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WSTĘP 

Zanim przejdziemy do dwunastu lekcji na temat roz-
woju kobiety, koniecznie musimy zrozumieć cel po-
stawiony kobiecie w momencie jej stworzenia.  
Na Jego obraz 

Bóg, tworząc istoty ludzkie, postawił je ponad innym 
stworzeniem, ponieważ uczynił je na swój obraz. To 
podobieństwo zostało w pełni uchwycone w człowie-
ku rozumianym jako mężczyzna i kobieta (Rdz 1,27) 
Znaczy to, że podobieństwo do Boga jest w równym 
stopniu cechą i mężczyzn, i kobiet. 

Porządek stworzenia 

W Księdze Rodzaju 2,20-25 znajdujemy szczegółowy 
opis stwarzania kobiety. Trzeba tu zanotować dwa 
fakty: (1) mężczyzna został stworzony przed kobietą, 
i (2) mężczyzna nazwał kobietę. Nadane jej przez nie-
go imię było podobne do jego własnego i wyrażało 
szacunek dla niej jako dla kogoś, kto też jest obrazem 
Boga. Nazwanie jej to znak zwierzchnictwa nad nią. 
Pierwszy grzech kobiety 

Natura relacji mężczyzny i kobiety skomplikowała 
się, kiedy grzech zniszczył hierarchiczną strukturę,  

która była Bożą intencją przy stwarzaniu. Zapowiada 
On kobiecie (Rdz. 3,16), że rodzeniu dzieci przez nią 
będzie towarzyszył ból, i że „ku mężowi twemu po-
ciągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie pano-
wał nad tobą.” Powód, dla którego kobieta potrzebu-
buje, by mężczyzna nad nią panował, możemy odszu-
kać w słowie „pragnienia”. Słowo przetłumaczone 
jako „pragnienia” (hebrajskie teszukwa) w Rdz. 3,16, 
zostało również użyte w Rdz. 4,7, gdzie Bóg mówi 
Kainowi: „Grzech kusi cię, lecz ty masz nad nim pa-
nować”. Innymi słowy, „pragnienia” w Rdz. 3,16 
oznaczają kontrolę, panowanie nad mężem. Zatem 
kobieta, w wyniku swego grzechu, będzie miała 
skłonności do odrzucania przywództwa, które Bóg 
wyznaczył nad nią w Ogrodzie. W swoim buncie bę-
dzie pragnęła rządzić swoim mężem, ale Bóg na to 
nie pozwoli, bo Jego decyzją jest to, by mężczyzna 
panował nad nią. Rozwój istoty ludzkiej rodzaju 
żeńskiego zostanie przedstawiony tutaj jako w pełni 
zgodny z tym, jak Biblia określa jej rolę w relacji z 
mężczyzną. Jest to poddanie się kobiety męskiemu 
przywództwu. 
 
 



 

CEL WYZNACZONY KOBIECIE

Kim jest kobieta dojrzała? Kim w ogóle jest kobieta? 
Dzisiejsze społeczeństwo pełne jest kobiet, a może 
należałoby powiedzieć „dziewczyn”, które dokładają 
sił, by osiągnąć stanowiska, walczą o uznanie i z dążą 
do wyższego statusu. Ten niezmordowany pęd spra-
wia, że nie znajdują one satysfakcji ani w domu, ani 
na drabinie awansu. Mimo to nie brak osób podąża-
jących przetartą w ten sposób destrukcyjną ścieżką.  

Coraz trudniej znaleźć prawdziwą kobietę. Żyjemy w 
czasach, kiedy matkom bez kariery zawodowej zarzu-
ca się brak motywacji, a nawet lenistwo. Panie robią-
ce karierę zawodową obierają sobie za priorytet 
nieustanną walkę ze stereotypem, że „miejsce kobie-
ty jest w domu”. Rodziny ulegają rozpadowi, dojrza-
łość idzie w zapomnienie, gdyż świeżo rozwiedziona 
matka musi teraz poszukać mężczyzny, który będzie 
bardziej wrażliwy na jej potrzeby, będzie wspierał ją 
w jej karierze i uratuje dzieci przed pogrążeniem się 
w buncie. 

SZANOWNE PANIE, OBUDŹCIE SIĘ!  
Czy do takiego życia stworzył kobiety Bóg? 

Definicje 

Dziewczyna to istota ludzka rodzaju żeńskiego, któ-
ra ma chaos w dziedzinie emocji, gdyż jeszcze nie 
wprowadziła porządku w swoim osobistym życiu. 

Kobieta to istota ludzka rodzaju żeńskiego, która 
podjęła odpowiedzialność za wprowadzenie porząd-
ku w sobie i w swojej najbliższej rodzinie. [Od tej 
chwili nie będziemy używać słowa „kobieta” w jego 
ogólnym znaczeniu – jako określenie osoby pełnolet-
niej, ale na określenie tego konkretnego etapu 
rozwoju.]  

Kobieta dojrzała (niektórzy nazywają ją matroną) to 
istota ludzka rodzaju żeńskiego, która podjęła odpo-
wiedzialność za wypracowanie własnej dojrzałości 
i za prowadzenie w uczniostwie swojej poszerzonej 
rodziny. [Od tej chwili nie będziemy używać słowa 
„dojrzałość” w ogólnym jego znaczeniu, ale na okreś-
lenie istoty tego, czym jest kobieta dojrzała.]  

Nie jest ona emerytowaną babcią, która spędza czas 
na oglądaniu seriali, rozwiązywaniu krzyżówek, na 
narzekaniu, że dzieci nigdy jej nie odwiedzają. Ma-

trona nie jest kimś, kto krytykuje wygląd swoich 

wnuków, wciąż myśli o tym jaka jest biedna, i że kie-
dy ona była młoda, to czasy były inne, albo której 
priorytetem tygodnia jest zajęcie w niedzielę swoje-
go ulubionego miejsca w kościele  

Kobieta dojrzała to kobieta, która pracuje nad czymś 

istotnym, ma kontakt ze swoją kulturą, jest wzorem 

przywództwa dla swoich wnuków, ma jasną i żywą 

świadomość zmian zachodzących w życiu, jest pełna 

inwencji. Służy swemu mężowi, dzieciom, wnukom 

i rozszerzonej rodzinie, ponieważ wzrasta w mądro-

ści i poznawaniu Pana.  

Biblia opowiada o wielu takich damach. Są to między 
innymi:. Debora, Noemi, Szunamitka, Anna, Pryscylla. 

Jeśli celem każdej istoty ludzkiej rodzaju żeńskiego 
jest stanie się dojrzałą (dobrze, gdyby tak było), to 
nie ma lepszego sposobu osiągnięcia tego etapu, niż 
studiowanie biografii biblijnych kobiet, które podjęły 
wyzwanie pochodzące z roli, do jakiej zostały stwo-
rzone i przyjęły ją jako błogosławieństwo przynoszą-
ce cześć im samym, ich rodzinom, a przede wszystkim 
Bogu.  

Decyzje 

Stanie się kobietą dojrzałą musi być długotermino-
wym celem dziewczyny, a nie pierwszym, który ma 
osiągnąć. Jej pierwszym celem powinno być stanie 
się kobietą. Podkreśliłam ważność stania się dojrza-
łą, ponieważ pragnienie osiągnięcia tego etapu mo-
tywuje dziewczynę do stawania się kobietą. 

Fakt, iż rozwój istoty ludzkiej rodzaju żeńskiego prze-
biega w trzech zasadniczych etapach {(1) dziewczy-
na, (2) kobieta, (3) kobieta dojrzała, oznacza, że mu-
si ona dokonać dwóch głównych przejść, jeśli ma się 
spełnić jej pragnienie dojścia do dojrzałości. Będąc 
dziewczyną, musi zdecydować, że chce stać się ko-
bietą. Kiedy postanowi zostać kobietą, ma przed so-
bą dwie potencjalne decyzje: (1) o staniu się żoną 
i (2) o staniu się matką. * 

Matka musi najpierw być żoną, a żona musi wpierw 
stać się kobietą. 

========================= 
*  Niniejsze studium omawia stawanie się kobietą dojrzałą. Jest to szczegól-
na forma przywództwa, która wymaga tego, żeby być żoną i matką. Nieza-
mężna kobieta z pewnością może zostać dojrzałą liderką duchową, ale tej 
formy przywództwa tu nie poruszamy. 
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CEL WYZNACZONY KOBIECIE 

Bardzo trudno stać się żoną (w sensie duchowym), jeśli 
najpierw nie stało się kobietą. Bardzo trudno być matką 
(w sensie duchowym), jeśli najpierw nie jest się żoną, 
itd.. Termin „rodzic samotnie wychowujący dziecko” 
zwykle niesie w sobie wewnętrzną sprzeczność. W Biblii 
on nie istnieje. Podstawą rodzicielstwa dla kobiety jest 
bycie żoną, a nie samotność. Czy wychowanie dziecka 
w pojedynkę jest wykonalne? Oczywiście tak, ale z wiel-
kim trudem i z ograniczonym prawdopodobieństwem 
sukcesu. Rozwój istoty rodzaju żeńskiego przebiega w 
etapach i niepowodzenie na którymkolwiek z nich wy-
maga uzupełnienia rozwoju na etapie bezpośrednio go 
poprzedzającym. Chcąc pomóc swojemu małżeństwu, 
kobieta musi zapytać siebie: „Czego we mnie brakuje 
jako kobiecie?” Niewiele pomoże naprawianie jej re-
lacji z mężem, dopóki ona sama nie będzie kobietą 
(innymi słowy przestanie już być dziewczyną). Tak samo 
matki mające kłopoty z dziećmi musza cofnąć się i po-
pracować nad swoim małżeństwem. Problemy kobiety 
dojrzałej pokazują jej potrzebę zadania sobie pytania: 
„Jak mogę stać się lepszą matką?”  

Na każdym etapie życiowym istnieje potrzeba przyjęcia 
następnej roli życiowej. Jeśli jej brakuje, kobieta pod 
względem fizycznym wygląda jak kobieta lub kobieta 
dojrzała, ale pod względem duchowym znajduje się 
tam, gdzie podjęła swoją ostatnią decyzję. Jeśli nigdy 
nie podjęła żadnej decyzji, to w duchowej rzeczywisto-
ści pozostaje dziewczynką.  

Rozwój 

Dziewczyna bardzo różni się od kobiety, a kobieta - od 
kobiety dojrzałej. Wszystkie trzy odmiennie patrzą na 
życie. Zadania każdej z nich są inne. Z tego powodu 
przejście od etapu dziewczynki do etapu kobiety jest 
czymś innym, niż przejście od poziomu kobiety do po-
ziomu kobiety dojrzałej.  

W procesie rozwoju trzeba zastosować kilka zasad:  

#1: Zawsze dobrze jest iść w przód w kierunku stania 
się dojrzałą, i nigdy nie jest dobrze cofać się w kierunku 
etapu dziewczyny. Nie jest źle, gdy dziewczyna zacho-
wuje się jak dziewczyna. Źle jest pozostawać dziewczy-
ną lub wracać do etapu dziewczyny, gdy czas iść do 
przodu, by stać się kobietą. Ruch z lewa do prawa jest 
zawsze dobry, natomiast z prawa do lewa jest zawsze 
niewłaściwy.    

chaos   →    porządek   →   dojrzałość 

#2: Możliwe jest, by dziewczyna stała się kobietą, i to, 
by kobieta stała się kobietą dojrzałą, jednak nie jest 
możliwe to, by dziewczyna stała się kobietą dojrzałą.  

Ruch w kierunku kobiety dojrzałej jest dobry, ale nie 
można przejść więcej, niż jeden etap naraz. Im kobieta 
jest bardziej „kobieca”, tym bardziej wzrasta prawdo-
podobieństwo, że stanie się kobietą dojrzałą. 

#3: Dziewczyna żyje w chaosie, kobieta wprowadza po-
rządek a matrona dąży do dojrzałości. Dziewczyna pod 
względem emocjonalnym żyje w chaosie. Nie uporząd-
kowała jeszcze swojego życia, nie zmierza ono w żad-
nym określonym kierunku. Brak jej dyscypliny w wyko-
nywaniu zadań. Nie uznała za swoje pewnych wartości 
i cnót. Nie dokonała wyboru, by poddać się swemu 
ojcu. Jest chaotyczna.  

Kobieta dąży do porządku. Jest odpowiedzialną dorosłą 
osobą. Nauczyła się dostrzegać, co się wokół niej dzieje 
i rozumie czym jest poddanie. Wprowadza u siebie dys-
cyplinę w podążaniu za Bogiem. Gdy wchodzi w zwią-
zek małżeński, z własnej woli poddaje się mężowi i sta-
je się matką dla swoich dzieci. Jest uporządkowana.  

Matrona jest uporządkowana, ale porządek przestaje 
być jej motywacją. Rozwijając się, wykracza poza porzą-
dek, tworzy nowe ścieżki w życiu i w służbie, wyznacza 
nowe horyzonty swojej rozszerzonej. rodzinie Jest 

dojrzała.  

#4: Wszystkie przejawiamy zachowania właściwe dla 
dziewcząt, kobiet i kobiet dojrzałych. Dziewczyny zaz-
wyczaj zachowują się jak dziewczyny. Jest niestety tak, 
że w niektórych dziedzinach swego życia również ko-
biety zachowują się jak dziewczyny. Choć wszystkie 
istoty ludzkie rodzaju żeńskiego mogą być albo dziew-
czynami, albo kobietami, albo kobietami dojrzałymi, 
żadna nie jest w 100% którąkolwiek z nich. W pewnych 
dziedzinach wciąż jesteś-my dziewczynami, w innych 
jesteśmy kobietami, a w pewnych rzeczach jesteśmy lub 
stajemy się kobietami dojrzałymi.  
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LEKCJA #1 

DZIEWCZYNA UCZY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI  
Dla dziewczyny, której priorytetem jest stanie się kobie-
tą, zasadniczą rzeczą jest nauczenie się odpowiedzial-
ności. W chaosie najbardziej utrzymuje ją to, że nie 
podejmuje odpowiedzialności za wykonywane zadania. 
Dlatego zdefiniujemy odpowiedzialność jako przyjęcie 
i wykonanie zadania z pełnym zaangażowaniem w celu 
służenia innym. 
Ważne jest rozróżnienie między odpowiedzialnością a 
pracą. Praca to aktywność, w której ktoś używa siły 
swoich zdolności w celu zrobienia lub wykonania czegoś 
(Słownik Webstera, wyd. 9, s. 1358). Praca to część 
składowa poczucia odpowiedzialności. Jest to po prostu 
zorientowana na cel aktywność, która wymaga energii 
– intelektualnej, emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. 
Odpowiedzialność natomiast jest czymś więcej niż 
tylko ukończeniem zadania, to nastawienie serca. 
Odpowiedzialność wymaga i posłuszeństwa i służby. 
Dziewczyna – posuwając się od chaosu ku uporządko-
waniu – musi nauczyć się odpowiedzialności poprzez 
posłuszeństwo swoim rodzicom i przez służbę innym. 
 

Posłuszeństwo 

Chaos bierze się z odmowy ukończenia zadania. Porzą-
dek osiąga się poprzez posłuszeństwo. 
Każda młoda dziewczyna proszona jest przez rodziców 
o wykonanie jakichś określonych zadań. Kluczem do 
nauczenia się odpowiedzialności jest ukończenie zada-
nia wyznaczonego przez rodziców. Bez względu na to, 
czy nie chce tego zrobić, czy nie ma ochoty, by to zro-
bić. Otrzymała zadanie i powiedziano jej, by posłuchała 
i zrobiła to. Tak więc ukończenie wyznaczonego zadania 
jest pierwszym krokiem w uczeniu się odpowiedzialno-
ści. Nieposłuszeństwo lub bunt przeciwko instrukcjom 
rodziców spowalnia ją w procesie stawania się kobietą, 
co znaczy, że pozostaje dalej w chaosie.  
 
Przeczytaj 1 Księgę Samuela 9,11-13. Mamy tu dwie 
dziewczyny, które – w ramach posłuszeństwa swojej 
rodzinie – służą Bogu, informując Saula i jego towarzy-
szy o tym, gdzie można znaleźć Samuela. Te młode 
dziewczyny nie tylko po prostu powiedziały Saulowi, 
w którą stronę ma iść, aby znaleźć Samuela, ale dały 
mu szczegółowe instrukcje, gdzie on dokładnie się 
znajduje i dlaczego tam powinien go znaleźć. Ich wola 
przynoszenia wody w celu zaspokojenia potrzeb rodzi-
ny jest u nich ściśle powiązana z chęcią pokazania dro-
gi Saulowi. 

Proste przyniesienie wody ma tu znaczenie, ponieważ 
spowodowało, że znalazły się w służbie dla Boga. Z po-
wodu swojego posłuszeństwa miały swój udział w na-
maszczeniu pierwszego króla Izraela.  
Posłuszeństwo nie tylko daje ci możliwość podobania 
się twojej rodzinie. Dzięki niemu bierzesz udział w tym, 
co robi Bóg - masz okazję, która nie zdarzyłaby się bez 
odpowiedzialności polegającej na działaniu w posłu-
szeństwie poleceniom rodziców.  
 

Służba 
Chaos ma miejsce wtedy, kiedy zadania wykonuje się 
wyłącznie dla swoich własnych celów. Porządek ma 
miejsce wtedy, kiedy zadania przyjmowane są z goto-
wością i wykonane w celu służenia innym. 
Dziewczyna przejdzie obok zlewozmywaka pełnego 
brudnych naczyń, zignoruje podłogę wymagającą od-
kurzenia albo brudne pranie. Nie chodzi tu o to, że jest 
nieposłuszna, bo nikt nie prosił jej o zrobienie tych rze-
czy. Jest to przejaw braku odpowiedzialności pokazują-
cy rozmiar jej potrzeby uporządkowania i opuszczenia 
sfery chaosu. Odpowiedzialność, pomimo tego, że wy-
maga posłuszeństwa, nie jest nim ograniczona. Wyma-
ga ona służby. Zamiast unikania zadań, o wykonanie któ-
rych nie poproszono, kobieta chętnie kończy je – nie 
dlatego, że są łatwe albo że dobrze się przy nich bawi  
– ale z powodu tego, że służba innym znaczy odpowie-
dzialność.  
 
W Księdze Rodzaju 24,15-28 młoda dziewczyna o imie-
niu Rebeka pokazuje odpowiedzialność zaspokajając 
potrzeby pewnego cudzoziemca. Chętnie podejmuje 
trud przyniesienia wody w celu usłużenia temu człowie-
kowi i oferuje mu też napojenie jego dziesięciu sprag-
nionych wielbłądów. Nie była to łatwa praca, ponieważ 
wielbłądy są zdolne stracić tyle wody, ile wynosi 25% 
wagi ich ciała , a potrafią ważyć do 680 kilogramów 
(=1500 funtów, wg. Grolier Encyklopedia). Służba rzadko 
jest łatwa, ale bardzo potrzebna, jeżeli chcemy nauczyć 
się odpowiedzialności. Rebekę widać przy tym, jak 
chętnie i pozytywnie reaguje na prośbę cudzoziemca 
o jedzenie i nocleg. Odpowiedzialność nie tylko podpo-
wiada nam sposoby podobania się Bogu, ale daje nam 
możliwość bycia partnerem Boga poprzez wprowadza-
nie w życie Jego prawdy. Jest to możliwość, której nie 
będziemy mieć, dopóki nie będziemy gotowe do przy-
jęcia i wykonania zadań będących służbą innym. 
 



 

DZIEWCZYNA UCZY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 

   

dziewczyna kobieta kobieta dojrzała 

Chaos staje się porządkiem Porządek jest ugruntowany Rozwinięta jest dojrzałość 

   

   

   

1. Jaka jest definicja odpowiedzialności? 
 

 

2. Dlaczego ważne jest rozróżnienie między odpowiedzialnością a pracą? 
 

 

Posłuszeństwo 

3. Co jest kluczowe w uczeniu się odpowiedzialności? 
 

 

4. Jakie są korzyści z posłuszeństwa? 
 

 

SłuŜba 

5. Zdefiniuj porządek. 
 

 

6. Dlaczego dziewczyna powinna uczyć się służyć? 
 

 

7. Jaka jest różnica między posłuszeństwem a służbą? 
 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 

 

• Jak zachęciłabyś dziewczynę do posłuszeństwa? A jak do służby? 
•  
 
• Jak myślisz, czy Bóg chce naszego posłuszeństwa, nawet, jeżeli jesteśmy posłuszne ze złym nastawieniem? 
•  
 
• Dlaczego dziewczyna woli omijać posłuszeństwo by służyć innym? 
•  
 
• Przeczytaj Księgę Rodzaju 24,15-28. Porównaj odpowiedzialność Rebeki z odpowiedzialnością dziewcząt 

w dzisiejszych czasach. Co pomogłoby dziewczynom zrozumieć, czym jest odpowiedzialność, aby stały się takie? 
 



 

LEKCJA # 2 
DZIEWCZYNA UCZY SIĘ TRAFNEGO OSĄDU

Trafny osąd uważa się za cechę osobowości, z którą 
człowiek się rodzi. Nie jest ona jednak zarezerwowana 
tylko dla obdarzonych pewnym rodzajem osobowości. 
Jest to cecha, której wszystkie dziewczyny chcące zostać 
kobietami mogą i muszą się nauczyć. W Ps. 119,66 czy-
tamy: „Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwie-
rzyłem przykazaniom Twoim.” Nauka umiejętności 
trafnego osądu wymaga zdobycia wiedzy, mądrości 
i roztropności. Wiedza to zdobycie i przyswojenie infor-
macji o Bogu. Mądrość jest używaniem wiedzy w Boży 
sposób. Roztropność to zarządzanie i trzymanie się 
w ryzach poprzez stosowanie mądrości i wiedzy.  

Wiedza 

Bóg nakazuje ci „nadstawić ucha na mądrość i zwrócić 
serce do rozumu; jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie 
wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak sre-
bra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zro-
zumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga; gdyż 
Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.” 
(Księga Przypowieści. 2,3 – 6).  

Ważne, by dziewczyna, która chce mieć wiedzę potrze-
bną do nauczenia się roztropności, zdobyła poznanie 
Boga. Jedynym sposobem dowiedzenia się, kim Bóg jest, 
jest przyjrzenie się Jego działaniu poprzez studiowanie 
Jego Słowa. Apostoł Piotr zachęca: „Wzrastajcie w łas-
ce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrys-
tusa” (2 List Piotra. 3,18). Przyswajanie sobie Bożego 
Słowa poprzez regularne studiowanie Biblii wprowadzi 
porządek potrzebny dziewczynie w stawaniu się kobietą. 
„Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie…” 
(Kolosan 3,16). Maria, siostra Marty, stanowi dobry 
przykład kobiety posiadającej wiedzę, o której mówi-
my. Podczas gdy Marta krzątała się wokół przygotowań, 
Maria z uwagą słuchała słów Chrystusa. Chrystus odpo-
wiedział Marcie na jej żale: „Niewiele potrzeba, bo 
tylko jednego; Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, 
która nie będzie jej odjęta” (Ew. św. Łukasza 10,42).  

Mądrość 

Jeśli chcesz posiąść umiejętność trafnego osądu, twoim 
celem winno być: „poznanie mądrości i karności (…) 
przyjęcie pouczenia o rozważnym postępowaniu (…) 
poznanie i rozwaga” (Przypowieści 1,2–4). Wiedza to 
zdobycie poznania Boga, mądrość to używanie tej wiedzy 
w sposób gwarantujący moralny sukces. Gdy Dawid 
uciekał przed Absalomem, służąca przekazała ważne 
informacje przyjacielowi Dawida, Jonatanowi, a ten 

przestrzegł Dawida przed armią czyhającą na niego, 
żeby go zabić (2 Sm 17,16–17). Niekoniecznie musisz 
znaleźć się w tak szczególnym położeniu, jak ta dziew-
czyna w czasie wojny, ale możesz zachować się mądrze 
w każdych okolicznościach, w których przyjdzie ci się 
znaleźć. Służąca wiedziała, że Dawid był królem namasz-
czonym przez Boga, natomiast Absalom nie. Nie potra-
fiłaby postąpić mądrze, gdyby nie miała wiedzy o tym, 
jaki jest Bóg. Znając Boże Słowo wiedziała, co to bogo-
bojność i zachowała się stosownie do swojej wiedzy.  

To samo można powiedzieć o nierządnicy Rahab, która 
ocaliła szpiegów izraelskich, ukrywając ich przed wła-
dzami. Wiedziała, że Bóg Izraela pokona Jerycho i w 
oparciu o swoją wiedzę postąpiła mądrze (Joz 2,1–24; 
6,1–27).  

Roztropność 

„Uczcie się roztropności, prostaczkowie” (Prz 8,5). Przy-
powieści zachęcają cię, żebyś nie była naiwna, ale wie-
działa, co to roztropność i umiała stosować samodys-
cyplinę używając trafnego osądu. Była kiedyś pewna 
dziewczyna, która wykazała się roztropnością. Na imię 
miała Miriam. Gdy jej matka urodziła syna, była zmu-
szona go ukryć, ponieważ faraon nakazał zabijać wszy-
stkich małych chłopców. Gdy już nie mogła dłużej go 
ukrywać, włożyła go do kosza i puściła po wodzie Nilu. 
Gdy córka faraona odnalazła niemowlę, Miriam była w 
pobliżu i zasugerowała, by poszukać hebrajskiej niańki 
dla chłopca. W ten sposób doprowadziła do powrotu 
dziecka do jego matki (Księga Wyjściaj 2,7-8). Dzieckiem 
tym był Mojżesz. Ponieważ Miriam dokonała trafnego 
osądu sytuacji, mogła mieć udział w trosce o człowieka, 
którego Bóg użył, by uwolnić naród izraelski z niewoli u 
faraona.  

Maria z Betanii także wykazała roztropność, gdy namaś-
ciła Chrystusa kosztownymi perfumami, nie zważając 
na komentarze tych, którym brakowało mądrości i ro-
zumu. Chrystus powiedział o Marii: „Gdziekolwiek na 
całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą 
opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła”. 
(Ew. św. Marka 14,9). Roztropność jest cenną składo-
wą umiejętności trafnego osądu. Na przykładzie Miriam 
i Marii widzimy, że roztropność nie tylko pomaga dziew-
czynie stawać się kobietą, ale także jest wkładem w dzie-
ło, jakiego Bóg dokonuje na ziemi.  
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1. Podaj definicje następujących słów: 

• Wiedza 

• Mądrość 

• Roztropność 
 

Wiedza 

2. W jaki sposób dziewczyna może poznać Boga? 
 

 

 

3. Jakie trzy rzeczy składają się na wybór Marii - słuchanie słów Chrystusa (Łk 10,42)?  

 

 

 

 

Mądrość 

4. Co dało mądrość służącej, kiedy podawała informacje Jonatanowi? 
 

 

 

 

 

Roztropność 

5. Jakie cechy posiadają dziewczyny, które nie ćwiczą się w roztropności (Prz 8,5)? 
 

 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
• Dziewczynom brak umiejętności trafnego osądu, ponieważ brakuje im jednego z trzech jej składowych. 

Którego z nich: wiedzy, mądrości, czy roztropności najbardziej brakuje współczesnym dziewczynom?  
• Wymień dziedziny swojego życia, w których wykazałaś się powyższymi cechami charakteru i zastanów 

się, jak przyczyniły się one do twojego duchowego wzrostu.  
• Dlaczego dla wielu kobiet wyzwaniem jest umiejętność trafnego osądu? Kiedy dziewczyny powinny 

uporać się z tym wyzwaniem? 
• Jak sądzicie, czy większości dziewcząt bardziej zależy na tym, by być jak Maria, czy jak Marta? 

 



 

LEKCJA # 3 
DZIEWCZYNA UCZY SIĘ SAMOKONTROLI

Jest to kluczowy etap w duchowym wzroście osoby 
rodzaju żeńskiego. Pokazuje on, czy dziewczyna jest 
zdolna iść do przodu i stać się kobietą, czy też pozosta-
nie dziewczyną. Nie może być i nie będzie wzrostu, do-
póki dziewczyna nie nauczy się samokontroli. Z lekcji 
#2 nauczyłyśmy się, co to znaczy rozpoznawać grzech 
i dostrzegać prawość. Jeśli jednak nie istnieje samo-
kontrola, umiejętność osądu jest bezużyteczna.  

Moralna słabość  

W 2 Tymoteusza 2,22 św. Paweł pisze: Uciekaj zaś 
przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o spra-
wiedliwość, wiarę, miłość, pokój - wraz z tymi, którzy 
wzywają Pana czystym sercem. Również i my możemy 
uczyć się z tego ostrzeżenia. Wszyscy mamy moralne 
słabości. Istnieją pewne dziedziny, w których jest nam 
łatwiej zgrzeszyć, niż w innych. Dziedziny te zazwyczaj 
ujawniają się wtedy, gdy jesteśmy jeszcze młode. Nauka 
samokontroli polega nie tylko na rozpoznawaniu tych 
obszarów, ale również na wystrzeganiu się ich. Panuj 
nad swoimi pożądliwościami. Nie pozwól, by grzech 
przejął kontrolę, bo jeśli tak się stanie, on zacznie pa-
nować. Uciekając od grzechu, nie wystarczy po prostu 
biec, bez kierunku i celu. Zamiast za pożądliwościami 
powinniśmy podążać za czymś innym. Wspaniałą pro-
pozycję daje Paweł: „Zdążaj do sprawiedliwości, wiary, 
miłości, pokoju”, czyli do czystości serca, będącej re-
zultatem samokontroli.  

W nauce samokontroli pomocne jest ustanowienie 
moralnych granic. Prawość możemy przyrównać do 
podwórka będącego bezpiecznym miejscem do zaba-
wy. Samokontrola to umiejętność pozostania w jego 
obrębie, tzn. przestrzeganie zasady nieprzechodzenia 
przez płot. Ustanowienie moralnych granic określa te 
obszary, gdzie potrzebna jest samokontrola, i stawia 
ogrodzenie, zanim znajdziemy się w sytuacji, w której 
musimy skonfrontować się z możliwością popełnienia 
grzechu. Dzięki istnieniu ogrodzenia trudniej jest zgrze-
szyć. Nie można po prostu wyjść z podwórka na ulicę, 
bo trzeba pokonać płot. Rozpoznanie potencjalnej 
szkody i postawienie płotu pomaga w stosowaniu sa-
mokontroli, gdy jest ona najbardziej potrzebna.  

Potrzebę zbudowania takiego ogrodzenia rozpoznała 
Sulamitka, dziewczyna Salomona. Zaklinam was, córki 
jerozolimskie, (…): Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie 
ukochanej, póki nie zechce sama. (Pieśń nad Pieśniami 
2,7 i 3,5). Trzy razy kieruje tą prośbę do innych dziewcząt, 

by nie zachęcały jej do robienia czegoś niewłaściwego 
z jej narzeczonym.  

Dwie córki Lota nie rozpoznały potrzeby postawienia 
takiego ogrodzenia i nie zakreśliły moralnych granic. 
Według Księgi Rodzaju 19, uciekły z Sodomy, na którą 
Pan spuścił deszcz ognia i siarki. Schowały się ze swoim 
ojcem w jaskini, w górach. Obawiając się, że umrą jako 
bezdzietne, starsza siostra zachęciła młodszą, by próbo-
wały zajść w ciążę ze swoim ojcem, argumentując: 
„…nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował 
z nami.” Widzimy, że córki Lota nie były wdrożone do 
samokontroli, gdyż nie ustaliły moralnych granic, które 
by je zatrzymały przed popełnieniem tego grzechu. 
Ten brak z pewnością wziął się z środowiska, w którym 
żyły w Sodomie. To jednak nie tłumaczy ich zachowa-
nia, a raczej stanowi dodatkowy powód, dlaczego 
powinny były takie moralne granice ustanowić.  

Doskonałość moralna  

Umiejętność pozostawania w ramach moralnych granic 
pomaga nam w dążeniu do moralnej doskonałości. Nie 
jest ona możliwa bez samokontroli. Gdy już się jej na-
uczyłyśmy, potrafimy być produktywne w prawdziwym 
poznawaniu Chrystusa. Tej zdolności bez samokontroli 
mieć nie można. Na ten temat św. Piotr pisze:  

Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe 
obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Bos-
kiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia (wywoła-
nego) żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając 
całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty 
poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągli-
wości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do poboż-
ności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś 
miłość. Gdy bowiem będziecie je mieli i to w obfitości, 
nie uczynią was one bezczynnymi ani bezowocnymi 
przy poznawaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Komu 
bowiem ich brak, jest ślepym - krótkowidzem, i zapomniał 
o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów. (2Pt 1,4-9).  

 

Na koniec, pamiętajmy: Owocem zaś ducha jest: miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. Przeciw takim (cnotom) nie 
ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, 
ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożą-
daniami. Mając życie od Ducha, do Ducha się też sto-
sujmy. (List do Galacjan 5,22–25). 
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Moralna słabość   

1. Co się stanie, jeśli grzech uzyska władzę nad naszym życiem? 

 

 

2. Jaką mamy korzyść z ustanowienia moralnych granic? 
 

 

Doskonałość moralna 

3. Jaka jest korzyść pozostawania w obrębie wyznaczonych przez siebie granic moralnych ? 
 

 

 

 

4. Jakie cechy w dziedzinie doskonałości moralnej wymienia Paweł? 
� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 
5. Dlaczego ważne jest posiadanie tych cech i wzmacnianie ich? 

 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 

• Wyjaśnij następujące zdanie: „Jeżeli nie ma samokontroli, zdolność trafnego osądu jest bezużyteczna”. 

 

• Jak myślisz, dlaczego obydwa przykłady na temat samokontroli odnoszą się do niemoralności seksualnej? 

 

• W jaki praktyczny sposób zbudować sobie granice moralne? 

 

• Co znaczy „ukrzyżowanie ciała” z Ga 5,22-25? 

 

• Czy zgadzasz się z tym, że stopień samokontroli decyduje o różnicy między dziewczyną mającą kłopoty w dziedzinie 
moralnej, a dziewczyną moralnie doskonałą? 

 



 

LEKCJA #4  
DZIEWCZYNA UCZY SIĘ PODDANIA 

Poddanie się to temat, o którym gorąco dyskutują i ko-
biety i mężczyźni. Najwięcej kłopotów kobiety mają w 
relacji ze swoimi współmałżonkami. Zastosowaniem w 
tym temacie zajmiemy się bardziej szczegółowo w lekcji 
#5: Kobieta jest poddana swojemu mężowi. W tym roz-
dziale będzie mowa o rodzajach poddania, które naka-
zuje Biblia. Przyjrzymy się także, jak zrozumienie tej 
sprawy pomoże nam przestrzegać przykazania o pod-
porządkowaniu się naszym mężom. 

Wszystkich wierzących obowiązuje nakaz uległości 
przez całe życie, i każda istota rodzaju żeńskiego ma 
nakaz uległości wobec jakiejś istoty rodzaju męskiego. 
„Poddać się, ulegać” brzmi po grecku hupotasso, co 
znaczy „umieszczać się niżej, być podporządkowanym, 
być posłusznym”. Poddanie nie zaczyna się u kobiety 
wraz z małżeństwem, ale wtedy, gdy rodzi się jako 
istota rodzaju żeńskiego. Kiedy wchodzi w małżeństwo, 
jej uległość przenosi się z ojca na męża. Nie ma w jej 
życiu takiego okresu, w którym by nie była poddana 
jakiejś istocie rodzaju męskiego.  

Poddanie Bogu 

Jako dziewczyny i kobiety, mamy przykazanie, podda-
nia się Bogu (Jk. 4,7). Jako członkinie Kościoła mamy 
przykazanie poddania się Chrystusowi (Ef 5, 24). Przyj-
mując pouczenia i dyscyplinę, mamy poddawać się 
Ojcu (Hbr 12,9). Jefte, sędzia Izraela, wśród bitewnego 
zamieszania publicznie: złożył Bogu ślub: Jeżeli sprawisz, 
że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto 
(pierwszy) wyjdzie od drzwi mego domu, ...będzie na-
leżał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. (Sdz. 
11,30–31). Sprawy przybrały tragiczny obrót, bo jako 
pierwsza powitała go w domu jego córka jedynaczka. 
Gdy wyjawia jej obietnicę złożoną Bogu, ta odpowiada 
mu: Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną 
zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami...! (Sędz. 
11,36). Córka Jeftego to jeden z najwspanialszych przy-
kładów: młoda dziewczyna zrozumiała naturę podpo-
rządkowania się i konieczność poddania się Bogu.  

Poddanie władzy 

W Rzymian 13,1 Paweł nakazuje: Każdy niech będzie pod-
dany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma 
bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, 
które są, zostały ustanowione przez Boga. (porównaj 
1 Pt. 2,13–15 i Tyt. 3,1). [Greckie słowo użyte jako „pod-
danie się” to hupeiko, co znaczy „oddalać się, ustępować, 
wycofywać się, poddawać się”] Spójrzmy na Abiszag, 

młoda dziewczyna, która została zabrana ze swego do-
mu rodzinnego do Jerozolimy, aby pielęgnowała króla 
Dawida w jego starości. O Abiszag napisano: Dziewczy-
na ta była nadzwyczaj piękna. (…) miała staranie o króla 
i obsługiwała go (1 Królewska 1,1–4). Abiszag okazała 
posłuszeństwo, gdy wezwano ją do służby u władcy.  

Poddanie przywódcom  

Jesteśmy również obowiązane do posłuszeństwa naszym 
przywódcom, (Hebr. 13,17) tym, którzy się poświęcili 
na służbę świętym; żebyście takim zawsze byli posłu-
szni, podobnie jak każdemu, kto współpracuje i trudzi 
się z wami. (1Kor. 16,15–16). Nie znaczy to, że ludzie 
służący nam mają nad nami taką władzę, jak Biblia. 
Kiedy ktoś każe nam poddać się przykazaniu, którego 
nie ma w Biblii, nie mamy obowiązku go słuchać. Kiedy 
daje nam nakaz stojący w sprzeczności z Biblią, nie 
powinniśmy się podporządkowywać.  

Poddanie rodzicom 

Dziewczynka ma przykazanie o poddaniu się swoim ro-
dzicom, a zwłaszcza wychowaniu przez ojca, gdyż jest 
głową rodziny (Ef. 6,1–4; Kol. 3,20). [Użyte tu greckie 
słowo hupakouo, „być posłusznym”; w greckim kontek-
ście znaczy „słuchać i służyć”.] W grece „być posłusz-
nym,” i „poddać się” mają ten sam źródłosłów: hupo, 
który znaczy „pod”. Przyjrzyjmy się Esterze, która po 
śmierci swoich rodziców została córką swojego kuzyna 
Mardocheusza. Z łatwością mogła odrzucić jego władzę 
nad sobą, zwłaszcza wtedy, kiedy dostała się do kró-
lewskiego pałacu. Mimo to słuchała go. A nie ujawniła 
Estera swego narodu i pochodzenia, ponieważ Mardo-
cheusz rozkazał jej, aby nic nie mówiła. (Est. 3,10). 
Później Mardocheusz powiedział Esterze o spisku pla-
nowanym przeciwko Żydom i polecił by poszła do króla 
w sprawie Żydów (Est. 5,8). Estera odparła, że według 
prawa, za przedstawienie prośby królowi bez jego wez-
wania, grozi śmierć. Mimo to Mardocheusz skierował 
do Estery pełne mocy słowa: Nie myśl sobie w sercu, że 
uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów, 
bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie 
i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom 
ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na 
tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej? (Est. 
4,13-14). Nawet w obliczu śmierci Estera była poddana 
swemu „ojcu” i interweniowała u króla w imieniu swego 
ludu.  



 

DZIEWCZYNA UCZY SIĘ PODDANIA 
CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 

   

dziewczynka kobieta kobieta dojrzała 

Chaos staje się porządkiem Porządek jest ugruntowany Rozwinięta jest dojrzałość 
   

   

   

1.Co oznacza słowo „poddanie”? 
 

 

2. Kiedy poddanie nie obowiązuje? 
 

 

Poddanie Bogu 

3. Dlaczego córka Jeftego nalegała, że ma być ofiarowana Panu?  

 

 

 

Poddanie władzy 

4. Co ono oznacza? 
 

 

 

Poddanie przywódcom 

5. Co oznacza poddanie się przywódcom? 
 

 

 

Poddanie rodzicom 

6. Jakie jest znaczenie rdzenia wyrazu greckiego, co tłumaczymy jako ‘podporządkowanie, posłuszeństwo’? 
 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
 
• Jak myślisz, dlaczego dziewczyny występujące w podanych tu przykładach, napotkały tak poważne okoliczności, 

które rzuciły im wyzwanie do poddania? 
 
• Jakie przyczyny nieposłuszeństwa Bogu, władzy, przywódcom lub rodzicom wymieniają dziś dziewczyny? 
 
• Czy zgadzasz się ze zdaniem: „Zrozumienie poddania pomoże nam przygotować się do wykonywania przykazania 

mówiącego o poddaniu naszym mężom”? 
 
• Jakie przykazania pochodzą od przywódców Kościoła, mimo, że nie ma ich w Biblii? 
 



 

LEKCJA #5 
KOBIETA JEST PODDANA SWOJEMU MĘśOWI

Według tego, czego nauczyłyśmy się z Lekcji #4, być 
poddaną znaczy umieścić się o rangę niżej, podporząd-
kować się lub po prostu być posłuszną. Biblia mówi 
wprost, że żona powinna być poddana swojemu mężo-
wi (Ef 5,22). Jest to przykazanie najtrudniejsze do zaakce-
ptowania przez kobiety. Z trzech powodów: (1) nie ro-
zumieją, czym jest poddanie, (2) postrzegają poddanie 
jako poniżenie, nie przywilej, i (3) nie są kobietami, ale 
ciągle dziewczynkami, które nie urosły duchowo. 
 

Zrozumienie poddania 
Na początku trzeba sobie uświadomić, że poddanie 
istnieje nie tylko w relacji mąż-żona. Z Lekcji #4 wiemy 
już, że mamy przykazanie poddania w innych dziedzi-
nach, zanim rozpoczniemy małżeństwo. Dziewczyna, 
która rozumie sprawę podporządkowania się i od 
najwcześniejszych lat życia wie, jak się je stosuje, nie 
będzie miała trudności z poddaniem mężowi. 
Drugą rzecz to uświadomienie sobie, że nasza pozycja 
„niższej rangą” od mężczyzny nie jest czymś, co musi-
my znosić jako konsekwencję grzechu Ewy. Jak już za-
znaczyłam we Wstępie, Adam został stworzony niejako 
z „wyższą rangą” niż Ewa. Ewa nie miała problemu z 
posłuszeństwem Adamowi, do czasu, kiedy zgrzeszyła. 
Wtedy to Bóg powiedział jej, że Adam będzie „pano-
wał nad nią”, ponieważ jej pragnieniem jest teraz iry-
towanie się na hierarchię jaką ustanowił suwerenny 
Bóg (Rdz 3,16). 
 

Zastosowanie 
Pogląd na przykazania Boga jest czymś, co tworzy naj-
większą różnicę między dziewczyną a kobietą. Dziew-
czyna rośnie duchowo, jeśli rozróżnia dobro i zło (wed-
ług tego, jak pokazuje to Pismo św.) i robi to, co dobre, 
pomimo, że czasem tego nie cierpi. Kobieta wykonuje 
dobre rzeczy, ponieważ kocha robienie czegoś, co jest 
właściwe. Nie chcę przez to powiedzieć, że jest to łatwe 
i że raczej rzadko łatwo przychodzi. Pozytywna jest u 
kobiety postawa dążenia do prawości, – i ona odróżnia 
kobietę od dziewczyny. Dlatego stanowi fundament, 
dzięki któremu dziewczyna przemienia się w kobietę. 
Ponieważ poddanie jest przykazaniem Boga, powin-
niśmy widzieć nasze posłuszeństwo mężowi jako coś, 
co ma związek z Bogiem. Nie jest to sprawa naszych 
mężów, oni tylko odbierają nasze starania o właściwe 
odnoszenie się do Boga. Zastanówcie się, w jakim 
kontekście znajduje się to przykazanie o poddaniu. 
 

Poddanie jest wielką zaletą  
[w j. staropolskim - cnotą – przyp. tłum.].  

I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, 
wszystko (czyńcie) w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu 
Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak 
przystało w Panu (Kol 3,17-18). W postawie poddania 
mamy szansę okazania wdzięczności Bogu, za możliwość 
okazania Mu posłuszeństwa. Według św. Piotra (1 Pt 
3,1-2) poddanie naszym mężom daje nam okazję 
wzrostu szacunku i prawości charakteru. Są to cechy, 
których w widoczny sposób brakuje u kobiety, która 
nie jest poddana. 
 

Poddanie dowodzi jakości 
Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesa-
nie włosów i złote pierścienie ani strojenie się w suknie, 
ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju 
i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. 
Tak samo bowiem i dawniej święte niewiasty, które 
miały nadzieję w Bogu, same siebie ozdabiały, a były 
poddane swoim mężom (1 Pt 3,3-5). Piotr pisze tu, jaką 
ozdobę stanowi dla kobiet poddanie – odzwierciedla 
stan jej ducha. Te, które żyją w podporządkowaniu, 
pokazują, że Bóg jest ich nadzieją. 
 

Poddanie jest dowodem siły 
Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go 
panem (1 Pt 3,6). Sara jest w tej dziedzinie najlepszym 
przykładem, bo rozumiała znaczenie i ważność poddania. 
Zamiast skrywać tę powinność, podkreślała ją, nazywa-
jąc Abrahama panem. Tego nie potrafią kobiety słabe. 
Zrezygnowanie z pragnienia rządzenia swoimi mężami 
(wszystkie je mamy) wymaga siły. Równocześnie może 
nas przerażać posłuszeństwo zamiast kontroli, poddanie 
zamiast rządzenia. Dlatego św. Piotr napisał: Stałyście 
się jej dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się 
żadnego zastraszenia (1 Pt 3,6). 
 

Poddanie pokazuje cześć 
Powinnyśmy dbać nie tylko o nasze poddanie, ale zachę-
cać do tego inne kobiety (Tt 2,3-5). Istnieje wiele innych 
przykazań dla kobiet i wiele przykładów prawego zacho-
wania, jednak żadne z nich nie jest tak wyraźnie pod-
kreślone jak poddanie. Złożyły się na to dwa powody: 
(1) Bóg wiedział, że będzie z tym problem i (2) jest to 
najważniejsze przykazanie dla kobiet. Dlaczego? - aby 
nie bluźniono słowu Bożemu (Tt 2,5). 
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Zrozumienie poddania 
  

1. Co sprawiłoby, że poddanie naszym mężom byłoby łatwiejsze do przyjęcia? 
 

 

 

2. Kiedy hierarchia staje się dla kobiety problemem? 
 

 

 

Zastosowanie 

3. Co odróżnia kobietę od dziewczyny?  

 

 

 

Poddanie jest wielką zaletą 
4. Jak mamy reagować na Boga, skoro On jest tym, który nakazał nam poddanie? 
 

 

Poddanie dowodzi jakości 
5. Jaki synonim określa tych, które żyją w poddaniu? 
 

 

Poddanie jest dowodem siły 

6. Dlaczego poddanie pokazuje siłę? 
 

 

Poddanie pokazuje cześć 
7. Jakie dwa powody motywujące do poddania podkreślone są w Biblii?  
 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 

• Czy zgadzasz się z podanymi tutaj trzema przyczynami faktu, że poddanie jest dla kobiet trudne? 
 
• Jak zrozumienie przykazania o poddaniu jako o czymś, co ma wymiar pionowy (tzn, dotyczy relacji: ja – Bóg), nie 

poziomy (ja i mąż), pomaga nam pokochać poddanie? 
 
• W jakim sensie poddanie jest ozdobą? 
 
• Czy zgadzasz się z tym, że poddanie jest najważniejszym przykazaniem dla kobiet? Jeżeli nie, to co jest ważniejsze? 

 



 

LEKCJA #6 
KOBIETA JEST MATKĄ DLA SWOICH DZIECI

Obok roli żony, najważniejszą sprawą dla kobiety jest 
to, że może być matką. Przed chrześcijankami stoją 
ważne zadania. Decyzja o zostaniu żoną. niesie za sobą 
obowiązki, a stanie się matką - jeszcze większe. 
Zanim rozważymy zasady kierujące życiem matki, 
musimy dowiedzieć się, jak się przygotować do tej roli. 
Charakter Elżbiety, matki Jana Chrzciciela świadczy o 
takim przygotowaniu. Napisano o niej tak: Oboje byli 
sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie 
według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich (Łk. 1,6). 
Kiedy zaszła w ciążę, uznała to za wielką łaskę okazaną 
jej przez Boga. Kiedy w sprawie swojego dziecka dostała 
szczególne wskazówki, była im posłuszna. Ósmego dnia 
przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca 
jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: 
Nie, lecz ma otrzymać imię Jan (Łk 1,59-60) 
 

Modlitwa 
Zastanów się nad słowami Anny: O tego chłopca się 
modliłam, i spełnił Pan prośbę, którą do Niego zanosi-
łam. Oto ja oddaję go Panu. Po wszystkie dni, jak długo 
będzie żył (1 Sm. 1,27-28a). Anna jest wzorcowym mo-
delem dla żon, które chcą zostać matkami. Pragnęła 
dziecka i modliła się, prosząc Boga o nie. Kiedy je otrzy-
mała, oddała je Bogu, dziękując Mu, że uczynił ją matką. 
 

Wychowywanie 
Kiedy już stałyśmy się matkami, najważniejszą rzeczą, 
którą możemy zrobić dla naszych dzieci, to uczyć je. 
Wdrażaj chłopca w prawidła jego drogi, a nie zejdzie z 
niej i w starości (Prz 22,6). Wychowywanie dziecka w 
prawości wtedy, kiedy jest jeszcze małe, będzie miało 
ogromny wpływ na to, kim się stanie jako dorosły. 
Odniesie z tego korzyści nie tylko ono, ale i ty również. 
Jako dojrzała kobieta, będziesz szczęśliwa, patrząc na 
swoje dzieci. Będziesz mogła powiedzieć: Nie znam 
większej radości nad tę, kiedy słyszę, że dzieci moje 
postępują zgodnie z prawdą (3 List Jana 4). 
 

Dyscyplina 
Jednym z najlepszych sposobów okazanie miłości naszym 
dzieciom jest wprowadzenie dyscypliny. Właściwie jest 
to odpowiedzialność przede wszystkim ojca, jednak 
matka popiera go w tym, przestrzegając jego ustaleń, 
kiedy nie ma go w domu. Księga Przysłów 13,24 mówi: 
Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go – w porę 
go karci. Dlaczego dyscyplina jest tak ważna? W sercu 

chłopięcym głupota się mieści, rózga karności wypędzi 
ją stamtąd (Prz. 22,15). Jeżeli nienawidzisz swoich 
dzieci i chcesz, żeby wyrosły na głupie, to nie wprowa-
dzaj dyscypliny. Jeżeli jednak kochasz je i chcesz, by 
wyrosły na mądre, to skrupulatnie stosuj dyscyplinę. 
 

Cel 
Świat zachęca matki, by nie podkreślały różnic płci. Nie 
zaskakuje nas to, że Biblia mówi, by je akcentować: Daj 
pomyślność synom naszym jak roślinom, rozrastającym 
się w czasie swej młodości, niech będą córki nasze na 
wzór narożnych kolumn, rzeźbione na wzór kolumn świą-
tyni (Psalm 144,12). 
Jest to oczywiście metafora tego, że mamy tak poma-
gać naszym synom, by mieli mocne korzenie i przyno-
sili owoce i byli w stanie przetrwać nawet burzliwe 
wydarzenia. Z drugiej strony - nasze córki powinny 
uczyć się być mocnymi, by któregoś dnia mogły stwo-
rzyć swój własny dom. Powinny dbać o swoje piękno 
(wewnętrzne i zewnętrzne – jak Abigaile, która była 
zarówno piękna, jak i miała zdolność trafnego osądu – 
1 Sm. 25). To one tworzą ognisko domowe i ją pierwszą 
widzą wszyscy, którzy w tym domu się znajdą. 
 

Próby  
Prawdopodobnie nie ma większego utrapienia od tego, 
które przeżywa matka, w związku z cierpieniem swoje-
go dziecka. Jak poradzić sobie z tym zmartwieniem? 
Zobacz, co zrobiła Syrofenicjanka, która poprosiła Chry-
stusa o uzdrowienie córki: A ona przyszła, upadła przed 
nim i prosiła: „Panie, dopomóż mi!” On jednak odparł: 
„Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom”. 
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z 
okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy 
Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja 
wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!” Od tej chwili jej 
córka była zdrowa. (Mateusz 15,25-28) Od tej kobiety 
możemy nauczyć się wielu rzeczy. Po pierwsze, wyka-
zała się pokorą wobec Chrystusa, zdając sobie sprawę 
z tego, że potrzebuje Jego pomocy. Po drugie, popro-
siła o tę pomoc dla swojego dziecka. Po trzecie, znała 
Chrystusa, który pomógł jej właściwie zareagować na 
to, co mówi. Po czwarte, i ostatnie, ufała Chrystusowi 
na słowo. Wprawdzie nie możemy wdawać się z Chry-
stusem w dyskusje, ale możemy się przed nim ukorzyć, 
modlić się, studiować Boże Słowo i ufać temu, o czym 
ono mówi. 
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1. Jak Elżbieta przygotowała swój charakter, by stać się matką? 
 

 

 

Modlitwa 

2. Jakich trzech rzeczy możemy nauczyć się od Anny? 
 

 

 

Wychowywanie 

3. Co jest najważniejsze, co matka może zrobić dla swoich dzieci? 
 

 

 

Dyscyplina 

4. Dlaczego dyscyplina jest ważna? 
 

 

 

Cel 
5. Zgodnie z Psalmem 144,12, jaka jest różnica między synami a córkami? 
 

 

 

Próby 

6. Jakich czterech rzeczy możemy nauczyć się od Syrofenicjanki, kiedy cierpimy z powodu tego, że nasze dzieci 

cierpią? 
 

 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
• Skoro nie otrzymamy indywidualnego specyficznego objawienia od Boga, tak jak Elżbieta, jak możemy być – tak jak 

ona - posłuszne w naszej szczególnej sytuacji? 
 
• Czy zgadzasz się z tym, że najważniejszą rzeczą, jaką matka może zrobić dla swojego dziecka, jest wychowywanie 

go w prawości? Czy jest to ważniejsze od miłości lub dyscypliny? 
 
• Na podstawie opisu z Psalmu 144,12 zrób listę podobieństw i różnic między tym, jak wychowywać synów, a jak 

córki. 



 

LEKCJA #7 
KOBIETA PRZESTAJE MATKOWAĆ DZIECIOM 

Czytając temat tej lekcji, możesz pomyśleć, że wkradł 
się tu jakiś błąd drukarski. No bo przecież, jak kobieta, 
która jest matką może przestać nią być? Odpowiedź na 
to pytanie jest następująca: kobieta nie przestaje być 
matką, natomiast przestaje „matkować”. W rozwoju 
kobiety ten etap może okazać się najtrudniejszy do 
pokonania. Jednak kobieta musi go zaliczyć jeśli chce 
osiągnąć sukces na drodze do dojrzałości. 
 

Odpowiedzialność 
Świat pełen jest kobiet, które nie przestały matkować. 
Jeśli sama do nich nie należysz, to i tak jestem pewna, 
że znasz co najmniej kilka z nich. Cały czas chcą one 
podejmować decyzje za swoje dorosłe dzieci. Przypo-
minają im jak, mają żyć. Poddają w wątpliwość ich 
czyny i motywacje. Nie mogą powstrzymać się od 
udzielania rad, gdy rozmawiają przez telefon lub wpa-
dają z wizytą. Zamartwiają się. Narzekają. 
Nasze społeczeństwo nauczyło nas, że nie powinniśmy 
obwiniać naszych mam za ich zachowanie. Ponieważ w 
ich naturze leży troska o dzieci, okazywanie im miłości 
i pomocy w chwilach dobrych i złych, głębokie zaanga-
żowanie w każdą dziedzinę ich życia, stąd też odpowie-
dzialność dzieci polega na tym, żeby raczej przyjmować 
matki takimi jakie są, a nie oczekiwać, że się zmienią. 
Chociaż wielu cech, które matka posiada, nie należy 
odrzucać (przedyskutujemy ten problem w Lekcji #8), 
to jednak wciąż trzeba pamiętać, że przemiana matki 
jest konieczna. Dojrzałość wymaga tego, by matka się 
zmieniła; a nie, żeby dzieci przystosowały się do matki 
nie podlegającej żadnym zmianom. Przemiana i zaprze-
stanie matkowania są nie tylko konieczne, ale po pro-
stu słuszne. 
 

Przykłady 

Maria 
Po osiągnięciu dojrzałości, opuszczeniu domu i rozpo-
częciu służby, Jezus brał udział w uroczystości weselnej 
w Kanie Galilejskiej. Według Ew. św. Jana 2,1-4, Maria, 
matka Jezusa, też tam była. Z pewnością zaangażowała 
się w przygotowanie wesela, ponieważ kiedy młodej 
parze skończyło się wino, podeszła do swojego Syna i 
przedstawiła Mu problem. Możesz sobie wyobrazić tę 
panikę w jej głosie, kiedy podbiegła do Jezusa, być 
może przerywając Mu w pół zdania rozmowę, którą 
prowadził z gośćmi. Powiedziała głośno: „Nie mają już 
wina.” Nie musiała nic więcej mówić. Jezus wiedział 

dokładnie, o co jej chodzi. No bo przecież, któż znał 
Jezusa lepiej niż Jego matka? Któż mógł wiedzieć, że 
właśnie On jest w stanie sprawić cud, by na uczcie 
pojawiło się wino? A Jezus odpowiedział Jej: Czyż to 
moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie 
nadeszła godzina moja? Innymi słowy, wyglądało to 
tak, jakby Jezus mówił: „Nie przyszedłem tutaj po to, 
żeby twój plan się powiódł dzięki mnie. Ja, nie ty, 
zdecyduję kiedy odkryć moje cudotwórcze zdolności 
Syna Bożego. A ten czas jeszcze nie nadszedł.” Maria 
założyła, że Jezus jest jej, że jest częścią jej planu. 

Rebeka 
Pismo Święte podaje jeszcze jeden przykład kobiety, 
która nie przestała matkować. W tym przypadku, trwa-
ła ona przy swoim planie dopóty, dopóki nie spełniły 
się jej pragnienia. Ta kobieta to Rebeka. Wymyśliła ona 
plan, wedle którego ojcowskie błogosławieństwo przy-
padłoby jej ukochanemu synowi, Jakubowi, a nie jego 
starszemu bratu, Ezawowi. Usłyszała, co zamierza jej 
mąż, więc powiedziała Jakubowi, co ma robić. Przygo-
towała posiłek, którym Jakub miał poczęstować ojca i 
powiedziała mu, jak ma się przebrać, żeby plan się 
udał. Kiedy Jakub poddawał w wątpliwość plan matki, 
wyjaśniając, że jeśli cała intryga się wyda, wówczas 
może on ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast bło-
gosławieństwa, ta bez namysłu odpowiedziała: Niech 
na mnie spadnie to przekleństwo dla ciebie, mój synu! 
Tylko posłuchaj mnie … (Rdz 27,13). Jej zaangażowanie 
w życie syna doprowadziło do oszukania ojca.  

Salome 
Również w Ew. św. Mateusza 20,17–28 istnieje opis, w 
którym pojawia się Salome, matka uczniów Jakuba i Jana. 
Jej synowie to ludzie Boży, wybrani przez Chrystusa. 
Niewątpliwie byli oni wystarczająco dojrzali, by podej-
mować decyzje samodzielnie i nie potrzebowali już 
matki, by występowała w roli ich pośrednika. A jednak 
Salome pozwoliła sobie na dalsze matkowanie swoim 
synom. Jej prośba do Chrystusa, by Jakub i Jan zajęli 
wyższe miejsca w Jego Królestwie to obszar, za który 
jej synowie a nie ona, powinni być odpowiedzialni. 
Chrystus odpowiedział: Nie wiecie o co prosicie. 
 
Zarówno zachowanie Marii i Rebeki, jak i zachowanie 
Salome było nie na miejscu. Każda matka, która nie 
przestanie matkować swoim dzieciom, w pewnej 
chwili niewątpliwie zachowa się podobnie. 
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Odpowiedzialność 
1. W jaki sposób kobieta wciąż matkuje swoim dorosłym dzieciom? 
 

 

 

2, Dlaczego matka koniecznie musi się zmienić? 
 

 

 

Przykłady 

Maria 
3. Jakie Maria miała założenie wobec swojego syna? 
 

 

 

 

 

Rebeka 
4. Jaki skutek przyniosło przesadne zaangażowanie Rebeki w życie syna? 
 

 

 

 

 

Salome 
5. Dlaczego to, co zrobiła Salome było złe? 
 

 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
• Czy sądzisz, że Pismo Święte naucza, by kobieta w pewnym momencie przestała matkować?  
 

• W jaki sposób społeczeństwo wymaga, żeby to raczej w dzieciach, a nie w ich matkach dokonywały się 
przemiany?  

 

• Przeczytaj historię Marii w Ew. św. Jana 2,1– . Jak sądzisz, dlaczego Jezus przemienił wodę w wino dla 
swojej Matki, chociaż jej zachowanie było nie na miejscu?  

 

• Rebeka wciąż matkuje Jakubowi, każąc mu być jej posłusznym. Jak sądzisz, kiedy matka traci prawo do 
tego, by wymagać posłuszeństwa od syna czy córki? 

 



 

LEKCJA #8  
KOBIETA SŁUśY SWOJEJ RODZINIE 

Definicja służby 
Chociaż to rzecz ważna, by kobieta przestała matko-
wać swoim dzieciom, to jednak równie ważne jest to, 
by ciągle dbała o swoją rodzinę. Jej rola jako osoby 
podejmującej decyzje za swoje dzieci już się skończyła, 
jednak wzrasta jej odpowiedzialność jako sługi. Na tym 
etapie rozwoju dojrzałość kobiety zostaje poddana 
próbie, ponieważ musi ona stale przypominać sobie, 
że chociaż życie jej dzieci już od niej nie zależy, to jed-
nak wciąż potrzebują one jej miłości, wsparcia i troski. 
Wciąż jest matką, ale już nie „matkuje”. 
 
Definicja doskonałości 
Najlepszy fragment, jaki znalazłam, opisujący kobietę, 
która służy swojej rodzinie to Księga Przysłów 31,10-
31. Wersetów w nim zawartych używa się często jako 
wyzwanie i zachętę dla młodych kobiet, które przygo-
towują się do roli żony/matki.  przedstawia Rozdział 
ten zawiera listę 31 cech bogobojnej żony, z których 
żadna nie mogłaby się rozwinąć w otoczeniu braku 
doświadczenia i wśród przykładów niedojrzałości. 
Warto wiedzieć, że Bóg pragnie, by Jego atrybuty zna-
lazły odzwierciedlenie w charakterystyce pobożnej 
żony już bardzo wcześnie. W rzeczywistości, powinna 
ona być świadoma jakie są atrybuty Boga wówczas, 
gdy jest jeszcze dziewczyną. Nie powinna jednak 
oczekiwać, że będzie w stanie osiągnąć tak wysoki 
poziom, jaki zaprezentowano w Księdze Przysłów 
zanim zostanie kobietą, która poddaje się mężowi, 
która matkuje i wreszcie przestaje matkować swoim 
dzieciom. Dopiero wówczas może przejść jedynie od 
poznania tego, co Bóg oczekuje od żony, do rzeczywi-
stego osiągnięcia i opanowania wysokiego poziomu 
bogobojności. 
 
Przysłów 31,10 Niewiastę dzielną, któż znajdzie? Jej war-

tość przewyższa perły. 11 Serce małżonka jej ufa, na zyskach 
mu nie zbywa; 12 nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie 
dni jego życia. 13 O len się stara i wełnę, pracuje starannie 
rękami. 14 Podobnie jak okręt kupiecki żywność sprowadza 
z daleka. 15 wstaje, gdy jeszcze jest noc i żywność rozdziela 
domowi, a obowiązki - swym dziewczętom. 16 Myśli o roli – 
kupuje ją; z zarobku swych rąk zasadza winnicę. 17 Przepa-
suje mocą swe biodra, umacnia swoje ramiona. 18 Już widzi 
pożytek z swej pracy: jej lampa wśród nocy nie gaśnie. 
19 Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. 
20 Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. 
21 Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata, 
22 sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i z purpury. 

23 W bramie jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju 
zasiądzie. 24 Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kup-
cowi. 25 Strojem jej siła i godność, do dnia przyszłego się 
śmieje. 26 Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki. 
27 Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa. 
28 Powstają synowie, by szczęście jej uznać, i mąż, ażeby ją 
sławić: 29 „Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz 
je wszystkie”. 30 Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno: chwa-
lić należy niewiastę, co boi się Pana. 31 Z owocu jej rąk jej 
dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny. 

 
Księga Przysłów przedstawia listę 31 cech, nie będących 
jedynie zaletami, które miło byłoby posiadać lub, z któ-
rymi miło byłoby się urodzić, ale za których rozwój 
jesteś jako chrześcijanka odpowiedzialna. Masz być 
godna zaufania, dobra, uprzejma, musisz być klientką, 
pracownicą i nie wolno ci leniuchować. Masz karmić 
rodzinę, prowadzić interesy, a jednocześnie musisz być 
silna, rozsądna, bez skazy, pełna godności, wesoła i op-
tymistycznie nastawiona do życia. Dopiero wtedy, gdy 
powyższe wymagania zostaną spełnione, życie twego 
męża i twoich dzieci będzie świadectwem twojej wier-
ności i oddania. 
 
W dzisiejszych czasach wiele kobiet uważa, że dopiero 
w chwili, gdy ich dzieci opuszczą dom, będą mogły same 
cieszyć się życiem. Takie myślenie jest całkowicie sprze-
czne ze Słowem Bożym. Kiedy dzieci opuszczą dom, 
twoja odpowiedzialność wzrośnie, a twoja radość z 
życia będzie wypływała z posłuszeństwa Bogu, a nie z 
twojej samolubności. Nie oszukuj się, kobieta, która 
zaspokaja swoje zachcianki jest przynosi hańbę, lecz 
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana (Prz 31, 30). 
 
Kiedy Chrystus przebywał w Galilei w mieście Kafarnaum, 
uzdrowił tam kobietę, która jest prostym, ale celnym 
przykładem niewiasty służącej swojej rodzinie. Po opu-
szczeniu synagogi przyszedł do domu Szymona. A wy-
soka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go 
za nią. On stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opu-
ściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im (Łk 4, 38-39). 
Chociaż to Chrystus umożliwił teściowej Piotra służenie, 
to jednak wciąż w niej samej było pragnienie służby. 
Zarówno na podstawie przykładu teściowej Piotra jak 
i Księgi Przysłów 31 widzisz, że nawet jeśli twój obo-
wiązek matkowania już się skończył, to wciąż jeszcze 
jako kobieta jesteś zobowiązana do służenia.  
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1. Dlaczego dojrzałość kobiety została poddana próbie na tym etapie jej rozwoju?  
 

 

 

2. Dlaczego Księga Rodzaju 31 stanowi dobrą radę dla kobiety na tym etapie rozwoju? 
 

 

 

3. Napisz własnymi słowami 31 cech charakteryzujących doskonałą żonę, wymienionych w Księdze 

Przysłów.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Jak kobieta powinna spojrzeć na problem swoich obowiązków i korzystania z życia?  
 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
• Czy sądzisz, że to możliwe, by być matką a nie „matkować”? 
• Pismo Święte nie wspomina ani o przejściu na emeryturę ani o wieku emerytalnym mężczyzn. Bóg 

oczekuje, że mężczyźni będą pracować wydajnie dopóty, dopóki będą do tego fizycznie zdolni. Podjęcie 
pracy (wykonywanie zawodu poza domem) nie jest wymagane od kobiety, a jednak wiele kobiet zwalnia 
się od wypełniania obowiązków kobiety.  Można wysunąć biblijny argument przemawiający za tym, by 
mężczyźni pracowali tak długo jak tylko potrafią. Czy można wysunąć podobny argument w stosunku do 
kobiet odnośnie ich pracy w domu? Jaki wysunęłabyś argument i w jaki sposób byś go obroniła w 
oparciu o Pismo Święte? 

• W jaki sposób kobiety mogą służyć swoim dzieciom, nie matkując im? 
 
 



 

LEKCJA #9 
KOBIETA DOJRZAŁA POGŁĘBIA SWOJĄ MIŁOŚĆ DO BOGA

Kobieta dojrzała może pogłębiać i okazywać swą miłość 
do Boga na trzy sposoby. Chociaż prawdopodobnie 
istnieją jeszcze inne formy i metody, które mogłybyśmy 
dodać do tej listy, to jednak powinnyśmy być na tyle 
ostrożne, by nie usunąć z niej żadnego sposobu wymie-
nionego poniżej. 
 
Kobieta dojrzała ma długotrwały związek z Bogiem –  
ponieważ kobiety dojrzałe są osobami, które doprowa-
dzają dzieło do końca. 
 
Łatwo jest coś zacząć. Mogę zdecydować się na dietę, 
ćwiczenia fizyczne, intensywniejsze studiowanie Pisma 
Świętego, czy też na bardziej gorliwą modlitwę. Taka 
decyzja wymaga jedynie powzięcia postanowienia oraz 
jego jednorazowego wykonania po to, by rozpocząć 
przedsięwzięcie. Problem jednak w tym, jak nam idzie 
po 6-ciu miesiącach, albo po miesiącu, a nawet wystarczy 
zapytać po tygodniu, czy wciąż jesteśmy tak samo zapa-
lone do naszego pomysłu. Innymi słowy, rozpoczęcie 
jakiegoś zadania jest stosunkowo łatwe w porównaniu 
z jego ukończeniem. Kobiety dojrzałe to takie osoby, 
które potrafią doprowadzić dzieło do końca. 
Weźmy na przykład Annę, która zaledwie po siedmiu 
latach małżeństwa, owdowiała i w takim stanie dożyła 
84 lat. Mówi się o niej, że nie rozstawała się ze świąty-
nią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą 
(Łk 2, 37). Anna była obecna w chwili, gdy malutki Jezus 
został przedstawiony Panu w Jerozolimie. Właśnie w 
tym momencie, kiedy zobaczyła Dziecię, sławiła Boga 
i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwole-
nia Jerozolimy (Łk 2, 38). Anna miała długotrwały zwią-
zek z Bogiem. Pogłębiała swą miłość do Boga poprzez 
uwielbianie i służbę zarówno przed jak i po spotkaniu 
z Chrystusem. Doprowadziła dzieło do końca. 
 
Kobieta dojrzała skupia na sobie Bożą uwagę –  
ponieważ uwaga kobiety dojrzałej skupiona jest na 
Bogu.  
 
Zwróć uwagę na to, co Bóg mówi o patriarsze Jobie. 
Mówi Pan do szatana: ”A zwróciłeś uwagę na sługę 
mego, Jaba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, który 
by tak był prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający 
grzechu jak on” (Job 1,8). Niewątpliwie, Bóg zwracał 
uwagę na Joba, a Job koncentrował się na Bogu. 
Możemy się zastanawiać dlaczego Boże wyzwanie 
rzucone Szatanowi nie dotyczyło żony Joba. Z księgi 

wynika, że wierzyła ona w Boga, a jednak najwyraźniej 
nie rozwinęła ona miłości do Boga w takim stopniu, w 
jakim zrobił to jej mąż. Dlatego też nie była gotowa, by 
poddać ją wyzwaniu. W Ks. Joba 2,7-8 czytamy, że 
Szatan odszedł sprzed oblicza Boga i obsypał całe ciało 
Joba bolesnymi czyrakami. Wówczas, ponieważ uwaga 
żony Joba była bardziej skupiona na mężu niż na Bogu, 
kobieta ta rzekła: „Jeszcze trwasz mocno w swej pra-
wości? Złorzecz Bogu i umieraj!”  Jej samolubna rada 
zdecydowanie ułatwiała zadanie szatanowi, który 
twierdził w rozmowie z Bogiem, że Job sam wyrzeknie 
te słowa (Job 2,5). A wtedy Job odpowiada swojej 
żonie: „Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy 
z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?” (Job 2,10). 
Żona Joba nie rozwinęła w pełni swojej miłości do Boga, 
ponieważ nie skupiała swojej uwagi na Bogu, dlatego 
też jej wypowiedź była niemądra. 
 
Kobieta dojrzała odpowiada przed Bogiem – 
ponieważ jej odpowiedzialność przed ludźmi ma 
pewne granice. 
 
Według Słownika języka polskiego ‘odpowiadać przed 
kimś’ znaczy ponosić odpowiedzialność, być odpowie-
dzialnym przed kimś za coś, ponosić karę za coś, kon-
sekwencje czegoś. Tak więc, ‘odpowiadać przed kimś’ 
oznacza podporządkować się tej osobie po to, by móc 
ponieść konsekwencje swoich czynów i zachowań. 
Kiedy jest się dziewczyną, a nawet kobietą, dobrze 
mieć kogoś, przed kim się odpowiada, kogoś, kto zna 
twoje słabości i kto będzie ci pomagał osiągnąć wyżyny 
moralnej czystości. Odpowiadanie przed innymi kobie-
tami spełnia swe zadanie szczególnie wtedy, gdy chce-
my pomóc osobom chaotycznym stać się osobami 
uporządkowanymi. Chociaż odpowiadanie przed inny-
mi może odgrywać istotną rolę w przypadku kobiety, 
to jednak nie uczyni z niej kobiety dojrzałej. Aby kobie-
ta mogła osiągnąć następny szczebel dojrzałości, musi 
sama umieć zająć się swoim grzechem, bez konieczno-
ści polegania na kimś, kto pomagałby jej utrzymywać 
poziom, którego Bóg oczekuje wobec jej osoby.  
Pamiętaj, wszyscy bowiem musimy stanąć przed 
trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za 

uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre (2 Kor 5,10, 
podkreślenia Autorki). 
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1. Uzupełnij trzy poniższe zdania na temat kobiety dojrzałej.  
 

Kobieta dojrzała ma długotrwały związek z Bogiem … 

ponieważ 
 

 

 

Kobieta dojrzała skupia na sobie BoŜą uwagę … 

ponieważ 
 

 

 

Kobieta dojrzała odpowiada przed Bogiem … 

ponieważ 
 

 

 

2. W jaki sposób Anna doprowadziła dzieło do końca? 
 

 

 

3. Dlaczego Boża uwaga NIE była skupiona na żonie Joba? 
 

 

 

4. Dlaczego odpowiadanie przed innymi kobietami ma pewne granice? 
 

 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
• Pomyśl o swojej relacji z Bogiem i rozważ różne sposoby, dzięki którym mogłabyś ją uczynić długotrwałą.  
 

• Przedyskutuj cechy tych kobiet, które są osobami zdecydowanie doprowadzającymi dzieło do końca oraz 
cechy takich, które pozornie doprowadzają dzieło do końca.  

 

• Jakie niebezpieczeństwo zagraża kobietom, które nie potrafią zrezygnować z odpowiadania przed inną 
osobą?  

 

• Przedyskutuj następujący problem: czy biblijny wymóg dotyczący podporządkowania się żony mężowi 
obejmuje także jej odpowiedzialność przed nim? 

 



 

LEKCJA #10 
KOBIETA DOJRZAŁA CZYNI UCZNIÓW  

W SWOJEJ ROZSZERZONEJ RODZINIE
Definicja uczniostwa 
Być uczniem znaczy naśladować kogoś i uczyć się. Maria 
Magdalena (chociaż jeszcze nie kobieta dojrzała) była 
uczniem Chrystusa, tzn. szła za Nim oraz uczyła się od 
Niego. Iść za kimś nie oznacza przebywać z kimś oka-
zjonalnie. Uczenie się nie oznacza jedynie słuchania 
czyjegoś nauczania. Naśladowanie wiąże się z konsek-
wencją i długoterminowością, zaś uczenie się z wytr-
wałością i zmianą stylu życia. Stąd też stwierdzenie, że 
kobieta dojrzała czyni uczniów w swojej rozszerzonej 
rodzinie, nie jest niczym innym jak stwierdzeniem, że 
kobieta dojrzała pomnaża naśladowców i uczniów. Jej 
celem zawsze będzie czynić ludzi idących za Chrystu-
sem i uczących się od Niego. Idących, czyli takich, któ-
rzy poruszają się na drodze do pobożności, naśladując 
w życiu Chrystusa oraz uczących się, czyli tych, którzy 
swoje życie dostosowują do nauczania Chrystusa za-
wartego w Jego Słowie. Podczas tego procesu pomna-
żania uczniów Chrystusa, kobieta dojrzała niewątpliwie 
uczyni uczniów sobie samej, jako że ona sama jest 
uczniem Chrystusa godnym naśladowania. Św. Paweł 
mówi tak: Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami 
moi-mi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa (1 Kor. 
4,16; i 11,1). Wyraźne nawoływanie Pawła skierowane 
do wierzących w Koryncie to wypowiedź, którą kobieta 
dojrzała powinna móc i pragnąć przekazać swojej 
rozszerzonej rodzinie. 
 

Czynienie uczniów 
Chociaż uczniostwo, bez względu na to czy dotyczy płci 
męskiej czy żeńskiej, obejmuje naśladowanie i uczenie 
się od Chrystusa, to istnieją charakterystyczne postawy 
i działania, które kobiety -będąc dojrzałymi. - mają 
nakaz zarówno przyjąć jak i ich nauczać W Tyt. 2,3-5 
Św. Paweł nakazuje Podobnie starsze kobiety winny 
być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny 
unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć 
innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak 
mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, 
czyste, gospodarne, dobre, poddane swoim mężom – 
aby nie bluźniono Słowu Bożemu.  
 
Innymi słowy, kobieta dojrzała ma zawsze okazywać 
szacunek w swoich słowach i czynach. Powinna być 
godna zaufania, rozsądna, nauczająca prawd zawar-
tych w Piśmie Świętym po to, by jej uczniowie mieli 

motywację do tego, by być rozsądnymi, czystymi i 
uprzejmymi pracownicami w domu, które kochają 
swoje dzieci oraz które kochają i poddają się swoim 
mężom. DLACZEGO? Aby nie bluźniono Słowu Boże-
mu. Oto znak rozpoznawczy prawdziwego ucznia. 
Ponieważ, jeśli mówisz, że podążasz za Chrystusem 
i utrzymujesz, że uczysz się Słowa Bożego, wówczas 
twoje czyny muszą odzwierciedlać te opisane w Tyt. 2, 
3-5. Przynosisz zaszczyt Słowu Bożemu wtedy, gdy 
jesteś posłuszna Słowu Bożemu. To odpowiedzialność 
każdego ucznia Chrystusa. To cel każdej kobiety doj-
rzałej, która czyni uczniów w swojej rozszerzonej 
rodzinie. 
 
W Księdze Rut czytamy, że Noemi przyjmuje na siebie 
obowiązek czynienia uczniem Boga swojej synowej 
Rut. Noemi, będąca starą, smutną i zgorzkniałą kobie-
tą, która utraciła męża i synów, z łatwością mogła odrzu-
cić Rut, kiedy ta powiedziała: Nie nalegaj na mnie, 
abym opuściła ciebie i abym odeszła od ciebie, gdyż: 
gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, 
tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, 
a twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, 
tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi Pan to 
uczyni i tamto dorzuci jeśli coś innego niż śmierć oddzieli 
mnie od ciebie! (Rut 1, 16-17). Z pewnością w tym 
właśnie momencie Noemi zdała sobie sprawę z wier-
ności Rut wobec Boga Izraela, a usłyszawszy tę dekla-
rację wiary pozwoliła jej naśladować siebie i uczyć się. 
Noemi, teściowa Rut, powiedziała do niej: „Moja córko, 
czyż nie powinnam ci poszukać spokojnego miejsca, 
w którym byłabyś szczęśliwa?” Odpowiedziała Rut: 
„Wszystko, co mi powiedziałaś, wykonam” (Rut 3, 1-5). 
 
W Drugim Liście do Tymoteusza, swego umiłowanego 
dziecka, Paweł pisze: na wspomnienie bezobłudnej 
wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w 
twej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, 
że [mieszka] i w tobie (2 Tym. 1,5). Cecha Tymoteusza, 
która jest Pawłowi znana, i o której pamięta, to jego 
bezobłudna wiara, pochodząca od jego matki i babki. 
Jednak Tymoteusz nie odziedziczył jej, on się jej nauczył, 
ponieważ jego matka Eunice i babka Lois, które były 
kobietami dojrzałymi, uczyniły z niego ucznia. 
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Definicja uczniostwa 

1. Jaki cel przyświeca kobiecie dojrzałej, która chce nauczać swą rozszerzoną rodzinę? 
 

 

2. Co znaczy być naśladowcą? 
 

 

3. Co znaczy być uczniem? 

 

 

 

Czynienie uczniów 

1. Jaką odpowiedzialność ponosi uczeń Chrystusa? 
 

 

 

 

2. Jaka jest różnica pomiędzy tym, co jako uczeń zrobiła Rut. a tym, co zrobiła Noemi jako kobieta 

dojrzała?  
 

 

 

3. W jaki sposób Tymoteusz stał się uczniem posiadającym nieobłudną wiarę? 
 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
• Podyskutuj nad tym, z jakich powodów niektóre starsze kobiety mogłyby chcieć być naśladowane przez młodsze 

kobiety i dlaczego nie powinny. 
 
• Na podstawie Listu do Tytusa 2,3-5 oceń pięć wymogów dla kogoś, kto czyni uczniów. Jak myślisz, dlaczego tych 

pięciu zadań wymaga się od kobiety dojrzałej, która czyni uczniów w swojej rozszerzonej rodzinie? 
 
• Przeczytaj Księgę Rut. Jak Noemi, ze swoim złym nastawieniem, mogła być przewodnikiem dla Rut? 
 
• Ciekawe, że jedyną rzeczą, jaką wiemy o Lois i Eunice jest ich wpływ na życie Tymoteusza. Jeżeli naszym jedynym 

celem miałoby być to, by pamiętano o tym, co osiągnęła nasza rodzina dzięki naszemu przykładowi i nauczaniu, jak 
pomoże nam to lepiej rozwinąć uczniostwo w naszej rozszerzonej rodzinie? 



 

LEKCJA #11 
KOBIETA DOJRZAŁA ROZWIJA TWÓRCZE PRZYWÓDZTWO

Możesz pomyśleć, że taki tytuł nie jest odpowiedni, 
jeżeli chodzi o lekcję dla kobiet, ponieważ kobiety nie 
mają mieć pozycji lidera nad mężczyznami w ciele 
Chrystusa (1 Tym.  3,1-7). Tutaj jednak słowa „przy-
wództwo” będziemy używać nie na określenie pozycji 
kobiety, ale jej charakteru. Nie jest ona usatysfakcjo-
nowana dążeniem jedynie do własnej bogobojności, 
ale widzi potrzebę zachęcania do tego innych. To zwykle 
zawiera pewną dozę ryzyka, ale zarazem czyni kobietę-
matronę twórczym przywódcą.  
 

Cechy twórczego przywódcy 

#1 Twórczy przywódcy nadają szerszy wymiar upo-

rządkowanym sytuacjom. Twórcza liderka nie będzie 
zachęcała, by ktoś został lekarzem, prawnikiem lub 
nauczycielką, ale do tego, by ta osoba stała się Bożą 
kobietą. Kobiety nie określa jej kariera lub jej role, ale 
jej oddanie dla Królestwa Bożego. 
 
#2 Twórczy liderzy to ludzie prawi. Twórczy przywód-
ca ma nie tylko zdolność dokonywania słusznego 
wyboru, ale posiada motywację do jeszcze większej 
solidności. Jest sprawiedliwa nie tylko w czynach, ale 
cechuje ją również osobista wewnętrzna prawość. 
Oznacza to, że ważna jest dla niej bogobojność. 
 
#3 Twórczy przywódcy są trenerami, nie krytykami.  
A oto niektóre różnice: 
KRYTYK TRENER 

• Myśli o przedstawie-
niu problemów 

• Myśli o zajęciu się 
problemami 

• Próbuje zrobić wraże-
nie na ludziach 

• Próbuje mieć wpływ 
na ludzi 

• Jest zorientowana na 
sprawy 

• Skupia się na ludziach 

• Problemy ludzi uważa 
za zawracanie głowy 

• Widzi ludzki problem 
jako wyzwanie 

• Z problemów robi mur 
między sobą a innymi 

• Problem widzi jako 
mur, na który wspina 
się z innymi z tej samej 
strony 

 
#4 Twórczy przywódcy zachęcają ludzi do sukcesu. 
Kobiety mogą pomóc innym, by nie stały się złe. Żadna 
kobieta nigdy nie zachęci się do dojrzałości tym, że nie 
jest zła. Twórcze przywództwo pociąga kobiety do wy-

wierania wpływu, by inne kobiety były dobre w nowy 
i fascynujący sposób.  
 
#5 Twórczy przywódcy myślą w kategoriach procesu, 

nie produktu. W czymś dobrym, czego podejmujesz się 
w życiu, nic nie jest ważniejsze od tego, JAK zdecydujesz 
się to robić. Twórczy przywódcy motywują innych do 
tego, by ponad produktem widzieli proces. 
 
#6 Twórczy przywódcy to ludzie, nie pozycje. Matrony 
są zawsze czymś więcej niż zdoła je określić jakakolwiek 
definicja. Mogą mieć pozycję i wykonywać związaną z 
nią pracę, ale same są czymś więcej niż ta pozycja, a ich 
praca wykracza poza ograniczenia wyznaczone przez tę 
pozycję.  
 

Twórczy przywódcy 
Pomyśl o historii opisanej w Księdze Sędziów, rozdziały 
4 i 5. Debora była prorokinią w Izraelu podczas okresu 
sędziów. To, co ją charakteryzuje, to nie pozycja, ale 
pragnienie wpływu na otaczających ją ludzi. Dlatego 
zostało napisane, że synowie Izraela przychodzili do niej, 
po orzeczenia (aby rozsądzać swoje sprawy). Zachęca-
jąc Baraka, by zajął pozycję lidera, dała mu szansę, by 
pamiętano o nim z powodu jego sprawiedliwych czynów 
(Hebr. 11,32).  
 
Ta sama historia z Księgi Sędziów mówi o innej twórczej 
kobiecie, która była wielką ryzykantką. Widać u niej 
zgodność myślenia z czynami. Wyjęła palik z namiotu, 
gdzie spał Sysera, wódz armii Kananejczyków, i zabiła 
go. Przez ten atak ryzykowała własne życie oraz swoją 
relację z mężem, który układał się z Syserą o pokój. 
Była sprawiedliwa nie tylko jako osoba; potrafiła też 
zrobić z tego użytek. Bogobojność była ważna dla niej 
tak dalece, że miała wpływ na zniszczenie wroga Izraela.  
 
Zastanów się także nad mądrością kobiety opisanej w 
2 Ks. Samuela 20,16-22. Zauważ, jakie cechy przywód-
cze ujawniły się w jej negocjacjach z Joabem na temat 
zniszczenia jej miasta. Pokornie, ale ufnie przedstawia 
swoją sprawę, inicjując twórcze rozwiązanie problemu 
Joaba. Ona nie tylko proponuje rozwiązanie, ale już 
widzi je jako wykonane. Dzięki przywództwu tej mądrej 
kobiety, nie tylko miasto zostało oszczędzone, urato-
wali się również ci, których domy zostały zachowane.
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Cechy twórczych liderów 

1. Jak zostało tu zdefiniowane przywództwo? 
 

 

 

2. Jaka jest definicja kobiety? 
 

 

 

3. W jaki sposób twórczy lider jest integralny? 
 

 

 

4. Do czego zachęcają twórczy liderzy? 
 

 

 

Twórczy liderzy 

5. Jak Debora wpływała na otaczających ją ludzi? 
 

 

 

6. W jaki sposób ryzykowała Jael? 
 

 

 

7. Jakie cechy przywódcze pokazała mądra kobieta z 2 Sam 20,16-22? 
 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
• Omów sześć cech twórczego przywódcy. Co mogłabyś dodać lub ująć z tej listy? 
 

• Dlaczego posiadanie charakteru przywódczego jest bardziej korzystne niż pozycja przywódcza? 
 

• Przeczytaj Ks. Sędziów r. 4-5. W jaki sposób Debora nie przekroczyła ani jednego z wymogów Nowego Testamentu 
mówiących, że mężczyźni powinni mieć pozycje przywódcze? 

 

• Omów podobieństwa między Jael i mądrą kobietą opisaną w 2 Księdze Samuela 20,16-22. 

 
 



 

LEKCJA #12 
KOBIETA DOJRZAŁA ROZWIJA SERCE CHĘTNEJ DAWCZYNI
Kochać znaczy dawać 
Bóg tak ukochał świat, że dał … (Jn. 3,16a). Dawać zna-
czy nie spodziewać się niczego w zamian. Miłość, pra-
wdziwa miłość, piękniej mogłaby być zdefiniowana jako 
„dawanie”. Jeżeli istnieje jakiś synonim dla słowa „ma-
trona”, to jest nim „dawczyni”. Kobieta daje sama sobie, 
żona jest dawczynią dla swojego męża, matka daje 
swoim dzieciom, ale matrona jest dawczynią dla każde-
go, kto znajduje się w kręgu jej rozszerzonej rodziny. 
Przypomnij sobie Febę. Mało o niej wiemy - tyle tylko, 
że okazywała szczerą miłość poprzez dawanie: 
Polecam waszej opiece Febę, naszą siostrę, która prze-
bywa i usługuje Kościołowi w Kenchrach. Przyjmijcie ją 
w Panu godnie – jak przystało świętym – i pośpieszcie 
jej z pomocą w każdej potrzebie, bo i ona opiekowała 
się wieloma, a także mną samym. (Rzym. 16,1-2) 
 

Dawanie jest wspieraniem świętych 
Donosimy wam, bracia, o łasce, jaką Bóg obdarzył koś-
cioły w Macedonii. Z ogromną radością zniosły one 
ciężką próbę utrapienia, a ich skrajne ubóstwo zdobyło 
się na nadzwyczajną hojność. Zaświadczam, że według 
swoich możliwości, a nawet ponad możliwości, dobro-
wolnie skierowali do nas gorącą prośbę o tę łaskę: 
o współudział w posłudze na rzecz świętych. Nie tylko 
tak uczynili, jak tego się spodziewaliśmy, lecz zgodnie 
z wolą Bożą oddali siebie samych najpierw Panu, a po-
tem nam. (2 Kor. 8, 1-5) 
Zauważmy, jaka postawa charakteryzuje dawanie opi-
sane w Nowym Testamencie: 
#1 Dawanie będące zaangażowaniem w Jego pracę to 
coś, co Bóg pozwala nam robić w Swojej łasce. Bóg nie 
potrzebuje naszych pieniędzy. Dawanie jest darem od 
Boga - jeszcze zanim my zdobędziemy się na to, żeby 
coś Bogu dać (w. 1). 
#2 Na dawanie można sobie pozwolić będąc w wielkiej 
biedzie, jak i też mając wszystkiego pełno  (w. 2). 
#3 Dawanie może wykroczyć poza nasze skalkulowane 
możliwości na temat tego, co jesteśmy w stanie dać (w. 3). 
#4 Dawanie ma być czymś, o co my – dawcy błagamy, 
a nie tym, o co otrzymujący nas błagają (w. 4). 
#5 Dawanie nie rozpoczyna się od pieniędzy, ale od 
oddania siebie Bogu (w. 5). 
Przypatrz się bezimiennej wdowie z Marka 12,41-44. 
Dawała coś od siebie w świątyni. Oddała wszystko, co 
posiadała, i ze względu na jej miłość do Boga, Jezus 

użył jej przykładu, pokazując uczniom, że dojrzali wie-
rzący są dawcami. 

Dawanie to możliwość brania udziału w tym, co 

Bóg robi 
Największe wyzwania życiowe stojące przed kobietami 
to: (1) uczenie się dawania, (2) wzrost zdolności dawa-
nia w miarę upływu lat, (3) wzrost zdolności dawania 
bez ograniczania go do dóbr materialnych. Przypomnij 
sobie Tabitę, kobietę, która miała wielki wpływ przez 
to, że obdarowywała wierzących wokół siebie  
 
W Joppie mieszkała uczennica imieniem Tabita, to znaczy 
Gazela. Spełniała wiele dobrych uczynków i rozdawała 
jałmużnę. W tych właśnie dniach zachorowała i umarła; 
obmyto ją i położono w pokoju na górze. A Joppa leżała 
w pobliżu Liddy. Gdy uczniowie dowiedzieli się, że prze-
bywa tam Piotr, wysłali do niego dwóch ludzi z prośbą: 
„Nie zwlekaj z przyjściem do nas”. Piotr więc poszedł 
razem z nimi. Gdy przyszedł, zaprowadzili go na piętro. 
Wtedy podeszły do niego z płaczem wszystkie wdowy i 
pokazały mu chitony i okrycia wykonane przez Gazelę. 
Piotr prosił, by wszyscy wyszli z mieszkania, upadł na 
kolana i modlił się, a potem zwrócił się do umarłej ze 
słowami: „Tabito, wstań”. Ona zaś otworzyła oczy, zo-
baczyła Piotra i usiadła. Podał jej rękę, by mogła wstać, 
zawołał świętych i wdowy i pokazał, że żyje. Gdy cała 
Joppa się o tym dowiedziała, wielu uwierzyło w Pana. 
(Dzieje Ap. 9,36). 
 

Nie potrafimy nic dać Bogu w zamian 
Według Biblii, wszystkie twoje pieniądze należą do Bo-
ga, a ty jesteś zarządcą wszystkiego, co Bóg ci dał. Do 
Mnie należy srebro i do Mnie złoto – wyrocznia Pana 
Zastępów (Prorok Aggeusz 2,8). Ludzie wierzący mają 
funkcjonować jako kanały, a nie jak zbiorniki lub jeziora. 
Matrony są kanałami Bożych bogactw, rozprowadzają-
cymi Boże zasoby w miejscach Jego działania. My daje-
my, bo Bóg daje. Kiedy zaczynamy gromadzić i kolek-
cjonować, Bóg obdarowuje kogoś innego, kto rozpro-
wadzi Jego bogactwo. Bóg jest zawsze bardziej hojny 
niż my. Wydaje się, że model jest taki: (1) Bóg daje 
nam więcej niż potrzebujemy. (2) Jeżeli gromadzimy 
to, kolekcjonujemy, kupujemy za to więcej albo wyda-
jemy dla siebie, wtedy Bóg przestaje dawać, ale (3) je-
żeli rozprowadzamy to, dając na pracę w Królestwie 
Bożym, to Bóg daje nam więcej do rozdzielania (Łuk. 
6,38 i 16,10-11; 2 Kor. 9,6-8; Gal. 6,6-10; Flp. 4,15-19). 
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Kochać znaczy dawać 
  

1. Jaka jest definicja dawania? 
 

 

2. Jaka jest definicja miłości? 
 

 

Dawanie to wspieranie świętych 

3. Jest to możliwe, by być zbyt biednym, by dawać? 
 

 

 

 

 

Dawanie jest moŜliwością uczestniczenia w tym, co robi Bóg 

4. Jakie są cztery wyzwania życiowe kobiet? 

-  

-  

-  

-  

Nie potrafimy dać Bogu nic w zamian 

5. Ile z moich pieniędzy należy do mnie, a ile do Boga?. 
 

 

 

 

 

 

 

PYTANIA DO DYSKUSJI 
• Jakie mamy dowody na to, że Feba była dawczynią? 
 
• Ile powinnyśmy dawać? Czy tak dużo, jak biedna kobieta opisana w Ew. św. Marka 12,41-44? 
 
• Zrób listę rzeczy z życia Tabity, które pokazują, że miała serce dawczyni. 
 
• Przeczytaj Ew. św. Łukasza 8,1-3. Jakie w tych wersetach istnieją dowody na to, że kobiety tam wspomniane były 

dojrzałe? 
 


