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JAKI CEL WYZNACZYĆ DLA SWOJEGO ŻYCIA W NOWYM ROKU? 

OTO PROPOZYCJA SAMEGO BOGA: 

Filip. 3:7-14 

7 Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na. Chrystusa za szkodę. 

8. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie 

Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za 

śmiecie, żeby zyskać Chrystusa 

9. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która 

się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, 

10. Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach 

jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci, 

11. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. 

12. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, 

ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. 

13. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię: zapominając o 

tym, co za mną, i zdążając do tego, co przede mną, 

14. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w 

Chrystusie Jezusie. 

 

Werset 7-8: 

 Jaką pozycję, osiągnięcia, sprawy uznaje ap.Paweł za szkodę wobec poznania Chrystusa? 

Co osiągnął ap.Paweł, jeżeli chodzi o ziemskie sprawy wg wersetu 5 i 6? 

 

5 Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z 

Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, 

6 Co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, 

człowiek bez nagany. 

 

Jakie ja mogę wymienić porównywalne do ap.Pawła osiągnięcia, pozycje, sprawy? 

np. 

a) Hebrajczyk z Hebrajczyków, a w moim dotychczasowym życiu? 

b) wykształcenie jako faryzeusz (religijne stronnictwo), a w moim dotychczasowym życiu? 

c) żarliwość-gorliwość dla Boga..., a u mnie? 

d) był bez nagany - jeżeli chodzi o przestrzeganie Bożych przykazań - a jak to jest u mnie? 

 

Werset 9 Co apostoł Paweł uznaje za śmieci? W porównaniu z czym wszystkie inne rzeczy 

(jak np. pozycja społeczna, wykształcenie a nawet gorliwość i posłuszeństwo przykazaniom) 

to śmieci? 

 

Werset 9 - Co to znaczy znaleźć się w Nim (w Chrystusie)? Czy, aby znaleźć się w Nim 

potrzebuję bardziej się starać być sprawiedliwy, spełniający dobre uczynki zgodnie z 

Bożymi przykazaniami? 

 

Jak dochodzi do usprawiedliwienia z Boga i na podstawie jakiej wiary? 
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I List św. Jana 1:9 Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści 

nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. 

List do Rzymian 10:9 Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w 

sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. 

 

Czym jest ta wiara serca? Jakie sfery naszej duszy dotyka ta wiara (zaufanie)? 

 

List do Galacjan 3:27 Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, 

przyoblekliście się w Chrystusa. 

 

werset 10 

Jak poznać Boga? 

 

Mówiąc o poznaniu ap.Paweł używa czasownika "gineskein" co oznacza nie intelektualne 

zapoznanie się z jakimiś faktami o Bogu, ale o "osobiste doświadczenie drugiej osoby". 

 

Jak praktycznie był zastosowany ten czasownik poznać w Biblii? 

W Starym Testamencie I Mojżeszowa 4:1 

„Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina” 

Sprawdzałem to słowo obcował w Biblii Hebrajskiej i zostało tam użyte słowo "jada" co 

oznacza poznać. 

Tak więc słowo poznać użyte zostało tutaj na określenie intymnego zbliżenia Adama i Ewy. 

Podobnie w N.T. - nie poznawał Marii do czasu aż porodziła syna. 

Czyli nie miał z Marią intymnego zbliżenia aż urodziła Jezusa. Potem dopiero Jezus miał 

braci i siostry. 

Ewangelia św. Marka 3:32 A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i 

bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię. 

 

Czy poznałem i poznaję Jezusa? 

Czyli czy zawarłem z Panem Jezusem tak bliską, osobistą relację, czy Jezus stał się 

najbliższą osobą w moim życiu? 

Czy nadal jest taką najbliższą osobą? 

 

Werset 10 dalej -  

Jak doznać mocy zmartwychwstania Jego? 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest przejawem olbrzymiej mocy. Dlaczego? 

 

Moce diabelskie chciałyby, aby Chrystus pozostał w grobie i nie dokonało się 

zmartwchwstanie. Tak więc Chrystus swoją mocą pokonał wszystkie moce diabelskie! 

 

Ale jak my mielibyśmy doznać tej mocy zmartwychwstania? 

 

a) List do Rzymian 6:4 Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy 

jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie 

prowadzili. 
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Przez prowadzenie zmienionego życia na wzór Chrystusa. Jak jeszcze? 

 

b) I Kor.6:14 A Bóg i Pana wskrzesił, i nas wskrzesi przez moc swoją. 

 

Moc zmartwychwstania Chrystusa przejawi się przez wskrzeszenie nas podczas Jego 

Przyjścia po nas, po Kościół. 

 

c) Ewangelia św. Jana 11:25 Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto we 

mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. 

 

Moc zmartwychwstania przejawia się  w tym, że ci, którzy doznali duchowej śmierci i 

zmartwychwstania do nowego życia dla Jezusa, choćby umarli - będą żyć wiecznie. 

 

Werset 10 dalej - Jak uczestniczyć w cierpieniach Jego? 

 

Zwróćmy uwagę na obecnie tworzone pieśni przez znane chrześcijańskie zespoły jak TDG 

czy osoby jak Beata Bednarz. 

We współczesnych pieśniach nie ma mowy o potrzebie doświadczania przez nas cierpienia, 

nie ma koncentracji na cierpieniach krzyża. 

A do czego jesteśmy powołani: do zwiastowania Chrystusa ukrzyżowanego. 

A w pieśniach jest mowa o chwale Chrystusa, o Jego wielkości o tym, że my doznajemy 

chwały, że stoimy przed Jego tronem... 

To wizja przyszłości. 

Ale zanim Chrystus doznał chwały w niebie, to najpierw przeszedł przez cierpienie na ziemi. 

Czy chcemy mieć wspólnotę w Jego chwalę, bez cierpienia? 

 

Dlaczego mamy mieć udział w Jego cierpieniu? 

 

a) II Koryntian 1:4 Który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy 

są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg 

pociesza. 

5 Bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie 

spływa na nas pociecha. 

 

Kiedy cierpimy to Chrystus może nas zrozumieć, bo sam cierpiał, może nas wzmocnić i 

pocieszyć, po co? 

Abyśmy mogli rozumieć i pocieszać innych cierpiących! 

 

b)  

List do Hebrajczyków 5:8 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 

wycierpiał, 

I List św. Piotra 4:1 Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, 

gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, 

Abym uczył się być posłuszny, abym też przestawał grzeszyć. Bo jak trwoga to do ? 
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c) II List do Koryntian 12:7 Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, 

wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się 

zbytnio nie wynosił. 

 

Aby mnie ustrzec przed ewentualnym grzechem, który mógłbym popełnić. Biednym, abym 

Bóg wie, że mógłbym popaść w miłość posiadanych pieniędzy... 

Niedomagającym cieleśnie, bo Bóg wie, że może będąc zdrowym wpadałbym na jakieś 

głupie pomysły. Np.? 

 

Werset 10 

Jak być do Niego podobnym w Jego śmierci? 

 

Co było największym bólem umierającego Chrystusa? 

 

Ojcze mój, czemuś mnie opuścił...  

Być podobnym do Chrystusa w Jego śmierci oznacza, aby największym bólem mojego życia 

była możliwość zerwania relacji z Ojcem z powodu grzechu! 

 

Co Chrystus umierając rzekł na końcu? 

W ręce Twoje powierzam Ducha mego. 

 

Być podobnym do Chrystusa w Jego śmierci to mieć największe pragnienie, aby mojego 

ducha powierzyć w ręce Ojca. 

 

Za kogo mamy siebie uważać - dla kogo umarłych? 

 

List do Rzymian 6:10 Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla 

Boga. 

List do Rzymian 6:11 Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu 

 

 

Werset 11. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. 

 

Jakiego zmartwychwstania dostąpimy w tym zjednoczeniu z Chrystusem? 

 

Hebr. 8:12 

12. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, A grzechów ich nie wspomnę więcej. 

 

 

Ps. 103:2 

2. Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! 

 

Ps. 103:12 

12. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze. 

 

1 Tes. 5:21-22 
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21. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. 

22. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. 

 

Jak. 5:8-9 

8. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. 

9. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u drzwi 

stoi. 

 

 


