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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Wyruszasz w najbardziej niesamowitą podróż swojego życia – 
w podróż odkrywania swojego dziecka. Być może dziecko jest twoje 
przez urodzenie, adopcję czy nowe małżeństwo, może to twój wnuk, 
siostrzeniec czy bratanek, który z tobą mieszka. Bóg umieścił w twoim 
życiu to cudowne, jedyne w swoim rodzaju dziecko, chłopca lub 
dziewczynkę, abyś o nie dbał i je prowadził. To twoje dziecko. 

Spójrz tylko na piękno swojego dziecka! Jego delikatne i czyste serce. 
Umysł z bujną wyobraźnią, zainteresowany najmniejszym szczegółem. 
Osobowość tryskająca śmiechem i radością, jak diament lśniący 
migotliwym blaskiem. Twoim zadaniem jest zbadanie ukrytego 
wszechświata, który tkwi w twoim dziecku. Odkryj te sekrety, 
a potem uwolnij swoje dziecko, aby było dojrzałym, pewnym siebie 
dorosłym, jakim Bóg zamierzył, aby było. 

W trakcie poznawania swojego dziecka, dokonasz też drugiego 
zaskakującego odkrycia. Odkryjesz samego siebie! Chuck Swindoll 
zdawał sobie sprawę z tej zalety rodzicielstwa: Dopiero gdy miałem 
dzieci, zacząłem w pełni rozumieć, kim sam jestem. Gdy będziesz 
pokazywał swojemu dziecku jego piękno, Bóg będzie robił to samo dla 
ciebie. Podczas gdy ty jesteś rodzicem dla swojego dziecka, Bóg jest 
twoim rodzicem i zachęca cię, abyś rozwijał się razem ze swoim 
dzieckiem. Możesz i z Bożą pomocą będziesz wzrastał razem ze swoim 
dzieckiem! 

Czy jesteś gotowy, aby iść za Bożym głosem w pełną radości podróż 
rodzicielstwa? Wniknijmy w głąb Jego Słowa, aby odkryć drogę, którą 
mamy iść. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Otwierając Słowo Boże, otwórz swoje serce, aby przyjąć Jego mądre 
wskazówki na temat wychowania dzieci. Lektura być może przyniesie 
wspomnienia z twojego dzieciństwa, te dobre i te złe. Poświęć chwilę 
i zaproś Pana, aby dotykał cię, gdy zaglądasz w być może wrażliwe 
obszary swojej duszy. 

 

Mądry rodzic rozumie, że 

musi spędzać czas ze 

swoim dzieckiem. Musi 

być skupiony. Musi z nim 

rozmawiać. Musi być 

dobrym obserwatorem. 

Musi mówić do dziecka 

i słuchać tego, co ono 

mówi. Wszystko po to, 

aby dziecko dorastało 

rozumiejąc swoje 

indywidualne cechy 

i Boże ukształtowanie. 

- Charles R. Swindoll 
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  TERAZ TWOJA KOLEJ 

W naszej metodzie odrywania Biblii, którą znasz z książki Chucka Swindolla Odkrywanie 
Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie, zaczynamy od uważnego i powolnego przeczytania 
fragmentu Pisma, wchłaniając każde słowo. Ten etap jest pierwszym z czterech kroków: 
analizy tekstu, interpretacji, korelacji i zastosowania. Książkę, która ją opisuje można nabyć 
na dwa sposoby: otrzymać jako podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność statutową 
IFL Polska, albo zakupić w sklepie internetowym www.aetos.pl. 

Przeczytaj fragment z Księgi Przysłów 22,6 w trzech różnych tłumaczeniach Biblii i zwróć 
uwagę na różnice i podobieństwa. 

  Analiza tekstu: spojrzenie z bliska 

Hebrajskie słowo przetłumaczone jako „droga” jest dla zrozumienia tego fragmentu pojęciem 
kluczowym. Poniżej znajdziesz pytanie „Co droga oznacza w kontekście tego wersetu?”. 
Zanim spróbujemy zrozumieć znaczenie tego słowa (to element interpretacji w naszej 
metodzie studium biblijnego), dokonajmy analizy tego fragmentu. 

Ucz dziecko właściwego postępowania, a nawet w starości nie zejdzie z dobrej drogi. 
(Księga Przysłów 22,6) 

 

 

 

 

 

Uważnie czytając ten fragment, zauważysz pięć składowych zdania. W tabeli poniżej 
uzupełnij słowa z fragmentu, które pasują do opisu. 

Część Słowo z wersetu 

Polecenie – co?  

Adresat działania – kto?  

Szczegóły czynności – jak?  

Koniec czynności – kiedy?  

Rezultat czynności – co z tego wynika?  
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Faza analizy tekstu w tej metodzie studium biblijnego ma wzbudzić pytania, na które 
odpowiemy w fazie interpretacji. Oto kilka pytań, które mają pobudzić cię do myślenia: 

• Jaki jest charakter wychowania? 

• Ile wychowanie trwa? 

• Na czym polega? 

• Jakie są rezultaty wychowania? 

Czy przychodzą ci na myśl inne pytania, nad którymi możesz się zastanowić? Zapisz je 
poniżej. 

 

 

 

 

 

  Interpretacja: głębsze zrozumienie 

Zadawanie dobrych pytań jest jak używanie ostrego noża podczas przygotowywania jedzenia 
w kuchni. Tak jak wprawna ręka może ostrym nożem obrać skórkę z pysznego owocu, tak 
samo precyzyjnie zadane pytanie może odsłonić kluczową prawdę. Jako rodzic potrzebujesz 
odpowiedzi na pytania takie jak: Jak wygląda wychowanie mojego dziecka? Czym różni się 
wychowanie od instruowania czy wykładu? Przez ile lat mam swoje dziecko wychowywać? 
Te pytania dotykają sedna kwestii. Przyjrzyjmy się temu tematowi bliżej, aby znaleźć Boże 
odpowiedzi. 

„Ucz” 

Hebrajskie słowo przetłumaczone jako „ucz” to hanakh. Aby zrozumieć znaczenie tego słowa, 
pastor Chuck sięgnął do leksykonu. Jego autorzy uważają, że hanakh ma korzenie arabskie. 
Jedno ze źródeł wyjaśnia je jako „nacieranie podniebienia dziecka przeżutymi daktylami”. 
Inne źródło mówi o położnej, która naciera „podniebienie noworodka olejkiem zanim zacznie 
ssać”i. Ponadto słowo hanakh zostało użyte jeszcze trzy razy w Starym Testamencie i we 
wszystkich przypadkach odnosi się do poświęcania budowli (zob. Księga Powtórzonego 
Prawa 20,5; 1 Księga Królewska 8,63; 2 Księga Kronik 7,5)ii. 
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Położna pobudzająca naturalną chęć ssania u noworodka poprzez pocieranie jego 
podniebienia czymś słodkim to bardzo sugestywny obraz. Co z tej metafory można 
wywnioskować o znaczeniu słowa „ucz”? 

 

 

 

 

Jeśli wychowywanie dziecka wiąże się ze stymulowaniem ukrytego talentu lub daru 
w dziecku, to co może kryć się w naturze danej mu przez Boga? Może jakieś zainteresowania 
lub talenty? Potrzeby lub tęsknoty? Pragnienie bliskiej więzi? Duchowe pragnienie? Jakie 
ukryte skarby dostrzegłeś w swoim dziecku? 

 

 

 

 

 

„… dziecko …” 

„Dziecko” w języku hebrajskim to na'ar. W Starym Testamencie odnosi się do dzieci 
w różnym wieku. Zobacz trzy przypadki zastosowań tego słowa. O jakim etapie „dzieciństwa” 
mówią te wersety? Księga Rodzaju 34,19; 37,2; oraz 1 Księga Samuela 4,20–21? 

 

 

 

 

Jaki wniosek na temat okresu wychowania możesz wyciągnąć z tych cytatów? Innymi słowy, 
w jakich etapach życia dziecka jesteś odpowiedzialny za jego formację? 
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„… właściwego postępowania …”  

Hebrajski zwrot „właściwe postępowanie” dosłownie tłumaczy się następująco: „droga na jego 
[dziecka] ustach”. To idiom, który oznacza dosłownie: „zgodnie z jego drogą”. Polskie 
tłumaczenie „właściwe postępowanie” („prawidła drogi (BT)”; „odpowiednio do drogi (BW)”; 
czy „stosownie do uzdolnień (SNP)”;) wskazuje na powinność, odpowiedni kierunek, 
w którym należy prowadzić dziecko. Hebrajski idiom kładzie jednak nacisk na sposób 
prowadzenia dziecka i zgodnie z nim, na cechy dziecka wyłaniające się z tej formacji, 
a mianowicie jego osobowość, zdolności i naturalne zainteresowania. Która interpretacja jest 
poprawna? Czy mamy kształcić dziecko w taki sposób, w jaki chcemy aby szło? Czy też 
zgodnie z jego drogą? 

Aby pomóc w rozwiązaniu tej zagadki, wróć do wcześniejszego pytania: Co oznacza droga 
w kontekście tego wersetu? Wskazówkę znajdziesz w „The Amplified Bible”. Jest to nie tylko 
dosłowne tłumaczenie Biblii, ale równocześnie parafraza, której celem jest przedstawienie 
w tekście dodatkowych znaczeń słów i zdań, wyjaśniających intencję języka oryginalnego, 
której nie dałoby się ujawnić tradycyjną metodą dosłownego tłumaczenia. Oto ten werset 
przetłumaczony również na język polski: 

Train up a child in the way he should go [teaching him to seek God’s wisdom and will for 
his abilities and talents], Even when he is old he will not depart from it. 

Wychowuj dziecko w sposób, w jaki powinno żyć [naucz je szukać Bożej mądrości i woli 
dla jego zdolności i talentów], nawet gdy się zestarzeje, od tego nie odejdzie. 

W tym tłumaczeniu sposób działania dziecka odnosi się do jego cech, sposobu bycia lub do 
jego „skłonności”. Aby dokładniej wyjaśnić znaczenie tej frazy skorelujemy różne wersety, 
zgodnie z naszą metodą odkrywania Biblii. 

  Korelacja: porównanie wersetów 

Porównaj fragmenty z Księgi Przysłów 22,6 oraz 30,18-19. Poniżej zapisz sformułowania 
z wersetu 19. i zamień słowo „rzeczy” w wersecie 18 na „drogi”, aby podkreślić przenośne 
znaczenie fragmentu. 
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Sposób, w jaki wzbija się orzeł, wąż pełza, statki pływają, a nawet jak chłopak zabiega o swoją 
ukochaną to cuda jedyne w swoim rodzaju. I takim samym cudem jest twoje dziecko! 

Bóg ukształtował każde dziecko z jego cechami w każdym najmniejszym szczególe. Nie ma 
dwóch takich samym dzieci, nawet bliźniaki się od siebie różnią. Bóg nie ukształtował 
domatora – Jakuba, na podobieństwo jego brata bliźniaka, Ezawa, który wolał być poza 
domem. Osobowość, zainteresowania, sposób nawiązywania relacji, mocne i słabe strony 
twoich dzieci są różne - nie lepsze lub gorsze, ale różne. Porównywanie dzieci jest jak 
poprawianie obrazów da Vinciego, bo nie są takie jak Rembrandta. Obydwa to arcydzieła i tak 
samo jest z twoimi dziećmi. Dlatego nie porównuj ze sobą rodzeństwa. 

Zatrzymaj się, aby złożyć w całość znaczenie Księgi Przysłów 22,6, które do tej pory odkryłeś. 
Przypomnij sobie znaczenie każdej części wersetu, a potem zapisz poniżej jedno lub dwa 
zdania, aby podsumować Boży plan dla rodzicielstwa. 

„Ucz (czego?) … dziecko (kogo?)… właściwego postępowania (jak?).” 

 

 

 

 

Czas na ostatnią część „a nawet w starości nie zejdzie z dobrej drogi” (Prz 22,6). Podstawowe 
znaczenie hebrajskiego słowa przetłumaczonego jako starość to „włosy na brodzie”, co 
sugeruje wiek dojrzałości, kiedy dziecko staje się młodym dorosłym i jest w stanie żyć 
samodzielnie. 

Hebrajskie słowo zejść oznacza „zboczyć”. Gdy pomożesz dziecku poznać siebie, to pójdzie 
ono swoją „drogą” i z niej nie zboczy. Dlaczego miałoby to robić? Przecież żyje w zgodzie 
z tym, jak stworzył je Bóg! 

Tak długo, jak masz dziecko pod swoim dachem, jesteś odpowiedzialny za inicjowanie, 

wpajanie, kształtowanie jego smaku i pobudzanie pragnienia. Czynienie tego, co związane 

z Bogiem smacznym, znaczącym, ważnym, z uwzględnieniem etapu rozwoju dziecka, od 

niemowlęctwa aż do czasu, gdy jest już ono gotowe do małżeństwa. Nigdy nie przestajesz 

tego robić. Tak naprawdę nigdy nie przestajesz być rodzicem. Przez te wszystkie lata w 

dalszym ciągu rozwijamy smak, inicjujemy, rozpoczynamy, kształtujemy nasze dzieci. 

Poświęcamy im czas na przestrzeni całego ich rozwoju. – Charles R. Swindoll 
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  Zastosowanie: początek 

Jak możesz dzisiaj odkrywać swoje dziecko? Zacznij od wnikliwego zwrócenia uwagi na to, co 
robi: „Już młodzieńca można poznać po działaniu, gdy się zbada, czy jego czyny są czyste 
i prawe.” (Księga Przysłów 20,11). Dziecko mówi przez megafon swoich czynów. Jeśli 
słuchasz, usłyszysz, jak mówi „To ja. Proszę, zauważ mnie. Nie jestem taki. Pozwól mi być 
sobą”. Przemyśl to, co zaobserwowałeś w postępowaniu swojego dziecka. Bądź wrażliwy. 
Obserwuj uważnie. Co postępowanie twojego dziecka mówi ci w ostatnim czasie? 

 

 

 

 

 

W jaki sposób możesz zachęcić swoje dziecko do rozwoju jego osobowości, zainteresowań, 
pasji, ewentualnego powołania, stylu nawiązywania relacji, darów i mocnych stron? 

 

 

 

 

 

Odkrywanie dziecka to przygoda! Nie zapomnij odkrywać po drodze samego siebie. Bóg 
przygotował wspaniałe rzeczy dla twojej rodziny, gdy działasz zgodnie z Jego planem 
rodzicielstwa. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, pomóż mi zobaczyć Twoje „odciski palców” w duszy mojego dziecka. Twoje dzieło 
zaczęło się w chwili poczęcia, a Ty nadal kształtujesz i formujesz moje dziecko. Włącz mnie 
w Twoją kreatywną pracę w życiu mojej pociechy i pomóż mi również wzrastać, aby być 
osobą, jaką mnie stworzyłeś. W imię Jezusa, Amen. 

 
i F. Brown, S. R. Driver, Ch. A. Briggs, The New Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Peabody, MA: 
Hendrickson, 2006, s. 335. 
ii Pastor Chuck wykorzystał jeszcze dodatkowe źródło w celu przetłumaczenia słowa „hanakh”, jako: „poświęcony, 
zainaugurowany, wtajemniczony”. Patrz: R. L. Harris, G. L. Archer, Jr., B. K. Waltke, Theological Wordbook of the Old 
Testament, vol. 1, Chicago: Moody Press, 1980, s. 301. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Twoje dziecko jest jak piękny gobelin utkany przez Boga, 
mistrzowskiego Twórcy dusz. Dawid podziwiał subtelne Boże 
arcydzieło: 

Ty sprawiłeś, że myślę i czuję, 
Utkałeś mnie w łonie mej matki. (Psalm 139,13, SNP) 

Włosy twojego dziecka, kolor oczu, tembr głosu, kształt ciała, 
osobowość, zainteresowania, nastrój i zdolności – Bóg splata te 
wszystkie nici w niepowtarzalny wzór, tworząc arcydzieło, jakim jest 
twoje dziecko. 

Te cechy, czyli skłonności stają się z czasem bardziej widoczne. Każdy 
etap życia twojego dziecka – niemowlęctwo, dzieciństwo, okres 
dojrzewania, wczesna dorosłość – ujawnia nowe cechy Bożego planu. 
Twoim zadaniem jako rodzica, jak dowiedzieliśmy się podczas 
poprzedniego studium opartego na Księdze Przysłów 22,6, jest 
dopasowanie wychowania do dziecka tak, aby było zgodne z jego 
indywidualnymi darami lub skłonnościami. 

Pierwszym zadaniem rodzica jest dokładne rozpoznanie skłonności 
dziecka, drugim jest odpowiednia reakcja. W tym i następnym 
studium przyjrzymy się pojęciu skłonności dziecka, zarówno tych 
dobrych, jak i złych. Kiedy studiujesz Pismo Święte w poszukiwaniu 
Bożych wskazówek dotyczących odkrywania i reagowania, zatrzymaj 
się, aby modlić się o wgląd w Jego Słowo. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Na początek studium potraktuj modlitwę psalmisty jako swoją własną: 

Usuń to, co zasłania mi oczy, 
bym mógł rozważać cuda Twego Prawa. (Psalm 119,18) 

 

Dostosuj wychowywanie 

swojego dziecka do jego 

indywidualnych darów 

i skłonności 

- Charles R. Swindoll 
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  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Przeczytaj Psalm 139, skupiając się na każdym zdaniu i nasycając się nimi. W swojej książce 
Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie, Chuck Swindoll zachęca do uważnego 
czytania Pisma Świętego: 

Aby stać się bystrym obserwatorem, musimy czytać tekst w taki sposób, jakbyśmy czytali 
go po raz pierwszy. Ćwicząc tę umiejętność, zaczniemy zauważać szczegóły, których 
nigdy wcześniej nie dostrzegaliśmy.i 

Co zauważasz w tym Psalmie, czego nie dostrzegałeś do tej pory? 

 

 

 

 

 

  Analiza tekstu: Skąd się biorą skłonności twojego dziecka 

Analiza tekstu jest pierwszym krokiem w metodzie Odkrywania Biblii.2 Przyglądając się 
uważnie Psalmowi 139, czy dostrzegasz rozwój myśli? Dawid skomponował ten starożytny 
hymn w czterech zwrotkach, które w miarę rozwoju myśli ujawniają poszczególne tematy 
tego fragmentu. Czy po zapoznaniu się z Psalmem możesz teraz wsłuchać się w jego 
przesłanie dla swojego dziecka? 

Wyobraź sobie, że Bóg wypowiada te słowa bezpośrednio do niego. Podsumuj wersety pod 
poniższymi podtytułami tak, jak twoje dziecko by je rozumiało. 

Bóg mnie zna – Psalm 139,1-6 
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Bóg jest ze mną – Psalm 139,7-12 

 

 

 

 

 

Bóg mnie stworzył – Psalm 139,13-18 

 

 

 

 

 

Bóg mnie bada – Psalm 139,19-24 

 

 

 

 

 

Tak jak Bóg był „dokładnie zaznajomiony” z drogami Dawida, tak też zna drogi  
twojego dziecka (Psalm 139,3). Hebrajskie słowo oznaczające drogę, zostało użyte  
w Księdze Przysłów 22,6 i odnosi się do każdego aspektu istoty twojego dziecka.  
Gdy dziecko siada i wstaje (zachowanie), jego wzloty i upadki (nastroje), przychodzenie 
i odchodzenie (skłonności), a nawet jego myśli, które dla ciebie stanowią zagadkę, dla Boga 
 są jak otwarta księga. Jak to możliwe, że Bóg tak dobrze rozumie twoje dziecko? To dlatego, 
że On jest jego Autorem! 
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  Interpretacja: Boża ręka w życiu twojego dziecka 

Zagłębianie się w poszczególne słowa biblijne pomoże wydobyć bogate skarby prawdy. Kiedy 
odkryjesz klejnot, szlifuj go aż dojdziesz do zasady. Zasada to stwierdzenie oparte na 
prawdzie, które jest uniwersalne w każdym czasie i kulturze, dotyczy każdego człowieka, od 
pasterzy w czasach Dawida do milenialsów epoki postmodernistycznej. Poniżej znajdziesz 
kilka prawd z tekstu, z których wynikają zasady. Podpowiemy jedną zasadę, a resztę zapiszesz 
sam, rozmyślając nad Bożym prowadzeniem w życiu twojego dziecka, jak jest to opisane 
w Psalmie 139,13-15 (SNP): 

Ty sprawiłeś, że myślę i czuję,  
Utkałeś mnie w łonie mej matki.  

Dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe.  
Cudowne są Twoje dzieła — 

 I moją duszę znasz dokładnie.  
Żadna moja kość nie uszła Twej uwadze,  

Choć powstawałem w ukryciu,  
Tkany w głębiach ziemi. 

PRAWDA: Sam Bóg – nie jakaś bezosobowa siła natury – ukształtował każdą osobę w 
momencie poczęcia w łonie matki. 

ZASADA: Powinniśmy cenić każdą osobę jako stworzenie Boga. 

INNE ZASADY: 

 

 

 

 

 

PRAWDA: Bóg zna każdy aspekt życia mojego dziecka, ponieważ je stworzył. 

ZASADA: Mogę prosić Boga o zrozumienie mojego dziecka. 

INNE ZASADY: 
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PRAWDA: Bóg uczynił moje dziecko wyjątkowym pod względem ciała, umysłu, darów, 
zdolności, zainteresowań i potrzeb. 

ZASADA: Powinienem akceptować swoje dziecko i unikać faworyzowania. 

INNE ZASADY: 

 

 

 

 

 

PRAWDA: Moje dziecko zostało cudownie stworzone. 

ZASADA: Mogę zachwycać się moim dzieckiem jako cudownym skarbem od Boga. 

INNE ZASADY: 

 

 

 

 

 

Sam Bóg ukształtował dziecko w najdrobniejszym szczególe, a miejscem jego niesamowitego 
procesu tworzenia było bezpieczne łono matki. Następny werset opisuje, z jaką troską Bóg 
patrzy na proces „formowania” dziecka na etapie embrionalnym, gdy to koduje Swoje 
instrukcje w DNA dziecka. 

Oczy twoje widziały, gdy byłem jeszcze w zarodku;  
w Twej księdze były zapisane  

wszystkie dni przeznaczone dla mnie,  
gdy jeszcze żaden z nich nie istniał! (Psalm 139,16) 

Nic dziwnego, że Bóg zna „dni” życia twojego dziecka – On ukształtował jego „drogi”! Twoje 
dziecko nie jest tylko skutkiem ubocznym biologicznego przypadku, tak jak pałac nie jest 
stertą przypadkowo rzuconych cegieł. Zdolny architekt nadzorował proces budowy od 
zamysłu po projekt aż do ukończenia. I tak samo Bóg, najlepszy Architekt, czuwał nad 
cudownym stworzeniem twojego dziecka. 
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  Korelacja: Piękno Bożego dzieła 

Porównajmy najważniejsze działania z innymi tekstami biblijnymi, aby upewnić się co do 
znaczenia niektórych słów Psalmu 139. Znajdź poniższe wersety i zapisz ich znaczenie. 

„Ty sprawiłeś… utkałeś mnie… powstawałem tkany.” (Psalm 139,13.15 SNP, kursywa 
dodana) Porównaj ten fragment z metaforą okrycia z Księgi Hioba 10,11 oraz z wersetem na 
temat tworzenia kotary przybytku w Księdze Wyjścia 26,36. 

 

 

 

 

 

„…powstawałem w ukryciu…” (139,15 SNP, kursywa dodana). Porównaj ten fragment z 
bezpiecznym miejscem u Boga z Psalmu 32,7. 

 

 

 

 

 

Jak wspaniałym dziełem Boga jest twoje dziecko! 

Rodzicielstwo to nie tylko ciężka praca. Jest ona przemieszana z momentami 
wielkiej radości, gdy odczuwasz ogromną satysfakcję i dumę patrząc na swoje 
dzieci. Gdy odkryjesz w ich życiu jakieś rzeczy godne podziwu, powiedz im o tym. 
Niech o tym wiedzą. Powiedz im, jak bardzo wdzięczny jesteś Bogu za to, w jaki 
sposób je ukształtował. – Charles R. Swindoll 

  Zastosowanie: Od czego zacząć? 

Jako rodzic możesz wspierać dobre skłonności swojego dziecka, opiekując się nim z taką 
samą starannością, z jaką stworzył je Bóg. 

• Nie zmieniaj skłonności, które Bóg nadał twojemu dziecku. Innymi słowy, jeśli Bóg 
stworzył twoje dziecko jako artystę, nie zamieniaj go w sportowca! 

• Chwal cudowne cechy swojego dziecka, gdy się pojawiają. Niech twoje dziecko wie, 
w jak niesamowity sposób stworzył je Bóg. 
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• Doceniaj wyjątkowe skłonności swojego dziecka, nie porównuj i nie faworyzuj. 
Uważaj, aby nie mówić jednemu dziecku, że jest lepsze od innego. 

• Wspieraj samoocenę swojego dziecka, mów mu, że zostało cudownie stworzone przez 
Boga. Dziel się ze swoim dzieckiem wspaniałymi prawdami z Psalmu 139! 

Nie ulegaj pokusie, aby zmuszać dziecko, aby było takie, jak ty. Wyrażaj swój zachwyt 
dzieckiem i zachęcaj je. Jak konkretnie możesz wspierać i pielęgnować lub wspierać dobre 
skłonności swojego dziecka? 

 

 

 

 

 

Twoje dziecko, jak każdy, ma pobożne i grzeszne skłonności. W następnym studium 
przyjrzymy się wyznaniu Dawida: Grzesznym poczęła mnie matka (Psalm 51,5 SNPii) 
i nauczaniu Pawła o tym, jak przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć (List do 
Rzymian 5,12). Dowiemy się o skłonnościach twojego dziecka do grzechu i jak rózga 
i upomnienie udzielają mądrości (Księga Przysłów 29,15). Podczas gdy wspieramy dobre 
skłonności naszych dzieci, podejmujemy kroki, by przeciwdziałać tym grzesznym. 
W następnym studium dowiemy się, jak to zrobić. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, pomóż mi zobaczyć Twoje „odciski palców” na duszy mojego dziecka. Twoje dzieło 
zaczęło się przy poczęciu, a Ty nadal je kształtujesz i formujesz. Włącz mnie do Twojego 
twórczego działania w życiu mojego dziecka – i pomóż mi także wzrastać, aby być osobą, jaką 
mnie stworzyłeś. W imię Jezusa, Amen. 

 
 

i Ch. R. Swindoll, Odkrywanie Biblii. Wrocław 2019, s. 108 
ii Biblia 2000 https://www.biblia.info.pl/blog/biblia-on-line/ Przekład Literacki [dostęp 26.10.2022]  
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Do tej pory z naszego studium dowiedzieliśmy się, że biblijne 
rodzicielstwo zakłada wychowanie dziecka zgodnie z jego unikalnymi 
cechami, niekoniecznie zgodnie z tym, którędy my chcemy, aby 
poszło (Księga Przysłów 22,6). Dziecko urodziło się z pięknymi 
utkanymi przez Boga cechami (Psalm 139,13-16). Twoim zadaniem 
jest odkryć sposób, w jaki twoje dziecko jest stworzone, pielęgnować 
dobre skłonności i przeciwdziałać tym grzesznym. Wzmacniaj te 
pozytywne, osłabiaj negatywne. 

Jakie wartościowe skłonności zauważyłeś u swojego dziecka? Na 
poniższej liście podkreśl te, które je najlepiej opisują. 

Uzdolniony 
artystycznie 

Rozważny 

Kreatywny 

Skupiony 

Hałaśliwy 

Introwertyk 

Niefrasobliwy 

Wrażliwy 

Słowny 

Rywalizujący 

Zorientowany na 
relacje 

Powściągliwy 

Ekstrawertyk 

Konstruktor 

Usportowiony 

Zorganizowany 

Beztroski 

Zorientowany na 
zadania 

Muzykalny 

Pracowity 

Dociekliwy 

Ta lista mogłaby być znacznie dłuższa. Z każdym mijającym rokiem 
i etapem życia, rozwijaj i wzmacniaj te skarby. 

Po drodze zauważysz także szkodliwe skłonności. To smugi w 
marmurze, obecność grzechu, której musisz przeciwdziałać. Czym są 
te negatywne skłonności? Skąd się biorą? Jak możesz pomóc swojemu 
dziecku poradzić sobie z nimi? Dowiedzmy się tego ze Słowa Bożego. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Poświęć chwilę aby się wyciszyć. Zaproś Pana, aby prowadził cię przez 
Swoje Słowo. Możesz pomodlić się tak jak robi to Chuck przed 
studium biblijnym: „Często modlę się: Panie, mów do mnie. Pomóż  

 

Przez cały okres 

formowania dziecka, 

rodzice wzmacniają jego 

dobre skłonności 

i przeciwdziałają złym, 

które także obecne są 

w każdym dziecku. 

- Charles R. Swindoll 
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mi zrozumieć, co mówi ten fragment. Słucham Cię, jestem otwarty na Twoją prawdę. 
Prowadź mnie do jej poznania.”i 

Jeśli chcesz, zapisz poniżej swoją modlitwę. 

 

 

 

 

 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Każde dziecko rodzi się z grzeszną naturą, czyli generalną skłonnością do złego. Dawid 
lamentował: „Bo urodziłem się jako grzesznik i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie.” 
(Psalm 51,7). Jak dziecko może urodzić się grzesznikiem? 

Przyjrzyjmy się uważnie trzem fragmentom Pisma, która odsłaniają ciemną stronę ludzkiej 
duszy. 

 

 

 

 

 

  Analiza tekstu: Źródło skłonności twojego dziecka 

Analiza tekstu, pierwszy krok w metodzie odkrywania Biblii, polega na dostrzeżeniu kto, jak, 
co, dlaczego i gdzie to jest w Piśmieii. Skąd wzięła się nasza grzeszna natura i jak została nam 
przekazana (List do Rzymian 5,12)? 
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Co wynika z naszej grzesznej natury (List do Rzymian 3,10-12.23)? 

 

 

 

 

 

Jakie są konsekwencje grzechu (Rz 6,23; 7,5)? 

 

 

 

 

 

Wolelibyśmy pominąć fakty dotyczące naszej grzesznej natury, ale ignorowanie złych 
wiadomości nie sprawi, że znikną. Lepiej jest zrozumieć prawdę o sobie, abyśmy mogli 
pomóc naszym dzieciom odnosić zwycięstwo nad grzechem. 

  Interpretacja: Zrozumieć grzeszną naturę 

W fazie interpretacji sięgamy po komentarze, słowniki i dzieła teologiczne, napisane przez 
wiarygodnych biblistów, które mają nam pomóc zrozumieć znaczenie fragmentu Pisma. 
Przydatnym przewodnikiem po teologii chrześcijańskiej jest książka zatytułowana „Podstawy 
teologii”, Charlesa C. Ryrie. Znajdziesz tam trzy biblijne kategorie dotyczące naszej grzesznej 
natury, które mogą ci pomóc zrozumieć stan człowieka. 

Grzech przypisany 

Według apostoła Pawła źródło przekleństwa grzechu sięga aż do pierwszego człowieka: 

Dlatego, jak przez jednego człowieka przyszedł na świat grzech, a przez grzech śmierć, 
i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, gdyż wszyscy zgrzeszyli.  
(List do Rzymian 5,12).  

Twoje dziecko nosi ślad grzechu, który został przekazany przez Adama. Teologowie nazywają 
to „grzechem przypisanym”. 

Żadna zasługa nie jest w stanie przebaczyć winy ani dać życia wiecznego; tylko Bóg może 
przeciwdziałać grzesznej naturze twojego dziecka, darując mu nową naturę w Chrystusie. 
Przeczytaj poniższe wersety i wstaw imię dziecka w puste pola: 
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„On Tego, który nie znał grzechu, za ___ uczynił grzechem, aby ___ stał(a) się w Nim 
sprawiedliwością Bożą” (2 List do Koryntian 5,21) 

„Jeśli ___ jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, przeminęło, a nastało 
nowe. Wszystko to jest z Boga, który przez Chrystusa pojednał ___ ze sobą” (2 Kor 5,17-18) 

To jest Ewangelia w pigułce. Bóg posłał Swojego Syna Jezusa, aby zapłacił za winę twojego 
dziecka na krzyżu. On za darmo oferuje mu przebaczenie i drogę do nieba przez wiarę. 
Podziel się tą dobrą nowiną ze swoim dzieckiem już we wczesnych latach jego życia! 

Twoim głównym zadaniem jest poprowadzić twoje dziecko do zbawczej wiary. 

A co z małymi dziećmi i osobami niepełnosprawnymi umysłowo, które nie są w stanie 
zrozumieć Ewangelii? Jeśli umrą zanim przyjmą Jezusa jako Zbawiciela, czy zostaną 
zbawione? Zachęcającą dyskusję na ten temat znajdziesz w artykule „Czy niemowlęta i osoby 
upośledzone umysłowo mogą pójść do nieba?” na naszej stronie www.iflpolska.pl. 

Zapisz poniżej plan zbawienia, którym podzielisz się ze swoim dzieckiem. Jeśli potrzebujesz 
pomocy, aby ubrać Ewangelię w słowa, polecamy traktaty dla dzieci opublikowane przez 
EvanTell. Na ich stronie znajdziesz także proste wyjaśnienie Bożego planu zbawienia napisane 
w oparciu o Ewangelię Jana 3,16. 

 

 

 

 

 

Grzeszne wybory 

Dwuletnie dzieci mogą testować autorytet rodziców, aby poznać granice swojej rodzącej się 
autonomii. Jest to oznaka zdrowego rozwoju dziecka, a rodzice mogą pomóc mu czuć się 
bezpiecznie, gdy delikatnie i cierpliwie utrzymują nieprzekraczalne granice. Gdy dziecko 
dorośnie, odkryjesz różnicę między dziecięcym eksperymentowaniem a grzesznym buntem, 
która przejawia się w jego nieposłuszeństwie, wymykającym się spod kontroli temperamencie, 
przebiegłości i zwykłym starym jak świat kłamstwie. Bądź czujny, uważny i zdeterminowany, 
aby w zarodku zdusić grzeszne postawy i zachowania, ucząc swoje dziecko szacunku 
i posłuszeństwa wobec autorytetu. 

Twoim drugim zdaniem jest nauczyć dziecko podporządkowania się autorytetowi. 

Tematem dyscypliny zajmiemy się w studium 5 „Temperament temperowany z miłością”. Na 
razie postanów, że położysz kres grzesznym wyborom swojego dziecka, gdy je zauważysz. 
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Wzorce dziedziczone  

Innym źródłem szkodliwych skłonności u twojego dziecka są wzorce grzechu, które niczym 
soki płyną przez twoje drzewo genealogiczne z pokolenia na pokolenie. Te odziedziczone 
skłonności są głęboko zakorzenione w fizycznym, emocjonalnym i duchowym DNA twojego 
dziecka. 

Twoim trzecim zadaniem jest przeciwdziałanie grzesznym wzorcom rodzinnym. 

Gdy dziecko zachowuje się jak jego rodzic, dziadek a nawet pradziadek, czasami mówimy: 
„Niedaleko pada jabłko od jabłoni”. Nasiona uzależnienia od narkotyków, porywczego 
temperamentu, władzy i kontroli oraz innych problemów z grzechem mogą wyrosnąć z tego 
samego korzenia rodzinnego. 

Bóg ostrzegł swój lud przed grzechami pokoleniowymi. Przeczytaj następujące wersety 
i zwróć uwagę na powtarzające się wyrażenia: Księga Wyjścia 20,5-6; 34,6-7;  
Księga Liczb 14,18; Księga Powtórzonego Prawa 5,8-9. 

 

 

 

 

 

Słowo grzechy w sformułowaniu „winy ojców” (Księga Wyjścia 34,7) pochodzi od 
hebrajskiego słowa „naginać, przekręcać, zniekształcać, wypaczać”. Tego rodzaju skłonności 
często powtarzają się w rodzinie nawet w trzecim lub czwartym pokoleniu. Jednak rodowód 
Bożej miłości i dobroci trwa przez tysiące lat! 

  Korelacja: Miłosierdzie Boga 

Mimo że dzieci mogą zarazić się chorobą rodziców, Bóg ma na to lekarstwo 
w zadośćuczynieniu Swojego Syna, zapowiedziane w systemie ofiarniczym i w proroctwach 
Izajasza. Znajdź te wersety i zapisz, w jaki sposób grzech jest związany z Bożym 
odkupieńczym miłosierdziem: Księga Kapłańska 16,20-22; Księga Izajasza 53,6. 
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Dzięki łasce Bożej i przemieniającej mocy Ducha Świętego wzorce odziedziczonego grzechu 
mogą ustać wraz z twoim dzieckiem – wymaga to jednak wglądu, świadomości i staranności. 
Z Bożą pomocą przeciwstaw się odziedziczonym grzechom dla dobra swojego dziecka! 

Proszę, nie trać ducha wychowując swoje dzieci. Pamiętaj, że na horyzoncie pojawia się 
dobra nowina. Jest sposób, aby przeciwstawić się tym problemom i je naprawić, ale 
odwracanie wzroku w drugą stronę na pewno nie pomoże. Ten proces wymaga jednak 
czasu. Wymaga determinacji i modlitwy. Wymaga też zrozumienia wskazówek, jakich 
udziela nam Biblia. – Charles R. Swindoll 

  Zastosowanie: Prostowanie grzesznych skłonności 

W następnym studium przyjrzymy się dziedziczonym grzechom przekazywanym z pokolenia 
na pokolenie. Aby się do niego przygotować, na koniec tego spisz fizyczne, psychologiczne i 
duchowe skłonności dziedziczone w twojej rodzinie. 

Będziesz potrzebował kilka kartek papieru. Na pierwszej stronie wypisz fizyczne skłonności 
pradziadków, dziadków i rodziców swojego dziecka, które mogły być odziedziczone, na 
przykład choroby takie jak rak, choroby serca czy cukrzyca. Na drugiej stronie wypisz 
wszystkie skłonności psychologiczne czy emocjonalne, na przykład depresja, lęki, 
uzależnienia od substancji, problemy w relacjach. Na trzeciej stronie zapisz duchowe 
skłonności, na przykład niemoralność, przemoc, bunt przeciwko Bogu, a nawet opętanie 
demoniczne. 

Podziel się swoimi wnioskami z zaufanym członkiem rodziny i porównajcie swoje notatki, 
aby odkryć więcej informacji na temat skłonności w twojej rodzinie. Poniżej zapisz 
dziedziczone wzorce, które chcesz pielęgnować. Stwórz plan działania, spisz materiały, 
których będziesz potrzebował oraz poszczególne kroki, które podejmiesz. Zapisz poniżej 
swoje myśli, zacznij od planu, jak podzielić się Ewangelią ze swoimi dziećmi. 
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Przez Bożą łaskę dziedziczne grzechy w twojej rodzinie mogą mieć swój koniec i nie 
przechodzić na następne pokolenia. Bóg może ci pomóc poprawić te skłonności, a Jego 
miłosierdzie przemieni twoją rodzinę na pokolenia! 

 

 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, potrzebuję pomocy. Wprowadzanie zmian w rodzinie to skomplikowany proces 
i potrzebuję mądrości. Potrzebuję odwagi, aby zmierzyć się z faktami. Potrzebuję 
zrozumienia, aby nazwać dziedziczone grzechy po imieniu i ich nie racjonalizować. Pomóż mi 
w tym trudnym zadaniu i wylej swoje uzdrawiające miłosierdzie na moje dzieci i ich dzieci na 
wiele przyszłych pokoleń. Modlę się w imię Jezusa, Amen. 

 
i Ch. R. Swindoll, Odkrywanie Biblii. Wrocław 2019, s. 141 
ii Aby dowiedzieć się więcej o przedstawionej metodzie studiowania Biblii, polecamy zapoznanie się z książką pt. 
Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Zazwyczaj na lotnisku podróżujący przemierzają szerokie korytarze 
w drodze do odległych miejsc. Niemal wszyscy niosą ze sobą bagaż – 
plecak na barkach, torbę przewieszoną przez ramię lub ciągną za sobą 
walizkę na kółkach. Cóż za pokaz bagażu! 

Gdy podróżni docierają na miejsce, pierwszą rzeczą, jaką robią, jest 
rozpakowanie się. Każdy przedmiot musi znaleźć swoje miejsce. 
Skarpetki, koszulki, płaszcze, sukienki zostają schludnie ułożone 
w szufladach i szafkach, a gdy walizka jest pusta, ona także trafia to 
szafy. 

Wyobraź sobie, jak byłoby to dziwne, gdyby nikt nie rozpakowywał 
swoich toreb i każdy niósłby swój bagaż wszędzie, dokąd idzie! 
Jednak właśnie tak robimy. Wszyscy – nawet nasze dzieci – nosimy ze 
sobą bagaż. Oczywiście nie dosłownie. Nosimy bagaż emocjonalny 
i duchowy, który składa się z negatywnych cech przekazanych nam 
przez naszych przodków, przez naszych rodziców nam i przez nas 
naszym dzieciom. 

W tym studium przyjrzymy się jak bagaż pełen grzechu przetoczył się 
przez pokolenia w rodzinie Abrahama. Zachęci nas przykład jednego 
z potomków, który z determinacją nie chciał pójść śladem swoich 
przodków. Rozpakował swój bagaż i żył w wolności od grzechu swojej 
rodziny. Kim jest ten odważny człowiek i jak przełamał ten wzorzec? 
Sprawdźmy! 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Jeśli wykonałeś ćwiczenie z poprzedniego rozdziału na temat 
dziedzicznych „skłonności” w twojej rodzinie, jesteś świadomy bagażu 
przodków, który być może nosisz. Jednak Bóg jest wierny przez 
pokolenia. Działał, abyś razem ze swoimi dziećmi mógł doświadczać 
wzrostu. Zatrzymaj się na chwilę, aby podziękować Panu za Jego 
podtrzymującą nas łaskę i zaprosić Go, aby nadal działał w życiu 
twoim i życiu członków twojej rodziny. 

 

 

Bóg, wspaniały artysta, 

każde dziecko 

ukształtował według 

oryginalnego, 

niepowtarzalnego wzoru, 

którego rozpoznanie jest 

podstawowym zadaniem 

rodziców. 

- Charles R. Swindoll 
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  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Najlepszym narzędziem niniejszego studium biblijnego, stosownie do metody odkrywania 
Biblii, znanej ci z książki pt. Odrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie, jest 
metoda porównania i kontrastu. Przeczytamy sześć fragmentów, w których przyjrzymy się 
różnym postaciom, ich sytuacji, grzechowi i jego konsekwencjom. Następnie przejrzymy 
nasze obserwacje, wynotujemy podobieństwa i różnice oraz zinterpretujemy nasze odkrycia. 
Na koniec dokonamy korelacji i stworzymy zasady do zastosowania. Odkryjmy klejnoty 
prawdy dla twojej rodziny! 

  Analiza tekstu: Studium przypadku bagażu przodków 

Bóg wybrał Abrahama i jego rodzinę na strażników przymierza – Bożego planu odkupienia 
całego świata. A jednak bagaż grzechu w życiu Abrahama prawie pogrążył jego i jego synów! 

Abraham 

Abraham jest ojcem narodu Hebrajczyków, ale także ojcem kłamstw. Jego zwyczaj kłamania 
nie jest dziedzictwem, którego oczekiwalibyśmy od wielkiego patriarchy, jednak Biblia to 
potwierdza. Ten nawyk był powodem okropnych problemów jego potomków. Przeczytaj 
poniższe fragmenty i zapisz swoje spostrzeżenia z tekstu pod każdym podtytułem. 

Abraham sieje ziarno grzechu pokoleniowego. Przeczytaj Księgę Rodzaju 12,10-20. 

Wymień występujące tu osoby. Opisz tę sytuację, grzech Abrahama i jego konsekwencje. 

 

 

 

 

 

Abraham utrwala grzech pokoleniowy, powtarzając go. Przeczytaj Księgę Rodzaju 20. 

Wymień występujące tu osoby. Opisz tę sytuację, grzech Abrahama i jego konsekwencje. 
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W tym fragmencie zwróćmy szczególną uwagę na to, jak Abraham usprawiedliwiał swoje 
kłamstwo (Księga Rodzaju 20,11-12) i manipulował swoją żoną (Rdz 20,13). Co powiedział 
i co najlepszego uczynił? 

 

 

 

 

 

Porównaj i zestaw te dwie relacje. Jakie widzisz podobieństwa? Jakie różnice? 

 

 

 

 

 

Strach Abrahama był przyczyną półprawdy. Półprawda spowodowała nieporozumienie, a 
nieporozumienie doprowadziło do poważnego problemu, co wywołało wstyd, ból… i omal 
nie doprowadziło do katastrofy. Gdyby Bóg nie interweniował, przymierze, które zależało od 
tego, czy Abraham i Sara będą mieli dziecko, ległoby w gruzach. Boży plan odkupienia omal 
się nie skończył zanim się zaczął – a wszystko z powodu niewinnego kłamstewka! 

Ale na tym nie koniec. Zamiast przyznać się do błędu, Abraham znalazł wymówki, umniejszył 
swój grzech i manipulował własną żoną. Jeśli nie wyrwiemy grzechu z korzeniami, zrodzi 
kolejny grzech i zawsze skrzywdzi tych, których kochamy. W tym przypadku była to żona 
Abrahama oraz jego przyszły syn i wnuk. 

Izaak i Jakub 

Przeczytaj poniższe fragmenty i zapisz swoje obserwacje pod każdym podtytułem. 

Izaak powtarza oszustwa ojca. Przeczytaj Księgę Rodzaju 26,1. 7-11. 

Wypisz występujące tu postacie. Opisz tę sytuację, grzech Izaaka i jego konsekwencje. 
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Jakub z pomocą Rebeki oszukuje swojego ojca, Izaaka. Przeczytaj Księgę Rodzaju 27,1-29. 

Wypisz występujące tu postacie. Opisz tę sytuację, grzech Jakuba i jego konsekwencje. 

 

 

 

 

 

Porównaj i zestaw ze sobą te dwie historie. Jakie zauważasz podobieństwa? Jakie widzisz tu 
różnice? 

 

 

 

 

 

Kłamstwa Abrahama wydały plon wad w jego rodzinie. Izaak powtórzył straszne oszustwo 
Abrahama, okłamał Abimeleka, który prawdopodobnie był potomkiem króla, którego 
wcześniej zwiódł Abraham. Lata później Rebeka pożyczyła kilka linijek z rodzinnego 
scenariusza, aby oszukać własnego męża dla dobra ulubionego syna, Jakuba. 

Z każdą nową gałęzią rozrastającego się drzewa genealogicznego Abrahama, grzeszne 
skłonności do oszustwa stawały się coraz bardziej poskręcane i spaczone. To historie jak 
z tragedii szekspirowskich: żona knuje spisek przeciwko mężowi, syn oszukuje umierającego 
ojca, brat dwukrotnie przechytrza brata. Jak brzmią słynne słowa Sir Waltera Scotta „O, jak 
splątaną tkamy sieć, gdy zaczynamy oszukiwać!”. 

Nawyk Abrahama do kłamstwa rozprzestrzenił się w rodzinie w plątaninie sprytu, intrygi, 
oszustwa, zazdrości… i prawie rozlewu krwi. 

Synowie Jakuba i Józef 

Przeczytaj poniższe fragmenty i zapisz swoje obserwacje pod każdym podtytułem. 

Synowie Abrahama knują spisek przeciwko swojemu bratu, Józefowi, oraz oszukują ojca. 
Przeczytaj Księgę Rodzaju 37,3-35. 

Wypisz występujące tu postacie. Opisz tę sytuację, grzech synów Jakuba i jego konsekwencje. 
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Józef przełamuje rodzinną tradycję i ujawnia braciom swoją tożsamość. Przeczytaj Księgę 
Rodzaju 45,1-15. 

Wypisz występujące tu postacie. Opisz tę sytuację, właściwą reakcję Józefa i jej konsekwencje. 

 

 

 

 

 

Porównaj i zestaw ze sobą historie z 37. i 45. rozdziału Księgi Rodzaju. Jakie zauważasz 
podobieństwa? Jakie widzisz tu różnice? 

 

 

 

 

 

Zamiast utrwalać rodowy schemat i odwzajemniać kłamstwem na kłamstwo, oszustwem na 
oszustwo, złem na zło, Józef dzięki Bożej łasce przerwał ten cykl grzechu uczciwością 
i przebaczeniem. Zachowanie Józefa w stosunku do jego podstępnych braci, dało promień 
nadziei na nowy etap dla tej dysfunkcjonalnej rodziny. 

  Interpretacja: Zasady jako ścieżki do naśladowania 

Zasada to stwierdzenie oparte na prawdzie, która wykracza poza czas i kulturę. Odnosi się do 
wszystkich ludzi, w każdym okresie historii. Poniżej znajdziesz kilka prawd z tekstu, 
a następnie zasady oparte o studium przypadku rodziny Abrahama. Aby ci pomóc, 
sformułowaliśmy pierwszą zasadę, a ty możesz dopisać własne. 

 

  



RODZICIELSTWO WEDŁUG BIBLII 
„Zerwij z grzechem przodków” 
Księga Rodzaju: 25,19-21.24-28 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2012, 2020 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D04 

6 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

Rozpakuj bagaż półprawd, oszustw i tajemnic. Przykładowa zasada: „Chcę być przykładem 
dla moich dzieci w mówieniu prawdy.” 

 

 

 

 

 

Rozpakuj bagaż racjonalizowania, minimalizowania i manipulacji. Przykładowa zasada: „Chcę 
pomóc moim dzieciom przyznawać się do grzechu i pielęgnować atmosferę przebaczenia.” 

 

 

 

 

 

Rozpakuj bagaż faworyzowania, zazdrości i współzawodnictwa rodzeństwa. Przykładowa 
zasada: „Chcę za wszelką cenę oprzeć się tendencji do porównywania ze sobą moich dzieci.” 

 

 

 

 

 

Gdy twoje dzieci dorastają, czy zauważasz skłonności jakie się w nich uwidaczniają? 
Widzisz, jak pojawiają się negatywne cechy; można je zobaczyć już na placu zabaw. Albo 
podczas rozmowy przy stole. Albo w trakcie rywalizacji pomiędzy rodzeństwem. „Już 
chłopca się poznaje po jego pragnieniach”. Musimy być czujni i zauważać, co robią nasze 
dzieci. – Charles R. Swindoll 

  Korelacja: Mądrość z Księgi Przysłów. 

W fazie korelacji poszukamy wspierających prawd z podobnych fragmentów Pisma. Księga 
Przysłów oferuje mądre rady, które możemy spakować do naszych rodowych toreb dla 
następnego pokolenia. Poniższe fragmenty odkrywają mądrość, która pomoże twojej rodzinie 
pozbyć się błędów przeszłości. 

 



RODZICIELSTWO WEDŁUG BIBLII 
„Zerwij z grzechem przodków” 
Księga Rodzaju: 25,19-21.24-28 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2012, 2020 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D04 

7 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

Księga Przysłów 12,19 

 

 

 

 

 

Księga Przysłów 20,7 

 

 

 

 

 

  Zastosowanie: Radzenie sobie z bagażem przodków w twojej rodzinie 

Pomyśl, ile bólu można było oszczędzić rodzinie Abrahama, gdyby ktoś przeciwstawił się jego 
kłamstwu. Bagaż tej rodziny mógł zostać wcześniej rozpakowany i zamieniony na dziedzictwo 
szczerości, uczciwości i przebaczenia. 

Nie bądź jak niektórzy członkowie twojej rodziny, nie lekceważ trudnych kwestii, mówiąc 
„Przecież znasz naszą rodzinę, zawsze mamy przed sobą tajemnice.” Albo „Przecież znasz tatę 
– szybko się gniewa i tak już jest.” Albo „Przecież wiesz, jaka jest mama – musi mieć wszystko 
pod kontrolą”. Zamiast tego, przyczyń się do zmian, tak jak Józef! 

Być może nikt nie nauczył cię zachowywać się inaczej niż twoi rodzice, ale teraz ty możesz 
wychować swoje dzieci w inny sposób. Jakich nowych zachowań możesz nauczyć swoje 
dzieci, aby przeciwdziałać złym skłonnościom w twojej rodzinie? 
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Dobra praca, którą wykonujesz teraz w życiu swoich dzieci będzie przynosiła owoce przez 
lata, a być może nawet całe pokolenia. Nie odkładaj tego na później. Znajdź siłę w Bogu i Jego 
Słowie, i zacznij rozpakowywać rodowy bagaż już dzisiaj. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, pomóż mi w tej delikatnej kwestii związanej z wychowaniem dzieci. Otwórz moje oczy 
na bagaż w mojej rodzinie. Pokaż mi go. Spraw, żebym jasno go widział. Pomóż mi wiernie 
wykonywać ciężką pracę rodzica, gdy rozpakowuję bagaż przodków i staram się zmienić 
historię mojej rodziny. W Imię Jezusa. Amen. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Teraz dochodzimy do sedna nauczania na temat biblijnego 
rodzicielstwa: dyscypliny pełnej miłości. Dyscyplina jest niezbędnym 
wyrazem miłości rodzicielskiej. Czytamy o tym w przypowieści: „Kto 
oszczędza rózgi, nienawidzi syna, a kto go kocha, wdraża go do 
karności” (Księga Przysłów 13,24). 

Dyscyplina i miłość muszą iść w parze. Gdy zaniedbujemy dyscyplinę, 
nie okazujemy miłości, ale dyscyplina bez miłości może wyrządzić 
dziecku krzywdę. Czym dokładnie jest dyscyplina z miłością? Aby 
wyjaśnić tę kluczową funkcję rodzicielską, musimy zdefiniować 
pewne kwestie. Jednak najpierw przygotujmy nasze serca na odkrycie 
tego tematu, w którym tak bardzo potrzebujemy Bożej mądrości. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Według Listu Jakuba 1,5 Bóg daje nam swoją mądrość chętnie i 
hojnie. 

Jeśli ktoś z was potrzebuje mądrości, niech prosi o nią Boga, a na 
pewno ją otrzyma. On bowiem każdego chętnie obdarza, nie 
czyniąc nikomu wyrzutów. 

Proś Pana o mądrość, by wiedzieć kiedy i jak dyscyplinować swoje 
dziecko, by rozeznawać własne motywy i by wzrastać w łasce, gdy 
zbliżasz się do swojego Ojca w niebie. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Te same ramiona, które przytulają dziecko w bezpiecznych objęciach, 
kierują je, prowadzą je również za pomocą perswazyjnej korekty. 
Mądrzy rodzice wiedzą, że należy dyscyplinować swoje dziecko 
z miłością i unikać skrajności. Poniższe trzy rozróżnienia oferują 
pomocne wskazówki z Pisma Świętego. 

 

Podkreślaj miłość 

i zachętę, nie zasady 

i konsekwencje. 

Wzmacniaj godność 

swojego dziecka. Rób to 

publicznie i gdy nikt nie 

widzi. Pokaż światu, że 

cieszysz się swoim 

dzieckiem. 

- Charles R. Swindoll 
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  Analiza tekstu: Trzy rozróżnienia, o których należy pamiętać 

Analiza tekstu, pierwszy krok naszej metody studium biblijnego, polega na zrozumieniu tego, 
co mówi werset bez dodawania do niego własnych pomysłów.i 

Przeczytaj poniższe wersety i zapisz, co zauważasz na temat Bożego serca dla słabych oraz na 
temat Jego determinacji, aby wspierać to, co dobre. 

Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu, 
i nikt go nie usłyszy na placach. 
Trzciny nadłamanej nie złamie 
i tlącego się knota nie dogasi. 
On wiernie wprowadzi sprawiedliwość.  
(Księga Izajasza 42,2-3) 

 

 

 

 

 

„Trzcina nadłamana” oraz „tlący się knot” symbolizują tych, którzy zostali dotknięci 
przemocą. Gdy dyscyplinujemy swoje dziecko, przemoc nigdy nie jest uzasadniona, co 
prowadzi nas do pierwszego rozróżnienia. 

Rozróżnienie między dyscypliną a przemocą 

Przemoc jest niesprawiedliwa i szokująca, poniżająca i demoralizująca, skrajna, a nawet 
brutalna. Wybucha jak wulkan wypluwając rozżarzony do czerwoności gniew, a jego celem 
jest karanie. Przemoc może mieć formę fizyczną, jak policzkowanie, popychanie, potrząsanie 
i szarpanie, lub emocjonalną, jak zawstydzanie przez sarkazm, powstrzymywanie uczuć, 
wyzywanie i krzyczenie. Przemoc wywołuje strach w sercu dziecka i pozostawia w nim 
głębokie blizny. 

Celem dyscypliny jest poprawa. Dyscyplina jest sprawiedliwa i pożądana, wzmacnia godność 
dziecka i jego wartość, jest powściągliwa i kontrolowana. Motywacją do stosowania 
dyscypliny jest poprawa niewłaściwych zachowań oraz wzmocnienie jego samokontroli 
i poczucia bezpieczeństwa, co prowadzi nas do drugiego rozróżnienia. 

  



RODZICIELSTWO WEDŁUG BIBLII 
„Temperament temperowany z miłością” 
Wybrane fragmenty Księgi Przysłów 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2012, 2020 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D05 

3 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

Rozróżnienie między łamaniem a kształtowaniem 

Widzisz je na twarzy swojego dziecka, gdy z nim rozmawiasz. Przeczytaj  
Księgę Przysłów 15,13 oraz 17,22. Jak te wersety opisują pewną siebie radość dziecka, które 
jest kształtowane, a jak smutek dziecka, które wątpi w swoją wartość i jest łamane? 

 

 

 

 

 

Następna różnica skupia się na sercu dziecka. To źródło, z którego wypływają jego 
zachowania. 

Rozróżnienie między dziecinadą, a buntem 

Dziecinada ma wiele odcieni: niepohamowana energia, wybujała ciekawość, niezdarne 
rozlewanie, rozkojarzenie, zapominalstwo, wypadanie rzeczy z rąk, huśtawka nastroju 
i bałaganiarstwo. 

Natomiast bunt maluje się w ciemniejszych barwach: celowy, tępy upór, znęcanie się pełne 
nienawiści i egoizmu, powtarzające się nieposłuszeństwo, pyskowanie, złośliwość, napady 
złości, oraz postawa wojownicza i roszczeniowa. 

Dyscyplina pełna miłości radzi sobie z oporem. Zmienia kurs dziecka z destruktywnej ścieżki 
buntu przeciwko wszelkim autorytetom, w tym Bogu, na ścieżkę miłości do siebie i innych 
oraz szacunku wobec autorytetu. 

Łatwo jest opisać dyscyplinę pełną miłości, ale nie jest łatwo być pełnym miłości. 
Kształtowanie woli dziecka bez pozwalania na zbyt wiele i bez przesadnej surowości wymaga 
salomonowej mądrości. Na szczęście w Księdze Przysłów możemy znaleźć mądrość 
Salomona! Otwórzmy ją i poszukajmy pomocnych wskazówek. 

  Interpretacja: Cztery zasady mądrego rodzicielstwa 

Poniższe wersety rzucają światło na cztery zasady, które pomogą ci zachować równowagę, bez 
popadania w skrajność. 

Zacznij wcześnie. Pierwszą zasadę znajdziemy w Księdze Przysłów 13,24. 

Kto oszczędza rózgi, nienawidzi syna,  
a kto go kocha, wdraża go do karności. 
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Jakie dwa style rodzicielstwa przeciwstawione są w tym wersecie? Jak myślisz, dlaczego 
dziecko może odbierać pierwszy styl jako brak miłości, a drugi jako wyraz miłości? 

 

 

 

 

 

Zwróć uwagę na słowo wdrażać (w oryginale: pilnie). Chuck Swindoll zwraca uwagę, że 
forma rzeczownikowa tego hebrajskiego słowa oznacza „świt”, a forma czasownikowa 
„wcześnie szukać”. W tym słowie kryje się nasza pierwsza zasada: już we wczesnych latach 
należy zacząć dyscyplinować swoje dziecko – gdy słońce wschodzi nad jego podróżą życia. 
Wraz z upływem lat słabnie możliwość dyscyplinowania twojego dziecka. Przeczytaj 
Księgę Przysłów 19,18 i zapisz poważne konsekwencje zwlekania. 

 

 

 

 

 

Zachowaj równowagę. Druga zasada wypływa z Księgi Przysłów 29,15. 

Rózga i upomnienie udzielają mądrości,  
a zuchwały młodzieniec przynosi wstyd matce. 

Dwa słowa w pierwszej części tego wersetu opisują elementy właściwej dyscypliny: pouczenie 
(upomnienie) i konsekwencje. Upomnienie odnosi się do słownych instrukcji i ostrzeżeń. 
Rózga do konsekwencji. Upominanie to mówienie wprost o zasadach lub granicach. Rózga 
jest reakcją korygującą, gdy zasady są łamane lub przekraczane są granice. Upomnienie to 
słowa; a rózga to działanie. Niezbędne jest utrzymanie tych dwóch elementów dyscypliny w 
równowadze. Jest czas, aby przestać mówić i zacząć działać; innym razem mądrze jest dalej 
wyjaśniać, zanim zaczniesz szybko wyciągać konsekwencje.  

Przyjrzyj się uważnie innym wersetom, które opisują dyscyplinę opartą na naganie i rózdze: 
Księga Przysłów 3,12; 15,5; 22,15; 23,13–14. Zapisz, czego te wersety uczą. 
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W naszej metodzie odkrywania Biblii, kluczowym krokiem jest zastosowanie. Polega na 
odniesieniu Słowa Bożego do siebie. Zastosowanie sprawia, że Boża prawda dotyka nas 
w obszarach, które wymagają uwagi i skłaniają do działania. Zatrzymajmy się na chwilę, aby 
zastanowić się nad sposobami zastosowania zasady upomnienia i rózgi. 

 

 

 

 

 

Poniżej zapisz trzy zasady czy granice, które musisz wyjaśnić swoim dzieciom lub wnukom 
(jeśli pomagasz w ich wychowaniu) – upomnienie. Następnie wypisz konsekwencje 
nieposłuszeństwa – rózga. Oto przykład dla małego dziecka: „Odłóż zabawki, gdy mama cię 
o to prosi. Jeśli nie posłuchasz, stracisz zabawki, których nie odłożyłeś, dopóki nie będziesz 
posłuszny”. Pamiętaj dyscyplina nie powinna być dla dziecka zaskoczeniem. Jasne instrukcje 
przygotowują grunt pod skuteczną poprawę. 

Teraz przejdźmy do dwóch kolejnych zasad mądrego rodzicielstwa. 

Bądź konsekwentny. Poświęć chwilę, aby przeczytać List do Hebrajczyków 12,5-10. Zapisz 
podobieństwa między dyscypliną naszego Ojca w niebie, a dyscypliną ziemskiego ojca. 

To dobry moment, aby sięgnąć po słownik lub encyklopedię biblijną. Poszukaj haseł takich 
jak rodzicielstwo i dzieci. Znajdź tekst, który opisuje relacje między dziećmi a rodzicami 
w czasach biblijnych, szczególnie w Starym Testamencie, ponieważ w tym okresie powstała 
Księga Przysłów. Zapisz rzeczy, które wydały ci się istotne dla interpretacji tych zasad. 
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Zachowaj zdrowy rozsądek. Ostatnia zasada wypływa ze współczucia Chrystusa. Gdy 
widzisz dziecinne zachowanie, delikatnie popraw dziecko. Przypomnij sobie własne 
dzieciństwo i użyj szczypty dobrego humoru i zrozumienia. Srogość i brak rozsądku są jak 
wsypywanie żwiru do kół zębatych, ale zdrowy rozsądek sprawia, że relacje gładko się 
układają. 

 

 

 

 

 

  Korelacja: Boża miłość i dyscyplina 

Boża miłość i karcenie płyną równomiernym strumieniem. Co jest prawdą dzisiaj, jest prawdą 
jutro, co było złe wcześniej, jest złe także teraz, bez względu na to, czy dzieje się to publicznie 
czy w zaciszu domu. Cały strumień płynie w bezpiecznym korycie konsekwentnej relacji 
pełnej miłości. 

Wypowiadaj słowa zachęcenia tak wytrwale jak słowa karcenia. Podkreślaj miłość 
i zachęcenie, nie tylko zasady i ich konsekwencje. Zapewniaj swoje dziecko, że się nim 
cieszysz. Jak Psalm 18,20-21 przedstawia Boże upodobanie w nas, które my możemy 
przekazywać naszym dzieciom? 

 

 

 

 

Kolejne zasady, które wypływają z naszego studium to: najpierw wyjaśniaj zasady, 
dyscyplinuj z godnością (ale nie publicznie), stanowczo egzekwuj konsekwencje oraz okaż 
czułość. Twoja kolej: zapisz inne zasady, które odkryłeś oraz to, jak zamierzasz wdrożyć 
dyscyplinę pełną miłości. 
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Bądź konsekwentny zarówno w stosowaniu dyscypliny, jak i okazywaniu miłości. 
Właściwie to, jeśli pilnujesz konsekwentnie dyscypliny, to miłości pilnuj dziesięć razy 
bardziej. Przy każdej okazji powtarzaj dziecku, że jest dla ciebie ważne i wyjątkowe. 
Nie bój się, nie „rozpuścisz” go. O jego ego zatroszczy się dyscyplina. Ale jego najgłębszą 
potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa może zaspokoić tylko twoja bezwarunkowa miłość – 
która to miłość musi być konsekwentnie i aktywnie wyrażana. - Charles R. Swindoll 

  Zastosowanie: Korekta grzesznych skłonności 

Jeśli jesteś dziadkiem lub babcią, twoim zadaniem jest wspierać swoje dorosłe dzieci, które są 
rodzicami. Daj im znać, że dobrze sobie radzą. Mów o tym, co cię martwi i poproś o 
wyjaśnienie, ale nie przejmuj ich roli. Niedobrze, gdy dziadkowie podważają autorytet 
rodziców, dając dziecku cokolwiek chce, bez względu na wskazówki rodziców… lub 
uzurpując sobie rolę rodzica i dyscyplinując dziecko, jakby byli jego rodzicami. 

Wyjaśnienie ról rodziców i dziadków wymaga otwartej dyskusji dorosłych osób. Na koniec 
tego studium zapisz plan takiej dyskusji w swojej rodzinie na temat dyscypliny. Jakie tematy 
chciałbyś poruszyć? Jakie zasady warto podkreślić? Czy dawanie klapsa jest odpowiednią 
reakcją na bunt dziecka? Kiedy i jak można dawać klapsa? Jak możesz lepiej wyjaśnić rolę 
rodziców i dziadków w wychowaniu dziecka? Ustalenie reguł dyscyplinowania w waszej 
rodzinie da waszemu dziecku jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa. 

 

 

 

 

Dyscyplinujesz swoje dziecko, ponieważ się o nie troszczysz i chcesz je chronić. Stosując 
dyscyplinę dostosowujesz się do Bożego zamysłu kształtowania twojego dziecka, aby stawało 
się osobą, którą Bóg chce, aby się stało. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, poddany Twojej miłującej dyscyplinie, pomóż mi rozwijać się w coraz mądrzejszym 
wychowywaniu moich dzieci. Pomóż mi być wzorem posłuszeństwa Twojemu autorytetowi. 
Kształtuj moją wolę. Kształtuj moje myślenie. Stwórz w moim domu bezpieczną przestrzeń, 
aby moje dzieci mogły tam dorastać, kochając Cię całym sercem. W imię Jezusa, amen. 

 
i Aby dowiedzieć się więcej o przedstawionej metodzie studiowania Biblii, polecamy zapoznanie się z książką pt. 
Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Książkę można nabyć na dwa sposoby: otrzymać jako 
podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność statutową IFL Polska, albo zakupić w sklepie internetowym 
www.aetos.pl. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

W jaki sposób zwracasz się do Pana w modlitwie? Jezus nie uczył 
swoich uczniów modlitwy bezosobowej, zimnej czy sztampowej, po 
prostu powiedział „Ojcze nasz” (Ewangelia Mateusza 6,9,  
kursywa dodana). 

Zostaliśmy zaadoptowani do Bożej rodziny i my także możemy 
nazywać go „Ojcem” (List do Rzymian 8,15) – to niesamowite! 
I według psalmisty Bóg cieszy się swoimi dziećmi: 

PAN sprawia, że człowiek może iść pewnym krokiem,  
Cieszy się On jego drogą. (Psalm 37,23 SNP) 

Jest wspaniały sposób na to, aby nauczyć swoje dziecko zdrowej 
teologii Boga – rozkochać się w nim tak jak Bóg w nas. Nie oznacza to 
pobłażania bez wyznaczania granic i dyscypliny, ale nie oznacza to 
także surowego i bezwzględnego rygoru. 

Co więc oznacza cieszenie się dziećmi w taki sposób, w jaki cieszy się 
nimi Bóg? Przyjrzyjmy się tej kwestii. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Gdy otwierasz Słowo Boże w poszukiwaniu wskazówek na temat 
cieszenia się dzieckiem, zatrzymaj się, aby pomyśleć, jak Bóg cieszy się 
tobą. Niech słowa Dawida poprowadzą cię w rozmyślaniach: 

Miłuję Cię, PANIE, mocy moja,  
PANIE, opoko moja, schronienie moje i mój wybawco,  
Boże mój, moja skało i moja nadziejo,  
tarczo moja, mocy zbawienia i moja twierdzo!  
Niech PAN będzie uwielbiony! 
Wezwałem Go na pomoc,  
On mnie uwolnił od wrogów. 
On mnie wyprowadził na miejsce przestronne,  
wybawił mnie, gdyż we mnie upodobał sobie. (Psalm 18,2-4.20) 

Czy naprawdę wierzysz, że Bóg cię sobie upodobał? Zatrzymaj się nad 
ostatnimi słowami wersetu dwudziestego: „gdyż we mnie upodobał 
sobie”. Otwórz swoje serce, aby doświadczyć tego, że Bóg sobie ciebie  

 

Chcemy na nowo 

„rozkochać się w swoich 

dzieciach”. Chcemy sobie 

przypomnieć, co to 

znaczy cieszyć się nimi, 

sprzyjać im, co znaczy, że 

one też odnajdują w nas 

to samo. 

- Charles R. Swindoll 
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upodobał i wypowiedz te słowa na głos. Bóg mnie sobie upodobał. On naprawdę się tobą 
cieszy! W modlitwie przyjmij Jego ojcowską miłość i podziękuj Mu za Jego troskę 
i zachęcenie. 

 

 

 

 

 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Przez swoje Słowo Bóg objawia nam, jak przekazać to, co sami otrzymaliśmy. Tak jak pięć 
znaków nawigacyjnych bezpiecznie prowadzi statek do portu, tak pięć fragmentów z Pisma 
pomaga nam przekazać Boże upodobanie naszym dzieciom. 

  Analiza tekstu: Biblijne słowa, które mówią o szczęśliwym domu 

Tematyczne studium biblijne w ramach naszej metody odkrywania Biblii zakłada zbadanie 
jednego zagadnienia w różnych fragmentach Pisma. Jeden werset lub fragment ukazuje jeden 
aspekt znaczenia. Gdy badamy różne fragmenty na ten sam temat, dodajemy różne aspekty 
i wskazówki, aby stworzyć sobie pełny obrazi. 

Pastor Chuck Swindoll w swoim kazaniu przyjrzał się pięciu fragmentom na temat 
rodzicielstwa, które pomagają wyjaśnić, co to znaczy cieszyć się swoim dzieckiem. Użyj tabeli 
na następnej stronie jako przewodnika. Przeczytaj te fragmenty i spróbuj samodzielnie odkryć 
znaczenie słów, na których skupił się pastor Chuck. Z pomocą przyjdzie ci słownik biblijny 
lub leksykon.  

Jeśli posługujesz się językiem angielskim, możesz odnaleźć wskazówki na stronie internetowej 
https://netbible.org. Zobaczysz tam dwa panele. Po lewej stronie znajduje się tekst biblijny 
w języku angielskim. Po prawej znajdują się zakładki z pomocnymi narzędziami, pośród 
których odnaleźć możesz zakładkę „Greek / Hebrew”, w zależności od języka oryginalnego 
zdefiniowanego w lewym panelu fragmentu Pisma Świętego. Teraz możesz jednocześnie 
zobaczyć tekst Biblii po angielsku i hebrajsku lub grecku. 

Aby znaleźć definicję hebrajskiego lub greckiego słowa, kliknij na dane słowo w języku 
angielskim, na przykład delight w Księdze Przysłów 3,12. Hebrajski odpowiednik zostanie 
podświetlony w tym samym wersecie po prawej stronie. W pojawiającym się okienku poniżej 
zobaczysz także jego definicję. Jeśli klikniesz na hebrajskie lub greckie słowo dwa razy, 
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będziesz mógł wybrać „Strong’s Search”. Zobaczysz tam inne wersety, w których występuje to 
hebrajskie lub greckie słowo. Inną możliwością po kliknięciu dwa razy jest opcja „Word 
Study”, gdzie dostępne są informacje słownikowe. 

Używając schematu poniżej, znajdź podane wersety na NetBible.org i zapisz swoje 
podsumowanie definicji każdego słowa, które pojawia się w tekście. (Pamiętaj, wybierz 
zakładkę z hebrajskim lub greckim tekstem po prawej stronie, aby zobaczyć Biblię w tym 
języku. Następne kliknij na angielskie słowo w wersecie w panelu po lewej stronie, aby 
podkreślone zostało hebrajskie lub greckie słowo i jego definicja). Wersety są wypisane 
w kolejności, w której pastor Chuck wyjaśnił je w swoim kazaniu. 

Werset Słowo Definicja 

Księga Przysłów 3,12 „darzyć życzliwością” (ratsah)  

 

 

 

List do Hebrajczyków 12,6 „uznawać” (paradechomai)  

 

 

 

List do Efezjan 6,4 „wychowywać” (ektrepho), 
„karność” (paideia), 
„posłuszeństwo” (nouthesia) 

 

 

 

 

1 List do Tesaloniczan 2,7 „tulić” (thalpo)  

 

 

 

1 List do Tesaloniczan 2,11-12 „upominać” (parakaleo), 
„zachęcać” (paramuteomai), 
„zaklinać” (martutomai) 
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  Interpretacja: Upodobanie wzmacnia w dziecku poczucie własnej wartości 

Jeszcze raz przeczytaj tę listę: darzyć życzliwością, uznawać, wychowywać, karność, 
posłuszeństwo, tulić, upominać, zachęcać, zaklinać. Co za wspaniały opis rodzicielstwa 
w najlepszym wydaniu! Takie odnoszenie się do dziecka wzmacnia poczucie jego wartości 
i pokazuje mu, jaką darzysz je uwagą i miłością. Rodzice mają wyjątkową rolę, aby dbać 
o swoje dzieci i się nimi cieszyć, aby pomóc im rozwijać ich prawdziwą osobowość 
w atmosferze pełnej ciepła i akceptacji. Podsumuj tę listę w kilku zdaniach, aby ją sobie 
utrwalić. 

 

 

 

 

 

 

  Korelacja: Metafory cieszenia się dzieckiem 

Metafory pokazują, na czym polega cieszenie się swoim dzieckiem, a żadna z nich nie daje 
nam więcej wskazówek niż Psalm 127,3-5. Przeczytaj te wersety i poniżej wyjaśnij znaczenie 
metafor: dar, zapłata, strzały i kołczan: 

Oto dzieci są darem PANA, 
a owoc łona zapłatą. 
Jak strzały w ręku wojownika, 
tak dzieci zrodzone za młodu. 
Szczęśliwy ten, kto nimi napełni swój kołczan! 
Nie dozna wstydu,  
gdy u bram miasta dojdzie do rozprawy z wrogiem. 
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W następnym studium, zatytułowanym „Daj dziecku skarb: cudowne wspomnienia” 
przyjrzymy się Psalmom 127 i 128. Omówimy w nim szerzej koncepcję „cieszenia się” 
dzieckiem przez swoich rodziców. Na razie pomyśl o swoich dzieciach jako o szczególnych 
darach od Boga, którymi masz kierować. Jaki jest rezultat zachwytu nad swoimi dziećmi? 
Radość! Możemy zapewnić naszym dzieciom szczęśliwy dom: coś, czego potrzebuje i na co 
zasługuje każde dziecko. 

Jeśli jesteś w dzieciach rozkochany, to bardzo ważne, wręcz nieodzowne, żeby spędzać 
z nimi czas i to niezależnie wieku dziecka. To ważne, żeby zwracać się do dziecka 
uprzejmie, z życzliwością i z szacunkiem. Ono musi wiedzieć, że mu ufasz, okaż mu to. 
Dziel się z nim swoim doświadczeniem, swoją radą, dodawaj mu otuchy i zachęty. 
– Charles R. Swindoll 

  Zastosowanie: Jak wdrożyć to w życie 

Jak więc wdrożyć w życie te biblijne zasady na temat rodzicielstwa? Pastor Chuck swoje 
kazanie o zachwycaniu się swoim dzieckiem podsumował w czterech słowach. 

• Ciesz się przebywaniem z nimi. Ciesz się wspólnym spędzaniem czasu, wspólnymi 
posiłkami bez telewizji i urządzeń, które mogą cię rozpraszać. 

• Ciesz się słuchaniem ich. Zwracaj uwagę, gdy dzieci chcą ci coś powiedzieć. Zadawaj 
pytania, odkrywaj ich marzenia. 

• Ciesz się tym, że razem z nimi możesz się uczyć. Podejmijcie razem jakiś projekt, 
czytaj swojemu dziecku, razem się rozwijajcie. 

• Ciesz się tym, że razem z nimi możesz się śmiać. W rodzinie cały czas dzieje się coś 
śmiesznego. Rozchmurz się! Śmiej się z życia, opowiadaj śmieszne historie ze swojej 
przeszłości. Wspólny czas pełen śmiechu to kluczowy składnik cieszenia się 
dzieckiem. 

Którą z tych lekcji możesz zastosować w tym tygodniu w swoim domu? 
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Potrzebujesz więcej praktycznych sugestii, jak cieszyć się swoimi dziećmi? Oto kilka z nich. 
Możliwości są nieograniczone! 

• Jeśli twoje dziecko jest w szkole podstawowej, zrób mu niespodziankę i odwiedź je 
w szkole. 

• Zapytaj swoje dorosłe dziecko, jak możesz się za nie modlić w każdym tygodniu. 

• Zapisz i opraw modlitwę za swoje dziecko, uwielbiaj Boga za nie, wymieniając 
wyjątkowe cechy, które w nim kochasz. 

• Dla każdego z twoich dzieci napisz słowa zachęty na lustrze w łazience. Użyj łatwo 
ścieralnego markera. 

• Zabierz swoje dzieci na wyjątkową randkę: róbcie sobie dużo zdjęć, zjedzcie coś 
dobrego i zadawaj dużo pytań. 

• Zapisz listę wszystkich darów, które widzisz u każdego dziecka. Módl się z każdym 
z nich, każdy dar oddaj Bogu. 

• Upewnij się, że gdy komunikujesz się ze swoim dzieckiem (bez względu na wiek), 
patrzysz bezpośrednio na nie. Odłóż WSZYSTKIE urządzenia i niewerbalnie 
komunikuj, że słuchasz. 

Pomyśl o jednym ze swoich dzieci. Zapisz kilka sposobów, jak chcesz się nim cieszyć w tym 
tygodniu. 

 

 

 

 

 

 

 

Miłość cieszy się i dba, odkrywa, angażuje się i słucha z troską. Miłość skupia się na drugiej 
osobie, wzmacnia jego lub jej poczucie własnej wartości. Jest nieodzowna dla ciebie i twojego 
dziecka, aby razem cieszyć się wspólnym życiem. Krótko mówiąc kochać oznacza zachwycać 
się swoim dzieckiem. 
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  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, jaka to radość nazywać Cię Ojcem. Proszę pomóż mi okazywać moim dzieciom tę 
samą radość i miłość, którą Ty okazujesz swoim. Dziękuję, że pobłogosławiłeś mnie dziećmi. 
Pomóż mi poświęcić je Tobie i prowadzić je drogą, którą Ty dla nich przygotowałeś. Amen. 

 

 
i Aby dowiedzieć się więcej o przedstawionej metodzie studiowania Biblii, polecamy zapoznanie się z książką pt. 
Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Książkę można nabyć na dwa sposoby: otrzymać jako 
podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność statutową IFL Polska, albo zakupić w sklepie internetowym 
www.aetos.pl. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Wyobraź sobie, że jesteś kustoszem muzeum, w którym eksponowane 
są artefakty należące do twojej rodziny. Jakie? Powłóczysta ślubna 
suknia za szybą, na cokole leżałyby kluczyki od starego rodzinnego 
samochodu – gruchota, który pomieścił trójkę dzieci, psa i cały sprzęt 
kempingowy na tygodniowy wypad! Na prawo jest cała sekcja 
wspomnień z urodzin, a w rogu skrzydło ze wspomnieniami 
szkolnymi – twoje najcenniejsze skarby i wspomnienia. 

Twoje dzieci, w swojej wyobraźni mają własne muzeum rodzinnych 
artefaktów. Ich wspomnienia nie są wystawione w tym muzeum, ale są 
równie żywe i być może nawet trwalsze. Przetrwają całe ich życie. 

Wśród ich skarbów są wspomnienia dotyczące ich relacji z tobą, gdy 
wciąż mieszkały pod twoim dachem. Co chciałbyś, aby zapamiętały 
o swoich rodzicach? Psalmy 127 i 128 zawierają listę sugestii, którą 
możemy przestudiować razem. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Poświęć chwilę, aby uciszyć swoją duszę i zaprosić Pana, aby otworzył 
przed tobą swoje Słowo. Postaraj się odrzucić myśli, które mogą ci 
przeszkadzać w słuchaniu Jego głosu. Modlitwa psalmisty może służyć 
nam jako przewodnik, aby zatrzymać się w modlitwie. 

Odwróć me oczy, by nie oglądały marności,  
ożyw mnie na Twej drodze. (Psalm 119,37) 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

W Psalmie 127 i 128 znajdujemy trzy komunikaty, które mówią 
dzieciom: „Jesteś ważny!”. Co więcej, psalmista uczy rodziców 
o czterech inwestycjach, które mogą zrobić w banku wspomnień 
swoich dzieci. 

 

Zacznij myśleć o samym 

sobie jako o kustoszu 

muzeum. Ty jesteś tym, 

który czuwa nad skarbami 

i zdaje sobie sprawę z ich 

wartości; jeszcze zanim 

Twoje dzieci dorosną, 

wiesz, co robisz, 

przekazując je 

następnemu pokoleniu. 

- Charles R. Swindoll 
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  Analiza tekstu: Przygotowanie podstaw 

Pierwszym krokiem naszej metody odkrywania Biblii jest analiza tekstu, w której najpierw 
badamy gatunek literacki i kontekst obydwu psalmów.i 

Gatunek i kontekst 

Aby zrozumieć gatunek literacki i kontekst tekstu, sięgnij po dobry komentarz. Poświęć 
chwilę, aby przeczytać wstęp do Księgi Psalmów na naszej stronie internetowej 
www.iflpolska.pl w zakładce: Czytaj -> Wprowadzenie do ksiąg biblijnych. Czy rzucają ci się 
w oczy jakieś ciekawe informacje, które chciałbyś zapisać? 

 

 

 

 

 

 

Psalmy 127 i 128 to psalmy pielgrzyma, należące do grupy Psalmów zwanej „pieśniami 
stopni”, albo „pieśniami wstępowań”. Podczas corocznej pielgrzymki do Jerozolimy z okazji 
świąt, Izraelici, wraz z rodzinami, wspinali się po zakurzonych zboczach i schodach, 
prowadzących do świątyni i śpiewali o swojej wierze. Pastor Chuck wyjaśnia rolę tych 
psalmów w duchowym i rodzinnym życiu ludu Bożego: 

Pieśni stopni były dla Izraelitów tym, czym dziś są nasze kolędy czy pieśni patriotyczne – 
znali je wszyscy, przywoływały na myśl wspólne wartości i wspomnienia… Pieśni stopni 
były śpiewane z pamięci kilka razy w roku, służyły jako przypomnienie o wierze, 
przebaczeniu, rodzinie, dzieciach, pokoju, nadziei, braterstwie, ofierze i właściwej 
postawie wobec Boga i ludzi. 

Ogólny zarys i obserwacje 

Przeczytaj te dwa psalmy na temat wartości rodzinnych od początku do końca i dokonaj 
obserwacji każdej sekcji wypisanej poniżej. Czego psalmista uczy o Bogu i życiu rodzinnym? 
Zapisz swoje spostrzeżenia pod poniższymi nagłówkami, które dzielą Psalm 127 i 128 na 
cztery części. 
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Podstawa domu (Psalm 127,1-2) 

 

 

 

 

 

Rozrost domu (127,3-5) 

 

 

 

 

 

Czas wychowania dzieci (Psalm 128,1-3) 

 

 

 

 

 

Późniejsze lata (128,4-6) 

 

 

 

 

 

Rodzina oparta jest na wartościach Pana. Bez nich czas i pieniądze wydane na budowanie 
domu pójdą na marne. Energooszczędne okna i szczelne dachy nie mają żadnej wartości, jeśli 
do serc ludzi mieszkających w tym domu wkrada się chciwość, zazdrość, wstyd i krytycyzm. 
Na szczęście w budowaniu trwałego domu nie jesteśmy zdani na własne możliwości. 
W naszych rodzinach działa Bóg! 
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  Interpretacja: Trzy komunikaty, które mówią „Jesteś ważny” 

Jako architekt i kierownik budowy, Pan buduje to, co w domu najważniejsze. Na szczycie 
listy niezbędnych materiałów w naszym życiu rodzinnym jest centralny dźwigar 
komunikowania dzieciom twoich postaw i zachowania, które mówią, że są one ważne. 

W Psalmie poniżej zaznacz słowa, które opisują pozytywne nastawienie do dzieci. 

Oto dzieci są darem PANA,  
a owoc łona zapłatą.  
Jak strzały w ręku wojownika,  
tak dzieci zrodzone za młodu.  
Szczęśliwy ten, kto nimi napełni swój kołczan!  
Nie dozna wstydu,  
gdy u bram miasta dojdzie do rozprawy z wrogiem.  
Szczęśliwy, kto oddaje cześć PANU,  
kto kroczy drogami, które On wskazuje!  
Będziesz spożywał owoce twych trudów,  
powiedzie ci się i będziesz szczęśliwy. (Psalm 127,3-128,2) 

Nie zdając sobie z tego sprawy, możemy rzucać naszym dzieciom lub wnukom spojrzenie lub 
odnosić się do nich w sposób, który mówi: „Zawracasz mi głowę. Wchodzisz mi w drogę. Nie 
przeszkadzaj mi”. Takie pełne irytacji komunikaty zadają głębokie rany. Zdecyduj, że będziesz 
przekazywał swoim dzieciom zachęcające komunikaty, takie jak trzy poniższe wiadomości, 
które wypływają z zaznaczonych powyżej słów Psalmu. 

„Jesteś darem i nagrodą” 

Pierwszy komunikat brzmi: Jesteś darem i nagrodą. Zastanów się nad słowami i sposobami, 
którymi możesz swojemu dziecku lub wnukowi przekazać, że jest darem i nagrodą. Na 
przykład możesz użyć słowa „skarb”, a zakomunikować mu to możesz spędzając z nim czas. 
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„Jesteś tego warty, aby cię prowadzić” 

Drugi komunikat, który buduje w dziecku poczucie wartości, brzmi: Jesteś tego warty, aby cię 
prowadzić. Wyobrażenia łuku i strzały dobrze to wyrażają. Tak jak łucznik celuje i strzela 
strzałą do tarczy, rodzice poświęcają czas, aby prowadzić swoje dzieci do dobrego celu. To 
wymaga cierpliwości i praktyki, aby pomóc dziecku wypracować nawyki niezbędne do 
osiągnięcia jego potencjału. Poniżej zapisz swoje myśli na temat potencjalnych celów twojego 
dziecka oraz jak możesz prowadzić je w tym kierunku. 

 

 

 

 

 

 

 

„Jesteś źródłem radości” 

Trzeci komunikat: Jesteś źródłem radości. Użyte tu hebrajskie słowo, to „błogosławieństwo”, 
w znaczeniu „szczęśliwy” lub „radosny”. Dzieci uczą się, jak ważne jest szczęście i radość, gdy 
dorastają w atmosferze szczęścia i radości. 

Dzieci rozkwitają, dzięki zabawie! Wspólna zabawa pokazuje im, że cieszysz się ze wspólnego 
czasu, że ich obecność przynosi ci radość. Śmiech i zabawa są ogromnym błogosławieństwem! 
Wypisz kilka wspólnych zabaw. 

 

 

 

 

 

Za kilka lat, kiedy twoje dziecko będzie przechadzać się po swoim muzeum wspomnień, 
wieczory spędzone na zabawie z mamą i tatą będą jego najcenniejszymi skarbami. Mistrz 
Budownictwa może ci pomóc stworzyć pozytywną atmosferę pełną zabawy, która wypełni 
twój dom zachętą, pochwałami, poczuciem bezpieczeństwa, aprobaty, akceptacji, przyjaźni, 
przynależenia i miłości. 
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Owocne rezultaty 

Jaki jest rezultat komunikowania tych kwestii przez postawę i działanie? Psalm 128,3-6 
maluje obraz życia rodzinnego, który chcielibyśmy powiesić wśród swoich wspomnień: 

Twoja małżonka jak płodna winorośl  
w zaciszu twego domostwa.  
Twoje dzieci jak oliwne sadzonki  
dokoła twojego stołu.  
Tak oto błogosławiony jest człowiek,  
który oddaje cześć PANU!  
Niech cię PAN błogosławi z Syjonu,  
byś oglądał pomyślność Jeruzalem  
po wszystkie dni twego życia.  
I abyś oglądał swych wnuków.  
Pokój Izraelowi! 

Wyobraź sobie jak by to było iść przez swoją winnicę lub gaj oliwny, rozległe pole z rzędami 
winorośli lub drzew oliwnych, obwieszonych kolorowym owocem. Jak analogia bujnej 
winnicy lub gaju oliwnego wzmacnia przesłanie psalmisty na temat wartości dzieci w twoim 
domu? 

 

 

 

 

 

Kiedy rodzice uświadomią sobie, że każde dziecko jest darem i nagrodą od Boga, wierz 

mi, dzieci będą wiedzieć, że są kimś ważnym. Kiedy rodzice będą zdawali sobie sprawę z 

tego, że muszą poświęcić czas na to, aby pokierować swoimi dziećmi tak, jak nadaje się 

kierunek strzale wypuszczonej z łuku, wtedy dzieci nabywają przekonania, że są ważne. 

Poświęcają ci swój czas, ponieważ uważają cię za kogoś cennego. – Charles R. Swindoll 

  



RODZICIELSTWO WEDŁUG BIBLII 
„Daj dziecku skarb: cudowne wspomnienia” 
Psalm 127,3-128,6 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2012, 2020 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D07 

7 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

  Korelacja: Refleksja nad własnym muzeum wspomnień 

Dorośli, których muzeum jest pełne bolesnych wspomnień, czasami wnoszą swoje stare 
zranienia do domu. Jeśli trudno jest ci przekazać dzieciom, że są dla ciebie wartościowe, 
ważne, i przynoszą ci radość, poproś Pana, aby zbadał twoje serce. Czy nosisz w sobie rany, 
które potrzebują uzdrawiającego dotyku Boga? Przeczytaj Psalm 34,18-19 i 147,3. Zapisz 
jakie obszary twojego życia potrzebują szczególnego Bożego działania w twojej duszy. 

 

 

 

 

 

Jeśli wstyd i ból przeszłości odbijają się echem w twoich słowach kierowanych do dzieci, 
podejmij odważny krok i skorzystaj z pomocy, aby sobie z tym poradzić. Porozmawiaj 
z pastorem lub chrześcijańskim doradcą, który pomoże ci cieszyć cię Bożym owocem radości 
w twoim domu. 

  Zastosowanie: Cztery inwestycje w banku wspomnień twojego dziecka 

Rozmyślając nad wyrazistymi obrazami z Psalmu 127 i 128 a także nad zasadami, które 
podkreśliliśmy, podsumujmy nasze studium wyznaczając sobie zastosowanie. Oto cztery 
sposoby inwestowania w muzeum wspomnień swoich dzieci. 

• Znajdź czas dla swego dziecka lub wnuka. Nigdy nie lekceważ wartości wspólnie 
spędzonego czasu. 

• Doceniaj swoje dziecko lub wnuka. Świętuj jego osiągnięcia, urodziny i specjalne 
okazje. Bądź obecny na ich imprezach. Pokaż im, że ci zależy. 

• Mamo i tato, kochajcie się. Dzieci pragną wiedzieć, że wciąż kochasz swojego 
współmałżonka i nigdy nie przestaniesz ich kochać. 

• Pokazuj autentyczne życie wiary w swoim domu. Nie tylko mów o życiu z Bogiem, ale 
żyj z Nim każdego dnia. 

 
Nadszedł czas, abyś wprowadził te wskazówki w życie twojego domu. Zapisz cztery kroki, 
które podejmiesz by wprowadzić je w życie. Może to być tak proste, jak schylenie się do 
poziomu oczu dziecka ze słowami „kocham cię” oraz przytulanie go. 
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1.   

2.   

3.   

4.   

Teraz każdego dnia wprowadzaj w życie swój plan i wypełnij swoje muzeum wspaniałymi 
wspomnieniami, które będą trwały całe życie! 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, Ty jesteś Mistrzem Budownictwa w moim sercu i w moim życiu rodzinnym. Przy 
Tobie czuję się bezpiecznie, Tobie mogę wyznawać każdą swoją porażkę i niepowodzenie. 
Dzięki Twojej łasce, jutro nastanie nowy dzień, w którym będę mógł ukochaną osobę złapać 
za rękę, wybrać radość zamiast przygnębienia, zachęcić ją oraz świętować i chwalić skarby w 
moim domu. Pomóż mi, Panie, kochać Twoim sercem… i śmiać się! Modlę się w imię Jezusa, 
amen. 

 

 

 
i Aby dowiedzieć się więcej o przedstawionej metodzie studiowania Biblii, polecamy zapoznanie się z książką 
pt. Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Książkę można nabyć na dwa sposoby: otrzymać jako 
podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność statutową IFL Polska, albo zakupić w sklepie internetowym 
www.aetos.pl. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Jak nauczyliśmy się w poprzednim studium, rodzice mają prowadzić 
swoje dzieci tak, jak łucznik kieruje strzałę. Łucznicy starają się trafić 
w środek tarczy, a rodzice mają prowadzić swoje dzieci do centrum 
Bożego planu dla nich. I tak jak łucznik wypuszcza strzałę, tak rodzice 
muszą pozwolić swoim dzieciom odejść, gdy stają się bardziej 
samodzielne i odpowiedzialne. 

Dążenie do samodzielności, to zdrowy proces. Zaczyna się od 
pierwszych kroków malucha, które w naturalny sposób prowadzą do 
pierwszej lekcji jazdy samochodem nastolatka i w końcu pierwszego 
samodzielnego mieszkania młodego dorosłego. Cieszymy się 
z postępującej samodzielności i niezależności dziecka, gdy 
wypuszczamy je w świat. 

Ale co jeśli strzała zboczy z dobrego kursu wyznaczonego przez Boga? 
Co zrobić, gdy naturalny pęd dziecka do niezależności przeistacza się 
w żądanie kontroli i bezbożnej wolności, manifestowane 
z zaciśniętymi pięściami? Jak powinni reagować rodzice, gdy beztroski 
śmiech w domu zamienia się w płacz pełen żalu, gdy krnąbrne 
dziecko popada w niszczący je grzech? Na szczęście Bóg udziela 
rodzicom mądrych rad, jak radzić sobie z dziećmi, które zboczyły 
z kursu, i właśnie nad tym pochylimy się w tym studium. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Mało co sprawia rodzicom tak głęboki ból, jak smutek z powodu 
zejścia dziecka na niewłaściwą drogę. Przeczytaj poniższy fragment 
Psalmu 55 jako zaproszenie, aby zbliżyć się naszego współczującego 
Boga, którego serce jest złamane, gdy widzi bunt swoich dzieci. 

Wieczorem, rano i w południe skarżę się i wzdycham,  
a On wysłucha mego wołania…  
Zrzuć swój ciężar na PANA, a On cię podźwignie,  
nigdy nie pozwoli upaść prawemu. (Psalm 55,18.23) 

 

 

Buntownik krzywi się do 

swoich rodziców i mówi 

„Pójdę swoją drogą!”. Nie 

możesz doradzać mu ani 

z nim negocjować. Jedyne 

co możesz zrobić to 

pozwolić mu odejść. 

- Charles R. Swindoll 
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Jakie rodzicielskie ciężary oddajesz dzisiaj Panu? Wyraź je teraz przed Bogiem, otwórz swoje 
serce, aby otrzymać zachętę płynącą z Jego Słowa. 

 

 

 

 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

W tym studium zobaczymy, jak Bóg reaguje na bunt. To dla nas, rodziców, będzie wzorem 
do naśladowania. Nikt inny nie ma tyle doświadczenia w wychowywaniu zbuntowanych 
dzieci co Bóg, którego lista buntowników rozciąga się na przestrzeni dziejów. Jednym z nich 
jest król Saul. 

  Analiza tekstu: Studium buntu 

Przeczytaj historię nieposłuszeństwa z 1 Księgi Samuela 15,1-21. Zapisz poniżej, co jasno 
i wyraźnie Bóg nakazał zrobić Saulowi (1 Sm 15,1-3). Następnie krótko opisz, co zrobił  
(15,7-9), dołączając reakcję Boga i Samuela (15,10-11). Jak się Saul usprawiedliwiał, gdy 
Samuel mu się przeciwstawił (15,12-21)? 

 

 

 
 

 

Słowa, które wypowiedział Samuel w odpowiedzi na wymówki Saula, jak strzały trafiły prosto 
w jego zbuntowane serce. 

Czy może PAN ma upodobanie  
w całopaleniach i ofiarach  
tak jak w posłuszeństwie słowom PANA?  
Nie! Dla Niego cenniejsze posłuszeństwo od ofiary,  
lepsza uległość od tłuszczu baranów!  
Dla Niego bunt jest jak grzech wróżbiarstwa,  
a nieposłuszeństwo jak cześć oddawana bałwanom.  
Ponieważ ty odrzuciłeś rozkazy PANA, 
On także cię odrzucił, abyś nie był już królem (1 Księga Samuela15,22-23) 
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Pochyl się nad tym fragmentem i dokonaj jego analizy, stosując pięć wskazówek, które 
możesz pamiętać z metody odkrywania Biblii. Szukaj: 

• Akcentów: na co został położony nacisk? 
•  Powtórzeń: które słowa są często używane? 
• Związków: które myśli są ze sobą ściśle powiązane? 
• Podobieństw: czy odnajdujesz powtarzające się myśli? 
• Przeciwieństw: czy odnajdujesz myśli, które są wobec siebie przeciwstawne? i 

Które słowa zostały zaakcentowane? Saul ma tak przytępiony słuch, że Bóg musiał krzyczeć 
mu do ucha: „Posłuchaj!”. To, co następuje po tej próbie zwrócenia uwagi króla, jest zapewne 
głównym punktem tego fragmentu. Co Bóg mu mówi? 

 

 

 

 

 

Jakie słowa się powtarzają? Kilka słów zostało powtórzonych. Jakie? 

 

 

 

 

 

Jakie słowa są powiązane ze sobą? Niektóre tworzą związki znaczeniowe. Na przykład spójrz 
na pytanie „W czym Bóg ma upodobanie?” Pytanie jest powiązane z odpowiedzią. Jak ona 
brzmi? 
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Jakie słowa są podobne, a jakie tworzą przeciwieństwo? Porównania i przeciwieństwa 
wyjaśniają znaczenie całego fragmentu. Wynotuj synonimy i słowa im przeciwstawne. Co te 
synonimy i antonimy mówią ci o znaczeniu całego urywka? 

 

 

 

 

 

Zagłębij się w twardą glebę nieposłuszeństwa, wróżbiarstwa i cudzołóstwa Saula, a odkryjesz 
wspólne źródło wszystkich przejawów buntu: sprzeciw wobec Bożego autorytetu. Dlaczego 
buntownicy sprzeciwiają się Bogu? Odpowiedź jest tak stara jak pierwszy akt buntu: aby 
uczynić siebie ostatecznym autorytetem i czcić jako bóstwo (Księga Rodzaju 3,1-6). 

  Interpretacja: Historia buntu 

Czy jest jakaś nadzieja dla buntownika? Tak! Jest także uzdrowienie dla rodziny buntownika. 
Jezus opowiedział historię rodziny, która została poraniona przez bunt syna, i dzięki miłości 
ojca doznała uzdrowienia. Przeczytaj historię „Syna Marnotrawnego” opowiedzianą przez 
Jezusa. Czytając, szukaj pomocy dla rodzin z krnąbrnymi dziećmi. 

Aby wzmocnić znaczenie tej historii, Jezus, tak jak we wszystkich pozostałych, które 
opowiedział, umieścił ją w kontekście kulturowym. Na naszej stronie internetowej 
https://iflpolska.pl/ w zakładce „czytaj” znajdziesz krótki artykuł pt. „Kontekst przypowieści 
o synu marnotrawnym”, zawierający informacje na temat zwyczajów dziedziczenia majątku za 
czasów Jezusa. 

Kontekst etniczny i domowy 

Przeczytaj Ewangelię Łukasza 15,11-12. Odkryjmy znaczenie prośby syna, który bezczelnie 
żąda od swojego ojca: „Chcę dostać moją część spadku zanim umrzesz” (Łk 15,12, kursywa 
dodana). Czujesz nóż wbity w serce ojca? Chłopiec, który kiedyś siedział na kolanach taty 
i czule obejmował jego szyję, teraz jak dziki ogier wierzga i wyrzeka się tej relacji. Jego prośba 
sprowadza się do stwierdzenia: „Wolałbym, żebyś był martwy, wtedy mógłbym dostać moje 
dziedzictwo”. 
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Postaw się na miejscu ojca i opisz ból, a także napiętnowanie w jego kulturze, które musi 
znosić z powodu braku szacunku swojego syna. 

 

 

 

 

 

Zobacz, jak miłość ojca łagodzi bolesne słowa syna. Nie wybucha, nie czepia się, ani nie 
poucza, ale spokojnie daje chłopcu to, o co prosi, i pozwala mu odejść. Jaką zasadę możesz 
wyciągnąć z przykładu odnoszenia się przez ojca do krnąbrnego dziecka? 

 

 

 

 

 

Styl życia i konsekwencje 

Przeczytaj Ewangelię Łukasza 15,13-16. Uciekając do kraju pogan, ten żydowski chłopiec 
okazuje pogardę dla swojego ojca, rodziny i własnego dziedzictwa. Gdy stracił pieniądze,  
a w kraju zapanował taki głód, że wszyscy mieli tyle, ile on na koncie w banku, chłopak, aby 
przetrwać, został nawet niewolnikiem pogańskiego rolnika i doglądał jego świń. Był samotny, 
zawstydzony, odrzucony, zgodnie z przepisami żydowskimi był nieczysty i na dodatek 
głodował. 

Postaw się na miejscu słuchaczy Jezusa i opisz, jak mogli zareagować na tę część historii. 
Współczuli temu młodemu człowiekowi? Czy raczej go osądzili? Być może przyszły im na 
myśl słowa z Księgi Przysłów 13,15.18 - i słusznie. Jak ktoś mógłby wykorzystać te wersety, 
by potępić syna? 
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Uświadomienie sobie błędu i decyzja 

Przeczytaj Ewangelię Łukasza 15,17-19. Pierwsze słowa w wersecie 17 są punktem zwrotnym 
tej historii: „Zastanowił się nad sobą”. Upór jest jak gruby mur, niełatwo go skruszyć. Syn 
potrzebował nie lada trudności, aby przełamać jego linię obrony i w końcu porzucić swoją 
pychę. Jeśli masz krnąbrne dziecko, czego potrzeba, aby do niego dotrzeć? Jak możesz 
dodawać sobie otuchy, w oczekiwaniu na punkt zwrotny? 

 

 

 

 

 

Powrót i odnowa 

Przeczytaj Ewangelię Łukasza 15,20-24. Co Jezus chciał przekazać swoim żydowskim 
słuchaczom, gdy pokazał serce ojca, kochające syna marnotrawnego? 

 

 

 

 

 

 

Główne przesłanie historii Jezusa i cel Jego misji jest taki: pokazać miłość Swojego Ojca – 
miłość, która nie potępia, ale wybiega, aby przytulić zgubionego grzesznika, który pogrążony 
jest w opłakanym stanie. Miłość Boga jest równie szokująca w swojej ekstrawagancji, co 
miłość ojca syna marnotrawnego. Tak jak ojciec okrywa wstyd syna płaszczem honoru 
i przywraca jego tożsamość sygnetem rodzinnym, tak też nasz Ojciec zakrywa nasze błędy 
i odnawia nas. W tej chwili łaski, marnotrawni do syta piją prawdziwą miłość i raz 
zaspokojeni już nigdy nie błądzą. Niech to będzie prawdą w przypadku naszego krnąbrnego 
dziecka! 
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  Korelacja: Miłość Ojca objawiona przez Chrystusa 

Czytając poniższe fragmenty, zapisz, jak w Chrystusie Ojciec okazał ci swoją miłość i jak 
przywraca cię do rodziny, jako swoje dziecko: Ewangelia Mateusza 9,35-36 (to samo greckie 
słowo oznaczające „współczucie”, co w Ewangelii Łukasza 15,20, opisuje tutaj Jezusa); List do 
Galatów 3,26-27; 4,3-7; List do Kolosan 1,21-22. 

 

 

 

 

 

Nasz Ojciec w niebie przygotował dla nas drogę powrotną do domu, gdy my lub nasze 
krnąbrne dzieci błądzą. Uwielbiajmy Go za Jego wielką miłość i łaskę! Pomódl się tymi 
słowami: 

Możemy łatwo utożsamić się z tym młodzieńcem, poczuć się na jego miejscu w tej 

wspaniałej chwili, kiedy ojciec okazuje mu łaskę po jego powrocie do domu. Nie tylko 

mu przebacza, ale przywraca mu jego pozycję i godność w domu i w rodzinie. Modlę się 

teraz za wszystkich, którzy są dziś daleko od Ciebie. Ojcze, proszę abyś ich pociągnął ku 

sobie tak, jak tylko Ty potrafisz to zrobić. – Charles R. Swindoll 

 

 

 

 

 

  Zastosowanie: Buntownik w twojej rodzinie – jak reagować 

Na zakończenie tego studium, pastor Chuck proponuje rodzicom cztery zasady, oparte na 
reakcji ojca na bunt jego krnąbrnego syna. Przemyśl je, a potem zapisz poniżej twój plan, jak 
chcesz radzić sobie z buntownikiem w swoim domu. 
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• Nie możesz pozwalać by buntownik zniszczył dom. Jak stres związany z buntem 
w domu okrada cię z pokoju i krzywdzi innych członków rodziny? 

• Jeśli bunt wymaga odcięcia, zrób to. Wyznacz granice i trzymaj się ich. Bądź 
konsekwentny. Nie wspieraj głupoty dziecka. 

• Odpuść! Oprzyj się chęci ratowania buntownika, raz po raz. 

• Kiedy pojawia się prawdziwa skrucha, pozwól, aby łaska obfitowała. Wybaczaj chętnie 
i bez wahania! 

 

 

 

 

 

Gdy twój umysł zalewa fala zmartwień o dziecko, oddaj je Panu: „Zrzuć swój ciężar na PANA, 
a On cię podźwignie, nigdy nie pozwoli upaść prawemu.” (Psalm 55,23). Przeczytaliśmy tę 
obietnicę na początku studium. To obietnica, na której możemy się opierać zarówno dzisiaj, 
jak i każdego dnia, gdy modlimy się za nasze krnąbrne dzieci i czekamy na ich powrót do 
kochającego Ojca. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, przynieś nadzieję każdemu złamanemu sercu w domach zniszczonych przez bunt. Daj 
pokój w miejsce niepokoju, cierpliwość, która wesprze słabość oraz miłość, która zakryje 
wstyd. Pomóż nam czekać. I proszę, Panie, przez Swoją łaskę i miłosierdzie, przyprowadź 
krnąbrnych do domu. W imię Jezusa, amen. 

 

 
i Aby dowiedzieć się więcej o przedstawionej metodzie studiowania Biblii, polecamy zapoznanie się z książką 
pt. Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Książkę można nabyć na dwa sposoby: otrzymać jako 
podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność statutową IFL Polska, albo zakupić w sklepie internetowym 
www.aetos.pl. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Kiedy w rodzinie, między rodzicami a dziećmi wybucha konflikt, 
może wywołać burzę gniewnych słów, które iskrzą. Z czasem 
temperatura sporu może się zmniejszyć. Jednak zranienie pozostaje 
jak żar, który tli się pod warstwą popiołu. Ci, którzy zostali zranieni 
długo noszą w sercu urazę. Ci, którzy zranili, często nie odczuwają 
wyrzutów sumienia z powodu bólu, który spowodowali. Umniejszają 
swoją winę, szukają wymówek i obwiniają innych. 

Chowanie urazy i obwinianie mogą stać się stałym wzorem 
w rodzinach, co niszczy relacje na lata. Tylko przebaczenie – 
proszenie o nie i obdarowanie nim – może uleczyć rany i zjednoczyć 
podzieloną rodzinę. 

Ewangelia Mateusza pokazuje nam, jak rozwiązywać konflikty 
niezależnie od tego, czy zostałeś skrzywdzony i nie potrafisz 
wybaczyć, czy też zraniłeś innego członka rodziny, ale nie wiesz, jak 
dążyć do pojednania. Otwórzmy nasze serca i na temat przebaczenia 
szukajmy mądrości u Jezusa, najwspanialszego nauczyciela. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Przesłanie Chrystusa dotyka najczulszych zakątków naszych dusz, 
tam, gdzie znajdują się najgłębsze rany. Być może wahamy się, czy 
powinniśmy dopuścić tam Zbawiciela, ale możemy Mu ufać, że jak 
wprawny lekarz będzie leczył, nie szkodził. Pomódl się słowami 
Psalmu, który znajduje się poniżej i zaproś Pana, aby objawił ci 
obszary w twoim życiu, w których potrzebujesz Jego delikatnego, 
leczącego dotyku. 

Przeniknij i poznaj moje serce, Boże,  
wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki!  
Zobacz, czy idę drogą nieprawą,  
poprowadź mnie drogą odwieczną! (Psalm 139,23-24) 

 

 

Przebaczenie to jedna 

z kluczowych rzeczy, aby 

relacje w życiu rodziny 

były harmonijne. 

- Charles R. Swindoll 
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  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Przeczytaj poniższe wersety i porozmyślaj nad nimi, wsłuchaj się w głos Pana, który uczy nas, 
aby prosić o przebaczenie tych, których zraniliśmy. 

Lekcja Pierwsza: Proś o przebaczenie tych, których zraniłeś 

Jeżeli więc przyniesiesz swoją ofiarę na ołtarz i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś 
przeciwko tobie, zostaw przed ołtarzem ofiarę i najpierw idź pojednać się z bratem. Potem 
wróć i złóż ofiarę. (Ewangelia Mateusza 5,23-24) 

  Analiza tekstu: Gdy ktoś ma coś przeciwko tobie 

Wykorzystaj swoje umiejętności analizy tekstu, interpretacji, korelacji i aplikacji wyniesione 
z naszej metody odkrywania Bibliii. Najpierw spróbuj wcielić się w rolę kogoś, kto przynosi 
ofiarę do świątyni. Zapisz czasowniki oznaczające działanie, które zaobserwowałeś 
w wypowiedzi Jezusa. 

 

 

 

 

 

Ta nauka pochodzi z Kazania na Górze, które wygłosił Jezus (Ewangelia Mateusza 5-7). Aby 
zobaczyć kontekst fragmentu, przeczytaj Mt 5,21-22, którego tematem są konflikty 
w relacjach. Jakie wykroczenia, według naszego Pana, naruszają prawo Boże tak samo jak 
morderstwo? 

 

 

 

 

 

Tarcia w relacjach mogą objawiać się jako urazy, wyzwiska czy niekontrolowane wybuchy 
złości. Bez względu na intensywność, Jezus mówi, że ogień konfliktu należy natychmiast 
zgasić, zarówno w naszych sercach, gdzie rodzi się grzech, jak i w naszym działaniu, gdy 
staramy się to naprawić. 
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  Interpretacja: Idź i pojednaj się 

Jakie jest znaczenie nauczania Jezusa? Co mówi na temat priorytetów? Innymi słowy, co jest 
najważniejsze, od czego zacząć? 

 

 

 

 

 

Co jest najpilniejsze? 

 

 

 

 

 

Za co należy wziąć odpowiedzialność? 

 

 

 

 

 

Wejdź nieco głębiej w interpretację. Odkryj znaczenie greckiego słowa „pojednanie”, diallasso 
(διαλλάγηθι [G1259]). W tym celu możesz posłużyć się Grecko-Polskim słownikiem do 
Nowego Testamentu lub odszukać fragment z 5. Rozdziału Ewangelii Mateusza na stronie 
https://netbible.org/bible/Matthew+5#.  

Zobaczysz tam dwa panele. Po lewej stronie znajduje się tekst biblijny w języku angielskim. 
Po prawej stronie znajdują się zakładki z pomocnymi narzędziami, pośród których odnaleźć 
możesz zakładkę „Greek”. Teraz możesz jednocześnie zobaczyć tekst Biblii po angielsku 
i grecku. 
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Aby znaleźć definicję słowa διαλλάγηθι, odszukaj je w 24. wersecie Biblii greckiej po prawej 
stronie, powoli poruszając kursorem po każdym ze słów. Definicje pojawią się w okienku 
poniżej. Kiedy dojdziesz do poszukiwanego słowa, napotkasz następującą notatkę: 

Morphology: VMAP--2S Strong's: 1259 Transliterated: diallagēthi Root: διαλλάσσω 

1) to change 2) to change the mind of anyone, to reconcile 3) to be reconciled, to renew friendship with one.ii 

Grecko-Polski Słownik Stronga do Nowego Testamentu tłumaczy to słowo następująco:  

• zmienić,  

• zmienić czyjeś zdanie, pojednać,  

• pojednać się, odnowić przyjaźń z kimśiii. 

Fascynujące! Pojednanie zakłada zmianę. Gdy członkowie rodziny przebaczają sobie i gdy się 
jednają, w ich relacji następuje transformacja. Wrogość zmienia się w serdeczność, niechęć 
w życzliwość. Jak wyjaśnisz znaczenie słowa diallasso w oparciu o swoje studium? Jak 
znaczenie tego słowa pomaga ci lepiej zrozumieć znaczenie nakazu Jezusa? 

 

 

 

 

 

  Korelacja: Miłość Ojca ukazana przez Chrystusa 

Apostoł Paweł w Liście do 2 Koryntian 5,18-20 odniósł koncepcję pojednania do naszej 
relacji z Bogiem. Porównaj ten fragment z nauczaniem Jezusa o pojednaniu. W obydwu, 
czasowniki występują w stronie biernej (dosłownie: „bądźcie pojednani”). Zabiegamy 
o przebaczenie, ale pojednanie wymaga odpowiedzi drugiej strony. Aby pojednanie było 
pełne, trzeba je przyjąć. Czasami, gdy staramy się o pojednanie, ktoś może odrzucić naszą 
próbę diallasso, ale Bóg zawsze przyjmie nas z otwartymi ramionami. 

Przez Chrystusa możemy być pewni naszego pojednania z Bogiem. Jak ta pewność daje ci 
oparcie, gdy starasz się o pojednanie z osobami, które nie chcą lub nie potrafią ci przebaczyć? 
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  Zastosowanie: Czy musisz dążyć do pojednania? 

Czy jesteś z kimś w konflikcie, ponieważ obraziłeś tę osobę? Czy Bóg prowadzi cię do 
podjęcia próby pojednania? Jakie kroki musisz z Bożą pomocą poczynić? 

 

 

 

 

 

Najlepiej spotkać się z tą osobą osobiście, w odpowiednim czasie, po przemyśleniu tego, 
co jej powiesz, nie wyrzucając jej żadnych win i nie próbując usprawiedliwić swojego 
wcześniejszego, grzesznego postępowania lub postawy. Można rozpocząć słowami, 
„Przyszedłem, aby powiedzieć, że się myliłem, że postąpiłem źle. Bardzo żałuję moich 
niewłaściwych i grzesznych słów i / lub postepowania. Czy możesz mi wybaczyć?  
– Charles R. Swindoll 

Lekcja Druga: Przebacz tym, którzy cię zranili 

Jezus dał drugą lekcję o przebaczeniu tym, którzy zostali zranieni. Piotr zapytał Jezusa, jak 
często należy przebaczać:  

Panie, ile razy mam przebaczyć bratu, jeśli wobec mnie zawini? Czy aż siedem razy? 
(Ewangelia Mateusza 18,21).  

Odpowiedź Jezusa zapewne Piotra zaszokowała:  

Nie twierdzę, że siedem, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy  
(Ewangelia Mateusza 18,22).  

Potem Jezus dał przykład przebaczenia, którego Piotr nigdy nie zapomniał. Przeczytaj Jego 
słowa z 18. Rozdziału Ewangelii Mateusza, wersety 23-35. 

  Analiza tekstu: Gdy zostałeś zraniony 

Przeanalizujmy ten fragment. Piotr patrzył na przebaczenie z wąskiej perspektywy ludzkich 
ograniczeń. Sądząc, że nasza zdolność do przebaczania się wyczerpuje, zabiegał o pozwolenie 
okazania przebaczania siedem razy. Jezus jednak przełamywał wszelkie granice! Nie 
ograniczył przebaczenia do konkretnej liczby. Darował nam wolność, aby przebaczać za 
każdym razem w każdej relacji. 
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Dla Jezusa nie była ważna częstotliwość, ale wolność, a Jego miarą nie były ludzkie standardy, 
kierował się Bożą nieograniczoną łaską. W przypowieści przedstawił Bożą łaskę, która składa 
się z trzech części: król przebacza ogromny dług swojemu słudze, (Mt 18,23-27), sługa nie 
przebacza towarzyszowi jego małego długu (Mt 18,28-30), odpowiedź króla, gdy się o tym 
dowiedział (Mt 18,31-34). 

Przebaczenie to sprawa serca. Co wielkość umorzonego przez króla długu mówi nam o jego 
sercu? Podobnie, co o sercu sługi mówi jego niechęć do umorzenia niewielkiego długu? 

 

 

 

 

 

Podsumuj, co Jezus powiedział o tym, jak obdarowanie Bożym przebaczeniem może uwolnić 
nasze serca do przebaczania innym. 

 

 

 

 

Wiesz czym jest łaska? To przychylność jaką Bóg okazał tym, którzy na nią nie zasługują, 
którzy nie potrafią na nią zapracować i którzy nigdy nie będą w stanie jej spłacić. Do tej 
pory mowa była o przebaczeniu od Boga; o przebaczeniu poprzez krzyż 
– Charles R. Swindoll 

  Interpretacja: „Kaci” 

Co to znaczy: „wydał go katom” (Ewangelia Mateusza 18,34)? Pastor Chuck wyjaśnia tortury 
jako udrękę wywołaną brakiem przebaczenia. Jest to dręcząca uraza i gorycz, okropna żółć 
nienawiści lub zazdrości, od której nie można uciec, ponieważ nie da się pozbyć urazy do 
kogoś, kto nas skrzywdził. 
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Jeśli ból spowodowany zniewagą zakorzenił się w twoim sercu i czujesz gorycz, poświęć 
chwilę, aby wyrazić to Panu. Co to było za przewinienie, które wywołało tak silne emocje? 
Uświadom sobie ból serca, jak również to, że trudno ci przebaczyć i pogodzić się z tym, co się 
stało. 

 

 

 

 

 

  Korelacja: Przebaczenie Chrystusa umożliwia nam przebaczać innym 

Kto może nam pomóc przebaczyć? Nasz Nauczyciel nie tylko nas tego uczy, ale także przez 
swoją przemieniającą moc uzdalnia nas do przebaczania. Wskazówki Pawła, oparte na 
nauczaniu Jezusa ujawniają, gdzie jest źródło naszej mocy przebaczania. 

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, rozdrażnienie, gniew, krzyk, 
bluźnierstwo i wszelkie zło. Bądźcie dla siebie nawzajem łagodni 
i miłosierni. Jedni drugim wybaczajcie, tak jak Bóg wybaczył wam 
w Chrystusie. (List do Efezjan 4,31-32) 

Nie możemy innym ofiarować odświeżającego pucharu przebaczenia, jeśli studnia naszej 
duszy jest pusta. Najpierw Boże przebaczenie musi zalać naszą duszę, wtedy dopiero mamy 
zasoby, aby pozbyć się „wszelkiej goryczy” i przebaczać sobie nawzajem. Jak ta prawda 
zachęca cię, aby stawiać kolejne kroki i przebaczyć swojemu winowajcy? 

 

 

 

 

 

Doświadczyłem tego. To jest okropne. Niemal mnie to nie zniszczyło, aż mój dobry 
przyjaciel powiedział mi, że to już chyba trwa wystarczająco długo, że powinienem 
odpuścić. Miał rację. Zrobiłem to. Uwolniłem się z rąk kata. – Charles R. Swindoll 
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  Zastosowanie: Czy muszę wybaczać? 

Podsumujmy nauczanie Jezusa o przebaczeniu, koncentrując się na relacji rodziców 
z dziećmi. Czujesz się wyobcowany? Urażony? Zraniony z powodu jakiegoś wydarzenia 
z przeszłości, które mogło być bardzo poważne, nawet obraźliwe? Co było źródłem bólu serca 
w twojej relacji rodzic-dziecko? 

 

 

 

 

 

Zakończ to studium, zbliżając się w modlitwie do naszego Nauczyciela, Jezusa. Jeśli chcesz 
naprawić relację z rodzicem lub dzieckiem, poproś Jezusa o odwagę, by szukać przebaczenia. 
A jeśli ktoś cię skrzywdził, poproś Pana o łaskę okazania przebaczenia. 

 

 

 

 

 

Jezus udzielił nam dwóch lekcji o przebaczeniu: jedna jest dla tych, którzy zranili, a druga dla 
zranionych. Bez względu na to, czy musisz prosić o przebaczenie czy przebaczyć, pamiętaj, że 
Pan w tej trudnej podróży jest z tobą. Pomoże ci postawić kolejny krok. 
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  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, bezsenne noce i niespokojne dni to ciężar umęczonej duszy, która nie potrafi 
przebaczyć. Poddaję się autorytetowi Twojego Słowa, które wyznacza drogę do uzdrowienia. 
Pomóż mi prosić o przebaczenie tych, których obraziłem. Pomóż mi przebaczyć tak, jak 
Chrystus mi przebaczył. Amen. 

 

 

 
i Aby dowiedzieć się więcej o przedstawionej metodzie studiowania Biblii, polecamy zapoznanie się z książką 
pt. Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Książkę można nabyć na dwa sposoby: otrzymać jako 
podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność statutową IFL Polska, albo zakupić w sklepie internetowym 
www.aetos.pl. 
ii NETBible https://netbible.org/bible/Matthew+5 [dostęp 28.11.2022]  
iii J. Strong, Grecko-Polski słownik Stronga do Nowego Testamentu, Warszawa 2022, s. 187 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Dzieci nie rozwijają się dobrze w domu, w którym panuje jeden 
uniwersalny styl wychowania. Jeśli rodzice na siłę starają się 
dopasować je do stylu wychowania, który nie jest „skrojony” na miarę 
dziecka, szwy w końcu pękną. Dzieci pragną, aby rodzice znali je jak 
najlepiej, mieli z nimi bliski kontakt, co wymaga spędzania z nimi 
czasu, słuchania ich, kiedy wyrażają swoje myśli i dzielą się emocjami. 
To wszystko musi być zrobione w atmosferze okazywania im troski.  

Konfrontacja to nie potępienie, krytyka czy upokorzenie. Nie kończy 
się wybuchem gniewu ani nie jest sarkastycznym wytykaniem błędów. 
To mówienie prawdy w miłości – co być może jest najwyższym 
wyrazem troski (List do Efezjan 4,15). 

W tym studium odbędziemy biblijną wędrówkę po Bożych 
wytycznych na temat konfrontacji okazanej w atmosferze troski. 
Najpierw zatrzymamy się w sali mądrości, czyli sięgniemy do Księgi 
Przysłów. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Księga Przysłów personifikuje mądrość. Jest przedstawiona jako 
kobieta, która „woła głośno na ulicach” (Księga Przysłów 1,20). 
Jest jak matka, która błaga swoje dziecko, aby jej słuchało. 

Przyjmijcie moje upomnienia!  
Oto chcę wam przekazać mego ducha, 
oznajmić moje słowa. (Księga Przysłów 1,23) 

Kiedy dzieci pchają się w niebezpieczeństwo, trudno jest znaleźć 
odpowiednie słowa, nie wiadomo co i jak powiedzieć. Potrzebujemy 
Bożej mądrości, aby właściwie się z dziećmi konfrontować, więc 
poświęć czas, aby poprosić Pana o pomoc. 

 

Konfrontacja powinna 

nastąpić po wnikliwych 

przemyśleniach 

i modlitwie i to 

w odpowiednim czasie. 

To mówienie prawdy w 

miłości w taki sposób, że 

ta druga osoba może 

rozwijać się w tej sferze 

swojego życia. 

- Charles R. Swindoll 
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  TERAZ TWOJA KOLEJ 

W trakcie odkrywania Biblii ważnym krokiem jest rozpoznanie gatunku literackiego 
studiowanej księgi. Starotestamentowa Księga Przysłów należy do ksiąg mądrościowych. 
Przeczytaj wstęp do tej Księgi w swojej Biblii lub na naszej stronie https://iflpolska.pl/ksiegi-
biblijne/ksiega-przyslow/, aby zapoznać się z tym wyjątkowym gatunkiem literackim. 

  Analiza tekstu: Definicja pojęcia „nagana” 

Gdzie rodzice mogą znaleźć przykład strofowania swoich dzieci? U naszego Ojca w niebie, 
który pokazuje, jak karcić twardą ręką i jednocześnie miłosiernym dotykiem. Zajrzyjmy do 
Przypowieści, aby zgłębić ten temat w oparciu o to, jak Bóg radzi sobie ze swoim dziećmi, 
które potrzebują poprawy. 

Karcenie z perspektywy mądrości 

Przeczytaj 3. rozdział Księgi Przysłów wersety 11-12 i zapisz, jak mądrzy przyjmują Boże 
napomnienia i czym Bóg się kieruje. 

 

 

 

 

 

Mądrzy ludzie karceni przez Boga, poza bólem, dostrzegają głęboką troskę Boga o nich. 
Rozumieją, że pragnie ich chronić, dlatego koryguje ich zachowanie, które w przeciwnym 
razie prowadziłoby do jeszcze większego bólu. Dlatego nie opierają się karceniu Boga, ale je 
przyjmują. 

W tłumaczeniu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego (EIB) Księga Przysłów 3,12b brzmi: 
„jak ojciec swego ukochanego syna”. Zwróć uwagę na słowo ukochany, albo obdarzony 
życzliwością (EŚP). Ojciec wyraża swoją miłość, powstrzymując swoje dziecko przed 
wejściem pod pędzący samochód. Ojciec darzy swoje dziecko życzliwością i nie chce, aby 
stała mu się jakakolwiek krzywda. Dzieci mogą nie widzieć niebezpieczeństwa, którego ledwo 
uniknęły i mogą wybuchać gniewem: „Jesteś podły, tato!”. Nie rozumieją, że reprymenda była 
dla ich dobra. 
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Jakie ostrzeżenie kieruje Księga Przysłów 15,5.10 i 32 do tych, którzy opierają się 
napomnieniom? 

 

 

 

 

 

Dzieci muszą się nauczyć z doświadczenia, że Kto odrzuca karcenie, gardzi samym sobą, a kto 
słucha upomnienia, kształtuje swe serce. (Księga Przysłów 15,32). Podobnie rodzice muszą 
się nauczyć, że brak dyscypliny szkodzi dziecku, a także nieszczęśnikom, którzy znajdą się na 
jego drodze. Rodzic, który unika konfrontacji i za wszelką cenę chce spokoju, później płaci 
wyższą cenę. 

Wskazówki Mądrości dotyczące karcenia 

Księga Przysłów uczy nas również mądrych wskazówek dotyczących strofowania. Po 
przeczytaniu poniższych wersetów odpowiedz na pytania. 

Złote jabłka zdobiące srebrne naczynia - to słowa wypowiedziane w stosownym czasie. 
(Księga Przysłów 25,11) 

Rany zadane przez kochającego wynikają z wierności,  
ale pocałunki nienawidzącego oznaczają zdradę. (Prz 27,6) 

Kto upomina innych, w końcu dozna więcej wdzięczności 
niż ten, kto schlebia im swoim językiem. (Prz 28,23) 

Kto ma prawo strofować? 
 
 

Jaka jest trwała wartość zranień? 
 
 

Przyjaźń obejmuje wolność do czego? 
 
 

Jaką szkodę może wyrządzić słuchanie 
pochlebstw? 

 

Jak poprawnie należy krytykować? 
 
 

Kiedy najlepiej udzielać reprymendy? 
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Nagana dokonana w cztery oczy słowami, które budują, a nie potępiają, udzielona 
we właściwym czasie będzie dla twojego dziecka życiodajna. Jeśli przyjmie twoje słowa, 
będzie zaliczane do mądrych (zdrowych rówieśników) i nabędzie zrozumienia (tego, o co 
chodzi w życiu). Rodzice nie mogliby sobie życzyć więcej! 

Kiedy napominamy kogoś, odwołujemy się do jego postawy oraz postępowania, które 
powinny ulec zmianie. Robimy to ponieważ wiemy, że to, co mamy do powiedzenia jest 
dobre dla kogoś, kogo kochamy oraz dla innych, na których życie ma to wpływ.  
– Charles R. Swindoll 

  Interpretacja: Zrównoważone podejście do karcenia 

Jak rodzice mogą pomóc swoim dzieciom poradzić sobie z nieuniknionymi burzami 
życiowymi, które mogą wywoływać ich bunt i brak szacunku? Apostoł Paweł radzi rodzicom, 
aby przyjęli zrównoważone podejście. 

Przeczytaj 6. rozdział Listu do Efezjan. Przed czym ostrzega Apostoł Paweł w 4. wersecie? 
Co nakazuje? 

 

 

 

 

 

W tym wersecie warto skupić się na dwóch słowach. Pierwsze to parorgizete, które oznacza 
„pobudzać do gniewu”. Porównaj użycie tego słowa w wersecie z Kolosan 3,21. Jak ojciec 
może prowokować swoje dziecko do gniewu, czy też je „rozdrażniać”? Co w wyniku tego, 
dzieje się według Pawła z dzieckiem? 
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Drugie greckie słowo to ekrephete przetłumaczone jako „podnieść” czy „pielęgnować”. 
Porównaj użycie tego słowa z wersetem w Liście do Efezjan 5,29 „Nikt nigdy nie znienawidził 
własnego ciała, lecz każdy je karmi i pielęgnuje, tak jak Chrystus Kościół” (kursywa dodana). 
W tym wersecie Paweł zachęca mężczyzn, aby pielęgnowali swoje żony tak jak pielęgnują 
samych siebie i aby postrzegali miłość Chrystusa do kościoła na której mają wzorować własne 
postępowanie. Będąc ojcem, mężczyzna musi również stworzyć przyjazne środowisko dla 
swoich dzieci, zaspokajając ich fizyczne, emocjonalne i duchowe potrzeby. 

Porównaj te dwa słowa w tabeli poniżej. Wypisaliśmy kilka określeń, a ty możesz dodać 
własne. 

Pobudzać do gniewu  

Parorgizete 

Pielęgnować  

Ektrephete 

Irytować 

Gderać 

Pogrążać 

Pouczać  

Prześladować  

Wyśmiewać  

 

 

 

Utwierdzać 

Zachęcać 

Chwalić 

Wspierać 

wytyczać wyraźne granice 

cierpliwie instruować 

 

 

 

Podsumowując, kiedy strofujemy nasze dzieci, konfrontujemy się z jego postawą lub 
działaniem, które wymaga korekty. Nie chcemy „odwracać wzroku”, ale dla dobra naszego 
dziecka mówimy coś trudnego. Nie należy często strofować. Dziecko najlepiej zareaguje na 
karcenie, gdy będzie sporadyczne i dobrze przemyślane. Nie należy karcić publicznie, ale 
w odosobnieniu, we wrażliwej rozmowie. Upominanie nie jest zrzędzeniem, wytykaniem 
błędów czy wytykaniem wad; jest raczej mówieniem „prawdy w miłości”, aby dzieci mogły 
wzrastać pod każdym względem ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi  
(List do Efezjan 4,15). 
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  Korelacja: Mądra rada dla dziecka 

Wychowywanie obejmuje również szkolenie dzieci w tym, jak przyjmować karcenie. Jakie 
dwa polecenia dla dzieci znajdujesz w poniższym fragmencie? 

Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, gdyż jest to sprawiedliwe. Czcij 
swojego ojca i matkę – to jest pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci się dobrze 
powodziło i abyś cieszył się długim życiem na ziemi. (List do Efezjan 6,1-3) 

 

 

 

 

 

Posłuszeństwo dotyczy postępowania i odnosi się do zachowania dziecka. Szacunek i oddanie 
dotyczą postawy; obejmują myśli i emocje dziecka. Na ich kształtowanie wpływa atmosfera 
honoru. W wychowywaniu dziecka niezbędne jest kształtowanie zarówno odpowiedniej 
postawy jak i postępowania. Posłuszeństwo bez szacunku to uległość pełna buntu; szacunek 
bez posłuszeństwa to puste słowa. 

Czego brakuje w postawie ustępliwości i gołosłownych deklaracji? Relacji opartej na zaufaniu. 
U podstaw posłuszeństwa leży relacja pełna zaufania, w której dziecko czuje się bezpiecznie 
obdarowane miłością rodziców. Wie, że jego rodzice naprawdę pragną tego, co dla niego 
najlepsze, więc jest gotowe przyjąć reprymendę i podporządkować się swoim rodzicom. 
Podporządkowanie jest tematem całego fragmentu z listu do Efezjan, który mówi o mężach, 
żonach, dzieciach, rodzicach, pracownikach i szefach: Bądźcie sobie wzajemnie poddani 
w bojaźni Chrystusowej (Ef 5,21). 

Dlaczego Bóg mówi dzieciom, aby były posłuszne swoim rodzicom i szanowały swoich 
rodziców? Czy w wersetach powyżej zauważasz dwa powody? 

 

 

 

 

  



RODZICIELSTWO WEDŁUG BIBLII 
„Napominanie w duchu miłości” 
Wybrane fragmenty z Księgi Przysłów, List do Efezjan 6,1-4 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2012, 2020 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D10 

7 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

Z drugiej strony, co może pójść nie tak, u nieposłusznych i nieokazujących szacunku dzieci, 
które pozostając takimi „wyfruwają z gniazda” starając się radzić sobie w społeczeństwie 
wymagającym od nich utrzymania pracy i samodzielności? 

 

 

 

 

 

Ważna część pielęgnowania zarówno posłuszeństwa jak i szacunku u dzieci ma 
związek z wiernym, konsekwentnym i odpowiednim napomnieniem ze strony 
rodziców. Wiem, że wymaga to dużo mądrości i zrozumienia sytuacji. Zakłada 
mówienie wprost, nie „zagadywanie” problemu. Wytrwałe dążenie do 
rozwiązania. Oznacza ustalanie granic, mówienie prawdy. Konfrontowanie tego, 
co jest złe; niewłaściwej postawy, jak również niewłaściwego postępowania. 
Oznacza docenianie i nagradzanie tego, co dobre. – Charles R. Swindoll 

  Zastosowanie: Podejmowanie niezbędnych kroków 

Konfrontacja jest jak taniec. Partnerzy muszą nauczyć się ruszać w sposób zsynchronizowany. 
Konfrontujący porusza się pierwszy, kładąc delikatnie dłoń na plecach partnera i robi krok do 
przodu zachowując asertywność. Partner odpowiada z zaufaniem i uległością. Partnerzy 
ruszają się na zmianę, dają i biorą, mówią co jest potrzebne i odpowiadają z szacunkiem  
– a wszystko to, odbywa się w rytmie muzyki miłości. 

Oto kilka wskazówek dotyczących „tańca konfrontacji”. 

• Pomyśl i módl się zanim coś powiesz. Jeśli zareagujesz pochopnie i spieszysz się ze 
swoją reprymendą, z pewnością nadepniesz dziecku na odcisk. Trudno mu będzie 
zaufać twojemu następnemu ruchowi. 

• Nikomu nie opowiadaj o karceniu dziecka. Taniec to sprawa dwóch osób. Uważaj, aby 
nie mówić o swoim dziecku wszystkim swoim znajomym, szczególnie wtedy, gdy 
dziecko cię słyszy. 

• Afirmuj i wzmacniaj dziecko, gdy zauważasz zmianę. Zauważaj delikatne ruchy 
swojego partnera i świętuj jego lub jej sukces! 

  



RODZICIELSTWO WEDŁUG BIBLII 
„Napominanie w duchu miłości” 
Wybrane fragmenty z Księgi Przysłów, List do Efezjan 6,1-4 
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Musisz swoje dziecko przywołać do porządku? Poświęć teraz czas na modlitwę. Poniżej zapisz 
słowa, które musisz mu powiedzieć. Zobaczysz, że dobrze zrobiłeś, gdy dziecko zda sobie 
sprawę, jak bardzo się o nie troszczysz, gdy będzie cię szanowało za szczerość i doświadczy 
korzyści ze słuchania, uczenia się i zmiany. 

 

 

 

 

 

Na razie dowiedzieliśmy się, co Biblia mówi rodzicom, których dzieci są jeszcze w domu. 
Ale co z dorosłymi dziećmi, które nie mieszkają już w domu, lub które wróciły do niego po 
wyprowadzce? W następnym studium zajrzymy do Słowa Bożego, aby znaleźć pomoc dla 
rodziców dorosłych dzieci. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, dziękuję za Twoje reprymendy, które przychodzą we właściwym czasie, zawsze 
z właściwego powodu i w sposób, którego nie da się zapomnieć. Daj mi Twoje słowa, 
odpowiednie wyczucie czasu i daruj trwałe rezultaty, gdy konfrontuję się z tymi, których 
kocham, aby w moim domu panowały pokój i harmonia. Modlę się w imię Jezusa, amen. 

 



RODZICIELSTWO WEDŁUG BIBLII 
„Wskazówki dla rodziców dorosłych dzieci” 
List do Efezjan 4,25-32 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2012, 2020 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D11 

1 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Początek małżeństwa charakteryzuje się wielkim oczekiwaniem 
i ekscytacją. Później pojawiają się wyzwania związane z narodzinami 
dziecka. Para musi się nauczyć sztuki rodzicielstwa i to bez 
korzystania z podręcznika. Aby na każdym etapie rozwoju dziecka 
utrzymać w domu harmonię – od przedszkola przez szkołę 
podstawową i liceum – rodzice muszą doskonalić swoje umiejętności. 

Po tym wszystkim, gdy dzieci osiągają dorosłość, pojawiają się nowe 
wyzwania. Czy w rodzinie wciąż jest miejsce na wzajemny szacunek 
i głębokie relacje? Czy można utrzymać harmonię między rodzicami 
a dorosłymi dziećmi? Oczywiście! Zajrzyjmy po Boże wskazówki do 
4. rozdziału Listu do Efezjan. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Celem wszystkich relacji jest harmonia. O, jak to dobrze i miło, Gdy 
bracia żyją w zgodzie! (Psalm 133,1 SNP) pisał Psalmista. To samo 
można powiedzieć o rodzicach i ich dorosłych dzieciach! Poświęć 
chwilę na modlitwę, prosząc Pana o harmonię między tobą a twoimi 
dziećmi. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Temat harmonii przewija się przez cały 4. rozdział Listu do Efezjan, 
prowadząc do sześciu praktycznych zasad na temat relacji w kościele. 
Możemy je zastosować do rodzin z dorosłymi dziećmi. Aby odkryć te 
zasady użyj naszej metody odkrywania Biblii. Rozpoczynając od 
analizy tekstu, zwróć szczególną uwagę na boskie źródło, z którego 
wypływa wszelka harmonia w rodziniei. 

 

Twoje dorosłe dzieci 

zasługują na to, by 

usłyszeć twoją szczerą 

opinię. Niekoniecznie 

musi to być coś, co chcą 

usłyszeć, ale być może – 

potrzebują usłyszeć. 

- Charles R. Swindoll 
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  Analiza tekstu: Harmonia jako cel 

Przeczytaj List do Efezjan 4,3, aby odkryć boskie źródło. Co ten werset mówi? 

 

 

 

 

 

Polecenie Pawła skierowane do członków kościoła: „Starajcie się zachować jedność Ducha” 
jest szczególnie odpowiednie dla członków rodziny. Duch Święty łączy nas z naszymi 
dorosłymi dziećmi mocą, która jest silniejsza niż jakakolwiek więź rodzinna. Żaden rozdźwięk 
nie jest na tyle wielki, aby nas rozdzielić. Żaden problem tak skomplikowany, aby Bóg przez 
Swojego Ducha nie mógłby go rozwiązać, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego 
(Ewangelia Łukasza 1,37). 

Duch Święty nie tylko jest z nami, ale także nas wyposaża. Zgodnie z Listem do Efezjan 4,7, 
dzięki Duchowi Świętemu, Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. 
Jaki cel i rezultat korzystania z tych darów? Odpowiedź znajdziesz w wersetach 12-13. 

 

 

 

 

 

Znowu pojawia się nasze słowo, jedność. Osiągamy coraz większą jedność, gdy wzajemnie się 
budujemy, wzrastamy w Chrystusie i kierujemy się Jego wskazaniami. 

Wtedy zaczniemy doświadczać korzyści płynących z jedności. Wymień te korzyści tak, jak je 
znajdujesz w Liście do Efezjan 4,16. 
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W miarę, jak członek rodziny dojrzewa do tego, kim stworzył go Bóg, i wnosi swoje 
wyjątkowe obdarowanie, cała rodzina wzrasta, budując siebie w miłości (Ef 4,16). Na tym 
polega harmonia w najlepszym wydaniu! 

  Interpretacja: Sześć zasad, jak traktować swoje dorosłe dzieci 

Gdyby ktoś podsłuchiwał pod drzwiami twojego domu, być może nie usłyszałby harmonijnej 
rozmowy. Melodia jedności w kościele i rodzinie, o której pisał Paweł, jest z Bożą pomocą 
możliwa, ale wymaga wysiłku z naszej strony, konkretnie wprowadzenia w życie sześciu 
poniższych zasad. 

Mów prawdę 

O „bliźnim” w wersecie poniżej, pomyśl jako o swoim dorosłym dziecku. 

Dlatego odrzućcie kłamstwo i niech każdy mówi prawdę swemu bliźniemu, bo wszyscy 
tworzymy jedno. (List do Efezjan 4,25) 

 

 

 

 

 

Różne tłumaczenia Biblii w różny sposób sygnalizują szczególne cechy tekstu. Na przykład 
cytaty ze Starego Testamentu użyte w Nowym Testamencie w niektórych tłumaczeniach są 
zaznaczone kapitalikami (albo kursywą), a słowa których w tekście oryginalnym nie ma, ale 
zostały dodane dla jasności myśli, znajdują się w nawiasie kwadratowym. W tym wersecie 
możesz zobaczyć dodane słowa kursywą. Niektórzy tłumacze uważają, że Paweł zapożyczył te 
słowa od Proroka Zachariasza. Możesz to sprawdzić w Księdze Zachariasza 8,16. Jak myślisz, 
dlaczego Paweł zacytował ten werset na poparcie swojej tezy? 
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Twój dorosły syn czy córka musi słyszeć od ciebie prawdę. Bądź szczery, mów wprost. Nie 
fałszuj prawdy, mówiąc, że coś jest w porządku, kiedy tak naprawdę nie jest. Nie ukrywaj 
swoich szczerych uczuć (na przykład na temat osoby, z którą się spotyka). Nie zaciemniaj 
swojego osądu w sprawie dylematu moralnego. 

Omijasz jakiś problem w rozmowie ze swoim dorosłym dzieckiem? Jeśli tak, podnieś prawą 
rękę i przyrzeknij, że od teraz będziesz mówił tylko prawdę! Poniżej jest trochę miejsca na 
zapisanie tego, co chcesz powiedzieć. 

 

 

 

 

 

 

 

Bądź pełen pasji 

Następny werset może cię trochę zaskoczyć pierwszymi słowami: Gniewajcie się… (List do 
Efezjan 4,26)! Opisana tu forma gniewu, nie jest niekontrolowanym wybuchem złości, aby 
postawić na swoim. Jak myślisz, co Paweł chce nam powiedzieć? 

 

 

 

 

 

 

Niech twoje dzieci widzą, że smuci cię zło. Niech widzą twoją determinację dla tego, co 
słuszne i dobre. Znajdź coś, co cię rozpala! Jeśli nie potrafisz, pożycz iskrę z entuzjazmu 
twojego dorosłego dziecka i dołącz do niego! 
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Przestań kraść 

Paweł dodaje Kto kradnie, niech przestanie kraść (List do Efezjan 4,28). Rodzice być może nie 
kradną gotówki swoich dorosłych dzieci, ale mogą ukraść ich inne cenne rzeczy. Przykładem 
cennego skarbu, który rodzice czasami kradną, jest wolność dorosłego dziecka: 

• Wolność podejmowania własnych decyzji 

• Wolność samodzielnego myślenia 

• Wolność robienia czegoś tylko dla siebie 

Jakie inne sfery wolności rodzice zabierają czasami swoim dorosłym dzieciom? 

 

 

 

 

 

Kradzież wolności w dorosłym życiu dzieci, prowadzi do kolejnej kradzieży, mianowicie 
wykradania konsekwencji ich czynów. Kiedy twoje dorosłe dzieci ratujesz, aby zaoszczędzić 
im bólu, który naturalnie wynika ze złych wyborów, kradniesz im okazję do rozwoju. Co 
więcej, przyczyniasz się do ich mentalności roszczeniowej. Domagają się przywilejów na które 
nie zasłużyli – a to przecież jest formą kradzieży! 

Poniżej zapisz swoje przemyślenia w oparciu o drugą część wersetu 28: niech raczej pracą 
własnych rąk zdobywa dobra, którymi będzie mógł wspomagać potrzebujących. Dorosłe 
dzieci muszą nauczyć się ciężkiej pracy i hojności. Czy przypadkiem nie zniechęciłeś swoich 
dorosłych dzieci do ciężkiej pracy, bo za bardzo je wyręczałeś? Jeśli tak, jak możesz oddać im 
to, co do nich należy, darując im wolność i pozwalając na ponoszenie konsekwencji? 
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Przestań krzyczeć 

Przeczytaj List do Efezjan 4,29. Niewłaściwe i nieprzyzwoite słowa mogą przyjmować różne 
formy: przekleństw, gróźb, sarkastycznych czy kąśliwych uwag. Rodzice uciekają się do 
takich reakcji, kiedy czują się lekceważeni, ale taki wybuch gniewu tylko rozpala bunt 
dorosłego dziecka i potęguje reakcję braku szacunku.  

Jak lepiej, bez uciekania się do gniewnych słów, wyrazić swoje emocje w relacjach ze swoimi 
dorosłymi dziećmi? Co radzi nam druga część wersetu 29? Sformułuj zasadę opartą na swojej 
interpretacji tego wersetu. 

 

 

 

 

 

 

Okazuj łaskę 

Wyczuwasz ducha łaski w Liście do Efezjan 4,29-30? Gdy dorosłe dziecko cierpi, bo 
popełniło błąd, rodzice przepojeni łaską trzymają język za zębami. Reakcja: „a nie mówiłem” 
nie jest ani dobra, ani pomocna. Bóg uważa nas za swoje dzieci i odnosi się do nas łaskawie, 
tak samo my okazując łaskę, wylewamy kojący olej na wrażliwe rany naszych dzieci. 

Jak brzmią dobre i pomocne słowa łaski w rozmowie z twoim dorosłym dzieckiem. Wymień 
kilka pojednawczych i krzepiących zwrotów. 
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Bądź miły 

Przeczytaj List do Efezjan 4,31-32. Tą listą poleceń Paweł wiąże nam na palcu węzełek, 
przypominający prostą zasadę: bądź życzliwy. To aż takie proste! Możesz wyrazić swoją 
życzliwość pełnym miłości uściskiem, możesz uważnie słuchać, albo możesz poprosić 
o przebaczenie i je zaoferować. 

Niech życzliwość stanie się twoim nawykiem. Codziennie wprowadzaj ją w życie. Jak dzisiaj 
możesz okazać życzliwość swojemu dorosłemu dziecku? 

 

 

 

 

 

 

  Korelacja: Miłość Ojca ukazana w Chrystusie 

Pamiętasz źródło harmonii w relacjach? To Duch Święty. Przeczytaj 2 List do Koryntian 6,6 
i zapisz cechy, które Paweł wierzącym w Koryncie wskazał jako owoc działającego w nich 
Ducha. 

 

 

 

 

 

 

Nie istnieją [rodzinne] problemy, których nie da się rozwiązać. „Z Bogiem wszystko jest 
możliwe”. Nie jest to jedynie religijny slogan bez pokrycia. W różnej formie stwierdzenie 
to pojawia się w czterech miejscach w Piśmie Świętym. „Dla Boga nie ma nic 
niemożliwego”. A więc, nie poddawaj się. Ufaj. Nie ważne, jak skomplikowane problemy 
spadły ci na głowę, nie jest to sytuacja bez wyjścia. – Charles R. Swindoll 
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  Zastosowanie: Reakcja na postawę buntownika w rodzinie 

Zastosowanie w tym studium jest proste. Wprowadź w życie niektóre z punktów, które 
zapisałeś w swoich odpowiedziach. Gdy zrobisz pierwszy krok, towarzyszyć ci będzie moc 
Ducha Świętego, która jest w tobie i twojej rodzinie. Powoli zacznie przełamywać to, co 
w waszych relacjach może wydawać się barierą nie do pokonania. Jeśli jedność i harmonia 
były nieobecne, za sprawą działania Ducha mogą do waszej rodziny powrócić. 

Zacznij od zapamiętania listy zasad: mów prawdę, bądź pełen pasji, przestań kraść, przestań 
krzyczeć, okazuj łaskę i bądź miły. Podziel się tą listą z przyjacielem i poproś, aby wspierał się 
w modlitwie, aby te zasady stały się rutyną w twoich relacjach z dorosłymi dziećmi. Potem 
ciesz się korzyściami płynącymi z harmonii w rodzinie, która wzrasta, budując siebie 
w miłości (List do Efezjan 4,16). 

 

 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, w tym szybkim biegu życia łatwo jest przegapić to, co najważniejsze: prawdę, 
życzliwość, przebaczenie, miłość. Przypominaj nam, że jesteśmy rodziną. Przepełnij naszą 
rodzinę jednością, która jest możliwa tylko dzięki Twojemu Duchowi, który nas łączy. Modlę 
się w imię Jezusa. Amen. 

 

 

 
i Aby dowiedzieć się więcej o przedstawionej metodzie studiowania Biblii, polecamy zapoznanie się z książką 
pt. Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Książkę można nabyć na dwa sposoby: otrzymać jako 
podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność statutową IFL Polska, albo zakupić w sklepie internetowym 
www.aetos.pl. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Gdy dzieci dorastają i wychodzą z domu, rodzice często z uczuciem 
nostalgii i z sentymentem wspominają lata ich dzieciństwa. Czasem 
jednak wspomnienia niosą pewną dozę poczucia winy. Rodzice mogą 
z żalem myśleć: Gdybym tylko wtedy wiedział to, co wiem dzisiaj. 
Gdybym przewidział problemy dzieci i szybciej zareagował. Gdybym 
tylko był mniej zajęty, krytyczny, podirytowany, bardziej świadomy, 
mądry, kochający. 

„Gdybanie” bezustannie tłucze się w głowach, przypominając 
o naszych błędach. Nieunikniona rzeczywistość jest taka, że wszyscy 
jesteśmy niedoskonali, nawet nasze dzieci. Gdy porównujemy siebie 
z idealną, „doskonałą” rodziną, wypadamy dość słabo. 

Wszyscy jako rodzice i dziadkowie zawiedliśmy. Powiedzieliśmy coś 
lub zrobiliśmy rzeczy, które nadszarpnęły zaufanie tych, na których 
nam zależy. W skrajnych przypadkach, w których konflikty nie 
zostały rozwiązane przez lata, przepaść między naszymi błędami 
a tymi, których kochamy może wydawać się przepaścią nie do 
pokonania. Pojednanie wydaje się niemożliwe, być może dlatego, że 
minęło zbyt wiele czasu lub strach zamknął nam usta i nas 
sparaliżował. 

Na szczęście ten sam Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych, żyje 
w nas. Tak, jesteśmy niedoskonali, ale służymy doskonałemu Bogu, 
dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg nie tylko może, ale jest 
gotów odnowić „lata, które strawiła szarańcza” (Księga Joela 2,25, BT). 
Dowiedzmy się więcej o tym co zrobić, by naprawić popełnione błędy. 

  PRZYGOTUJ SWOJE SERCE 

Trzy słowa poniższego wersetu przygotowują grunt do naszego 
studium: „uparcie dążę dalej”. 

Czynię jedno: Zapominam o tym, co za mną, i uparcie sięgam po 
to, co przede mną; zdążam do celu, do nagrody, która łączy się 
z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. 
(List do Filipian 3,13-14, SNP) 

 

 

Boża dobroć jest większa 

od mierności twoich 

niepowodzeń. Bóg 

miłościwie daje ci szansę 

i nadzieję na przyszłość, 

nawet w relacji z dziećmi, 

od których oddziela cię 

ogromny dystans. 

- Charles R. Swindoll 
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Teraz przekształć te słowa w modlitwę. Możesz na przykład zacząć tak: „Panie, pomóż mi 
skupić się na czynieniu tego „jednego”. Potem fraza po frazie zmieniaj ten werset w słowa 
swojej modlitwy. Zapisz ją. 

 

 

 

 

 

 

Gdy prowadzi nas Chrystus, z nadzieją możemy wkraczać w przyszłość. Zdecyduj właśnie 
teraz, aby kierując swój wzrok na Niego, uparcie dążyć do przodu i odkrywać Jego plan dla 
przyszłości twojej rodziny. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Boża obietnica wypowiedziana przez Jeremiasza zachęca nas, aby iść naprzód: 

Tylko Ja znam plany, które mam względem was - wyrocznia PANA - plany 
pomyślności, a nie nieszczęścia, aby spełnić wasze nadzieje na przyszłość. Jeśli 
wezwiecie Mnie, przyjdziecie, będziecie się modlić do Mnie, wtedy was 
wysłucham. Jeśli będziecie Mnie szukać, znajdziecie Mnie.  
(Księga Jeremiasza 29,11-13) 

Bóg zesłał Żydów do niewoli za ich grzechy, ale to nie oznaczało, że z nimi skończył. Wciąż 
mieli nadzieję na odnowienie. Dla nas dzień jutrzejszy także jest pełen nadziei, pomimo 
błędów przeszłości, porażek i grzechów. 

Odnowienie zaczyna się od szczerego upamiętania, które się wyraża w trzech niezbędnych 
krokach: wyznanie grzechu, wzięcie odpowiedzialności za jego skutki oraz zbliżenie się do 
Boga, który okazuje nam miłosierdzie. Ten proces, jak nic innego, pogłębia nasze oddanie 
Bogu i zacieśnia więzi z innymi. Wstyd oddziela nas od Boga, ale skrucha łączy z Bogiem, 
który przebacza, odnawia i ukazuje nam Swoje dobre plany. 
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  Analiza tekstu: Przypadek upamiętania i odnowienia 

Zanim Jeremiasz napisał swoje proroctwo, prorok Joel zachęcał lud Judy do odnowy przez 
upamiętanie. Będziemy badać postępowanie Boga wobec swego ludu, stosując zasady analizy 
tekstu, które możesz znać z prezentowanej przez nas metody odkrywania Biblii.i 

Katastrofa zaprojektowana przez Boga 

Rolnictwo Judy spotkała klęska w trzech falach katastrof naturalnych. Potrafisz je wymienić? 
Pierwsza fala jest opisana w Księdze Joela 1,5-7, druga w 1,12 i trzecia w 1,19-20. 

 

 

 

 

 

Te katastrofy były druzgocące, ale najbardziej niszczycielska była plaga szarańczy, która 
zrujnowała ducha ludzi tak samo, jak ogołociła krajobraz (Jl 1,10.16-18). Co cię uderza 
w opisie zniszczeń spowodowanych plagą szarańczy? 

 

 

 

 

 

W rozdziale drugim Joel porównuje szarańczę do armii żołnierzy, którzy „jadą po górskich 
szczytach” (Księga Joela 2,5) i „nawet zbrojny opór nie łamie ich szyków” (2,8). Gdy szarżują, 
„ciemność spowija słońce i księżyc, a gwiazdy tracą swą jasność” (2,8). Tylko ciężki taran 
może się przebić przez mur upartej woli ludu. Jednak Bożym celem nie jest zniszczenie Jego 
ludu, ale wezwanie go do pokuty i skierowanie go na nową drogę z obietnicą odnowy. 

Wtedy będziecie mogli najeść się do syta i chwalić będziecie imię PANA, waszego Boga, 
który uczynił wam wielkie rzeczy. A lud mój już nigdy nie dozna zawstydzenia.  
(Księga Joela 2,26) 
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  Interpretacja: Od poczucia winy i wstydu do uzdrowienia i odnowy 

Przejdź teraz do proroka Izajasza, który proponuje konkretne kroki wyjścia z naszej jaskini 
winy do światła uzdrowienia i odnowy. 

Okaż skruchę – Księga Izajasza 58,7-8 

Bóg chciał, aby Izraelici, którzy byli w duchowej ruinie z powodu swojego grzechu, okazali 
skruchę serca. Jakie czyny, o których mowa w Księdze Izajasza 58,7-8 świadczyły o ich 
pokorze? 

 

 

 

 

 

Duma zamyka nas w celi, gdy czekamy aż druga osoba wykona pierwszy krok. Co próbujemy 
udowodnić czekając? Że my mamy rację, a oni są w błędzie? Nie „chowaj się” uciekając 
w milczenie. Zrób pierwszy ogromny krok w kierunku pojednania, wyciągając rękę 
w pokorze i przyznając się do swoich niedociągnięć. 

Właściwie w każdym wykroczeniu kluczową rolę odgrywa pycha. Jeśli więc chcesz się 
uporać z „własną krwią” - ze swoim dzieckiem z krwi i kości - radzę, byś zaczął w duchu 
prawdziwej pokory. Chodzi mi o to, że nie masz nic do udowodnienia. Ani nic do 
stracenia. Nie jesteś wzorem, za którym trzeba podążać. Wiem o czym mówię, bo sam 
przez to przeszedłem i mogę powiedzieć, że to działa. Zacznij od pokory. 
 – Charles R. Swindoll 

Módl się – Księga Izajasza 58,9 

Jaką zasadę na temat modlitwy odnajdujesz w tym wersecie z Księgi Izajasza 58,9? 

Wtedy, gdy zawołasz, PAN odpowie,  
gdy wezwiesz pomocy, powie: „Oto jestem!” 
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Izajasz nakłaniał swoich rodaków do modlitwy za swój naród. Gdy próbujemy odbudować 
zerwane relacje w naszych rodzinach, równie ważne jest, aby żarliwie wzywać Pana, który 
zapewnia nas, że jest tutaj z nami. 

Zrzuć jarzmo – Księga Izajasza 58,9 

Druga część wersetu w Księdze Izajasza 58,9 podaje kolejny krok. Jaką zasadę odkrywasz 
w tym tekście? 

Jeśli u siebie położysz kres uciskowi,  
przestaniesz wytykać palcem i mówić przewrotnie… 

 

 

 

 

 

Jakie ciężkie jarzmo ciąży nad twoją relacją z dorosłymi dziećmi i wiąże twoje próby 
pojednania? Oprzyj się pokusie wskazywania palcem na winnego lub powstrzymaj się od 
złośliwości. 

Bądź dostępny i podatny na zranienie – Księga Izajasza 58,10-11 

Przeczytaj Księgę Izajasza 58,10-11 i zapisz korzyści z otwarcia się na innych, nawet za cenę 
zranienia wtedy, gdy wyciągasz pomocną dłoń, aby się pojednać. 

 

 

 

 

 

Znajdujemy tutaj ogromne zachęcenie dla wszystkich z nas, którzy popełniliśmy błędy. Gdy 
przyznajemy się do swoich błędów i chcemy się oczyścić, Bóg, światłem swojej łaski może 
uwolnić nas od dręczących wspomnień. 

I siedząc ze swoim potomnym będziesz w stanie stworzyć atmosferę rodzinnej intymności 
i zaufania. Przemawiając do niego spokojnie, otwarcie i w sposób pełen pokory... 
I powiem ci - to żaden wstyd nawet zapłakać w takiej chwili. Twoje łzy w trakcie takiej 
rozmowy powiedzą im: „nie mógłbym bardziej tego żałować, mówić tego szczerzej”. 
 – Charles R. Swindoll 
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Zaufaj Bogu, że przyniesie uzdrowienie i zmianę – Księga Izajasza 58,12 

Jak Izajasz opisuje tych, którzy szukają odnowienia (Iz 58,12)? 

 

 

 

 

 

Gdy nasze dzieci zobaczą, że inwestujemy czas w odbudowę zrujnowanych relacji w naszej 
rodzinie, będą nas postrzegać jako tych, którzy naprawiają. Gdy Bóg uzdrawia serca, relacje 
mogą być odnowione. 

  Korelacja: Mocny fundament 

Proces upamiętania i odnowy wymaga pracy, ale rezultaty są tego warte. Jaką zachętę Piotr 
daje tym, którzy cierpią dla sprawiedliwości (1 List Piotra 5,10)? 

 

 

 

 

 

Wynieś na światło dzienne pragnienie, by Bóg uzdrowił waszą relację i wprowadził 
zmianę. I zapewniam cię: On każdego dnia robi takie rzeczy.  Dokonuje ich codziennie na 
całym, ogromnym świecie. Czy nie byłoby cudownie, gdyby coś takiego wydarzyło się 
i w waszym domu? – Charles R. Swindoll 

  Zastosowanie: Podejmowanie niezbędnych kroków 

Podejmując starania odbudowy zrujnowanego przez ciebie związku, zapoznaj się z trzema 
podstawowymi zasadami, o których należy pamiętać. 

• Niczego nie ukrywaj. Idź z szeroko otwartymi ramionami i sercem. Bądź przejrzysty 
i szczery, nawet jeśli myślisz, że to, co mówisz, zaszokuje twoje dorosłe dziecko. 

• Nie spiesz się z odpowiedzią. Nie oczekuj ani nie wywieraj presji, aby dorosłe dziecko 
ci wybaczyło, czy odpowiedziało od razu na twoje argumenty. Rany mogą być zbyt 
głębokie, więc daj mu czas. 
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• Nie trzymaj się kurczowo tego, co było. Gdy się już wypowiesz, odpuść sobie listę 
przewinień, nie wracaj do tego. Twoje dorosłe dzieci mogą je ponownie przywoływać, 
ale to ich wybór. Gdy już zrobisz wszystko co możesz, aby naprawić przeszłość, nie 
przestawaj, przyj dalej! Sam Bóg ukształtuje przyszłość i nadzieję dla nas i dla naszych 
dzieci.  

Zanim zakończysz to studium, zapoznaj się z krokami, które należy podjąć, aby 
przeprowadzić uzdrawiającą rozmowę ze swoim dorosłym dzieckiem: odrzuć swoją dumę 
i okaż skruchę, módl się o to, zrzuć jarzmo winy, bądź dostępny i otwarty na zranienia oraz 
zaufaj Bogu, że przyniesie uzdrowienie i zmianę.  

Czy musisz naprawić relacje w swoim domu? Co musisz wyznać swoim dzieciom? Jak 
praktycznie zastosujesz te kroki w nadchodzących dniach? 

 

 

 

 

 

Żaden rodzic nie jest idealny, to samo dotyczy dzieci. Kiedy jednak starasz się uczcić Boga 
swoimi wysiłkami, możesz mieć niezachwianą pewność, że Bóg działa w twojej rodzinie. 
Wyraź Mu za to wdzięczność. Oddaj swoje niedoskonałości doskonałemu Bogu i ufaj, że 
pomnoży twoją inwestycję w miłość i troskę w życie twoich dzieci. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, usłysz dzisiaj bicie mojego serca, gdy przychodzę do Ciebie, aby wyznać, że nie jestem 
doskonały i szukam schronienia w Tobie, mojej potężnej warowni. Dziękuję za twoje czułe 
miłosierdzie i współczucie dla mojej rodziny. Ocal mnie od wyrzutów sumienia i uwolnij 
mnie, abym mógł kochać moje dzieci, tak jak Ty je kochasz, aby czuć się bezpiecznie 
w Twoim przebaczeniu i znajdować wolność w twojej wiecznej uzdrawiającej łasce. Amen. 

 

 
i Aby dowiedzieć się więcej o przedstawionej metodzie studiowania Biblii, polecamy zapoznanie się z książką 
pt. Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Książkę można nabyć na dwa sposoby: otrzymać jako 
podziękowanie za darowiznę złożoną na działalność statutową IFL Polska, albo zakupić w sklepie internetowym 
www.aetos.pl. 


