
11.04.2021 

ŹRÓDŁO MOCY 

 

Dziś poświęcimy czas Księdze Przypowieści [jest to literatura mądrości, czyli teksty zawierające 
nauczanie odnośnie mądrego życia i postępowania]. 

1. Rozgrzewka  

Zastanów się na przysłowiami: 

„Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada” 

„Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść” 

„słowa uczą, przykłady pociągają” 

Czy te stwierdzenia są prawdą? Czy są prawdą zawsze i w każdej sytuacji? Czy wszystkie te 
stwierdzenia interpretujemy dosłownie? Czy rozumiemy je jako przykazania? 

 

PRZYPOWIEŚCI to wycinek rzeczywistości. Uczą ogólnych prawd etycznych na konkretnych 
przykładach z życia. 

PRZYPOWIEŚĆ [PRZYSŁOWIE] to krótkie stwierdzenie, za którym kryje się długie doświadczenie. 

Przypowieści nie są obietnicami. Nie ma gwarancji, że zawsze te przysłowia się wypełnią.  

Przypowieści nie są przykazaniami. 

Przypowieści nie interpretujemy dosłownie, często są poetyckie w swoim charakterze [metafory]. 

Przypowieści pokazują, jak mądrze żyć. Są radami dla słuchacza. 

 

2. Czas na historię biblijną:  
 Przeczytaj tekst z Księgi Przypowieści 25:28 
 Dlaczego Salomon opisuje człowieka, który jest nieopanowany? 
 Dlaczego porównuje go do miasta z rozwalonym murem? 
 Czy jest opanowanie?  
 W jakich sytuacjach jest ci najtrudniej okazywać opanowanie? 
 Co możesz zrobić, by stawać się bardziej opanowaną osobą? 

 
3. Zastanów się nad poniższymi sytuacjami.  

Określ, czy w danej sytuacji wykorzystujesz samokontrolę czy też nie. 
 



 
 
Czasem trudno jest panować nad sobą. Kiedy Tobie trudno zapanować nad sobą? 
 
Samokontrola bywa trudna, ale jest Ktoś, kto jest gotowy, by ci pomóc, gdy tracisz nad sobą 
panowanie.  
Bóg chce ci pomóc, gdy masz problem z samokontrolą. ON chce ci dać SWOJĄ moc do 
panowania nad sobą, gdy Tobie jej brakuje. Dlatego pamiętaj: 
BÓG może dać ci MOC do panowania nad sobą. 
 

4. Naucz się na pamięć wersetu Prz. Salomona 25:28 
Zapamiętywanie Bożego Słowa może być jak stawianie muru obronnego wokół nas. Jeśli 
znajdziesz się w sytuacji, w której nie będziesz wiedział, o zrobić, ale znasz na pamięć kilka 
wersetów, możesz sobie je przypomnieć i w ten sposób upewnić się, co powinieneś zrobić. 
Mam nadzieję, że ten werset pomoże Ci zapamiętać, że BÓG może dać ci MOC do 
panowania nad sobą. 

 

5. Modlitwa i zakończenie 

Widzieliście kiedyś w nocy pełnię księżyca? Czy księżyc ma taką moc, by mógł świecić sam z siebie?  

Nie. Skąd księżyc czerpie tę moc, by świecić?  

Świeci odbitym  światłem słonecznym. Gdy nadchodzi noc, on wygląda, jakby sam się świecił! 

Czy my sami mamy w sobie moc niezbędną do panowania nad sobą? 

Nie, nie mamy. Skąd możemy czerpać tę moc do samokontroli?  

BÓG może dać ci MOC do panowania nad sobą. 

Pomódlmy się i poprośmy Boga o MOC, której potrzebujemy, żeby nad sobą panować. 

 

„Jego Boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności”  

[1 List Świętego Piotra 1,3a] 

 

ZADANIE DLA WSZYSTKICH: 



W najbliższym tygodniu zrobię jedną rzecz, na którą nie mam ochoty, ale wiem, że jest ważna dla 
innych. 

 

Zadania dla uczniów zdalnych: 

1. Przeczytaj tekst z Księgi Przypowieści 25:28 i odpowiedz na pytania: 
a. Dlaczego Salomon opisuje człowieka, który jest nieopanowany? 
b. Dlaczego porównuje go do miasta z rozwalonym murem? 
c. Czy jest opanowanie?  
d. W jakich sytuacjach jest ci najtrudniej okazywać opanowanie? 
e. Co możesz zrobić, by stawać się bardziej opanowaną osobą? 

 

Proszę o odesłanie zadania na adres do 18.04: 

kinga.izabela.zakrzewska@gmail.com 


