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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni w taki czy inny sposób. Dla innych 
nasza niepełnosprawność może nie być oczywista, ale mimo to się 
z nią borykamy. Podobnie jak iluzjonista, który umiejętnie ukrywa 
kartę do gry w dłoni lub w rękawie, my również ukrywamy nasze 
cierpienie, ból emocjonalny, choroby, rany i niedoskonałości. 

Wstyd i duma utrzymują naszą niepełnosprawność bezpiecznie 
schowaną poza zasięgiem wzroku otoczenia. Wstyd sprawia, że boimy 
się upokorzenia związanego z wytykaniem palcami, nie chcemy, aby 
inni widzieli nasze słabości, a duma każe zakładać, że okazywanie 
doskonałości przyniesie nam akceptację i wyniesie nas na wyżyny 
sukcesu. 

Jednak niepełnosprawność niekoniecznie musi być wadą. Może 
umożliwić nam osiągnięcie rzeczy, poza sferą naszych wyobrażeń 
i oczekiwań, ponieważ sprawia, że polegamy na mocy z zewnątrz: na 
łasce Bożej. W tym studium historia Pawła uczy nas, że słabości mogą 
odblokować duchową moc i wznieść nas na wyższe poziomy 
dojrzałości. Musimy tylko być na tyle wrażliwi, aby uchwycić rękę, 
która daje nam wszystko. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

W 2 Liście do Koryntian 12,1–10 Paweł ujawnił skrywane dotąd 
fragmenty swojego życia. Przeczytaj ten tekst uważnie, by wczuć się 
w tok jego myśli, a następnie przeczytaj go ponownie, mając na 
uwadze następujący czteropunktowy zarys: 

• Niezrównane przywileje Pawła (2 Kor 12,1–4) 

• Niespotykana pokora Pawła (2 Kor 12,5–6) 

• Nieuchronny ból Pawła (2 Kor 12,7–8) 

• Paradoksalna siła Pawła (2 Kor 12,9–10) 

 

 

 

Bóg używa bólu 

i pognębienia by pozbyć 

się naszej arogancji 

i pychy, abyśmy 

świadomie polegali na 

Nim. 

- Charles R. Swindoll 
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 Narzędzia do odkrywania Biblii 

Zanim zagłębisz się w tekst Pisma Świętego przygotuj materiały, które będą cię prowadzić 
w tym studium. Upewnij się, że masz pod ręką słownik biblijny i konkordancję, a także 
wiarygodny komentarz do księgi Biblii, którą studiujesz. Jednym z materiałów, do których się 
odniesiemy, jest komentarz pastora Chucka Swindolla, Swindoll's Living Insights New 
Testament Commentary: 1 and 2 Corinthians. 

Teraz posłużymy się metodą studiowania Pisma Świętego, na którą składają się cztery fazy: 
analiza tekstu, interpretacja, korelacja i zastosowanie. Pomogą nam odkryć skarby zawarte 
w tym fragmencie. 

  Analiza tekstu: 2 List do Koryntian 12,1–6 

Łącząc pierwsze dwa główne punkty, zaobserwuj, co widzisz w 2 Liście do Koryntian 12,1-6. 
Po pierwsze, o jakim doświadczeniu wspomina Paweł w wersecie 1., i jak je opisuje 
w wersetach 2–4? 

 

 

 

 

 

Po drugie, co w wersetach 5–6, przykuwa twoją uwagę, jeśli chodzi o pokorę Pawła? 
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Paweł napisał 2 List do Koryntian w Macedonii około roku 55. Gdyby miał swoją wizję 14 lat 
wcześniej (2 Kor 12,2), gdzie by był? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9,30, aby uzyskać 
wskazówkę. 

 

 

 

 

 

„Cudowne objawienia od Boga” (2 List do Koryntian 12,7) miały miejsce wcześniej, zanim 
Barnaba przyprowadził Pawła z Tarsu do Antiochii (Dzieje Apostolskie 11,25), mniej więcej 
rok przed jego pierwszą podróżą misyjną. Dotąd Paweł utrzymywał swoją historię 
w tajemnicy, aby nie odciągać uwagi ludzi od Chrystusa, kierując ją na siebie. Teraz apostoł 
odbywa swoją trzecią podróż misyjną i zakłada kościoły w Azji, Macedonii i Grecji – w tym 
sprawiający kłopoty kościół w Koryncie. 

Paweł rozprawiał się już z problemami Koryntian w zakresie niemoralności 
i nieuporządkowania. Teraz przeciwnicy Pawła w Koryncie obrzucali go błotem, zmuszając do 
chełpienia się sobą, w obronie urzędu apostolskiego. Dla pokornego Pawła było to nie lada 
wyzwanie. Znalazł się w ogromnym kłopocie. Zawsze stawiał Chrystusa i Ewangelię 
w centrum uwagi i nigdy nie szukał światła reflektorów dla siebie (2 Koryntian 12,5-6). 
Co miał zrobić? 

Jeśli masz pod ręką komentarz do 2 Listu do Koryntian, przeczytaj całe wprowadzenie Listu, 
aby uzyskać fascynujące wyjaśnienie jego tła, a konkretnie obrony przez Pawła swojej służby. 
Odkryłeś coś nowego? 

 

 

 

 

Pastor Chuck Swindoll tak konkluduje: 

Kiedy Paweł pisał swoją odpowiedź na ten nowy zwrot wydarzeń w dramacie korynckiego 
kościoła, jak nigdy dotąd dał upust swoim emocjom. „Chełpi się”, tak jak jego 
przeciwnicy, przedstawiając swoje wyższe kwalifikacje jako apostoł Boga  
(2 Kor 11,16-12,21), aby dojść do wniosku, że jego autorytet pochodzi tak samo z jego 
cierpienia z powodu jego słabości, jak i z jego zdumiewających objawień i cudów.i 
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  Analiza tekstu: 2 List do Koryntian 12,7–10 

Chociaż fałszywi apostołowie zamierzali sprowokować Pawła do dumnych przechwałek, 
Paweł uczynił to, co zrobiłby tylko prawdziwy apostoł: wywyższył moc Chrystusa. Jakie słowa 
i zwroty wyróżniają się w 2 Liście do Koryntian 12,7–10? 

 

 

 

 

 

Pastor Chuck Swindoll w swoim komentarzu wyjaśnia co Paweł nazywa „(...) cierniem 
(słabością) w moim ciele, która jest wysłannikiem szatana”? Możesz ten fragment znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.iflpolska.pl wyszukując artykuł pt. Posłaniec szatana w ciele 
apostoła Pawła. Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj jeszcze inny komentarz do 
2 Listu do Koryntian 12,7. Do czego doszedłeś w swoim studium? 

 

 

 

 

 

  Interpretacja: 2 List do Koryntian 2,1-10 

Podsumujmy ten fragment. Przeczytaj ponownie 2 List do Koryntian 12,1–10 i tym razem 
własnymi słowami zapisz, co według ciebie mówi. 
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Interpretując go, odkryjesz ponadczasowe prawdy, które mają zastosowanie w każdej 
kulturze. Oto przykładowa zasada sformułowana w oparciu o poniższą wypowiedź Pawła: 

Powstrzymuję się jednak, bo ktoś mógłby oceniać mnie ponad to, co może u mnie 
dostrzec lub ode mnie usłyszeć.  
(2 List do Koryntian 12,6) 

Przykładowa zasada: 

Najskuteczniejsze świadectwo nie rodzi się przez duchowe przechwałki, ale w oparciu 
o przemienione życie i jasne przesłanie o Chrystusie. 

Teraz spróbuj ty. W tabeli poniżej znajdują się niektóre wyrywki z fragmentu. Widzisz w nich 
jakieś zasady? Zapisz je. 

Werset biblijny Zasady 

Dlatego, abym nie unosił się pychą, w 
moim ciele doświadczam słabości. 

(2 List do Koryntian 12,7) 

 

 

 

 

 

Dlatego trzykrotnie zwróciłem się do 
Pana z prośbą, aby oddalił ją ode 
mnie. Pan jednak mi odpowiedział: 
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc 
bowiem doskonali się w słabości”. 

(2 List do Koryntian 12,8-9) 

 

 

 

 

 

Wolę więc chlubić się raczej moimi 
słabościami, aby zstąpiła na mnie moc 
Chrystusa. 

(2 List do Koryntian 12,9) 
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Dlatego ze względu na Chrystusa 
raduję się z moich słabości, zniewag, 
niedostatków, prześladowań 
i ucisków. Kiedy bowiem jestem 
słaby, wtedy jestem mocny. 

(2 List do Koryntian 12,10) 

 

 

 

 

 

 

Bolesne cierpienie Pawła było niepełnosprawnością w tym sensie, że uniemożliwiało mu 
działanie o własnych siłach. To także eliminowało jego dumę! Żaden neon nie reklamował 
zasług Pawła. Z powodu swoich ograniczeń zasługi musiał przypisać Chrystusowi, który 
działał poprzez słabości apostoła. 

Cóż za paradoks! Ból, który ograniczał Pawła, dał mu dostęp do nieograniczonej mocy 
Chrystusa! Kiedy Paweł to sobie uświadomił, mógł powiedzieć: „Cieszę się, że tak się stało”. 

Przestałem skupiać się na ułomności, a zacząłem doceniać dar. To był przypływ siły 
Chrystusa, która przeniknęła moją słabość. Teraz traktuję ograniczenia z uśmiechem i ze 
spokojem, te wszystkie trudności, które mnie ograniczają – prześladowanie, wypadki, 
opozycja, złamania i uszkodzenia ciała. Po prostu pozwalam Chrystusowi przejąć 
kontrolę! Tak więc, im jestem słabszy, tym się staję silniejszy.  
(2 List Koryntian 12,9–10 MSG [tłum. własne]). 

  Korelacja z 2 Listem do Koryntian 4,5-10 

Skoreluj nasz fragment z wcześniejszym urywkiem z 2 Listu do Koryntian 4,5–10, i zapisz 
spostrzeżenia. Porównaj go z tym, czego nauczyłeś się z 2 Kor 12,1–10. Czy odkrywasz jakieś 
dodatkowe skarby prawdy? 
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  Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski 

Ostatnim krokiem w naszej metodzie jest zastosowanie. Wybierz jedną z powyższych zasad 
i napisz ją w taki sposób, który najlepiej odnosi się do Ciebie. Używaj zaimka „ja”, gdy 
wyrażasz swoje pragnienie wprowadzenia prawdy w życie. Stwórz także plan działania, co 
zamierzasz zrobić. 

 

 

 

 

 

Zastosowania proponowane przez pastora Chucka dają dodatkową zachętę. 

• Zaakceptuj swoją niepełnosprawność. Bóg ma plan, który wydaje się przekraczać 
twoje możliwości. Zyskasz lepszą perspektywę! 

• Pomyśl o swojej niepełnosprawności jak o przyjacielu, a nie wrogu. Może przybliżyć 
cię do Boga, gdy będziesz polegał na Jego mocy. To da ci radość! 

• Skup się na kwiatach, a nie na cierniach. Spójrz na swoje niepełnosprawności 
w odniesieniu do wiecznej chwały, do której „(...) prowadzi nas nasze obecne 
niewielkie i przemijające utrapienie!” (2 List do Koryntian 4,17). To da ci nadzieję! 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Zakończ to studium pisząc własną modlitwę do Pana, tak jak byś pisał swój dziennik. 
Zastanów się nad mocą Chrystusa i Jego obecnością przenikającą twoją niepełnosprawność. 

Ojcze, 

 

 

 

 

Amen. 

 
i Ch. Swindoll, Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary: 1 and 2 Corinthians (Carol Stream, Ill.: 
Tyndale, 2015), s. 285, 286. 


