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WPROWADZENIE:  
CEL STOJĄCY PRZED MĘśCZYZNĄ 

Coraz trudniej spotkać mężczyznę. Żyjemy w społeczeń-
stwie chłopców: dwudziesto-, trzydziesto-, czterdziesto-, 
pięćdziesięcio-, sześćdziesięcioletnich chłopców. Wyda-
je się, że wielu facetów obrało sobie za cel zachowanie 
mentalności ze szkoły średniej lub początków studiów 
przez całe życie. Jakby mieli mieć ambicję zostać eme-
rytem nie przestając być chłopcem. Nie przechodzą w 
życiu rozwoju, nie stają się mężczyznami, a jedynie się 
starzeją. 
 

Definicje  
Chłopiec jest człowiekiem rodzaju męskiego, który żyje 
w ogólnym chaosie i nie ustanowił jeszcze porządku w 
swoim życiu. 
Mężczyzna to człowiek rodzaju męskiego, który przejął 
odpowiedzialność za ustanowienie porządku dla same-
go siebie i za uczniostwo w swojej najbliższej rodzinie. 
[Odtąd nie będziemy używać słowa „mężczyzna” w 
ogólnym znaczeniu dorosłego człowieka płci męskiej, 
ale w szczególnym znaczeniu opisanym powyżej.] 
Patriarcha to mężczyzna, który wziął odpowiedzialność 
za osiągnięcie dojrzałości u siebie, i za uczniostwo w 
swojej rodzinie poszerzonej (tj. u najbliższych i dalszych 
krewnych we wszystkich pokoleniach). [Nie będziemy 
tu używać słowa „dojrzałość” w sensie ogólnym, ale 
ograniczymy się do zespołu cech charakteryzujących 
patriarchę. Mężczyzna na przykład nie staje się dojrz-
ały, ale uporządkowany.]  

 

Wczytując się w Biblię doszedłem do wniosku, że gdy-
bym chciał przeprowadzić studium na temat dobrych 
facetów, to najłatwiej jest znaleźć przykłady patriarchów: 
Noe, Abraham, Izaak, Jakub, Józef, Mojżesz, Dawid, 
Salomon, Jezus i Piotr. Patriarchami byli również męż-
czyźni stanu wolnego, tacy jak Daniel i apostoł Paweł. 
Jeśli znajdziesz bohatera w Biblii, prawdopodobnie jest 
to patriarcha.  
 

Nie wiadomo mi o żadnych wysiłkach dzisiaj, by zachę-
cić młodych mężczyzn do stawania się patriarchami, 
choć jest to najbardziej ekscytujący, dający najwięcej 
spełnienia, rzucający największe wyzwanie, niosący 
najwięcej nagród i najbardziej twórczy wyraz męskości. 
Patriarcha nie jest emerytowanym dziadkiem, sztywnym 
w myśleniu i działaniu, już znajdującym się na uboczu 
i dającym się prowadzić swoim wnukom. Patriarcha to 
mężczyzna, który pracuje nad czymś istotnym, jest w 
łączności ze swoją kulturą, prowadzi swoje wnuki, jest 
żywo świadom zmian zachodzących wokół, jest twórczy, 
czujny i ważny, oraz wywiera wpływ na swoją żonę, 
dzieci, wnuki i całą poszerzoną rodzinę wokół niego, 
wzrastając w mądrości i poznaniu Pana Boga. 
 

Stanie się patriarchą powinno być celem człowieka płci 
męskiej. To właśnie patriarchowie w społecznościach 
na całym świecie motywują chłopców do stania się męż-
czyznami – czasami przez swoje słowa, ale głównie 
przez przykład i samo swoje istnienie. Gdy brak patriar-
chów – tak jak dzisiaj, począwszy od getta aż do klasy 
średniej – chłopcy nie mają motywacji do stawania się 
mężczyznami i przez całe swoje życie pozostają chłop-
cami. 
 

Stanie się patriarchą, przy całej swojej istotności, jest 
dla chłopca celem długoterminowym, nie pierwszym, 
który powinien osiągnąć. Pierwszym, najbliższym celem 
powinno być stanie się mężczyzną. 
 

Rozwój istoty ludzkiej rodzaju męskiego przebiega w 
trzech etapach: 1) chłopca, 2) mężczyzny, 3) patriarchy. 
Oznacza to, że człowiek rodzaju męskiego musi wyko-
nać dwa główne przejścia, jeśli ma w pełni wyrażać na-
dany mu przez Boga charakter: 1) jako chłopiec musi 
podjąć decyzję zostania mężczyzną i 2) jako mężczyzna 
musi zdecydować się zostać patriarchą. 
 

Dwie decyzje stojące przed mężczyzną: 
W swojej drodze od chłopca do patriarchy mężczyzna 
przechodzi przez dwa etapy. Przed kimś, kto zdecydo-
wał się zostać mężczyzną, stoją dwa wybory. Mężczy-
zna może wybrać stanie się mężem i może wybrać 
stanie się ojcem. Mąż musi jednak wpierw być męż-
czyzną, ojciec musi wpierw być mężem, a patriarcha 
musi najpierw zostać ojcem. Bardzo trudno jest być 
mężem, jeśli nie stało się mężczyzną. Bardzo trudno 
być ojcem, jeśli najpierw nie jest się mężem. „Rodzic 
samotnie wychowujący dziecko” jest określeniem 
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zawierającym sprzeczność. W Biblii taki termin jest 
nieznany. Podstawą rodzicielstwa dla mężczyzny jest 
bycie mężem, a nie osobą samotną. Czy można przejść 
przez rodzicielstwo w pojedynkę? Można, ale z wielką 
trudnością i z ograniczoną szansą na sukces. 
 

Chłopak

Mężczyzna

Mąż

Ojciec

Patriarcha

 
 

Pytanie 1. Co sądzisz? 

Jakuba ojcem był Izaak, a jego dziadkiem Abraham. 
Bóg przedstawiając się Jakubowi powiedział: „Jam jest 
Pan, Bóg Abrahama, ojca twego, Bóg Izaaka” (Rdz 
28,13). Jakie dziś byłoby najlepsze zastosowanie tego 
fragmentu? 
A. Na początek chłopcy powinni pójść za społecznymi 

preferencjami swojego ojca, o ile ten ojciec jest bo-
żym człowiekiem. Mogłoby to oznaczać wspólne za-
angażowanie w danym kościele lub przykościelnych 
grupach. Chłopcy powinni obserwować swoich ojców 
oraz ich relacje z przyjaciółmi i wrogami. 

B. Najlepszym sposobem uczenia się o Bogu jest pójście 
za tym samym Bogiem, co ojciec i dziadek, o ile oni 
szli za Bogiem. Który objawił im siebie poprzez Biblię. 

C. Dla chłopców zrozumienie Boga zaczyna się od po-
słuszeństwa ojcu. Jeśli ojciec nie jest Bożym człowie-
kiem, ale pobożni są dziadkowie, w dziedzinach, w 
których ojciec nie podąża za Bogiem, chłopcy 
powinni być posłuszni dziadkom. 

Męski rozwój przebiega według powyższego wzo-

ru i porażka na którymkolwiek poziomie wymaga 

powrotu do wcześniejszego etapu, by w nim doko-

nać napraw i przejść przez zaległy rozwój. Mężczyz-

na, jeśli chce pomóc swojemu małżeństwu, powi-

nien siebie zapytać: „Co brakuje mi jako mężczyź-

nie?” niewiele pomoże praca nad relacją małżeń-

ską z żoną, dopóki mąż nie stanie się mężczyzną 

(tzn. człowiekiem rodzaju męskiego, z którym 

warto związać się węzłem małżeńskim). Tak samo 

problemy na linii rodzice – dzieci każą mężczyźnie 

zrobić krok w tył i popracować nad swoim małżeń-

stwem, a problemy patriarchy wskazują na potrze-

bę poprawienia ojcostwa. 

 

Pytanie 2. Co sądzisz? 

Jeśli mężczyzna ma problemy z dziećmi, gdyż te się 
buntują i są nieposłuszne, powinien najpierw: 
A. Sprawdzić, czy okazuje miłość ich matce. 
B. Sprawdzić, czy nie stawia im nieuzasadnionych 

wymagań. 
C. Sprawdzić, czy wystarczająco dużo czasu spędzają 

wyłącznie razem. 
 

 

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 
Chłopiec MęŜczyzna Patriarcha 
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CZĘŚĆ I – CHŁOPIEC

 
 

Każdy etap rozwoju wymaga podjęcia decyzji wprowa-
dzającej w kolejną rolę życiową. Jeśli brakuje decyzji, 
człowiek rodzaju męskiego fizycznie będzie zmierzał do 
miejsca, w którym powinien być mężczyzną lub patriar-
chą, ale pod względem duchowym będzie w miejscu, 
w którym ostatnio podjął decyzję. Jeśli nigdy nie podjął 
żadnej decyzji, to w duchowym wymiarze jest wciąż 
chłopcem.  
 

Inny etap – inne przejście. 
Chłopiec bardzo różni się od mężczyzny, a mężczyzna 
bardzo różni się od patriarchy. Wszyscy trzej inaczej 
patrzą na życie. Różne są ich zadania życiowe. Z tego 
powodu przejście od chłopca do mężczyzny to całkiem 
coś innego, niż przejście od mężczyzny do patriarchy. 
 

 
 

# 1. Zawsze dobrze jest przesuwać się w kierunku 
stania się patriarchą, i nigdy nie jest dobrze cofać się 
do bycia chłopcem. „Chłopcy już tacy są” i ma to sens, 
gdy tacy są, gdy przechodzą przez pewne fazy rozwojo-
we prowadzące do stania się mężczyznami. W takim 
sensie dobrze jest być chłopcem. Bycie chłopcem ozna-
cza czas zabawy, a dobrą zabawą jest udawanie pracy. 
Może to być chaotyczne, a nawet niebezpieczne. Pa-
miętajcie, że niebezpieczna zabawa to nie to samo, co 
czyn grzeszny (choć matki mogą mieć problem z ich 
rozróżnieniem). O ile chłopiec poprzez niebezpieczną 
zabawę nie czyni trwałej szkody sobie lub innym, nie 
należy go zniechęcać lub zabraniać. Rodzice chłopców 
powinni kontrolować ryzyko i zagrożenie, a nie zaka-
zywać ich. Zabroniony winien być grzech, a nie sytu-
acje niosące zagrożenie. Źle jest jednak, gdy chłopiec 
pozostaje chłopcem lub zawraca z drogi, gdy nadcho-
dzi czas, by zmierzać ku staniu się mężczyzną. Ruch od 
lewa do prawa jest zawsze dobry, natomiast ruch z pra-
wej do lewej strony jest zawsze zły. 
 

Pytanie 3. Co sądzisz? 

Czego rodzice powinni zabraniać chłopcom? 
A. Strzelania z broni. 
B. Jazdy na motocyklu. 
C. Bycia dumnym ze swojej drużyny piłkarskiej. 

# 2. Chłopiec może stać się mężczyzną, mężczyzna 
może stać się patriarchą, ale patriarchą nie może stać 
się chłopiec. Przechodzenie w kierunku bycia patriar-
chą jest dobre, ale musi dokonywać się etapami i w od-
powiedniej kolejności. Im bardziej męski jest człowiek, 
tym większe prawdopodobieństwo, że stanie się patria-
rchą. 
 

# 3. Chłopiec znajduje się w chaosie, mężczyzna za-
prowadza porządek, a patriarcha dąży do doskona-
łości. Tożsamość chłopca polega na tym, że żyje on w 
chaosie. Nie uporządkował jeszcze swojego życia. Jego 
życie nie zmierza w konkretnym kierunku. Brak mu dy-
scypliny w wykonywaniu zadań. Nie przyswoił w zna-
czący sposób wartości i cnót. 
 

 
 

Mężczyzna dąży do porządku. Osiągnął stabilizację w 
oddzieleniu od rodziców. Nauczył się pracować i rów-
noważyć pracę wypoczynkiem. W zdyscyplinowany 
sposób podąża za Bogiem, połączył się ze swoją żoną 
i jest ojcem swoich dzieci. Jest uporządkowany. 
Patriarcha nie jest nieuporządkowany (nieporządek jest 
chaosem), ale przestał być motywowany zachowaniem 
porządku. Patriarcha w swoim rozwoju wykracza poza 
porządek, tworząc nowe drogi w życiu i w służbie, i za-
chęcając swoją wielopokoleniową rodzinę do posze-
rzenia horyzontów. Jest dojrzały. 
 

Pytanie 4. Co sądzisz? 

Przeczytaj Księgę Sędziów 14. Bóg użył Samsona, „gdyż 
szukał on zaczepki  z Filistynami” (w.4). Samsona ogar-
nął Duch Pański (w.6) i Bóg poprzez niego zrealizował 
swoje cele. Przeczytawszy Sdz 14, określiłbyś Samsona 
jako chłopca, mężczyznę, czy patriarchę? 
A. Samson był chłopcem. 
B. Samson był mężczyzną. 
C. Samson był patriarchą. 
 
# 4. Wszyscy mamy chłopięce, męskie i patriarchalne 
tendencje. To prawda, że „chłopcy już tacy są”. Nieste-
ty, prawdą jest także i to, że w niektórych dziedzinach 
życia mężczyźni są tacy, jak chłopcy. Choć każdego czło-
wieka rodzaju męskiego można określić jako chłopca, 
mężczyznę albo patriarchę, to nikt nie jest którymś z 
nich w 100%. W niektórych sferach wciąż jesteśmy 
chłopcami. W innych jesteśmy mężczyznami. Istnieją 
aspekty, w których jesteśmy patriarchami. Ja na przy-
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kład mam tendencję do bycia chłopcem w kwestii ćwi-
czeń fizycznych. Nienawidzę „wyciskania” i w sporcie 
jestem do niczego. Chcąc wprowadzić porządek w mój 
chłopięcy chaos, zacząłem biegać sześć mil (ok. 9 km) 
co drugi dzień. przebiegnięcie mili zabierało mi dziesięć 
minut, więc cały dystans to jedna godzina. Uporządko-
wałem mój chaos, ale wymagało to nieustannej dyscy-
pliny. W zeszłym roku pojawił się u mnie artretyzm w 
stawach biodrowych, więc przestawiłem się na chodze-
nie z ciężarkami w rękach. Robię to przez godzinę, i nie-
nawidzę każdego kroku! Potrzeba na to dyscypliny. 
 

Jestem również jedzenioholikiem. Nigdy nie mam dosyć. 
Gdybym jadł tyle, na ile mam ochotę, ważyłbym 130 
kilo. Ważę jednak 80 kilogramów. Dlaczego? Dyscypli-
na. Ograniczam moje jedzenie stosując pewne reguły. 
Bez nadzoru, moje tendencje w kwestii ćwiczeń i jedze-
nia byłyby takie, jak u chłopca. 
 

Posiadam również męskie tendencje. W swojej pracy 
jestem uporządkowany. Łatwo mi przychodzi wytrwać 
przy zadaniu póki nie jest ukończone. Pracując koncen-
truję się na konkretnym celu. W moim nauczaniu zmie-
rzam do stania się patriarchą. Nie potrzebuję dyscypliny, 
bo uwielbiam to robić. Szukam sposobów, by być 
twórczym, by wciąż wprowadzać innowacje i by być 
oryginalnym. Podejmuję także ryzyko i wprowadzam 
nowe pomysły i idee. 

Podsumowując stwierdzam, że pod pewnymi wzglę-
dami mam tendencję do bycia chłopcem, na innych 
obszarach jestem mężczyzną, a tu i ówdzie patriarchą. 
 

Musimy omówić wszystkie trzy etapy, a w przypadku 
chłopca trzeba omówić nie naszą chłopięcość jako taką, 
ale jak możemy ją przezwyciężyć, aby stać się mężczyz-
ną (Patrz rozdziały 1 – 5). W przypadku mężczyzny mu-
simy przemyśleć, co to znaczy ustalać porządek, a szcze-
gólnie co to znaczy dla męża i dla ojca (Patrz rozdziały 
6 – 10). Przy temacie patriarchy konieczne jest rozwa-
żenie, czym jest dojrzałość i jak się do niej dochodzi 
(Patrz rozdziały 11 – 15). 
 

Pytanie 5. Co sądzisz? 

Przeczytaj o życiu Jakuba z Księgi Rodzaju 27–35. 
Zwróć szczególną uwagę na fragmenty: 1) 27,16–24, 
2) 28,16–22, 3) 31,4–16, 4) 35,1–4. Określ, w którym 
fragmencie Jakub jest chłopcem, w którym mężczyzną, 
a w którym patriarchą. 
A. W 1) jest chłopcem, w 2) jest mężczyzną, a w 3) i 4) 

jest patriarchą. 
B. W 1) i 2) jest chłopcem, w 3) jest mężczyzną, a w 4) 

jest patriarchą. 
C. W 1) jest chłopcem, w 2) i 3) jest mężczyzną, a w 4) 

jest patriarchą. 
 

 
 
 

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 
Chłopiec MęŜczyzna Patriarcha 

Od chaosu do porządku Porządek jest zaprowadzony Rozwinięta jest dojrzałość 

SESJA 1 SESJA 5 SESJA 9 

Chłopiec uczy się opuszczać Mężczyzna wprowadza 
porządek 

Patriarcha rozwija dojrzałość. 

SESJA 2 SESJA 6 SESJA 10 

Chłopiec uczy się pracować Mężczyzna kocha swoją żonę. Patriarcha rozwija miłość do 
Boga i do swojej rodziny. 

SESJA 3 SESJA 7 SESJA 11 

Chłopiec uczy się być 
wojownikiem 

Mężczyzna i jego popęd 
seksualny. 

Patriarcha rozwija twórcze 
przywództwo. 

SESJA 4 SESJA 8 SESJA 12 

Chłopiec uczy się być kapłanem. Mężczyzna jest ojcem swoich 
dzieci. 

Patriarcha rozwija dawanie. 
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SESJA # 1   Chłopiec uczy się by opuścić dom. 
Dlaczego tak trudno spotkać młodych MĘŻCZYZN? 
Prawdopodobnie z tego samego powodu, dla którego 
trudno spotkać starych mężczyzn. Chciałbym zauważyć, 
że podstawowym powodem, dlaczego chłopcy pozo-
stają chłopcami, jest fakt, iż nie opuszczają domu ro-
dzinnego. Pierwszym wersetem w Biblii mówiącym 
o przejściu od bycia chłopcem do stania się mężczyzną 
jest Rdz 2,24. czytamy tam: „Dlatego opuści mąż ojca 
swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną 
się jednym ciałem”. Takie przykazanie nigdy nie zosta-
ło dane kobiecie. Jeśli chłopiec zostanie w domu, nigdy 
nie zostanie mężczyzną. W naszej kulturze częste jest 
pozostawanie chłopców przy swoich matkach. 

 

Opuszczenie, o którym mowa, nie jest wyłącznie fizyczne. 
Możliwe jest opuszczenie w sferze psychiki mimo fizy-
cznego pozostawania. Możliwe jest także opuszczenie 
fizyczne przy braku opuszczenia psychicznego. Opusz-
czenie dla większości z nas prawdopodobnie dzieje się 
stopniowo. Czym charakteryzuje się dobry chłopiec – 
taki, który w odpowiednim czasie opuści dom i nawią-
że stabilną relację z Bogiem? Sugeruję, że jest to chło-
piec, który ma dostępnego ojca będącego mężczyzną 
i lub dziadka – patriarchę. Chłopcy dojrzewają, gdy 
mogą wzorować się na dojrzałych mężczyznach. Dobrą 
zabawą dla chłopca będzie udawanie pracy. Chłopiec 
bawi się w bycie żołnierzem, pilotem, rajdowcem, kie-
rowcą ciężarówki lub koparki, sportowcem lub kapita-
nem statku. Zabawa jest pełna chaosu i chłopiec doko-
nuje w niej czynów spektakularnych, zaledwie ociera-
jąc się o rzeczywistość, ale są to fantazje na temat rze-
czywistej pracy. Innymi słowy, chłopiec chce dorosnąć 
i wejść do świata odpowiedzialnych mężczyzn. (Gry 
komputerowe są często najgorszym rodzajem zabawy. 
Zawierają fantazje na temat morderstwa, zemsty, 
sfery ponadnaturalnej i mistycznej nie będącej częścią 
realnego świata. W najlepszym przypadku są statyczną 
rozrywką, która donikąd nie prowadzi, a w najgorszym 
są zachętą do przemocy i niemoralnego zachowania.) 
Idealnym chłopcem w Piśmie Świętym był Jezus. Czyta-
my : „Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz 
łaski u Boga i u ludzi.” (Łk 2,52). Kontekstem tego wer-

setu jest wyjaśnienie Jezusa podane Jego Matce, dla-
czego był w świątyni, gdy ona i Józef na próżno Go szu-
kali. Łukasz napisał słowa Jezusa: „Czemuście mnie 
szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca 
mego, Ja być muszę?” (Łk 2,49).Dojrzałość dla Jezusa 
oznaczała wykonywanie dzieł swojego niebieskiego 
Ojca, nawet gdy był jeszcze chłopcem.  
Można jeszcze wspomnieć o kilku innych rzeczach w 
kwestii dochodzenia chłopców do dojrzałości. Józef był 
prawdomówny (Rdz 37,2) i posłuszny swemu ojcu 
(Rdz 37,13). To samo widzimy u Dawida (1Sm 17,17–
20). Dawid również ufał Bogu (1Sm 17,26.32) i dzięki 
temu zaufaniu podejmował się niebezpiecznych zadań 
(1Sm17,14–54). (Wątpię, czy matka Dawida pochwali-
łaby go za to, że podjął wyzwanie Goliata za jedyną 
broń mając procę.) Lata chłopięce Daniela odzwiercie-
dlają powyższe cechy, ponadto widzimy, że Daniel 
obronił swój prawy standard życia (Dn 1,8–16). To 
samo obserwujemy u młodego Józefa (Rdz 39,7–9). 
Warto zauważyć, że osobiste moralne standardy tych 
chłopców doprowadziły ich do opuszczenia domu i sta-
nia się mężczyznami Bożymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opuszczenie zezwala na dojrzałość. 
W Księdze Rodzaju czytamy, że Jakub i cała jego liczna 
rodzina powrócili z domu jego wuja. Jakub miał jedną 
córkę i dwunastu synów (którzy dali początek dwuna-
stu plemionom Izraela). Synowie służyli ojcu i pozostali 
w domu – oprócz jednego. Ten jeden w końcu stał się 
patriarchą całej rodziny. Miał na imię Józef. Oto Drze-
wo Patriarchów w Księdze Rodzaju: 
 

Księga 
Rodzaju 

  

11 r. Terach Zmarł 

12 r. Abraham 
Otrzymał od Boga nakaz 
opuszczenia domu. 

24 r. Izaak 
Zmuszony opuścić rodziców, 
gdy ci umarli. 

27 r. Jakub 
Zmuszony opuścić rodziców 
bo uciekał przed bratem. 

37 r. Józef 
Zmuszony do opuszczenia 
domu przez swoich braci. 
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Pytanie 6. Co sądzisz? 

Kiedy jest większe prawdopodobieństwo, że chłopiec 
stanie się mężczyzną? 
A. Gdy idzie na studia. 
B. Gdy się żeni. 
C. Gdy idzie do wojska. 
 

Sytuacja jest zmienną, ale separacja jest stała. 
Okoliczności, w których chłopcy odchodzą, są różne. 
Samo odejście jest stałą rzeczą. 
Dawid został oddzielony od swoich rodziców po to, by 
stał się giermkiem Saula (1Sm 16,17–22), choć już wcześ-
niej powołał go Bóg (ww 6–13). 
Apostołowie Jakub i Jan opuścili swojego ojca, aby iść 
za Chrystusem. W Mk 1,20 czytamy: „I zaraz powołał 
ich; a oni, pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z na-
jemnikami w łodzi, poszli za nim.” 
O oddzieleniu Apostoła Pawła od domu zadecydowało 
jego nawrócenie. Nigdy nie spotykamy rodziców Pawła, 
ale on sam należy do synagogi libertyńskiej, która uka-
mienowała Szczepana (Dz 6,9). (Paweł wywodził się z 
Cylicji). Żydzi tworzący tę synagogę byli wolnymi oby-
watelami, prawdopodobnie dlatego, że ich rodzice dużo 
wcześniej uzyskali wolność od Rzymu. Religijna żarli-
wość Pawła była na pewno zgodna z przekonaniami 
jego rodziny i przyjaciół (Dz 7,58; 8,1). Jego nawróce-
nie oznaczało oddzielenie od tego wszystkiego. 
Jezus Chrystus, jak inni chłopcy, którzy stali się mężczy-
znami, również opuścił dom. W przeciwieństwie do 

wielu z nich, Jezus nie został zmuszony do odejścia. 
Wydaje się raczej, że Jego rodzina chciała, by pozostał. 
Gdy jednak nadszedł czas, by dać się poznać światu, 
Jezus odłączył się od tej rodziny (Mt 12,46–50). 

 
 

Pytanie 7. Co sądzisz? 

Przeczytaj Dz 16,1–4 i 2Tm 1,1–7. Tymoteusz stał się 
mężczyzną, ponieważ: 
A. Miał pobożną matkę i babkę. 
B. Miał ducha miłości, mocy i powściągliwości. 
C. Opuścił dom, by pracować z Pawłem. 
 

 
 

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 
Chłopiec MęŜczyzna Patriarcha 

Chaos staje się porządkiem Porządek został zaprowadzony Rozwinięta jest dojrzałość 

SESJA 1   

Chłopiec uczy się opuszczać   

SESJA 2   

Chłopiec uczy się pracować   

SESJA 3   

Chłopiec uczy się być 
wojownikiem 

  

SESJA 4   

Chłopiec uczy się być kapłanem.   
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SESJA # 2   Chłopiec uczy się pracować 
Siedem rzeczy, których chłopiec musi się nauczyć 
na temat pracy w miarę stawania się mężczyzną. 
 
# 1. Praca sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła 
Definicja: Praca to świadomy wydatek energii skiero-
wany na osiągnięcie celu. Słownik Webstera podaje: 
„Praca to działanie, w którym ktoś używa siły swoich 
zdolności w celu wykonania czegoś.”  
Chłopiec widzi pracę jako dobrą albo złą, zamiast ani 
dobrą, ani złą. Chłopiec mógłby powiedzieć: „Mam 
dobrą pracę” z myślą, że nie musi wkładać w nią dużo 
wysiłku, lub że jest dobrze płatna, albo jedno i drugie. 
Takie nastawienie oznacza przeoczenie jednego z pod-
stawowych nauczań w Piśmie: Nie ma na ziemi (pod 
słońcem) trwałej wartości w produktach naszej pracy. 
„Potem zwróciłem uwagę na wszystkie moje dzieła, 
których dokonały moje ręce, i na mój trud, który wło-
żyłem w pracę. I oto: wszystko to jest marnością i go-
nitwą za wiatrem i nie daje żadnego pożytku pod słoń-
cem. (Księga Kaznodziei Salomona 2,11; 1,14; 2,17-23; 
Rdz 3,17-19). 
Nieważne, że pracownik przy taśmie produkcyjnej 
zbuduje samochód, lub też chirurg ocali życie; praca 
żadnego z nich nie będzie miała wartości na ziemi za 
500 lat. Ludzie i samochody obrócą się w pył.  
 
# 2. Praca jako trud jest częścią kary nałożonej na 
mężczyznę za jego udział w upadku rodzaju 
ludzkiego.  
„A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony 
swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mó-
wiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie 
ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz 
z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić 
ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie 
oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, 
z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch 
się obrócisz”. (Rdz 3,17-19). 
Adam otrzymał pracę do wykonania jeszcze przed 
upadkiem. Praca zatem do jedno z zadań, które męż-
czyzna powinien wykonywać, by osiągnął spełnienie 
i potencjał wyznaczony mu przez Boga. Kara Adama 
polegała na mozoleniu się wbrew przeklętej ziemi 
w walce o przeżycie, choć ostatecznie i tak nie dane mu 
było przeżyć. Praca zmusza również ludzi do służenia, 
daje naszemu upadłemu rodzajowi zajęcie i ukraca zło 
płynące z bezczynności, kwestię podjętą w 2 Tesaloni-
czan 3,10-12. 
 

# 3. Otrzymaliśmy przykazanie, by pracować i zaopa-
trywać siebie samych i nasze rodziny. 
„…w trudzie i znoju we dnie i nocy pracowaliśmy, żeby 
dla nikogo z was nie być ciężarem; nie dlatego, jakbyś-
my po temu prawa nie mieli, ale dlatego, że wam sie-
bie samych daliśmy za przykład do naśladowania. Bo 
gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam: Kto nie chce 
pracować, niechaj też nie je. Albowiem dochodzą nas 
słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują niepo-
rządnie: nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebny-
mi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich 
przez Pana Jezusa Chrystusa, aby w cichości pracowali 
i własny chleb jedli” (2 Tes 3,6-16; 1 Tes 4,11-12). 
Bóg wymaga, by mężczyźni utrzymywali swoje rodziny 
(1 Tm 5,8). Źródłem utrzymania jest zazwyczaj ich pra-
ca, ale może to być także odziedziczony majątek lub 
pieniądze wcześniej zarobione. W ostateczności jednak 
to Bóg, a nie nasza praca, jest źródłem zaopatrzenia 
naszych potrzeb (Mt 6,25-34). Bóg wymaga od mężczyzn 
pracy, nawet jeśli nie jest ona konieczna do przeżycia. 
Pracujemy, ponieważ tak nam każe Bóg. Przejście na 
emeryturę jest zatem niebiblijne. 
 
# 4. Kradzież, sprzeniewierzenie, oszustwo, dawanie 
i przyjmowanie łapówek są próbami uchylenia się od 
pracy.  
Zostały one surowo zabronione w obu Testamentach. 
„Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw 
bliźniemu swemu” (Wj 20,15-16). „Kto kradnie, niech 
kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych 
rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrze-
bującemu” (Ef 4,28). 
 
# 5. Praca sama w sobie nie jest ani zła, ani dobra, ale 
zły lub dobry jest sposób w jaki jest wykonywana.  
Paweł napisał do Kolosa, by „postępowali w sposób 
godny Pana ku zupełnemu jego upodobaniu, wydając 
owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w pozna-
waniu Boga” (Kol 1,10). Do Koryntian napisał: „A więc, 
czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko 
czyńcie na chwałę Bożą” (1 Kor 10,31; zobacz również 
Dz 9,36; 1 Tes 5,13; Gal 6,10). 
Nie ma czegoś takiego, jak dobra praca w sensie do-
brego zadania do wykonania, dobrego zajęcia czy 
dobrego zawodu. Nie jest lepiej być kaznodzieją, niż 
murarzem. Nie jest lepiej być misjonarzem, niż mecha-
nikiem. Moja profesja nie jest lepsza, niż twoja. Jedyną 
znaczącą różnicą jest nastawienie, moralność, mental-
ność i cel, z jakim wykonujemy swoje zawody. Przez 
większość swego ziemskiego życia Jezus Chrystus był 
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cieślą (Mk 6,3), podczas gdy saduceusze byli kapłanami 
zarządzającymi świątynią. Saduceusze jednak byli łamią-
cymi Prawo, niemoralnymi biurokratami, Jezusowi 
Chrystusowi natomiast „przybywało mądrości i wzrostu 
oraz łaski u Boga i u ludzi” (Łk 2,52). 
Przez większość swego życia Paweł wyrabiał namioty, 
a faryzeusze i judaizujący budowali i prowadzili syna-
gogi. Paweł był jednak mężem Bożym, a religijni fary-
zeusze byli hipokrytami (Mt 23,1-10). 
Abraham spędził życie jako pasterz owiec, a mimo to 
jest w Biblii podstawowym przykładem wierności (Rdz 
15,6). 

 
# 6. Praca powinna sprawiać nam radość. Salomon 
zauważył: „Nie ma nic lepszego dla człowieka jak to, 
żeby jeść i pić, i w tym upatrywać przyjemności w swoim 
trudzie. Lecz stwierdziłem, że również to pochodzi z rę-
ki Bożej” (Kazn 2,24, zobacz również 5,18). 
W produktach naszej pracy nie ma wartości ostatecznej, 
najwyższej. [Przez „produkt” rozumiem każdy ziemski 
produkt, wszystko, co jest robione dla ludzi po tej stro-
nie grobu.] Chłopiec będzie wykonywał pracę – nawet 
pracę, której nie lubi – by otrzymać lub wyprodukować 
więcej rzeczy, które on lub inni uważają za cenne. Męż-
czyzna natomiast w produkcie swojej pracy nie będzie 
upatrywał żadnej istotnej wewnętrznej wartości. Jest 

przez to wolny, by 1) cieszyć się wykonywaniem swojej 
pracy i 2) cieszyć się produktami swojej pracy. 
 
# 7. Współczesna praca i pieniądze są przedłużeniem 
przekleństwa ciążącego na Adamie.  
Współczesna ekonomia światowa jest po prostu przed-
łużeniem w nasze czasy zasady pracy służącej przetrwa-
niu ustanowionej w Rdz 3. Ekonomiczna lokomotywa 
społeczeństwa to pula zasobów wygenerowana przez 
pulę pracy (mozołu). Każdy mężczyzna jest powołany 
do dokonywania wkładu do tej puli, aby mógł też ucze-
stniczyć w zasobach. Gospodarka funkcjonuje na zasa-
dzie wymiany owoców pracy jednego człowieka na 
owoce pracy drugiego. Pieniądze lub ich ekwiwalent 
w kredycie są świadectwem wykonania pracy i mogą 
zostać wymienione na owoce pracy kogoś innego. Tak 
funkcjonuje złożona dzisiejsza gospodarka. 
 
 
 
 
 
 
 

Pytanie 8. Co sądzisz? 

Przeczytaj Przyp 6, 6–11. Przypowieści, ogólnie mówiąc, 
są księgą instrukcji dla chłopca który chce stać się męż-
czyzną. Jak najlepiej można sformułować myśl dotyczą-
cą pracy, którą Salomon przekazuje swojemu synowi? 
A. Patrząc na zwierzęta (np. na mrówkę) widzimy, że 

jest potrzeba, aby mężczyzna pracował. 
B. Pracuj mając na względzie przyszłe potrzeby. 
C. Śpisz – tracisz. Odpoczywanie sprowadza ubóstwo. 
 

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 
Chłopiec MęŜczyzna Patriarcha 

Chaos staje się porządkiem Porządek został zaprowadzony Rozwinięta jest dojrzałość 
SESJA 1   
Chłopiec uczy się opuszczać 
 

  

SESJA 2   
Chłopiec uczy się pracować 
 

  

SESJA 3   
Chłopiec uczy się być 
wojownikiem 

  

SESJA 4   
Chłopiec uczy się być kapłanem.   
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SESJA # 3   Chłopiec uczy się być wojownikiem
Bóg rusza na wojnę. 
Jeśli chcemy zrozumieć Boga, musimy zrozumieć Jego 
gotowość – w pewnym czasie, w pewnych kwestiach, 
w pewnych miejscach – do wypowiadania wojny. Zro-
zumienie tego jest istotne, gdyż jest czas, kwestie i miej-
sca, w których chłopiec również musi wypowiedzieć 
wojnę, jeśli ma się stać mężczyzną. To zbytnie uprosz-
czenie, to zbyt naiwne i mylące stwierdzić że Bóg chce 
pokoju. To oczywiście prawda, że Bóg chce pokoju, ale 
nie pokoju za wszelką cenę. On jest także Bogiem wojny 
(Mt 10,34-38). 
Bóg nie tylko Jozuemu rozkazał ruszyć na wojnę, ale to 
samo było z królami i sędziami. Ehud poszedł na wojnę 
przeciwko Moabitom (Sdz 3,15-30). Debora i Barak 
wyruszyli przeciwko Kanaanejczykom (Sdz 4-5). Samson 
przeciwko Filistyńczykom (Sdz 13-16). Tak samo Saul i 
Dawid. Wszystkie te wojny były z Bożej inicjatywy. Były 
Bożym pomysłem, Bożym planem i Bożym rozkazem. 

Boży mężowie ruszają na wojnę. 
W Biblii są pobożni mężowie, którzy ruszyli na wojnę 
ze zbożnych powodów. Abraham poszedł na wojnę 
przeciwko tym, którzy porwali jego bratanka Lota (Rdz 
14). Daniel ruszył na wojnę przeciwko swoim wrogom 
w Babilonie. Nehemiasz poszedł na wojnę przeciwko 
tym, którzy próbowali zatrzymać odbudowę Jerozoli-
my. Eliasz przeciw prorokom Baala. Salomon stwierdził, 
że jest czas wojny (Kazn 3,8; zobacz Przyp 20,18).  
Są tacy, którzy mówią: „To tylko starotestamentowy 
Bóg jest Bogiem wojny, Bóg Nowego Testamentu taki 
nie jest”. Jakiż to Nowy Testament oni czytają? Sam 
Jezus powiedział: „Nie mniemajcie, że przyszedłem 
przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść 
pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z 
jego ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. 
Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego.” 
(Mt 10,34-36). Kościołom w Pergamie i Tiatyrze naka-
zał wydać wojnę fałszywym nauczycielom Obj 2,14-20. 
W wizji Jezus został opisany słowami: „sprawiedliwie 
sądzi i sprawiedliwie walczy” (Obj 19,11). 

• Paweł walczył przeciwko niemoralności (1 Kor 5,3-7). 

• Jan wydał wojnę Diotrefesowi (3 J 4-10). 

• Piotr napisał cały rozdział atakując fałszywych na-
uczycieli (2 P 2). 

Chłopiec musi nauczyć się być wojownikiem, jeśli chce 
być mężczyzną. Mężczyzna zawsze jest wojownikiem, 
ale nie zawsze jest na wojnie. Wojna nigdy nie zniknie 
po tej stronie nieba (J 15,18-19), nie toczy się jednak 
bez przerwy. Duchowa walka trwa nieustannie, ale 
pośród wojny możemy odpocząć w Bogu (J 14,27). 

Pokój czczący Boga jest zawsze pożądany. Jozue świę-
tował, gdy kraj odpoczywał od wojny (Joz 11,23). Jezus 
powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący” (Mt 5,9). 
Paweł pisał do Tymoteusza, że dobrą rzeczą jest „abyś-
my ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożno-
ści i uczciwości” (1 Tym 2,2). Pokój jest owocem Ducha 
Świętego (Gal 5,22). 
Pokój Boży nie jest politycznym lub narodowym poko-
jem, ale odpocznieniem duszy (Hbr 3 i 4), wniesionym 
przez samego Chrystusa mieszkającego w nas. Pokój 
Chrystusowy nie jest taki, jak pokój tego świata, i wojo-
wnik może się nim cieszyć nawet podczas wojny (J 14,27). 
Odpoczynek od wojny zawsze jest cenny, ale nie zawsze 
jest możliwy. A kiedy nie jest możliwy, nie jest też zale-
cany. W takich przypadkach pójście na wojnę i służenie 
Bogu są tym samym. Mężczyzna musi posiadać ekwi-
punek wojownika, ponieważ od czasu do czasu będą 
pojawiały się powody, aby iść na wojnę. 

Zastosowanie przykładu wojownika w naszym świecie 
bywa trudne. Biblia nie mówi o: aborcji, narkotykach, 
prasie, filmach, koncertach, telewizji czy Internecie. 
Mężczyzna musi więc decydować. Musi nakreślić linię, 
której chce bronić. Następnie może zaoferować ten 
moralny standard kobiecie, która z kolei może zdecydo-
wać, czy chce przyłączyć się do tego standardu jako 
jego żona. Potem mężczyzna może uczyć tego swoje 
dzieci i swoją poszerzoną rodzinę. 

Mężczyzna ustanawia moralne granice. 
Istotne jest, gdzie nakreślimy naszą linię. Jeśli zakreślo-
ne terytorium będzie zbyt obszerne, znajdziemy się w 
kompromisie ze światem i wpuścimy grzech do naszego 
obozu. Jeśli nasze granice będą zbyt ciasne, staniemy 
się legalistami, odepchniemy swoje żony i będziemy 
rozdrażniać dzieci. 
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Kluczem jest: - zabronienie tylko tego, o co 
warto walczyć.  
Pamiętaj, że faryzeusze mieli tysiące praw. Rządy pań-
stw mają setki, tysiące, a nawet miliony praw. Rozwią-
zanie problemu często widzi się w dodaniu kolejnego 
prawa. Bóg rządził Izraelem za pomocą 613 praw (603 
ustaw oraz Dziesięciu Przykazań). Nieustannie dodając 
nowe regulacje dochodzimy do inflacji prawa. Wszyst-
kie nasze regulacje prawne tracą na wartości. W rze-
czywistości Boże prawa przeważnie są oczywiste i po-
jawi się tylko kilka obszarów, gdzie będziesz musiał 
nakreślić linie, których nie nakreśliłaby twoja rodzina – 
zwłaszcza jeśli wychowujesz dzieci w znajomości Biblii 
i bojaźni Bożej. 
 

Pięć zasad prowadzenia wojny. 
# 1. Musi to być Boża wojna: Chrystus i apostołowie 
poszli na wojnę o Ewangelię oraz przeciwko grzechowi 
i fałszywym nauczycielom, a nie z powodów politycznych, 
by zyskać nowe terytoria, jak w przypadku krucjat (Dz 
4,18-20; 1 Kor 9,23). 
 

# 2. Musi być prowadzona z odwagą wystarczającą do 
całkowitego zniszczenia wroga. Wrogiem zawsze jest 
grzech, nigdy osoba (Ef 6,12). 
 

# 3. Musi się zakończyć bezwarunkowym zwycięstwem, 
bez jakichkolwiek układów i porozumień, czyli bez 
wpuszczania grzechu do naszego życia (1 P 1,13-16). 
 

# 4. Wojna musi być prowadzona z udziałem mężnych 
wojowników. Potrzebujemy bliskich pobożnych przyja-
ciół, którzy mogą pomóc w zwycięstwie nad grzechem 
(1 Kor 11,10-14). 
 

# 5. Musi to być konflikt, który jesteśmy w stanie wy-
grać i zakończyć. Ja nie mogę pokonać cudzołóstwa, 
pornografii i aborcji w świecie. Mogę jednak pokonać 
gniew we własnym życiu lub w życiu któregoś z moich 
dzieci lub kogoś, kto jest moim uczniem (Joz 11,23; 
Neh 6,16; Mk 6,30-31). 
Kiedyś Walt Henrichsen powiedział do pewnej grupy 
chrześcijańskich wolontariuszy: „Za dwadzieścia lat 
większości z was tu nie będzie – a powodem jest to, że 
za bardzo lubicie grzech”. Ponadto ze smutkiem 
stwierdził, że większości jego uczniów nie uda się 
zostać dojrzałymi Bożymi mężczyznami. Na pytanie, 
dlaczego, odparł: „Za dużo bagażu. Po prostu niosą za 
dużo bagażu”. 
Przekonałem się, że to prawda i w przypadku moich 
uczniów. Jeśli wyznajemy nasz grzech, Bóg nam prze-
bacza cudzołóstwo, rozwód, alkoholizm, gniew itd. 

(1Jn 1,9), Każdy taki grzech zostawia nas jednak z do-
datkowym bagażem. „Co człowiek sieje, to i żąć będzie” 
(Gal 6,7). Większość chłopców i mężczyzn nie osiąga 
dojrzałości, ponieważ nie idą na wojnę z grzechem. 
Zasadniczym błędem popełnianym na wojnie z grzechem 
w naszym życiu jest niecałkowite jego usunięcie. Chce-
my pozostawić pewnych niedobitków. Chcemy zosta-
wić sobie trochę grzechu w kieszeniach, żeby mieć 
czym się pobawić. Wkrótce kieszenie stają się dużymi 
płaszczami, które nas przykrywają i przygniatają. W koń-
cu tak jesteśmy wypełnieni grzesznym bagażem, że po-
konanie go przerasta nasze możliwości.  
Dziś często słyszę pytanie: „A co z łaską, współczuciem 
i przebaczeniem?” Pytanie tak naprawdę brzmi: „Skoro 
już wyskoczyłem z okna na szóstym piętrze, co mogę 
zrobić, żeby nie spadać w dół?” Albo: „Skoro już rozwio-
dłem się z żoną, skoro miałem romans, skoro jestem 
uzależniony od alkoholu lub narkotyków, skoro jestem 
po uszy w długach, to co mogę zrobić?” Odpowiedź 
brzmi: „Leć w dół! Nie możesz wyskoczyć i nie spaść. 
Gdy uderzysz w bruk, zobaczymy, co zostało i zacznie-
my od tego na nowo”.  
Bóg jest łaskawy i współczujący i wybaczy tym, którzy 
pokutują. Przebaczenie zależy jednak od upamiętania. 
Nie możemy usprawiedliwiać naszych postępków, i zaraz 
potem mówić o przebaczeniu i współczuciu. Jeśli wyzna-
my nasze grzechy, Bóg przebaczy, ale to nie wymaże 
bałaganu spowodowanego naszym grzechem. Prawie 
każdy grzech powoduje cierpienie i, tak przy okazji, 
cierpienie prawie nigdy nie jest ograniczone do tego, 
który grzeszy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pytanie 9. Co sądzisz? 

Jeśli chłopiec ma się stać mężczyzną, musi iść na wojnę 
przeciwko grzechowi, najpierw we własnym życiu, po-
tem w życiu jego rodziny, a następnie w życiu innych 
wierzących, na których ma wpływ. Które myślenie 
(z poniższych) jest właściwe: 
A. Moje prawa podlegają negocjacji. Boże prawa nie.  
B. Dopóki mieszkacie pod moim dachem, ani moje 

prawa, ani Boże prawa nie podlegają negocjacji. 
C. Przedyskutujemy moje prawa i Boże prawa, by się 

przekonać, czy mają zastosowanie w naszej dzisiej-
szej kulturze. 
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SESJA # 4   Chłopiec uczy się być kapłanem
Hebrajski rdzeń słowa „kapłan” używanego w Starym 
Testamencie znaczy „przybliżyć się”. Według Prawa 
oznaczało ono kogoś, kto zbliżał się do Boga podczas 
gdy inni pozostawali w dużej odległości (Wj 19,22; 30,20). 
W Nowym Testamencie dowiadujemy się, że wszyscy 
wierzący są kapłanami (1 P 2,9; Obj 1,6). Dotyczy to 
mężczyzn i kobiet,  a więc na pewno dotyczy mężczyzn. 
Nie jest to jednak tak pewne i oczywiste dla większości 
ludzi płci męskiej. 
Wszyscy znamy inteligentnych i wykształconych ludzi 
płci męskiej, zajmujących wysokie i lukratywne stano-
wiska, którzy są dorosłymi chłopcami, ponieważ nigdy 
nie spotkali Boga. Nie ma znaczenia, jakie osiągnięcia, 
pozycje czy wykształcenie facet posiada – jeśli nie 
znalazł Boga, pozostaje chłopcem. Jeśli poznasz dobrze 
któregoś z nich, zazwyczaj staje się to oczywiste. Są to 
tak zwani przywódcy, którzy często robią dobre pier-
wsze wrażenie. Im bliżej nich jesteś, tym bardziej to 
wrażenie opada. Nie przeżywszy spotkania z Bogiem 
nie mają innej podstawy moralności poza samym sobą, 
innej podstawy w biznesie poza zyskiem na czysto, 
innej podstawy w relacjach poza zaspokojeniem same-
go siebie oraz innej podstawy dla wszystkich działań, 
poza tym, że mają one doprowadzić do celu. Tacy face-
ci często tracą swoje żony i dzieci poszukując substytu-
tów Boga. Często chcą stać się mężczyznami, ale ponie-
waż unikają konfrontacji z Bogiem, utknęli w świecie 
chłopięcych dążeń. 

Kapłan ma służbę u Boga. 
Bóg stworzył człowieka, by był kapłanem. Od pierwszego 
dnia istnienia człowiek miał nie tylko być w relacji z Bo-
giem, ale miał być wraz z Nim zaangażowany, robiąc to, 
co On. Przed upadkiem było to dbanie o ogród Eden. 
Po upadku było to reprezentowanie Boga przed grzesz-
nym rodzajem ludzkim. Każdy mógł zostać kapłanem. 
Każdy powinien był zostać kapłanem, ale zaledwie kilku 
się zdecydowało. Potem zaszła zmiana i przez 1500 lat 
tylko Lewici z rodu Barona mogli sprawować urząd ka-
płański. Nowy Testament przeniósł nas w czasy przed 
Prawem Mojżeszowym, i jak wtedy, każdy powinien 
być kapłanem. 
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Kapłan składa Bogu ofiarę. 
Greckie słowo oznaczające „kapłan” w Nowym Testa-
mencie w dosłownym tłumaczeniu znaczy „ten, który 
składa ofiarę”. 

Chłopiec jest biorcą. Mężczyzna jest dawcą. 

Chłopiec gromadzi. Mężczyzna jest hojny. 

Chłopiec zatrzymuje. Mężczyzna składa w ofierze. 

Składanie ofiary jest celem kapłaństwa. Piotr napisał: 
„I wy samo jako kamienie żywe budujcie się w dom du-
chowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofia-
ry przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2,5). 
 
Oto cztery przykłady ofiar, (z Nowego Testamentu), 
które składa chłopiec stając się mężczyzną: 
 
# 1. Poświęca swoje ciało. „Wzywam was tedy, bra-
cia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje 
jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być 
duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego 
świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu 
swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co 
jest dobre, miłe i doskonałe” (Rz 12,1-2). Złożenie w 
ofierze swojego ciała nie oznacza, że mężczyzna ma je 
zużywać poprzez pracę. Znaczy to, że on przekształca 
siebie samego poprzez odnowienie umysłu w taki spo-
sób, że i jego ciało staje się święte przed Bogiem. 
 
# 2. Poświęca wypowiadane słowa. „Przez niego 
więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to 
jest owoc warg, które wyznają jego imię” (Hbr 13,15). 
Jego rozmowa zmienia charakter i przestaje być brudna, 
wulgarna, pełna kłamstw i plotek, a staje się podnosząca 
na duchu, motywująca, przekazująca prawdę o życiu 
i Bogu. 
 
# 3. Poświęca swoją służbę. „A nie zapominajcie do-
broczynności i pomocy wzajemnej; takie bowiem ofiary 
podobają się Bogu” (Hbr 13,16). Czynienie dobrze i dzie-
lenie się są ofiarami. Składając takie ofiary właściwie 
dajesz z tego, kim jesteś lub mógłbyś być. Dorastałem 
w szkółkarskim biznesie mojego ojca. On hodował drze-
wa, a to znaczyło, że ja je przycinałem. Często przycina-
liśmy drzewa nie dlatego, że to było dla nich dobre, ale 
dlatego by wydawały więcej owoców. Jabłonki na przy-
kład są przycinane, by rodziły więcej jabłek. Przycięty 
cis japoński będzie miał na sobie więcej ślicznych, czer-
wonych jagód. Drzewo musi się poświęcić, aby służyć 
nam, którzy na nie patrzymy. Chrystus powiedział, że 
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ci, którzy w Nim trwają, będą przycinani niczym krzew 
winny tak, aby przynosili więcej owoców (Jn 15,1-2). 
Służba wymaga ofiary. 
 
# 4. Poświęca swoje zasoby. Paweł tak pisał o wierzą-
cych w Macedonii: „Gdyż w miarę możności – mogę to 
zaświadczyć – owszem, ponad możność, samorzutnie, 
usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by 
mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych” 
(2 Kor 8,3-4). Chłopcy, którzy pozostają chłopcami nie 
są zainteresowani składaniem ofiary ze swoich zasobów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nie jest to wiara należąca do ich rodziców lub ich koś-
cioła, choć większość szczegółów może być taka sama. 

Jest to teraz ich własna wiara. Przyjęli oni moralne i reli-
gijne przekonania jako własne, ponieważ bezpośrednio 
spotkali się z Bogiem. 
 
Czas stać się mężczyzną. 

 
 
 
 
 
 
 

Pytanie 10. Co sądzisz? 

Przeczytaj 1Tm 6,11–21. Które z powyższych czterech 
ofiar Paweł nakazał złożyć Tymoteuszowi? 
A. Wszystkie cztery (# 1, # 2, # 3, # 4). 
B. Pierwsze dwie (# 1, # 2). 
C. Pierwsze trzy (# 1, # 2, # 3). 
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CZĘŚĆ II – MĘśCZYZNĄ 
CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 
Chłopiec MęŜczyzna Patriarcha 

Chaos staje się porządkiem Porządek został zaprowadzony Rozwinięta jest dojrzałość 

SESJA 1 SESJA 5 SESJA 9 

Chłopiec uczy się opuszczać Mężczyzna wprowadza 
porządek 

Patriarcha rozwija dojrzałość. 

SESJA 2 SESJA 6 SESJA 10 

Chłopiec uczy się pracować Mężczyzna kocha swoją żonę. Patriarcha rozwija miłość do 
Boga i do swojej rodziny. 

SESJA 3 SESJA 7 SESJA 11 

Chłopiec uczy się być 
wojownikiem 

Mężczyzna i jego popęd 
seksualny. 

Patriarcha rozwija twórcze 
przywództwo. 

SESJA 4 SESJA 8 SESJA 12 

Chłopiec uczy się być kapłanem. Mężczyzna jest ojcem swoich 
dzieci. 

Patriarcha rozwija dawanie. 

 

FIZYCZNY ROZWÓJ MĘŻCZYZNY 
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SESJA # 5   MęŜczyzna zaprowadza porządek 

 
Definicja: Porządek to właściwe ułożenie osób, rzeczy 
i myśli służące wykonaniu konkretnego zadania lub 
umożliwiające efektywne zastosowanie. 
 

Definicja: Chaos to stan, w którym wszystko jest niezor-
ganizowane i bezładne, a czynnikiem wiodącym jest 
przypadek. 
 

Innymi słowy, chaos to niezorganizowane zamieszanie. 
Porządek jest ułożeniem rzeczy dla konkretnego celu. 
Mężczyźni obracają chaos w porządek. 
 

Osoba chaotyczna jest jednym wielkim bałaganem (lub 
przynajmniej ta część jej życia, która jest chaotyczna, 
jest bałaganem). W planowaniu poważnych zamierzeń 
chaos nie przedstawia żadnej wartości. Gdy nasze życie 
jest bałaganem, potrzebujemy przewodnich zasad. 
Ludzie płci męskiej powinni zmierzać do dojrzałości 
patriarchy. Jest to możliwe, ale pod warunkiem, że 
w życiu osiągnęliśmy pewną rzeczywistą stabilność. 
 

Porządek staje się mądrością. 
Uporządkowanie życia otwiera drogę do mądrości. Czę-
sto kojarzymy mądrość z dojrzałością i patriarchami, 
ale nie taka jest biblijna koncepcja. Mądrość jest wyni-
kiem nauczenia się powtarzających się schematów w ży-
ciu i postępowania zgodnego z tymi schematami. Kittel 
stwierdza: 

Badania pokazują, że popularne tłumaczenie słów 
„mądry”, „mądrość” są niefortunne i w dużej mie-
rze niedokładne. Nie oddają one sprawiedliwości 
ani szerokiemu zakresowi znaczeń odpowiednich 
terminów hebrajskich, ani nie oddają konkretnego 
znaczenia i w danej sytuacji. Jeśli wiedza jest z góry 
założona co do szczegółu, to nie tyle jest to głębsza 
wiedza wyrażająca się teoretycznym opracowaniem 
kwestii dotyczących życia i wszechświata, ile umie-
jętności znalezienia praktycznego rozwiązania w 
odpowiedzi na konkretne potrzeby i wymagania. 
Odniesieniem jest … umiejętność zastosowana w 
praktycznym działaniu. [Kittel, Theological Dictiona-
ry of the New Testament (Słownik teologiczny No-
wego Testamentu), t. VII, str. 476.] 

 

To samo można powiedzieć o nowotestamentowym 
greckim słowie sophia. Nie oznacza ono mądrości sta-
rego mędrca, ale raczej podstawowe prawdy na temat 
życia, których chłopiec musi się nauczyć, aby zostać 

mężczyzną. Tym słowem Łukasz określił dwunastolet-
niego Jezusa. Napisał o Nim: „Jezusowi zaś przybywało 
mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.” (Łk 2,52). 

 

Biblijna mądrość mówi nam o właściwym funk-
cjonowaniu rzeczy. 
Do mądrości nie ma dostępu w oddzieleniu do Boga. 
Świat oferuje coś, co nazywa mądrością, a co w rzeczy-
wistości jest głupstwem (1Kor 1,18–25 i Jk 3,13–18). 
Bóg uczynił wszystko tak, by funkcjonowało w pewien 
konkretny sposób. Używane w ten sposób rzeczy speł-
niają swoje przeznaczenie i służą właściwemu celowi. 
Jeśli są używane inaczej, mogą działać przez jakiś czas, 
ale ostatecznie ulegną zniszczeniu. 
Mogę na przykład użyć swoich okularów, żeby zamieszać 
kawę. Mogę użyć mojego wiecznego pióra do wyczysz-
czenia paznokci. Mogę swoją koszulą wytrzeć podłogę. 
Wymienione przedmioty spełniają te zadania, a ja mogę 
uznać wynik za „dobry”, po prostu dlatego, że wybieram 
taki styl życia. Tak naprawdę jednak nie jest to najlep-
sze wykorzystanie moich okularów, pióra i koszuli. 
Mądrością jest użycie tych rzeczy w sposób zgodny 
z ich zamierzonym przeznaczeniem.  

Biblijna mądrość doszukuje się tego, co obja-
wił Bóg. 
Są rzeczy, których nie można wyjaśnić, ponieważ nigdy 
nie zostały objawione. Naszym zadaniem w stawaniu 
się mężczyznami jest odkrywanie tego, co objawił Bóg, 
ale nie spekulowanie lub nadawanie prywatnych inter-
pretacji temu, co nieznane. Mojżesz pisał: „To, co jest 
zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, 
do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy 
wypełniali wszystkie słowa tego zakonu.” (Pwt 29,28). 
 

Pytanie 11. Co sądzisz? 

Przeczytaj Księgę Joba 1, Psalm 1 i Przypowieści Salo-
mona 1. Który z tych tekstów został napisany do chłop-
ców (by stali się mężczyznami), do mężczyzn (by stawali 
się patriarchami), a który do patriarchów (by rozwijali 
swoją dojrzałość)? 
A. Job 1 jest dla patriarchów, Ps 1 i Przyp 1 są dla 

chłopców. 
B. Job 1 i Ps 1 są patriarchów, Przyp 1są dla mężczyzn. 
C. Job 1 jest dla patriarchów, Ps 1 dla mężczyzn, Przyp 

1 dla chłopców. 
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SESJA # 6   MęŜczyzna kocha swoją Ŝonę 
Mężczyźni są potrzebni.  
Mężczyźni nie są w Bożym porządku rzeczy jedynie 
opcją. W Księdze Rodzaju czytamy: „I stworzył Bóg 
człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. 
Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił 
im Bóg, i rzekł do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie 
się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; 
panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, 
i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po 
ziemi!” (Rdz 1,27–28). 
 

Są pojedyncze przypadki osób, których przeznaczeniem 
jest celibat, opisane w Mt 19,12 i 1 Kor 7,7, ale poza 
rzadkimi wyjątkami, naturalną koleją rzeczy dojrzały 
mężczyzna zostaje mężem. Ludzie płci męskiej nie 
ostali ukształtowani tak, by sami odzwierciedlali obraz 
Boga. Nie zostaliśmy stworzeni do samodzielnego pano-
wania nad Bożym stworzeniem. Nie mamy wyposażenia 
do zakładania rodziny w pojedynkę. Mało jest też praw-
dopodobne, że w pojedynkę dojdziemy do dojrzałości. 

Stać się mężem to wysokie ryzyko.  
Stając się mężczyzną chłopiec może dobrze wzrastać 
będąc sam. Uczy się pracować i odpoczywać. Uczy się 
ustanawiać i bronić duchowych granic. Ma relację z Bo-
giem (tzn. staje się kapłanem). A potem dzieje się coś 
dziwnego. Na drodze swojego rozwoju napotyka pułap, 
przez który może przejść jedynie z żoną. 
 

Bóg uczynił ludzi płci męskiej w taki sposób, że rozwija-
ją się oni aż do miejsca, które wymusza decyzję. W pew-
nym momencie swego rozwoju człowiek płci męskiej 
(o ile nie jest rzadkim przypadkiem, którego przezna-
czeniem jest celibat) dochodzi do punktu, w którym 
może pozostać w stanie wolnym, ale znacząco (a na-
wet całkowicie) powstrzymać swój osobisty rozwój, 
albo może podjąć ryzyko poślubienia kobiety, która 
albo go zniszczy, albo ocali. 

Mężczyzna jest głową swojej żony.  
„A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest 
Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg… 
Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż 
jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest 
odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z ko-
biety, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna 
nie jest stworzony ze względu na kobietę ale kobieta ze 
względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć 
głowę oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą, 
w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak 
mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z 

mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę , a wszy-
stko jest z Boga.” (1Kor 11,3. 7–12). 
 

Bycie głową nie jest królowaniem ani dyktaturą. Nie 
jest nawet byciem szefem lub generałem. Nie przypo-
mina żadnego rodzaju przywództwa. Nie ważne, jak 
bardzo król kochałby swoich poddanych, rzeczywistość 
jest taka, ze ich nie potrzebuje. Gdyby jeden z podda-
nych zginął, król byłby smutny, ale dalej byłby królem. 
Jeśli ciało umrze, głowa staje się bezużyteczna. Dlacze-
go? Ponieważ również umiera. Głowa musi panować 
nad ciałem, które jest podstawą jej przetrwania. 

Mężowie są warci tego, aby się im poddać. 
Małżeństwo nie jest pół na pół. Małżeństwo polega na 
tym, że mąż w 100% jest mężem, a żona w 100% żoną. 

 

W taki sposób związał się z nami Chrystus. Oddał siebie 
samego niedoskonałemu Kościołowi. To było bardzo 
ryzykowne. Bóg wydaje się być ryzykantem. Jego chara-
kteru to nie zmieni, ale Jego reputacja w dużym stopniu 
zależy od nas, Jego Kościoła. Tu ilustracja się załamuje, 
bo mężowie w przeciwieństwie do Chrystusa są grzeszni, 
ale bycie głową poprzez miłości pozostaje dyrektywą. 
 

Małżeństwo sprowadza się do jednej kwestii: „Czy ona 
jest numerem 1 w moim życiu? Czy chcę przedłożyć 
jedną kobietę ponad wszystko i wszystkich w moim życiu, 
oprócz samego Boga?” Dotyczy to także moich dzieci 
i moich rodziców. Nie znaczy to jedynie, że rezygnuję 
ze swoich grzesznych cech – robię to dla Boga. Staję 
się studentem tej kobiety i reszta życia upływa mi na 
byciu wartym jej poddania. 
 

Małżeństwo zatem jest podjętą przez męża, bardzo ry-
zykowną, nieodwracalną i trwałą decyzją wyniesienia 
kobiety ponad wszystko i wszystkich za wyjątkiem Boga 
na resztę ich wspólnego życia razem. 
 

Jeśli on, jako głowa, odetnie od siebie swoją żonę, 
umrze. 
Jeśli on zdominuje ją tak, że ona go odetnie, umrze. 
Jeśli nie pozwoli jej na rozwój, będzie słaby. 
Jeśli nie da jej miłości, współczucia, czułości i miłosier-
dzia, ona stanie się twarda i sztywna, co znieruchomi 
jego życie. 
Jeśli ją stłamsi i zdławi, zadusi się sam. 
Jeśli nie postawi jej na pierwszym miejscu w swoim 
życiu, oznacza to dla niego koniec. 
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ALE, jeśli on ją będzie utrzymywał, żywił, rozwijał, ko-
chał, dawał jej wolność zarazem stawiając ją na pier-
wszym miejscu w swoim życiu, ona stanie się kluczem 
otwierającym drzwi do całego jego przyszłego rozwoju. 
Dzięki niej będzie mądrym mężczyzną i dojrzałym pat-
riarchą Bożym. 
 

Pytanie 12. Co sądzisz? 

Przeczytaj List do Efezjan 5,21–6,8. Co w kontekście 
całego fragmentu znaczą słowa: „Ulegając jedni dru-
gim w bojaźni Chrystusowej.”? 
A. Żony powinny być poddane swoim mężom, Kościół 

powinien być poddany Chrystusowi, dzieci powinny 
być poddane swoim rodzicom, a niewolnicy powinni 
być poddani swoim panom. 

B. Tylko Kościół powinien być poddany Chrystusowi. 
Inne rodzaje poddania obowiązywały jedynie w 
tamtej kulturze. Dziś na przykład nie promujemy 
poddaństwa niewolników wobec panów. 

C. Wszystkie te grupy ludzi powinny być sobie wza-
jemnie poddane. 

 

Żona jest „słabszym naczyniem”. 
Apostoł Piotr napisał: „Podobnie wy, mężowie, postę-
pujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodza-
jem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są 
dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie 
doznały przeszkody” (1 P 3,7). 
 

Tekst grecki w dosłownym tłumaczeniu brzmi: „Mężo-
wie, podobnie, mieszkajcie razem [jedno słowo] wed-
ług wiedzy, jak ze słabszym naczyniem [jedno słowo], 
kobietą, przyznając jej cześć jako dziedziczkom – razem 
– z [jedno słowo] łaski życia”. Tekst zawiera cztery przy-
kazania skierowane do mężów i dotyczące ich żon: 
1) mieszkajcie razem, 
2) i niech się dzieje to według wiedzy 
3) jak ze słabszym naczyniem 
4) przyznając część jako współwierzącej. 
 

Oto dwa inne fragmenty, w których użyto tego samego 
greckiego słowa znaczącego „słaby”: „…duch wprawdzie 
ochotny, ale ciało mdłe” (Mt 26,41) i „…pracując, należy 
wspierać słabych” (Dz 20,35). 
 

Mężowie winni zdawać sobie sprawę, że mimo istnie-
nia wyjątków żony ogólnie: 

• szybciej się męczą, ponieważ nie są tak silne fizy-
cznie. 

• nie zostały tak stworzone, że mogą radzić sobie 
same i same zaspokajać swoje potrzeby. 

Jest to możliwe, ale dla kobiety wiąże się to z ogrom-
nym trudem, ponieważ jest to sprzeczne z jej konsty-
tucją, z jej naturą. 

Najsłabszą stroną mężów jest znajdowanie się 
w sytuacjach społeczno-seksualnych. 
Mężowie ujawniają swoją najsłabszą stronę w sytuacjach 
społeczno-seksualnych, w kontakcie z kobietami. Ten 
sam mąż który wykaże się odwagą wobec wroga, zary-
zykuje życiem, by bronić tego, czego bronić trzeba, po-
kona miażdżącego w swojej przewadze przeciwnika w 
czasie wojny, w biznesie, w kościele lub w rządzie, może 
się czuć niepewny i zmieszany w sytuacji społeczno-sek-
sualnej. Mężowie muszą być świadomi tej potencjalnej 
słabości. 
Na przykład: 

• Abraham, który potrafił pokonać pięciu królów, aby 
wyratować Lota (Rdz 14,13–16), nie umiał poradzić sobie 
z sytuacją, w której ktoś zapragnął jego żony (Rdz 20). 

• Dawid, najmężniejszy wojownik i król, jaki kiedykol-
wiek był w Izraelu, nie umiał sobie poradzić ze swoim 
pociągiem do żony Uriasza (2 Sm 11). 

• Samson, najsilniejszy z sędziów, zdolny jedną ręką 
zetrzeć z powierzchni ziemi wielkie armie, nie umiał 
sobie poradzić z kobietą, Dalią (Sdz 14–16). 

• Wielcy menadżerowie w biznesie, głowy w rządzie, 
pastorzy, doradcy, generałowie, dyplomaci upadli z po-
wodu nieumiejętności poradzenia sobie z konkretną 
społeczno-seksualną sytuacją. 
 

Wyjściem jest poleganie w sytuacjach społeczno-seksu-
alnych na kierownictwie twojej żony. Możesz założyć, 
że w tym ona jest ekspertem, a ty nowicjuszem. Zrób 
takie założenie, nawet jeśli tak nie myślisz. Zrób takie 
założenie, nawet jeśli jesteś pewien, że panujesz nad 
sytuacją (zwłaszcza jeśli myślisz, że panujesz nad sytu-
acją). Zrób to założenie, jeśli siebie uważasz za ekstra-
wertyka, a ona zawsze milczy. Niech twoja żona rządzi 
w sytuacjach, w których udział biorą inne kobiety. 

Jak właściwie przejść przez sprzeczkę.  
Mąż i żona to dwie odrębne, niedoskonałe, autonomi-
czne istoty. Nieporozumienia są więc nieuniknione. 
W Ef 4,22–32 Paweł opisał, co to znaczy zewlec z sie-
bie stare ja (w. 22) i przyoblec się w nowe ja (w. 23). 
Tę ogólną duchową prawdę można zastosować w każ-
dej relacji. Zastosujemy ją więc do nieporozumień w 
relacji małżeńskiej. 
Oto siedem zasad wyjętych z Listu do Efezjan 4, których 
należy się trzymać w trakcie nieporozumienia z żoną: 
 

# 1. Mów prawdę. „Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, 
mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy 
członkami jedni drugich” (w. 25). 
 

# 2. Rozwiążcie nieporozumienie, zanim pójdzie-
cie spać. „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech 
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słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawaj-
cie diabłu przystępu” (w. 26–27). 
 

# 3. Miej coś cennego, czym można by się po-
dzielić. „Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech 
raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby 
miał z czego udzielać potrzebującemu” (w. 28). 
 

# 4. Uważaj, by twoje wypowiedzi były przyzwoi-
te, budujące, na temat i pełne łaskawości. „Niech 
żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, 
ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie po-
trzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy 
go słuchają” (w. 29). 
 

# 5. Mów pamiętając, że Bóg słucha: nie zasmucaj 
Go. „A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym 
jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia” (w. 30). 
 

# 6. Rozpraw się z goryczą w sobie zanim zaczniesz 
rozmawiać. „Wszelką gorycz i zapalczywość, i gniew, 
i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was 
wraz z wszelką złością” (w. 31). 
 

# 7. Bądź gotów i chętny wybaczać i prosić o wy-
baczenie. „Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serde-
czni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg od-
puścił w Chrystusie”. (w. 32). 

 

 
 

Pytanie 13. Co sądzisz? 

Dlaczego grzechem jest nierozwiązanie sporu przed po-
łożeniem się spać (Ef 4,26–27)? 
A. Ponieważ trudniej jest go rozwiązać następnego dnia. 
B. Jeśli zostawimy rozwiązanie sporu na następny dzień, 

będzie nas kusić, by w ogóle go nie rozwiązywać i poz-
wolić mu nabrzmiewać. 

C. Ponieważ nie rozstrzygnięcie go przed snem daje 
diabłu sposobność by nas kusić. 

 
 
 
 
 
 

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ A ZAKOCHANIE 
Miłość wymaga zdyscyplinowania. Jest oparta na obo--
pólnej lojalności i altruizmie. Zakochani są zaś egocen-
tryczni i szukają tylko własnego dobra. Miłość jest skie-
rowaniem uwagi na całą osobę. Opiera się na szacunku, 
podziwie, poważaniu i godności. Miłość jest dojrzałym 
uczuciem: narasta powoli, dostrzega wady, jest realisty-
czna, nie przerwie jej rozłąka, jest towarzyska, daje dru-
giej osobie poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i pew-
ności, że jest potrzebna. Zakochanie zaś jest czasową 
lekkomyślną namiętnością, którą widzi drugiego czło-
wieka, jako doskonałego idola bez wad. Miłość rośnie 
mocna na gruncie wzajemnego szacunku, w atmosfe-
rze odpowiedzialności, zrozumienia, troskliwości, bez-
interesowności i radości które są widocznym dowodem 
przeplatania się wzajemnego poświecenia i lojalności. 
W prawdziwej miłości zadowolenie nie jest zależne wy-
łącznie od przyjemności seksualnej. Prawdziwie zako-
chani są wobec siebie pokorni, pragną dawać zamiast 
brać. Prawdziwa miłość wiąże się z prawdziwą przyjaźnią, 
z radością przebywania ze sobą oraz z radością dziele-
nia spraw, wspólnymi zainteresowaniami, z opieką i po-
maganiem sobie. Zakochani dają swoje ciała, ale zamy-
kają serca i umysły, a seks jest nagroda dla dwojga 
prawdziwie kochających się ludzi. 

Sprawdzenie prawdziwej miłości. 
Czy wyrasta ona z upływem czasu, czy oboje wzrastacie 
z nią? Czy razem stawiacie czoła przeszkodom, proble-
mom i przezwyciężacie je? Czy jesteś sobą, czy usiłujesz 
żyć na wzór jakiegoś fałszywego wyobrażenia tego kim 
masz nadzieje być? Czy twoja miłość jest delikatna, 
cierpliwa, wyrozumiała, przebaczająca i wzrastająca? 

Co robić? 
Nigdy nie próbuj być zalotny, ale bądź ujmujący. Bądź 
sobą, pracuj nad sobą, a miłość przyjdzie sama. Traktuj 
innych z godnością i staraj się widzieć w nich ich naj-
lepsze cechy. Obchodź się z innymi jak z ważnymi i wiel-
kimi. Nigdy nie rób „dobrego wrażenia, śmiejąc się 
głupio, powtarzając stare dowcipy. Nie staraj się być 
oryginałem. Nie krępuj innych, daj im swobodę. Nie 
stosuj cudzych manier, czyn to co jest rzeczywiście naj-
lepszym odzwierciedleniem ciebie. Mów o rzeczach 
otwarcie szczerze, ale uprzejmie. Nie schlebiaj nieszcze-
rze. Bądź uprzejmy, ale nie wylewny. Wykonuj swoje 
sprawy uczciwie. Miłość przyjdzie sama. Elementem 
poprzez który możemy odróżnić prawdziwą miłość od 
romantycznej namiętności jest CZAS!!!!!!! 
 

 



 19 

SESJA # 7   MęŜczyzna i jego pociąg seksualny 
Porozmawiajmy teraz na temat męskiego pociągu sek-
sualnego – bardziej znanego jako „miłość romantyczna”. 
 

# 1. Pociąg seksualny to prawdopodobnie najpow-
szechniejsza na świecie przyczyna nieszczęść z gru-
py nieszczęść spowodowanych przez dążenie do 
przyjemności. Często się mówi: „Rozradzajcie się i roz-
mnażajcie się, i napełniajcie ziemię.” (Rdz 1,28), to je-
dyne Boże przykazanie, które ludzie zawsze zachowy-
wali. Nasze działanie nie ograniczyło się jednak do te-
go, zrobiliśmy jeszcze coś ponadto. Seks nie tylko napeł-
nia ziemię dziećmi par małżeńskich,. Seks powoduje 
plotki, kłótnie, rozwody, depresje, samobójstwa, mor-
derstwa i gwałt. Powoduje niechciane ciąże, niechcia-
ne romanse i niechciane sytuacje społeczne prowadzą-
ce do goryczy, nienawiści, złośliwości i zemsty. Jeśli na-
wet seks nie jest najbardziej destrukcyjna siłą na powierz-
chni ziemi, to niedaleko mu do niej. 
 

Miłość romantyczna, (która wcale nie jest miłością, ale 
seksualną gratyfikacją) jest o wiele bardziej destruktyw-
na, niż alkohol i narkotyki. Drenuje nasze emocje, przej-
muje kontrolę nad wolą, spacza osąd, mąci mądrość, 
niszczy cnotę młodych ludzi powoduje, że dziewczęta 
zachodzą w ciążę, wciąga człowieka w sytuację, która 
przesądza o reszcie jego życia – a następnie odchodzi. 
Chłopiec, gdy mija romantyczna miłość, rzuca dziew-
czynę lub żonę i szuka tego stanu gdzie indziej. 
 

# 2. Miłość romantyczna jest przeciwieństwem 
prawdziwej miłości. Ktoś kiedyś powiedział : „Bóg 
nam dał miłość romantyczną, aby nas zaślepić na realia 
małżeństwa.” Nie jestem pewny, czy to teologicznie 
poprawne, ale jest faktem, ze miłość romantyczna je-
dynie zapoczątkowuje małżeństwo. Pisząc „miłość ro-
mantyczna” nie mam na myśli „rycerskości” czy „ogól-
nego emocjonalnego przyciągania”. Określenia „miłość 
romantyczna” używam w odniesieniu do romansu, 
związanego z przyciąganiem seksualnym, nazywanego 
zwykle „zakochiwaniem się”. Jak M. Scott Peck zauwa-
żył: „Zakochiwanie się jest trikiem stosowanym przez 
nasze geny wobec naszego skądinąd spostrzegawcze-
go umysłu, by metodą ciuciubabki wprowadzić nas w 
pułapkę małżeństwa.” [„Droga rzadziej uczęszczana” 
(The Rood Less Travelled), str. 90]. 
 

Miłość romantyczna jest kochaniem samego siebie. 
Prawdziwa miłość jest kochaniem drugiego. Miłość ro-
mantyczna nie ma nic wspólnego z drugą osobą jako 
taką – przynajmniej dla mężczyzn. Mężczyzna mógłby 
się zakochać w rozkładówce w czasopiśmie. Mógłby 
zakochiwać się każdego dnia w nowej kobiecie. Mógłby 

zakochiwać się prawie wszędzie i niemal w każdej sytu-
acji, jeśli definiujemy miłość jako miłość romantyczną. 
Dowody widzimy wszędzie. Nie tylko miłość romantycz-
na prowadzi do małżeństwa w postaci spotykanej wszę-
dzie, ale do niego prowadzą także romanse i przygody 
miłosne. Chłopcy w szkole średniej zakochują się w 
dziewczętach ze swojej szkoły średniej. Chłopcy ze stu-
diów zakochują się w dziewczętach ze swoich studiów. 
W pracy chłopcy zakochują się w dziewczętach z pracy. 
Chłopcy w kościele zakochują się w dziewczętach z koś-
cioła. A wszystko to się dzieje sie niezależnie od tego, 
czy są żonaci, czy nie.  
 

# 3. Miłość romantyczna może zapoczątkować 
małżeństwo. (Pieśń nad pieśniami.) Wydaje się, że 
dziewczynie schlebia fakt, że jej chłopiec chce wykorzy-
stać ją do przeżycia z nią miłości romantycznej, czyli 
seksu, ale z tego nigdy nie będzie dobrego małżeństwa. 
Ten stan blednie i szybko mija. Małżeństwo oparte na 
miłości definiowanej jako miłość romantyczna wkrótce 
staje się polem bitewnym dla egoistycznych pragnień 
(zwanych „potrzebami”). W swojej istocie takie mał-
żeństwo jest relacją,w której panuje zasada: „Zobaczy-
my, kto potrafi być bardziej egoistyczny”. 
 

# 4. W miłości romantycznej osoba mniej zako-
chana kontroluje sytuację. Osoba, która jest bar-
dziej zakochana zawsze będzie pod panowaniem dru-
giej osoby, drżąc, że partner się wycofa i zada ból. Dalbey 
pisze: 

W tym widzę główną przeszkodę na drodze do 
autentycznej wzajemności w małżeństwie: „Jak 
mogę się rozluźnić i być wobec ciebie otwarty, jeśli 
boję się, że ty nie zainwestowałaś tę relację tyle, 
ile ja? Boję się, że to ja biorę na siebie całe ryzyko, 
a ty w każdej chwili byłabyś gotowa się wycofać.” 
Kilka lat temu widziałem wyniki badań, które 
wskazywały, że we współczesnych małżeństwach 
władzę przypisuje się partnerowi, z którego strony 
płynie większe zagrożenie wycofania się. Najwięcej 
władzy ma strona mniej zaangażowana. [Uleczenie 
męskiej duszy, str. 85.Healing the masculine soul]. 

Wyobraźmy sobie, że jestem na seminarium dla małżeń-
stw i wykładowca mówi mi, bym kochał moją żonę mi-
łością romantyczną. Zachęca mnie, bym szukał w sobie 
tych pierwszych uczuć, jakie dla niej miałem, gdy się 
spotkaliśmy i zakochaliśmy się w sobie. Mówi mi, jako 
inicjatorowi, bym zainicjował krok w tył do czasów mi-
łości romantycznej. 
 

Gdybym miał za tym całkowicie podążyć, oznaczałoby 
to, że zawsze powinienem być bardziej zakochany w 
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mojej żonie, niż ona jest we mnie. Moim obowiązkiem 
jako głowy jest prowadzić. Muszę więc wciąż pozostawać 
stroną bardziej zakochaną. To oznacza jednak, że ona 
zawsze będzie panować w tej relacji. Innymi słowy: im 
bardziej prowadzę, tym mniej jestem w stanie to robić. 
Im bardziej zakochany jestem w swojej żonie, tym mniej 
potrafię kochać moją żonę tak, jak Chrystus umiłował 
Kościół i tym mniej potrafię być głową, którą być powi-
nienem. 
 

Chrystusowa postawa miłości jest odwrotnością ukła-
du w miłości romantycznej. Chrystus kocha nas z pozy-
cji siły, dając a nie biorąc. 
 

# 5. Pociąg seksualny, taki, jakiego doświadczamy, 
jest częścią przekleństwa a nie darem Bożym. 
Zatrzymajmy się nad 1 Kor 7,1–7. Zauważcie, że wszy-
stko na temat seksu w tym fragmencie jest negatywne. 
Najpierw autor mówi, że mężczyzna nie powinien doty-
kać kobiety. Niektórzy uważają, że zakaz ten obejmuje 
podawanie rąk. Apostoł Paweł na pewno tego nie miał 
na myśli, choć bez wątpienia chodziło mu o wszelki do-
tyk, który może obudzić pragnienia seksualne, a dla 
większości mężczyzn może to być niemal wszystko. Po 
tych słowach Paweł dodaje: „Jednak ze względu na nie-
bezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma 
swoją żonę” (w.2). Wniosek stąd, ze przykazanie na 
temat małżeństwa i seksu zostało dane z powodu amo-
ralności. Paweł wskazuje, że seks małżeński ma nas 
powstrzymywać przed niemoralnością. 
 

Paweł nie mówi: „Seks jest darem od Boga dla małżeń-
stwa, więc sprawujcie ten dar jakoby dla Pana, tak częs-
to, jak się wam podoba”. Nie mówi, że twoja żona ma 
ci służyć seksem tak często, jak tego chcesz. Dla więk-
szości młodych facetów byłoby to trzy razy dziennie. 
Dla kobiety seks jest bardzo istotną częścią bliskiej re-
lacji. Dla mężczyzny jest jak zimny napój w gorący dzień. 
 

# 6. Miłość romantyczna (pociąg seksualny) nie 
jest czymś, czego potrzebujemy, ale czego chcemy. 
Dostarczaniem sobie tego, czego chcemy, zajmujemy 
się sami, ale zaspokajaniem potrzeb zajmuje się Bóg 
(Patrz Mt 6,24–34). Zdarza mi się słyszeć facetów, któ-
rzy mówią: „Urodziłem się z tym pociągiem. Po prostu 
mam seksualne potrzeby”. Nie, to nie tak, seks jest 
czymś, czego chcesz, jest pragnieniem. To prawda, że 
się z tym urodziłeś, ale nad tym trzeba panować. Homo-
seksualiści tak samo się tłumaczą: „Ja po prostu taki 
jestem. Taki się urodziłem”. 
 

Chcę powiedzieć: „Załatw to, kontroluj to, albo zmień. 
Tak samo, jak reszta nas musi to robić”. Większość fa-

cetów rodzi się z popędem seksualnym, który idealnie 
mogliby zaspokoić uprawiając seks kilka razy na dzień, 
najlepiej z różnymi kobietami. Popęd seksualny może 
być najtrudniejszą dla mężczyzny rzeczą do opanowania, 
ale zapewniam cię, że jeśli nie przejmiesz nad nim kon-
troli, on cię zniszczy. Salomon napisał: „Bo z powodu 
kobiety rozpustnej człowiek zubożeje aż do kęsa chleba, 
a cudza żona pozbawić cię o cenne życie” (Przyp. 6,26). 
 

Wróćmy do początków. Czy seks naprawdę został da-
rowany nam przez Boga jeszcze przed upadkiem? Raz 
po raz słyszymy jakiegoś idiotę z Hollywoodu określają-
cego seks jako „zakazany owoc”, sugerującego, że seks 
był czymś w rodzaju grzechu pierworodnego. To są bzdu-
ry. Realna kwestia dotyczy natury seksu przed upadkiem. 
Faktem jest, że to nie seks był Bożym nakazem przed 
upadkiem. „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napeł-
niajcie ziemię” (Rdz 1,28). Seks był oczywiście do tego 
niezbędny, ale seks sam w sobie nie jest istotą tego 
przykazania. Nie jest nawet pewne, czy popęd seksualny 
w ogóle istniał przed upadkiem. Gdyby go nie było, tłu-
maczyłoby to konieczność dania takiego nakazu. Jest 
wysoce prawdopodobne, że jednak istniał jakiś rodzaj 
popędu seksualnego, ale pozbawiony tej perwersyjnej 
intensywności, którą znajdujemy u większości dzisiej-
szych mężczyzn. 
 

Pozwólcie chłopaki, że zadam wam pytanie. Gdybyście, 
będąc w szczycie waszej kondycji fizycznej, mieszkali w 
odosobnionym ogrodzie z najdoskonalszą, wspaniałą, 
nagą kobietą, a ona była wam dana jako doskonała par-
tnerka, czy potrzebowalibyście, by ktokolwiek nakazywał 
wam fizyczne zbliżenie się do niej? Bynajmniej! 
 

Na temat tej sytuacji czytamy: „A człowiek i jego żona 
byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się” (Rdz 2,25). 
 
 

Pytanie 14. Co sądzisz? 

Przeczytaj 1Sm 25, a następnie 2Sm 11,1–4. Mamy tu 
opisane postępowanie Dawida wobec dwóch pięknych 
kobiet – w przypadku jednej było ono prawe, w przy-
padku drugiej – grzeszne. Ogarniając cały kontekst, czy 
możesz odkryć, co sprawiło, że Dawid postąpił w prawy 
sposób z Abigail, a grzeszny z Batszebą? 
A. Abigail nie pociągała go tak bardzo jak Batszeba. 
B. Spotykając Abigail Dawid był na wojnie. Batszebę 

zobaczył będąc w domu. 
C. Batszeba podrywała Dawida kąpiąc się w miejscu, 

w którym mógł ją zobaczyć. Abigail nie. 
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SESJA # 8   MęŜczyzna jest ojcem swoich dzieci 
Tylko ojciec ma odpowiedzialność za pouczanie 
swoich dzieci. 
Definicja – ojciec to mąż, który przyjął odpowiedzialność 
za czynienie uczniami swoich dzieci. 
 

Ojciec, który decyduje się wychowywać swoje dzieci, 
nie przekaże wychowania żadnej instytucji (kościołowi, 
szkole, grupie młodzieżowej). Może korzystać z usług 
profesjonalistów w tych instytucjach, ale nie pozwoli 
im, by przejęli jego odpowiedzialność. Często dziś „suk-
ces” lidera młodzieżowego mierzy się liczbą dzieciaków 
w jego grupie. Większość ojców nie wychowuje swoich 
dzieci, a rekomendowanie wszystkim, by dali swoje 
dzieci do grup młodzieżowych brzmi jak dobra rada. 
Tego rodzaju mentalność rywalizuje jednak z ojcem, 
który ma poważne podejście do wychowywania swo-
ich dzieci. Fizyczny aspekt stania się ojcem jest łatwy i 
prosty. Każdy „aktywny seksualnie” nastolatek mógłby 
zostać ojcem w aspekcie fizycznym. Od strony duchowej i 
moralnej decyzja bycia ojcem dla swoich dzieci, to jed-
no z największych wyzwań, bardzo wymagające, ale 
też ogromnie nagradzające. Wychowywanie naszych 
dzieci jest jak jazda motocyklem na otwartej przestrzeni, 
wzdłuż krawędzi przepaści. Czujesz, że motor może w 
każdej chwili skręcić w jedną lub drugą stronę – ale wiatr 
rozwiewa ci włosy! 
 

Decyzja stania się ojcem równa jest akceptacji swojej 
odpowiedzialności za pouczanie swoich dzieci. Wiedział 
o tym Salomon:  
„Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca, zwróćcie na nie 
uwagę, abyście się nauczyli rozumu. Bo daję wam 
dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem!  
Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły je-
dynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił 
do mnie: Niech się twoje serce mocno trzyma moich 
słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył! 
Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj 
słów moich ust i nie uchylaj się od nich!” (Przyp 4,1–5).  
 

Na podstawie tego fragmentu możemy poczynić pięć 
obserwacji na temat ojcostwa: 
 

1. Dawid i Salomon przejmowali inicjatywę w nauczaniu 
swoich synów. 

2. Dbali o zachowanie wysokiego poziomu treści w na-
uczaniu. 

3. Celem nauczania nie było zapamiętanie faktów, czy 
przestrzeganie reguł, ale przekazanie zrozumienia 
i mądrości. 

4. Pouczenie ojca stało się zakorzenionym w sercu 
przekonaniem syna, tzn. syn przyjął nauczane praw-
dy za swoje. 

5. Przykazania Boże zostały wpierw poznane jako 
przykazania ojca. 

 

Pytanie 15. Co sądzisz? 

Przeczytaj Pwt 6, 4–9. Które z tych pięciu obserwacji 
z Przyp 4,1–5 możemy również znaleźć w Pwt 6, 4–9? 
A. Wszystkie. 
B. Tylko pierwsze trzy. 
C. Wszystkie oprócz # 5. 
 

Rozwód kończy wychowywanie z pozycji 
rodzica. 
W Biblii wychowywanie dziecka ma miejsce zawsze w 
kontekście małżeństwa. W powyższym fragmencie na 
przykład Salomon wspomina pouczenie swojego ojca, 
które przyjmował będąc „pod opieką matki”. Jeśli nie 
jesteś mężem dla swojej żony, prawdopodobnie nie 
wychowujesz swoich dzieci – nie dlatego, że nie chcesz, 
ale dlatego, że one ci nie pozwolą. Tę jasną regułę sto-
suje każde dziecko: jeśli chcesz być moim rodzicem, 
bądź kochającym mężem (lub żoną) dla mojej matki 
(lub ojca). Jeśli źle traktujesz współmałżonka, zwyczaj-
nie nie będziesz w stanie wychowywać swoich dzieci 
z pozycji rodzica. Jeśli jesteś rozwiedziony, oznacza to 
koniec wychowywania dzieci z pozycji rodzica (z bardzo, 
bardzo rzadkimi wyjątkami). Możesz się z tym nie zga-
dzać, ale to ci nie pomoże w byciu rodzicem. Fakt jest 
faktem – rozwód kończy wychowywanie z pozycji ro-
dzica. 
 

Co zatem powinni rozwiedzeni ojcowie i matki zrobić? 
Odpowiedź brzmi: wychowywać dzieci jak swoich ucz-
niów. Czy nie jest tak, że wszyscy powinniśmy to robić? 
Tak, ale istnieje pewna różnica. Wychowywanie rodzi-
cielskie ustanawia granice. Rodzice są jedynymi ludźmi, 
którzy mogą stwierdzić: „Bo tak powiedziałem”. Wy-
chowywanie uczniów wymaga zdobycia prawa do by-
cia słuchanym, a potem dawaniu rad na zasadzie prze-
konywania. Gdybym na przykład ja stanął przed tobą 
jako moim uczniem i powiedział: „Musisz przestać ro-
bić to czy tamto, ponieważ tak ci nakazuję”, prawdopo-
dobnie byś powiedział (lub pomyślał): „Wypchaj się. 
Nie jesteś moim ojcem ani matką”. DOKŁADNIE! Gdy-
bym jednak zdobył prawo do bycia słuchanym przez 
ciebie, a następnie dał ci radę popartą przekonywują-
cymi argumentami z Biblii, poważnie byś ją rozważył. 
Na tym polega czynienie uczniami. Wszyscy powinniśmy 
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tak postępować z naszymi dziećmi, ale w przypadku 
rozwiedzionych matek i ojców to wszystko, co mogą 
zrobić. 
 

Ojciec wszczepia charakter Boga w charakter 
dziecka. 
Decyzja stania się ojcem dla swoich dzieci jest decyzją 
o pracy dla Boga polegającej na troszczeniu się o Jego 
własność. Praktykuj: Wychowuj chłopca odpowiednio 
do drogi, którą ma iść, nie zejdzie z niej nawet w staro-
ści (Przyp 22,6). W wersecie tym: 
1. Słowo przetłumaczone tu jako „wychowywać” do-

słownie znaczy „wzbudzać pragnienie”. Pierwotnie 
było używane w odniesieniu do nacierania przez 
akuszerkę dziąseł noworodka sokiem w celu pobu-
dzenia pragnienia ssania mleka. 

2. Słowo przetłumaczone jako „chłopiec” oznacza ko-
goś wciąż mieszkającego w domu, niezależnie od 
jego wieku. 

• W 1Sm 4, 21 chodzi o noworodka. 

• W 1Sm 1,27 chodzi o małego chłopca. 

• W Rdz 37,2 mowa o nastolatku. 

• W Rdz 34,19 idzie o młodego mężczyznę goto-
wego do małżeństwa.  

3. „Odpowiednio” dosłownie znaczy „we współpracy 
z”, „w zgodzie z”. 

4. „Odpowiednio do drogi, którą ma iść” dosłownie 
oznacza „charakterystyczny sposób, w który on jest 
nagięty, ukształtowany” lub „odpowiednio do jego 
własnej drogi”. Słowo oddane tu jako „droga” w Ps 
7,12 i Ps 11,7 było używane na określenie wygięcia 
łuku przed wypuszczeniem strzały. 

 

Przypowieści Salomona uczą nas, ze dzieci w każdym 
wieku powinny być wychowywane poprzez wszczepia-
nie Bożego charakteru w ich indywidualne dary, talenty, 
pragnienia, osobowość. 
 

Bycie ojcem dla chłopców różni się od bycia 
ojcem dla dziewcząt. 
„Niech synowie nasi będą jak rośliny dobrze wyrośnię-
te w młodości swojej, a córki nasze jak kolumny wycio-
sane zdobiące świątynię.” (Ps 144,12). Synowie powinni 
być w oczach swoich ojców niczym dobrze wyrośnięte 
rośliny – użyteczne, zakorzenione, rosnące niezależnie, 
wydające owoc. Ojciec powinien wspierać swojego syna 
w dochodzeniu do momentu odejścia, a nie w pozosta-
niu w domu. Chłopiec nie potrzebuje pouczeń zaczyna-
jących się od „Dopóki jesteś pod moim dachem, to bę-
dziesz…” Tak naprawdę potrzebuje on przygotowania 
do stworzenia swojego własnego dachu. Dyskusję na 
temat wychowania przez ojców chłopców dobrze jest 
zilustrować zdjęciami drzew rosnących wzdłuż Ama-

zonki. Można poprosić ojców o obserwacje, które 
można by zastosować w wychowywaniu synów. 
 

Na córki ojcowie powinni patrzeć jak na najbardziej arty-
styczną część budynku. Córki symbolizują piękno, wy-
obraźnię artystyczną i radość życia. Kolumny podtrzy-
mują budynek. Są mocne, solidne, niewzruszone, moż-
na na nich polegać. Są także ekscytujące, piękne i inspi-
rujące. Ludzie przychodzą do nich dla radości z samego 
bycia blisko nich. Taki winien być cel wychowywania 
dziewczynek przez ojców. Prowadząc dyskusję na temat 
bycia ojcami dla dziewczynek dobrze jest rozdać zdję-
cia pałaców i świątyń z frontami w postaci kolumn. Na 
ich podstawie ojcowie mogą formułować obserwacje, 
które można by zastosować w wychowywaniu córek. 
 

Cele stawiane sobie przez ojców przy wychowywaniu 
synów i córek są więc różne. 
 

Syna wychowujemy na mężczyznę umiejącego żyć dla 
Boga, niezależnego od rodziców, odpowiedzialnego za 
samego siebie, zakorzenionego w społeczeństwie, goto-
wego wziąć na siebie żywienie i troszczenie się o żonę. 
(Patrz Rdz 2,24 i Treny 3,27.) 
 

Córkę wychowujemy tak, by stała się kobietą piękną, 
odpowiedzialną, będącą filarem swego domu, służącą 
Bogu, swojemu mężowi, i swoim dzieciom – w takim 
właśnie porządku (Przyp 31,10–31). Zwróćcie uwagę 
na te różnice w następujących fragmentach: Lb 30,1–8; 
Pwt 21,18–21 i 22,13–21. 
 

Pytanie 16. Co sądzisz? 

Przeczytaj Lb 30,1–8. jakie byłoby dzisiejsze zastosowa-
nie tego fragmentu? 
A. Decyzje dziewczyny powinny podlegać autorytetowi 

jej ojca do czasu zamążpójścia. Chłopiec musi uczyć 
się żyć z konsekwencjami swoich własnych decyzji. 

B. Różnica między decyzjami dziewczyny a decyzjami 
chłopaka polega na tym, że decyzje dziewczyny po-
dlegają autorytetowi jej ojca w dziedzinie przyrzeczeń 
i ślubowań. 

C. Dziś ten fragment nie ma zastosowania, gdyż w 
obecnej kulturze nie składamy przyrzeczeń i ślubo-
wań w taki sposób, jak ludzie w czasach biblijnych. 

 

Bycie ojcem łączy w sobie Prawo i łaskę. 
Salomon pouczał: „Kto żałuje swojej rózgi, nienawidzi 
swojego syna, lecz kto go kocha, karci go zawczasu.” 
(Przyp 13,24). „Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz 
rózga karności wypędza ją stamtąd.” (Przyp 22,15). 
Paweł z kolei pisał: „Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom 
swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.” (Ef 6,1). (Patrz rów-
nież Pwt 8,5–6 i Kol 3,20). 
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W sercach dzieci (do pewnego stopnia w sercu każde-
go) tkwi skłonność do głupoty. Jest skłonność do grze-
chu wprowadzającego chaos w ich życie. Ów chaos 
trzeba opanować przez prawa i strach przed złamaniem 
tych praw. Jeśli dziecko ma skłonność do kłamstw, alko-
holizmu, zażywania narkotyków, seksualnej niemoral-
ności, buntu, złośliwych i nienawistnych zachowań, to 
jego lub ją należy opanować za pomocą praw. Nie ma 
jednak żadnej gwarancji. Dzieci to nie szczeniaki, które 
można oddać do szkoły tresury. Dzieci są autonomicz-
nymi duchowymi istotami. Niektóre dzieci będą bunto-
wać się przeciw dyscyplinie bez względu na to, jak mą-
drze jest stosowana. Pamiętajcie, ze o ile buntownicze 
dzieci nie są krytykowane, droga komunikacji zwykle 
pozostaje otwarta. Wobec buntowniczych dzieci nale-
ży stosować dyscyplinę fizyczną, nie krytycyzm. 
 

Apostoł Paweł ostrzegał: „Ojcowie, nie rozgoryczajcie 
dzieci swoich, aby nie upadły na duchu.” (Kol 3,21) oraz: 
„Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz 
napominajcie i wychowujcie w karności, dla Pana.” (Ef 
6,4). Niektóre dzieci buntują się, ponieważ doprowadza 
ich do tego apodyktyczny ojciec, który stosuje prawo 
bez łaski i nie rozumie ani jednego, ani drugiego. 
 

Pytanie 17. Co sądzisz? 

Przeczytaj Przyp 23,13–14 i Ef 6,4. Jakie byłoby dziś 
odpowiednie zastosowanie obu tych fragmentów? 
A. Nie wolno dziś stosować Przyp 23,13–14, ponieważ 

takie rady pasowały tylko do starożytnej kultury. 
Dziś musimy skupić się na Ef 6,4, bo znamy niszczący 
efekt bicia dziecka, a jest za dużo nadużyć wobec dzieci. 

B. Dyscyplinowanie ma sprowadzać dziecko z powro-
tem na właściwą ścieżkę, w przeciwieństwie do ka-
ry, która jest sądem typu „oko za oko”. Dyscyplino-
wanie, o którym mowa w Przyp 23 spełnia tę samą 
rolę, co pouczanie napominanie z Ef 6. Może pow-
strzymać dziecko przed pójściem do piekła. 

C. „Pobudzanie dzieci do gniewu” tak, iż „upadają na 
duchu” (Ef 6,4) mogłoby być spowodowane biciem 
dzieci, wskutek czego doznają one fizycznej lub emo-
cjonalnej szkody. 

 
Prawo ma zastosowanie w przypadku buntu, chaosu, 
braku porządku, ale dojrzałość przychodzi tylko dzięki 
łasce. 
 

Kwestia zainteresowań niosących w sobie ry-
zyko. 
Jako ojcowie musimy zaangażować się wraz z naszymi 
dziećmi w ich niegrzeszne zainteresowania, nawet, jeśli 
są niebezpieczne. Wiem, że w tym momencie wielu z was 

zaprotestuje, ale wysłuchajcie mnie. Nie właściwe jest 
mieszanie niebezpieczeństwa z grzechem. Bóg nawo-
łuje nas do trzymania naszych dzieci z dala od grzechu, 
ale nie z dala od zagrożenia. 
 

Pamiętam, jak nauczałem pewnego faceta, który skarżył 
się, że jego syn będący na początku szkoły średniej nig-
dy nie chciał robić niczego, co byłoby dla niego dobre. 
„Co on lubi robić?” – zapytałem. „Jedyne co chce, to 
strzelać z broni i jeździć na motocyklu.” – odparł. „No 
to” – zapytałem – „w które z tych zainteresowań chcesz 
się włączyć?” 
„Co?! Żadne z moich dzieci nie będzie strzelać z broni 
ani jeździć na motocyklu jak długo będę miał coś do 
powiedzenia na ten temat.” 
„W porządku” – odpowiedziałem. „Ale nie narzekaj, 
jeśli przez niego jakaś dziewczyna zajdzie w ciążę albo 
będzie eksperymentował z narkotykami. Fakt jest taki, 
że nie ma nic grzesznego w strzelaniu z broni i w jeździe 
na motocyklu.” „Ale to jest takie niebezpieczne.” 
„Oczywiście, że jest niebezpieczne. Gdyby nie było, on 
nie chciałby się tym zajmować. Czy spodziewasz się, że 
młody chłopak będzie ekscytował się robieniem swetra 
na drutach?” 
 

Mam trzy dziewczyny, i wszystkie jeżdżą na motocyklach. 
Stanowi to wielką sposobność, by wskoczyć w ich życie 
i pomóc im nauczyć się jeździć dobrze i bezpiecznie. 
Próbowałem pomóc im stać się świetnymi kierowcami, 
świadomymi niebezpieczeństw, potrafiącymi jeździć 
niezwykle umiejętnie i bezpiecznie. 
Znam faceta, którego syn miał hopla na punkcie jazdy 
szybkimi samochodami. Ojciec zaszedł więc do profes-
jonalnej szkoły dla kierowców rajdowych, którą następ-
nie skończyli obaj i razem jeżdżą samochodami wyści-
gowymi. Syn nie czuje potrzeby, by szaleć po mieście, 
ponieważ wie więcej o prowadzeniu samochodu, niż 
my wszyscy razem wzięci. Kiedy usłyszałem o tym, by-
łem tak podekscytowany, że sam chciałem ukończyć 
taki kurs i jeszcze wciągnąć w to dzieciaki.  
 

Kościół domowy. 
Zacznę od początku. Bez wątpienia najbardziej zna-
czącą rzeczą w dziedzinie służby – i być może naj-
bardziej znaczącą rzeczą, w całym moim życiu, było za-
łożenie domowego kościoła wraz z moją żoną i dziećmi. 
Spotykaliśmy się w każdą niedzielę. Wszystko było super 
nieoficjalne – dzieci w piżamach, pies i kot walczące na 
podłodze, wszyscy jednocześnie w trakcie śniadania, 
dzieci wpółleżąc z nogami do góry albo rozłożone na 
podłodze. Robiliśmy trzy rzeczy: zapamiętywaliśmy wer-
sety biblijne, omawialiśmy fragmenty z Biblii i modliliś-
my się. 
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Wersety do zapamiętania były na kartkach przytwier-
dzonych do spiralnego grzbietu. Każdego tygodnia do-
czepialiśmy nowy werset. Kiedy już mieliśmy sporą 
książeczkę, większość czasu poświęcaliśmy na powtórkę 
i tylko od czasu do czasu dokładaliśmy nowy werset. 
 

Studium biblijne było ekscytujące, nie tyle z powodu 
głębokiego wglądu i wielkich odkryć, ale z powodu za-
stosowania. Czytaliśmy, dopóki nie natrafiliśmy na coś, 
co dotyczyło czegoś, co wtedy działo się w czyimś ży-
ciu. Mógł to być problem z nauczycielem w szkole, sy-
tuacja w drużynie piłkarskiej lub napięcie emocjonalne 
między przyjaciółmi. „Jeden chłopak złożył mi propozy-
cję.” „Nauczyciel okłamał mnie.” „Trener jest nie w po-
rządku.” „Ojciec jednej dziewczyny popełnił samobój-
stwo.” „Co będzie z tym nowym filmem?” „Jest nowy 
teledysk…” 
 

To zdumiewające, jakie tematy się pojawiają, gdy się 
tylko na to pozwoli! Biblia porusza każdy temat. Spę-
dziliśmy wspaniały czas na tych rozmowach. Nie żeby 
to był jakiś talk – show, w którym obowiązuje absolutna 
szczerość. Wcale nie. Była to swobodna dyskusja, cza-
sem gorąca, czasem powolna, ale zawsze sprowokowa-
na przez Biblię. 
Nie rozumiem jak ojciec mógłby pozwolić, by profesjo-
nalny lider młodzieżowy zabrał mu taki świetny czas. 
Pastor Stu Weber dobrze to ujął: „Nasze dzieci to jedy-
ne przesłanie, jakie wyślemy światu, którego nigdy nie 
zobaczymy.”  
 

Pytanie 18. Co sądzisz? 

Przeczytaj Rdz 16. Jak opisałbyś Kościół na podstawie 
tego rozdziału? 
A. Kościół spotykał się w domach, więc domowe koś-

cioły powinny zastąpić instytucjonalne kościoły. 
B. Kościół jest terminem zbiorczym określającym wie-

rzących, którzy czasami spotykali się w domach. 
C. Kościół w początkowym okresie spotykał się w do-

mach, więc domowe kościoły powinny być częścią 
instytucjonalnych kościołów. 

 
 

Ojciec jest odpowiedzialny za seksualną edu-
kację dzieci 
Niewłaściwe używanie seksu najprawdopodobniej naj-
szybciej niszczy czyjeś życie. Dlatego Biblia o tym mówi 
w wielu miejscach (Pwt. 22:22; 1Kor 6:9-10). Dużo miej-
sca poświęca temu tematowi księga Przysłów Salomona 
6;23-26 a także 2:1,16; 5:1-5,15-23; 6:20-35; 7:1-27 
23:26-28. Należy uczyć dzieci, że „romantyczne zauro-
czenie” nie jest miłością ale seksualnym pragnieniem.  
 

Ojciec jest odpowiedzialny za finansową edu-
kację dzieci 
Przypowieści zawierają 49 miejsc, gdzie Salomon uczy 
swego syna o pieniądzach. Porusza następujące tematy: 
(1) praca, (2) uczciwość, (3) nie pożyczanie, (4) cenienie 
mądrych uwag, (5) dawanie, (6) ufanie Bogu, (7) oszczę-
dzanie oraz (8) ostrzeże przed chęcią bogacenia się.  

 

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 
Chłopiec MęŜczyzna Patriarcha 

Od chaosu do porządku Porządek jest zaprowadzony Rozwinięta jest dojrzałość 

SESJA 1 SESJA 5 SESJA 9 

Chłopiec uczy się opuszczać Mężczyzna wprowadza 
porządek 

Patriarcha rozwija dojrzałość. 

SESJA 2 SESJA 6 SESJA 10 

Chłopiec uczy się pracować Mężczyzna kocha swoją żonę. Patriarcha rozwija miłość do 
Boga i do swojej rodziny. 

SESJA 3 SESJA 7 SESJA 11 

Chłopiec uczy się być 
wojownikiem 

Mężczyzna i jego popęd 
seksualny. 

Patriarcha rozwija twórcze 
przywództwo. 

SESJA 4 SESJA 8 SESJA 12 

Chłopiec uczy się być kapłanem. Mężczyzna jest ojcem swoich 
dzieci. 

Patriarcha rozwija dawanie. 
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SESJA # 9   Patriarcha rozwija dojrzałość 
Omówimy tu następującą kwestię: „Co sprawia, że męż-
czyzna staje się patriarchą?” patriarcha przede wszy-
stkim jest ojcem, ojciec przede wszystkim jest mężem, 
a mąż przede wszystkim mężczyzną. Patriarcha zatem 
już dawno temu podjął odpowiedzialność za prowa-
dzenie siebie w uczniostwie (jako mężczyzna), prowa-
dzenie swojej żony (jako mąż) i czynienie uczniami 
swoich dzieci (jako ojciec). Patriarcha tworzy rodzinę 
poszerzoną na podstawie tych wcześniejszych zobo-
wiązań, a nie w oderwaniu od nich. Istnieją jedynie 
dwa wyjątki: osoba stanu wolnego, której przeznacze-
niem jest celibat, jak np. Apostoł Paweł, który stał się 
mężczyzną i zbudował służbę, która stałą się jego ro-
dziną poszerzoną, oraz żonaty mężczyzna, który nie 
może mieć dzieci. Patriarchowie w większości są jed-
nak mężami i ojcami. Bycie patriarchą to najwyższe 
powołanie dla mężczyzn na ziemi. On jest podstawą 
wszelkich społeczeństw, religii, narodów. Bez patriar-
chy zawodzą wszelkie społeczne struktury. 
 

Definicja: Patriarcha to mężczyzna, który przyjął odpo-
wiedzialność za prowadzenie w uczniostwie swojej ro-
dziny poszerzonej. 

Chłopiec Mężczyzna Patriarcha
Żyje w 

chaosie
Zaprowadza 

porządek
Rozwija 

dojrzałość  
 

Patriarcha to nie stary piernik żyjący sobie wygodnie, 
emerytowany, narzekający na te nowe pomysły i trwo-
niący dziedzictwo, które należałoby się jego dzieciom. 
Patriarcha jest na pierwszej linii frontu życia, wciąż roz-
wija się, uczy się, wnosi wkład i wywiera wpływ na swo-
ją żonę, dzieci, wnuki i każdego, kto go zna. 
 

Dojrzałość oznacza wywieranie najbardziej zna-
czącego wpływu. 
Definicja: Dojrzałość to pełny rozwój osiągnięty poprzez 
nieustanny wzrost. 
 

W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Biorąc pod uwagę 
czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem zno-
wu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych 
zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba 
mleka, a nie pokarmu stałego (…) Pokarm zaś stały jest 
dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają wła-
dze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego 
i złego.” (Hbr 5,12.14). 
 

Słowo „dorośli” użyte w powyższym fragmencie jest 
tłumaczeniem wyrażenia dosłownie znaczącego „ci, 
którzy osiągnęli pełnię wieku”. Autor mówi nam, że 
istnieje pewien rodzaj pokarmu, pokarm stały (dosłow-
nie „mocne mięso”), który nie jest dostępny dla tych 

(chłopców), którzy potrzebują rzeczy podstawowych. 
Jest on dostępny jedynie dla tych, (mężczyzn), którzy 
wprowadzili porządek w swoje życie, stali się dojrzali 
(patriarchowie), a ich władze poznawcze są wyćwiczo-
ne w rozróżnianiu dobra i zła. Tylko uporządkowani 
mężczyźni, a na pewno nie chaotyczni chłopcy, są kan-
dydatami do dojrzałości. 
 

Apostoł Paweł znał tę zasadę. Prawa nadają się do po-
rządkowania chaosu, ale nie do przechodzenia od po-
rządku do formy doskonalszej, dojrzałości. Tak pisał do 
Tymoteusza, jednego ze swoich uczniów: 
 

„Wiemy przecież, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś sto-
suje zgodnie z duchem Prawa. Wiadomo, że Prawo nie 
występuje przeciwko człowiekowi sprawiedliwemu, ale 
przeciw łamiącemu Prawo i niesfornym, bezbożnym i 
grzesznikom, świętokradcom i bluźniercom, ojcobójcom 
i matkobójcom, przeciw mordercom, rozpustnym zbo-
czeńcom, handlującym ludźmi, kłamcom, krzywoprzy-
sięzcom i w ogóle przeciw temu wszystkiemu, co sprze-
ciwia się zdrowej nauce.” (1Tm,1,8–10). 
 

Prawo, jak powiedział Paweł, jest dla tych, którzy do 
prawa się nie stosują. Następnie opisuje ich za pomocą 
kilku konkretów, które sumarycznie można nazwać chao-
sem. Prawo zmienia chaotycznych chłopców w uporzą-
dkowanych mężczyzn. Prawo jednak nigdy nie zmieni 
uporządkowanych mężczyzn w dojrzałych patriarchów. 
Zobacz diagram na stronie 29. 
 

Dwa rodzaje wzrostu. 
Głębsza analiza Biblii nie tylko pokazuje, ze Bóg zachę-
ca do duchowego rozwoju, ale że istnieją dwa rodzaje 
wzrostu. Jeden rodzaj jest dla chaotycznych ludzi, któ-
rzy potrzebują porządku. Nazwiemy go rozwojem kon-
troli. Drugi rodzaj jest dla ludzi już uporządkowanych, 
którzy potrzebują dojrzałości, zatem nazwiemy go roz-
wojem kreatywności. 
 

Nasz diagram po naniesieniu rodzajów wzrostu wyglą-
da tak: 

Chłopięcy 
chaos

Męski 
porządek

Patriarchalna 
dojrzałość

Wzrost 
kontroli

Wzrost 
twórczości  

Kościół w Koryncie był grupą raczej chaotyczną, i dla-
tego Paweł często ich napominał i nawoływał do porząd-
ku. Kazał im usunąć spośród siebie wszelką niemoral-
ność (1Kor 5,7.13). Powiedział, że już osądził człowieka 
żyjącego w niemoralności (5,3). 
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Jezus, nauczając tych, którzy szli za nim, powiedział: 
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1). Ta wy-
powiedź wydaje się stać w sprzeczności z aktem osą-
dzenia przez Pawła owego człowieka żyjącego niemo-
ralnie (1Kor 5,3). 
 

Sprzeczność jest pozorna. Apostoł Paweł napotykając 
chłopięcy chaos nauczał tak, by wprowadzić kontrolę. 
Jezus mając do czynienia z uporządkowanymi ludźmi, 
nauczał tak, aby pobudzić kreatywność. Różnice można 
rozrysować następująco: 

Chłopięcy 
chaos

Męski 
porządek

Patriarchalna 
dojrzałość

Wzrost 
kontroli

Wzrost 
twórczości

Paweł do

Koryntian

Jezus do

apostołów

Wymaga: Wymaga:
- dyscypliny,
- równowagi,
- prawa (zasad),
- bojaźni.

- pragnienia,
- doborwości,
- łaski,
- wolności.  

Zauważcie, proszę, że omawiana teraz kwestia nie jest 
natury kulturowej, ale osobistej. Chaos wymaga porząd-
ku – doskonałego Bożego porządku, a nie jedynie kroku 
w przód na drodze do lepszej kultury. Porządek nie jest 
niedoskonałym okresem przejściowym, z którego trzeba 
wyjść, gdy nadchodzi czas, by ruszać dalej. Porządek to 
solidny fundament, który trzeba zbudować, by w ogóle 
dojrzewać. Ani Jezus (Mt 5,18–19, J 4,22), ani Paweł 
(Rz 7,7–14) nie odrzucali swojego żydowskiego funda-
mentu, ale budowali na nim. 
 

Biblia przedstawia więc dwa rodzaje rozwoju stojącego 
przed człowiekiem płci męskiej: 
1. porządek, którego potrzebowali tacy ludzie, jak 

Koryntianie, 
2. dojrzałość dostępna ludziom takim jak apostoło-

wie Chrystusa. 
Mężczyzna, który uporządkował swój chaos, który żyje 
w zgodzie z mądrością pochodzącą z uregulowania nie-
regularności swojego życia, jest w miejscu, z którego 
może ruszać dalej. Stał się kandydatem do drugiego 
głównego przejścia w życiu człowieka płci męskiej – jest 
gotowy stać się patriarchą. 
 
 

Pytanie 19. Co sądzisz? 

Patriarcha to mężczyzna, który: 
A. Naucza o łasce, a nie o prawie. 
B. Zastępuje potępienie miłością. 
C. Przedkłada kreatywność nad kontrolę. 
 

Mężczyźni, patriarchowie i duchowe dary. 
Duchowe dary mężczyzny mieszczą się na zamkniętej 
liście. Mężczyzna patrzy na listę i mówi: „Myślę, że je-
stem nauczycielem, albo administratorem, albo pomoc-
nikiem.” Niektóre grupy mają nawet test, który spraw-
dza, kto jaki dar posiada. O obdarowaniu mężczyzn 
można powiedzieć, że są tłumy nauczycieli, mnóstwo 
administratorów i wielu liderów. W przypadku patriar-
chów jest inaczej. Patriarcha jest niczym płatek śniegu. 
Każdy jest inny. Każdy jest unikalnym, sprawdzonym 
i zaprawionym ekspertem w czymś, w czym nikt inny na 
świecie nie był, nie jest i nigdy ekspertem nie będzie. 
 

Zawsze mi się podobała kreskówka „Kubuś Puchatek”. 
Moją ulubioną postacią jest Tygrysek. Ma on piosenkę 
o tym, jakie Tygryski są cudowne, że Tygryski wszystko 
potrafią zrobić, co Tygryski lubią najbardziej, a czego nie 
lubią. Ostatnia linijka piosenki jest następująca: „Najcu-
downiejsze u Tygrysków jest to, że jestem jednym jedy-
nym.” 
 

To także najcudowniejsze u patriarchów. Patriarchy 
nie da się zastąpić kimś innym. Nikt nie może nastąpić 
po nim, przejąć jego sukcesji. Kiedy umiera, to po pro-
stu jest koniec. Pewna era dobiega końca. Należy zam-
knąć księgę. Nowa księga musi rozpocząć się zraz z no-
wym patriarchą – innym mężczyzną, który zdecyduje 
się wyjść poza ustalony porządek, reguły i przyjętą rów-
nowagę dla umiłowania doskonałości. 
 
 

Pytanie 20. Co sądzisz? 

Postaw M obok każdego stwierdzenia, które opisuje 

męski porządek, P obok stwierdzeń odnoszących się 

do dojrzałości patriarchy, i X obok stwierdzeń nie zwią-
zanych ani z jednym, ani z drugim. 
1. Ważne jest, aby opuścić dom i założyć rodzinę. 
2. Jest istotne, by poznać prawdziwą wartość pracy. 
3. Większości problemów nie da się rozwiązać. 
4. Idealny układ jest taki, gdy praca oznacza robienie 

tego, co kochamy i mieści się w woli Bożej. 
5. Ważne jest, żeby odkryć swój duchowy dar. 
6. Jest ważne, by mieć krytyczne, rozsądzające nasta-

wienie do siebie i do innych. 
7. Życie w pokoju jest ważne, ale czasami ważniejsze 

jest pójście na wojnę. 
8. Problemy muszą być rozwiązane. 
9. Ważne jest, żeby robić to, co jest właściwe. 
10. Ważne jest, żeby wiedzieć, co jest właściwe, jeśli 

trzeba wybrać spośród wielu innych właściwych 
rzeczy. 
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SESJA # 10   Patriarcha rozwija swą miłość  
Patriarcha ma już wieloletnią relację z Bogiem. 
Przyjrzyjmy się temu, co Biblia mówi na temat patriar-
chów: 
Noe – „Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem spra-
wiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. 
Noe chodził z Bogiem.” (Rdz 6,9). 
Abraham – „Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec 
w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod 
namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami 
tejże obietnicy, oczekiwał bowiem miasta mającego 
mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą 
jest Bóg.” (Hbr 11,9–10). 
Job – „Był mąż w ziemi Uz imieniem Job; a mąż ten był 
nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego.” 
(Jb 1,1). 
Dawid – „I tak panował Dawid jako król nad całym Izra-
elem, Dawid przestrzegał Prawa i zasad sprawiedliwo-
ści wobec całego swojego ludu.” (2Sm 8,15). 
Paweł – „Albowiem już niebawem będę złożony w ofie-
rze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój 
bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem.” 
(2 Tm 4,6–7). 
 

Patriarchowie to ci, którzy zbliżają się do finiszu. Rozpo-
częcie to jedna rzecz, ale zakończenie to całkiem coś 
innego. Mamy wielu dobrych startujących w chrześci-
jaństwie, ale niewielu kończących. Obrazuję to przykła-
dem, w którym kładę dwie książki jedną na drugiej i mó-
wię: „Patrzcie. Zacząłem budować most do Milwaukee.” 
Mieszkam na wschodnim brzegu Jeziora Michigan, na 
zachód od Grand Rapids. Ode mnie do Milwaukee przez 
Jezioro Michigan jest 80 mil. Łatwo było by zacząć budo-
wę mostu przez Jezioro Michigan. Zakończenie budowy 
to byłaby całkiem inna rzecz. 
 

Bóg zwraca uwagę na patriarchę. 
Uwaga patriarchy skupiona jest na Bogu, ale prawdą jest 
także i to, że Boża uwaga spoczywa na patriarsze. Zoba-
czmy, co jeszcze Biblia mówi na temat patriarchów: 
Noe – „Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.” (Rdz 6,8). 
Abraham – „Przysiągłem na samego siebie, mówi Pan: 
Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować 
mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i 
rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na 
niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi 
zdobędą grody nieprzyjaciół swoich.” (Rdz 22,16–17). 
Job – „Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na 
mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. 
Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od 
złego.” (Jb 1,8). 

Jezus – „I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umi-
łowany, którego sobie upodobałem.” (Mk 1,11). 
 

Pytanie 21. Co sądzisz? 

Przeczytaj Iz 66,2 i Mich 6,8. Co takiego w patriarsze 
zwraca Bożą uwagę ? 
A. Uniżoność. 
B. Miłość. 
C. Cierpliwość. 
 
 

Patriarcha otoczony jest kilkoma bliskimi, dłu-
goletnimi przyjaciółmi. 
Żeby stać się patriarchą, mężczyzna musi wypracować 
sobie kilka bliskich przyjaźni z innymi pobożnymi męż-
czyznami. Przypatrzmy się: 
Dawid – (2Sm 8,17–18). Sadok i Benaja byli z Dawidem 
od wczesnego okresu życia aż do jego łoża śmierci (1Krl 
1,8). Bohaterowie Dawida byli jego wieloletnimi przy-
jaciółmi. Zjednoczyli się żeby uczynić go królem, trwali 
przy nim, gdy został wypędzony z Jerozolimy, i pozo-
stawali z nim w jego starości. (1Krn 11,10–12,38). 
Paweł – (Flm 7). Paweł wyznaje: „Miałem bowiem wiel-
ką radość i pociechę z miłości twojej.” (por. 2Tm 4,9–22). 
Listy Pawła często kończą się pozdrowieniami kierowa-
nymi do bliskich przyjaciół, ale tu będąc przy końcu 
swego życia, wymienia wielu znaczących wieloletnich 
przyjaciół (Flm 23–24). 
Jan – (3J 1–4.13–14). Jan napisał: „…do umiłowanego 
Gajusa, którego miłuję w prawdzie.” 
Piotr – (2P 3,15). Przy końcu służby jednego i drugiego, 
pomimo wcześniejszych nieporozumień, Piotr uważał 
Pawła za „umiłowanego brata”. 
 

Zasada jest taka, że im bardziej wzrastamy i im bardziej 
jesteśmy zaangażowani w służbę, tym trudniej jest 
znaleźć kogoś, kto pomoże nam wzrastać i będzie nas 
wspierać. Patriarchowie rozwiązują ten problem przez 
wieloletnie przyjaźnie. Jest to dowiedziony fakt nauko-
wy, że gdy gęsi kanadyjskie lecą w szyku, podróżują o 
70% szybciej, niż gdy lecą w pojedynkę. Tak samo pa-
triarchowie. 
 

Pytanie 22. Co sądzisz? 

Przeczytaj 2Sm 23, zwracając baczniejszą uwagę na wer-
sety 8–22. Poczyń obserwacje, interpretacje i obmyśl 
zastosowania do tego fragmentu. Czego możemy się z 
tego tekstu nauczyć o bliskich przyjaciołach patriarchy? 
A. Są to umiejętni i zdolni mężczyźni, którzy mają te 

same cele, co patriarcha. 
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B. Są szczerymi, kochającymi mężczyznami, którzy ma-
ją te same cele, co patriarcha. 

C. Są pokornymi facetami, którzy przedkładają Boga 
i patriarchę ponad własne interesy. 

 

Patriarcha nigdy nie przechodzi na emeryturę. 
Chcąc zostać patriarchą, ojciec nie może przejścia na 
emeryturę uważać za ostatni cel, który musi na starość 
osiągnąć. Mentalność emeryta jest typowa w dzisiejszej 
koncepcji dziadka. Przyjrzyjmy się różnicom między obie-
ma koncepcjami: 
 

Dziadkowie Patriarchowie 

• stają się nimi w sposób 
fizyczny, 

• są na emeryturze, 

• mniej odpowiedzial-
ności, 

• pomocnicy 

• objęci troską swojej 
rodziny 

• mniejszy kontakt ze 
zmianami, 

• dobroduszni, 

• na tylnim siedzeniu, 

• rozmyślają nad prze-
szłością 

• stają się nimi w 
sposób duchowy, 

• pracują, 

• więcej odpowiedzial-
ności, 

• mentorzy, 

• troszczący się o swoją 
poszerzoną rodzinę, 

• większy kontakt ze 
zmianami, 

• kierujący, 

• za kierownicą, 

• wywierają wpływ na 
przyszłość. 

 

W Biblii nie ma ani jednego przykładu przejścia na coś, 
co można by nazwać emeryturą. Mężowie Boży nawet 
w podeszłym wieku pracowali, planowali, przemawiali, 
pisali, robili wszystko, do czego ich Bóg powołał. Więcej 
niż połowa bohaterskich czynów wiary wymienianych 
w Hbr 11 została dokonana przez ludzi mających wię-
cej, niż 65 lat. 
 

Abraham prowadził swoją wielką poszerzoną rodzinę 
aż do momentu śmierci. Mojżesz prowadził Izrael do-
póki Bóg go nie zabrał. Jozue tak pisał o Mojżeszu krót-
ko po jego pogrzebie: „A Mojżesz miał sto dwadzieścia 
lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyć-
miony i nie ustała jego świeżość.” (Pwt 34,7). Będąc 
blisko śmierci Paweł planował kolejne podróże misyj-
ne, tym razem po Hiszpanii. Apostoł Jan najwięcej na-
pisał (Ewangelię Jana, trzy swoje listy, i Księgę Obja-
wienia), gdy skończył 70 lat. Zmiana rodzaju aktywno-
ści z poprawką na naszą kondycję fizyczną może być w 
porządku, ale cała idea przejścia na emeryturę nie ma 
w Biblii poparcia. 
 

Pytanie 23. Co sądzisz? 

Które stwierdzenie przedstawia najlepszy sposób na ży-
cie po emeryturze? 
A. Od kiedy przeszedłem na emeryturę, jestem tak zaję-

ty, że nie wiem, skąd brałem czas, żeby chodzić do 
pracy. 

B. Od kiedy przeszedłem na emeryturę, podjąłem inną 
pracę, bardziej dostosowaną do mojej kondycji fizy-
cznej. 

C. Od kiedy przeszedłem na emeryturę, zacząłem pod-
różować jako misjonarz wolontariusz. 

 

Patriarcha odpowiada przed Bogiem.  
Patriarcha zdaje sprawę przed Bogiem. Ludzie raczej 
nie kojarzą odpowiedzialności i zdawania sprawy z oso-
bą Boga, że przed nim zdajemy sprawę. Słownik wyjaś-
nia słowo „zdający sprawę” jako „poddany komuś, 
zdający sprawę, przedstawiający rozliczenie komuś”. 
„Zdawać sprawę” znaczy więc rozliczać się ze swoich 
czynów przed inną osobą, grupą lub jakąkolwiek jed-
nostką instytucjonalną czy zbiorową. W chaosie konie-
czne jest zdawanie sprawy, ale porządkowi potrzebna 
jest dojrzałość, a ona nie przychodzi ze zdawania odpo-
wiedzialności. 
 

Grupy wsparcia, w których każdy jest odpowiedzialny 
przed grupą to jeden z naszych lepszych pomysłów ta-
kie grupy służą dwóm celom: pomagają chaotycznym 
ludziom się uporządkować oraz pomagają nam wszys-
tkim utrzymywać porządek w dziedzinach naszej słabo-
ści lub potencjalnej słabości. Mimo tęgo, iż jest cenna, 
odpowiedzialność (zdawanie sprawy) sama w sobie nie 
buduje dojrzałości. Odpowiedzialność jest bardzo istotna 
u mężczyzny, ale to nie ona czyni go patriarchą. 
 

Słyszałem kiedyś, jak pewien nauczyciel mówił: „Wszy-
scy królowie Izraela upadali moralnie, i żaden z nich 
przed nikim nie był odpowiedzialny”. Wniosek płynący 
z tego stwierdzenia był taki, że każdy powinien być 
przed kimś odpowiedzialny. Pomyślałem wtedy: „Tak, 
ale także prorocy nie byli przed nikim odpowiedzialni.” 
 

Rozwinę nieco tę kwestię. Przed kim był odpowiedzialny 
Izajasz? A Jeremiasza, Ezechiel, Daniel, Ozeasz, Amos? 
Czy był ktoś, kto zatwierdził decyzję Daniela, przez któ-
rą znalazł się w jaskini lwów, lub jego opór wobec króla, 
który rozkazał modlić się tylko do niego? Kto zaaprobo-
wał małżeństwo Ozeasza z dziwką? Czy Ezechiel zgłosił 
to komukolwiek, zanim przeleżał kilka miesięcy na boku? 
 

Przed kim więc byli odpowiedzialni pierwsi patriarcho-
wie? Jak było z Noem? Przed kim odpowiadał Abraham? 
A co w przypadku Izaaka, Jakuba, Józefa, Mojżesza, 
Jozuego, Samuela, Dawida, Nehemiasza? Wobec kogo 
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był odpowiedzialny Chrystus? A apostołowie? Przed kim 
rozliczał się Paweł? To właśnie Paweł w odniesieniu do 
pozostałych apostołów i starszych napisał: „A co się tyczy 
tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem – czym 
oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma 
względu na osobę – otóż ci, którzy cieszyli się szczegól-
nym poważaniem, niczego mi nie narzucili.” (Gal 2,6). 
 

Jaka grupa zaaprobowała arkę Noego? Przed kim Abra-
ham złożył raport w Kanaanie? Kto zatwierdził jego misję 
złożenia swego syna Izaaka w ofierze? Kogo Józef radził 
się w kwestii zarządzania krajem dla faraona? Kto za-
aprobował wyprowadzenie przez Mojżesza Izraela z 
Egiptu? Przed kim tłumaczył się Mojżesz z zabicie nie-
posłusznych Izraelitów po orgii ze złotym cielcem? 
Oczywistym błędem Mojżesza było raczej posłuchanie 
w Kadesz – Barnea komitetu głosującego 10:2, aby nie 
wejść do ziemi obiecanej (Lb 13 i 14). Owo przyjęcie 
przez Mojżesza odpowiedzialności przed nimi koszto-
wało życie wszystkich dorosłych Izraelitów, którzy 
umarli w ciągu kolejnych 40 lat.  
 

Pamiętajcie, że to zorganizowana społeczność zbudo-
wała wieżę Babel (Rdz 11,1–9), popierała homoseksua-
listów w Sodomie (Rdz 18,20) i Gibei (Sdz 19,22; 20,13) 
oraz zastąpiła Boga ludzkim królem (1Sm 12,17). 
 

Jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia dojrzałego pa-
triarchę. Dla patriarchy największa motywacja, by wciąż 
porządkować swój chaos płynie od uczniów, nie od 
zwierzchników. Paweł utrzymywał swoją nieskazitelność 
nie tylko ze względu na Boga, ale by dać świadectwo 
kościołom, które założył. Pilnie uważał, by pracować 
ciężko, żyć właściwie i okazać się czystością jako przy-
kład dla nich (2Tes 3,7–12). Nie postępował tak z po-
wodu innych apostołów lub komisji, która go obserwo-
wała i przed którą miał się rozliczać. 
 

Mną kieruje (i to tak, jakby to był wielki włochaty typ z 
biczem) lęk, co o mnie myślą moje dzieci i moi ucznio-
wie. Żadna rada nadzorcza nie domyśli się, czy kocham 
moją żonę, czy też nie – ale moje dzieci to potrafią. 
Teraz jednak śpieszę się zająć następnym tematem. 
 
 
 

Pytanie 24. Co sądzisz? 

Patriarcha powinien być odpowiedzialny wobec: 
A. Boga. 
B. Swojej żony i dzieci. 
C. Swojej społeczności wierzących. 
 
 
 

Patriarcha wywiera wpływ na swoją rodzinę 
poszerzoną. 
Przykład Noego. 
Noe miał żonę i trzech synów. O ile nam wiadomo, to 
byli pobożni synowie, którzy znaleźli sobie pobożne żo-
ny i podążali za Noem w wyznaczonym przez niego kie-
runku. Zdumiewające jest to, że ci synowie wyrośli wśród 
najbardziej pogańskich ludzi, jacy chodzili po tym świe-
cie. Społeczeństwo czasów Noego tak zostało opisane: 
„… pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi 
i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są usta-
wicznie złe.” (Rdz 6,5).  
Bóg zwracając się do Noego wspomniał o całym jego 
domu (Rdz 7,1). W szczególny sposób podkreślona 
została przynależność do rodziny poszerzonej owych 
synowych (Rdz 7,7). Któraś z tych par jest matką i ojcem 
nas wszystkich. 
 

Przykład Abrahama. 
Abraham i jego żona Sara zestarzeli się, zanim w końcu 
doczekali się dziecka. Następnie Bóg nakazuje Abraha-
mowi złożyć to dziecko w ofierze. Wydaje się, że przygo-
towanie Abrahama do bycia rodzinnym patriarchą obej-
mowało także jego gotowość do poświęcenia tej rodzi-
ny dla Boga. Jak tylko Abraham pokazał tę gotowość, 
Bóg odwołał ofiarę. 
Gdy dla Izaaka nadszedł czas, by się ożenił, Abraham 
wykonał ciekawy ruch. Posłał jednego ze służących z 
powrotem do Haranu, by ten poszukał panny młodej 
dla Izaaka (Rdz 24,3–4). Abraham posłuszny Bogu po-
szedł do zamieszkałej przez pogan ziemi. Był chętny i 
gotowy mieszkać między poganami, pracować między 
poganami i założyć swoją rodzinę wśród pogan. Gdy 
jednak przyszedł czas, by syn się ożenił, nie chciał dla 
niego żony spośród pogan. Nie chciał, by jego syn po-
ślubił kobietę, która wniosłaby pogańskie zwyczaje, 
praktyki i myślenie do jego rodziny poszerzonej. 
 

Przykład Kaleba. 
Kaleb tym różni się od Noego i Abrahama, że miał córkę 
zamiast syna. Gdy Izrael posłuchał Boga i poszedł na woj-
nę, „rzekł Kaleb: Temu, kto pobije Kiriat – Sefer i zdo-
będzie je, dam Achsę, moją córkę za żonę.” (Sdz 1,12). 
 

Kaleb nie wybrał konkretnego mężczyzny dla swojej 
córki. Ona też nie umawiała się z różnymi mężczyzna-
mi czekając, w którym się zakocha. Kaleb wiedział dwie 
ważne rzeczy na temat mężczyzny, który zechce pod-
jąć wyzwanie: 1) Będzie to mężczyzna, ponieważ będzie 
chciał iść walczyć o to, co czyni Bóg i 2) będzie chciał 
postawić Boga i Jego wolę na pierwszym miejscu w 
swoim życiu. 
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Młodym człowiekiem, który się odważył był Otniel. Zdo-
był miasto i poślubił córkę Kaleba Achsę. Kaleb następ-
nie, jako prawdziwy patriarcha, pomógł im w począt-
kach małżeństwa. Rzecz podstawowa, ziemia, na której 
mieli żyć, została omówiona i postanowiona między 
Kalebem i jego zięciem Otnielem, a nie między Kalebem 
i jego córką. W Sdz 1,14 czytamy, że „(Achsa) namówiła 
go (Otniela), aby wyprosił od jej ojca pole.” Kaleb wpierw 
ustalił sprawy z jej mężem. Następnie ona przyszła do 
ojca prosząc go o źródła wód i również je otrzymała. 
Ta sytuacja mówi mi, że: 
1) Kaleb miał dobrą relację ze swoją córką – ona czuła 

się komfortowo prosząc go o źródła, a on nie odczu-
wał wahań dając je jej, oraz  

2) Kaleb zajął się nowym małżeństwem najpierw i przede 
wszystkim poprzez swojego zięcia. 

 

Pytanie 25. Co sądzisz? 

Jakie możemy wyciągnąć z tych trzech przykładów za-
stosowanie odnoszące się do postawy patriarchy wobec 
dzieci wchodzących w związek małżeński? 

A. Patriarcha powinien być zainteresowany swoimi 
dziećmi pomagając im w znalezieniu partnera oraz 
w zakładaniu nowej rodziny. 

B. Dzisiejszy patriarcha nie powinien wtrącać się w wy-
bory partnerów dokonywane przez dzieci. Powinien 
polegać na nich i ufać, że dokonają właściwych wy-
borów zgodnych z wartościami, których ich nauczył. 
Po ślubie powinien im jednak pomóc finansowo w 
ich początkach, ale nie powinien wtrącać się do ich 
życia osobistego. 

C. Patriarcha powinien pozwolić swoim dzieciom by 
opuściły dom, oderwały się i założyły nowe rodziny. 
Zupełnie nie powinien się wtrącać, a pomóc może 
tylko wtedy, gdy go o to poproszą. 

 
 
 

 
 
 

Męski porządek Patrialchalna dojrzałość 
Rozumie: Rozumie: 

Jest ważne aby opuścić dom i założyć rodzinę Rodzina potrzebuje coś więcej niż jej założenie. 
Jest konieczne aby się nauczyć wartości pracy.  Jest ważne patrzeć na pracę z właściwej perspektywy. 
Odpoczynek jest wtedy gdy wypełniamy wolę Bożą.  Odpoczynek jest wtedy gdy robimy to co lubimy w ramach 

woli Bożej.  
Musimy ustalić i bronić moralnych granic.  Powinniśmy ewaluować i dostosowywać nasze granice. 
Mamy być kapłanem, który reprezentuje siebie i rodzinę 
przed Bogiem. 

Mamy być kapłanem, który sprawdza jakość naszej relacji 
z Bogiem. 

Problem musi być rozwiązany.  Wiele problemów nie da się rozwiązać.  
Jest ważne aby uczęszczać na nabożeństwa.  Duchowość nie jest określona przez naszą aktywność w 

kościele.  
Powinniśmy uczyć naszą rodzinę to co dobre.  To co dobre dla mnie nie oznacza że jest dobre dla 

mojej rozszerzonej rodziny.  
Musimy być dobry świadectwem Ewangelii w naszym 
środowisku.  

Nigdy nie powinniśmy dostosowywać nasze świadectwo 
do opinii naszego środowiska.  

Musimy ustalić program jak pozyskać ludzi dla Chrystusa.  Musimy ustalić światową wizję która wykracza nasze małe 
granice.  

Jest ważne abyśmy mieli pokój z sobą i innymi.  Powinniśmy być krytyczni w stosunku do siebie i innych. 
Jest ważne aby uczyć prawdy na temat Boga.  Jest ważne aby odkryć i uczyć nowe prawdy na temat 

Boga. 
Jest ważne aby czynić co jest dobre.  Jest ważne aby wiedzieć co czynić w przypadku gdy 

dobra rzecz koliduje z inna dobrą rzeczą.  
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SESJA # 11  Patriarcha rozwija twórcze przywództwo 
Czym jest twórcze przywództwo? 
Jest takie stare powiedzenie: 

 

Patriarchowie są ludźmi, którzy nie zadowalają się ro-
bieniem tego, co robią. Co więcej, potrafią spowodo-
wać zmianę, nie tylko poprzez zmienianie siebie, ale 
także poprzez bycie katalizatorem,, który prowokuje 
zmianę w poszerzonej rodzinie. Utrzymywanie status 
quo nie jest przywództwem. Posiadanie naśladowców 
samo przez się nie jest twórczym przywództwem. To 
prawda, ze słowem lider często określany jest ktoś, za 
kim się podąża, ale to niezbyt celne użycie tego słowa. 

 

W podążaniu za kimś zawiera się pewne bezpieczeńst-
wo i wszyscy mamy taką tendencję, jak kaczątka. Ludzie 
to jednak więcej, niż kaczki. Kaczki zdolne są do niewiel-
kich zmian. Ludzie natomiast to stworzenia, które stać 
na ogromne zmiany. Nie wystarczy więc nazwać kogoś 
liderem tylko dlatego, ze inni chcą robić to, co on robi, 
szczególnie wtedy, gdy on robi to, co oni i tak już robią. 
Kwestią jest, czy ten lider potrafi wpoić w innych mo-
tywację do  zmiany tego, co robią – niekoniecznie dla-
tego, by stali się tacy, jak on, ale żeby poprzez rozwój 
stali się tacy, jacy powinni być. To jest twórcze przy-
wództwo. George Prince tak o nim pisze: „Sprzecznoś-
cią jest nazywać kogoś, kto zostawił rzeczy takimi, jaki-
mi je zastał, „wielkim przywódcą”.” 
 

Jezus Chrystus jako twórczy przywódca. 
Jezus z Nazaretu jest największym przywódcą, jaki kie-
dykolwiek był na świecie. To stwierdzenie możemy 
przedstawić nawet niechrześcijańskiemu światu. Dla-
czego? Ponieważ jest on największym czynnikiem 
zmiany, jaki kiedykolwiek pojawił się na naszym świe-
cie. Wielu ludzi uznaje, że wszyscy prezydenci i królo-
wie, jacy kiedykolwiek byli, wszystkie parlamenty, jakie 
kiedykolwiek zasiadały, wszyscy filozofowie i nauczy-
ciele, którzy kiedykolwiek nauczali, wszyscy razem wzię-
ci nie wpłynęli na życie na naszej planecie tak bardzo, 
jak ta jedna osoba. 
 

Jezus nie piastował żadnego stanowiska i nie miał żad-
nej władzy. Nie posiadał ziemskiego tytułu. Nie stał na 

czele żadnego rządu. Nigdy nie przewodził żadnemu 
komitetowi. Nigdy nie założył żadnej organizacji. Nie 
przyłączył się do jakiejkolwiek politycznej lub religijnej 
grupy. Nigdy nie założył synagogi, nie sformował lokal-
nego kościoła lub organizacji misyjnej. Nigdy nie  został 
nazwany pastorem, księdzem, królem, doktorem lub 
kongresmanem. Nazywali go „Rabbi” (co było ogólnym 
określeniem nauczyciela), ponieważ nie wiedzieli, jak 
inaczej go nazwać. Właściwie ta niemożność zaszuflad-
kowania Go stała się najistotniejszą kwestią dla Jego 
współczesnych i doprowadziła do tak wielkiego Jego 
wpływu. 
 

Chrystus nie tylko nie zajmował stanowiska dającego 
władzę. Nauczał także, że siła kryje się w łagodności 
(Mt 5,5), wzorem wielkości jest małe dziecko (Mt 18, 
1–6) i że władzę trzeba zastąpić służeniem (Łk 22,24–27). 
Któregoś dnia zapytali Go, czy powinni płacić podatki 
cesarzowi. Było to w zasadzie pytanie o pozycję władzy 
cesarza, uprawniająca go do zbierania podatków. Jezus 
poprosił o monetę (ciekawe, że sam nie miał) i zapytał, 
czyj obraz był wyryty na niej. Ono odpowiedzieli: „Cesa-
rza”. Wtedy On dał im jedną z najinteligentniejszych 
odpowiedzi gdziekolwiek zapisanych: „Oddawajcie więc 
cesarzowi, co jest cesarskie, a Bogu, co jest Boże.” (Łk 
20,25). W tej odpowiedzi kryje się implikacja: „Czyj obraz 
jest wyryty na tobie?” Wygląda na to, ze przywództwa 
nie należy szukać w konkurowaniu z cesarzem. 
 

Na przestrzeni dziejów przywództwo, które powodo-
wało realne zmiany przychodziło od ludzi będących 
czynnikami zmian. Patriarchowie i prorocy Starego 
Testamentu, apostołowie i nauczyciele Nowego Testa-
mentu, ludzie biznesu, profesjonaliści, kapłani, robot-
nicy, pastorzy, nauczyciele, mnisi, i misjonarze Kościoła 
– wszyscy oni umożliwili zmiany. Czasami zajmowali 
wysokie stanowiska. Zazwyczaj jednak nie. Tak czy ina-
czej, ich przywództwo polegało na ich umiejętności 
prowokowania zmiany u innych. 
 

Pytanie 26. Co sądzisz? 

Przeczytaj Łk 22,24–27. Jezus był najbardziej dojrzałym 
mężczyzną (według mojego określenia „patriarchą”), 
jaki kiedykolwiek chodził po ziemi. Z fragmentu tego 
dowiadujemy się, ze dla dojrzałego mężczyzny przy-
wództwo jest niczym: 
A. Odwrócona piramida. 
B. Wyrównane boisko do gry. 
C. Służba niewolnika domowego. 
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Cechy twórczego przywódcy. 
# 1. Twórczy przywódcy rozwijają uporządkowa-
ne sytuacje. 
Twórczy patriarchowie prowadzą mężczyzn i chłopców 
w uczniostwie w taki sposób, że porządek staje się dla 
nich kamiennym stopniem, a nie murem obronnym, 
izolacją czy stagnacją. 
 

Twórczy patriarcha nie będzie zachęcał mężczyzny, by 
ten stał się lekarzem, pastorem, nauczycielem czy me-
chanikiem. Twórczy przywódca będzie go zachęcał, by 
stał się mężem Bożym. O byciu mężem Bożym nie sta-
nowi zawód czy spełniane role, ale zaangażowanie w 
Królestwo Boże. 
 

Mężczyzna porządkując swój chaos będzie miał tenden-
cję do określania siebie w jakiś szczególny sposób lub 
na kilka różnych sposobów. Powie na przykład: „Mam 
wiele kapeluszy. Jestem biznesmenem, jestem mężem, 
jestem ojcem, jestem nauczycielem szkółki niedzielnej.” 
Twórczy przywódca pomaga mężczyźnie zintegrować 
te wszystkie kapelusze w jeden – kapelusz męża Bożego. 
 

# 2. Twórczych przywódców cechuje prawość. 
Kontrola daje prawość opartą na porządku i jeśli ktoś 
żyje w chaosie, oznacza to wzrost. Kontrola nigdy jed-
nak nie zaowocuje dojrzałością. Twórcze przywództwo 
pobudza to poczucie zadziwienia, które przenosi nas 
poza porządek, poza punkt zerowy, poza jednostajność, 
jednakowość, logiczności. Motywuje nas nie do bycia 
nielogicznymi, ale do większej precyzji w logice, do 
bardziej użytecznej prawości. Krótko mówiąc, do więk-
szej pobożności.  
 

# 3. Twórczy przywódcy są trenerami, a nie kry-
tykami. 
Tabela przedstawia różnice między nimi. 
 

Krytyk Trener 

• myśli o demaskacji 
problemów, 

• stara się robić wraże-
nie na ludziach, 

• jest zorientowany na 
kwestie, 

• patrzy na ludzi z pro-
blemami jak na kłopot, 

• z problemów robi mur 
między sobą a innymi. 

 
 

• myśli o zajęciu się pro-
blemami, 

• stara się wpływać na 
ludzi, 

• jest zorientowany na 
ludzi, 

• patrzy na ludzi z proble-
mami jak na wyzwanie, 

• z problemów robi mur, 
na który wspina się zraz 
z innymi od tej samej 
strony. 

 

# 4. Twórczy przywódcy dają ludziom przyzwole-
nie na odnoszenie sukcesów. 

Jezus zostawił swoim uczniom szeroko otwarte drzwi 
do odnoszenia sukcesów. Pozwolił im wyganiać demo-
ny, uzdrawiać ludzi, nauczać, ewangelizować, oraz za-
początkować Kościół. Nakazał im czynić uczniami wszy-
stkie narody (Mt 28,19), gromadzić skarby w niebie 
(Mt 6,20) i podążać za Nim (Mt 4,19). 
 

Istnieje zdumiewająco wielka liczba ludzi bojących się 
odnosić sukcesy. Jeśli odnoszą sukcesy, to z powodu 
rywalizacji, promowania siebie lub budowania „ego”. 
Powody te są oczywiście do przyjęcia, ale sukces może 
wynikać także z dążenia do doskonałości w dziedzinie 
naszych obdarowań i z pragnienia prawości.  
 

Uczniostwo oparte na kontroli pomaga mężczyznom 
nie być złymi. Nie być złym nie jest jednak dla mężczyz-
ny motywacją do osiągnięcia dojrzałości patriarchy. 
Twórcze uczniostwo inspiruje mężczyzn do bycia do-
brymi na wiele nowych, fascynujących sposobów. 
 

# 5. Twórcy przywódcy myślą w kategoriach pro-
cesu, nie produktu.  
Kontroli towarzyszy myślenie w kategoriach produktu. 
Powstają pytania: Ile? Kiedy? Jak długo? O której go-
dzinie? Dla kogo? Istnieją konkretne grupy osiągające 
konkretne i dające się zmierzyć cele w konkretny spo-
sób. Sam osobiście cały czas myślę i postępuję w ten 
sposób. Chciałem, by moje dzieci przed pójściem do 
college’u umiały odpowiedzieć na dziesięć czy dwana-
ście podstawowych pytań zadawanych przez niechrze-
ścijan na temat chrześcijaństwa. Chcę, żeby mężczyz-
na, którego uczę w środy o 7.00 rano umiał powtórzyć 
to, co wie ode mnie na temat przeglądu Biblii swoim 
dzieciom. Jeśli przeprowadzam seminarium na temat 
uczniostwa, chcę, żeby ludzie wychodząc wiedzieli, w 
jaki konkretny sposób można innych czynić uczniami. 
Kontrola jest absolutnie niezbędna. 
 

Kontrola nie powinna być jednak jedyną rzeczą, której 
uczymy. Kontrola sprzyja wytwarzaniu tak potrzebnych 
produktów, ale wartość produktów jest tymczasowa. 
Świat zmienia się tak szybko, że wiele konkretnych rzeczy 
przedawnia się, ledwie ktoś o nich nauczał. Na przykład. 

• Ludzie mogą czytać drukowane słowo od czasu rów-
nego 6 długościom życia. 

• Ludzie potrafią mierzyć czas z jako taką precyzją 
zaledwie od czterech przeciętnych długości życia. 

• Elektryczny silnik jest w użyciu zaledwie od dwóch 
długości życia ludzkiego. 

• Karty kredytowe, promienie laserowe, długopisy, 
klimatyzacja, mikroprocesory, fast food, telefony 
komórkowe, domy starości, radio, telewizja, kasety 
magnetofonowe i płyty kompaktowe, edytory tekstu, 
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dietetyczna cola i jogurty pojawiły się na przestrzeni 
jednego ludzkiego życia. 

 

# 6. Twórczy przywódcy to ludzie, a nie ich sta-
nowiska. 
Pamiętam coś, co powiedział reporterowi pewien wielki 
rozgrywający gdy odchodził z futbolu. „Nie jestem roz-
grywającym. Jestem człowiekiem.” Pamiętam, że po-
myślałem: „A ja cały czas myślałem, że on jest rozgry-
wającym.” 
 

Ale my tak właśnie myślimy. O sławnych ludziach my-
ślimy w kategoriach ich pozycji i stanowisk. Patriarcho-
wie zawsze przerastają wszelkie nadane im definicje. 
Oni mogą zajmować stanowisko i wykonywać pracę, 
ale są czymś więcej, niż ta praca i to stanowisko.  

• Są zorientowani na zadanie – ale to zadanie nigdy 
ich nie definiuje. 

• Są prawi i poważni – ale nigdy nie biorą swojej pro-
fesji zbyt poważnie. 

• Dają odpowiedzi – ale zawsze wierzą, że pytania są 
ważniejsze. 

• Robią rzeczy – ale cenią ludzi. 

• Świadczą dobrodziejstwa systemowi – ale ich tożsa-
mość nigdy nie ma źródła w systemie. 

 

Pytanie 27. Co sądzisz? 

Przeczytaj Dz 1,6–8. Ile z powyższym sześciu zasad 
można znaleźć w tym fragmencie? 
A. Wszystkie. 
B. Pierwsze trzy. 
C. # 1, # 2 i # 4. 
 

 

 
 
 

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II CZĘŚĆ III 
Chłopiec MęŜczyzna Patriarcha 

Od chaosu do porządku Porządek jest zaprowadzony Rozwinięta jest dojrzałość 

SESJA 1 SESJA 5 SESJA 9 

Chłopiec uczy się opuszczać Mężczyzna wprowadza 
porządek 

Patriarcha rozwija dojrzałość. 

SESJA 2 SESJA 6 SESJA 10 

Chłopiec uczy się pracować Mężczyzna kocha swoją żonę. Patriarcha rozwija miłość do 
Boga i do swojej rodziny. 

SESJA 3 SESJA 7 SESJA 11 

Chłopiec uczy się być 
wojownikiem 

Mężczyzna i jego popęd 
seksualny. 

Patriarcha rozwija twórcze 
przywództwo. 

SESJA 4 SESJA 8 SESJA 12 

Chłopiec uczy się być kapłanem. Mężczyzna jest ojcem swoich 
dzieci. 

Patriarcha rozwija dawanie. 
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SESJA # 12   Patriarcha rozwija dawanie 
Kochać znaczy dawać. 
„Bo Bóg tak umiłował świat, że dał …” (J 3,16a). 
 

Kochać znaczy dawać, a dawać znaczy nie oczekiwać 
niczego w zamian. Miłość, ta prawdziwa, może w du-
żym stopniu być określona słowem „dawanie”, i jeśli 
jest jakieś słowo będące synonimem „patriarchy”, to 
jest to „dawca”. Mężczyzna daje sam sobie, mąż daje 
żonie, rodzic daje swoim dzieciom, ale patriarcha daje 
każdemu znajdującemu się w obrębie jego rodziny po-
szerzonej. Patriarcha daje przede wszystkim ze swoich 
darów duchowych, zależnie od osobistych potrzeb osób 
w jego rodzinie poszerzonej, którą prowadzi w ucznio-
stwie daj też pieniądze, jeśli je posiada, i jeśli tak trze-
ba, ale jego dawanie nigdy nie jest ograniczone przez 
finanse i do finansów. Ogólnie jest tak, że im starszy 
jest mężczyzna, tym trudniej mu dawać, i tym mniej 
znaczącą rolę w tym dawaniu mają pieniądze. 

 

Nauka ta obejmuje dawanie, gdy on staje się coraz star-
szy i powiększanie umiejętności dawania bez ogranicza-
ania go do bogactw materialnych. 
 

Pytanie 28. Co sądzisz? 

Co wy na to? 
A. Dawanie uszczupla nasze zasoby. 
B. Dający najwięcej jest zawsze szefem sytuacji. 
C. Pieniądze nie są głównym czynnikiem w dawaniu. 
 
Rozważmy poniższe prawdopodobne wykresy dla kilku 
patriarchów: 

 
 

Wymiana nie jest dawaniem. 
Jeśli ja daję coś tobie, po to, żebyś ty dał coś mnie, jest 
to wymiana, nie dawanie. Wymieniają się chłopcy. Nie 
jest to rzecz dla mężczyzn. Wymiana bierze się z ego-
izmu, a nie z uporządkowanego życia. 
 

Wymiana ma miejsce w miłości seksualnej zwanej ro-
mantyczną. „Ja kupię jej kwiaty, by ona obdarzyła mnie 
uczuciem.” Czasem zakochany chłopiec mówi: „Po pro-
stu lubię kupować jej różne rzeczy i robić coś dla niej.” 
To na pewno prawda, ale w przypadku miłości, której 
osią jest seks, chłopiec w tej postawie jest skupiony na 
sobie. Daje samemu sobie poprzez nią. 
 

Jeśli daję pieniądze na kościół lub organizację charyta-
tywną z myślą, że odniosę z tego jakieś korzyści, jest to 
wymiana, nie dawanie. Nie będę chciał się do tego przy-
znać, ale tak często się dzieje. Chcę, żeby patrzono na 
mnie jak na kogoś przyczyniającego się do ważnej spra-
wy. Chcę, żeby wiedzieli, że wspieram. Chcę być uwa-
żany za członka klubu. Chciałbym, żeby bardziej zwra-
cano uwagę na moje opinie. 
 

Mam przyjaciela, który twierdzi, że wszystkie kościoły 
bez względu na ich wielkość, zarządzane są przez około 
pięć rodzin. Nie wiem, czy taka jest prawda, ale jakaś 
prawda musi w tym być. Te pięć rodzin to zwykle te, 
które dają najwięcej pieniędzy na utrzymanie kościoła. 
O takich zazwyczaj się mówi, że są największymi „daw-
cami” w kościele. Nie znamy ich motywów, ale może 
tak być, że zwyczajnie dokonują oni największej ilości 
wymian w kościele. Niewielu z nich chętnie siedzi z ty-
łu i nie wpływa na sposób wykorzystania tych pienię-
dzy. Wymiana nie jest dawaniem. 
 

Wspólne wydawanie nie jest dawaniem. 
Wspólne wydawanie związane jest z porządkiem, gdyż 
zwykle ustalana jest wtedy wspólnie jakaś forma porząd-
ku. To jednak wciąż nie jest dawanie. Jeśli daję pienią-
dze na rzecz organizacji, do której należę i w której 
uczestniczę, trudno nazwać mój „dar” dawaniem. W ja-
kim sensie daję, skoro uczestniczę w korzyściach zwią-
zanych z wydawaniem? Załóżmy, że „daję” na nowy 
budynek kościelny, nowe organy lub twardą nawierz-
chnię parkingu. Potem chodzę do tego nowego kościo-
ła, cieszę swoje ucho dźwiękiem nowych organów i par-
kuję samochód na nowym parkingu. Jakie to więc da-
wanie? Ja się przyczyniłem, inni się przyczynili i kupi-
liśmy coś, czego wszyscy używają. Jest to wspólne wy-
dawanie. Nie ma w tym żadnego dawania. Pozwalam 
innym korzystać z tego, z czego sam korzystam, bo 
wspólnie na to wydaliśmy pieniądze. Byłoby tak samo, 
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gdybym kupił coś wspólnie z jakąś grupą obywatelską 
lub społeczną. 
 

Nie sugeruję, że wspólne wydawanie jest złe. Jest wiele 
okazji, kiedy potrzebujemy zebrać nasze zasoby i zaku-
pić jakąś drogą rzecz, by potem wspólnie jej używać 
i wspólnie się nią cieszyć. W sytuacjach, gdy ludzie łą-
czą się wszyscy razem, powstaje swoisty porządek. Jest 
to rzecz męska. Nie jest to jednak cecha patriarchy i nie 
jest to dawanie. Wspólne wydawanie jest czasem świet-
nym pomysłem. Nie znam innego sposobu, żeby wybu-
dować nowy kościół, kupić organy lub położyć twardą 
nawierzchnię pod parking, chyba że Pastwo Gotrocks 
sami za to zapłacą (ale to jest mało prawdopodobne). 
Skoro kupowanie takich rzeczy jest dobrym pomysłem, 
to wspólne wydawanie jest dobrym pomysłem, ale nie 
jest to dawanie. 
 

Płacenie nie jest dawaniem. 
„Ale” – ktoś powie – „Biblia mówi, że powinniśmy da-
wać zapłatę naszym nauczycielom. Czy nie powinniśmy 
dawać na kościół, by potem płacić z tego pastorowi, 
który nas naucza?” 
 

Oczywiście, że powinniśmy. Biblia tak nakazuje. Paweł 
napisał: „A ten, którego się naucza Słowa Bożego, nie-
chaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza.” 
(Gal 6,6). To jest jednak płacenie, nie dawanie. Z pienię-
dzmi można zrobić wiele dobrych rzeczy oprócz dawa-
nia i jedną nich jest płacenie. 
 

Dawanie jest sposobnością do uczestniczenia 
w tym, co czyni Bóg. 
Z 2 Kor 8,1–5  wiele możemy się dowiedzieć na temat 
postawy dawcy w czasach nowotestamentowych: 
# 1. Dawanie jest funkcją „łaski Bożej”. Jest to coś, co 

Bóg pozwala nam robić. Bóg nie potrzebuje naszych 
pieniędzy (w. 1). 

# 2. Dawanie może pochodzić ze „skrajnego ubóstwa” 
jak też i z obfitości (w. 2). 

# 3. Dawanie może przekroczyć nasze kalkulacje tego, 
ile jesteśmy w stanie dać (w. 3). 

# 4. Dawanie powinno być czymś, o co błagamy my da-
jący, a nie czymś, o co błagają nas otrzymujący(w. 4).  

# 5. Dawanie zaczyna się nie od pieniędzy, ale od dania 
samych siebie Bogu (w. 5). 

 

Nie potrafimy przewyższyć Boga w dawaniu. 
W zamiarze Boga wierzący powinni funkcjonować jak 
rzeki, a nie zbiorniki wodne czy jeziora. Patriarchowie 
mają stanowić kanały przepływu dla Bożego bogactwa 
w rozdzielaniu go między Boże dzieło. My dajemy, Bóg 
daje. Gdy jednak zaczynamy gromadzić Bóg daje komuś,  

kto będzie rozdzielał Jego bogactwo. Bóg jest zawsze 
bardziej hojny, niż my. Schemat wydaje  się być nastę-
pujący: 1) Bóg daje nam więcej, niż potrzebujemy, 
2) jeśli gromadzimy to, składamy, więcej kupujemy, 
wydajemy na siebie, bóg przestaje dawać, ale jeśli 
3) przekazujemy to na dzieło Królestwa Bożego, Bóg 
daje nam więcej do przekazania (Łk 6,38, patrz także 
Łk 16,10–11; 2Kor 9,6–8; Gal 6,6–10; Flp 4,15–19). 
 

Dary powinny być kierowane na dzieło Królestwa Boże-
go. Nowy Testament konkretnie nakazuje, żeby dawać: 

• uboższym wierzącym (2Kor 8,13–14), 

• tym, którzy będą uwielbiać Boga za dar (Hbr 10,24; 
2Kor 9,12–15), 

• na pracę dla Ewangelii, ewangelizację i czynienie 
uczniami (Flp 4,15–19; patrz też Mt 28,18–29; 
1Kor 9,23; 2Tm 2,2), 

• tym, których Bóg powołuje do usługiwania w peł-
nym wymiarze czasu (Dz 18,1–5; 2Kor 8,1–3; 11,9). 

 

Nowy Testament nie wspomina, że musimy wspierać: 

• polityczne organizacje,  

• ekologiczne organizacje,  

• projekty budowlane, 

• ubogich którzy nie chcą zmienić swego życia i chcą 
pozostać „pasożytami społeczeństwa” (mimo iż są 
zdolni do pracy).  

 

Pytanie 29. Co sądzisz? 

Przeczytaj Łk 16,1–3, następnie skup się na wersetach 
9–13. Jak fragment ten opisuje sposób korzystania przez 
dojrzałego mężczyznę / patriarchę ze swoich pieniędzy? 
A. Patriarcha jest na tyle bystry i przewidujący, że do-

brze inwestuje swoje pieniądze i ma ich przez to do-
syć, żeby łożyć na Królestwo Boże. 

B. Patriarcha jest na tyle bystry i przewidujący, by inwe-
stować swoje pieniądze w Królestwo Boże i zyskać 
więcej bogactw, gdy już znajdzie się w niebie. 

C. Patriarcha jest na tyle bystry i przewidujący, by umieć 
odpowiedzialnie zarabiać pieniądze i również służyć 
Bogu. 

 

Oddawanie dziesięciny jest dla mężczyzn, nie 
dla patriarchów. 
Oddawanie dziesięciny to rzecz dla mężczyzn. Może być 
sposobem porządkowania naszego chaosu. Dawanie 
10% jest lepsze, niż dawanie niczego. Chłopiec nikomu 
nic nie daje. On jest biorcą. Czeka, by dostać. Mężczyzna 
jest dawcą, ale według jakiegoś uporządkowanego sy-
stemu. 10 % jest właściwą ilością w przypadku mężczy-
zny. Pamiętam, jak na zajęciach z teologii dr Charles 
Ryrie sugerował, że 9% lub 11% jest lepsze, ponieważ 
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nie jest to rutynowe 10%. Oddawanie procentu nadal 
jednak przynależy do dziedziny porządku. Kryje się w 
nim zagrożenie dumą i legalizmem, ale jeśli nawet nie 
ulegnie takiej degeneracji, stoi na przeszkodzie w osią-
gnięciu dojrzałości. 
 

Mężczyzna może przejść do dojrzałości patriarchy tylko 
wtedy, gdy porzuci ideę oddawania procentu i zobaczy, 
że wszystko i tak należy do Boga. Wtedy zmienia się 
cała konstrukcja jego działań. Staje się zarządcą Bożej 
własności. Patriarcha nie może jedynie pytać, jaki pro-
cent i na co ma dać. Jego pytania są teraz takie: „Jaką 
część bogactwa, które Bóg mi powierzył, On chciałby, 
żebym wykorzystał na mój samochód? Mój dom? Moje 
dzieci? Ewangelizowanie sąsiadów? Pomaganie ubogim? 
Misjonarzy? Kościół?” 
 

Jak być najlepszym zarządcą moich pieniędzy, mojego 
czasu, moich darów, mojej mądrości, mojego poczucia 
sprawiedliwości i miłosierdzia? 
 

Oddawanie dziesięciny jest rzeczą starotestamentowe-
go Izraela, a nie nowotestamentowego Kościoła. Praw-
dę powiedziawszy, według Prawa pobierano trzy oso-
bne dziesięciny. Wszystkie razem dawały ponad 20% 
rocznie. My nie podlegamy systemowi, pod którym 
znajdował się Izrael, a w którym system rządowy był 
blisko związany z religijnym i oba były utrzymywane 
poprzez dziesięciny, przynajmniej do czasu królów. 
 

Oddawanie dziesięciny nie jest dawaniem charaktery-
stycznym dla patriarchy. Jednym z problemów wiążąc-
ych się z dziesięciną jest pokusa, by powiedzieć: „90% 
moich pieniędzy należy do mnie.” Oddawanie dziesię-
ciny jest właściwe mężczyźnie i jest dobre, o ile nie 
zrodzi legalizmu i dumy, ale nie jest dojrzałe i nie jest 
właściwe patriarsze. 
 

Z biblijnego punktu widzenia wszystkie moje pieniądze 
należą do Boga, a ja jestem tylko zarządcą wszystkiego, 
co On mi dał. „Moje jest srebro i moje jest złoto” – mó-
wi Pan Zastępów”. Agg 2,8 
 

Mężczyzna będący moim uczniem opowiedział mi tę 
historię. Zaczął: „Odwiedzałem bogatą, starszą panią, 
z którą byłem zaprzyjaźniony. Mieszkała w luksusowym 
domu blisko rzeki. Wewnątrz domu był basen, kort 
tenisowy, w łazience było spa, wszystko, co chciałeś. 
Gdy ona oprowadzała mnie po domu, pokonałem swo-
ją nieśmiałość i zadałem pytanie, które nie dawało mi 
spokoju: „Muszę cię o coś zapytać. Wiem, że ty i twój 
mąż jesteście dobrymi chrześcijanami i wiernie chodzi-
cie do kościoła. Więc … wiem, że  macie dużo pieniędzy, 
ale jak usprawiedliwiacie wydanie takich pieniędzy na 
ten dom?” „Łatwo” – odpowiedziała. „Oddajemy dzie-
sięcinę.” „Co masz na myśli?” „To, że oddajemy 10% 
Bogu, więc reszta jest nasza.” 
 

Oddawanie 10% dla niej  znaczyło coś zupełnie innego, 
niż oddawanie 10% dla nas. 90%, które jej zostaje, bar-
dzo różni się od 90%, które mi zostaje. Gdyby ona odda-
ła 90%, 10%, które by jej zostało, to byłoby więcej niż 
ja kiedykolwiek będę miał. 
 

Słowo „dziesięcina” znaczy jedna dziesiąta. W Piśmie 
Świętym była ona podatkiem rządowym, nie osobistym 
darem. Nie można zostać patriarchą w 10, 90, a nawet 
w 99 pro-centach. 

 

Pytanie 30. Co sądzisz? 

Przeczytaj Mt 23,23. Jak ten werset powinien stosować 
dojrzały patriarcha? 
A. Patriarcha powinien oddawać dziesięcinę, ale sku-

piać powinien się na właściwym traktowaniu ludzi. 
B. Patriarcha winien przedkładać sprawiedliwość i wier-

ność nad oddawanie dziesięciny. 
C. Patriarcha powinien dawać100%, a nie 10%. 
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DODATEK - odpowiedzi do pytań 
 

Pytanie 1. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 2. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 3. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: C 

Pytanie 4. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 5. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 6. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 7. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: C 

Pytanie 8. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 9. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 10. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: C 

Pytanie 11. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: C 

Pytanie 12. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 13. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: C 

Pytanie 14. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 15. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 16. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 17. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 18. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 19. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: C 

Pytanie 20. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna:  
1. M 
2. M 
3. P 
4. M 
5. M 
6. P 
7. M 
8. M 
9. M 
10. P 

Pytanie 21. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 22. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 23. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 24. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 25. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 26. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: C 

Pytanie 27. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: A 

Pytanie 28. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 29. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: B 

Pytanie 30. Co sądzisz? 

Odpowiedź poprawna: C 
 

 


