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W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej.

skróty nazw ksiąg  biblijnych zastosowane w kursie

-  Księga Abdiasza
-  Księga Aggeusza
-  Księga Amosa
-  Księga Daniela
-  Dzieje Apostolskie
-  List do Efezjan
-  Księga Estery
-  Księga Ezdrasza
-  Księga Ezechiela
-  List do Filemona
-  List do Filipian
-  List do Galacjan
  (List do Galatów)
-  Księga Habakuka
-  List do Hebrajczyków
-  Księga Izajasza
-  Ewangelia Jana
-  I List Jana
-  II List Jana
-  III List Jana
-  List Jakuba
-  Księga Jeremiasza
-  Księga Joba  (Księga Hioba)
-  Księga Joela
-  Księga Jonasza
-  Księga Jozuego
-  List Judy
-  Księga Kaznodziei Salomona  
 (Księga Koheleta)

-  II List Piotra
-  Przypowieści Salomona   
 (Księga Przysłów)

-  Księga Psalmów
-  Księga Rut
-  List do Rzymian
-  I Księga Samuela
-  II Księga Samuela
-  Księga Sędziów
-  Księga Sofoniasza
-  I List do Tesaloniczan
-  II List do Tesaloniczan
-  Treny  (Lamentacje)
-  I List do Tymoteusza
-  II List do Tymoteusza
-  List do Tytusa
-  Księga Zachariasza
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-  List do Kolosan
-  I List do Koryntian
-  II List do Koryntian
-  I Księga Kronik
-  II Księga Kronik
-  I Księga Królewska
-  II Księga Królewska
-  Ewangelia Łukasza
-  Księga Malachiasza
-  Ewangelia Marka
-  Ewangelia Mateusza.
-  Księga Micheasza
-  I Księga Mojżeszowa   
 (Księga Rodzaju)

-  II Księga Mojżeszowa   
 (Księga Wyjścia)

-  III Księga Mojżeszowa   
 (Księga Kapłańska)

-  IV Księga Mojżeszowa   
 (Księga Liczb)

-  V Księga Mojżeszowa  
 (Księga Powtórzonego Prawa)

-  Księga Nahuma
-  Księga Nehemiasza
-  Objawienie Jana   
 (Apokalipsa Jana)

-  Księga Ozeasza
-  Pieśń nad Pieśniami
-  I List Piotra

W odnośnikach do tekstów biblijnych 
zawsze podawany jest najpierw skrót 
nazwy księgi, następnie numer roz-
działu, po przecinku zaś numer wiersza.

Przykłady:

Obj. 3,20 = Objawienie Jana   
(Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20
Iz. 1,11-16.18-20 = Księga Izajasza,  
rozdział 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwóch wydań Pisma Świętego:
- Biblia Warszawska, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 1994,

- Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań - Warszawa 1980.

Cytaty z Biblii Tysiąclecia oraz odnośniki do niej oznaczone zostały symbolem “BT”.
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Dlaczego 

powinniśmy być 

posłuszni Bogu?

Praktyczne 
kroki do  

posłuszeństwa
Czym jest  

„posłuszeństwo”?

Posłuszeństwo

W czym  

powinniśmy być  

posłuszni?

„Posłuszeństwo” nie należy do lubianych słów. 
Wiele osób ma też błędne zrozumienie tego tematu. 
Możliwe, że w wyniku złych doświadczeń wyrobili w 
sobie wewnętrzny opór wobec nauczania o posłuszeń-
stwie. Posłuszeństwo, którego oczekuje od nas Bóg, 
jest dobrowolną decyzją wypływającą z miłości. Każdy, 
kto ją podejmuje, przekona się, iż jest to sposób na 
nadanie głębokiego sensu swemu życiu.

A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla 
siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i 
został wzbudzony”.

II Kor. 5,15
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B. Dobrowolna decyzja

A. Podporządkowanie się autorytetowi
„Posłuszeństwo” jest „słuchaniem kogoś i wykony-
waniem tego, co się usłyszało”. Jest podporządko-
waniem własnej woli, woli innej osoby. Prawdziwe 
posłuszeństwo wyraża się w czynach. Aby istniało 
posłuszeństwo, musi istnieć również pewien auto-
rytet, do którego owe posłuszeństwo się odnosi.

Czym jest „posłuszeństwo”?I

Hebr. 11,8
Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został 
powołany, aby pójść na miejsce, które miał 
wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, 
dokąd idzie.
Jak. 4,7
Przeto poddajcie się Bogu [...].

•  Jak może się zmienić nastawienie człowie-
ka do posłuszeństwa, gdy stanie się on 
chrześcijaninem?     I Tes. 1,9

Rzym 6,17
[...] Bogu niech będą dzięki, że Wy, którzy 
byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szcze-
rego serca zarys tej nauki, której zostaliście 
przekazani.

Bogu podoba się posłuszeństwo dobrowolne, wy-
pływające z serca człowieka. Istnieją niekiedy sy-
tuacje, w których nie potrafimy zrozumieć Bożych 
wskazówek. Mimo to, powinniśmy być im posłuszni.
Gdy dobrowolnie decyduję się na podporządkowa-
nie mojej woli Bogu, moje posłuszeństwo nie jest 
wynikiem przymusu a raczej wewnętrznego posta-
nowienia.

C. Wewnętrzne nastawienie

•  Jezus nie nazywa nas „sługami”, a „przy-
jaciółmi” (Jan 15,13-15). Na czym polega 
różnica?

Ps. 40,9 
Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, a zakon 
twój jest we wnętrzu moim.

 Hebr. 10,16

Gdy ktoś staje się chrześcijaninem, zaczyna odczu-
wać pragnienie wykonywania woli Bożej. Bóg zmie-
nia nasze nastawienie względem Jego nakazów.

•  W jaki sposób Jezus uzasadnia polecenie 
zachowywania Jego przykazań?

    Jan 15,10-11
•  Bóg nie pragnie od nas wymuszonego, 

niewolniczego posłuszeństwa. Kto zmusza 
ludzi do posłuszeństwa?     II Tym. 2,26
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Dlaczego powinniśmy być posłuszni Bogu?II

V Mojż. 10,12-13 
Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie 
Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć 
Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko jego 
drogami, abyś go miłował i służył Panu, swe-
mu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś 
przestrzegał przykazań Pana i jego ustaw, 
które ja ci dziś nadaję dla twego dobra.

A. Bóg oczekuje posłuszeństwa

Lud Boży w okresie Starego Testamentu był wzywa-
ny do życia zgodnego z przykazaniami Boga.

Również Nowy Testament zawiera wiele wezwań do 
życia w zgodzie ze Słowem Bożym.
 Rzym. 1,5, Rzym. 16,19, Jak. 1,22

Bardzo dobrą rzeczą dla dziecka jest posłuszeństwo 
względem rodziców. Lepiej rozumieją oni pewne 
sytuacje, mogą szybciej niż dziecko dostrzec nie-
bezpieczeństwo, np. na ulicy. Rodzice mogą o wiele 
trafniej stwierdzić, co dla niego jest dobre. Równie 
dobrą rzeczą dla dziecka Bożego jest podporządko-
wanie się Ojcu w niebie. On kocha nas, wie co jest 
dla nas dobre i pragnie dla nas tego, co najlepsze.

•  Czy Przykazania Boże są ciężkie?
    I Jan 5,2-3

I Jan 3,1 
Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że 
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi 
jesteśmy.

Bóg nakazuje tylko to, co jest dobre, i zabrania tylko 
tego, co jest dla nas złe. Dla dziecka Bożego nie ma 
więc nic lepszego niż całkowite zaufanie Bogu!

B. Posłuszeństwo jest wyrazem naszej 
 miłości do Boga

II Jan 6
A to jest miłość, abyśmy postępowali według 
przykazań jego. Takie jest to przykazanie, któ-
re słyszeliście od początku, aby było zasadą 
waszego postępowania.

Miłość do Boga powinna być najważniejszym po-
wodem naszego posłuszeństwa względem Niego. 
Prawdziwa miłość wywołuje skutki. Przejawia się w 
naszych czynach - w posłuszeństwie. Jeśli nie jeste-
śmy posłuszni Jezusowi, pokazujemy przez to, że Go 
nie kochamy (Jan 14,24).

•  Jakie obietnice dał Jezus tym, którzy prze-
strzegają Jego przykazań i kochają Go?     
Jan 14,21-23

C. Posłuszeństwo Bogu nadaje sens życiu

II Jan 6
A to jest miłość, abyśmy postępowali według 
przykazań jego. Takie jest to przykazanie, któ-
re słyszeliście od początku, aby było zasadą 
waszego postępowania.

posłuszeństwo



D. Posłuszeństwo pociąga za sobą Boże  
 błogosławieństwo
Skutki nieposłuszeństwa sa bardzo poważne. Z dru-
giej strony istnieje wiele Bożych obietnic dla tych, 
którzy okazują Mu posłuszeństwo. Obietnice te czy-
nią życie szczęśliwym i wartościowym.

Efez. 2,10
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w 
Chrystusie Jezusie do
dobrych uczynków, do których przeznaczył 
nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.

Bóg stworzył nas do życia z Nim i do dobrych czy-
nów. Jeśli nie jesteśmy Mu posłuszni, mijamy się z 
naszym powołaniem. Sami nie jesteśmy w stanie 
uczynić naszego życia takim, jakim Bóg chciał, aby 
było.

•  Z jakimi konsekwencjami musimy się li-
czyć, gdy odrzucamy Boże wskazania?     
Efez. 5,6, Hebr. 2,2-3, Hebr. 4,11, I Piotr 2,8

•  Jakie obietnice dał Bóg tym, którzy są Mu 
posłuszni?     

 I Mojż. 22,15-18, Jer. 7,23, Jan 14,21.23, 
Hebr. 5,9

 W czym powinniśmy być posłuszni?III

I Tym. 2,4
Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i 
doszli do poznania prawdy.
I Jan 3,23
A to jest przykazanie jego, abyście wierzyli w 
imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali 
się wzajemnie, jak nam przykazał.

•  Czy uznałem już panowanie Jezusa 
Chrystusa nad moim życiem?

Nasze posłuszeństwo obejmuje w szczególności 
dwie dziedziny:
 - posłuszeństwo względem Boga,
 - posłuszeństwo względem ludzi.

A. Nasze posłuszeństwo względem Boga
1. Wiara

Najważniejszym krokiem posłuszeństwa dla nie-
nawróconego człowieka jest nawrócenie się, tzn. 
przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. 
Uwierzyć w Jezusa - to okazać posłuszeństwo Bogu 
(Rzym. 15,18).

2. Wykorzystanie czasu

Efez. 5,16
Wykorzystując czas, gdyż dni są złe.

Nasz czas należy do Boga. Jak wykorzystujemy go? 
Czy we właściwy sposób rozdzielamy go (np. na od-
poczynek, pracę, modlitwę, Zbór)?

posłuszeństwo



•  Jak powinniśmy wykorzystywać czas?
    Gal. 6,10

3. Czytanie Biblii

Joz. 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 dro-
dze i wtedy będzie ci się powodziło.

 Kol. 3,16

Biblia jest Bożym poselstwem do nas. Można ją rów-
nież określić jako list miłosny. Jeśli będziemy ją gor-
liwie czytać, będziemy coraz lepiej poznawać Bożą 
wolę, a nasze życie będzie przez to błogosławione.

•  Kiedy czytam Biblię? Czy już wyznaczyłem 
sobie na to stosowny czas każdego dnia?

4. Modlitwa

I Tym. 2,1
Przede wszystkim więc napominam, aby za-
nosić błagania modlitwy, prośby, dziękczynie-
nia za wszystkich ludzi.

Modlitwa jest najważniejszym zadaniem chrześci-
jan. W życiu dziecka Bożego nie powinno być dnia 
bez poświęcenia choć chwili czasu na szczególną 
społeczność z Panem.

• Ile czasu poświęcam każdego dnia na roz-
mowę z Bogiem?

5. Członkostwo w Kościele, udział
 w pracy Kościoła

Dz.Ap. 2,42
I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w modlitwach.

 I Piotr 4,10

Bóg pragnie, aby Jego dzieci spotykały się, miały ze 
sobą społeczność i służyły sobie wzajemnie. Udział 
w nabożeństwach powinien być dla nas radosną 
sposobnością do oddawania chwały Bogu. Bóg nie 
chce, by jego dzieci żyły samotnie, dlatego stworzył 
Kościół.

•  Do czego zachęca nas List do 
Hebrajczyków 10,25?

6. Świadectwo

Mar. 16,15-16
I rzekł im: Idąc na cały świat głoście ewan-
gelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i 
ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto 
nie uwierzy, będzie potępiony.

Jezus nakazał głoszenie Dobrej Nowiny wszystkim 
ludziom. Wypełnianie tego zadania możesz roz-
począć od swojego najbliższego otoczenia. Każde 
dziecko Boże powołane jest do tego zadania.

•  Czy zależy mi na tym, aby inni ludzie po-
znali Dobrą Nowinę? Jakie mam sposobno-
ści do świadczenia innym o Jezusie?

posłuszeństwo



7. Codzienna praca

Efez. 4,28
Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech 
raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa 
dobra, aby miał z czego udzielać potrzebują-
cym.

Już w raju Bóg dał pierwszym ludziom pewne zada-
nie. Człowiek miał uprawiać ogród Eden i strzec go 
(I Mojż. 2,15).
Bóg chce, abyśmy pracowali (II Mojż. 23,12), dlatego 
powinniśmy czynić to z właściwym, wewnętrznym 
nastawieniem.

•  Jakie wewnętrzne nastawienie pomoże 
nam być dobrym świadkiem Jezusa w 
miejscu pracy?     Kol. 3,23

8. Dawanie

II Kor. 9,7
Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z 
żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego daw-
cę Bóg miłuje.

Całe nasze życie należy do Boga - również nasze 
pieniądze, czas, energia!. Darowanie czegoś z tych 
dóbr Bogu nie powinno być dla nas problemem.

•  Co spotka tych, którzy są chętni w dawa-
niu?     Łuk. 6,38

9. Obchodzenie się z naszym ciałem

Rzym. 12,1
Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę 
żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być 
duchowa służba wasza.

Jeśli chcemy oddać Bogu do dyspozycji nasze cia-
ło (pokarm, odzież, praca, sen) musimy zadać sobie 
pytanie: „Czy właściwie obchodzę się z własnym 
ciałem? Czy sposób, w jaki to czynię, przynosi Bogu 
chwałę?”

•  Jakie powinno być nasze nastawienie 
względem snu?     Przyp. 20,13

10. Wybór partnera

II Kor. 6,14
Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewierny-
mi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z 
niesprawiedliwością albo jakaż społeczność 
między światłością a ciemnością?

Ważną rzeczą przy wyborze partnera jest pytanie 
Boga o Jego wolę w tym względzie. Biblia naucza, 
że chrześcijanin nigdy nie powinien zawierać związ-
ku małżeńskiego z osobą, która nie jest dzieckiem 
Bożym. 

•  Czy jestem gotów także w tym względzie 
pytać Boga o Jego wolę?
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B. Nasze posłuszeństwo względem ludzi
1. Rodzice

Efez. 6,1-3
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w 
Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i 
matkę, to jest pierwsze przykazanie z obiet-
nicą: Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył 
na ziemi.

Wpływ rodziców zmniejsza się wraz z wiekiem 
dziecka, przykazanie dotyczące okazywania im czci 
pozostaje jednak zawsze aktualne.

2. Pracodawca

Efez. 6,5-8
Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, 
z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca 
swego, jak Chrystusowi [...].

Najprawdopodobniej nie jesteśmy sługami, może-
my jednak potraktować te wiersze jako zachętę do 
właściwego stosunku względem naszych przełożo-
nych. Powinniśmy spełniać nasze zadania tak, jak-
byśmy czynili to dla Jezusa.

3. Władze państwowe

Rzym. 13,1-7
Każdy człowiek niech się poddaje władzom 
zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od 
Boga, a te, które są, przez Boga są ustano-
wione [...].

Jako chrześcijanie powinniśmy tak dalece, jak to jest 
możliwe, podporządkować się władzy i obowiąz-
kom, jakie ona na nas nakłada. Będzie to sprzyjać 
dobremu funkcjonowaniu państwa i harmonijnemu 
życiu społeczeństwa. Jeśli nakazy państwa są jed-

nak sprzeczne z Bożymi Przykazaniami, to nie mo-
żemy być im bezgranicznie posłuszni.

4. Kościół

Hebr. 13,17
Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i 
bądźcie im ulegli; oni to bowiem czuwają nad 
duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę; 
niechże to czynią z radością, a nie ze wzdy-
chaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę.

Przełożeni Kościoła powinni być wzorem dla innych 
chrześcijan, powinni służyć Zborowi pomocą i radą. 
Poszczególni członkowie Kościoła powinni nato-
miast być posłuszni ich wskazaniom (I Piotr 5,2-3).

5. Bezgraniczne posłuszeństwo
Gdy rozważamy kwestię posłuszeństwa, pojawia 
się pytanie: „Czy powinniśmy być bezgranicznie po-
słuszni ludzkim autorytetom?”.
Odpowiedź nie zawsze jest prosta. Gdy zabroniono 
apostołom nauczania o Jezusie, odpowiedzieli:

Dz.Ap 5,29
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.

Kiedy musimy być posłuszni ludzkim autorytetom, 
a kiedy nie?
Jeśli ktokolwiek nakazuje nam coś sprzecznego z 
nauką Biblii, nie powinniśmy tego czynić. Słowo 
Boże jest dla nas najwyższym autorytetem!
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Praktyczne kroki do posłuszeństwa

Ps. 119,11
W sercu moim przechowuję słowo twoje, 
abym nie zgrzeszył przeciwko tobie.

•  Skąd mogę wiedzieć, jaka jest Boża wola 
wobec mnie?     Ps. 119,105

IV

A. Poznaj Boże polecenie

B. Rozwiń w sobie właściwe nastawienie  
 do posłuszeństwa

Jan 4,34 
Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest 
pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać 
jego dzieła.

Posłuszeństwo powinno wynikać z miłości do na-
szego Pana, nie zaś z przymusu. Powinniśmy posta-
nowić, że rozpoznaną przez nas wolę Bożą będzie-
my wykonywać w całości, bezzwłocznie i chętnie.

•  W jaki sposób mogę rozwinąć w sobie 
właściwe nastawienie do posłuszeństwa?     
Jan 14,23

C. Korzystaj z mocy Bożej

Jan 15,5 
Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście la-
toroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten 
wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczy-
nić nie możecie.

Z własnej siły nie możemy być posłuszni Bogu. Jeśli 
jednak jesteśmy ściśle związani z Jezusem, Jego 
moc będzie w nas działać i uzdalniać nas do życia w 
świętości i posłuszeństwie. Aby przyjąć Bożą moc, 
musimy najpierw zobaczyć naszą bezsilność.

Przez Biblię poznajemy wolę Bożą. Aby poznawać 
Boże wskazania, musimy ją czytać. Powinniśmy 
również być otwarci na codzienne prowadzenie nas 
przez Ducha Świętego.

posłuszeństwo
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A. Podporządkowaniem się autorytetowi     Hebr. 11,8

B. Dobrowolną decyzją     Rzym. 6,17
C. Wewnętrznym nastawieniem     Ps. 40,9
•  Jak może się zmienić nastawienie człowieka do posłuszeń-

stwa, gdy stanie się on chrześcijaninem (I Tes. 1,9)?

•  Jezus nie nazywa nas „sługami” a „przyjaciółmi” (Jan 15,13-

15). Na czym polega różnica?

Czym jest posłuszeństwo?

A. Bóg oczekuje posłuszeństwa Rzym. 1,5
B. Posłuszeństwo jest wyrazem miłości do Boga     II Jan 6

C. Posłuszeństwo Bogu nadaje życiu sens     Efez. 2,10

D. Posłuszeństwo pociąga za sobą Boże błogosławieństwa     Jer. 7,23

•  Jakie obietnice dał Jezus tym, którzy są Mu posłuszni i kochają Go (Jan  14,21-23)?

Dlaczego powinniśmy być posłuszni Bogu?

Względem Boga  
 

 
 

Względem ludzi

1. Wiara     I Tym. 2,42. Wykorzystanie czasu     Efez.5,16
3. Czytanie Biblii     Joz. 1,84. Modlitwa      I Tym. 2,15. Członkostwo w Kościele     Dz.Ap. 2,42

6. Świadectwo     Mar. 16,15-167. Codzienna praca     Efez. 4,28
8. Dawanie     II Kor. 9,79. Obchodzenie się z naszym ciałem  Rzym. 12,1

10. Wybór partnera     II Kor. 6,14

1. Rodzina     Efez. 6,1-32. Pracodawca     Efez. 6,5-83. Władze państwowe     Rzym. 13,1-7
4. Kościół     Hebr. 13,175. Bezgraniczne posłuszeństwo

Czy musimy być bezgranicznie posłuszni 

ludzkim autorytetom (Dz.Ap. 5,29)?
       

W czym powinniśmy być posłuszni?

Praktyczne kroki do posłuszeństwa
Poznaj Boże polecenia      Ps. 119,11
Rozwiń w sobie właściwe nastawienie do posłuszeństwa     Jan 4,34

Korzystaj z mocy Bożej     Jan 15,5

posłuszeństwo
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