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Wykład 1 – Piotr Dymkowski – Cel
Każdy z nas ma różne cele:
•

praca,

•

matura,

•

żona,

•

mąż.

Dawid z Bydgoszczy miał kuzyna z Inowrocławia, który:
•

wspinał się na wszystkie najważniejsze szczyty Polski,

•

„tylko to?” - jego reakcja na zdobycie ostatniego szczytu w Polsce,

•

pojechał w góry Ural i już nie wrócił, poślizgnął się i spadł, linka nie była dostatecznie
zakotwiczona,

•

czy osiągnął swój cel?

Czasami niestety nie osiągamy swojego celu :(
Dymas ma także innego, bardzo zdolnego kolegę:
•

chciał skończyć studia i być kimś,

•

po zdobyciu wykształcenia, swojego celu, powiedział:
◦ osiągnąłem wszystko, co inni uważają za spełnienie marzeń,
▪ spotkania,
▪ imprezy,
▪ dziewczyny
◦ inni chcieli żyć tak jak on i to go denerwowało,
◦ denerwował się, bo inni chcieli naśladować go, a jego to nie spełniało,
◦ jego serce było niespokojne.

Inny kumpel Dymasa chciał założyć rodzinę:
•

zakochał się w pięknej dziewczynie,

•

pokochał jednak jej wygląd fizyczny,

•

oboje byli wierzący,

•

pobrali się,

•

po 2 latach musiał wyjechać do pracy za granicę:
◦ zarówno ze względów finansowych, jak i rodzinnych,
◦ nie układało im się w oby aspektach,

•

poznał tam kobietę, z którą ułożył sobie życie i ma z nią dziecko.

Kilka osób z Biblii, które przeżyły już trochę i które zastanawiają się nad swoimi celami i ich
realizacją.
Kaznodziei Salomona 11:9
Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj
tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie
cię Bóg na sąd.
•

Nie mówi tego z przekory, chce, żebyśmy byli szczęśliwi,

•

ale dodaje informację, żeby zważać na to, jakie wybieramy cele i środki do ich realizacji.

•

Czy w swoich planach masz miejsce dla Boga?

•

W jaki sposób realizujesz swoje cele?

•

W jaki sposób dobierasz środki?

Przypowieści Salomona 16:1-3
1 Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. 2
Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. 3 Powierz Panu swoje
sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.
•

Mamy:
◦ być cierpliwi,
◦ być pokorni,
◦ ufać Bogu,
◦ mieć plany.

To wydaje się tak proste, że aż głupie. Mamy pytać Boga czy nasza droga jest właściwa. Mamy
mieć plan, ale w całości powierzać go Bogu.
Kaznodziei Salomona 12:13
13 Wysłuchaj końcowej nauki całości: Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest
obowiązek każdego człowieka.14 Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą
rzeczą tajną - czy dobrą, czy złą.
Przed Bogiem nic się nie ukryje.
Dawid:
Psalmów 17
1 Modlitwa Dawida. Wysłuchaj, Panie, sprawiedliwej sprawy, Zważ na błaganie moje,
Przysłuchaj się modlitwie mojej z warg nieobłudnych! 2 Od ciebie niech wyjdzie wyrok mój,
Niech oczy twoje ujrzą prawość. 3 Doświadczyłeś serce moje, nawiedziłeś nocą. Wypróbowałeś

mnie, nic nie znajdując. Złe zamysły nie przekroczą ust moich. 4 Przeciwko występkom
ludzkim, według słowa warg twoich Unikałem dróg, na których grasują rozbójnicy. 5 Umocnij
kroki moje na ścieżkach twoich, By nie zachwiały się nogi moje. 6 Wzywam cię, bo
wysłuchujesz mię, Boże, Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego! 7 Okaż
cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia W prawicy twojej przed
wrogami swymi! 8 Strzeż mnie jak źrenicy oka, Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł 9 Przed
bezbożnymi, którzy mnie gnębią, Nieprzyjaciółmi, którzy mnie zawzięcie osaczają. 10 Serce
swe tłuszczem zarosłe zamknęli, A usta ich mówią wyniośle. 11 Gdziekolwiek idziemy, otaczają
nas, Wypatrują, jakby powalić na ziemię. 12 Podobny jest do lwa żądnego łupu, I do lwiątka
siedzącego w ukryciu. 13 Powstań, Panie! Wystąp przeciw niemu, rzuć go na kolana! Niech
mnie uratuje twój miecz od bezbożnika, 14 Ręka zaś twoja od ludzi, Panie, Od ludzi tego
świata, których udziałem jest tylko to życie, A skarbów twoich jest pełen brzuch ich, Nasyceni
są synowie ich, A nadmiar swój zostawiają dzieciom swoim! 15 Ale ja dzięki sprawiedliwości
ujrzę oblicze twoje, Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim.
Celem Dawida jest ujrzeć Boga:
•

Dawid miał inne cele w życiu i osiągał je,

•

ale jego największym celem jest ujrzeć Boga.

Asaf pisze:
Psalmów 73:25
Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!
Jaki cel mu przyświeca?
Patrzy na Boga, to co na ziemi jest dla niego marnością.
Paweł:
Po spotkaniu Jezusa mówi, że to, co robił i kim był wcześniej, jest niczym w porównaniu z
cierpieniami dla Chrystusa.
„Bylebym pozyskał Chrystusa”
Dzieje Apostolskie 20:24
Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał
biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii
łaski Bożej.
Mamy planować, ale:
„JAK PAN POZWOLI” - kiedyś ludzie mieli takie powiedzenie.
Czy masz swój plan?
Jeśli tak, to czy pytasz Boga o jakość swoich planów?
Czy pytasz Pana, czy on na nie pozwoli?
Jeśli szukasz żony lub męża, czy pytasz Boga o zdanie?

On nic za Ciebie nie zrobi, ale czy pytasz Go, czy dobrze wybierasz? Czy dobrze planujesz?
Bóg stworzył nas, abyśmy pracowali, mieli społeczność:
•

przyszedł grzech i wszystko zepsuł,

•

ale później przyszedł Jezus,

•

w Nim wszystko może być naprawione.

Jeśli nie napisałeś nic na kartce, to Twoim mottem, podpowiedzią, powinien być fragment z
Ewangelii Mateusza.
Mateusza 28:18-20
18 A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na
ziemi. 19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego, 20 ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z
wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Czasem jest to dla nas ewentualność, a nasze ziemskie cele są dla nas nadrzędne, ale czy tak
powinno być?
Czy te cele, które wypisałeś na kartce, są tylko moimi celami?
Czy pytałem o to kiedyś Boga?
Czy wiem, że Bóg tego chce dla mnie?

Wykład 2 – Piotr Dymkowski – Dziękczynienie
Czy mamy za co dziękować Bogu?
Powinniśmy mieć za co mu dziękować, bo jesteśmy Mu to winni. Dziękczynienie powinno
wypływać z samego faktu, że żyjemy. Wszystko posiadamy, mamy od Boga.
Dziękczynienie (gr. Eu – bardzo, haris – sprawiać komuś radość) – sprawianie komuś wielkiej
radości.
W sylwestra zazwyczaj dziękujemy Bogu, ale czy rzeczywiście mamy za co Mu dziękować?
Jeśli nie wiesz, za co możesz dziękować Bogu, to znaczy, że nie cieszysz się życiem.
Dziękczynienie to radość w Bogu.
Może ktoś myśli, że nie ma za co dziękować:
•

rodzina jest w rozsypce,

•

w szkole idzie fatalnie,

•

zwolnienie z pracy,

•

itp.

Może myślisz „ja się na ten świat nie prosiłem”. Masz rację, nie miałeś na to wpływu, ale w takim
podejściu nie ma ani krztyny radości.

Myśląc o mijającym roku, pomyśl o tych kwestiach:
•

Czy masz przyjemność z życia?

•

Czy cieszysz się tym rokiem?

Bóg stworzył nas, abyśmy się radowali, abyśmy cieszyli się nim. Każdy aspekt naszego życia
pochodzi od Boga.
Czy można cieszyć się czymś i nie mówić o tym innym ludziom?
•

Telefon,

•

mieszkanie,

•

samochód,

•

żona,

•

dziewczyna,

•

chłopak,

•

mąż.

Czy cieszymy się, że Bóg dał nam życie?
Czy mówimy o tym innym?
Jeśli nie ma w nas radości, to znaczy, że coś jest nie tak, jak być powinno.
Rzymian 1:21-22
21 Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz
znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. 22 Mienili
się mądrymi, a stali się głupi.
Wielu ludzi myśli, że zawdzięczają wszystko swojej mądrości, ale Biblia mówi, że nie wiedzą co
dzieje się z ich życiem.
Brak dziękczynienia, modlitwy i pokory popycha nas w stronę pychy. Stajemy się egocentryczni.
Pyszni.
Brak dziękczynienia to wg Pawła największa wada:
2 Tymoteusza 3:1-5
1 A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: 2 Ludzie bowiem będą
samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni,
bezbożni, 3 bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego,
co dobre, 4 zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, 5 którzy
przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również
tych się wystrzegaj.
Paweł mówi, że nie będziemy wdzięczni Bogu za to, co nas spotkało w życiu.
Niewdzięczność to głupota i pycha.
Bóg dał ci wszystko, co masz, sam tego nie zdobyłeś.
To głupota podpowiada nam, że wszystko się nam należy, że cokolwiek zechcemy, powinniśmy
dostać.
Dziękczynienie to przeświadczenie, że wszystko, co mamy pochodzi od Boga.

Kolosan 3:17
i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana
Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
1 Tesaloniczan 5:18
Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was.
2 Tesaloniczan 1:3
Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza
bowiem bardzo wzrasta a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich,
Zawsze powinniśmy dziękować Bogu, w każdym czasie i sytuacji.
Dziękczynienie powinno wypływać z naszych serc codziennie, nie od święta.
Za co możesz dziękować Bogu?
Jezus nas ostrzega, żebyśmy nie robili nic na pokaz, albo jeśli nam ktoś o tym przypomina.
Przypowieść o faryzeuszu i celniku.
Łukasza 18:9-14
9 I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni,
a innych lekceważyli, to podobieństwo: 10 Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić,
jeden faryzeusz, a drugi celnik. 11 Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję
ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. 12
Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. 13 A celnik stanął z
daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże,
bądź miłościw mnie grzesznemu. 14 Powiadam wam: Ten poszedł usprawiedliwiony do domu
swego, tamten zaś nie; bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża,
będzie wywyższony.
Coś tu jest nie tak. Ten faryzeusz nie dziękował, tylko popadał w pychę, w samouwielbienie.
Chciał, żeby Bóg go pochwalił.
Czy on rzeczywiście był lepszy?
Bóg nas kocha!
Mówimy, że kochamy Boga, ale czasami robimy tak jak ten faryzeusz, który chce zwrócić na siebie
uwagę. Czasami mamy pretensje o różne rzeczy, a miłość jest przecież bezwarunkowa. Bóg nie
stawia nam warunków.
Dlatego posłał Swojego Syna na śmierć za nas. Miłość nigdy nie może żądać, my możemy się tylko
otworzyć na miłość.
Egocentryk zawsze porównuje się z innymi. Miłość tego nie wymaga, nie robi tak.
Czasami w modlitwach porównujemy się z innymi, a to jest złe.
My możemy tylko przyjąć te dary, które On ma dla nas.
Wszystko w naszym życiu zależy od Niego.
Jeśli nie myślimy o wdzięczności, stajemy się bogaci, pewni siebie, pyszni. A Jezus mówił przecież,
żebyśmy byli ubogimi w duchu.
Jezus lecząc 10 trędowatych, dostał wdzięczność od zaledwie jednego z nich.
Łukasz 17:17
A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? A gdzie jest
dziewięciu?

Autentyczne dziękczynienie wypływa z głębi serca. Nawet jeśli twoje cele nie są realizowane to
dlatego, że Bóg chce dla ciebie lepiej.
Lepiej jest dawać niż brać.
Ile czasu spędzasz na dziękczynieniu za to co już masz?
A ile czasu spędzasz na prośbach?
Prawdziwe dziękczynienie jest bezinteresowne.

