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SŁUŻBA UZDRAWIANIA
Zakościele, 14-16 października 2011

PIĄTEK 14.10.2011

 10:00 Wprowadzenie: Moja historia 
 11:00 Jezus i Królestwo Boże

 13:00 obiad

 15:00 Jezus i uczniostwo
 16:00 Jezus i Jego sposoby uzdrawiania

 18:00 kolacja

 19:00 Uwielbienie
 20:00 Jezus i Jego relacja z Duchem Świętym

SOBOTA 15.10.2011

   8:00 śniadanie

   9:00 Uwielbienie
 10:00 Jezus i Jego relacja z Ojcem

 13:00 obiad

 15:00 Jezus i kwestia wiary 
 16:00 Jezus i dary duchowe

 18:00 kolacja

 19:00 Uwielbienie
 20:00 Trudne pytania: Dlaczego współcześni uczniowie nie służą z taką mocą jak Jezus? 

NIEDZIELA 16.10.2011

   8:00 śniadanie

   9:00 Uwielbienie
 10:00 Jak nie zniechęcić się w służbie

 13:00 obiad
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Powołanie do służby w Bożej mocy

Wychowałem się w  kościele. Nauki oraz zasady życia kościoła znałem od dziecka. Pomimo, że 
zostałem ochrzczony w 1987 roku to moje faktyczne nawrócenie nastąpiło dopiero w  roku 1990 
podczas mojego pobytu w Polsce. Kilka doświadczeń sprawiło, że moja teoretyczna wiedza o Bogu 
przeszła w wymiar praktyczny.

Służba bezradności
W roku 1991 rozpocząłem naukę w Seminarium Duchownym z głębokim pragnieniem, aby służyć 
Bogu. Jako studenci pierwszego roku byliśmy wysyłani do okolicznych miast, aby głosić Ewangelię 
i nauczać w lokalnych kościołach. Miejscem naszego szczególnego zainteresowania misyjnego stał 
się Żyrardów. Pracowaliśmy po dwóch chodząc od drzwi do drzwi. Dużo czasu spędzaliśmy otwie-
rając z ludźmi Biblię i dzieląc się wiarą w Boga. Jednakże wkrótce uświadomiłem sobie, że w wielu 
sytuacjach nie byliśmy w stanie im pomóc.

Pewna kobieta powiedziała nam, że od sześciu lat nie może czytać Biblii, bo za każdym razem gdy 
ją otwierała, tekst się rozmywał. Z rozmowy z nią wynikało, że jej mąż od ostatnich 6 lat uczęszczał 
na spotkania o charakterze okultystycznym. Potem poznaliśmy kobietę, którą przez 10 lat odwie-
dzał mąż. Na początku pomyślałem, że to przecież normalne i właściwe, ale potem okazało się, że 
on od wielu lat już nie żył! Spotykaliśmy osoby z poważnymi chorobami. Dawanie im wskazówek 
odnośnie zasad zdrowia i zalecanie zdrowego stylu życia wydawało się niewystarczającym, aby im 
pomóc. Męczyło mnie pytanie: Gdzie jest moc opisna w ewangeliach? Najbardziej wstrząsającym 
przeżyciem był widok śmiertelnie chorego człowieka, żebrzącego na stacji kolejowej. Przez długo 
nie mogłem zapomnieć tego widoku. Stwierdzenie Piotra: „Srebra i złota mi brak, lecz to co mam 
daję ci.” (Dz.Ap. 3,6) tylko pogorszyło sprawę. Co takiego Piotr posiadał, że tamten człowiek został 
uzdrowiony i gdzie Piotr to coś trzymał?

Pierwsze uzdrowienia
Jeden z wersetów zmienił sposób w jaki czytałem ewangelie. Tekst ten był tak szokujący, że o mało 
mnie nie zwalił z nóg: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto wierzy we mnie, ten także dokony-
wać będzie uczynków, które Ja czynę…” (Jan 14,12).

Czy to mogło być prawdą? Po wielokrotnym przeczytaniu czterech ewangelii podczas moich poran-
nych nabożeństw zrozumiałem, że to musi być prawdą. Jezus poświęcił wiele czasu na szkolenie 
apostołów, aby ci umieli robić to co On. Od tamtego momentu w czasie moich modlitw w  lesie 
prosiłem Jezusa, aby mnie też wyszkolił. Nie wiedziałem jednak co mam robić. Na początek posta-
nowiłem oferować ludziom modlitwę.

Pierwszą osobą, za którą modliłem się był mój przyjaciel z Seminarium. Cierpiał z powodu migreny. 
Miało to miejsce w czasie przerwy podczas nabożeństwa. Poszliśmy na bok, gdzie wyszeptałem 
modlitwę po czym wróciliśmy na salę. On popatrzył na mnie z uśmiechem na twarzy i powiedział: 
„Już nie boli!”. Podziękowaliśmy Bogu i kontynuowaliśmy nabożeństwo. „Niezły początek.” – pomy-
ślałem.

Potem modliłem się za bardzo wielu ludzi, ale nie zawsze działo się to czego oczekiwałem. Bóg 
jednak nie chciał abym się poddawał. Dlaczego? Po pierwsze, Jezus nie poddawał się nawet wtedy, 
kiedy nie szło gładko (Marek 6,5). Po drugie, Jezus nie powiedział apostołom, aby przestali głosić 
Dobrą Nowinę o Królestwie, kiedy ludzie jej nie przymują (Mk 6,11). Po trzecie Jezus uczył nas mo-
dlitwy o to, aby wola Boża się spełniła na Ziemi tak jak w Niebie (Mat 6,10). Doszedłem do wniosku, 
że jeżeli Jezus spełniał wyłącznie wolę Ojca, a poświęcał aż tak wiele czasu na szkolenie apostołów 
to również i my powinniśmy służyć tak jak On będąc pewnymi, że jest to wolą Ojca. Od tego momen-
tu zawsze kiedy modliłem się za chorą osobą zabierałem kogoś ze sobą, aby się uczył.

Pewien chłopak, nauczyciel języka angielskiego, często towarzyszył mi podczas modlitw. Pewnego 
dnia modliliśmy się za pewną dziewczynę, którą bolała głowa. Widząc, że masuje swoje czoło zapy-
tałem ją jak się czuje i zamiast tabletki zaoferowałem jej modlitwę. Zgodziła się. Poszliśmy na bok. 
Podczas modlitwy powiedziała, że czuła jak ból wychodzi przez uszy. Po minucie nie było go już 
wcale. Byliśmy zdumieni. Podziękowaliśmy Bogu za Jego dotyk.

Niezwykłe szkolenie
W 1993 roku poleciałem do Chicago rozważając podjęcie studiów magisterskich z teologii na An-
drew’s University w Berrien Springs. Kiedy tam dotarłem właśnie odbywało się wyjątkowe szkolenie. 
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Było poświęcone uzdrawianiu chorych i uwalnianiu zdemonizowanych. Seminarium zorganizawał 
dyrektor do spraw edukacji KADS w Stanach Zjednoczonych. Dostrzegał on znaczący brak wiedzy 
w tej dziedzinie wśród pastorów i chciał coś w tej sprawie zrobić. Słuchając wykładów znalazłem 
odpowiedzi na wiele pytań związanych z Bożym uzdrawianiem. Wykładowca dał nam też możliwość 
ćwiczenia tego czego się nauczyliśmy. Niektóre osoby były sceptycznie nastawione do tych spo-
tkań. Szybko się to jednak zmieniło kiedy demon zamanifestował swoją obecność w siedzącej tuż 
za mną studentce. Prowadzący zrobił krótką przerwę i wyrzucił demona! Było wielkim przeżyciem 
zobaczyć zmianę w wyglądzie tej dziewczyny, a potem usłyszeć historię jej życia.

Nie ograniczaj Boga
Od ramtego czasu aż do teraz nie zaprzestałem chodzeniem z Jezusem i uczenia się Jego sposo-
bów działania. Stawiam czoła wielu przeciwnościom życia, ale przechodzę też przez doświadczenia 
związane z brakiem wiary oraz pokonywaniem lęków. Próbuję zrozumieć jak współdziałać z Chrystu-
sem, aby osiągnąć takie rezultaty jakich On doświadczał w swojej służbie. Wiem, że On się nie zmie-
nił, a niemoc w naszym życiu duchowym wynika z nas samych. Niestety często popełniamy błąd 
interpretując Biblię w oparciu o nasz brak doświadczenie. Na przykład, jeżeli nie widzimy żadnych 
cudów w naszym codziennym życiu, wymyślamy różne interpretacje słów Jezusa i tak np. ktoś mi 
powiedział, że tekst „kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynę…” 
dotyczył tylko dwunastu apostołów. Pytam wówczas: „Dlaczego w takim razie praktykujemy umywa-
nie nóg i komunię jeśli tylko dwunastu było obecnych przy ostatniej wieczerzy?” (Jan 13,14). Musimy 
przebić się przez nasze lęki, aby móc w pełni chodzić z Jezusem. Oznacza to również otwarcie się 
na biblijne wersety i wypowiedzi Jezusa, które były dla nas do tej pory niewygodne.

Objawienie się Królestwa Niebieskiego wychodzi poza ludzkie możliwości poznawcze. Czynnik 
nadnaturalnej mocy Boga działającej przez nas dany jest po to, aby potwierdzać prawdziwość 
słów zawartych w Ewangelii. Co by się działo, gdybyśmy zaczęli wierzyć Bogu w każdej sytuacji 
bez wyjścia? Co by się działo, gdybyśmy zaczęli wierzyć, że możemy iść za Jezusem w czystości 
i mocy. Podejrzewam, że wówczas zaczęlibyśmy oglądać chorych uzdrowionych, demony wypę-
dzone, zmarłych wskrzeszonych i Ewangelię o Królestwie gloszoną jako świadectwo dla narodów 
(Mt 10,7.8; 24,14).

Modlę się, aby wiara, nadzieja i Boża miłość wypełniały Ciebie ponad miarę i byś cieszył się pełnią 
Jego dobroci i łaski. Wierząc w powtórne przyjście Jezusa nie zapominaj, że jest praca do wykona-
nia. Teraz jest czas na to, aby spełniły się słowa: „Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło” (Iz 60,1) 
jako, że całe „stworzenie oczekuje z upragnieniem objawienia się synów Bożych.”(Rzym 8,19).

Matthew Britten



5 / 28

Jezus i Królestwo Boże

Główne przesłanie Jezusa
Mar 1,15 „Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii.”

Co to oznacza?
Królestwo = [basileia] władza królewska, dominacja, królowanie
przybliżyło się = [eggizō] być bliżej, zmniejszyć odległość
eggízō pojawia się 14 razy w greckim czasie dokonanym (tryb oznajmujący) w NT. Oznacza krańco-
wą bliskość, niemalże obecność („jest tutaj”)

upamiętajcie się = [metanoeō] zmieńcie sposób myślenia (dosłownie „myśleć inaczej po”)

Obecność Królestwa manifestowała się w służbie Jezusa
Mat 12,28 „Lecz jeśli Ja wyrzucam złe duchy przez Ducha Bożego, to rzeczywiście już przyszło do 
was królestwo Boże.” (Biblia Warszawsko-Praska)

Mateusz pozwala nam przyjżeć się lepiej poselstwu i czynom Jezusa

Mat 4,23.24 „(23) I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię 
o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. (24) I rozeszła się wieść 
o nim po całej Syrii. I przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi 
chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich.”

Jakie były skutki nauczania i służby Jezusa?
Łuk 16,16 „Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże 
i każdy się do niego gwałtem wdziera.”

Dziełem Jezusa było zagarnianie tego upadłego świata pod władzę Boga. Robił to poprzez niszcze-
nie dzieł diabła (1 Jan 3,8).

Jezus miał światopogląd Królestwa
W Królestwie Bożym nie skupiamy się na tym, czy ktoś zgrzeszył czy nie zgrzeszył (Jn 9,1-3), ale 
raczej patrzymy na chorobę z Bożej perspektywy: Szatan niszczy, Bóg odbudowywuje (Jn 10,10).

Jezus przyszedł aby ukazać moc i miłość Boga
W sprawozdaniu Mateusza 4,23.24 znajdujemy podstawowe kategorie choroby:

wszelką chorobę [nósos] = chroniczne (długotrwałe) choroby, zazwyczaj nieuleczalne lub trudno 
zaleczalne.

wszelką niemoc [malakia] = choroba lub stan osłabiający ofiarę.

różnymi chorobami [nósos] = znów.

cierpieniami [básanos] = ból wywołany przez chorobę.

opętanych [daimonizomai] = być pod wpływem demona.

epileptyków [seléniazomai] = choroba uzależniona od cyklów księżyca, cierpiący na padaczkę, 
cierpiący na choroby psychiczne.

sparaliżowanych [paralutikos] = cierpiący na skutek paraliżu, niedowład mięsni i nerwów.

Choroby mają różne przyczyny: grzech (samemu uczyniony lub uczyniony przez kogoś innego), 
niewłaściwy sposób myślenia, zły tryb życia, uzależnienie, wypadki, genetyczne uwarunkowania 
oraz opresje demoniczne.

Uzdrawiając wszystkie te rodzaje chorób Jezus zademonstrował Boże panowanie nad każdą cho-
robą, bez względu na jej przyczynę.
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Paradoks Królestwa Bożego – obecność przyszłości
Królestwo Boże jest równocześnie obecną rzeczywistością (Łuk 11,20) jak i  pewną przyszłością 
(Łuk 22,18).

Jezus zapoczątkował przyjście Królestwa Bożego przy swoim pierwszym przyjściu (Łuk 17,21;  
Iz 9,6-7; Obj 12,10), ale urzeczywistni je w całej pełni podczas swojego drugiego przyjścia (Łuk 21,27; 
Iz 65,17; Obj 21,3).

Nikodem uznał Jezusa jako Bożego nauczyciela z powodu Jego czynów
Jan 3,1.2 „(1) A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. (2) Ten przyszedł 
do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem 
takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.”

Nota: Słowo „nauczyciel” w powyższym tekście jest tym samym słowem co w Ef 4,11 [didaskalos].

Na czy skupiały się nauki i kazania Jezusa?

Jezus daje nam zrozumienie kim są nauczyciele Królestwa
Mat 13,52 „A On rzekł do nich: Dlatego każdy uczony [grammateus] w Piśmie, który stał się uczniem 
[mathéteuó] Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa [ekballō] ze swego 
skarbca [thēsauros] nowe i stare rzeczy.”

grammateus = uczony w Prawie żydowskim, religijny nauczyciel.

mathéteuó = wyćwiczony, wyuczony, poinstruowany, szkolić (wykształcić) w prawdach Pisma i  wy-
maganym stylu życia.

ekballō = wyrzucić, z konsekwencją przemocy pokonując moc przeciwną; wyprowadzić kogoś do-
kądś przy urzyciu siły, ktorej nie może się on oprzeć.

thēsauros = miejsce, w którym dobre i drogocenne rzeczy są gromadzone.

Ten tekst mógłby być przetłumaczony następująco:

Każdy nauczyciel Biblii, który został przeszkolony w sprawach Królestwa Bożego (stał się uczniem 
Królestwa), będzie wynosić ze swojej skarbnicy (odnowionego umysłu – Rz 12,2) stare i nowe rze-
czy, którym nie sposób się oprzeć.

Mar 1,15 „i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie 
ewangelii“

Zmieńcie sposób myślenia i wierzcie Ewangelii o Bożym panowaniu, bo On jest obecny wsród was.

Jezus demonstrował co to znaczy myśleć po „Królestwu“: 

Mar 1,27 „I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona 
z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne.”

Filip zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym
Dz 8,5-8 „(5) A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. (6) Ludzie zaś przyjmowali uważ-
nie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. (7) Albowiem duchy nie-
czyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych 
zostało uzdrowionych. (8) I było wiele radości w owym mieście.”

Dz 8,12 „Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imie-
niu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.”
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Jezus i Uczniostwo

Kto to jest uczeń? 

Droga Krzyża

Łuk 9,23 „I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie 
i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.”

Czym jest Krzyż?

System rabinistyczny
System rabinistyczny polegał na tym, że uczniowie wybierali sobie nauczyciela (Rabbi).

W przypadku Jezusa, to On wybrał sobie uczniów. „Wyście mnie nie wybrali, ale to ja wybrałem was” 
(Jan 15,16).

Rabbi przekazywał uczniom swoje nauki i sposób życie.

Łuk 6,40 „Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak 
jego mistrz.“

Uczniostwo to process – Uczniowie słuchali Jego nauk i widzieli Jego służbę

Jezus naucza w synagodze i wypędza demona
Mar 1,21-28 „(21) I weszli do Kafarnaum; i zaraz w sabat wstąpił do synagogi, i nauczał. (22) I zdu-
miewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. (23) A był 
w  ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, (24) mówiąc: Cóż 
mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. (25) 
A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. (26) A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i za-
woławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. (27) I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: 
Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne.

Jezus uzdrawia teściową Szymona
Mar 1,29-31 „(29) I zaraz po opuszczeniu synagogi przyszli z Jakubem i Janem do domu Szymona 
i Andrzeja. (30) A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej. (31) I przystą-
piwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją; i opuściła ją gorączka, i usługiwała im.”

Tłumy zbierają się, by zobaczyć jak Jezus uzdrawia
Mar 1,32-34 „(32) A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się 
źle mieli, i opętanych przez demony. (33) I całe miasto zgromadziło się u drzwi. (34) I uzdrowił wielu, 
których trapiły przeróżne choroby, i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo 
go znali.”

Jezus odwiedza inne sysnagogi (kościoły) by i tam czynić Królestwo 
Mar 1:35-39 „(35) A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, 
i tam się modlił. (36) Szymon zaś i ci, co z nim byli, pośpieszyli za nim. (37) A gdy go znaleźli, rzekli 
do niego: Wszyscy szukają cię. (38) I rzekł im: Pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym 
i  tam kazał, bo po to przyszedłem. (39) Poszedł więc i  kazał w  ich synagogach po całej Galilei, 
i wypędzał demony.”

Jezus uzdrawia trędowatego
Mar 1,40-45 „(40) I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: Jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić. (41) A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go 
i rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony! (42) I natychmiast zszedł z niego trąd, i został oczyszczony. 
(43) A  Jezus, przygroziwszy mu, zaraz go odprawił. (44) I  rzekł mu: Bacz, abyś nikomu nic nie 
mówił; ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę, jaką nakazał Mojżesz, na 
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świadectwo dla nich. (45) Ale on, odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tę rzecz, tak iż Jezus 
nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na ustroniu, na miejscach pustych. I schodzili 
się do niego zewsząd.”

Jezus wybiera swoich uczniów z większej grupy
Mar 3,13-14 „(13) I wstąpił na górę, i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. (14) 
I powołał ich dwunastu, żeby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie ewangelii, (15) i żeby mieli 
moc wypędzać demony.”

Uczniowie usługują razem z Jezusem
Mar 3,20 „(20) I poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. 
(21) A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, mówili bowiem, że odszedł od zmy-
słów. (22) A uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia 
demonów wypędza demony.”

Uwaga: Mat 10,1 i Łuk 9,1-2 są tekstami paralelnymi do Mar 3,13-14.

Uczniowie otrzymują moc i władzę, by czynić dzieła Królestwa
Mat 10,1 „(1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc [exousia] nad duchami nieczysty-
mi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.”

Łuk 9:1-2 „(1) I zwoławszy dwunastu, dał im moc [dynamis] i władzę [exousia] nad wszystkimi demo-
nami i moc uzdrawiania chorób. (2) I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali.”

Mat 10,7-8 „(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. (8) Chorych uzdrawiajcie, 
umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo 
dawajcie.”

Czy służba, którą zlecił Jezus była ograniczona tylko do grupy dwunastu uczniów? 
Łuk 10,1 „A potem wyznaczył Pan innych, siedemdziesięciu dwóch, i rozesłał ich po dwóch przed 
sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać.”

Łuk 10,9 „I uzdrawiajcie w nim chorych, i mówcie do nich: Przybliżyło się do was Królestwo Boże.”

Jezus polecił nam czynienie uczniów
Mat 28,16-20 „(16) A jedenastu uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. (17) 
I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. (18) A Jezus przystąpiwszy, rzekł 
do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc [exousia] na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyń-
cie 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.”

Znaki będą towarzyszyły wierzącym
Mar 16,14-18 „(14) Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę 
i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego. (15) I rzekł 
im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. (16) Kto uwierzy i ochrzczony zo-
stanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyły 
tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, (18) 
węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci 
wyzdrowieją.”

Co jest największym znakiem tego że jesteś uczniem Jezusa? (Jan 13,35)

Podsumowanie:

Prawdziwe uczniostwo jest oparte na miłości, wzrastaniu w miłosci i służeniu z mocą

Jan 15,13 „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.”

Dz 1,8 „ ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jero-
zolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”
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Jezus i Jego sposoby uzdrawiania
 

Jan 20,30.31 „(30) I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej 
księdze; (31) te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście 
wierząc mieli żywot w imieniu jego.”

W Biblii znajdujemy krótkie sprawozdania ze służby Jezusa 
Mat 9,35 „I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewan-
gelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc.”

Mat 15,30 „I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych 
oraz wielu innych i kładli ich u nóg jego, a On ich uzdrowił,”

Łuk 9,11 „A tłumy, dowiedziawszy się o tym, poszły za nim. Przyjąwszy je, mówił do nich o Królestwie 
Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia.”

Inne teksty: Mat 8,16.17; Mar 1,33.34; Mar 6,56; Łuk 5,15.

Jan także pisał że „Jest też jeszcze wiele innych [rzeczy], których dokonał Jezus, które gdyby miały 
być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby 
napisane. (J 21:25). Ale i tak wystarcza aby wierzyć w Niego, mieć w Nim życie i podążać za Jego 
przykładem (Jan 14,12). (Uwspółcześniona Biblia Gdańska)

Przegląd służby uzdrawiania Jezusa 

Jezus był przepełniony współczuciem
Mat 14,14 „Zatem Jezus wyszedł i ujrzał wielki tłum, więc użalił się [plagchnizomai] nad nimi oraz 
uzdrawiał ich chore.” (Nowa Biblia Gdańska)

Mat 14,14 „A kiedy wychodził z  łodzi, zobaczył wielką rzeszę. Wzruszyło Go [plagchnizomai] to 
i uzdrowił chorych.” (Biblia Warszawsko-Praska)

Plagchnizomai – bycie głęboko poruszonym współczuciem.

Jezus był przepełniony sprawiedliwym oburzeniem, szczególnie kiedy ludzie bardziej zajmowali się 
religijnymi rytuałami a nie służeniem chorym

Mar 3,5 „I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owe-
mu człowiekowi: Wyciągnij rękę! I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu.”

Jezus czasami zadawał chorym bardzo bezpośrednie pytania
Mar 10,51 „A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: 
Mistrzu, abym przejrzał.”

Jezus czasami rozmawiał z ludźmi podczas usługiwania
Mar 8,23 „A On wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań 
ręce i zapytał go: Czy widzisz coś?”

Jezus czasami zwracał się wprost do choroby lub wypowiadał słowo rozkazu
Łuk 4,39 „I stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę, i ta opuściła ją. I zaraz wstawszy, usługiwała im.”

Mar 7,34 „i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy: Otwórz się!”

Łuk 7,14 „I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: Młodzieńcze, tobie 
mówię: Wstań.”

Jezus czasami kazał choremu coś zrobić (wykonać akt wiary)
Jan 9,7 „I rzekł do niego: Idź i obmyj się w sadzawce Syloe (to znaczy Posłany). Odszedł tedy i ob-
mył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem.”
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Jezus uzdrawiał będąc daleko od chorej osoby, ale tylko w przypadku wielkiej wiary
Mat 15,28 „Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niechaj ci 
się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny.”

Najczęstszym postępowaniem Jezusa podczas uzdrawiania było kładzenie rąk na chorą osobę
Łuk 4,40 „A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi choro-
bami, przyprowadzali ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich.”

Było to tak częste podczas służby Jezusa, że ludzie błagali Go by do nich przyszedł i położył ręce 
na ich chorych (Mat 9,18; Mar 7,33).

Czasami Jezus uzdrawiał stosując równocześnie wiele różnych elementów: 
Splunął w oczy człowieka i wtedy nałożył na niego ręce (Mar 8,23) 

Włożył palce do uszu, splunął i dotknął języka mężczyzny (Mar 7,33) 

Wypowiedział słowa uwolnienia i wtedy położył ręce (Łuk 13,12-13)

Jezus zazwyczaj uzdrawiał w  miejscach publicznych (Łuk 13,10-17), czasem na osobności 
(Mar 8,23).

Jezus rozróżniał wiele różnych przyczyn tej samej dolegliwości
Jan 9,1-3 „(1) A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. (2) I zapytali go uczniowie 
jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził? (3) Odpowiedział 
Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże.”

Mat 12,22 „Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy; i uzdrowił go, tak że 
odzyskał mowę i wzrok.”

W przypadku gdy to demon był odpowiedzialny za daną chorobę Jezus gromił go (Mar 9,14-
28) i czasami kładł ręce na chorą osobę (Łuk 13,10-13).

Jezus często dawał szczegółowe wskazania co robić po uzdrowieniu
Mar 8,26 „I odesłał go do domu jego, mówiąc: I do tego miasteczka nie wchodź, i nikomu z mia-
steczka nie powiadaj.“ (Biblia Gdańska)

Mar 5,19 „Lecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak 
wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował.”

Łuk 5,14 „Sam zaś przykazał mu, aby nikomu nie mówił, ale dodał: Idź, pokaż się kapłanowi i złóż 
ofiarę za oczyszczenie swoje, jak polecił Mojżesz, na świadectwo dla nich.”

Jan 5,14 „Później spotkał go Jezus w świątyni i  rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie 
grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.”

Jezus dał nam głębokie zrozumienie czym jest ponadnaturalna służba znaków i cudów
Jan 5,19 „Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn 
sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn 
czyni.”

W jaki sposób Jezus słyszał, widział i wiedział co robi Jego Ojciec? 
Jezus był namaszczony i prowadzony w swojej służbie przez Duch Świętego (Łuk 3, 22; 4,1.18)

Jezus słyszał i widział różne rzeczy dzięki Duchowi Świętemu (Mar 2,8; Mar 6,48; Jan 1, 48)

Tak jak Jezus powiedział, „nie może Syn sam od siebie nic czynić“ (Jan 5,19), tak powiedział nam 
„beze mnie nic uczynić nie możecie“ (Jan 15,5).

Jezus współpracował z Ojcem w służbie. I takie było Jego zamierzenie w stosunku do nas. Posłał 
Ducha Świętego jako naszego pomocnika (Jan 14,16) abyśmy mogli czynić dzieła Boże.
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Jezus nie potrzebował nakazu od Ojca by uzdrawiać, ponieważ znał doskonale Jego serce 
(Jan 8,55).
Mar 1,38.39 bug „(38) Wtedy im powiedział: Chodźmy do przyległych miasteczek, abym i tam głosił, 
bo po to przyszedłem. (39) I głosił w ich synagogach po całej Galilei, i wypędzał demony.” (bug)

Kiedy ktoś prosił o pomoc, Jezus natychmiast reagował (Mar 5,22-24).

Jezus nie zastanawiał się, czy ma iść uzdrawiać, czy nie. On wiedział, że to było wolą Ojca wyrażoną 
w Jego słowie (Łuk 4,18). Jego aktywne posłuszeństwo wobec tego słowa, spowodowało, że Duch 
Święty współdziałał z Nim, przynosząc uzdrowienie i uwolnienie dla ludzi.

Jezus zawsze miał Ojcowskie „tak” gdy wykonywał dzieła Królestwa, chyba że słyszał jak Ojciec 
mówi „nie”.

Jezus nie poszedł natychmiast uzdrowić Łazarza (Jan 11,6).

Jezus działał razem ze swoimi uczniami po swoim wniebowstąpieniu, tak jak im przedtem obiecał 
(Mat 28,20).

Mar 16,20 „Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które 
mu towarzyszyły.”

Dlaczego nakładamy ręce na chorych?

Po pierwsze, jest to biblijną praktyką.
Autor listu do Hebrajczyków uważa to za podstawową naukę Chrystusa. 

Heb 6,1-3 „(1) Dlatego pomińmy temat początku o Chrystusie i bądźmy niesieni ku doskonałości, 
nie zakładając sobie znowu fundamentu skruchy z powodu martwych uczynków, ufności do Boga, 
(2) nauki o chrztach, nakładaniu rąk, wskrzeszeniu umarłych oraz o wiecznym wyroku. (3) To też 
uczynimy, jeżeli Bóg pozwoli.” (Nowa Biblia Gdańska)

Po drugie, Jezus prorokował, że wierzących będą nakładali ręce na chorych, a ci wyzdrowieją.
Mar 16,17-18 „A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli… Na chorych ręce kłaść będą, 
a ci wyzdrowieją.”

Po trzecie, nakładanie rąk jest podstawowym sposobem w  jaki moc Ducha Świętego jest 
udzielana choremu.
Łuk 4,40 „A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi choro-
bami, przyprowadzali ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich.”

Dz 5,12 „A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I  zgromadzali się 
wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym,”

Dz 19,11.12 „(11) Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, (12) tak iż nawet chustki lub 
przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe 
duchy wychodziły.”

New Age, ruchy okultystyczne i wschodnie praktyki uzdrawiające
Niektórzy ludzie sprzeciwiają się nakładaniu rąk z powodu takiej praktyki w okultyźmie i wschodnich 
praktykach uzdrawiających, np. Reiki. Czy mamy zaprzestać stosowania biblijnych praktyk dlatego, 
że ruchy okultystyczne skradły je?

Mojżesz i jego laska
Bóg nakazuje Mojżeszowi rzucić swój kij na ziemię, a ten zmienia się w węża (II Moj 4,3). Jeśli to 
nie Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby to zrobić, to powiedzielibyśmy, że jest to jakiś rodzaj czarnej 
magii. Co gorsza magicy faraona też mieli swoje laski, z którymi czynili cuda! Nasuwa się pytanie, 
dlaczego Bóg nakazał Mojżeszowi użycie czegoś co było stosowane także w magii? – (II Moj 7,9).
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Nakładanie rąk miało także miejsce przy innych okazjach np.

1. Błogosławienie ludzi/dzieci (Mat 19,13)

2. Podczas posyłania starszych i diakonów do służby (1Tym. 5,22; Dz 6,6) 

3. Kierowanie uczniów do służby (Dz 13,3)

4. Przekazywanie darów duchowych (1Tym 4,14; 2 Tym 1,6)

5. Napełnianie Duchem Świętym (Dz 8,17; 19,6) 

6. Uzdrawianie chorych (Dz 9,17; 28,8).
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Jezus i Jego relacja z Duchem Świętym

Mat 13,54 „A przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdu-
miewali i mówili: Skąd ma tę mądrość [sophia] i te cudowne moce [dynamis]?”

Myślę, że to pytanie jest wciąż aktualne: Skąd ten człowiek ma tą całą mądrość i cuda?

Biblia wskazuje nam, że Jezus był w pełni Bogiem (Jan 1,1-14). W Liście do Filipian 2,7 Paweł pisał 
o Jezusie, który przyszedł ‚’stawszy się podobnym do ludzi”. Czy On tylko udawał, że to robi czy 
raczej odłożył swoją Boską moc, by żyć tu na ziemi ze wszelkimi ograniczeniami jakie narzuca nam 
ludzka natura?

Jezus nie dokonywał żadnych cudów przed swoim chrztem
Łuk 3,21.22 „(21) A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, 
otworzyło się niebo (22) i zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał się 
głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Łuk 4,1 „A  Jezus, pełen [plērēs] Ducha Świętego, powrócił znad Jordanu i  był wodzony [agō], 
w mocy Ducha po pustyni,”

Łuk 4,14 „I powrócił Jezus w mocy [dynamis] Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej 
okolicznej krainie.”

Apostoł Piotr jednoznacznie wskazuje na źródło mocy uzdrawiania, którą miał Jezus:

Dz 10,38 „Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą [dyna-
mis]. Ponieważ Bóg był z Nim, przeszedł On [przez życie] dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, 
którzy byli pod mocą diabła.” (Biblia Warszawsko-Praska)

Służba Ducha Świętego
Jan 16,5-11”(5) A  teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie: Dokąd 
idziesz? (6) Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. (7) Lecz ja wam mówię 
prawdę: Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, 
jeśli zaś odejdę, poślę go do was. (8) A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedli-
wości, i o sądzie; (9) o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; (10) o sprawiedliwości, gdyż odchodzę 
do Ojca i już mnie nie ujrzycie; (11) o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony.”

Łuk 5,1-8 „(1) Pewnego razu, gdy On stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dokoła niego, 
by słuchać Słowa Bożego, (2) ujrzał dwie łodzie, stojące u brzegu jeziora; ale rybacy, wyszedłszy 
z nich, płukali sieci. (3) A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nie-
co odjechał od brzegu; i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. (4) A gdy przestał mówić, rzekł do Szymo-
na: Wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. (5) A odpowiadając Szymon, rzekł: Mistrzu, 
całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy; ale na Słowo twoje zarzucę sieci. (6) A gdy to uczynili, 
zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. (7) Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, 
aby im przyszli z pomocą, i przybyli, i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. (8) Widząc to Szymon 
Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: Odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny.”

O czym mówi Paweł w 1 liście do Koryntian 2,4?

Paweł podsumowuje swoją własną służbę 
Rz 15,18.19 „(18) Nie będę bowiem miał odwagi mówić o czymkolwiek, czego nie dokonał Chrystus 
przeze mnie – aby poganie stali się posłuszni Bogu – słowem i czynem, (19) dzięki mocy znaków 
i cudów, dzięki mocy [dynamis] Ducha, tak że mogłem, od Jerozolimy poczynając, aż po Ilirię w peł-
ni [plēroō] głosić ewangelię o Chrystusie.” (Biblia Poznańska)

Efekt służby w mocy Ducha: poganie stali się posłuszni Bogu.
Czy można by było powiedzieć o Jezusie, że „mowa [Jego] i głoszenie nauki nie miały nic z uwodzą-
cych przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy [dynamis]” (1 Kor 2,4).
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Jest wolą Boga abyśmy żyli objawiając Jego charakter i Jego moc

Otrzymacie moc
Dz 1,8 „Otrzymacie moc [dynamis] Ducha Świętego, który na was zstąpi, i będziecie moimi świad-
kami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i na całym świecie’.” (Biblia Poznańska)

Bądź napełniony Duchem
Ef 5,18 „I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni [plērēs] Ducha,“

Jezus działał w mocy i autorytecie. Po co Mu to było?
Łuk 4:36 „Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z władzą 
[exousia] i mocą [dynamis] rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą.” (Biblia Tysiąclecia)

Jezus dał władzę i moc swoim uczniom. Po co im one były?

Niektóre z negatywnych efektów życia napełnionego Duchem Świętym 
Uczniowie Jezusa myśleli, że widzą ducha i byli przerażeni, gdy przyszedł do nich po wodzie (Mat 
14,26).

Gerazeńczyków ogarnął strach, gdy zobaczyli, co zrobił Jezus i prosili Go by opuścił ich krainę (Mar 
5,15-17). 

Nabożeństwa w szabaty były często zakłócane poprzez Jego służbę chorym i opętanym przez złe 
duchy (Łuk 4,31-35; Łuk 13,10-13).

Niektórzy ludzie gorszyli się Jego służbą a inni byli wściekli (Mar 6,1-6; Łuk 6,6-11).

Wielu religijnych ludzi odrzuciło ponadnaturalną część Jego służby. Uznali ją za demoniczną (Mat 
12,24).

Krewni i Jego bliscy myśleli że On stracił rozum (Mar 3,21).

Podsumowując: Wszyscy lubili Jezusa do czasu, gdy nie zaczął czynić cudów.
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Jezus i moc Ducha Świętego

Mar 5,25-34 „(25) A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok (26) i dużo ucierpiała od wielu 
lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, (27) 
gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty jego, (28) bo mówiła: Jeśli 
się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. (29) I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele, że 
jest uleczona z tej dolegliwości. (30) A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do 
ludu i rzekł: Kto się dotknął szat moich? (31) Na to rzekli mu uczniowie jego: Widzisz, że lud napiera 
na ciebie, a pytasz: Kto się mnie dotknął? (32) I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. 
(33) Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed 
nim i wyznała mu całą prawdę. (34) A On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię well [sōzō], idź 
w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.”

Ef 2,8 „Albowiem łaską zbawieni [sōzō], jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;”

Łuk 6,19 „A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc [dynamis] wychodziła z niego 
i uzdrawiała wszystkich.”

Kto był źródłem tej mocy?
Łuk 4,14 „I powrócił Jezus w mocy [dynamis] Ducha do Galilei…“

Co się dzieje gdy modlimy się za ludzi?
Dz 8,14-20 „(14) A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali 
do nich Piotra i Jana, (15) którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. 
(16) Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 
(17) Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. (18) A gdy Szymon spostrzegł, 
że Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze (19) i powiedział: 
Dajcie i mnie tę moc [exousia], aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. (20) A Piotr 
rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć 
dar Boży.”

New Age i ruchy okultystyczne
Niektórzy twierdzą, że New Age i  ruchy okultystyczne, mają ten rodzaj mocy i  zobaczyć można 
w nich podobne rzeczy. Dlaczego wydaje się dziwnym to, że diabeł podrabia dzieło Ducha Świętego 
w ruchach okultystycznych? Byłbym bardziej zaskoczony gdyby tego nie robił. Z tego co rozumiem, 
to podrabia się tylko rzeczy mające znaczenie (wartość), a nie bezużyteczne lub bezwartościowe. 
Jak można zauważyć z Pisma Świętego, ciemna strona posługuje się prawdziwą duchową mocą. 
Szymon czarnoksiężnik był w stanie zadziwić ludzi swoją magią (Dz 8, 11).

„Siostra White modliła się za wielu chorych ludzi i oni zostawali uzdrawiani. Było wielu, bardzo wielu 
uzdrowionych, za których mój mąż i  ja modliliśmy się, nakładaliśmy na nich ręce, zostawali oni 
uzdrowieni i uwielbiali Boga. Ale to nie ja dokonywałam cudu; zwracałam się do Tego, który jest Cu-
dotwórcą, a on odpowiadał na moje modlitwy w nadzwyczajny sposób. Światło jego Ducha wypełni-
ło pokój i niektórzy padli pod wpływem mocy Boga, tracąc swoją siłę. Ale ich serca i usta wypełnione 
były wielbieniem dla Boga.“ – Ms 159, 1907. Manuscript Releases, Vol. 18, s. 372.

Niektórzy twierdzą „My tego nie zauważamy w służbie Jezusa!”. Jest to prawdą, ale w służbie apo-
stołów można zauważyć wiele rzeczy, których Jezus nie czynił w swojej służbie.

Ludzie zostawali wypełnieni Duchem Świętym poprzez nakładanie na nich rąk (Dz 8, 14-17)

Ludzie byli uzdrawiani w cieniu Piotra (Dz 5, 14-16)

Uzdrowienia dzięki chusteczce Pawła (Dz 19, 11-12)

Paweł nie umarł po ukąszeniu przez żmiję (Dz 28, 1-6)

Paeł spuszcza slepotę na fałszywego proroka (Dz 18, 6-12)

Jezus nie ogranicza tego co może się stać dzięki mocy Ducha Świętego tylko do tego co się działo 
w Jego służbie. W rzeczywistości, spodziewał się „większych dzieł” po Jego śmierci, zmartwych-
wstania i wniebowstąpienia do Ojca (Jan 14,12). Wtedy to pragnienie Jego serca było spełnione 
„I potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało…“ (Joel 3,1).



16 / 28

Jezus i Jego relacja z Ojcem

Największe Boże objawienie – Jezus
Heb 1:1-2 „(1) Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez 
proroków; (2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzi-
cem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.”

Jezus otrzymal potwierzenie swojego synostwa przy swoim chrzcie
Łuk 3,21.22 „(21) A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, 
otworzyło się niebo (22) i zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica, i odezwał 
się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.”

Duch Świety jest posłany aby potwierdzić nasze synostwo
Rz 8,14-18 „(14) Bo ci, których Duch Boży prowadzi [agō], są dziećmi Bożymi. (15) Wszak nie wzię-
liście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: 
Abba, Ojcze! (16) Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy.“

Życie Jezusa było zakorzenione w modlitwie
Łuk 3,21”A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otwo-
rzyło się niebo.“

Mar 1,35 „A wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce, i tam się 
modlił.”

Mar 6,46-48 „(46) A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. (47) A gdy nastał wieczór, 
łódź była na pełnym morzu, a On sam był na lądzie. (48) A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, 
bo mieli wiatr przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu, i chciał 
ich wyminąć.”

Łuk 5,16 „Sam zaś oddalił się na pustkowie i modlił się.”

Łuk 6,12 „I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie 
do Boga.”

Łuk 9,28.29 „(28) A mniej więcej w osiem dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana, i Jakuba 
i wszedł na górę, aby się modlić. (29) A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata 
jego stała się biała i lśniąca.”

Radykalne posłuszeństwo wobec Boga posilało Jezusa
Jn 4,34 „Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać 
jego dzieła.”

Jezus wypowiada się na temat Jego związku z Bogiem Ojcem
Jan 14,8-12 „(8) Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. (9) Odpowiedział mu 
Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak mo-
żesz mówić: Pokaż nam Ojca? (10) Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, 
które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. (11) 
Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków 
wierzcie. (12) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać bę-
dzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca.”

Co było owocem związku Jezusa z Bogiem Ojcem?

Czy Jezus odrzuca nadnaturalną służbę?
Mat 7,22.23 „(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim 
i w  imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w  imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) 
A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.”

Czy Jezus twierdził, że cuda są nieważne z powodu tego, że źli ludzie będą je czynić (Mt 24:24)? Czy 
uważał, że wypędzanie demonów jest pewnego rodzaju ekstremalną i niebezpieczną posługą? Czy 
Jezus daje nam tu listę służb, ktore mamy odrzucić? Jeśli tak, to będziemy musieli także odrzucić 
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służbę proroczą ponieważ jest wymieniona w tym tekście. Wiemy, że nie jest to prawdą, ponieważ 
Jezus powiedział że te znaki będą towarzyszyć wierzącym (Mar 16,17) i te same dary są wymienione 
przez Pawła ku zbudowaniu kościoła (1 Kor 12,7-10). Więc o czym Jezus mówi? Wierzę, że Jezus 
daje tu ostrzeżenie przed czynieniem zła pod przykrywką świętych posługi. Przez jakiś czas może 
się to udawać ale w końcu źle się skończy. Judasz myślał, że może przebywać w tłumie robiąc cuda 
i jednocześnie kraść pieniądze z sakiewki apostołów (Jan 12,6). Jego życie jest lekcją, aby nigdy nie 
iść na kompromis z grzechem, ale uporać się z nim jak najszybciej.

Prawdziwy owoc może być wydany tylko dzięki trwaniu w Chrystusie
Jan 15,5 „Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten 
wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”

Uczniowie pytają Jezusa jak się modlić
Łuk 11,1-4 „(1) A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów 
rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. (2) Wtedy rzekł do 
nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź Króle-
stwo twoje, (3) Bądź wola twoja, jak w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam 
na każdy dzień, (4) i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy 
swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.”

Po kilku latach przebywania z Jezusem, Piotr nauczył się znaczenia modlitwy
Dz 10,9.10 „(9) A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godzi-
ny szóstej na dach, aby się modlić. (10) Potem poczuł głód i chciał jeść; gdy zaś oni przyrządzali 
posiłek, przyszło nań zachwycenie”
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Jezus i kwestia wiary

Przyjaciele chorego mieli wiarę – Jezus przebacza grzechy paralitykowi i uzdrawia go.
Mat 9,1-8 „(1) I  wstąpiwszy do łodzi, przeprawił się na drugi brzeg i  przybył do swego miasta. 
(2) I oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do 
sparaliżowanego: Ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. (3) A oto niektórzy z uczonych w Pi-
śmie pomyśleli sobie: Ten bluźni. (4) Ale Jezus przejrzawszy ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle 
w sercach swoich? (5) Cóż bowiem jest łatwiej, czy rzec: Odpuszczone są grzechy twoje, czy rzec: 
Wstań i chodź? (6) Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy 
– rzekł do sparaliżowanego: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego! (7) Wstał tedy i odszedł 
do domu swego. (8) A gdy to ujrzały tłumy, przelękły się i uwielbiły Boga, który dał ludziom taką moc 
[exousia].”

Chory miał wiarę – Jezus uzdrawia niewidomego Bartymeusza
Mar 10,46-52 „(46) I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie i mnó-
stwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. (47) Usłyszawszy, że to 
Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! (48) I gromiło 
go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! (49) Wtedy Jezus 
przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. (50) A on 
zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. (51) A Jezus, odezwawszy się, rzekł 
mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał. (52) Tedy mu rzekł 
Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.”

Wielka wiara – Jezus uzdrawia sługę setnika
Luk 7:1-10 „(1) A gdy dokończył wszystkich słów swoich do słuchającego go ludu, wszedł do Kafar-
naum. (2) A sługa pewnego setnika, bardzo przez niego ceniony, zachorował i bliski był śmierci. (3) 
A usłyszawszy o Jezusie, posłał do niego starszych żydowskich, prosząc go, aby przyszedł i uzdro-
wił jego sługę. (4) A oni przyszedłszy do Jezusa, prosili go usilnie, mówiąc: Godzien jest, abyś mu 
to uczynił. (5) Miłuje bowiem lud nasz i sam zbudował nam synagogę. (6) I Jezus poszedł z nimi. 
A gdy już był niedaleko domu, setnik posłał przyjaciół i kazał mu powiedzieć: Panie, nie trudź się, 
nie jestem bowiem godzien, abyś wszedł pod dach mój. (7) Dlatego i samego siebie nie uważałem 
za godnego, by przyjść do ciebie; lecz powiedz słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. (8) Bo i ja 
jestem człowiekiem podległym władzy, mającym pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie, a in-
nemu: Przyjdź, a przychodzi, a słudze memu: Czyń to, a czyni. (9) A gdy to Jezus usłyszał, zdziwił 
się i zwróciwszy się do towarzyszącego mu ludu, rzekł: Powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej 
wiary nie znalazłem. (10) A ci, którzy byli posłani, po powrocie do domu zastali sługę zdrowym.”

Mała wiara – Chłopiec zostaje uzdrowiony
Mar 9,14-29 „(14) I przyszedłszy do uczniów, ujrzeli mnóstwo ludu wokół nich i uczonych w Piśmie, 
rozprawiających z nimi. (15) I wnet wszystek lud, ujrzawszy go, zdumiał się, i przybiegłszy, witał go. 
(16) I zapytał ich: O czym z nimi rozprawiacie? (17) Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu: Nauczy-
cielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. (18) A ten, gdziekolwiek go 
pochwyci, szarpie nim, a on pieni się i zgrzyta zębami i drętwieje; i mówiłem uczniom twoim, aby go 
wygnali, ale nie mogli. (19) A On im odrzekł, mówiąc: O rodzie bez wiary! Jak długo będę z wami? 
Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie go do mnie! (20) I przywiedli go do niego. A gdy go duch 
ujrzał, zaraz zaczął nim szarpać, a on upadłszy na ziemię, tarzał się z pianą na ustach. (21) I zapytał 
ojca jego: Od jak dawna to się z nim dzieje? A on powiedział: Od dzieciństwa. (22) I często go rzucał 
nawet w ogień i wodę, żeby go zgubić; ale jeżeli coś możesz, zlituj się nad nami i pomóż nam. (23) 
A Jezus rzekł do niego: Co się tyczy tego: Jeżeli coś możesz, to: Wszystko jest możliwe dla wie-
rzącego. (24) Zaraz zawołał ojciec chłopca: Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu: (25) A Jezus, 
widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu: Duchu niemy i głuchy! Nakazuję 
ci: Wyjdź z niego i już nigdy do niego nie wracaj. (26) I krzyknął, i szarpnął nim gwałtownie, po czym 
wyszedł; a chłopiec wyglądał jak martwy, tak iż wielu mówiło, że umarł. (27) A Jezus ujął go za rękę 
i podniósł go, a on powstał.
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Brak wiary (za wyjątkiem Jego wiary) – Jezus wzbudza syna kobiety z Nain
Łuk 7,11-15 „(11) A zaraz potem udał się do miasta, zwanego Nain, i szli z nim uczniowie jego i mnó-
stwo ludu. (12) A gdy się przybliżał do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna mat-
ki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. (13) A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad 
nią i rzekł do niej: Nie płacz. (14) I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli. I rzekł: 
Młodzieńcze, tobie mówię: Wstań. (15) I podniósł się zmarły, i zaczął mówić. I oddał go jego matce.”

Czy chciałbyś wiedzieć jak zwiększyć swoją wiarę?

Pokonywanie obawy przed ludżmi krocząc w bojażni Boźej
Ps 128,1 „Błogosławiony każdy, który się boi Pana, Który kroczy jego drogami!”

Dz 5,29 „(29) Piotr zaś i apostołowie odpowiadając, rzekli: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.”

Dz 9,31 „(31) A tak zbory po wszystkiej Judzkiej ziemi i Galilei, i Samaryi miały pokój, budując się 
i chodząc w bojaźni Pańskiej, a przez pociechę Ducha Świętego rozmnażały się.” (Biblia Gdańska)

Módl się o odwagę
Dz 4,29.30 „(29) A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą 
odwagą Słowo twoje, (30) gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez 
imię świętego Syna twego, Jezusa.”

Wypełnianie Słowa Bożego
Łuk 8,21 „On zaś odpowiedział im: Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego 
i wypełniają je.”
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Wprowadzenie do darów duchowych

Jaka jest natura darów duchowych?

Jaka jest różnica między talentami a darami duchowymi?

Skąd pochodzą dary duchowe? (1 Kor 12,8).

Gdzie przebywa Duch Święty? (1 Kor 6,19).

Jaki jest cel darów duchowych? (1Pt 4,11)

W kontekście spotkań kościoła: Służy zbudowaniu (1 Kor 14,26). 

W kontekście ewangelizacji: Wnoszą rzeczywistość Boga w życie ludzi i potwierdzają Ewangelię 
Królestwa (Dz 8, 4-8.12).

Wierzę, że dary duchowe są bardziej dynamiczne niż statyczne. Rozumiem przez to, że przejawiają 
się w różnych okresach i przy różnych okazjach. Paweł stwierdza, że „ w każdym różnie przejawia się 
Duch ku wspólnemu pożytkowi „ (1 Kor 12,7), a następnie przechodzi do opisu, jak to wygląda na 
spotkaniu (1 Kor 12,8-10). Jego rady w celu utrzymania porządku ujawniają spontaniczny charakter 
darów duchowych (1 Kor 14,26-33).

W jaki sposób objawia się Duch Święty?
Duch Święty objawia się poprzez różne dary w zależności od potrzeb i sytuacji. Jezus przedstawia 
to w Ewangelii Mateusza 10:19 „ A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie mówić; albo-
wiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić.„ W taki właśnie sposób Piotr, stojąc przed 
Sanhedrynem po uzdrowieniu chromego (Dz 4,8-12), otrzymał „słowo mądrości” (bg) przez Ducha 
Świętego (1 Kor 12,8). Jednym z efektów tej manifestacji było to, że ludzie dziwili się (Dz 4:13).

Apostoł Paweł rozróżnia: dary, służbę/posługi i sposoby działania: 
Używając powyższego tekstu jako klucza interpretacyjnego lepiej zrozumiemy 1 List do Koryntian 
12 rozdział. Paweł zaczyna mówiąc o darach, które są spontanicznymi przejawami Ducha u wie-
rzących (w. 8-11). Następnie używa metafory ciała, która reprezentuje służby/posługi powoływane 
w organizmie (w. 12-26). A potem mówi o ogólnej działalności, gdzie miesza dary i służby/posługi 
razem (w. 27-30).

Rola > Dary > Służby/Posługi > Stanowiska/Urzędy
Czytając różne fragmenty Nowego Testamentu, możemy zidentyfikować role, które mieli pełnić 
wszyscy uczniowie. Każda z tych ról ma odpowiednie dary. To podczas spełniania naszych ról (ak-
tów służby), manifestują się dary. Przez dalsze ich wykonywanie, niektóre z nich mogą rozwinąć się 
w służby.

 Bądźcie miłosierni (Łk 6,36)   Dar miłosierdzia (Rz 12,8)

 Miejcie wiarę w Boga (Mk 11,22)   Dar wiary (1 Kor 12,9),

 Sługa wszystkich (Mk 9,35)    Dar posługiwania (Rz 12,7)

 Dawajcie, a będzie wam dane (Łk 6,38)  Dar dawania (Rz 12,8)

  Módlcie się jedni za drugich,  
abyście byli uzdrowieni (Jak 5,16)   Dary uzdrawiania (1 Kor 12,9)

Efezjan 4:11 wymienia pięć konkretnych stanowisk/urzędów: „I On ustanowił jednych apostołami, 
drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,” Nie są one czymś 
do czego się dochodzi. Paweł stwierdza, że są to dary Chrystusa, które dał kościołow „Wstąpiwszy 
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na wysokość, Powiódł za sobą jeńców i  ludzi darami obdarzył„ (Ef 4:8). W tym przypadku słowo 
„dary” po grecku to „doma”. W 1 Koryntian 12:4 greckie słowo dla „dary” to „charyzma”. Głównym 
celem darów „doma” jest „przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania Ciała Chry-
stusowego”. (Ef 4,12).

Jak praktycznie wygląda przygotowanie świętych  
przez każdy z tych stanowisk/urzędów? 

Apostołowie –

Prorocy –

Ewangeliści – 

Pastorzy –

Nauczyciele –

Często zadawane pytania

Czyż Biblia nie naucza, że Duch rozdziela dary „każdemu poszczególnie, jak chce? 
(1 Kor 12,11).
Choć to prawda, prawdą jest też to, że Pismo zachęca wierzących do usilnego starania się o więk-
sze dary łaski (1 Kor 12,31).

W rzeczywistości, Paweł dwukrotnie w swoich listach do Koryntian zachęca wierzących, by szczerze 
pragnęli darów duchowych. Myślę, że nie przez przypadek, Paweł umieci rozdział o miłości (1 Kor 
13) pomiędzy radami o pragnieniu darów duchowych (1 Kor 12:31; 1 Kor 14:1). Miłość do Boga 
i bliźniego jest podstawą sprawnego funkcjonowania darów duchowych.

Czy mogę zaangażować się w uzdrawianie, jeżeli nie posiadam daru uzdrawiania?
Paweł zadaje pytanie: „Czy wszyscy mają dary uzdrawiania?” (1 Kor 12,30). Oczywiście, że nie. 
„Czy wszyscy [są] prorokami?” (1 Kor 12,29). Ponownie odpowiedzią jest nie. Jednak Paweł stwier-
dza w 1 Koryntian 14,1 „dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej 
o  to, aby prorokować”. W  zrozumieniu Pawła, nie koniecznie będziesz prorokiem, czy posiadać 
służbę proroczą, ale każdy wierzący może prorokować dzięki dynamicznej pracy Ducha Świę-
tego (1 Kor 14,30.31). Paweł zachęca nas do „pragnienia” [zēloō = płonąć z  żarliwością] daru 
prorokowania, ze względu na silny wpływ jaki ma on zarówno na niewierzących jak i wierzących, 
(1 Kor 14,24.25.31.39). Wróćmy do pytania: „Czy wszyscy mają dary uzdrawiania?”. Nie, ale wszy-
scy wierzący mogą doświadczyć różnych „darów uzdrawiania” przez dynamiczne działanie Ducha.

Czasami przyjmujemy, że Duch Święty automatycznie daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Ale 
tak nie jest. Dar języków był doświadczany przez wierzących w Koryncie, ale Paweł radził im, by mo-
dlili się o dar interpretacji, aby zbudować innych (1 Kor 14,13). Nie proszenie o dary nie jest oznaką 
pokory, ale głupoty. Ujawnia tylko to, że preferujemy samodzielności. Jezus zapewnia nas, że nasz 
Ojciec w niebie pragnie dawać dobre dary dla tych, którzy Go proszą (Mat 7,11).
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Jezus i Dary Duchowe

1 Kor 12,8-10 „(8) Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę [logos] mądrości, drugi przez tego 
samego Ducha mowę [logos] wiedzy, (9) inny wiarę w  tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania 
w tym samym Duchu. (10) Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróż-
niania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.”

Słowo mądrości

Słowo wiedzy

Wiara

Dar(y) uzdrawiania 

Dar czynienia cudów 

Dar proroctwa 

Dar rozróżniania duchów 

Różne rodzaje języków 

Wykładania języków

Słowo mądrości – O płaceniu podatków cesarzowi
Łuk 20,20-26 „(20) Śledzili go więc, nasłali szpiegów, którzy udając sprawiedliwych, mieli go przyła-
pać na jakimś słowie, aby go wydać władzy i mocy starosty. (21) I zadali mu takie pytanie: Nauczy-
cielu, wiemy, że dobrze mówisz i nauczasz, i nie masz względu na osobę, lecz zgodnie z prawdą 
drogi Bożej nauczasz. (22) Czy godzi się nam płacić podatek cesarzowi, czy nie? (23) Lecz On, 
przejrzawszy ich podstęp, rzekł do nich: (24) Pokażcie mi denar. Czyją nosi podobiznę i napis? A oni 
rzekli: Cesarza. (25) On zaś rzekł do nich: Oddawajcie więc cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, 
co jest Boże. (26) I nie zdołali go złapać na słowie przed ludem, a nie mogąc wyjść z podziwu nad 
jego odpowiedzią, zamilkli.”

Słowo wiedzy – Rozmowa Jezusa z Samarytanką
Jan 4,13-18 „(13) Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; 
(14) ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu 
dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. (15) Rzecze do niego 
niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. (16) 
Mówi jej: Idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj! (17) Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: Nie mam 
męża. Jezus rzekł do niej: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. (18) Miałaś bowiem pięciu mężów, 
a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem; prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta: Panie, 
widzę, żeś prorok.”

Wiara – Uzdrowienie epileptyka
Mat 17,14-21 „(14) I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, 
(15) i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpa-
da w ogień i często w wodę. (16) I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. 
(17) A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd 
będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj. (18) I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdro-
wiony został chłopiec od tej godziny. (19) Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i po-
wiedzieli: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? (20) A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. 
Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej 
górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie.“

Dary uzdrawiania – Uzdrowienie niewidomego w Betezdzie
Mar 8,22-25 „(22) I przybyli do Betsaidy. I przyprowadzili do niego ślepego, i prosili go, aby się go 
dotknął. (23) A On wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań 
ręce i zapytał go: Czy widzisz coś? (24) A ten, przejrzawszy, rzekł: Spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, 
wyglądają mi jak drzewa. (25) Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdro-
wiony; i widział wszystko wyraźnie.”
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Dar czynienia cudów – Niewidomy Bartomeusz odzyskuje wzrok 
Mar 10:46-52 bw „(46) I przyszli do Jerycha; a gdy wychodził z Jerycha On oraz jego uczniowie 
i mnóstwo ludu, syn Tymeusza, Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. (47) Usłyszawszy, 
że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! (48) 
I gromiło go wielu, aby milczał; a on tym więcej wołał: Synu Dawida! Zmiłuj się nade mną! (49) Wtedy 
Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: Ufaj, wstań, woła cię. (50) 
A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. (51) A Jezus, odezwawszy się, 
rzekł mu: Co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: Mistrzu, abym przejrzał. (52) Tedy mu 
rzekł Jezus: Idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok, i szedł za nim drogą.”

Dar proroctwa – Jezus powołuje Filipa i Natanaele
Jan 1,43-51 „(43) Następnego dnia chciał udać się do Galilei; i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź 
za mną! (44) A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. (45) Filip spotkał Natanaela i rzekł do 
niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, 
z Nazaretu. (46) Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: 
Pójdź i zobacz! (47) A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy 
Izraelita, w którym nie ma fałszu. (48) Rzecze mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowiedział mu 
Jezus i rzekł: Zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. (49) Odpowie-
dział mu Natanael: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela. (50) A Jezus odpowia-
dając, rzekł do niego: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci, iż cię widziałem pod figowym drze-
wem? Ujrzysz większe rzeczy niż to. (51) Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.”

Dar rozróżniania duchów – Uzdrowienie zgarbionej kobiety w Sabat
Łuk 13,10-13 „(10) A nauczał w jednej z synagog w sabat. (11) A oto była tam kobieta, od osiemna-
stu lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. (12) A Jezus, ujrzawszy ją, 
przywołał ją i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. (13) I położył na nią ręce; 
i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga.”

Różne rodzaje języków – Uzdrowienie głuchoniemego (Mk 7, 31-34) 
Nota: Jesus prawdopodobnie znał trzy języki: aramejski, hebrajski i grecki.

Mar 7,31-35 „(31) A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie 
środkiem ziemi Dziesięciogrodzia. (32) I przywiedli do niego głuchoniemego, i prosili go, aby poło-
żył nań rękę. (33) A wziąwszy go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął 
i dotknął się jego języka, (34) i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effata, to znaczy: Otwórz 
się! (35) I otworzyły się uszy jego, i zaraz rozwiązały się więzy języka jego, i mówił poprawnie.”

Dary często działają w grupach
Słowo wiedzy może prowadzić do wiary (Jan 1,45-50).

Słowo wiedzy może prowadzić do uzdrowienia (Jan 5,6).

Dar rozróżniania duchów może prowadzić do uzdrowienia (Łuk 13,10-13).

Dar wiary może prowadzić do czynienia cudów (Mat 15,28).

Słowo prorocze może prowadzić do wiary i dalej do uzdrowienia (Łuk 22,31-34).

Mądrość często towarzyszyła darom czynienia cudów w służbie Jezusa: 

Mar 6,2 „A gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu zaś, słuchając [go], zdumie-
wało się i pytało: Skąd on ma to wszystko? I co to za mądrość [sophia], która jest mu dana, że nawet 
takie cuda [dynamis] dzieją się przez jego ręce?” (Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
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Jeśli Jezus funkcjonował w darach duchowych, czy nie mógł po prostu wiedzieć i robić nad-
zwyczajne rzeczy cały czas? 

Czasami Jezus wiedział, co ludzie myśleli (Mar 2,8), a  innym razem, nie wiedział, kto go dotknął 
(Mar 5,30). 

Czasami wiedział, jak długo ludzie byli chorzy (Jan 5,5.6), a czasami nie (Mar 9,21). 

Czasami rozmnażał żywność (Mat 14,15-21), a innym razem posłał uczniów do miasta, żeby ją kupili 
(Jan 4,8). 

Czasami Jezus wiedział, co się stanie (Łuk 22,34), a innym razem nie (Mar 13,32). 

Czasami cuda działy się (Łuk 6,17-19), a innym razem nie (Mar 6,5).
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Dlaczego współcześni uczniowie nie usługują z mocą

Nie powiedziano nam, że uczniowie mają robić rzeczy, które robił Jezus

Czasami myślimy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy lub dojrzali

Czasami myślimy, że polecenia uzdrawiania chorych były tylko dla Apostołów

Czasami myślimy, że moc Boża jest zarezerwowana na inny czas

Czasami po prostu nie mamy wiary
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Jak nie zniechęcić się w służbie?

Jeśli będziecie dążyć do nadnaturalnego stylu życia, który prowadził Jezus, musicie nauczyć 
się cieszyć pomimo trudności aby nie ulec zniechęceniu.

Czy było łatwo pierwszym uczniom?
Mk 9:17-18 „Then one of the crowd answered and said, „Teacher, I brought You my son, who has 
a mute spirit. (18) And wherever it seizes him, it throws him down; he foams at the mouth, gnashes 
his teeth, and becomes rigid. So I spoke to Your disciples, that they should cast it out, but they could 
not.”

Mat 14,25-31 „(25) Lecz o  czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus, idąc po morzu. (26) 
A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli: [To] zjawa! I krzyknęli ze 
strachu. (27) Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, [to] ja jestem! Nie bójcie się! (28) Piotr 
odezwał się do niego: Panie, jeśli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. (29) A on powie-
dział: Przyjdź! I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. (30) Lecz widząc 
gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! (31) Jezus natychmiast 
wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś?” (Uwspółcze-
śniona Biblia Gdańska)

W jaki sposób pozostajemy zmotywowani?
Łuk 7,19-23 „(19) A [Jan], wezwawszy dwóch spośród swoich uczniów, posłał ich do Jezusa z zapy-
taniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? (20) A gdy ci mężczyźni 
przyszli do niego, powiedzieli: Jan Chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, 
który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego? (21) A w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z cho-
rób i dolegliwości i [uwolnił] od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. (22) Jezus więc 
odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: Ślepi widzą, chromi 
chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona 
jest ewangelia. (23) A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu.” (Uwspółcze-
śniona Biblia Gdańska)

Dzielimy się śwadectwami o tym co Bóg robi (Ps 145,6; Dz 15,4.12).

Jezus naucza o konsekwencjach bycia Jego uczniem
Mat 10,24-26 „(24) Nie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana; (25) wystarczy uczniowi, 
aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej 
jego domowników! (26) Przeto nie bójcie się ich; albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być 
ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano.”

A co jeśli będę popełniać błędy?
Łuk 22:47-51 „(47) Gdy On jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z dwunastu, imie-
niem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. (48) Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, 
pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? (49) A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, 
rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? (50) I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana, i odciął mu 
prawe ucho. (51) A Jezus odezwał się i rzekł: Zaniechajcie tego! I dotknąwszy ucha, uzdrowił go.”

Przy 14,4 „Gdzie wołów brakuje – tam żłób jest pusty, dzięki mocy wołów plon jest obfity.“ (Biblia 
Tysiąclecia)
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A co z tym, że inni nie czynią tego co zlecił nam Jezus?

Małe grupy
Mat 21,12-14 „(12) I wszedł Jezus do świątyni, i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali 
w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. (13) I rzekł im: Napisano: 
Dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. (14) I przy-
stąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a On ich uzdrowił.”

Uczenie się odpoczynku
Mar 6,30.31 „(30) Apostołowie zebrali się znów koło Jezusa i opowiedzieli mu o wszystkim, co czynili 
i czego nauczali. (31) A on rzekł im: „Chodźcie ze mną sami, bez nikogo innego, na miejsce ustron-
ne, aby nieco spocząć”. Bo w rzeczy samej liczba tych, co przychodzili i odchodzili, była tak wielka, 
że nie mieli już nawet czasu, aby coś spożyć.” (NT w przekł. Kowalskiego)




