Poziom 3 Lekcja 5
PRZEŚLADOWANIE
Opracował Don Krow
Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad tematem prześladowania, w kontekście słów Jezusa
z Ew. Mateusza 10:16-23. Jezus chciał przygotować swoich uczniów na opór; chciał, żeby wiedzieli,
że sprzeciw nadejdzie. Każdy kto żyje pobożnie, z Chrystusem w centrum, będzie przechodził przez
prześladowania (2 List do Tymoteusza 3:12). Prześladowania nie można zgromić. Wróg może za nim
stać, ale prześladowanie jest częścią opowiadania się za prawowiernością. Ci, którzy żyją Bożym
życiem, będą doświadczali prześladowań. Jezus przygotowuje na to swoich uczniów mówiąc: Oto
Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice
(Ew. Mateusza 10:16). Jezus mówi: „Słuchajcie mnie chłopaki! Chcę, żeby to do was dotarło. Wyślę
was, jak owce między wilki”. Owce to chyba najbardziej bezbronne, najbardziej zależne zwierzęta,
jakie znam. Owca nie posiada szponów, ani jadu węża; nie ma jak się bronić. Jej jedyną obroną jest
pasterz.
Pasterskim obowiązkiem jest trzymanie wilków z dala od stada, ale Jezus mówi tutaj o czymś
zupełnie odwrotnym: „Wysyłam was jak owce do stada wilków”. Czy to nie jest ciekawe? Jezus mówi
w ten sposób, by przygotować swoich uczniów na nadchodzącą opozycję. List do Efezjan 6:12 mówi:
Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko
zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym
złościom, które są wysoko. Opozycja nadejdzie. Częścią chrześcijańskiego życia jest opozycja i Jezus
chce, byś był tego świadom. On chce cię na nią przygotować, dlatego mówi: bądźcie tedy roztropni jak
węże (Ew. Mateusza 10:16). Roztropny, czyli mądry w każdej sytuacji. Nie musisz sam powodować
problemów, ale używaj mądrości, którą nosisz w sobie. Roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.
I nagle dodaje: Strzeżcie się ludzi (Ew. Mateusza 10:17). Wróg będzie używał ludzi.
List do Efezjan 2:2 mówi, że kiedyś my sami chodziliśmy: według modły tego świata, naśladując
władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Szatan będzie używał
ludzi, żeby się przeciwstawić nam, przeciwstawić się celom Jezusa Chrystusa i Słowu Bożemu.
I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach
(Ew. Mateusza 10:17). Paweł powiedział: Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń
bez jednego, trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień
i noc spędziłem w głębinie morskiej. (2 List do Koryntian 11:23-24). Jezus powiedział, że będziemy
przyprowadzani przed rządzących. Nawet rząd będzie czasami używany, by stanąć w opozycji
przeciwko celom Jezusa Chrystusa. Będziecie przyprowadzani przed namiestników i królów
z powodu Jezusa, aby zaświadczyć przed nimi, dla nich lub przeciwko im.
Jestem nauczycielem w Charis Bible College. Prowadziłem wykład na temat ewangelizacji
i opowiadałem studentom, jak mogliby używać ewangelizacyjnych listów i swojego świadectwa,
by wychodzić do zgubionych. Sam napisałem i wysłałem taki list do około 100 ludzi. W kilka dni
później dostałem telefon od pewnej kobiety z miasta, o imieniu Mary Anne. Powiedziała: „Nie ujdzie
ci to na sucho; nie możesz mi mówić o Jezusie Chrystusie - nie ujdzie ci to na sucho. Jak w ogóle
zdobyłeś mój adres?”. Odpowiedziałem: „Cóż, z książki telefonicznej”. Ona na to: „Jesteś kłamcą!
Moje nazwisko i adres nie są zamieszczone w książce telefonicznej!”. Odpowiedziałem: „Ale stamtąd
je dostałem”. „Jutro policja się z tobą skontaktuje”. Pomyślałem sobie: „Czy Biblia jest w ogóle
prawdziwa?”. Policja skontaktowała się ze mną następnego dnia i spędziła ze mną 2 godziny, starając
się mnie przesłuchać.
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Widzisz co chcę powiedzieć? Policja zmarnowała 2 godziny swojej pracy, kiedy przestępcy
biegają wolno po ulicach. Dlaczego? Ze względu na Jezusa Chrystusa, ze względu na Ewangelię.
Czy Słowo Boże naprawdę jest prawdą? Jeśli oprzesz się na Słowie Bożym, jeśli jesteś odważny,
by świadczyć, jeśli jesteś odważny, by głosić Jezusa i żyć sprawiedliwym życiem między ludźmi,
opozycja się pojawi. Są moce dobra i są moce zła. Jezus ostrzegł swoich uczniów, by byli
na to przygotowani.
On powiedział w Ew. Mateusza 10:19: A gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i co macie
mówić; albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Z Bożym Duchem przyjdzie
mądrość, tak jak do Szczepana. Ludzie nie mogli znieść mądrości, w której przemawiał. Jezus mówi
w wierszach od 22- do 23: I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa
do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie
do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy
przyjdzie. Opozycja przeciw sprawiedliwości Jezusa Chrystusa jest rzeczywistością - jeśli tylko jesteś
wykonawcą Słowa, a nie tylko słuchaczem.
Pewnego dnia znalazłem się w parku i zobaczyłem starszą panią siedzącą na huśtawce.
Pomyślałem sobie: „Wygląda niegroźnie; nie zrobi mi krzywdy”. Zapytałem ją, czy mogę się
przysiąść, po czym usiadłem i zacząłem z nią rozmawiać. Dowiedziałem się, że na imię miała Jane,
więc ją zapytałem: „A tak w ogóle, to czym się zajmujesz?”. Ona na to: „Jestem już staruszką, nigdzie
już nie pracuję. Jestem na emeryturze. A ty czym się zajmujesz?” - zapytała. „Pracuję w organizacji
para-kościelnej”. Nagle jej twarz zmieniła się. „Tylko mi nie mów o Bogu! Nie waż się mówić
o Jezusie!” - powiedziała. Powiedziałem jej: „Jane, nie powinnaś tak mówić”, ona na to: „Jeśli sam
Jezus stałby tutaj przede mną, naplułabym mu w twarz!”. Odpowiedziałem: „Jane! Nie powinnaś
mówić takich strasznych rzeczy! Musiałaś doznać wiele cierpienia od kościoła, skoro tak mówisz, ale
Jane, nie powinnaś tak mówić! Pozwól, że opowiem ci o mojej rodzinie”. „Nie!” – krzyknęła: „Masz
do mnie nie mówić. Masz zamiar mi mówić o Jezusie Chrystusie i o tym, co Bóg zrobił w twojej
rodzinie, a ja nie mam zamiaru ci na to pozwolić. Zakazuję ci mówić”. Odpowiedziałem: „Jane,
proszę, muszę ci powiedzieć o Jezusie”. Ona odpowiedziała: „Nie! Mówię ci, ZAMKNIJ SIĘ!”.
Miała ze sobą małego pieska na smyczy, którego tak długo ciągnęła do siebie, aż ten w końcu z nią
usiadł i zaczął na mnie warczeć, po czym odeszła. Kobieta straciła nad sobą panowanie, z powodu
ducha nieposłuszeństwa, który w niej się obudził. Była całkowicie pod kontrolą wroga. Pomyślałem:
„Nie przywykłem do tego, aby ludzie na mnie krzyczeli. Nie przywykłem do krzyczenia mi w twarz”.
Ale w stosunku do Jane nie czułem nic innego jak współczucie i miłość. Ona całkowicie straciła nad
sobą kontrolę, a ja doskonale panowałem nad sobą. Poszedłem do domu i powiedziałem: „Panie,
wiesz co? Największym cudem było to, że ja panowałem nad sobą. Kiedy ta kobieta skakała
mi do oczu; nie czułem nic innego, jak tylko miłość i współczucie”.
Prześladowanie i opozycja przyjdą, kiedy pójdziemy w imieniu Jezusa. Ten sam Boży Duch,
który daje odwagę do głoszenia Jezusa, nawet kiedy jesteśmy odrzuceni ze względu na Jego imię;
ten sam Duch da nam pocieszenie i siłę w każdej sytuacji.

2

Pytania
1. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 3:12. Ci, którzy żyją pobożnie, będą doświadczali czego?
___________________________________________________________________________
2. Jak byś zdefiniował prześladowanie?
___________________________________________________________________________
3. Ew. Marka 4:16-17. Z jakiego powodu przychodzi ucisk i prześladowanie?
___________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:1, 4. Czym skutkowało prześladowanie w Jerozolimie?
___________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 5:10-12. Nad prześladowanymi jest błogosławieństwo. Nad
prześladowanymi ze względu na?
___________________________________________________________________________
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 5:12. Czego wierzący mogą się spodziewać w przyszłości, będąc
prześladowanymi za sprawiedliwość?
___________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:4-5. Kogo prześladował Saul?
___________________________________________________________________________
8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:1. Kogo prześladował Saul w rzeczywistości?
___________________________________________________________________________
9. Przeczytaj List do Galacjan 6:12 Judaiści z Listu do Galacjan próbowali dodać do Ewangelii
przymus przestrzegania religijnego Prawa. Czego chcieli uniknąć?
___________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
2 List do Tymoteusza 3:12 - Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie,
prześladowanie znosić będą.
Ew. Marka 4:16-17 - Podobnie, zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro usłyszą słowo,
zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk
lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą.
Dzieje Apostolskie 8:1,4, - A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie
rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów,
rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli
z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę.
Ew. Mateusza 5:10-12 - Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości,
albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować
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was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się,
albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed
wami.
Ew. Mateusza 5:12 - Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak
bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Dzieje Apostolskie 9:4-5 - A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu,
czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego
ty prześladujesz;
Dzieje Apostolskie 9:1 - A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pańskim,
przyszedł do arcykapłana.
List do Galacjan 6:12 - Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was
do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj 2 List do Tymoteusza 3:12. Ci, którzy żyją pobożnie, będą doświadczali
prześladowania.
2. Jak byś zdefiniował prześladowanie? Znęcanie się; powodowanie cierpienia ze względu
na wiarę.
3. Ew. Marka 4:16-17. Z jakiego powodu przychodzi ucisk i prześladowanie? Ze względu
na Słowo, aby je zabrać.
4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:1, 4. Czym skutkowało prześladowanie w Jerozolimie?
Ludzie rozeszli się wszędzie, opowiadając Słowo Boże.
5. Przeczytaj Ew. Mateusza 5:10-12. Nad prześladowanymi jest błogosławieństwo. Nad
prześladowanymi ze względu na sprawiedliwość.
6. Przeczytaj Ew. Mateusza 5:12. Czego wierzący mogą się spodziewać w przyszłości, będąc
prześladowanymi za sprawiedliwość? Wspaniałej nagrody w niebie.
7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:4-5. Kogo prześladował Saul? Jezusa.
8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 9:1. Kogo prześladował Saul w rzeczywistości? Uczniów
(chrześcijan) Pańskich.
9. Przeczytaj List do Galacjan 6:12. Judaiści z Listu do Galacjan próbowali dodać do Ewangelii
przymus przestrzegania religijnego Prawa. Czego chcieli uniknąć? Chcieli uniknąć
prześladowania za krzyż Chrystusa. Innymi słowy, chcieli uniknąć prześladowania, które
przyszło za głoszenie, że zbawienie jest z łaski, przez wiarę w Chrystusa.
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