Poziom 1 Lekcja 12
INTEGRALNOŚCI SŁOWA BOŻEGO
Opracował Andrew Wommack
Rozdział 4 Ewangelii Marka jest wspaniałym rozdziałem mówiącym o integralności Bożego Słowa,
o jego mocy, charakterze i wierze, jakie Ono w sobie posiada. W dniu, który opisuje ten rozdział,
wygłoszono co najmniej 10 podobieństw. Porównaj Ewangelię Marka 4 z Ewangelią Mateusza 13
i z Ewangelią Łukasza 8, a sam zobaczysz. Znajduje się tam szereg podobieństw, z których jednym
jest podobieństwo o siewcy. W Ewangelii Marka 4:26 czytamy: Tak jest z Królestwem Bożym, jak
z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. Należy pamiętać, że w wersecie 14 ziarnem jest Słowo
Boże. Bóg nie uczy jak być rolnikiem, ale używa spraw naturalnych, by wyjaśniać sprawy duchowe.
Werset 27 mówi: A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie
jak. Wierzę, że to jest ważne. Jezus mówi, że człowiek tak naprawdę nie rozumie, nie wie, jak to się
wszystko dzieje.
Niektórzy ludzie mówią: „Ja po prostu nie rozumiem tego, o czym ty mówisz. W jaki sposób
czytanie Słowa Bożego ma mnie zmienić i obudzić we mnie Boże życie?”. Ja też nie zupełnie
to rozumiem, ale wiem, że to działa. Nie rozumiem, w jaki sposób można umieścić małe nasionko
w glebie i otrzymać z tego łodygę kukurydzy z kolbami w stokrotnym plonie. Nikt nie rozumie tego
do końca, ale to działa i mogę powiedzieć, że Słowo Boże działa tak samo. Czytanie Bożego Słowa,
wypełnianie się nim, wpłynie na twoje podejście, twoje doświadczenie i pojmowanie.
Werset 28: Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże
w kłosie. Ziemia została stworzona, by tak przechowywać ziarno, aby ono wykiełkowało i uwolniło
życie. Twoje serce zostało stworzone dla Słowa Bożego i to dosłownie. Boże Słowo (Biblia) zostało
utworzone, by mogło być umieszczone w twoim sercu. Trzymanie Biblii blisko siebie, trzymanie jej
na stoliku lub noszenie jej wszędzie, nie przyniesie ci życia. Nie uwolni go w twoim życiu. Musisz
wziąć Słowo, potraktować je jak nasionko i zasadzić je w swoim sercu. Kiedy to zrobisz, twoje serce
jest tak zaprojektowane, aby Słowo wydało owoc. Ono automatycznie zacznie zmieniać rzeczy
w twoim życiu. Czytamy dalej, że ziarno wydaje najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże
w kłosie. Oznacza to, że istnieją pewne etapy wzrostu i dojrzałości. Ludzie przychodzą do mnie, cały
czas wyrażając swoją wiarę w Boga, oczekując od Niego czegoś naprawdę dobrego, czegoś, z czym
mógłbym się zgodzić. Ale jeśli niczego nie zrobili, na przykład nigdy nie przyprowadzili nikogo
do Chrystusa, to gwarantuję, że w przeciągu kilku tygodni nie będą mieli służby, prowadząc
programy ewangelizacyjne w telewizji czy w radio.
Pewne rzeczy trzeba robić stopniowo. Istnieją etapy otrzymywania od Boga i o tym mówi
to podobieństwo. Po pierwsze, musisz zacząć, a potem przychodzi nadzieja, a potem wiara, a później
przychodzą rezultaty. Zawsze są jakieś kroki prowadzące do zwycięstwa. Nikt nie jest w stanie ruszyć
natychmiast od zera do tysięcy kilometrów na godzinę. Choć możesz mieć pobożne życzenia, nie
wypełnią się one w ten sposób. Pismo Święte mówi, że Królestwo Boże jest jak ziarno. Słowo musi
zostać zasiane w sercu, a wzrost przychodzi w etapach. Najpierw trawa, potem kłos, a na końcu pełne
ziarno w kłosie. W następnym wersecie czytamy: A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp,
bo nadeszło żniwo. Są pewne etapy, ale na końcu pojawi się dojrzały plon.
Sedno znajduje się w wersecie 35: I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór: Przeprawmy
się na drugą stronę. Jezus przez cały dzień nauczał swoich uczniów o mocy Słowa, przyrównując
je do ziarna, mówiąc jak ono wyzwala Boże życie. Mówił im o tym co najmniej w dziesięciu
podobieństwach, a teraz przyszła pora na test. Mówi im: „Dobrze (oto słowo dane od samego Pana),
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przeprawmy się na drugą stronę jeziora”. Jezus nie powiedział: „Wejdźmy do łodzi, przeprawmy się
do połowy jeziora i utońmy”, ale „Przeprawmy się na drugą stronę”. Następnie wsiadł do łodzi
i zasnął. Historia opowiada o tym, że złapała ich wielka burza, taka, że aż woda zalewała im łódź.
Pamiętaj, że to nie był statek z kajutami, gdzie Jezus mógł spać spokojnie pod pokładem, cały suchy
nie wiedząc co się dzieje. To była otwarta łódź, w której spał Jezus, z chlupoczącą wodą w koło.
Dlaczego ma to znaczenie? Ponieważ On wiedział co się dzieje, ale nadal próbował zasnąć.
Uczniowie się zdenerwowali, przyszli do niego z wyrzutami mówiąc: „Mistrzu, nie obchodzi cię,
że giniemy?”. Innymi słowy, mówią: „Zróbże coś! Bierz się za wiadro i wylewaj wodę! Wiosłuj,
po prostu zrób coś! Przydaj się do czegoś!”.
Dzisiaj ludzie robią to samo. Mówią: „Boże! Dlaczego nic nie zrobiłeś?”. Bóg już coś zrobił.
Zapewnił wszystko, co jest nam potrzebne, przez przebłaganie, którego dokonał Pan Jezus. On jest
autorem Słowa i dał nam wszelkie nasiona, jakich tylko potrzebujemy. Naszym zadaniem jest siać
je w naszych sercach. On dał nam Pismo Święte i naszym zadaniem jest wziąć to ziarno, zasiać
je w sercu i rozmyślać nad nim, aż ono uwolni w nas życie. Ale uczniowie woleli obudzić Jezusa
i powiedzieć: „Dlaczego nic nie robisz?”. Jezus wstał, zgromił wiatr i fale, i nastała cisza. Potem
odwrócił się i rzekł do uczniów: „Dlaczego tak się boicie? Gdzie wasza wiara?”. Jezus nie
powiedział: „Hej, panowie, bardzo przepraszam. Powinienem był coś zrobić”. Nie. Jego zadaniem
było nauczyć ich Słowa i dać im obietnicę, a ich zadaniem było uchwycić się tego Słowa i ufać jego
obietnicy. Bóg wszystko zapewnił przez Jezusa na tej ziemi. Dał ci wszystko czego potrzebujesz, aby
odnieść sukces w każdej dziedzinie życia, przez ziarno Słowa. Wszystko, co musisz zrobić, to wziąć
nasiona słowa Bożego i zasiać je w sercu poprzez czytanie, medytowanie, myślenie o nim,
pozwalając mu zakorzeniać się w tobie. Kiedy to zrobisz, będziesz w stanie wstać i uciszyć każdą
burzę w swoim życiu.
Uważam, że Bóg chciał, aby uczniowie zastosowali słowa Jezusa, gdy powiedział im: „Przeprawmy
się na drugą stronę”. Mogliby powiedzieć: „Według tego wszystkiego, czego uczył nas dzisiaj, jest
to obietnica. Twórca wszechświata powiedział: „przeprawmy się na drugą stronę, a nie przeprawmy
się do połowy i utońmy”. Mogli wziąć Jego słowa, powiązać je z wiarą i zgromić fale i wiatr.
To właśnie Jezus powiedział: „O ludzie małej wiary, dlaczego zwątpiliście?”. Wiesz co? Musimy
uwierzyć w Boże Słowo i działać zgodnie z nim.

Pytania
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:19. Jeśli nie zasiejemy Bożego Słowa w sercu, to co się z nim
stanie?
___________________________________________________________________________
2. Przeczytaj Księgę Jozuego 1:8. Kiedy powinniśmy rozmyślać nad Słowem Bożym?
___________________________________________________________________________
3. Przeczytaj Ew. Jana 6:63. Zgodnie z tym wersetem, Boże Słowo jest...?
___________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:4. Ludzkość nie powinna żyć jedynie dzięki fizycznemu
pokarmowi, ale także...?
___________________________________________________________________________
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5. Przeczytaj List do Efezjan 6:17. Jakiego rodzaju bronią jest Słowo Boże?
___________________________________________________________________________
6. Czy miecz może skrzywdzić wroga?
___________________________________________________________________________
7. Przeczytaj List do Rzymian 8:6. Gdy Słowo Boże zajmie odpowiednie miejsce w naszym
życiu, będziemy mieli...?
___________________________________________________________________________
8. Przeczytaj 2 List do Koryntian 3:18. To na czym się skupiamy, tym się karmimy. Na czym
powinniśmy się skupiać?
___________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Ew. Mateusza 13:19 - Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły
i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę.
Księga Jozuego 1:8 - Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej
we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej
drodze i wtedy będzie ci się powodziło.
Ew. Jana 6:63: Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem
i żywotem.
Ew. Mateusza 4:4 A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
List do Efezjan 6:17 - weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.
List do Rzymian 8:6 - Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.
2 List do Koryntian 3:18 - My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle
chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który
jest Duchem.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj Ew. Mateusza 13:19. Jeśli nie zasiejemy Bożego Słowa w sercu, to co się z nim
stanie? Zły zabierze je i nie wyda ono plonu w naszym życiu.
2. Przeczytaj Księgę Jozuego 1:8. Kiedy powinniśmy rozmyślać nad Słowem Bożym? Dniem
i nocą.
3. Przeczytaj Ew. Jana 6:63. Zgodnie z tym wersetem, Boże Słowo jest duchem i życiem.
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4. Przeczytaj Ew. Mateusza 4:4. Ludzkość nie powinna żyć jedynie dzięki fizycznemu
pokarmowi, ale także...? Ludzkości, nie powinna żyć jedynie dzięki fizycznemu
pokarmowi, ale także każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
5. Przeczytaj List do Efezjan 6:17. Jakiego rodzaju bronią jest Słowo Boże? Mieczem.
6. Czy miecz może skrzywdzić wroga? Tak.
7. Przeczytaj List do Rzymian 8:6. Gdy Słowo Boże zajmie odpowiednie miejsce w naszym
życiu, będziemy mieli...? Gdy Słowo Boże zajmie odpowiednie miejsce w naszym życiu,
będziemy mieli życie i pokój.
8. Przeczytaj 2 List do Koryntian 3:18. To na czym się skupiamy, tym się karmimy. Na czym
powinniśmy się skupiać? Na Panu i Jego chwale.
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