Poziom 1 Lekcja 6
OPAMIĘTANIE SIĘ
Opracował Don Krow
Niektórzy ludzie w sprawie opamiętania dochodzą do nieporozumienia. Opamiętanie, czyli skrucha,
to nie jest osiągnięcie doskonałości, ale zmiana kierunku. Będziemy omawiali przypowieść o Synu
Marnotrawnym, czyli o zagubionym synu. Jezus opowiada historię, która doskonale obrazuje,
co ma miejsce, gdy człowiek postanowi opamiętać się. W Ewangelii Łukasza 15:11-12 Jezus mówi
tak: Potem rzekł: Pewien człowiek miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi część
majętności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majętność.
Młodszy syn pragnął otrzymać swoją część majątku, jeszcze przed śmiercią swojego ojca, co było
dość niespotykane; ojciec jednak go usłuchał i rozdzielił swoją majętność na obu synów. A po niewielu
dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju, i tam roztrwonił swój majątek,
prowadząc rozwiązłe życie. Młodszy syn zabrał swoją część, udał się do dalekiego kraju i żyjąc
na swoją rękę, roztrwonił majątek. Jedno z tłumaczeń mówi, że roztrwonił majątek bawiąc się
i wydając pieniądze na prostytutki.
Czytamy dalej: A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć
niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swej
posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. Zatrudnił się u człowieka z tego dalekiego kraju na stanowisku
świniopasa. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie
dawał. Był tak bardzo głodny, że pragnął świńskiego jedzenia... czegokolwiek, ale nikt mu nie chciał
nic dać. Przepuścił naprawdę wszystko co miał. Werset 17: A wejrzawszy w siebie, rzekł: Iluż
to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Jedno z tłumaczeń mówi,
że wrócił mu rozum. Innymi słowy, słudzy jego ojca mieli więcej niż dość jedzenia, a on umierał
z głodu.
Podjął decyzję; opamiętał się. Opamiętanie to zmiana myślenia, to zmiana serca, która sprawia,
że człowiek się odwraca i idzie w nowym kierunku. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze,
zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń
ze mnie jednego z najemników swoich. „Ojcze, uczyń mnie chociaż niewolnikiem. Zgrzeszyłem
przeciwko tobie, roztrwaniając twój majątek, oraz przeciwko Bogu. Uczyń mnie choćby
niewolnikiem”. Wtedy powstał i poszedł do swojego ojca. Opamiętanie to coś więcej, niż zmiana
postawy, myślenia i serca. Ono sprawia w człowieku chęć podjęcia decyzji, w którą się uwierzyło,
pragnienie odwrócenia się (lub nawrócenia) i pójścia w nowym kierunku. Wszyscy odwróciliśmy się
od Boga, naszego Ojca i od nieba, naszego domu. Księga Izajasza 53:6 mówi tak: Wszyscy jak owce
zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył.
Dalsza część historii ma miejsce w wersetach 20-24: Wstał i poszedł do ojca swego. Jednego
wieczoru opowiadałem tę historię pewnemu człowiekowi, który nigdy wcześniej jej nie słyszał. Ten
człowiek był przekonany, że gdy syn powróci, jego ojciec powie: „Synu, popatrz coś narobił.
Roztrwoniłeś cały mój majątek, wszystko, co w życiu zgromadziłem. Bądź więc moim niewolnikiem”.
Większość ziemskich ojców prawdopodobnie byłaby rozgniewana i miałaby właśnie takie podejście
do sprawy, ale podejście tego ojca było inne. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się
[miłość dla syna wypłynęła z jego serca] i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. Syn zaś
rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać
się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie
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go; dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi, i przyprowadźcie tuczne cielę, zabijcie
je, a jedzmy i weselmy się, dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zginął, a odnalazł się. I zaczęli
się weselić. Zaczęło się przyjęcie!
Kiedyś, kiedy opowiadałem tę historię, ktoś powiedział: „Rozumiem, co Jezus chce powiedzieć.
Jeśli zwrócę się do Ojca w niebie, wołając o miłosierdzie: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie i nie
jestem godzien być Twoim synem”, On mnie przyjmie”. Nasz Niebiański Ojciec okaże współczucie
i nie zrobi z ciebie niewolnika. On przywróci cię do pełnego synostwa z sobą. Bóg czeka. Czy już
zawróciłeś? Dlaczego nie miałbyś zwrócić się do Boga, naszego Ojca i do nieba, naszego domu,
jeszcze dziś?

Pytania
1. Zdefiniuj słowo opamiętanie.
_______________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 13:1-5. Co trzeba zrobić, żeby nie zginąć?
_______________________________________________________________________________
3. Przeczytaj 2 List Piotra 2:3:9. Czego Bóg pragnie dla wszystkich ludzi?
_______________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:19-31. Dlaczego w Ew. Łukasza 16:28 bogacz chciał, żeby ktoś
z umarłych poszedł do jego braci?
_______________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:30. Co musieliby zrobić jego bracia, by uniknąć miejsca męki
(piekła)?
_______________________________________________________________________________
6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:18. Pomimo że nie bezpośrednio, jednak ten werset mówi
o opamiętaniu. Co czeka tych, którzy opamiętają się?
_______________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:20. W ostatniej części tego wersetu są wymienione trzy rzeczy
odnoszące się do pogan. Jakie to rzeczy?
_______________________________________________________________________________
8. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23. Co powiedział Jezus o ludziach, którzy robią swoje, zamiast
wypełniać wolę Boga?
______________________________________________________________________________________

9. Co zauważasz, patrząc na ważność opamiętania w porównaniu z pustym mówieniu o Bogu?
_______________________________________________________________________________
10. Przeczytaj Ks. Izajasza 55:7. Co powinien zrobić bezbożny?
_______________________________________________________________________________
11. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić bezbożny?
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_______________________________________________________________________________
12. Co Bóg uczyni dla osoby, która zrobi te dwie rzeczy wymienione powyżej?
_______________________________________________________________________________
13. Przeczytaj Ew. Łukasza 15:7. Jak reaguje niebo na opamiętanie się jednego człowieka?
_______________________________________________________________________________
14. Przeczytaj Dz. Apostolskie 3:19. Jeśli opamiętasz się i się nawrócisz, co się stanie z twoimi
grzechami?
_______________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Łukasza 13:1-5 - W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością
o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: Czy
myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie.
Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było
większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam,
lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie.
2 List Piotra 3:9 - Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka,
lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy
przyszli do upamiętania.
Ew. Łukasza 16:19-31 - A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty
i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał
u jego wrót owrzodziały. I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy
przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono
Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł
oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze
Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził
mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje
otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki
cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą
stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię
więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo
wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków,
niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich,
upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych
powstał, też nie uwierzą.
Ew. Łukasza 16:30 - A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich,
upamiętają się.
Dz. Apostolskie 26:18 - Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy
szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału
3

z uświęconymi.
Dz. Apostolskie 26:20 - Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie
i po całej krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne
upamiętania.
Ew. Mateusza 7:21-23 - Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;
lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie,
Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów,
i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie
precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
Księga Izajasza 55:7 - Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się
nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!
Ew. Łukasza 15:7 - Powiadam wam: większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się
upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.
Dz. Apostolskie 3:19-20 - Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.

Odpowiedzi
1. Zdefiniuj słowo opamiętanie.
A. To konfrontacja „twarzą w twarz” z nową decyzją.
B. To zmiana myślenia.
C. To zmiana serca, której rezultatem jest nawrócenie do Boga i zejście z naszych dróg
na Jego drogi.
D. To zmiana kierunku, nie doskonałość i zadośćuczynienie.
E. To podjęcie decyzji, która zmienia całkowicie kierunek życia.
F. Zejście ze swoich dróg i całkowite poddanie się Bogu, i Jego drogom.
G. To zwrócenie się osoby do Boga, przez Jezusa Chrystusa.
2. Przeczytaj Ew. Łukasza 13:1-5. Co trzeba zrobić, żeby nie zginąć? Opamiętać się.
3. Przeczytaj 2 List Piotra 2:3:9. Czego Bóg pragnie dla wszystkich ludzi? Aby wszyscy się
opamiętali.
4. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:19-31. Dlaczego w Ew. Łukasza 16:28 bogacz chciał, żeby ktoś
powstał z martwych i poszedł do jego braci? Aby uniknęli miejsca męki.
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 16:30. Co musieliby zrobić jego bracia, by uniknąć miejsca męki
(piekła)? Musieliby opamiętać się.
6. Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:18. Pomimo że nie bezpośrednio, jednak ten werset mówi
o pokucie. Co czeka tych, którzy opamiętają się?
A. Otworzą im się oczy.
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B. Odwrócą się od ciemności do światłości.
C. Odwrócą się od mocy Szatana do Boga.
D. Otrzymają przebaczenie grzechów.
E. Otrzymają dziedzictwo.
7.

8.

Przeczytaj Dz. Apostolskie 26:20. W ostatniej części tego wersetu są wymienione trzy rzeczy
odnoszące się do pogan. Jakie to rzeczy?
A. Pokuta.
B. Zwrócenie się do Boga.
C. Udowodnić swoje nawrócenie uczynkami.
Przeczytaj Ew. Mateusza 7:21-23. Co powiedział Jezus o ludziach, którzy robią swoje, zamiast
wypełniać wolę Boga? Czyniący bezprawie.

9. Co zauważasz, patrząc na ważność opamiętania, w porównaniu z pustym mówieniu o Bogu?
Zbawienie wynika z serca, nie z mówienia.
10. Przeczytaj Ks. Izajasza 55:7. Co powinien zrobić bezbożny? Porzucić swoje drogi.
11. Jakie dwie rzeczy powinien zrobić bezbożny? Porzucić stare myślenie i wrócić do Pana.
12. Co Bóg uczyni dla osoby, która zrobi te dwie rzeczy wymienione powyżej? Udzieli łaski
i miłosierdzia w obfitości.
13. Przeczytaj Ew. Łukasza 15:7. Jak reaguje niebo na opamiętanie się jednego człowieka? Radość
w niebie.
14. Przeczytaj Dz. Apostolskie 3:19. Jeśli opamiętasz się i się nawrócisz, co się stanie z twoimi
grzechami? Moje grzechy zostaną wymazane.
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