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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Planujemy nowe przedsięwzięcie, a gdy skanujemy krajobraz 
możliwości, który rozciąga się przed nami, nasze serca wyrywają się 
ku wizjom owocnej przyszłości. Ale potem na naszym świeżo 
zasianym polu marzeń, niczym chwast wyrasta zwątpienie. Mnoży się 
i rozrasta, by przerodzić się w końcu w pytanie, którego wszyscy się 
boimy: 

Co jeśli...? 

Co się stanie, jeśli zabraknie mi pieniędzy? Co, jeśli inni mnie 
skrytykują? Co, jeśli zawiodę? Setki takich pytań wyrastają z nasion 
strachu, które drzemią pod powierzchnią naszych marzeń i wielkich 
planów. 

Jednak obok każdego złego ziarna strachu są dobre ziarna wiary, które 
czekają na to, aby wykiełkować. Może zabraknąć pieniędzy, ale Bóg je 
zapewni. Inni mogą szydzić, ale Bóg się uśmiechnie. Mogę upaść na 
twarz, ale Bóg mnie podniesie. Jaka jest odpowiedź na pytania 
„co jeśli?” — Bóg! 

Ten cykl wykładów pomaga nam radzić sobie z życiowymi pytaniami 
typu „co jeśli” — tymi, które wynikają ze strachu, ale na które 
odpowiada wiara. Z jednej strony strach, z drugiej strony – wiara. 
W naszym studium przyjrzymy się temu kluczowemu pytaniu z obu 
tych stron. Co jeśli Bóg wybierze cię, abyś dokonał czegoś wielkiego? 
Strach podpowiada: „Och, nie!” Ale wiara reaguje: „Naprzód!” 

  PÓJDŹMY GŁĘBIEJ 

Kiedy Bóg powołał Mojżesza, aby zrobił coś wielkiego, jego pierwszą 
reakcją był dławiący strach. W wieku 80 lat Mojżesz nie był 
superbohaterem wiary. Wręcz przeciwnie, był taki jak my – był 
człowiekiem z krwi i kości. Był przerażoną ofiarą ciężkich życiowych 
doświadczeń. Jakie trudne okoliczności nadszarpnęły jego wiarę? 
Przyjrzyjmy się przeszłości Mojżesza opisanej w Księdze Wyjścia 1–2. 

 

Bóg w dalszym ciągu 

przemawia do ludzi 

i wybiera tych, którzy 

mają dokonywać dla 

niego wielkich rzeczy. 

- Charles R. Swindoll 
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 Narzędzia do odkrywania Biblii 

W niniejszym studium wykorzystamy nasze umiejętności odkrywania Biblii w zakresie 
analizy tekstu, interpretacji, korelacji i zastosowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat 
przedstawionej metody 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. 

Jednym z kluczowych narzędzi odkrywania Biblii jest Atlas biblijny. Znajdź mapę Egiptu i 
Synaju w okresie, w którym żył Mojżesz. Warto mieć Atlas biblijny pod ręką, ponieważ 
zawiera on istotne szczegóły historyczne, które pomagają zrozumieć kontekst studiowanego 
fragmentu. A może masz Biblię, na końcu której znajdują się mapy? Spójrz na tę, która 
pokazuje ziemie opisane w Starym Testamencie. Zlokalizuj Egipt. Poświęć kilka chwil na 
przestudiowanie tej mapy i zrób notatki na temat tego, co widzisz. Możesz też posłużyć się 
Atlasem Biblijnym dostępnym na stronie http://www.mapabiblii.pl/index.php?id=staryi 

Historia Mojżesza 

W czasach Józefa faraon podarował Jakubowi i jego rodzinie ziemię Goszen, którą możesz 
znaleźć na swojej mapie (Księga Rodzaju 47,5-6). Po czterystu latach rodzina rozrosła się 
w naród wystarczająco duży, aby zagrozić bezpieczeństwu Egipcjan. 

  Analiza tekstu 

Jaką politykę wprowadził faraon, aby zniewolić Hebrajczyków i powstrzymać wzrost ich 
populacji (Księga Wyjścia 1,11–22)? Znajdź na mapie miejscowości takie jak Pitom i Ramzes. 

 

 

 

 

 

Mojżesz urodził się w czasie niebezpiecznym dla hebrajskich niemowląt. Aby go uratować, 
matka umieściła go w koszu, który dryfował po Nilu, w pobliżu miejsca zamieszkania córki 
faraona. Ta znalazła go, adoptowała i wychowała jako egipskiego księcia. Prześledź tę 
ekscytującą historię z Księgi Wyjścia 2,1–10 oraz wnikliwy komentarz z Listu do 
Hebrajczyków 11,23–25. 
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Jeśli ktoś nadawał się do tego, żeby wyzwolić Hebrajczyków, to był to właśnie Mojżesz. 
Ale uciekł do Madianu! Znajdź Madian na mapie. Co takiego się stało, że książę Mojżesz 
uciekł z Egiptu do Madianu i zamienił swoje książęce berło na pasterską laskę  
(Księga Wyjścia 2,11–15)? 

 

 

 

 

 

Porażka Mojżesza zapowiada zmianę w tej historii. Brak nadziei na wolność ma ustąpić nowej 
nadziei na wyzwolenie. Przeczytaj Księgę Wyjścia 2,23–24. Co obiecuje Bóg? 

 

 

 

 

 

Gdy Bóg przemawia: cztery najczęstsze odpowiedzi 

Czterdzieści lat później Bóg wprawił w ruch koła wolności, powołując Mojżesza, aby powrócił 
do Egiptu, do narodu hebrajskiego. Bóg przemówił do Mojżesza na pustyni Synaj, 
a konkretnie na „górze Boga” – w miejscu, w którym później objawił się swojemu ludowi 
(Księga Wyjścia 3,1.12; 4,27; 19,1–25). W tym świętym miejscu Bóg przemówił do Mojżesza 
z płonącego krzewu, który „płonął wśród cierni”, ale „ich nie spalał” (Wj 3,2). 

  Interpretacja 

Poniższa tabela przedstawia dialog między Bogiem a Mojżeszem. Poświęć kilka minut na 
przeczytanie całej tej interakcji w Księdze Wyjścia 3,1–4,17. Następnie wypełnij pola tabeli, 
które podsumowują postawę Mojżesza wobec Bożego powołania, jego opór przed wezwaniem 
do zrobienia czegoś wielkiego, a także Bożą odpowiedź na opór Mojżesza. 
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Boże powołanie 

Posyłam cię więc teraz do faraona. 
Idź i wyprowadź z Egiptu Izraelitów, mój lud. (Księga Wyjścia 3,10) 

Werset Opór Mojżesza Werset Reakcja Boga 

Księga Wyjścia 3,11.13  

 

 

 

 

Księga Wyjścia 3,12.14  

Księga Wyjścia 4,1  

 

 

 

 

Księga Wyjścia 4,2–9  

Księga Wyjścia 4,10  

 

 

 

 

Księga Wyjścia 4,11–12  

Księga Wyjścia 4,13  

 

 

 

 

Księga Wyjścia 4,14–17  
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  Korelacja 

Przyjrzyj się tekstom, które mówią o lękach Mojżesza i porównaj je z Bożymi odpowiedziami. 
Wypełnij puste miejsca wskazując, z czego wynika jego strach. Pierwszy przykład podano 
poniżej. 

Opór Mojżesza 

• „Nie będę miał wszystkich odpowiedzi.” Strach przed niewiedzą 

• „Mogą nie obdarzyć mnie szacunkiem.” Strach przed  

• „Nie mam potrzebnych umiejętności.” Strach przed  

• „Nie jestem tak wykwalifikowany jak inni.” Strach przed  

Reakcja Boga 

• „Będziesz miał Mnie!” Porównaj: Księgę Wyjścia 3,12 z:  
Księgą Powtórzonego Prawa 31,8 i Listem do Hebrajczyków 13,5. 

• „Obdarzę cię swoją mocą”. Porównaj: Księgę Wyjścia 4,2–9 z: 
Psalmem 17,7. 

• „Będziesz miał wszystko, co jest potrzebne!” Porównaj: Księgę Wyjścia 4,11–12 z: 
Listem do Filipian 4,19. 

• „Otrzymasz pomoc”. Porównaj: Księgę Wyjścia 4,14–17 z: 
Listem do Hebrajczyków 13,6. 

Podsumuj to, czego się nauczyłeś, porównując opór Mojżesza i odpowiedzi Boga wraz ze 
skorelowanymi wersetami. 
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  Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski 

Czy w zmartwionej twarzy Mojżesza widzisz odbicie własnej? Gdy Bóg wypycha cię poza 
twoją strefę komfortu, czy drżą ci kolana tak jak Mojżeszowi? Czy wtedy, gdy Bóg wyznacza 
ci kurs na nieznane, zdradzieckie morza, nie przemawiasz słowami protestującego Mojżesza? 

Bożym wezwaniem do zrobienia „czegoś wielkiego” może być wychowywanie dzieci w 
pobożności, powrót do szkoły, wyciągnięcie ręki do bliźniego aby okazać mu miłość, 
wolontariat w centrum kryzysowym dla samotnych kobiet w ciąży, udział w podróży misyjnej 
czy w jakimkolwiek z przedsięwzięć, które wymagają od ciebie polegania na Nim. Jeśli Bóg 
przemawia, odpowiedz: tak! 

Pastor Chuck Swindoll zachęca: 

Może do tej pory wybiegałeś przed szereg i parłeś naprzód przy pomocy swojej siły. Może 
uciekłeś pogrążony we wstydzie, topiąc się w poczuciu winy. Może ciągle się opierasz, 
mimo tego, że Bóg może mieć wobec ciebie plany. Przestań się opierać. Przestań uciekać. 
Powiedz „tak”. Po prostu powiedz „tak” i patrz jak Bóg przystępuje do działania. 

Do czego Bóg może cię wzywać? Zastanów się nad Jego wezwaniem i w modlitwie otwórz 
przed Nim swoje serce. 

 

 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, spraw abym nie postrzegał tego studium jedynie jako historii Mojżesza, ale jako swoją 
własną. Dziękuję Ci, że Cię mam. Twoja moc jest wszystkim, czego potrzebuję. Twoja moc 
również poprzez pomoc innych – Aaronów, których przyprowadzasz, aby stali ze mną, kiedy 
słabnę. Gdy posłuszny Tobie robię co do mnie należy, wykonuj swoje wielkie dzieło. Amen. 

 
i Wizualna pomoc do zrozumienia Pisma Świętego http://www.mapabiblii.pl/ [Dostęp: 12.12.2022] 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Hiob powiedział: „Jeśli przyjmowaliśmy od Boga dobro, dlaczego nie 
mielibyśmy przyjąć zła?” (Księga Hioba 2,10). 

Istnieje podstępny błąd, fałszywe nauczanie, które nęka teologię 
chrześcijańską: jeśli mamy wystarczająco dużo wiary w Boga 
i prowadzimy nienaganne życie, to my wierzący, możemy oczekiwać 
zdrowia, bogactwa i ogólnego dobrobytu. 

Księga Hioba, która opowiada o jego życiu, stoi w sprzeczności 
z takim fałszywym nauczaniem. Sam Bóg nazywa Hioba nienagannym. 
Mimo to z ręki szatana doświadcza on straszliwych prób, jedna po 
drugiej. Wszystko co ma zostaje mu odebrane, a jednak Bóg, 
wskazując szatanowi na charakter Hioba, demonstruje swoją ufność 
i aprobatę dla niego (Hi 2,3). 

Okoliczności, w jakich żyjemy w tym kompletnie zepsutym przez 
grzech świecie, nie odzwierciedlają dokładnie naszej duchowej pozycji 
wobec Boga. Życie Hioba jest starotestamentową zapowiedzią 
wyższości wiary w Boga i nadejścia Cierpiącego Sługi, który doskonale 
poddał się woli Boga Ojca. 

 Narzędzia do odkrywania Biblii 

Kiedy studiujesz Biblię, pierwszym krokiem jest zebranie materiałów 
źródłowych, które pomogą ci zgłębić teologię i kontekst studiowanego 
urywka. Upewnij się, że masz pod ręką słownik biblijny 
i konkordancję, a także rzetelny komentarz do księgi lub tematu, nad 
którym się pochylasz. Niech poprowadzą cię przez trudne tematy 
tragedii Hioba, fałszywych oskarżeń, tajemnicy Bożej woli i wiary 
w obliczu próby. Ta historia jest świetnym źródłem zachęty 
i inspiracji. 

Czytanie tego samego urywka w różnych tłumaczeniach pomoże ci 
uzyskać lepsze spojrzenie i zrozumienie studiowanego tekstu. Jeśli nie 
masz pod ręką różnych przekładów Biblii, użyj 
https://www.biblia.info.pl/biblia.htmli 

 

 

Bóg nie istnieje po to, by 

sprawiać ci przyjemność 

i dbać o twoje zdrowie. 

Istnieje, by uwielbione 

było Jego Imię. A ty jesteś 

kanałem, przez który 

przepływa owa chwała. 

Musisz to zrozumieć. 

- Charles R. Swindoll 
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Księga Hioba w świetle metody odkrywania Biblii 

Księgi biblijne to jak półki z wieloma gatunkami literackimi. Okazuje się, że Księga Hioba to 
księga poetycka. Do tej samej kategorii należą również księgi Psalmów, Przysłów, Pieśni nad 
Pieśniami i Koheleta (Kaznodziei Salomona). Studiując fragment biblijnej księgi poetyckiej, 
należy zwracać szczególną uwagę na dialogi, powtarzające się motywy, obrazy i figury 
retoryczne. Chociaż Księga Hioba ma formę narracji (w zasadzie opowiada historię), autor 
posłużył się konstrukcją poetycką, aby dobitniej tę historię opowiedzieć. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Twoja kolej na korzystanie z metody odkrywania Biblii, na którą składają się: analiza tekstu, 
interpretacja, korelacja i zastosowanie. Proś Pana o prowadzenie Ducha Świętego. 

  Analiza tekstu: Co widzisz? 

Analiza tekstu jest pierwszym, kluczowym krokiem, dzięki któremu będziesz mógł odkryć 
i powiązać ze sobą wątki studiowanego fragmentu Pisma Świętego. Zwróć uwagę na dwa 
pierwsze rozdziały Księgi Hioba, dokonaj wstępnych obserwacji na temat tego, co widzisz; na 
przykład: czy są jakieś powtarzające się słowa? Czy narrator użył jakichś słów łączących, które 
dają nam wskazówki, co chce podkreślić? 

Poniżej zapisz swoje obserwacje i odkrycia, wynikające z analizy tekstu. Pamiętaj: szukaj 
powtarzających się słów, poleceń, pytań, emfatycznych zwrotów, obrazów lub figur 
retorycznych. Zrób szczegółowe notatki. 
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  Interpretacja: Co to znaczy? 

Co oznacza imię „Hiob”? Jak ta osoba łączy się z tematyką Księgi Hioba 1 i 2? 
(WSKAZÓWKA: To dobry moment, aby w słowniku biblijnym poszukać hasła Księga Hioba. 
Lepiej poznasz gatunek literacki, do którego należy ta księga i tło kulturowe, z którego 
wyrasta ta epicka historia. Rób notatki!) 

 

 

 

 

 

Przeczytaj Księgę Hioba 1,1–4 i wymień cechy, jakie narrator przypisuje Hiobowi. 

 

 

 

 

 

Przeczytaj Księgę Hioba 1,8 i 2,3. Jak Bóg opisuje Hioba? 

 

 

 

 

Opisz swoimi słowami, jak szatan ocenia wiarę Hioba, a jak ją postrzega Bóg. Spostrzeżenia 
jakich dokonasz na temat dialogu Boga z szatanem okażą się istotne, gdy będziesz starał się 
zinterpretować znaczenie studiowanego fragmentu. 
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Sparafrazuj Księgę Hioba 2,10 własnymi słowami. 

 

 

 

 

 

 

  Korelacja: Co wynika z porównania? 

Jak poniższe teksty potwierdzają treść i znaczenie pierwszych dwóch rozdziałów Księgi 
Hioba? Zapisz swoje obserwacje. Jeśli przychodzi ci na myśl inny fragment Pisma Świętego do 
korelacji, włącz go do swojego studium. 

Księga Rodzaju 50,19-20 

 

 

 

 

Księga Izajasza 53,3-12 

 

 

 

 

Ewangelia Jana 9,2-3 
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List do Rzymian 5,3-5 

 

 

 

 

2 List do Koryntian 1,6-7 

 

 

 

 

List do Hebrajczyków 5,8 

 

 

 

 

List Jakuba 1,2-4 

 

 

 

 

List Jakuba 4,13-16 
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  Zastosowanie: Jaką to zrobi różnicę? 

W swoim wykładzie pastor Chuck stawia cztery pytania. Dobrze byłoby, gdybyś je sobie 
zadał, aby – gdy przyjdzie ci borykać się z wielką stratą – twoje serce było przygotowane do 
cierpliwej i wytrwałej wiary w Boga. W modlitewnym skupieniu przemyśl odpowiedz na 
każde z tych pytań: 

Jaką osobą się stajesz? Czy coraz bardziej polegasz na Bogu? Jak radzisz sobie z życiowymi 
próbami? 

 

 

 

 

 

Jakie widzisz perspektywy na przyszłość? Jak możesz zastosować w swoim planie fragment 
z Listu Jakuba 4,13-16? 

 

 

 

 

 

Czy potrafisz odróżnić dobrą radę od złej? W czasie próby ludzie będą udzielać ci wszelkiego 
rodzaju porad. Czy masz skuteczny „filtr prawdy”? 
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Jak reagujesz na cierpienie?  Czy stajesz się zgorzkniały i zły? A może dajesz sobie przestrzeń 
i przyzwolenie na smutek, lecz nadal niezłomnie ufasz Bogu i wielbisz Go? 

 

 

 

 

 

Poniżej zapisz kilka praktycznych wniosków wynikających z tego studium 1. i 2. rozdziału 
Księgi Hioba, dostosowanych do twojej sytuacji. 

 

 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Panie nieba i ziemi, oddaję Ci moje życie. Nie wiem, co będzie jutro, a nawet nie wiem co 
będzie za chwilę... ale wiem, że żyję po to, aby przynosić Ci chwałę. Pomóż mi przezwyciężyć 
moje niedowiarstwo i wzmocnić moją wytrwałość, nawet w samym środku cierpienia. Pomóż 
mi oprzeć się na Tobie, kiedy przestaję rozumieć, po co żyję? W imię Twojego Syna, amen. 

 
i Biblia 2000, https://www.biblia.info.pl/blog/biblia-on-line/ [dostęp 12-12-2022]  
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Czy kiedykolwiek byłeś prześladowany? Jeśli tak, to 
najprawdopodobniej to doświadczenie było koszmarem, którego 
nigdy nie zapomnisz. Jeśli nie, twoje szanse na to, że staniesz się ofiarą 
mogą być większe, niż ci się wydaje. Stalking to poważny problem. 

Co robi stalker? Strona internetowa Prokuratora Generalnego Teksasu 
zawiera następujący opis: 

Prześladowca (stalker) próbuje kontrolować swoją ofiarę poprzez 
zachowania lub groźby mające na celu zastraszenie i przerażenie. 
Stalking może przybrać formę gróźb słownych lub zachowań 
prześladowcy, korespondencji z pogróżkami, uszkodzenia mienia, 
lub śledzenia ofiary. 

Kontrola. Zastraszanie. Groźby. Przerażanie. Są to narzędzia, którymi 
posługuje się prześladowca. Ten wiecznie obecny, ale rzadko 
widoczny groźny osobnik czerpie sadystyczną przyjemność 
z polowania, niestrudzenie nękając swoją ofiarę – jak król Saul przez 
dwanaście lat ścigający Dawida (1 Księga Samuela 18-26) – 
i obsesyjnie spiskując – jak żydowscy przywódcy, którzy nieustannie 
knuli, jak zabić Jezusa (Ewangelia Mateusza 26,3-4). 

Tak Izebel polowała na swoją ofiarę, proroka Eliasza, składając 
zdradziecką przysięgę:  

Niech bogowie mnie ukarzą, jeśli jutro o tym czasie nie postąpię 
z tobą tak samo, jak ty postąpiłeś z każdym z nich  
(1 Księga Królewska 19,2).  

W niniejszym studium otworzymy akta tej sprawy i zobaczymy 
Achaba, kolejnego stalkera. Odkryjemy, jak Eliasz zareagował na 
prześladowanie i dowiemy się, z jaką czułością Bóg troszczy się 
o ofiary stalkingu. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Co wywołało wybuch furii Izebel przeciwko Eliaszowi? Wszystko 
zaczęło się od grzechu Izebel i jej męża, Achaba, króla Izraela. Jakie 
grzechy popełniła ta para (1 Księga Królewska 16,29–34)? 

 

 

Prześladowanie trwa 

odkąd po świecie chodzi 

diabeł. 

- Charles R. Swindoll 
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 Narzędzia do odkrywania Biblii 

Metoda odkrywania Biblii oferuje różne narzędzia badawcze, które umożliwiają zagłębienie 
się w tło danego tekstu. Polecamy między innymi Wprowadzenie do Starego Testamentu, 
wydane przez IFL Polska, zawierające praktyczne informacje o każdej księdze. Za inne źródło 
informacji posłużyć może ci również słownik biblijny. Przeczytaj artykuł pt. „Baal”, który 
znajdziesz na stronie https://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/slowo/Baali. 
Zastanów się, jaki wpływ na duszę narodu miało oficjalne wprowadzenie kultu Baala 
w miejsce oddawania czci Bogu Jahwe. 

 

 

 

 

 

Przeczytaj 1 Księgę Królewską 17,1 i dowiedz się, jak Bóg postanowił ukarać grzech Achaba 
i Izebel. Z powyższego artykułu uzyskałeś pewne informacje na temat kultu Baala. Dlaczego 
kontrola nad pogodą była dowodem supremacji Boga Jahwe nad Baalem? 

 

 

 

 

 

Eliasz, ofiara stalkingu 

Zamiast pokutować pod presją Bożej dyscypliny, Achab oskarżał Eliasza, że jest 
„wichrzycielem w Izraelu” (1 Księga Królewska 18,17). Obwinianie jest typową reakcją 
stalkerów, którzy wolą wściekać się na swoje ofiary, niż przyznać się do błędu. Jak Achab 
prześladował Eliasza (1 Księga Królewska 18,10)? 
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Przez trzy lata, kiedy Bóg przykręcał śrubę swojemu nieposłusznemu ludowi, jednocześnie 
chronił Eliasza przed Achabem. Po czym powiedział Eliaszowi, aby ogłosił koniec suszy, ale 
nie wcześniej niż w czasie jego walki z 450 prorokami Baala. Przeczytaj dramatyczną historię 
z 1 Księgi Królewskiej 18,16–40. Jaka była reakcja ludzi i co spotkało fałszywych proroków? 

 

 

 

 

 

Scena na Górze Karmel zakończyła się niebiańskimi kroplami deszczu, które odświeżyły 
ziemię i zmyły grzech narodu. Kiedy w następnej scenie kurtyna się podniosła, zobaczyliśmy 
pieniącą się ze złości Izebel, która poprzysięgła, że zabije Eliasza: „Niech bogowie mnie 
ukarzą, jeśli jutro o tym czasie nie postąpię z tobą tak samo, jak ty postąpiłeś z każdym 
z nich” (1 Księga Królewska 19,2). Jak nieustraszony Eliasz, który stawił czoła setkom 
przeciwników na Górze Karmel, zareagował na wybuch wściekłości Izebel? Wymiękł. 

Pełna obaw reakcja Eliasza 

Prorok „(...) przestraszył się i natychmiast wyruszył w drogę, żeby uratować swoje życie” 
(1 Księga Królewska 19,3). Siła wpływu prześladowcy może być ogromna – nawet 
najodważniejsi prorocy Starego Testamentu ugięli się pod nią! Nie chodzi tutaj o to, że Eliasz 
uciekł, aby ocalić życie. Przecież Józef, posłuszny poleceniu anioła, też uciekł do Egiptu, aby 
ochronić Dzieciątko Jezus przed śmiercią wskutek wyroku, jaki wydał Herod  
(Ewangelia Mateusza 2,13). Problem Eliasza polegał na tym, że pozwolił, by strach – a nie Pan 
– przejął nad nim kontrolę. Przyjrzyjmy się błędom, które osłabiły wiarę Eliasza, aby uczyć się 
na jego przykładzie i być lepiej przygotowani, gdy w naszym życiu pojawią się 
prześladowania. 

Eliasz skoncentrowany na tym, co „horyzontalne” 
Po pierwsze, Eliasz zamiast na Bożej mocy, skoncentrował się na groźbach Izebel. Zmienił 
swój ogląd spraw z wymiaru wertykalnego na horyzontalny. Przeczytaj poniższy fragment 
z 1 Księgi Królewskiej i zwróć uwagę na wszystkie składowe tej zmiany. Zaznacz znalezione 
dowody, a następnie skomentuj wpływ tej zmiany postrzegania rzeczywistości na 
podejmowane decyzje. Na przykład słowa przestraszył się. W przeszłości Eliasz zachęcał 
innych, aby się nie bali (1 Księga Królewska 17,13). Po raz pierwszy widzimy Eliasza, który 
pozwala aby strach przejął nad nim kontrolę, ponieważ przestał się koncentrować na Stwórcy 
wszelkiego życia, który to życie podtrzymuje. Jaki to miało skutek? 
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Eliasz przestraszył się i natychmiast wyruszył w drogę, żeby uratować swoje życie. Przybył 
do Beer-Szeby w Judzie i tam pozostawił swojego sługę, sam zaś udał się na pustynię na 
odległość jednego dnia drogi. Usiadł pod jednym z janowców, prosząc o śmierć: „PANIE, 
mam już dość wszystkiego, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków”.  
(1 Księga Królewska 19,3-4) 

 

 

 

 

 

Eliasz źle ocenił sytuację 
Porównaj wypowiedzi Eliasza z 1 Księgi Królewskiej 19,10 i 1 Krl 19,14 z faktami, o których 
mowa w 1 Krl 18,4 i 1 Krl 19,18. Niewiara i przesada podsycają użalanie się nad sobą 
i rozpacz. Jakiej strategii mógł Eliasz użyć, aby skupić się na prawdzie, że Bóg działa 
w sposób, którego my nie dostrzegamy? 

 

 

 

 

 

Eliasz zaniedbał swoje osobiste potrzeby 
Eliasz doprowadził się na skraj fizycznego i emocjonalnego wyczerpania, czego dowodem jest 
reakcja Boga w stylu pierwszej pomocy, udzielona prorokowi w 1 Księdze Królewskiej 19,5-7. 
Jakie wnioski dotyczące Bożej troski o nas oraz dbania o siebie możesz wyciągnąć z tego 
fragmentu? Zwróć także uwagę na to, że Bóg zapewnił Eliaszowi towarzysza, o czym mowa 
w 1 Krl 19,19–21. 
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  Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski 

Nasz Bóg roztacza czułą opiekę nad wszystkimi ofiarami, szczególnie nad tymi, które 
doświadczyły psychicznej udręki ze strony stalkera. Pastor Chuck Swindoll pomaga nam 
podsumować nasze studium przypominając cztery proste prawdy: 

• Nie jesteśmy uodpornieni na prześladowania. Starotestamentowi prorocy nie byli 
jedynymi narażonymi na ataki; każdy z nas może stać się ofiarą stalkera – tak jak 
ostrzegał Jezus w Kazaniu na Górze. Ale obiecał też specjalne błogosławieństwo 
i nagrodę dla tych, którzy są prześladowani (Ewangelia Mateusza 5,11-12). 

• Nie jesteśmy nadludźmi. Potrzebujemy odpoczynku. Potrzebujemy odświeżenia. 
Wystrzegaj się kompleksu Eliasza, który każe myśleć, że troska o siebie samego jest 
nam niepotrzebna. 

• Nie jesteśmy sami. Nie myśl, że działanie w pojedynkę jest wyrazem siły. Prawdziwa 
siła pochodzi z przyznania się do potrzeby: „wszystkie ręce na pokład”. 

• Nie my tu rządzimy.  Poddanie się suwerennemu planowi Boga rodzi poczucie 
pokoju, a nie paniki. Bądź mądry. Bądź czujny. Podejmij środki ostrożności. 
Zainstaluj alarm w swoim domu, jeśli musisz. Ale świadomość, że wszystkim rządzi 
Bóg, powstrzyma panikę i pomoże ci spać w nocy spokojnie. 

Które z tych przypomnień trafiają ci do przekonania? Jak strach wpłynął na twoje życie… 
twojej rodziny… na osoby, na które masz wpływ? Poświęć kilka minut na refleksję i napisz 
modlitwę do Pana o swoim strachu i krokach, które chciałbyś podjąć. 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, nasz wróg, przeciwnik, grasuje jak lew, chcąc mnie pożreć. On wie, kiedy jestem 
bezradny i bezbronny. Wysyła wrogów, aby mnie przerazili. Panie, potrzebuję Twojej 
pomocy. Pomóż moim myślom, by nie szalały ze strachu z powodu mojej wyobraźni. 
Przypomnij mi, co jest prawdą: Twoja wierna obecność i suwerenna kontrola. Przyjdź mi na 
ratunek, tak jak przyszedłeś z pomocą Eliaszowi. Potrzebuję Ciebie, Panie. Potrzebuję Cię 
w każdej godzinie! Amen. 

 
i Słownik biblijny https://biblia.wiara.pl/slownik [dostęp 23-12-2022] 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Wszyscy odczuliśmy głębokie rany zadane w zdradziecki sposób: 
przez kolegę do zabaw w szkole podstawowej lub przez najlepszego 
przyjaciela ze szkoły średniej. Odczuliśmy ból po niefortunnym 
rozstaniu lub rozwodzie, z powodu niewierności, malwersacji czy 
plotek. Rozmyślne oszustwo zadaje najgłębsze rany. Słowa Dawida 
wskazują na to, że znał to bolesne doznanie:  

„Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem, który mój chleb jadał, 
uknuł przeciwko mnie podstęp” (Psalm 41,10).  

W tym wykładzie pastor Chuck Swindoll mówi o oszustwie 
Gechaziego, pomniejszej postaci w historii Izraela. Znamy go ze 
zdrady proroka Elizeusza. 

W niniejszym studium opartym na metodzie Odkrywanie Biblii, 
historia Gechaziego pomoże nam bliżej przyjrzeć się problemowi 
oszustwa. Przyglądniemy się różnicom charakteru jaka istnieje między 
tymi, którzy ufają Panu, a tymi, którzy dbają tylko o własne interesy. 

  PÓJDŹMY GŁĘBIEJ: KONTRAST W TEJ 
HISTORII 

Znaczna część Biblii napisana jest w formie narracyjnej – w tym 
2 Księga Królewska, która jest kroniką, zapisem historii Izraela. Czy 
możesz podać inne przykłady literatury historycznej w Biblii? 

 

 

 

 

O celowym połączeniu historii i narracji pastor Chuck Swindoll pisze 
tak:  

Księgi historyczne. (…) Często nazywane są one narracją, 
ponieważ Bóg przekazuje nam swoje słowo w postaci wspaniałej 
opowieści historycznej.i 

 

„Czy postępuję słusznie?” 

Jeżeli pełen wiary zadasz 

sobie to pytanie, nie 

staniesz się oszustem. 

- Charles R. Swindoll 
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Nie pozwól, aby określenie „opowieść” wprowadziło Cię w błąd. Historie biblijne są 
absolutnie prawdziwe! Określenie „opowieść”, czy „opowiadanie” odnosi się po prostu do 
stylu i biegłości, z jaką Bóg połączył Pismo Święte w całość. Biblia posługuje się wieloma 
środkami literackimi, które nie tylko wzbogacają przekaz Jego wielkiej opowieści, ale także 
wskazują czytelnikowi na temat Bożej Opatrzności i dobroci oraz na dokonania bohaterów, 
których czyny świadczą o tym, że są ludźmi Boga. 

Zagłębianie się w tekst narracyjny sprawia wiele satysfakcji i zazwyczaj bardzo intryguje. Ten 
gatunek literacki zmusza do prowadzenia analizy tekstu, interpretacji i korelacji jednocześnie. 
Aby jednak precyzyjnie wejść w głąb tekstu i wydobyć z niego jak najwięcej, my rozdzielimy 
te kroki i skupimy się na każdym z nich z osobna. 

Przyglądniemy się kontrastom w 5. rozdziale 2 Księgi Królewskiej, od tego zaczniemy. 
Przyjrzyj się postaci proroka Elizeusza i jego sługi Gechaziego. Przeprowadzimy również 
korelację, a następnie łącząc wszystko, dokonamy interpretacji tego, co przeczytaliśmy. 

W wersetach od 5. do 19. bardzo wyraźnie zarysowane są cechy Elizeusza i wartości, którymi 
się w życiu kierował. Dla niego najważniejsze w życiu było liczenie się z prymatem Bożej 
obecności i mocy. Był nieprzejednany, w żaden sposób nie można go było przekupić. Nie 
faworyzował nikogo ani nie kierowały nim pobudki nacjonalistyczne. Choć Gechazi był 
zaufanym sługą człowieka Bożego (jak nazywany jest Elizeusz), to wartości, którymi kierował 
się prorok, nie miały na niego wpływu. Skąd to wiemy? Sam Gechazi dał tego dowód: 

„(…) kiedy Gechazi, sługa Elizeusza, człowieka Bożego, pomyślał sobie: Cóż to, mój pan 
oszczędził tego Aramejczyka, Naamana, nie przyjmując od niego tego, co przyniósł. 
Przysięgam na PANA: pobiegnę zaraz za nim i wezmę coś od niego”.  
(2 Księga Królewska 5,20) 

Słowo kiedy (w innych tłumaczeniach: tymczasem SNPD; gdy BP) otwierające ten wersetii, to 
ważny sygnał, że jego treść należy przeciwstawić temu, o czym była mowa wcześniej, i temu, 
co nastąpi dalej. 

Co Gechazi myślał o postępowaniu swojego pana? Jak ocenił jego decyzję? 
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Jak narrator opisuje Elizeusza? Jak go scharakteryzował? 

 

 

 

 

 

Jak Gechazi określa Naamana? Czy nazywa go tylko po imieniu? Jakie przesłanki kryją się za 
tym, co Gechazi myśli o Naamanie? 

 

 

 

 

 

Zwróciłeś uwagę na słowa Gechaziego w 2 Księdze Królewskiej 5,20: „Przysięgam na PANA”? 
Nie pierwszy raz padają te słowa w naszym tekście. Powtórzenia zawsze wymagają czujności i 
uwagi. Zaledwie kilka zdań wcześniej, w 2 Krl 5,16, tych samych słów użył Elizeusz. Czym 
różni się deklaracja proroka, od zapewnienia Gechaziego? 

 

 

 

 

 

W tym przypadku to powtórzenie sugeruje nam, że powinniśmy przeciwstawić wypowiedzi 
obu bohaterów opowieści. Dlaczego? Abyśmy łatwiej uchwycili fakt, że Gechazi nie służy 
Panu, ale sobie. 

Teraz przeczytaj poniższy fragment z 2 Księgi Królewskiej: 

Podczas jakiegoś napadu na Izraela, Aramejczycy wzięli do niewoli młodą dziewczynę, 
którą oddano na służbę żonie Naamana. Pewnego razu powiedziała ona do swojej pani: 
„O, gdyby tylko mój pan mógł stanąć przed prorokiem, który jest w Samarii. On 
uwolniłby go od trądu”.  
(2 Księga Królewska 5,2-3) 
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Co te wersety mówią o relacjach między Izraelitami a Aramejczykami? 

 

 

 

 

 

Czy młoda dziewczyna była u Naamana z własnej woli? Jak ta okoliczność mogłaby wpłynąć 
na jej relację z Naamanem i jego żoną? 

 

 

 

 

 

Jak młoda dziewczyna odnosi się do Naamana? Po imieniu? Co słowa, w jakich zwraca się do 
niego mówią o ich wzajemnej relacji? 

 

 

 

 

 

W tekście jest tylko jedno zdanie młodej dziewczyny. Co jej słowa mówią ci o jej charakterze? 

 

 

 

 

 

  



CO JEŚLI…? 
Co jeśli oszuka cię przyjaciel? 
2 Księga Królewska 5,5.10-16.20-27 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2013, 2017 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D04 

5 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

Zarówno młoda dziewczyna do Naamana, jak i Gechazi do Elizeusza zwracają się słowami 
„mój pan”. Czy Gechazi służył swojemu panu? Wyjaśnij, co o tym sądzisz. 

 

 

 

 

 

Teraz zanotuj kilka uwag na temat kontrastów, jakie zarysowują się między sługą Elizeusza 
a służącą Naamana. 

 

 

 

 

Opowieść o dwóch służących 

Jeśli ktokolwiek miał tu powód do urazy i gniewu, to była to ta młoda Izraelitka, służąca 
Naamana, wykradziona z domu i zniewolona przez porywaczy. Jednak ze względu na swój 
charakter, ta młoda dziewczyna stała się pośrednikiem Bożej łaski dla pogan. 

W całym Starym Testamencie lud Boży często był na wygnaniu. Była to forma Bożej kary. 
Korzystając z zasobów https://apologetykabiblijna.pl/biblia/wyszukajiii wyszukaj słowo 
wygnanie. Zwróć uwagę, ile razy się pojawia i wynotuj kilka przykładów lub poszukaj go 
w słowniku biblijnym, aby uzyskać dodatkowe informacje. Zanotuj swoje przemyślenia. 

 

 

 

 

 

Lud Boży z różnych powodów znajdował się na wygnaniu. Jednak zawsze, bez względu na to, 
gdzie byli i z jakiego powodu, Bóg niezmiennie oczekiwał od nich wierności i rzetelności 
w postępowaniu. Pozostawił Izraelitom niezmienny nakaz, jak mają żyć nawet w niewoli. 
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W Księdze Jeremiasza 29,4–23 znajdziesz przesłanie do uprowadzonych do Babilonu. 
Przeczytaj ten tekst i zwróć szczególną uwagę na werset 7.: 

Starajcie się o pomyślność dla tego miasta, do którego was zesłałem. Módlcie się za nie do 
PANA, gdyż od jego pomyślności zależy wasza pomyślność.  
(Księga Jeremiasza 29,7) 

Domyślne „Ja” w tym zdaniu, odnosi się do Boga. W 5. rozdziale 2 Księgi Królewskiej młoda, 
bezimienna niewolnica okazała serce Boga, o którym mowa w proroctwie Jeremiasza. Traktuje 
swojego prześladowcę z większą łaską i duchową głębią niż Elizeusza jego „prawa ręka”! 
Postępowała tak jak Elizeusz. Obydwojgu zależało na lojalnej służbie ich Bogu pełnym łaski. 
Cechowali się pokorą i pewnością siebie, które wynikają ze służenia Bogu, a nie mamonie. 

Jaki był rezultat wierności Elizeusza i młodej dziewczyny? Cud jeszcze większy od 
uzdrowienia z trądu! Naaman oznajmił:  

„(...) odtąd nie będę już składał całopaleń ani ofiar innym bogom, jak tylko PANU”  
(2 Księga Królewska 5,17). 

Wtedy na scenę wkracza Gechazi i przerywa proces pokuty Naamana. Nie chce widzieć, jak 
„ten Aramejczyk” dostępuje Bożej łaski. Chce go ukarać. Gechazi uważa, że Naaman musi 
ponieść koszty uzdrowienia. 

Przeczytaj 2 Księgę Królewską 5,20–27. Jakie działania podejmuje Gechazi? Co go 
motywowało? Jakie poniósł konsekwencje? 

 

 

 

 

 

Czy w naszych kościołach można dziś spotkać się z Gechazim i jemu podobnymi? W czym 
przejawia się ich postawa? Jaki wpływ mają oni na swoje otoczenie? 
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Czy takich jak Elizeusz i młoda dziewczyna można spotkać dziś w naszych kościołach? Jak się 
przejawia ich postawa? Jaki wpływ mają „Elizeusze” i „młode dziewczęta” na swoje otoczenie? 

 

 

 

 

 

Do której grupy należysz ty – bardziej przypominasz Gehaziego, czy młodą dziewczynę 
i Elizeusza? Jak się to przejawia? Bądź konkretny. 

 

 

 

 

 

Czy są jacyś „Aramejczycy”, którzy twoim zdaniem powinni ponosić koszty swojej sytuacji? 
Napisz o tym modlitwę do Boga. 

 

 

 

 

 

 

  Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski 

Na podstawie tego fragmentu pastor Chuck Swindoll proponuje dwa praktyczne wnioski, 
które można wdrożyć w swoim życiu. 

• Nie pozostawiaj w swoim sercu żadnego miejsca na oszustwo. Pomoże ci, jeśli zawsze 
będziesz zadawał sobie pytanie: „Co należy zrobić, co jest słuszne?” 

• Strzeż się racjonalizowania. Pomoże ci, jeśli zawsze będziesz zadawał sobie pytanie: 
„Czym się motywuję?” 

  



CO JEŚLI…? 
Co jeśli oszuka cię przyjaciel? 
2 Księga Królewska 5,5.10-16.20-27 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2013, 2017 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D04 

8 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

Teraz, gdy przyjrzałeś się kontrastom jakie zachodzą między Gechazim, a Elizeuszem i młodą 
dziewczyną, wyciągnij wnioski i zapisz je poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, pomóż mi strzec mojego serca przed oszustwem. Daj mi Twoją mądrość, abym 
w każdych okolicznościach mógł rozeznać, jak właściwie postąpić, z właściwą motywacją. 
Chcę obracać się w towarzystwie znanym ze swojej uczciwości i bezinteresowności. Dopomóż 
mi w tym. Daj mi wiarę, abym służył Tobie z czystością na moich ustach i w moim sercu. 
Amen. 

 
i Ch. Swindoll, Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Wrocław 2019, s. 20. 
ii W innych polskich tłumaczeniach (np. BG. BW, BT i SNP należy cofnąć się do 19. wersetu. Drugie zdanie 
w tym wersecie rozpoczyna się od słowa: wtedy (BW); kiedy (BT); a gdy (BG, SNP) 
iii Biblia – wyszukiwarka, https://apologetykabiblijna.pl/biblia/wyszukaj [dostęp 23-12-2022] 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Życie w oparciu o łaskę nie oznacza braku odpowiedzialności. Nikt 
nigdy nie okazał ludziom większej łaski niż Jezus. A ponieważ kochał 
ludzi, to gdy zmierzali w złym kierunku, konfrontował się z nimi. 

Pastor Chuck Swindoll wyjaśnia, czym konfrontacja jest, a czym nie 
jest: 

Musimy zrozumieć czym jest konfrontacja. To miłość w akcji. To 
dbanie o czyjeś dobro. To udzielana komuś pomoc. Pomoc w 
zrozumieniu, że podąża złą drogą. Drogą prowadzącą do kłopotów 
i niebezpieczeństwa. Ale to również wyraz tego, że z twojej strony 
nic się nie zmieniło. Wyraz tego, że twoja miłość sprawia, iż 
w takiej sytuacji nie możesz po prostu odwrócić głowy w inną 
stronę i udawać, że nic nie widzisz. Nie znaczy to, że chcesz kimś 
sterować lub realizować swoje legalistyczne zapędy i go sobie 
podporządkować. Widzisz, istnieje ogromna różnica między 
konfrontacją z kimś, kto po prostu musi usłyszeć kilka cierpkich 
słów, a próbą podporządkowania sobie kogoś tak, by działał wedle 
twojej woli. 

Jednym z najlepszych przykładów troskliwej konfrontacji w Piśmie 
Świętym jest rozmowa Natana z Dawidem, który zgrzeszył z Batszebą. 
Posłużymy się naszą metodą odkrywania Biblii, aby zagłębić się w ten 
epizod i zrozumieć co robić, gdy przyjdzie nam skonfrontować kogoś 
z grzechem. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Korelacja to jedna z czterech głównych składowych indukcyjnego 
studium biblijnego: 

• Analiza tekstu: wniknij w tekst Pisma Świętego, „nasyć się” nim. 

• Interpretacja: zbadaj znaczenie Pisma Świętego. 

• Korelacja: porównaj prawdy Pisma Świętego. 

• Zastosowanie: zastosuj mądrość Pisma Świętego. 

 

Czym jest konfrontacja? 

To miłość w akcji. 

To dbanie o czyjeś dobro. 

To udzielana komuś 

pomoc.  

Pomoc w zrozumieniu, że 

podąża złą drogą. Drogą 

prowadzącą do kłopotów 

i niebezpieczeństwa. 

- Charles R. Swindoll 
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Porównując różne fragmenty Biblii mówiące o Natanie, ubarwiamy nasz obraz człowieka, 
który stanął oko w oko z królem Dawidem. W słowniku biblijnym pod hasłem Natan możesz 
znaleźć pięć różnych osób. Co ciekawe, Dawid nadał to imię jednemu ze swych synów, 
których urodziła mu Batszeba (1 Księga Kronik 3,5) – być może w hołdzie człowiekowi, który 
miał odwagę, by z troską napomnieć króla aby dojrzał swój grzech! 

Prorok Natan był częścią życia Dawida na długo przed tym wydarzeniem. O Natanie po raz 
pierwszy czytamy, gdy zachęca Dawida do wzniesienia świątyni (2 Księga Samuela 7,2-3). Ale 
po tym jak Pan objawił prorokowi swoją wolę, ten powiadomił króla, że Bóg nie wybrał go do 
budowy świątyni; zamiast tego Bóg zbuduje „dom” dla Dawida – to znaczy linię królewską 
jego potomków. Dynastia Dawida nie była zwykłą dynastią. 

Co sprawia, że przymierze Boga z Dawidem jest kluczowe dla historii biblijnej i Bożego planu 
odkupienia? Porównaj następujące fragmenty i zapisz swoje spostrzeżenia:  
2 Księga Samuela 7,16; Psalm 89,35–38; Księga Izajasza 9,6–7; Ewangelia Łukasza 1,30–33. 

 

 

 

 

Konfrontacja z Dawidem sprawiła, że Natan pomógł zachować właściwą sukcesję w linii króla 
Dawida. W jaki sposób Natan pomógł przekazać królewskie berło temu synowi, którego Bóg 
wybrał i ustanowił do budowy świątyni? Przeczytaj 1 Księgę Królewską 1,11–30 i zapisz, do 
czego doszedłeś. 

 

 

 

 

Natan miał jeszcze inny wpływ na dom Dawida, jeśli wziąć pod uwagę jego pisma 
i zaangażowanie jego synów w rządy Salomona. Jaki? Przeczytaj 1 Księgę Królewską 4,5; 
1 Księgę Kronik 29,29; 2 Księgę Kronik 9,29. 

 

 

 

 

  



CO JEŚLI…? 
Co jeśli powinieneś przeciwstawić się komuś, kto grzeszy? 
2 Księga Samuela 12,1-14 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2013, 2017 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D05 

3 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

Co wynika z tego studium, jeśli chodzi o charakter relacji Natana z Dawidem? 

 

 

 

 

Przykład „trudnej miłości” 

Rany zadane przez kochającego wynikają z wierności 
(Księga Przysłów 27,6).  

Bóg wezwał Natana, przyjaciela Dawida, aby zadał mu głęboką, chirurgicznie precyzyjną ranę 
– nie po to, by go zniszczyć, ale by ocalić jego duszę. 

Grzech cudzołóstwa Dawida z Batszebą rozpoczął się jak wszystkie nowotwory, skrycie  
i w tajemnicy. Ale potem chore komórki zaczęły się namnażać, co spowodowało tuszowanie 
jej ciąży, zabójstwo jej lojalnego męża Uriasza na polu bitwy i skandaliczne małżeństwo. 
Przeczytaj o tym nikczemnym romansie w 11. rozdziale 2 Księgi Samuela. Kończy się 
następującym oświadczeniem:  

Ale postępek, jaki Dawid popełnił, nie spodobał się PANU  
(2 Księga Samuela 11,27). 

 Wskazówki pomocne do odkrywania Biblii 

Pastor Chuck Swindoll zaleca użycie wyobraźni, aby lepiej „wejść” w tekst biblijny i w pełni 
zaangażować się w emocje i znaczenie danej sceny. Wypróbuj tę technikę podczas czytania 
2 Księgi Samuela 12,1–14. 

Wejdź w rolę Natana – przyjaciela Dawida i całej jego rodziny – w momencie, gdy Bóg 
objawił mu rozmiar grzechu Dawida i nakazał mu konfrontację (2 Księga Samuela 12,1). 
Zapisz, jak wyobrażasz sobie myśli i emocje Natana. 
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Jaki był cel opowieści Natana (2 Sm 12,1–6)? A co sprawiło, że okazała się ona tak skuteczna? 
Dawid przecież sam był kiedyś biednym pasterzem? 

 

 

 

 

 

Przyjrzyj się uważnie słowom konfrontacji Natana w 2 Księdze Samuela 12,7–14. Z którą 
składową nagany najłatwiej możesz się utożsamić? W odpowiedzi może ci pomóc podzielenie 
tego fragmentu na trzy części: 12,7–9; 12,10–11; oraz 12,13–14. 

 

 

 

 

 

Słowa opowieści Natana pobudzają emocje Dawida. Dzięki temu tworzy sobie w wyobraźni 
obraz, który dotyka jego serca. Gdy już to nastąpiło, wtedy Natan mówi wprost: „Ty jesteś 
tym człowiekiem!” (2 Księga Samuela 12,7). W ten sposób „okno” przypowieści zamienia się 
w lustro, które daje Dawidowi wgląd w jego prawdziwą naturę. Ale Natan nie pozostawia 
Dawida z jego grzechem. Roztacza przed nim wizję strasznych konsekwencji, by zaraz potem 
dać nadzieję na przebaczenie. „Pan ci przebaczył” (2 Sm 12,13). 

Jak te komponenty muszą ze sobą współgrać, aby stworzyć najbardziej efektywny model 
konfrontowania kogoś z jego grzechem? 
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  Zastosowanie: O czym należy pamiętać konfrontując się z innymi? 

Pastor Chuck Swindoll proponuje sześć wskazówek: 

• Pozwól, aby Bóg cię prowadził. To Pan posłał Natana. Tak samo i my, kiedy stajemy 
do konfrontacji, musimy wyczuć Boże prowadzenie. 

• Wybierz odpowiedni czas. Módl się o najstosowniejszą chwilę na rozmowę, wybierz 
ustronne miejsce aby się nie rozpraszać i rozmawiaj patrząc partnerowi w oczy. 

• Mów prawdę. Odrób pracę domową, aby precyzyjnie koncentrować się na 
obiektywnych faktach, nie powtarzaj zasłyszanych plotek. 

• Mądrze dobieraj słowa. Natan posłużył się opowieścią. Posłuż się poruszającym 
przykładem, aby zmiękczyć serce adwersarza i osłabić jego gotowość do agresywnej 
obrony. Nie powinieneś stawiać go pod presją oskarżeń, zanim będzie je gotowy 
usłyszeć. 

• Zawsze dawaj nadzieję. Twoim celem zawsze jest odnowa poprzez przebaczenie, a nie 
potępienie i zawstydzanie. 

• Wynik pozostaw Bogu. Możesz nie otrzymać odpowiedzi, na którą liczyłeś. Mimo to 
wykonałeś swoją część zadania. Niech Bóg nadal działa w życiu napomnianego. 

Czy Pan popycha cię do konfrontacji z przyjacielem lub członkiem rodziny, którego kochasz? 
Skorzystaj z tych wskazówek, aby opracować precyzyjny plan rozmowy. 

 

 

 

 

 

Nasze studium kończą dwie ostatnie myśli Chucka Swindolla: 

Konfrontacja nie powinna być niczym przyjemnym. Powinna być pełna łez, nigdy dumy 
czy radości. Podczas niej twoje serce pęka, a dzieje się tak dlatego, że musisz powiedzieć 
coś niemiłego komuś, na kim szczególnie ci zależy. 

Przywoływać kogoś do porządku powinno się w sposób łagodny, nie tak, by wpędzać go 
w poczucie wstydu. Konfrontacja nie powinna opierać się na krzyku, złości, a łagodności. 
Byś i ty nie uległ kiedyś takiej samej pokusie. 
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  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, daruj mi odwagę i nastawienie wielkiej łaskawości. Daj mi dobre wyczucie czasu, 
w oczekiwaniu na Twoje prowadzenie, gdy będziesz z ogromną cierpliwością pracował 
w życiu tych, na których mi zależy. W tym procesie łaski modlę się, abyś zmiękczył serce 
grzeszącego i użył mnie tak, aby otworzyć drzwi Twojemu Duchowi, aby doznał uzdrowienia 
i odnowy. Amen. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Dawid jest na samym dnie. Już bardziej nie mógł być upokorzony. 
Obrzucony kamieniami i obelgami, publicznie mu złorzeczono. Całą 
tą nienawiścią zionął jeden człowiek o imieniu Szimei. Czytamy o tym 
w 2 Księdze Samuela 16,5-14. Z wykładu pastora Chucka Swindolla 
o tym paskudnym i podłym wydarzeniu możemy się wiele nauczyć, 
jak znosić złe traktowanie. 

W dzisiejszym studium skupimy się przede wszystkim na tym, jak 
Dawid znalazł się w tej sytuacji. 

  PÓJDŹMY GŁĘBIEJ: ANALIZA KONTEKSTU 

W swoim wykładzie pastor Chuck Swindoll odnosi się do szyderstw, 
którymi Shimei obrzucał Dawida. Król był wtedy w najgorszym 
momencie swego życia, najbardziej poniżony. Jak do tego doszło? Jeśli 
spojrzymy na ten fragment w oderwaniu od reszty historii, umknie 
nam spora część powodów tej sytuacji. 

W swojej książce Odkrywanie Biblii pastor Chuck Swindoll pisze: 

Istnieje kilka kluczowych pytań, które musimy zadać, kiedy 
interpretujemy Biblię, aby upewnić się, czy robimy to w sposób 
odpowiedzialny i poprawny. Pytanie, od którego dobrze jest 
zacząć, brzmi: „W jakim kontekście znajduje się dany fragment?”. 

Każdy werset posiada swój kontekst — nawet pierwszy werset 
w Biblii. Kiedy zaczynamy czytać tekst w środku akapitu (…), 
musimy dowiedzieć się, co znajduje się przed i zaraz po nim. 
Powinniśmy umieścić analizowany werset we właściwym 
kontekście. Jeśli nam się to nie uda, dość szybko może okazać się, 
że doszliśmy do błędnych wniosków. Kontekst pomaga nam 
zachować zgodność z właściwym znaczeniem tekstu.i 

To dobre miejsce, aby się zatrzymać i zapoznać z ciekawym 
komentarzem do 2 Księgi Samuela. Najpierw przeczytaj materiał 
wprowadzający na początku sekcji. Następnie przeczytaj komentarz 
do konkretnego fragmentu i zrób notatki. Co rzuca ci się w oczy jako 
istotne? Jaki szczegół dotyczący tego fragmentu został podkreślony  

 

Działanie Boga zawsze 

będzie wydawać nam się 

wolniejsze, niż byśmy 

sobie tego życzyli. 

Zwłaszcza, gdy 

doświadczamy 

niesprawiedliwego 

traktowania. Ale możesz 

być pewien tego, że Jemu 

nic nie umknie. 

- Charles R. Swindoll 
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w komentarzu, który pomoże ci zrozumieć trudną sytuację Dawida? 

Jak Dawid z króla rezydującego w pałacu, stał się zbiegiem, którego obrzucono kamieniami? 
Przeczytajmy Pismo Święte, aby odkryć kontekst, który doprowadził go do takiego poniżenia 
w Bahurim. (W tym studium będziemy czytać dość dużo tekstów Słowa Bożego!) 

Toksyczne korzenie, pogmatwane drzewo genealogiczne 

• Dawid miał wiele żon i dzieci. 

Przeczytaj 1 Księgę Kronik 3,1–9 i wypisz imiona wszystkich żon i dzieci Dawida. 
Należy pamiętać, że nie jest to lista kompletna. 

 

 

 

 

 

• Dawid siedział w swoim pałacu, kiedy powinien był być na wojnie.  

Przeczytaj 2 Księgę Samuela 11,1. Zwróć uwagę, jak narrator rozpoczyna ten rozdział. 

 

 

 

 

 

• Dawid zgwałcił Batszebę i dopilnował, by jej mąż został zamordowany. 

Przeczytaj 2 Księgę Samuela 11 i zanotuj swoje obserwacje. 
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• Dawid nie ochronił swojej córki Tamar ani nie ukarał syna Amnona. 

Przeczytaj 2 Księgę Samuela 13,1–22 i zwróć uwagę na tych, którzy coś mówią i na 
tego, kto milczy. 

 

 

 

 

 

• Absalom działał, ponieważ Dawid był bezczynny i bierny. 

Przeczytaj 2 Księgę Samuela 13,22–39 i zwróć uwagę na język, akcję, milczenie 
i dystans. Zwróć uwagę na strategię Absaloma: zwabił do siebie winowajcę i go 
zamordował. 

 

 

 

 

 

• Dawid tęsknił za Absalomem, ale nie mógł się zdobyć na pojednanie. Zamiast tego 
zachował milczenie i dystans. 

Zwróć uwagę na 2 Księgę Samuela 14,24, a następnie 14,28–32. Czy to dystans 
Dawida pogłębił narastającą gorycz Absaloma? 
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Gdy Dawid zgrzeszył przeciwko Bogu, Batszebie i Uriaszowi, jak długo trwało, zanim 
Bóg ponownie dopuścił go do swojej obecności? 

 

 

 

 

 

• W 15 rozdziale 2 Księgi Samuela czytamy, że Absalom doprowadził do zamachu 
stanu. 

Przeczytaj ten rozdział i zobacz, jak Absalom prowadził kampanię, aby zdobyć 
przychylność ludu. Zanotuj swoje spostrzeżenia. 

 

 

 

 

 

  Jaki Ojciec, taki Syn 

Rodzina może wpaść w tarapaty z dwóch powodów: za sprawą czynników zewnętrznych, 
albo wewnętrznych. To kłopoty wewnętrzne spustoszyły dom Dawida.  

Księga Powtórzonego Prawa 17,17 mówi:  

„[Król] Nie powinien brać sobie zbyt wielu żon, gdyż to mogłoby uwieść jego serce”.  

Nienasycone sprowadzanie nowych nałożnic miało druzgocący wpływ na Dawida. 11 rozdział 
2 Księgi Samuela to tylko migawka tego, co się dzieje, gdy potężny król postanawia nie 
trzymać się prawa Bożego, ale żyje tak, jak mu się podoba. 

Bóg przebaczył grzech Dawida popełniony z Batszebą (2 Sm 11), ale on musiał żyć 
z nieustającymi jego konsekwencjami. 

Pastor Chuck Swindoll wyjaśnia:  

„Dawidowi zostało przecież wybaczone, czyż nie?” Zgadza się, całkowicie wybaczone. Ale 
czy to znaczy, że wszystkie problemy zostały raptem rozwiązane? Że nagle wszystko było 
w porządku? Oczywiście, że nie. Niektóre grzechy niosą za sobą konsekwencje i to 
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 pomimo tego, że każdy grzech został nam odpuszczony. Te konsekwencje potrafią być 
niezwykle gorzkie, ciężkie, nierzadko bolesne. 

Z jakimi konsekwencjami borykał się Dawid? Bóg zapowiedział, że „bliski” będzie współżył 
z jego żonami w biały dzień (2 Księga Samuela 12,11). Innymi słowy, grzechy, które Dawid 
popełnił w skrytości, zostaną przeciw niemu popełnione na oczach wszystkich. 

Hebrajskie słowo przetłumaczone jako „bliski – rea – ma szeroki zakres semantyczny — może 
znaczyć „przyjaciel”, „najbliższy partner” lub „kolega”. Jednak w odniesieniu do zapowiedzi 
proroka Natana oznacza, że katastrofa przyjdzie z domu czy ze strony rodziny Dawida. 
„Bliski” w 2 Księdze Samuela 12,11 oznacza „krewnego”, „bliźniego”. 

W 2 Sm 16,22 Absalom, na oczach Izraela, uprawiał seks z kobietami swego ojca – być może 
na tym samym dachu, z którego Dawid patrzył na Batszebę. Akt ten miał również znaczenie 
polityczne: spać z nałożnicami króla oznaczało ogłosić się królem w jego miejsce. Spełniła się 
smutna przepowiednia Natana, Absalom odebrał żony Dawidowi. 

Z pewnością 16. rozdział 2 Księgi Samuela nie jest najradośniejszym tekstem, który można 
dedykować na dzień ojca. Dynamika stosunków między Dawidem a Absalomem służy jako 
potężna przestroga. Sekretne, samolubne postępowanie Dawida – napaść na Batszebę, 
zlecenie zamordowania Uriasza – dla synów Dawida, Amnona (2 Sm 13,1-20), Absaloma 
(2 Sm 16,20-23) i Adoniasza (1 Księga Królewska 2,15-25) stały się wzorem ulegania 
pożądaniu i sprawowania władzy. 

  Zastosowanie: Jakie znaczenie mają dla nas doświadczenia Dawida? 

Teraz, gdy poznaliśmy kontekst historyczny, możemy prześledzić drogę Dawida do 
upokorzenia, jakiego doznał w Bahurim. Możemy również podziwiać jego pokorną reakcję na 
słowa rozsierdzonego Shimeia i domniemywać, że król, pamiętny na słowa proroka Natana 
uznał, że to jego grzechy sprokurowały tę sytuację! 

Oto kilka lekcji, których możemy się nauczyć ze zdarzenia w Bahurim: 

• Tak! Bóg łaskawie przebacza chrześcijanom, często jednak wmawiamy sobie, że łaska 
oznacza usunięcie wszystkich konsekwencji grzechu. Czasami to przeświadczenie 
sprawia, że pozwalany sobie na to, aby dać się wciągnąć w grzech przez moc swojej 
cielesności. Jak tego uniknąć? Aby na każdym kroku życia móc powiedzieć grzechowi 
„nie”, mamy nieograniczoną moc w Osobie Ducha Świętego 

• Choć nam się wydaje, że popełniamy grzechy w ukryciu, to żywy Bóg widzi je 
doskonale. 

• Ludzie z naszego kręgu, na których mamy wpływ – dzieci, współpracownicy, 
rówieśnicy, małżonkowie – obserwują i naśladują nas bardziej, niż nam się wydaje. 
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• Panowie, chłopcy w naszym otoczeniu uczą się jak traktować kobiety na podstawie 
tego, co robimy i mówimy. 

• W Psalmie 51,19 Dawid napisał: Ofiarą dla Boga jest duch skruszony; udręczonym 
i uniżonym sercem Bóg nie pogardzi. Dawid był o tym głęboko przekonany. Gdy 
jesteśmy złamani, Bóg od nas nie odstąpi. Uznaje naszą skruchę. 

• Nawet pobożni mogą zawieść. A Boża miłość wciąż obficie się rozlewa. 

• Szukaj pojednania, a nie izolacji. Nie oczekuj, że mniej dojrzali ludzie zrobią to, co 
należy: ty masz to zrobić. 

• Powiedz coś. Nie milcz w obliczu niesprawiedliwości i nie bądź bierny. 

Jakie jeszcze wnioski wyciągnąłeś z dzisiejszego studium? Co chcesz z tym zrobić? 

 

 

 

 

Zastosowanie pastora Chucka: cztery praktyczne sugestie 

• Proś Boga, aby dał ci twardszą skórę. 

• Pamiętaj, że Bóg jest w pełni świadomy i zaangażowany, nawet gdy milczy. 

• Próbując wszystko naprawić, polegaj na łasce Bożej. 

• Znajdź pocieszenie, polegając na Bożym miłosierdziu. Pastor Chuck mówi:  

Miłosierdzie jest Bożą posługą, którą pełni On na rzecz cierpiących i pokrzywdzonych. 
Skorzystaj z niej. Zdajesz sobie sprawę z tego, że w Piśmie jest odniesienie do 
odpoczynku w miłosierdziu? Odpocznij w nim. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Rozważ słowa hymnu: „Przyjdźcie niepocieszeni”. Niech staną się słowami twojej modlitwy, 
gdy będziesz siadał na przebłagalni Boga. 

Przyjdźcie, niepocieszeni, ze swoim smutkiem. 
Przyjdźcie do przebłagalni, żarliwie uklęknijcie; 
Przynieście tu swe zranione serca, opowiedzcie swą udrękę. 
Ziemia nie ma smutku, którego niebo nie może uleczyć. 
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Radość opuszczonych, Światło zbłąkanych, 
Nadzieja pokutujących, niegasnąca i czysta, 
Tutaj przemawia Pocieszyciel, czule mówiąc: 
„Ziemia nie ma smutku, którego niebo nie może uleczyć.” 

Oto Chleb Życia; zobacz wody płynące, 
Z tronu Bożego, czyste, płyną z góry; 
Przyjdźcie na ucztę miłości; przyjdźcie, zawsze to wiedząc 
Ziemia nie ma smutku, którego niebo nie może uleczyć.ii 

 
i Ch. Swindoll, Odkrywanie Biblii: W poszukiwaniu przepisu na życie. Wrocław 2019, s. 134. 
ii T. Moore & T. Hastings “Come Ye Disconsolate” [tłum. własne] 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Wyobraź sobie świat, w którym nie wolno byłoby dawać drugiej 
szansy. Miałbyś tylko jedną szansę, a jeden błąd dyskwalifikowałby cię 
z ponownej próby. Żadnych powtórek. Żadnych apeli o pobłażliwość. 
Jeden błąd i po sprawie! 

Cóż to byłby za surowy świat! A jednak możemy się w nim znaleźć, 
ilekroć nam się nie uda i zdecydujemy się poddać, zamiast spróbować 
jeszcze raz. Być może rezygnujemy, ponieważ wstyd nam 
podpowiada, że na drugą szansę nie zasługujemy. A może poddajemy 
się, ponieważ nikt nigdy nie pojawił się obok nas z pocieszającym 
uściskiem i ofertą pomocy. 

W tym studium przeczytamy historię młodego człowieka, którego 
porażka wtłoczyła w realia trudnego świata bez drugiej szans..., 
dopóki inny człowiek, którego imię oznacza „Syn Zachęty”, nie 
wprowadził go do królestwa łaski, gdzie nie istnieje coś takiego jak 
grzech nie do przebaczenia, a żadna porażka nie jest ostateczna. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Wkraczamy w tę historię, gdy Paweł i Barnaba omawiają plany, aby 
wrócić do miast, gdzie głosili Słowo Pańskie, odwiedzić tamtejszych 
braci i zobaczyć, jak radzą sobie nowi wyznawcy Chrystusa 
(Dzieje Apostolskie 15,36). Co do tego planu, byli zgodni. Ale potem 
trafili na rafę konfliktu, jak to się czasem zdarza nawet najlepszym 
przyjaciołom. 

Czego dotyczył ich punkt sporny? Przeczytaj 15. rozdział 
Dziejów Apostolskich, wersety 37–38. 

 

 

 

 

 

 

 

Dzisiaj rozmawiamy 

o drugiej szansie. Ale tak 

naprawdę polega to 

przecież na ciągłym 

wybaczaniu drugiej 

osobie, raz za razem. 

- Charles R. Swindoll 
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Ich kłótnia rozlała się po wzburzonym morzu, które napotkali podczas swojej pierwszej 
podróży misyjnej. Wśród wielu kłopotów, z jakimi wówczas się borykali, był też rozdzierający 
serce cios, kiedy Jan Marek, który towarzyszył Pawłowi i Barnabie „jako ich pomocnik” 
(Dz 13,5), opuścił ich w portowym mieście Perge na wybrzeżu Pamfilii. Tekst nie wspomina 
o przyczynie, tylko o fakcie: Jan jednak odłączył się od nich i powrócił do Jerozolimy 
(Dz 13,13). 

Pogrzebmy trochę aby odkryć, kim był Jan Marek i kilka możliwych motywów porzucenia 
przez niego statku. 

 Narzędzia do odkrywania Biblii 

W naszej metodzie Odkrywanie Biblii przydatnym narzędziem, które pomaga wyjaśnić 
znaczenie danego fragmentu, jest mapa regionu z właściwego okresu historii. Zwróć uwagę na 
geograficzne tło tych wydarzeń, lokalizując Pamfilię. Możesz posłużyć się Atlasem Biblijnym 
dostępnym na stronie http://mapabiblii.pl/index.php?id=nowyi, wybierając mapę 
zatytułowaną „1 Podróż misyjna Pawła”. Mapy podróży misyjnych Pawła znajdują się również 
w wielu wydaniach Biblii. 

Prześledź trasę pierwszej podróży misyjnej Pawła z Antiochii w Syrii przez wyspę Cypr, 
a następnie na północ do wybrzeży Pamfilii i dalej. Znajdź miasto Perge, zwróć uwagę na jego 
położenie na równinie rzeki Cestrus u podnóża zdradzieckich gór Taurus. 

Słownik biblijny ISBE opisuje uwarunkowania geograficzne Pamfilii w następujący sposób:  

Kraina leżąca wzdłuż południowego wybrzeża Azji Mniejszej, otoczona od północy 
Pizydią, od wschodu Cylicją, od zachodu Licją, a od południowej strony Morzem 
Śródziemnym. (Dzieje Apostolskie 2,10; 27,5) 

W najdawniejszych czasach Pamfilia była jedynie wąskim pasem lądu, nie większym niż 
30 km wzdłuż i 15 km wszerz, otoczonym podstawą gór i morzem. Imponujące pasmo 
gór Taurus otacza tę krainę praktycznie z trzech stron i izoluje je od reszty Azji Mniejszej. 
Znajdujące się tam rzeki niegdyś służyły żegludze, a później nawodnieniu terenów. 
Na powierzchnię krainy wpływ miały rwące górskie potoki. Równa i żyzna ziemia 
przybrzeżna była z jednej strony dobrze nawodniona, z drugiej jednak wilgotne powietrze 
było wyczerpujące i zawsze szalała tam zabójcza gorączka. W starożytności istniało kilka 
dróg prowadzących z wybrzeża na szczyt stromej góry: jeden z nich, potocznie zwany 
„drabiną z szerokimi schodami” zobaczyć można nawet dziś.ii 
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Czego dowiadujesz się ze specyfiki tego regionu? 

 

 

 

 

 

Dlaczego Jan Marek odszedł? 

Komentatorzy biblijni zaproponowali różne teorie, aby rozwiązać zagadkę, dlaczego Jan 
Marek opuścił zespół misyjny i udał się do Jerozolimy. Jedną ze wskazówek był właśnie cel 
jego podróży – Jerozolima. Do kogo w Jerozolimie Jan Marek pragnął powrócić i jak ta 
tęsknota mogła wpłynąć na jego decyzję (Dzieje Apostolskie 12,12)? 

 

 

 

 

 

Kolejna wskazówka zawarta jest w Liście Pawła do Galatów, gdzie wspomina o złym stanie 
swego zdrowia, kiedy po raz pierwszy do nich dotarł (Jana Marka już z nimi nie było). 
Przeczytaj List do Galatów 4,13 w świetle tego, czego dowiedziałeś się o „nadmiernie gorącej” 
Pamfilii (powyżej), a następnie domyśl się powodu, dla którego Jan Marek zrezygnował 
z dalszej podróży. 

 

 

 

 

 

Komentatorzy biblijni wskazują jeszcze inne powody ucieczki. Niezależnie od tego, który 
z tych motywów skłonił Jana Marka do porzucenia towarzyszy, najważniejsze jest to, że 
w ogniu bitwy młody żołnierz zdezerterował. 
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Problem i punkty widzenia 

Problem, który doprowadził do konfliktu między Pawłem a Barnabą, był następujący: czy 
ktoś, kto w przeszłości zawiódł, powinien otrzymać drugą szansę? Barnaba odpowiedział: 
„Tak!” Paweł odpowiedział: „Nie ma mowy!” 

Pastor Chuck Swindoll w swoim komentarzu do Dziejów Apostolskich ujawnia namiętną 
intensywność ich argumentacji, która występuje w greckim oryginale: 

W Dziejach Apostolskich 15,37–38 wyrażenia „chciał zabrać” i „nie zgodził się” („uważał 
za słuszne” BW) występują w czasie przeszłym niedokonanym, co wskazuje na ciągłe lub 
powtarzające się działanie. Barnaba chciał wziąć Jana Marka i nie dawał za wygraną. Paweł 
czuł się równie zdeterminowany i nie chciał ustąpić. Żaden z nich nie chciał się wycofać, 
co spowodowało eskalację sporu aż do ostrej kłótni (paraxysmos [3948]). Właśnie od tego 
greckiego terminu wywodzimy słowo paroksyzm. W grece klasycznej pisarze medyczni 
używają tego słowa, aby opisać nagły, gwałtowny spazm, taki jak kaszel lub atak padaczki. 
Powietrze gęstniało od narastającego napięcia i namiętności, gdy każdy z mężczyzn 
reagował na argumenty drugiego z paroksyzmem.iii 

Jak w przypadku większości gorących sporów, ważne mogą być różne aspekty obu punktów 
widzenia. Z jednej strony Barnaba martwił się o swojego krewnego – tak, Jan Marek był jego 
kuzynem (List do Kolosan 4,10) – z drugiej strony, Paweł martwił się o misję. Dla Barnaby 
sprawa dotyczyła krewnego i jego przyszłości jako obiecującego misjonarza. Dla Pawła była 
to kwestia zbawienia dusz i przyszłości chrześcijaństwa. 

Myślę, że nie będzie to zbytnim uproszczeniem, jeśli powiem, że Paweł kierował się 
głową, Barnaba zaś – sercem.iv 

Rozważając punkty widzenia Barnaby i Pawła, wymień powody które przemawiają za 
i przeciw temu, by Janowi Markowi dać drugą szansę. Aby zachęcić cię do myślenia, 
zamieściliśmy kilka wersetów biblijnych, do których sprzeczający się mężczyźni mogli się 
odwołać, na poparcie swoich argumentów. 

Punkt widzenia Barnaby 
Psalm 103,8–10;  

Dzieje Apostolskie 9,26–30; 11,25–26 

Punkt widzenia Pawła 
Księga Przysłów 25,19;  
Ewangelia Łukasza 9,62 
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Każdy pogląd zgodny jest z Pismem Świętym. Obie strony mają uzasadnienie. Ale żaden 
z nich się nie wycofał. Nie mogąc dojść do porozumienia, ci dwaj misjonarze, których relacje 
przypominały więzi braterskie, wybrali jedyne rozwiązanie, na jakie mogli się zgodzić. 
Przeczytaj Dzieje Apostolskie 15,39–41 i zapisz, co się stało, i jak Bóg wyprowadził dobro 
z tych trudnych okoliczności. 

 

 

 

 

 

 

Epilog 

Paweł założył kościoły w Azji i Europie, a Barnaba był mentorem Jana Marka, który później 
stał się autorem Ewangelii Marka. Paweł wyrażał w stosunku do niego najwyższy szacunek 
(List do Kolosan 4,10; 2 List do Tymoteusza 4,11; List do Filemona 24). Strategia separacji 
zadziałała. Jan Marek dostał drugą szansę i chrześcijaństwo się rozprzestrzeniło! 

  Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski 

Co, jeśli potrzebujesz drugiej szansy z powodu przeszłej porażki, tak jak Jan Marek, lub 
z powodu grzechu? Po pierwsze, otwórz drzwi przebaczenia darowanego przez Chrystusa, 
aby przystąpić do Bożego tronu łaski. Tam otrzymasz miłosierdzie, którym Bóg obdarza 
grzeszników w potrzebie (List do Hebrajczyków 4,14-16). Po drugie, módl się o takiego 
mentora, jakim był Barnaba, aby cię poprowadził dodając ci otuchy. I po trzecie, podążaj 
następującymi krokami wiodącymi ku dojrzałości: pokornie przyznaj się do błędu nie 
szukając wymówek, szukaj przebaczenia od tych, których obraziłeś, dokonaj 
zadośćuczynienia, zaakceptuj wszelkie konsekwencje, a przede wszystkim bądź podatny na 
naukę. 

Co, jeśli nie zgadzasz się, podobnie jak Paweł i Barnaba, co do tego, czy dać komuś drugą 
szansę? W takiej sytuacji pastor Chuck proponuje następującą ścieżkę postępowania:  

Postaraj się zrozumieć inny punkt widzeniav 

Szukaj mądrego kompromisuvi 

Jeżeli konflikt nie ustaje, staraj się go jakoś rozwiązać, a nie trzaskaj drzwiamivii 

Zgódź się co do niezgody, nie będąc niemiłymviii 
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Czy jesteś obecnie w którejś z tych sytuacji – zastanawiasz się, czy dać komuś drugą szansę? 
Przejrzyj punkt po punkcie tę lekcję, módl się i określ kierunek, w którym powinieneś pójść. 

 

 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, pomóż mi postrzegać problemy z każdego punktu widzenia. Uwolnij mnie od 
zamykania się i niezgody. Uczyń mnie zarówno „przebaczającym” jak Barnaba, jak 
i „skutecznym” jak Paweł – osobą, która łączy przebaczającą łaskę z misyjną pasją.  
A kiedy mi się nie uda, pomóż mi nie rezygnować ze wstydu, ale zaakceptować drugą szansę, 
jaką dostaję od Ciebie i znaleźć zachęty, które wskażą mi lepszą drogę. Amen. 

 
i Wizualna pomoc do zrozumienia Pisma Świętego http://www.mapabiblii.pl/ [Dostęp: 30.12.2022] 
ii International Standard Bible Encyclopedia https://bible-history.com/isbe/p/pamphylia/ [Dostęp: 30.12.2022] 
(tłum. własne) 
iii Ch. Swindoll, Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary: Acts (Carol Stream, Ill.: Tyndale House, 
2016), s. 311.  
iv Ch. Swindoll, Przebudzenie Łaski: od wiary w łaskę do życia nią na co dzień. Wrocław 2021, s. 216. 
v Ch. Swindoll, Co jeśli … Bóg ma inny plan? Wrocław 2022, s. 126. 
vi Ibidem, s. 127. 
vii Ibidem, s. 128. 
viii Ibidem, s. 131. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

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

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

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

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

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

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

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

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

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

 

 

 

Bóg używa bólu 

i pognębienia by pozbyć 

się naszej arogancji 

i pychy, abyśmy 

świadomie polegali na 

Nim. 

- Charles R. Swindoll 
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 Narzędzia do odkrywania Biblii 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

Pastor Chuck Swindoll tak konkluduje: 

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

 



CO JEŚLI…? 
Co jeśli zmagasz się z trwałym kalectwem? 
2 List do Koryntian 12,1-10 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2013, 2017 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2022 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D08 

4 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

  Analiza tekstu: 2 List do Koryntian 12,7–10 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

  Interpretacja: 2 List do Koryntian 2,1-10 

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

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

Przykładowa zasada: 

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

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

Werset biblijny Zasady 

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

(2 List do Koryntian 12,7) 

 

 

 

 

 

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

(2 List do Koryntian 12,8-9) 

 

 

 

 

 

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

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

(2 List do Koryntian 12,10) 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

  Korelacja z 2 Listem do Koryntian 4,5-10 

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

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

 

 

 

 

 

Zastosowania proponowane przez pastora Chucka dają dodatkową zachętę. 

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

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

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

  MODLITWA KOŃCOWA 

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

Ojcze, 

 

 

 

 

Amen. 

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

Każdy pastor głoszący ewangelię musi być „przezorny jak wąż 
i nieskazitelny jak gołąb”. Zarówno oddany jak i zdyscyplinowany. 
Pełen współczucia a równocześnie silny. Wyrozumiały, a zarazem 
niezwykle czujny.  Pełny łaski w kontaktach z ludźmi i odporny 
na destrukcyjny krytycyzm. – Charles R. Swindoll 

To jest ogromna odpowiedzialność! Zanim rozprawimy się 
z argumentem, że w kontaktach z ludźmi, którzy trwają w grzechu 
trzeba zachować powściągliwość i że jest to zadanie zarezerwowane 
wyłącznie dla pastorów, musimy pamiętać, że każdy z nas jest sługą 
Ewangelii. 

W tym studium, opartym na metodzie Odkrywanie Biblii, zagłębimy 
się w tło Listu do Tytusa — listu zawierającego zasady równowagi 
przeznaczone dla sługi Ewangelii. 

  PÓJDŹMY GŁĘBIEJ 

To dobry moment, abyś spojrzał na spis treści swojej Biblii. Czy 
widzisz, gdzie umiejscowiony jest List do Tytusa? Oczywiście należy 
do grupy Listów. To gatunek literacki, który w Nowym Testamencie 
pojawił się za sprawą apostołów. W Listach zawarli oni wskazówki 
dotyczące życia codziennego. List do Tytusa zawiera oczywiste 
wskazówki, że napisał go Apostoł Paweł. 

To jeden z mniej znanych listów Nowego Testamentu, więc poświęć 
trochę czasu na zapoznanie się z jego treścią. Na naszej stronie 
internetowej znajdziesz wprowadzenie do wszystkich ksiąg biblijnych: 

https://iflpolska.pl/ksiegi-biblijne/i. Poniższe wprowadzenie do Listu 
do Tytusa pomoże ci przybliżyć charakter, kontekst i literacką 
wyjątkowość tej księgi. Wszystko to pomoże ci odkryć głębsze 
znaczenie fragmentu, który studiujesz. 

 

 

 

 

Ty chcesz mieć zdrowy, 

wartościowy i szczęśliwy 

kościół. Zatem ty jesteś za 

to odpowiedzialny. 

- Charles R. Swindoll 
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 Przegląd półek: Wprowadzenie do Listu do Tytusa  

Paweł dał się poznać jako autor Listu do Tytusa, nazywając siebie następująco: „sługa Boga 
i apostoł Jezusa Chrystusa” (List do Tytusa 1,1). Początki przyjaźni Pawła z Tytusem owiane 
są tajemnicą. Możemy jedynie domniemywać, że Tytus nawrócił się za sprawą Apostoła, skoro 
ten zwraca się do niego jako do „prawdziwego dziecka we wspólnej wierze” (Tt 1,4). 

Tytus towarzyszył Pawłowi w jego trzeciej podróży misyjnej, podczas której Apostoł 
przynajmniej raz wysłał go do Koryntu (2 List do Koryntian 2,12-13; 7,5-7.13-15; 8,6.16-24). 
Widać wyraźnie, że Paweł szanował Tytusa jako przyjaciela i współpracownika w służbie 
Ewangelii, chwaląc go za jego miłość, gorliwość i pociechę, jaką niósł innym. 

Paweł napisał ten list w Nikopolis, w roku 63, po wyjściu z rzymskiego więzienia. 
Pozostawiwszy Tymoteusza w Efezie (tam miał posługiwać), Paweł udał się z Tytusem aż na 
Kretę. Postanowił powierzyć mu organizowanie i prowadzenie miejscowych kościołów. Choć 
nie ulega wątpliwości, że Ewangelia zdążyła dotrzeć na tę wyspę już wkrótce po kazaniu 
Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy (Dzieje Apostolskie 2,11), Paweł wraz z Tytusem najwyraźniej 
mieli tam do wykonania wiele pracy ewangelizacyjnej jeszcze przed ustanowieniem Tytusa 
pasterzem tamtejszego Kościoła. 

Dlaczego List do Tytusa odgrywa tak ważną rolę? 

W Liście do Tytusa znajdujemy trzy fragmenty będące streszczeniem historii wcielenia, które 
wytyczają pewne ramy dla chrześcijańskiego spojrzenia na działanie Boga w świecie oraz 
w życiu poszczególnych ludzi (Tt 1,1-4; 2,11-14; 3,4-7). Wszystkie trzy dotyczą obecności 
Boga w Chrystusie, czyniąc fakt wcielenia Jezusa Chrystusa fundamentem wiary 
chrześcijańskiej. Dopiero kiedy Bóg-Syn przyjął ludzką postać w osobie Jezusa, wiara w Boga 
mogła stać się pewnością. Inaczej mówiąc, od kiedy Bóg wylał swoją łaskę na całą ludzkość, 
obmywa swój lud z grzechu i oczyszcza dla Siebie. 

Jakie jest główne przesłanie księgi? 

Nauczanie na temat wcielenia zawarte w Liście do Tytusa kładzie nacisk na związek pomiędzy 
życiem sprawiedliwym, a ścisłym przestrzeganiem prawd teologicznych. Kościoły kreteńskie, 
podobnie jak wszystkie inne, były podatne na nauczanie fałszywych proroków. Paweł nakazał 
więc Tytusowi powołać grupę starszych, którzy dbaliby o doktrynalną czystość oraz właściwe 
postępowanie wiernych. Napominał go, wskazując w ten sposób młodemu pasterzowi, 
co stanowi jego zasadnicze zadanie. 

Ty natomiast przemawiaj zgodnie ze zdrową nauką.  
(List do Tytusa 2,1) 
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Paweł doskonale rozumiał, że tym, co prowadzi do przemiany życia i jego oczyszczenia, jest 
zdrowa nauka głoszona w Kościele. To z kolei przynosi „dobre czyny” (wspomniane 
w Tt 2,7.14; 3,8.14). Zaś do wszelkich dobrych czynów motywuje Boża łaska. Paweł udziela 
Tytusowi zaleceń na temat tego, jaką rolę we wspólnocie pełnią poszczególne grupy wiernych 
– starsi mężczyźni, starsze kobiety, młode kobiety, młodzi mężczyźni oraz niewolnicy. 
Udziela także wszystkim wiernym ogólnych zaleceń dotyczących ich postępowania. 
Winni oni prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie, ponieważ Chrystus … 

(...) wydał za nas samego siebie, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości (...), zbawił 
nas (…) przez odradzającą i odnawiającą kąpiel w Duchu Świętym. 
(List do Tytusa 2,14; 3,5). 

Jakie odkryłeś osobiste zastosowania w oparciu o lekturę wprowadzenia do Listu do Tytusa? 

 

 

 

 

 

Jak to odnieść do siebie? 

Kiedy patrzysz na swoje życie, jak ważną rolę odgrywają w nim twoje przekonania dotyczące 
Boga? List do Tytusa przypomina nam, że mają one wpływ na każdą podejmowaną przez nas 
decyzję. Dziś trudno nam czasem zrozumieć, po co mielibyśmy tak bardzo ekscytować się 
osobą Chrystusa, Jego naturą albo doktryną Trójcy Świętej. Ale Paweł wyraźnie pokazuje, 
że zdrowa teologia głoszona w Kościele znajdzie odzwierciedlenie w życiu jego członków. 
Nie tylko otrzymają oni odpuszczenie grzechów, ale Boża łaska będzie ich też motywować 
do trwania w uświęcającej wierze, przekładającej się na odnowione i oczyszczone życie. 

Obecnie w wielu Kościołach coraz większą wagę przywiązuje się do zewnętrznych form 
uwielbienia Boga – do oprawy muzycznej, oświetlenia czy wystroju budynku – podczas gdy 
istota wiary, jaką mają głosić, schodzi na dalszy plan. I chociaż sposób, w jaki dany Kościół 
oddaje Bogu cześć odgrywa ważną rolę w przyprowadzaniu społeczności do Chrystusa, 
bez solidnej podstawy, jaką jest zdrowe nauczanie, będzie on budował swoje fundamenty 
na piasku. Niech więc prawdy wiary znajdą się w centrum twojego życia, postaraj się także, 
by stały się one priorytetem w twoim Kościele. Nic nie ma większego znaczenia niż solidny 
fundament, jakim jest Chrystus. 
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  Co to są „te sprawy [nauki]”? 

W swoim wykładzie pastor Chuck Swindoll odnosi się do 8. wersetu, z 3. rozdziału Listu do 
Tytusa:  

Oto słowo godne wiary. Dlatego też chcę, abyś w tych sprawach [dosłownie: naukach] był 
stanowczy. Niech ci, którzy uwierzyli w Boga, myślą o tym, jak prześcigać się w dobrych 
czynach. Jest to piękne i użyteczne dla ludzi  
(List do Tytusa 3,8, wytłuszczenie dodane). 

Czym są „te sprawy [nauki]”? Czytelnik nie może się zorientować dokładnie, dopóki 
w poszukiwaniu kontekstu nie spojrzy na poprzednie wersety. 

Pastor Chuck mówi:  

Słyszałeś już, jak o tym mówiłem i powtórzę to raz jeszcze. Każdy werset ma kontekst. 
A to wręcz klasyczny przykład wersetu, który wyjęty został z owego kontekstu. 

Które wersety z 3. rozdziału Listu do Tytusa precyzują, o jakich „naukach” mówił Paweł? 

 

 

 

 

 

Pastor Chuck odwołuje się do Listu do Tytusa, gdzie czytamy: 

A oto objawiła się dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela. On zbawił nas nie dzięki 
sprawiedliwym czynom, które spełniliśmy, lecz ze względu na swe miłosierdzie. Stało się 
to przez odradzającą i odnawiającą kąpiel w Duchu Świętym. Wylał Go na nas obficie 
przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni przez Jego łaskę 
stali się – zgodnie z nadzieją – dziedzicami życia wiecznego. 
List do Tytusa 3,4-7 

Poświęć kilka chwil na przeczytanie „tych spraw [nauk]”, abyś sam je poznał. 
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Dlaczego Bóg, nasz Zbawiciel, nas zbawił? 

 

 

 

 

 

Co zrobił z naszymi grzechami? 

 

 

 

 

 

Dzięki komu mamy nowe życie? 

 

 

 

 

 

Czy wierzący są w oczach Chrystusa sprawiedliwi? 

 

 

 

 

 

Jakiego przyszłego wydarzenia możemy być pewni? 
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Prawidłowe (rzetelne) nauczanie zapobiega fałszywej wierze. Paweł napisał ten list do Tytusa, 
aby udaremnić fałszywe nauczanie, a mianowicie próby niektórych wichrzycieli, którzy 
chcieli ograniczyć łaskę Jezusa hierarchią i legalizmem:  

Unikaj natomiast niedorzecznych dociekań i rodowodów, sporów i kłótni wokół Prawa 
(List do Tytusa 3,9). 

  Zastosowanie: Pomocny poradnik 

Pastor Chuck Swindoll kończy swój wykład odwołując się do starożytnych wskazówek, 
od wieków przekazywanymi wśród chrześcijan: 

W rzeczach zasadniczych – jedność, w sprawach nieistotnych – swoboda,  
we wszystkim – miłość. 

Napisz swoją parafrazę tej zasady. Jak odnosi się ona do studiowanego przez nas Listu? 

 

 

 

 

 

Wynotuj swoje wnioski płynące z dzisiejszego studium. 

 

 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Panie, pomóż mi obdarzać innych łaską, którą sam otrzymałem od Ciebie. Gdy zajdzie 
konieczność, pomóż mi przez Twojego Ducha wzywać innych do upamiętania oraz z radością 
przywracać skruszonych do życia wspólnoty. Panie, zachowaj mnie od czerpania satysfakcji 
z napominania brata lub siostry w Chrystusie. Chciałbym być źródłem wsparcia i zachęty dla 
tych, którzy są duchowymi przywódcami. W imię Jezusa, amen. 

 
i Wprowadzenie do ksiąg biblijnych https://iflpolska.pl/ksiegi-biblijne/list-do-tytusa/ [Dostęp 4.01.2023] 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

Czy za dużo gadam? To dość osobiste pytanie! Jeśli nie jesteś pewien, 
czy również ciebie dotyczy ten problem, zastanów się nad 
następującymi pytaniami: 

• Czy byłeś kiedyś przekonany, że nie powinieneś czegoś 
powiedzieć... a potem mimo wszystko to opowiedziałeś? 

• Czy obiecałeś zachować coś w tajemnicy, a potem to 
ujawniłeś? 

• Czy czasami wypowiadasz wiele słów, ale treści jest w tym 
niewiele? 

• Czy za plecami kogoś wypowiadałeś się przeciwko niemu, 
a potem stojąc twarzą w twarz mówiłeś coś zupełnie innego? 

• Czy skrytykowałeś kogoś, a później obsypałeś go nieszczerymi 
komplementami? 

Widzisz siebie? Jeśli tak, to weź się w garść. Każdemu z nas zdarzało 
się mówić za dużo, powiedzieć coś raniącego lub pozwolić, by coś 
nam się wypsnęło, podczas gdy należało trzymać język za zębami. 
Poskramianie własnego języka to dyscyplina, którą każdy musi 
opanować, a nie ma lepszego nauczyciela niż nasz Zbawiciel, Pan 
Jezus. On wskazał na sedno naszego problemu z językiem. 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Co, według słów Jezusa zapisanych w Ewangelii Łukasza 6,43-45 jest 
źródłem, z którego wypływają nasze słowa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostałeś obdarowany 

mocą, która pozwala 

kontrolować twój język. 

Nazywa się ona „Duch 

Święty”. Wprawdzie ty 

nie możesz poskromić 

swojego języka, jednak 

Duch Boży może. 

- Charles R. Swindoll 
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Nasz język nie jest ani przyjacielem, ani wrogiem. Jest tylko narządem, który – na 
podobieństwo wiadra – czerpie wodę ze studni. Jakie grzechy, według nauczania Jezusa 
w Ewangelii Mateusza 15,17-20, mogą zatruć tę „studnię”? 

 

 

 

 

 

Nasze słowa zdradzają naszą prawdziwą naturę, dobrą lub złą. Są jak wiadra, które ze studni 
czerpią wodę słodką lub gorzką. Jak kanały, przez które płynie zawartość naszego źródła –
czystego lub zanieczyszczonego. Ujawniają światu prawdę o nas. W związku z tym, aby 
panować nad swoim językiem, trzeba kontrolować znacznie więcej niż tylko struny głosowe 
i mięśnie, dzięki którym w ustach powstają słowa – trzeba sprawować kontrolę nad 
najgłębszymi składowymi swojej osobowości. 

Takie mistrzostwo to nie lada osiągnięcie! Z tego wynika, że ci, którzy swoimi słowami mają 
wpływ na innych, powinni spełniać wyższe standardy duchowej dojrzałości. Tak właśnie 
czytamy w Liście Jakuba 3,1-12 – fragmencie o kontrolowaniu języka, który będziemy 
studiować, stosując metodę odkrywania Biblii. 

 Narzędzia do odkrywania Biblii 

Zanim zaczniemy, przygotuj materiały, które pomogą ci w studiowaniu, w tym konkordancję 
i słownik biblijny. 

Pomocna wskazówka 

Pamiętaj: Analiza tekstu jest krytycznym punktem wyjścia. Przeczytaj List Jakuba 3,1–12 
i dokonaj wstępnych spostrzeżeń na temat tego, co zwróciło twoją uwagę. Na przykład, 
czy są jakieś powtarzające się słowa? Czy Jakub użył jakichś kluczowych słów, które 
sugerują, co chciał podkreślić? Na osobnej kartce papieru wynotuj to, co odkryjesz. 
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Ostrzeżenie dla nauczycieli 

Wszyscy polegamy na nauczycielach, którzy mówią nam prawdę, są odpowiedzialnymi 
przewodnikami i żyją zgodnie z tym, czego nauczają – to trzy podstawowe cechy 
wykwalifikowanych nauczycieli. Jeśli jakakolwiek grupa ludzi musi skutecznie panować nad 
swoim językiem, a także nad swoim życiem, to są to przede wszystkim pastorzy, doradcy 
duchowi, mentorzy i wszyscy, którzy posługują się słowami, aby wywierać wpływ na innych. 
Jakie ostrzeżenie znajdujemy w Liście Jakuba 3,1? 

 

 

 

 

 

Jakie wyjaśnienie podał Jakub w wersecie 2? 

 

 

 

 

 

Skoreluj ten werset z 1 Listem do Tymoteusza 1,1–7. Pomocne może być przeczytanie 
1. rozdziału tego Listu w całości, aby zrozumieć kontekst wskazówek Pawła dla młodego 
pastora Tymoteusza. W jaki sposób ten fragment odnosi się do tego, o czym czytamy  
w Liście Jakuba 3,1–2? 
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Jakub i Paweł rozumieli, że słowa mają moc budowania lub burzenia — moc, którą Jakub 
dobitnie opisał we fragmencie 3,3–12 swojego Listu. 

Skoro jesteśmy przy temacie nauczycieli, przeanalizuj ten fragment z punktu widzenia 
nauczyciela przygotowującego ekspozycyjne studium biblijne. „Ekspozycyjne studium” 
polega na czerpaniu zasad i wniosków z tekstu biblijnego, werset po wersecie 
i przedstawianiu ich w sposób praktyczny, co pomoże uczestnikom podjąć konkretne 
decyzje. 

Przeczytaj List Jakuba 3,3–12 jeszcze raz i zwróć uwagę na to, że Apostoł podzielił swoje 
instrukcje na trzy części. Każda część dotycząca języka może stać się osobnym studium 
biblijnym, zarysem kazania lub głównym punktem krótkiego rozważania. Przyjrzyj się bliżej 
poniższemu zarysowi ekspozycji Jakuba. Obok każdego cytatu wpisz wyjaśnienia, które 
wydają ci się istotne i ważne dla ciebie. 

Język... Mały, ale może wiele (List Jakuba 3,3–5) 

Ilustracja Wyjaśnienia 

Koń z wędzidłem i uzdą  
(List Jakuba 3,3) 

 

 

 

Statek ze sterem  
(List Jakuba 3,4) 

 

 

 

Ogień powstały z iskry  
(List Jakuba 3,5) 

 

 

 

Jaka jest nadrzędna zasada dotycząca języka, oparta na tych trzech ilustracjach? 
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Język... Niezbędny, ale niebezpieczny (List Jakuba 3,6-8) 

Ilustracja Wyjaśnienia 

Ogień... niebezpieczeństwo, 
które ma swoje korzenie 
w zamiarze szatana, aby 
zniszczyć. (List Jakuba 3,6) 

 

 

 

Dzikie zwierzęta... 
w przeciwieństwie do 
nieposkromionego języka 
(List Jakuba 3,7–8a) 

 

 

 

Trucizna... ponura 
perspektywa 
niekontrolowanego języka 
(List Jakuba 3,8b) 

 

 

 

Jaka jest nadrzędna zasada dotycząca języka, oparta na tych trzech ilustracjach? 

 

 

 

 

 

Język... Pomocny, ale niekonsekwentny (List Jakuba 3,9–12) 

Ludzki język może w jednej chwili zaoferować błogosławieństwo, a w następnej 
przekleństwo! Co Jakub mówi o zmiennej naturze języka (Jk 3,9-10)? 
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Co ma na myśli, przeciwstawiając niespójność naszych słów, spójności naszej natury  
(Jk 3,11-12)? 

 

 

 

 

 

Jaka jest według ciebie nadrzędna zasada dotycząca języka, oparta na tych wersetach? 

 

 

 

 

 

Zastosowanie 

Dobra ekspozycja zawsze zawiera odpowiednie zastosowanie. Zakończ swój plan lekcji, 
wyobrażając sobie, że uczysz grupę. Zapisz trzy konkretne zastosowania, które członkowie 
grupy – w oparciu o powyższą ekspozycję – mogą wprowadzić w życie. Jak mają ze sobą 
rozmawiać i oddziaływać na siebie? 

1.   

 

 

 

2.   

 

 

 

3.   
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  Wyciągnij dla siebie wnioski 

Wybierz jedną z powyższych zasad i zapisz ją w sposób najbardziej dla ciebie użyteczny. 
Rozpocznij zdanie od: „Chciałbym...”, wyrażając pragnienie wprowadzenia tej prawdy 
w życie, a następnie podaj plan działania dotyczący tego, co zamierzasz zrobić. 

 

 

 

 

 

Zastosowania przedstawione przez pastora Chucka mogą podpowiedzieć więcej. 

• Nigdy nie pożałujesz, że ugryzłeś się w język. Będziesz wdzięczny, że kontrolowałeś 
swoje słowa. Niepohamowane wypowiedzi mogą wyrządzić straszliwe szkody. 

• Przeproś za każdy ten raz, kiedy zawiodłeś i nie ugryzłeś się w język. Czy możesz 
przypomnieć sobie ludzi, których twoje słowa zraniły? Przyznaj się do błędu, szukaj 
przebaczenia i napraw to. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Zakończ to studium pisząc słowa własnej modlitwy do Pana tak, jakbyś je zapisywał 
w dzienniku. Rozważ, czy potrzebujesz mocy Ducha Świętego, aby kontrolować swój język 
i doświadczyć przemiany swojego serca. 

Ojcze, 

 

 

 

 

 

Amen. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

W dzisiejszym wykładzie pastor Chuck Swindoll powiedział: 

Potrzebujemy lepszej teologii pracy. (…) Pomyśl o tym. Kiedy 
ostatni raz słyszałeś, by w twoim kościele ktoś na serio poruszył 
temat tego, czym zajmujesz się na co dzień? (…) Kiedy ostatni raz 
nauczyciel Słowa Bożego naprawdę odniósł się do twojej pracy? 

Jak ktokolwiek miałby pozostać zainteresowany religią, kiedy ta 
wydaje się nie być zainteresowana dziewięcioma dziesiątymi 
naszego codziennego życia? 

Ileż razy dyskutowaliśmy i rozwijaliśmy praktyczną teologię pracy. 
Nie taką, która tworzy fałszywą dychotomię między tym, co świeckie, 
a tym co święte, ale teologię, która pomaga tym z nas – większości 
z nas – zatrudnionym na rynku? Uczy, jak wykonywać naszą pracę w 
sposób, który oddaje cześć naszemu Zbawicielowi? Pochylmy się nad 
tym i stwórzmy plan studium, aby rozwinąć solidną teologię pracy. 

  PÓJDŹMY GŁĘBIEJ: GENEZA PRACY 

Pierwszy i drugi rozdział Księgi Rodzaju ukazują idealny świat sprzed 
upadku w grzech. Nawet w tym bezgrzesznym Edenie praca była 
istotną częścią doskonałego, codziennego życia. Tak, praca istniała 
jeszcze przed powstaniem ludzkości. 

Pastor Chuck skupił się na konkretnych wersetach, aby podkreślić 
pochodzenie pracy. 

Zrób notatki, parafrazując Księgę Rodzaju 1,31–2,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Życie nie dzieli się na 

dwie oddzielne kategorie: 

świecką i świętą. 

Wszystko, co robimy, 

robimy na chwałę Bożą. 

- Charles R. Swindoll 
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Teraz wymień różne cechy i obowiązki mężczyzny i kobiety wymienione 
w Księdze Rodzaju 1,26–28. 

 

 

 

 

 

Czy praca wchodzi w skład któregoś z wymienionych atrybutów lub obowiązków? 

 

 

 

 

 

Z Bożego dzieła twórczego, o którym mowa w 1. i 2. rozdziale Księgi Rodzaju, pastor Chuck 
wyprowadził trzy zasady: 

• Bóg nie może uczynić niczego, co z natury nie jest dobre, a więc praca jest dobra. 

• Swoje dzieło Bóg określił jako „bardzo dobre”, więc praca sama w sobie stanowi 
wartość. 

• Dzieło, które zostało zapoczątkowane przez Boga, posiada swoją godność i znaczenie. 

Jakie zasady dotyczące pracy nakazanej człowiekowi przez Boga, znajdujesz w poleceniach 
zawartych w Księdze Rodzaju 1,26-28? 

 

 

 

 

 

 

  



CO JEŚLI…? 
Co jeśli twój szef źle cię traktuje? 
Księga Rodzaju 1,1.27.31; 2,1–2.15; 3,1.4.10–19; 1 List Piotra 2,13–21 
 

STUDIUM 
BIBLIJNE 

 
 

 

KONSPEKT 

Copyright © 2013, 2017 Charles R. Swindoll, Inc. Copyright © 2023 IFL Polska 
IFL Polska: Chcemy wspierać w samodzielnym, biblijnym myśleniu. 
 

D11 

3 

www.iflpolska.pl | kontakt@iflpolska.pl  

Przeczytaj List do Kolosan 3,17.23. Wymień jakieś okoliczności życiowe, które możesz 
wykorzystać, by nie tylko dobrze wykonywać swoją pracę, ale także przynieść nią chwałę 
Bogu. 

 

 

 

 

 

  Praca = niewolnictwo? 

Z poniższego cytatu dowiadujemy się więcej na niewygodny temat jakim jest niewolnictwo 
i o tym, jak interpretować zasadę wynikającą z tekstu Apostoła Piotra napisanego 
w pierwszym wieku, aby zastosować ją w naszym dzisiejszym życiu. 

Znając ludzką skłonność do buntowania się przeciwko niesprawiedliwemu traktowaniu, 
Piotr wzywa chrześcijańskich sług, aby podporządkowali się swoim panom, nawet tym 
szorstkim i nierozsądnym. Trzeba przyznać, że nakłada na nich ogromny ciężar do 
udźwignięcia. Ale wezwanie Piotra do uległości ma sens, gdy połączymy je z naszym 
powołaniem do tego, by jaśnieć jako odbicie charakteru Chrystusa w ciemnym, 
bezbożnym świecie. Piotr to wyjaśnia, odnosząc się do niesprawiedliwego cierpienia 
Chrystusa: „Do tego bowiem zostaliście powołani! Chrystus również za was cierpiał 
i zostawił wam przykład, abyście szli Jego śladami. On nie popełnił grzechu ani na Jego 
ustach nie było fałszu” (1 List Piotra 2,21-22). Kiedy cierpimy niesprawiedliwie z powodu 
okrutnego dyktatora lub niesprawiedliwego i apodyktycznego szefa, uczestniczymy w 
Chrystusowej posłudze niesprawiedliwego cierpienia za innych. Chrystus cierpiał za nas. 
Cierpimy za niewierzących, którzy mają okazję zobaczyć w naszym codziennym życiu 
Ewangelię w praktyce. Piotr wskazuje na Jezusa Chrystusa jako na epokowy przykład. 
Chrystus oddał sprawę w ręce sprawiedliwego Sędziego i dlatego mógł z nadzieją znosić 
niesprawiedliwość. My też możemy powierzyć się Pasterzowi i Stróżowi naszych dusz  
(1 P 2,25). Krótko mówiąc, idąc za przykładem Chrystusa, możemy zapewnić sobie 
niewzruszoną nadzieję w trudnych czasach.i 

  Lekcja do przyswojenia 

Skorzystajmy z okazji, aby przygotować lekcję na temat teologii pracy. Nie jest przeznaczona 
na niedzielne kazanie czy zajęcia w szkole niedzielnej, ale jest świetnym sposobem na  
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realizowanie zasady z 1 Listu Piotra 3,15: Chrystusa Pana czcijcie w waszych sercach jako 
świętego i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto zażąda uzasadnienia waszej 
nadziei. Taka okazja może się pojawić w twoim kościele, albo przy filiżance kawy 
z przyjacielem. Niezależnie od tego, czy uczysz jedną osobę, czy małą grupę, poświęć trochę 
czasu na staranne przygotowanie. Oto jak to zrobić: 

Jesteś pierwszym odbiorcą 

To ty jesteś pierwszą osobą, na którą masz wpływ i która zmienia się pod wpływem tego, 
czego nauczasz – przynajmniej tak być powinno. Miej wobec siebie takie same 
– lub wyższe – oczekiwania, jak te, które masz wobec swoich słuchaczy. Zmagaj się z tekstem; 
szukaj Boga w modlitwie i rób to, co mówi Słowo: przebaczaj. Prawdopodobnie nie potrwa 
długo, zanim będziesz miał okazję praktykować to, czego uczysz. 

Bądź pokorny... Bądź współczujący 

Czy zdarzyło ci się, że ktoś cię ostentacyjnie zawstydził lub krzyczał na ciebie z taką 
wściekłością, że zostawiło to ślad w twoich emocjach i mentalności? Pamiętasz ten czas, kiedy 
osoba, która nawet nie znała twojego imienia, „czuła powołanie” do tego, aby cię krytykować? 
Pamiętasz, jak bardzo byłeś jej „wdzięczny”? 

Prawdopodobnie to cię zraniło i zniechęciło. Jeśli w komunikacie tej osoby kryła się jakaś 
prawda, to została zagubiona w jej jadowitym przekazie. Bardzo niewielu ludzi potrafi 
nauczyć się czegoś wtedy, gdy czują się atakowani. Z drugiej strony, kiedy ktoś przekazuje 
przesłanie z miłością i troską, jesteśmy bardziej skłonni je przyjąć. 

Pokora i współczucie są absolutnie niezbędne do skutecznego nauczania. Ktoś ładnie to ujął: 
„Ludzi nie obchodzi co wiesz, dopóki nie zobaczą, że ci zależy”. 

Jakie możliwości okazywania współczucia mogą się pojawić podczas nauczania teologii pracy? 
Wypisz je. Pomyśl, co motywowało Boga do stworzenia warunków pracy dla ludzi, o Jego 
priorytetach dotyczących odpoczynku i refleksji, o przykładzie pracy i odpoczynku Jezusa 
oraz o tym, jak niesprawiedliwie został potraktowany. Pomyśl także o własnych 
doświadczeniach wynikających z tego, że jesteś pracodawcą lub pracownikiem. Czy jest coś, 
co chciałbyś wiedzieć już wcześniej, a dowiedziałeś się dopiero teraz? 
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Sprawdź swoją teologię 

Uważaj by nie naginać zasad, aby pasowały do innego celu niż ten, jaki założył sobie autor 
tekstu. Na przykład, można nauczać 1 Listu Piotra 2,18-19 traktując go jako dowód na 
legitymizowanie niewolnictwa i nadużyć. Dlatego właśnie korelacja jest tak ważnym krokiem 
w studiowaniu fragmentu Biblii. Porównywanie danego urywka Pisma Świętego z innymi 
fragmentami Pisma pomaga nam dokładnie interpretować to, co czytamy. 2. rozdział  
1 Listu Piotra jest spójny z całym kanonem biblijnym. Od czasów Mojżesza w Księdze 
Wyjścia do słów Jezusa zawartych w Ewangelii Jana 8,36, Bóg mówił o wolności. 
Paradoksalnie jednak, Jezus użył swojej wolności, aby oddać za nas swoje życie. 

Jak sprawdzić swoją teologię? 

• Korelacja. Możesz wyszukać słowa „praca” oraz „służba”, używając tradycyjnej 
konkordancji biblijnej lub nowoczesnej technologii, aby sprawdzić, co Biblia mówi 
o tych terminach. 

• Komentarz. Jeśli posługujesz się językiem angielskim, to Swindoll's Living Insights 
New Testament Commentary: James, 1 & 2 Peter zawiera świetny komentarz do 
1 Listu Piotra. Możesz także sprawdzić komentarz do Księgi Rodzaju, aby uzyskać 
pełniejszy pogląd na genezę pracy. Dobre komentarze respektują zasadę nieomylności 
Biblii, czerpią z nauki od Ojców Kościoła począwszy, aż po dzień dzisiejszy, 
prezentują rzetelne badania ważnych słów i podają szereg teorii naukowych, gdy 
zagłębiają się w trudne fragmenty Słowa Bożego. 

• Kontekst. Kontekst 1 Listu Piotra jest zupełnie inny niż ma to miejsce w przypadku 
1. i 2. rozdziału Księgi Rodzaju. Apostoł Piotr opisał intensywne prześladowania, 
jakich doświadczał nowonarodzony kościół chrześcijański pod bezlitosną ręką 
rzymskiego cesarza Nerona. Większość z nas nie jest w stanie pojąć okrucieństwa, 
jakiego doświadczyli wówczas chrześcijanie. Zastanów się i wyjaśnij tym których 
nauczasz, jak głęboką wiarą trzeba było się wykazać, aby świadomie podporządkować 
się władzom i pracodawcom w tym wrogim środowisku! 

• Rozmowa. Nie zostaliśmy stworzeni, by uczyć się Biblii w oddzieleniu od reszty 
świata, w swojej indywidualistycznej próżni. Rozmawiaj o Biblii z innymi 
chrześcijanami, którzy chodzą z Panem, w środowiskach, w których nie jesteś 
nauczycielem. 
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Odkryj zasady 

Jaka jest uniwersalna (zawsze prawdziwa) zasada zawarta w tym fragmencie – jądro prawdy, 
którym należy się dzielić? Jedna uniwersalna zasada, którą przedstawił pastor Chuck, brzmi 
następująco: pracownicy powinni być godni zaufania i chętni do współpracy, a pracodawcy 
powinni być uczciwi i troskliwi. 

Poświęć chwilę, aby sformułować kilka dodatkowych zasad, które pomogłyby ci w nauczaniu 
teologii pracy. Zapisz je tutaj: 

 

 

 

 

 

Poznaj ludzi, których nauczasz 

Choć nie zawsze jest to możliwe, to jednak najlepiej wiedzieć, do kogo się mówi. Różni 
odbiorcy mogą zmagać się z wyzwaniami związanymi z wiekiem lub płcią i mogą być na 
różnych etapach dojrzałości duchowej. Idealnie byłoby, gdybyś dostosował swoje nauczanie 
do konkretnej grupy odbiorców w taki sposób, aby wyciągnęli z niego konkretne wnioski 
i mogli żyć tym, czego się nauczyli. 

Kto jest potencjalnym odbiorcą twojego nauczania? (Chodzi o twoje dzieci, krewnych, 
współpracowników czy służbę w kościele?). Jak chcesz dostosować swoje nauczanie, aby 
dotrzeć do wybranej grupy odbiorców? 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie pastora Chucka: teologia pracy w czterech punktach 

• Jezus Chrystus jest Panem całego naszego życia. Nie ma niczego, co nie podlegałoby 
Jego panowaniu. 

• Życie nie dzieli się na dwie oddzielne kategorie: świecką i świętą. Żadna praca, którą 
wykonujesz, nie jest nieważna lub mniej ważna od innej. 
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• Praca jest z natury dobra, nie zła. 

• Sposób w jaki podchodzisz do pracy, jest bezpośrednim sygnałem dla Tego, który cię 
do niej powołał. 

Jakie wnioski wyciągnąłeś z wykładu pastora Chucka i z tego studium? 

 

 

 

 

 

 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, jestem pełen podziwu dla Twojego Syna, który znał swoje dzieło i je wykonał, pomimo 
oszczerstw, niepowodzeń i wrogich układów. Pragnę podążać Jego śladami, pomóż mi, aby 
moja praca była najlepszy świadectwem Jego chwały. Amen. 

 
i Charles R. Swindoll, Swindoll’s Living Insights New Testament Commentary: James, 1 & 2 Peter (Carol Stream, 
Ill.: Tyndale, 2014), 197, 198. 
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  ZACZNIJMY OD TEGO Ważna myśl: 

W tym cyklu wykładów poświęconych życiu, zatytułowanym 
„Co jeśli?”, stanęliśmy twarzą w twarz z możliwością utraty 
wszystkiego, porażki, padnięcia ofiarą kłamstwa, trwałej 
niepełnosprawności, a nawet sytuacji, w której nasi najgorsi wrogowie 
z ukrycia nas prześladują. Samo przypomnienie sobie tych tematów 
może przyprawić o dreszcze! 

Na szczęście nasz potężny Bóg towarzyszył nam w każdej z tych 
strasznych sytuacji, rozświetlając ją światłem Swojego Słowa 
i inspirując do wykazania się niezachwianą wiarą.  

Nie bój się – zapewnia nas – bo Ja jestem z tobą! (...)  
Będę cię wspierał mą prawą ręką niosącą wyzwolenie! 
(Księga Izajasza 41,10). 

W naszym ostatnim studium przechodzimy przez żelazną bramę 
naszego rodzinnego cmentarza w kierunku lęku najbardziej 
przerażającego ze wszystkich – lęku przed śmiercią. Tutaj zaglądamy 
w ciemność naszego własnego grobu, zadając pytanie: Co by było, 
gdybyś dzisiaj umarł? 

Och, jakże potrzebujemy pokrzepiającej ręki Boga i światła Jego 
Słowa, aby móc odpowiedzieć na to pytanie! 

  TERAZ TWOJA KOLEJ 

Świecka mądrość bezradnie stoi u progu śmierci, niezdolna do 
odkrycia tajemnic życia pozagrobowego. Jednak Pismo Święte 
prowadzi nas przez ten próg i oświetla sferę, która jest poza naszym 
światem, odsłaniając życie po drugiej stronie, poza progiem śmierci. 

 Narzędzia do odkrywania Biblii 

Jednym z zalecanych przez pastora Chucka Swindolla narzędzi do 
studiowania Biblii jest wykres. Pomaga nam wizualizować i zestawiać 
fragmenty Pisma w „mapę drogową”, która prowadzi do zrozumienia 
Bożej prawdy. 

 

Spisane Słowo Boże jest 

najistotniejszym 

i najbardziej 

wyczerpującym zbiorem 

informacji, który 

przygotowuje nas do 

życia po śmierci. 

- Charles R. Swindoll 
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Poniższy wykres autorstwa Chucka Swindolla ilustruje biblijne nauczanie na temat tego, co 
dzieje się z wierzącymi i niewierzącymi po śmierci. Przestudiuj ten wykres, a potem 
przeczytaj pouczającą przypowieść Jezusa o jakże różnych losach dwóch ludzi po ich śmierci. 

 

Ogólne zrozumienie życia pozagrobowego 

Kiedy ziarno śmierci po raz pierwszy wniknęło w glebę historii ludzkości i jaki był tego gorzki 
owoc (Księga Rodzaju 2,16-17; List do Rzymian 5,12)? 
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Co dzieje się z nami po śmierci? Nasza dusza/duch (nasza część niematerialna, nasze 
prawdziwe ja, które żyje) oddziela się od naszego ciała. Nasze ciało (część materialna)  
umiera i ulega rozkładowi. 

Na wykresie gruba czarna linia przedstawia czas przed i po śmierci Jezusa na krzyżu i Jego 
zmartwychwstaniu trzy dni później. To przełomowe wydarzenia historii, które dają nadzieję 
każdemu człowiekowi, który kiedykolwiek żył! Czego Chrystus dokonał dla nas poprzez 
śmierć na krzyżu i przez pusty grób? Odszukaj poniższe wersety i zapisz, co mówią. 

1 List Jana 2,2 

 

 

 

 

 

 

Dzieje Apostolskie 2,24; List do Rzymian 6,9 

 

 

 

 

 

 

List do Rzymian 6,23; List do Efezjan 2,8–9 
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Na krzyżu Chrystus złożył samego siebie w ofierze za nasze grzechy, a następnie zwyciężył 
śmierć, powstając z grobu. Oferuje życie wieczne każdemu, kto przez wiarę przyjmie Jego 
dar. Przez wiarę w Chrystusa trzymamy się nadziei, że „Bóg, który wskrzesił Pana, i nas 
wskrzesi swoją mocą” (1 List do Koryntian 6,14; 15,23; 2 List do Koryntian 4,14). 

Kiedy Bóg wzbudzi nas z martwych? A co z tymi, którzy odrzucają Chrystusową ofertę 
zbawienia? Aby znaleźć odpowiedzi, postępuj zgodnie z osią czasu na wykresie Chucka 
Swindolla i wypełnij poniższe pola. 

Najpierw spójrzmy na oś czasu przed krzyżem. Po śmierci ciała wierzących i niewierzących za 
czasów Starego Testamentu trafiały do ____________________________________________ 

Gdzie podziały się dusze/duchy zmarłych niewierzących za czasów Starego Testamentu? 
___________________________________________________________________________ 

A dokąd poszły dusze/duchy zmarłych wierzących za czasów Starego Testamentu? 
___________________________________________________________________________ 

Hebrajskie słowo oznaczające miejsce zmarłych to __________________________________. 

Jest to jedno miejsce docelowe, jednak podzielone na dwie części przez _________________ 

Przeznaczenie niewierzących 

Jakie jest ostateczne przeznaczenie niewierzących? Znajdź pola „Dusza/Duch Niewierzącego” 
i „Ciało Niewierzącego” w lewym dolnym rogu i podążaj za strzałką do okręgu 
„Sąd Ostateczny” i pola „Jezioro Ognia”. Przeczytaj Objawienie Jana 20,11–15 i zapisz, czego 
się dowiedziałeś. 

 

 

 

 

 

Przeznaczenie wierzących 

Zupełnie inne jest przeznaczenie wierzących. Znajdź dwa pola zatytułowane „Dusza/Duch 
wierzącego”, jedno poniżej i jedno nad osią czasu. Pole nad osią czasu reprezentuje niebo, w 
którym jest Chrystus – a które Paweł w 2 Liście do Koryntian 12,1-4 nazwał „trzecim 
niebem”. Pole poniżej linii reprezentuje wierzących za czasów Starego Testamentu, którzy 
umarli przed Chrystusem. Chrystus podczas wniebowstąpienia przeniósł ich dusze/duchy do 
nieba, „wziął do niewoli jeńców” (List do Efezjan 4,8). 
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Co dzieje się z duszą/duchem wierzących po śmierci? Przeczytaj 2 List do Koryntian 5,8 
i List do Filipian 1,23 i zapisz zdania, które wskazują, że po śmierci idziemy bezpośrednio do 
obecności Chrystusa w niebie. 

 

 

 

 

 

Co dzieje się z ciałami wierzących po złożeniu ich do grobu? Ci wyznawcy Chrystusa, którzy 
zmarli po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, są częścią Jego Kościoła. Napisz, co, zgodnie 
z 1 Listem do Tesaloniczan 4,13–18, dzieje się z ich ciałami. 

 

 

 

 

 

Kiedy Chrystus zgromadzi lub „pochwyci” Swój Kościół, da im nowe ciała – co Paweł opisuje 
w 1 Liście do Koryntian 15,42–44.51–57. Co mówią te wersety? 

 

 

 

 

 

Co z ciałami wierzących za czasów Starego Testamentu? Będą częścią zmartwychwstania, 
o którym Jan wspomina w Objawieniu 20,1–6. Co mówią te wersety? 
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Przybliżyliśmy sobie wiele aspektów teologii biblijnej! Teraz przysiądźmy się do słuchaczy 
Jezusa i posłuchajmy, jak poprzez swoją przypowieść o bogaczu i Łazarzu przytoczoną 
w Ewangelii Łukasza 16,19-31 daje nam On rzadki wgląd w życie pozagrobowe. 

Historia dwóch mężczyzn, którzy zmarli 

Kurtyna się podnosi i słuchając przypowieści Jezusa, widzimy okazałą posiadłość, w której 
bogaty człowiek cieszy się luksusowym życiem, podczas gdy Łazarz, żebrak u jego bramy, 
łaknie resztek, którymi karmione są psy bogacza. Przeczytaj pierwszą scenę tej historii, 
Ewangelia Łukasza 16,19–21. Wypisz kluczowe słowa i zwroty. 

 

 

 

 

 

W drugiej scenie losy obu mężczyzn odwracają się, gdy ich dusze przechodzą przez próg 
śmierci. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 16,22–26 i opisz, co widzisz. Gdzie ci mężczyźni 
umieszczeni są na powyższym wykresie? 

 

 

 

 

 

Trzecia scena zawiera morał przypowieści Jezusa. Przeczytaj Ewangelię Łukasza 16,27–31 
i zapisz lekcję, której uczy Jezus. 
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Podsumowanie zaobserwowanych lekcji 

Podsumowanie pastora Chucka zawiera trzy punkty wynikające ze Słowa Bożego i dowodzące 
jego niezwykłej wartości, które pomagają nam zrozumieć ostateczne kwestie życia, śmierci 
i życia, które nadejdzie: 

• Boże Słowo jest najważniejszym dowodem, po jaki może sięgnąć na ziemi każdy 
człowiek. Nic innego nie jest tak skuteczne w przekonywaniu ludzi o prawdzie. 
Nawet cud nie zmiękczy serca człowieka tak, jak Słowo Boże. 

• Słowo Boże jest najistotniejszym i najbardziej wyczerpującym zbiorem informacji, 
który przygotowuje nas do życia po śmierci. Biblia jest bardziej przekonująca niż 
ludzkie opinie, przesądy czy jakakolwiek światowa filozofia. 

• Kto odrzuca Słowo Boże w trakcie życia ziemskiego, zostanie odrzucony przez Boga 
Słowa w wieczności. Jest to prawda trudna do zniesienia. Autor Listu do 
Hebrajczyków wyraźnie przedstawia nam zarówno ostrzeżenie przed sądem, jak 
i obietnicę zbawienia: 

Postanowiono, że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony. Tak samo 
i Chrystus raz złożył siebie w ofierze, żeby ponieść grzechy wielu, a potem objawi  
się już nie ze względu na grzech, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.  
(List do Hebrajczyków 9,27–28) 

  Zastosowanie: Wyciągnij dla siebie wnioski 

Zadaj sobie pytanie, którym rozpoczęliśmy nasze studium: „Co, jeśli miałbyś dzisiaj umrzeć?” 
Czy spędziłbyś wieczność z Chrystusem w niebie? 

Jeśli nie jesteś pewien, czy w momencie śmierci znajdziesz się w obecności Chrystusa, nabierz 
pewności już teraz, zawierzając życie Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi. Na pytanie 
Jezusa zawarte w 11. rozdziale Ewangelii Jana odpowiedz twierdząco. 

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie 
żył. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? 
(Ewangelii Jana 11,25–26) 

Tak, wierzę! 

Teraz, mając wieczność w sercu, prowadź swoje życie z myślą o wieczności. Nie bądź jak 
głupi bogacz, który żył w luksusie podczas swoich dni na ziemi, ale został bez środków do 
życia na wieczność. Zamiast tego gromadź skarby w niebie, pomagając potrzebującym, na 
podobieństwo Łazarza, który leży u twojej bramy. A kiedy niepokoi cię problem, który  
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sprowadza się do pytania „Co jeśli?”, nie pozwól, aby kontrolował cię strach. Zamiast tego, 
myśl o sprawach niebieskich, a nie ziemskich, gdyż umarłeś dla tego życia, a twoje prawdziwe 
życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (por. List do Kolosan 3,2-3) Ono jest bezpieczne 
i pewne na zawsze. 

  MODLITWA KOŃCOWA 

Ojcze, dziękuję Ci za życie, które ofiarujesz... życie w obfitości... Życie przebaczenia 
wypełnione celem i znaczeniem. Zabierz proszę wszystkie moje lęki i przesądy i wypełnij 
moją pustkę nadzieją, gdy nie będzie nadziei lub gdy nadejdzie choroba. Wołam do Ciebie 
Ojcze. Pokładam moją wiarę w Twoim Synu, Jezusie. I znajduję pokój i bezpieczeństwo 
w obietnicy Twojego Słowa, zarówno teraz, jak i na wieki. Amen. 


