Poziom 3 Lekcja 2
UŻYWAJĄC DARÓW, BY SŁUŻYĆ
Opracował Andrew Wommack
Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób można użyć Bożej miłości, którą się wcześniej
otrzymało, by usługiwać nią innym ludziom; jak być efektywnym w służbie innym. 1 List Piotra
4:11 mówi: Jeśli kto mówi, niech mówi jako wyroki Boże (Biblia Gdańska). Zwrot wyroki Boże odnosi
się do Starego Testamentu, w którym Arka Przymierza znajdowała się w Miejscu Najświętszym,
a w niej było umieszczone spisane Słowo Boże. To były wyroki (przykazania), więc kiedy Piotr mówi:
niech mówi jako wyroki Boże, to znaczy „niech mówi jak usta Pana”. Mów, tak jakbyś mówił od Boga.
Czytam dalej: Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był
uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen
(Biblia Warszawska). Jest tu powiedziane, że usługiwać należy nie swoimi własnymi zdolnościami czy
możliwościami, ale możliwościami danymi od Boga.
Jedną ze wspaniałości chrześcijańskiego życia jest to, że dzieląc się, rozmawiając z kimś, nie
robimy tego jedynie za pomocą własnych umiejętności, ale robimy to z Bogiem, który przyszedł
i zamieszkał w nas. On zaczyna mówić przez nas i przepływać przez nas. Dosłownie możemy się stać
opanowani przez Boga i Duch Boży może przez nas przepływać. Dzieląc się z innymi ludźmi trzeba
pamiętać, że to właśnie są tak zwane dary Ducha, które właśnie do tego służą. Bóg wziął każdą osobę
w ciele Chrystusa i dał jej osobliwy dar. 1 List do Koryntian 12 mówi, że każdy otrzymał inny dar,
zgodnie z Jego wolą. Wersety 4-6: A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz
Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.
Według wersetu 7, Bóg działa przez nas wszystkich: A w każdym różnie przejawia się Duch
ku wspólnemu pożytkowi.
Te wersety mówią o tym, że Bóg umieścił nadnaturalne zdolności w każdym z nas. Możesz ich nie
odczuwać, nie być ich świadom, ale tak mówi i obiecuje Słowo Boże. Jeśli doszedłeś już tak daleko
w kursie Uczniostwo, jeśli już uczyniłeś Jezusa swoim Panem, jeśli się nauczyłeś jak przyjmować
od Boga i zacząłeś stosować to w życiu; to mogę ci obiecać, że moc Ducha Świętego już w tobie
działa. W tobie umieszczone są cuda dla innych ludzi. Bóg umieścił cud w postaci ziarna w twoim
wnętrzu, cud dla kogoś innego. To zależy od ciebie, aby być w stanie go uwolnić i przekazać go do ich
życia. Pismo Święte mówi, że to zostało dane każdemu przez Ducha. Ani jedna osoba nie została
pominięta. W 1 Liście do Koryntian 12, wymieniono 9 darów Ducha, którymi są słowo mądrości,
słowo wiedzy, rozróżnianie duchów, dar czynienia cudów, dar uzdrawiania itd. Są jeszcze inne dary
w Liście do Rzymian 12. Musisz je samemu przestudiować i być świadomym każdego jednego z nich,
aby zobaczyć, do którego Duch Święty szczególnie cię namaścił - jakaś szczególna zdolność, aby móc
usłużyć innym. Na przykład nie każdy jest w stanie usługiwać w sposób, w którym ja usługuję. Może
nie masz daru nauczania, ale każda osoba w ciele Chrystusa może nauczać, dzieląc się swoją wiarą
z inną osobą. Są ludzie szczególnie powołani do nauczania, do głoszenia Ewangelii i do przewodzenia
kościołowi. Innym darem wymienionym w liście do Rzymian jest dar gościnności. Wielu z was może
posiadać zdolność lub dar, nie będąc tego świadomym. Chcesz po prostu być błogosławieństwem dla
kogoś. Możesz być osobą, która zaraz po wejściu do pokoju zauważa kogoś, kto wygląda na chorego.
Okazujesz takiej osobie sympatię, wiesz przez co przechodzi i masz pragnienie jej ulżyć i usłużyć jej.
Czy wiesz, że jest to ponadnaturalny dar od Boga?
List do Rzymian mówi o ludziach obdarowanych darem dawania, którzy wiedzą jak zarabiać
pieniądze i wspierać Ewangelię. Taki mają dar i być może ktoś z was jest powołany do czegoś takiego.
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Ktoś z was może mieć dar napominania. Inny może mieś dar zarządzania, nazywany darem niesienia
pomocy. Jest wiele rzeczy, które można robić nie tylko w kościele, ale w codziennym obchodzeniu się
z ludźmi. Niektórzy z was mogą mieć dar zachęcania zniechęconych, coś, czego ja nigdy nie mógłbym
zrobić, jedynie stojąc i nauczając Słowa. Po prostu masz nadprzyrodzony dar do tego, aby wstać, objąć
kogoś ramieniem, pocieszyć i wzmocnić. Chodzi mi o to, że nie musisz patrzeć na to, jak na coś
naturalnego: „Cóż, taką już mam osobowość”. Może samego siebie zakwalifikowałeś do jakiegoś typu
osobowości, ale wiesz co? To nadprzyrodzony dar Boży, umieszczony w twoim wnętrzu, daje
ci zdolność, talenty i perspektywę, dzięki którym idziesz w kierunku robienia konkretnych rzeczy.
Kiedy usługujesz innym, Pismo Święte mówi, że powinieneś być zdolny używać rzeczy, które Bóg
umieścił w tobie. Wszyscy potrzebujemy stać się usługującymi, czy to na pełnym etacie, w naszej
pracy, czy gdziekolwiek jesteśmy. Jeśli chcesz usługiwać swoim sąsiadom czy ludziom w sklepie,
musisz korzystać ze zdolności, które dał ci Bóg, nie ze swoich własnych. Zachęcam cię, byś szukał
Boga, abyś odkrył umieszczone w tobie dary i nie lekceważ ich, jeśli nie jesteś powołany do jednej
ze służb na etacie. Rozpoznajcie, że w każdym z was został umieszczony Duch Święty
z ponadnaturalną zdolnością specyficznie dla was, a później usługujcie tymi darami innym ludziom.
To będzie wymagać czasu i praktyki. Nie będziesz w tym doskonały za pierwszym razem, więc się
nie bój; ćwicz! Jeśli popełnisz błąd, Bóg z tronu nie spadnie, a inni zobaczą szczerość twojego serca.
Sama twoja miłość usłuży, nawet jeśli coś pójdzie nie tak. Zacznij usługiwać innym. Rozpoznaj
to, że jesteś obdarowany przez Boga i zacznij się dzielić z innymi ponadnaturalną zdolnością, która
została ci dana.

Pytania
1. Przeczytaj 1 List Piotra 4:11. Czyimi możliwościami powinniśmy usługiwać?
__________________________________________________________________________________
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:4. Istnieją różne typy i rodzaje darów duchowych, ale jedynym
ich źródłem jest...?
___________________________________________________________________________________
3. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:6. Wybierz poprawną odpowiedź.
A. Bóg działa w jeden sposób.
B. Bóg działa przez ludzi na wiele różnych sposobów.
C. Bóg działa jedynie przez człowieka za kazalnicą.
4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:7. Obecność Ducha Świętego i dary duchowe są dane każdemu
z nas dla dobra wszystkich. Prawda czy fałsz? __________________________________________
5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:8-10. Wymień i zdefiniuj niektóre z darów duchowych, których
Bóg udzielił ludziom.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List do Rzymian 12:6-8. Zdefiniuj duchowe dary od Boga, wymienione w tym
fragmencie.
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Czy któreś z tych darów działają przez ciebie? Jeśli tak, to jakie?
___________________________________________________________________________________
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:7. Komu te dary mają przynosić korzyść?
__________________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
1 List Piotra 4:11 - Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga, jeśli kto usługuje, niech
czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa.
Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen
List do Koryntian 12:4 - A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.
List do Koryntian 12:6 - I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko
we wszystkich.
List do Koryntian 12:7 - A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.
List do Koryntian 12:8-10 - Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego
samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym
Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny
różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków.
Dzieje Apostolskie 27:21-25 - A gdy już długo byli bez posiłku, wtedy Paweł stanął pośród nich
i rzekł: Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie
niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia wzywam was, abyście byli dobrej myśli;
bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego
należę i któremu cześć oddaję, i rzekł: Nie bój się, Pawle; przed cesarzem stanąć musisz i oto darował
ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie; ufam bowiem Bogu,
że tak będzie, jak mi powiedziano.
Dzieje Apostolskie 9:11-12 - Pan zaś do niego: Wstań i idź na ulicę Prostą, i zapytaj w domu Judy
o Saula z Tarsu; oto właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża, imieniem Ananiasz, jak wszedł, i ręce
na niego włożył, aby przejrzał.
1 List do Koryntian 13:2 - I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał
całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym
niczym.
Ew. Marka 16:18 - Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych
ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.
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List do Hebrajczyków 2:3-4 - To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie
zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy
słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz
darami Ducha Świętego według swojej woli.
Dzieje Apostolskie 11:27-28 - W owym to czasie przyszli do Antiochii prorocy z Jerozolimy.
I powstał jeden z nich, imieniem Agabus, i przepowiedział, natchniony przez Ducha, że nastanie głód
wielki na całym świecie; nastał on też za Klaudiusza.
1 List do Koryntian 14:3 - A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu,
i pocieszeniu.
Dzieje Apostolskie 16:16-18 - A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna
dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom
swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego
i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się
do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł.
Dzieje Apostolskie 2:4-11 - I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi
językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród
wszystkich ludów, jakie są pod niebem; gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się,
bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy
ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny
język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei
i Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie
rzymscy, zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach
głoszą wielkie dzieła Boże.
1 List do Koryntian 14:13-14 - Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania
ich. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja.
List do Rzymian 12:6-8 - A mamy różne dary według udzielonej nam łaski; jeśli dar prorokowania,
to niech będzie używany stosownie do wiary; jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu; jeśli kto naucza,
to w nauczaniu; jeśli kto napomina, to w napominaniu; jeśli kto obdarowuje, to w szczerości; kto jest
przełożony, niech okaże gorliwość; kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.
2 List do Tymoteusza 4:11 - …tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi
jest bardzo potrzebny do posługiwania.
Dzieje Apostolskie 13:1 - W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami:
Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem
z Herodem tetrarchą, i Saul.
Dzieje Apostolskie 13:15 - Po odczytaniu ustępów z zakonu i proroków, zwrócili się do nich
przełożeni synagogi, mówiąc: Mężowie bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu ludu,
mówcie.
Przypowieści Salomona 22:9 - Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego
chleba ubogiemu.
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Dzieje Apostolskie 20:28 - Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch
Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią.
Ew. Mateusza 5:7 - Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
List do Koryntian 12:7 - A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj 1 List Piotra 4:11. Czyimi możliwościami powinniśmy usługiwać? Bożymi
możliwościami.
2. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:4. Istnieją różne typy i rodzaje darów duchowych, ale
jedynym ich źródłem jest Bóg Duch Święty.
3. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:6. Wybierz poprawną odpowiedź. B.
ludzi na wiele różnych sposobów.

Bóg działa przez

4. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:7. Obecność Ducha Świętego i dary duchowe są dane
każdemu z nas dla dobra wszystkich. Prawda.
5. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:8-10. Wymień i zdefiniuj niektóre z darów duchowych,
których Bóg udzielił ludziom.
Słowo mądrości = ponadnaturalne objawienie od Boga dla jakiegoś konkretnego celu.
Patrz Dzieje Apostolskie 27:21-25.
Słowo wiedzy = ponadnaturalne objawienie od Boga dotyczące jakiegokolwiek faktu czy
zdarzenia. Patrz Dzieje Apostolskie 9:11-12.
Dar wiary = ponadnaturalna zdolność wiary nie zawierająca zwątpienia czy
rozumowania. Ptrz 1 List do Koryntian 13:2.
Dar uzdrawiania = ponadnaturalna zdolność do uzdrawiania choroby, bez udziału
pomocy ludzkiej czy lekarstw. Patrz Ew. Marka 16:18.
Dar czynienia cudów = ponadnaturalna interwencja, która w efekcie czyni cuda
sprzeczne z prawami natury. Patrz List do Hebrajczyków 2:3-4.
Proroctwo = ponadnaturalna wypowiedz, natchniona przez Boga, wypowiedziana
w zrozumiałym języku. Patrz Dzieje Apostolskie 11:27-28 i 1 List do Koryntian 14:3.
Rozróżnianie duchów = ponadnaturalne objawienie od Boga, dotyczące obecności lub
działania duchów. Patrz Dzieje Apostolskie 16:16-18.
Różne rodzaje języków = ponadnaturalna wypowiedź, zainspirowana przez Boga,
w nieznanym języku dla osoby mówiącej. Patrz Dzieje Apostolskie 2:4-11.
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Dar wykładania języków = ponadnaturalna wypowiedź zainspirowana przez Boga,
interpretująca nieznany język. Patrz 1 List do Koryntian 14:13-14.
6. Przeczytaj List do Rzymian 12:6-8. Zdefiniuj duchowe dary od Boga wymienione w tym
fragmencie.
Proroctwo = ponadnaturalna wypowiedz, natchniona przez Boga, wypowiedziana
w zrozumiałym języku.
Dar usługiwania = usługiwanie innym w praktyczny sposób. Patrz 2 List do Tymoteusza
4:11.
Dar nauczania = wyjaśnianie, tłumaczenie, wykładanie w celu instruowania. Patrz
Dzieje Apostolskie 13:1.
Dar napominania = ponaglanie, doradzanie, ostrzeganie, pouczanie, karcenie,
pocieszanie. Patrz Dzieje Apostolskie 13:15.
Dar dawania = hojne dzielenie się darami z Bogiem i z innymi. Patrz Przypowieści
Salomona 22:9.
Dar zarządzania = liderowanie lub pasterstwo. Patrz Dzieje Apostolskie 20:28.
Dar miłosierdzia = okazywanie współczucia ofierze lub sprawcy. Zobacz Ew. Mateusza 5:7.
7. Czy któreś z tych darów działają przez ciebie? Jeśli tak, to jakie?
8. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:7. Komu te dary mają przynosić korzyść? Wszystkim.
Kiedy używasz darów, by pomagać innym, pozwalasz Bogu pracować przez siebie.
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