
  

Nie daj się odciągnąć 

 od Bożych zadań 
niedziela, 09.05.2021 r. 

 

ostacie biblijne mogą być dla nas bardzo inspirujące i zachęca-

jące, możemy wiele się od nich nauczyć. 

O kim lubisz czytać? Kogo lubisz z jakiegoś powodu? Kogo przy-

kład jest dla ciebie motywujący? 

Dla mnie w jakiś sposób szczególną postacią jest Nehemiasz. Jego 

przykład pomógł mi swego czasu poradzić sobie z bardzo trudną 

sytuacją.  

Był on człowiekiem, któremu Bóg powierzył zadanie odbudowy 

murów Jerozolimskich, a więc wiedział do czego został powoła-

ny... 

Przyjrzyjmy się pewnej sytuacji z jego życia:   

 

Nie trać zapału do pracy (Neh 6:1-9) 

 

1Gdy Sanballat, Tobiasz, Arab Geszem oraz pozostali nasi wrogo-

wie usłyszeli, że odbudowałem mur i że już nie ma w nim wyło-

mów — a w tym czasie brakowało w bramach jedynie wrót — 

2przysłał do mnie Sanballat i Geszem taką wiadomość: Spotkajmy 

się na naradę w Kefirim, w Dolinie Ono. Zamierzali oni jednak uczynić 

mi coś złego. ze stanowiska, aby przyjść do was, roboty mogłyby ustać, 

a nie widzę powodu, dla którego miałoby się tak stać. 4Potem jeszcze 

czterokrotnie posyłali do mnie podobne wezwania, a ja za każdym ra-

zem podobnie im odpowiadałem. 5Wreszcie Sanballat przysłał do mnie 

piąte zaproszenie. Tym razem jednak jego człowiek przybył z otwartym 

listem. 6Było w nim napisane tak: Wśród narodów krąży wieść — Ge-

szem ją rozgłasza — że ty wraz z Żydami zamierzacie zbuntować się i 

właśnie dlatego odbudowujesz mur. Ponadto, jak głoszą te wieści, za-

mierzasz zostać ich królem. 7Podobno nawet proroków ustanowiłeś, by 
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głosili o tobie w Jerozolimie: Judea ma króla! Wieści te wkrótce dotrą 

do króla. Przybądź zatem niezwłocznie na naradę z nami. 8W odpowie-

dzi posłałem mu taką wiadomość: Nie stało się nic z tego, o czym pi-

szesz. Wszystko to jest twoim własnym wymysłem. 9Wszyscy oni bo-

wiem chcieli nas przestraszyć, myśląc: Stracą zapał do pracy i jej nie 

dokończą. Co więc teraz zrobię? Podwoję wysiłki! 

Czasem bywamy________________ i _____________________ 

Co wtedy czujemy? Co mamy ochotę zrobić? 

_____________________________________________________ 

A co zrobił Nehemiasz?  

_____________________________________________________ 

 

Zachowuj czujność, bo… (1P 5:8) 
 

8Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wo-

koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. 

 

Naszym przeciwnikiem jest _______________, który za wszelką 

cenę stara się __________________________________________ 

_____________________________________________________

Mogę tego uniknąć jedynie wtedy, gdy _____________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Nie bądź łatwym łupem (Ef 4:26-27) 

26Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad 

waszym gniewem 27i nie dawajcie diabłu przystępu. 

Opanowani przez gniew jesteśmy łatwym _______________ 
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Ważne jest abyśmy byli świadomi tego, że __________________ 

istnieje, i że wciąż jest nami ______________________________ 

On chce nas ograbić ze wszystkich ____________________, które 

mamy w Chrystusie i zna wszystkie nasze słabe ______________ 

_____________________________________________________ 

Jak zatem nie stać się łatwym łupem? (2Kor 2:10-11) 

10Komu zaś wy wybaczacie, temu i ja. Wybaczam — jeśli coś było 

do wybaczenia — ze względu na was, w obliczu Chrystusa, 11aby 

się nie dać wykorzystać szatanowi. Jego intrygi są nam przecież 

znane 

Aby nie dać się wykorzystać szatanowi muszę znać ___________, 

jakie knuje on przeciwko mnie. Teraz już wiem, że w ostatnim 

czasie w moim życiu polegały one m.in. na: _________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Diabeł osiągnie swój cel, gdy uda mu się zniechęcić nas do służby, 

sprawić, że staniemy z boku. 

I tutaj chciałbym ponownie zwrócić naszą uwagę na Nehemiasza, 

on pomimo przeszkód nie stanął z boku, nie przerwał swojej służ-

by, nie pozwolił diabłu wygrać, lecz (Neh 6:9) 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Na szczęście nie musimy zmagać się z tym sami (Mat 28:20) 

… A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Jak mogę to praktycznie zastosować w życiu? 

 

1. Zadbaj o to, aby diabeł nie miał w tobie jakiegokolwiek 

punktu zaczepienia. 

2. Mimo napotykanych trudności nie poddawaj się. 

3. Czasami trzeba podwoić wysiłki. 

 

 
 

 

pastor Dariusz Banicki,  

KChB Września: dariusz-banicki@o2.pl 

www.baptysci-wrzesnia.pl 

 


