
  

Duch i moc 
niedziela, 29.12.2019 r. 

 
 

 

postoł Paweł pierwszy raz odwiedził Korynt podczas swojej drugiej 

podróży misyjnej (Dz 18). Kiedy większość Żydów odrzuciło po-

selstwo, które głosił, zwrócił się do pogan. Zwiastowanie ewangelii 

wśród nich zaowocowało nawróceniami, a w Koryncie powstał zbór. 

Mniej więcej trzy lata później, gdy Paweł nauczał w Efezie, otrzymał z 

Koryntu list, w którym opisywano poważne trudności tamtejszego zbo-

ru. Korynt był miejscem, w którym istniało około pięćdziesiąt szkół 

filozoficznych. Dysputy nad wartością tych różnych szkół i ich przy-

wódców były ulubioną rozrywką wielu jego mieszkańców – podobnie, 

jak wielu innych greckich miast. Ponurą rzeczywistością, która tak za-

smuciła Pawła było to, że chrześcijanie przenieśli do zboru to samo 

myślenie i ducha, który unosił się nad miastem. 

Oddzielająca linia krzyża (1Kor 1:18-25) 

„18Gdyż Słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, dla nas 

jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19Czytamy bo-

wiem:  

Zniszczę mądrość mądrych i udaremnię rozwiązania rozumnych. 

20Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg 

nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? 21Skoro świat przez swoją 

mądrość nie poznał Boga w Jego Boskiej mądrości, spodobało się Bogu 

zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. 22Podczas gdy 

Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, 23my głosimy 

Chrystusa ukrzyżowanego; dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan 

głupstwo, 24natomiast dla powołanych — tak Żydów, jak i Greków — 

głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 25Gdyż 

głupstwo Boże jest mądrzejsze niż ludzie i Jego słabość jest od nich 

mocniejsza.” 

 

A 

Tekst główny: 1Kor. 1:18 – 2:9 

 



str. 2 Rozważania 

 

Dla Pawła krzyż Chrystusa jest wielką linią oddzielającą chrześci-

jan od  

_______________________________________________ 

 

Krzyż dla osoby niewierzącej 

jest: 

Krzyż dla osoby wierzącej jest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemiana dokona przez dzieło krzyża jest tak wielka, że Chrystus 

nazwał ją (Jan 3:3)  

_____________________________________________________ 

a Paweł posunął się aż do stwierdzenia (2Kor 5:17) 

_____________________________________________________ 

Krzyż dla mnie jest _____________________________________ 

 

Mądrość ludzka często tylko pozornie służy dobru. 

_____________________________________________________ 
 

Charakter wierzących (1Kor 1:26-31)  

„26Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was, powołanych? Po ludzku 

rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka 

szlachetnie urodzonych. 27Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, 

Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, 

Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. 28To, co w oczach świata uchodzi 

za niskiego rodu, co wzgardzone — to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby 

unieważnić to, co jest czymś. 29W ten sposób nikt nie może szczycić się 

przed Bogiem. 30Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w Chrystusie 

Jezusie, który stał się dla nas uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedli-

wością i uświęceniem, a także odkupieniem, 31aby — jak napisano — 

ten, kto się chce szczycić, szczycił się w Panu.” 
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Moje CV w Duchu Świętym: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Jeśli Bóg w swej łasce nie przejąłby inicjatywy, to my _____________ 

__________________________________________________________ 

 

Charakter zwiastowania (1Kor 2:1-5) 

Do Koryntu Paweł trafił prosto z Aten, gdzie przeżył bolesną lekcję. Był 

jednak dobrym uczniem, który potrafi wyciągać właściwe wnioski: 

„1Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej 

tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. 2Postanowiłem wręcz o 

niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie — i to 

tym ukrzyżowanym. 3Stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo 

onieśmielony. 4W swojej mowie i poselstwie nie posługiwałem się prze-

konywającymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu Du-

cha i mocy, 5aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale 

na mocy Boga.” 

Lekcja dla mnie: 

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

Nowy rodzaj mądrości (1Kor 2:6-9) 

„6O mądrości natomiast mówimy wśród osób dojrzałych. Chodzi jednak 

nie o mądrość tego wieku ani jego najważniejszych przedstawicieli, 

którzy zresztą tracą na znaczeniu. 7My głosimy Bożą mądrość, ukrytą w 

tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. 8Tej 

tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak 

się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. 9Tymczasem, jak napisano: 

Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na 

myśl nie przyszło, to Bóg przygotował  tym, którzy Go kochają.” 



str. 4 Rozważania 

 

Obserwacja i intuicja człowieka są całkowicie bezużyteczne dla ewan-

gelii Chrystusowej 

 

Jak mogę to zastosować w życiu? 

 

1. Przejdź na właściwą stronę 

_______________________________________________ 

 

2. Nie bądź „mądralą”, stań się mądry 

_______________________________________________ 

 

3. Opieraj się w swoim działaniu na Duchu i mocy 

_______________________________________________ 

 

pastor Dariusz Banicki,  

KChB  Września: dariusz-banicki@o2.pl 

www.baptysci-wrzesnia.pl 

 


