w Duchu Świętym, uzdrowienie i o takie właśnie 
rzeczy”. Cóż, jest w naszym kursie Ewangelizowanie przez uczniostwo moment, w którym 
możemy cię przyprowadzić właśnie na taką potrzebę. Ktoś inny znów powie: „Ja się do tego nie 
nadaję”, ale z pewnością możesz upiec ciasto. Możesz wysłać komuś kartkę, możesz zadzwonić do 
kogoś, pomalować komuś płot. Możesz popilnować dziecka samotnej matce, aby mogła wyjść z 
domu, chociaż na godzinę. Możesz robić jakieś praktyczne rzeczy. A co ze wstawianiem się za 
kimś w modlitwie? Niektórzy z was mogą być do tego powołani. Możemy pokazać ci z kim się 
spotykamy, możemy podać ci ich imiona, a ty możesz się za nich modlić sam albo w grupie. 
Możesz się modlić za nich i o ekipę z kursu biblijnego Ewangelizowanie przez uczniostwo, 
wychodzącą każdego tygodnia do ludzi. 
 
 Jest miejsce dla każdego, by docierać do innych i prowadzić w uczniostwie. Jest to program, 
w którym każdy dar może zostać wykorzystany. Tworzymy drużyny nauczyciela i jego asystenta, 
którzy wychodząc, są zdolni do prowadzenia w uczniostwie i do usługiwania. Później dołączają 
do nich jeszcze 2 osoby, które wspomagają służbę. Rozdają jedzenie, pieką placek lub po prostu 
dzwonią, aby się zapytać, jak się sprawy mają. Mamy także ludzi, którzy wstawiają się za nami 
i za ludźmi, którym usługujemy. 
 
 Wiesz, jakie rzeczy dzięki temu oglądamy? Widzimy jak Bóg zmienia ludzkie życia, ponieważ 
troszczymy się o ich potrzeby, ponieważ Jego miłość jest im pokazywana. A czy wiesz, kto się 
zajmuje usługiwaniem? Usługiwaniem zajmują się ci, którzy powinni – czyli ludzie. 
List do Efezjan 4:11 opisuje, że apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy i nauczyciele są dani, 
aby udoskonalać świętych, aby byli zdolni do usługiwania innym. Cały kościół zajmuje się 
usługiwaniem, nie tylko człowiek stojący z przodu, czyli pastor. Gdy pastor naucza i wyposaża 
Kościół do pracy w usługiwaniu i ludzie rzeczywiście idą, i usługują, wtedy można mówić 
o prawdziwym sukcesie. 
 
 Pozwól, że użyję ilustracji. Gdybyśmy wypowiedzieli wojnę przeciwko innemu państwu, a nasz 
prezydent powiedziałby: „Straciliśmy już zbyt wielu ludzi w walce, dlatego postanowiłem wysłać 
samych generałów na front”. Cała reszta świata wyśmiałaby nas i niestety w praktyce właśnie 
to ma miejsce. Diabeł śmieje się z nas, ponieważ wysłaliśmy samych generałów – pięć służb – 
by zajmowała się tym wszystkim. „Niech oni się tym zajmują – w końcu oni są od tego i płacimy 
im za to”. Zawiedliśmy w kwestii budowania i rozwijania armii. Bóg chce stworzyć i rozwinąć 
armię, a dary każdego z nas, mogą zostać użyte w kursie biblijnym Ewangelizowanie przez 
uczniostwo. 
 
 Chcemy pomóc w tworzeniu armii, w wyposażeniu jej mocnymi narzędziami do prowadzenia 
w uczniostwie, aby docierała nie tylko do twojego miasta, ale także do całego świata. Możemy 
to osiągnąć narzędziami, które stworzyliśmy – lekcje Uczniostwa i przez strategie, dane od Boga. 
Niech was Bóg błogosławi w używaniu wspólnych darów, by usługiwać zgubionym, nowym 
wierzącym i w zachowywaniu nakazu Jezusa, aby iść i czynić uczniami wszystkie narody. 
 
 

Pytania 
 

1. Materiał zawarty poniżej jest krótkim opisem tego, w jaki sposób tworzymy grupy 
ewangelizacyjne, które nauczają i docierają do zgubionych. Ludzie z twojego kościoła 
mogą się zapisać do którejś z tych ekip. Jeśli będziecie szli do przodu, używając 
wszystkich waszych darów, by usługiwać – możesz w krótkim czasie przyprowadzić 
kogoś do Królestwa i do dojrzałości. Oto kwestionariusz, który możesz rozdać członkom 
swojego kościoła. Później zorganizuj zespoły, które zajmą się tym, co mogą robić. 
 
Jestem zainteresowany: (zaznacz jedną odpowiedź lub więcej). 
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___Prowadzeniem lekcji o uczniostwie. 
___Modlitwą wstawienniczą: modlitwą za zgubionych i za ekipę prowadzącą kurs 

Ewangelizowanie przez uczniostwo. 
___Rozdawaniem jedzenia lub innych produktów rodzinom w potrzebie. 
___Kontaktowaniem się z innymi telefonicznie lub odwiedzając. 
___Ewangelizowaniem uprzejmością: pieczeniem ciast, wysyłaniem kartek, pomagając 

w jakikolwiek inny sposób. 
___Współpracą z samotnymi matkami i ich dziećmi.  
___Zapewnianiem transportu do kościoła itp. 
___Czymś innym: chciałbym:_________________________________________________ 
 

2. Poniżej zawarty jest wzór formularza, który powinien zostać wypełniony po każdej lekcji 
z Uczniostwa. Dzięki temu formularzowi pastor, czy też osoba zwierzchnia, będzie miał 
wgląd do ilości przeprowadzonych lekcji i do rezultatów osiągniętych po każdym 
wykładzie. 

 
 

Formularz dotyczący rezultatów osiągniętych po lekcji biblijnego kursu Ewangelizowanie 
przez uczniostwo. 

 
Data wizyty/numer lekcji: 
Kto prowadził nauczanie: 
Kogo odwiedzono: 
Miejsce nauczania: 
Temat lekcji: 
Jak przebiegło nauczanie?  
 

3. Przeczytaj List Jakuba 1:22. Jeśli słyszymy Boże Słowo, ale nigdy nie wprowadzamy 
go w czyn, co takiego robimy?_______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:24-27. Aby być mądrymi, nie możemy jedynie słuchać słów 

Jezusa, ale musimy także?___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
5. Przeczytaj List do Efezjan 4:11-12. Kto powinien wykonywać służbę w usługiwaniu? 

________________________________________________________________________ 
 

6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:1,4. Kto szedł i wszędzie głosił Słowo? ________________ 
________________________________________________________________________ 

 
7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:1,4. Kto nie poszedł, aby wszędzie głosić Słowo? 

________________________________________________________________________ 
 

8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 11:19-22. We wczesnym nowotestamentowym Kościele, 
służbą usługiwania zajmowali się wierzący, którzy podążali za wskazaniami 
i przywództwem Apostołów. W dzisiejszym kościele to przywództwo rozpoczyna jakieś 
działanie, a wierzący dołączają. W jaki sposób Dz. Apostolskie 11:19-22 weryfikują taki 
stan rzeczy? ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

9. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:14-18. Każda część Ciała Chrystusa jest niezbędna. Nie 
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powinniśmy porównywać siebie nawzajem. Całkowitym poddaniem się Chrystusowi nie 
jest robienie wszystkiego, ale raczej tego, do czego Bóg cię wyposażył. Co zrobisz 
z informacjami otrzymanymi w tej lekcji?_______________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Wersety użyte w pytaniach 
 
List Jakuba 1:22 – (22) Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi 
samych siebie. 

 
Ew. Mateusza 7:24-27 – (24) Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam 
do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. (25) I spadł deszcz, przyszła powódź, 
zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale. 
(26) A każdy, kto słucha tych moich słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka 
głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się 
wichry i uderzyły w ten dom, i zawalił się, a jego upadek był wielki. 

 
List do Efezjan 4:11-12 – (11) I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych 
ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami; (12) Dla przysposobienia świętych, 
dla dzieła posługiwania, dla budowaniu ciała Chrystusa.  
 
Dz. Apostolskie 8:1,4 – (1) A Saul zgodził się na zabicie go. W tym czasie zaczęło się wielkie 
prześladowanie kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach 
Judei i Samarii. (4) A ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc słowo [Boże]. 

 
Dz. Apostolskie 11:19-22 – (19) Lecz ci, których rozproszyło prześladowanie, jakie wybuchło 
z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nie głosząc słowa [Bożego] 
nikomu, tylko Żydom. (20) A niektórzy z nich, mężczyźni z Cypru i Cyreny, gdy przybyli 
do Antiochii, mówili do hellenistów, głosząc Pana Jezusa. (21) I była z nimi ręka Pana, a wielka 
ich liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. (22) I wieść o nich dotarła do kościoła, który był 
w Jerozolimie. I posłano Barnabę aż do Antiochii. 

 
1 List do Koryntian 12:14-18 – (14) Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. 
(15) Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała - czy dlatego nie 
należy do ciała? (16) A gdyby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała - 
czy dlatego nie należy do ciała? (17) Gdyby całe ciało było okiem, gdzież [byłby] słuch? A gdyby 
całe [było] słuchem, gdzież powonienie? (18) Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, 
jak chciał. 

 
 

Odpowiedzi 
 

3. Przeczytaj List Jakuba 1:22. Jeśli słyszymy Boże Słowo, ale nigdy nie wprowadzamy 
go w czyn, co takiego robimy? Zwodzimy samych siebie. 

 
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:24-27. Aby być mądrymi, nie możemy jedynie słuchać słów 
Jezusa, ale musimy także wykonywać je. 

 
5. Przeczytaj List do Efezjan 4:11-12. Kto powinien wykonywać służbę w usługiwaniu? 
Święci, a nie jedynie duchowni. 

 
6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:1,4. Kto szedł i wszędzie głosił Słowo? Wierzący, którzy 
byli w rozproszeniu. 
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7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 8:1,4. Kto nie poszedł, aby wszędzie głosić Słowo? 
Apostołowie. Z tego fragmentu wynika, że to pierwszy nowotestamentowy Kościół był 
odpowiedzialny za czynienie uczniami i ewangelizowanie. 

 
8. Przeczytaj Dz. Apostolskie 11:19-22. We wczesnym nowotestamentowym Kościele, 
służbą usługiwania zajmowali się wierzący, którzy podążali za wskazaniami i przywództwem 
Apostołów. W dzisiejszym kościele to przywództwo rozpoczyna jakieś działanie, a wierzący 
dołączają. W jaki sposób Dz. Apostolskie 11:19-22 weryfikują taki stan rzeczy? Kościół 
usłyszał o nawróceniach i posłał Barnabę na pomoc do nowych wierzących (werset 22). 

 
9. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:14-18. Każda część Ciała Chrystusa jest niezbędna. Nie 
powinniśmy porównywać siebie nawzajem. Całkowitym poddaniem się Chrystusowi nie jest 
robienie wszystkiego, ale raczej tego, do czego Bóg cię wyposażył. Co zrobisz z informacjami 
otrzymanymi w tej lekcji? Mam nadzieję, że je zastosuję w praktyce wychodząc do ludzi 
i będę pomagał im, usługując moimi darami. 
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