Poziom 3 Lekcja 1
BOSKI PRZEPŁYW
Opracował Andrew Wommack
Chciałbym dzisiaj mówić o tym, w jaki sposób możesz pozwolić Bogu przepływać przez siebie,
by usługiwać innym ludziom. Moc Boża i Jego namaszczenie jest w tobie, ale w jaki sposób przenieść
je na innych ludzi? Jest kilka fragmentów Pisma Świętego, od których moglibyśmy zacząć.
W Liście do Filemona 6 Paweł się modli: Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła
poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Pierwszym krokiem do stania się
kanałem przepływu Bożej mocy przez ciebie jest poznanie wszystkich dobrodziejstw, które są w tobie.
Nie możesz dać czegoś, czego nie posiadasz, ale gdy już odkryjesz, co jest w twoim wnętrzu,
automatycznie to wszystko zacznie się dziać. Zaczniesz dzielić się z innymi swoim entuzjazmem, tym,
co Bóg robi w twoim życiu i automatycznie niektórzy ludzie doznają od ciebie pomocy.
W 1 Liście Jana 4:7-8 czytamy: Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy,
kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
Za każdym razem, kiedy czujesz przepływ miłość w stosunku do innej osoby, to Bóg oddziałuje na nią
przez ciebie. W języku greckim istnieją 4 słowa określające jakiś rodzaj miłości, ale najwyższą formą
miłości jest agape, czyli ponadnaturalny, Boży rodzaj miłości. Jest różnica, którą musisz być w stanie
rozpoznać, pomiędzy odczuwaniem czyjejś atrakcyjności, czy pożądaniem kogoś, a tą ponadnaturalną
wyższą formą Bożej miłości. Jeśli kiedykolwiek rozpoznasz, że Boża miłość przepływa przez ciebie,
zauważysz, że ona nie szuka swego, czyli nie jest egoistyczna. Możesz to zweryfikować zaglądając
do 1 Listu do Koryntian 13:4-8, gdzie są podane cechy Bożego rodzaju miłości. Taka miłość nie jest
zazdrosna, egoistyczna, nie służy samej sobie itd. Musisz sprawdzić czy twoje pojęcie miłości
to naprawdę miłość Boża - nie samolubna, nie przynosząca ci żadnych korzyści; sprawdzić, czy nie
kochasz kogoś ze względu na to, co on może dla ciebie zrobić. Kiedy wzrastasz w rozpoznawaniu
Bożej miłości; gdy zauważasz, że ta miłość przepływa przez ciebie w stosunku do innych, wtedy
wiesz, że to działanie Boże. Kiedy prawidłowo rozpoznasz, że to miłość Boża, niech za tym pójdą
słowa zachęty albo czyny - zrób coś.
Były chwile, że podczas modlitwy przychodziła mi na myśl jakaś osoba, wtedy Boża miłość
i współczucie płynęły ze mnie w jej kierunku. Nie było żadnego powodu, dla którego miałoby się
to dziać; to było ponadnaturalne. Nauczyłem się wtedy dzwonić do takiej osoby, pisać list albo w jakiś
inny sposób kontaktowałem się z nią. Prawie za każdym razem kiedy tak robiłem, ta osoba mówiła:
„Chłopie, to Bóg przez ciebie do mnie mówił i dotknął mojego życia”. Wiesz dlaczego się tak działo?
Działo się tak, ponieważ wyczułem tę miłość, Boże współczucie, które wypływa ze mnie w stosunku
do danej osoby. Wiem, że kiedy to czuję, to nie ja - to Bóg. Bóg jest miłością i kiedy kocham innych
ludzi, to On kocha ich przeze mnie. W ten sposób usługiwał Jezus. Ew. Mateusza 14:14: I wyszedłszy,
ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. Moc Boża przepływała
przez Jezusa, przez współczucie i miłość, którymi usługiwał. W Ew. Mateusza 8:2-3, pewien
trędowaty, który będąc nieczystym, nie mógł być przez kogokolwiek dotknięty według Żydowskiego
Prawa (nikt nie mógł go dotykać, ponieważ sam zostałby zarażony i stałby się także nieczystym);
wzniósł swój głos i zawołał z oddali: Panie, jeśli chcesz, możesz mię oczyścić. I wyciągnąwszy rękę,
dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony! I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus
poruszony współczuciem względem trędowatego, dotknął go. Studiując Pismo Święte zauważysz
to współczucie i Bożą miłość w wielu miejscach. To nie są tylko emocje, ale jest to wypływające z nas
współczucie.
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Wisząc na krzyżu, Jezus ukochał ludzi wokół siebie tak bardzo, że powiedział: Ojcze, przebacz
im; bo nie wiedzą co czynią (Ew. Łukasza 23:34). Ci ludzie właśnie Go ukrzyżowali, mimo
to, On miał współczucie dla nich i prosił Boga, by im przebaczył. On wiedział, że to nie było tylko
uczucie, gęsia skórka, czy emocje; to był Jego wybór. Mimo wszystko On poczuł i okazał względem
nich współczucie. Każdy z was, narodzonych na nowo, posiada Boga żyjącego w swoim wnętrzu.
Według wersetu, od którego zaczęliśmy, 1 List Jana 4:8; Bóg jest miłością i chce przepływać przez
ciebie, by sięgać innych. By to zrobić, On uwolni swoje współczucie. Poczujesz, jak ono wypływa
z ciebie względem innych. Kiedy to się stanie, będziesz musiał odpowiedzieć.
Nie zawsze musisz zrobić coś niezwykłego. To wcale nie musi wyglądać jak: „Tak mówi Pan”.
Czasami, jeśli poczujesz Boże współczucie względem kogoś, podejdź do niego, obejmij go i powiedz
mu: „Bóg cię kocha i ja też”. Kiedyś to zadziałało, kiedy miałem sytuację podbramkową. Prawie
chciałem wybiec z kościoła; ludzie kłamali na mój temat, a nawet jedna osoba groziła mi śmiercią.
Byłem zrezygnowany. Modliłem się: „Boże, na co to wszystko? Nikt nie docenia tego, co staram się
robić”. Walczyłem z diabłem w tej kwestii i zadzwonił do mnie przyjaciel, z bardzo daleka.
Porozmawiał ze mną przez chwilę i powiedział: „Wiesz po co dzwonię? Chciałem ci tylko powiedzieć,
że cię kocham. Modliłem się i poczułem miłość Bożą względem ciebie. Doceniam cię”. Powiedział
tylko tyle. On o niczym nie wiedział, ale Bóg go użył. Wiedziałem, że to On mówi, że mnie kocha
przez tę osobę. To pomogło mi w służbie i zmieniło moje życie.
To nie muszą być jakieś głębokie, wzniosłe słowa. Bóg jest miłością i jeśli tylko rozpoznasz, że ona
przepływa przez ciebie, to jest to Boży przepływ - natchnione życie Boga. Kiedy to poczujesz, idź
za tym. Idź i zrób coś, powiedz coś, bądź błogosławieństwem dla innych. Bóg włoży Swoje słowa
w twoje ustach. On cię użyje i wypuści ludzi na wolność, gdy będziesz poruszony współczuciem
i będziesz służył ludziom wokół siebie.

Pytania
Uwaga: W tej lekcji będziemy badać jak pozwolić, aby to, co Bóg włożył w nasze wnętrza,
wypływało z nas na innych.
1. Przeczytaj List do Filemona 6. Jak zrobić pierwszy krok, by pozwolić Bogu przez nas
przepływać?
___________________________________________________________________________
2. Przeczytaj 1 List Jana 4:7-8. Kto jest prawdziwym źródłem, umożliwiającym nam kochanie
innych?
___________________________________________________________________________
3. Andrew wnioskuje, że za każdym razem, kiedy czujesz jak wypływa z ciebie miłość, jest
to Bóg wypływający z ciebie. Jakie wyrażenie z 1 Listu Jana 4:7 udowadnia tę tezę?
___________________________________________________________________________
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:4-8. Wymień cechy charakteryzujące Bożą miłość.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 14:14. Czym Jezus był dotknięty, kiedy usługiwał innym?
___________________________________________________________________________
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:37-40. Kiedy wychodzimy komuś z pomocą we współczuciu
i z miłością, komu okazujemy miłość i troskę?
___________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
Liście do Filemona 6 - Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie
wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie.
1 List Jana 4:7-8 - Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje,
z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
1 List Jana 4:7 - Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje,
z Boga się narodził i zna Boga.
1 List do Koryntian 4:4-8 - Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie
jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli
nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa,
wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są
proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
Ew. Mateusza 14:14 - I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych
spośród nich.
Ew. Mateusza 25:37-40 - Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie! Kiedy widzieliśmy
cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię
przychodniem i przyjęliśmy cię albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo
w więzieniu, i przychodziliśmy do ciebie? A król, odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam
wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.
List do Hebrajczyków 6:10 - Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele
waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie.
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Odpowiedzi
Uwaga: W tej lekcji będziemy badać jak pozwolić, aby to, co Bóg włożył w nasze wnętrza,
wypływało z nas na innych.
1. Przeczytaj List do Filemona 6. Jak zrobić pierwszy krok, by pozwolić Bogu przez nas
przepływać? Trzeba zacząć zgłębiać wszystkie dobrodziejstwa, które Bóg w nas umieścił
przez Jezusa Chrystusa.
2. Przeczytaj 1 List Jana 4:7-8. Kto jest prawdziwym źródłem, umożliwiającym nam kochanie
innych? Boga, bo Bóg jest miłością (1 List Jana 4:8).
3. Andrew wnioskuje, że za każdym razem, kiedy czujesz jak wypływa z ciebie miłość, jest
to Bóg wypływający z ciebie. Jakie wyrażenie z 1 Listu Jana 4:7 udowadnia tę tezę? Bóg jest
miłością (On jest źródłem).
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 13:4-8. Wymień cechy charakteryzujące Bożą miłość. Miłość
jest nieskora do gniewu i jest cierpliwa. Jest tu użyty czas teraźniejszy, co oznacza,
że miłość cały czas taka jest. Miłość jest dobra. Objawia się w dobrych uczynkach. Jest
tu użyty czas teraźniejszy, co oznacza, że miłość cały czas taka jest. Miłość nie zazdrości.
Nie zazdrości powodzenia i dóbr innych. Nie szuka złego. Nie chwali się sama sobą. Nie
jest pyszna. Nie nadyma się sama sobą. Nie jest pochłonięta sobą. Nie jest dumna
i arogancka. Nie zachowuje się nieprzystojnie. Nie używa przemocy w obronie tego,
co prawdziwe. Nie jest opryskliwa. Nie szuka korzyści dla siebie. Nie jest skupiona
na sobie. Nie daje się łatwo sprowokować. Nie wpada szybko w gniew, nie jest
wybuchowa. Nie myśli o niczym złym. Nie myśli o złych cechach innych. Nie zapamiętuje
pomyłek. Nie raduje się z nieprawości. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Miłość cieszy
się prawdą. Zakrywa wszystko. Zawsze wspiera. Nigdy się nie poddaje. Wszystkiemu
wierzy. Miłość zawsze ufa. Miłość nigdy nie zawodzi. Zawsze upraszczając. Będzie trwać
do końca i przez całą wieczność.
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 14:14. Czym Jezus był dotknięty, kiedy usługiwał innym? Jezus był
dotknięty współczuciem względem innych. Słownik definiuje słowo współczucie jako
„odczuwanie żalu i smutku z powodu złego powodzenia innych ludzi, ubolewanie nad kimś;
litowanie się”.
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 25:37-40. Kiedy wychodzimy komuś z pomocą we współczuciu
i z miłością, komu okazujemy miłość i troskę? Samemu Jezusowi.
(zobacz List do Hebrajczyków 6:10).
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