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Jak mamy postępować w codziennych relacjach z ludźmi tego świata?  

Postępujmy przebiegle i niewinnie. Nie ma przyjaźni między upadłym 

światem a Królestwem. Walka ewangelizacyjna trwać będzie do 

zwycięstwa, tj. do przyjścia naszego Pana.  

Ważne, byśmy uświadomili sobie, że nie ma sprzeczności między 

przebiegłością a niewinnością. Naiwność nie jest cnotą.  

Fragmenty, które wybrałem jako główne do naszego rozważania, 

rzucają światło na tę sprawę: 

 

 

Chrystus wywyższony (ww. 18b-20)  

 

 

Spostrzeżenie 1: Jako niedrapieżni żyjemy w drapieżnym świecie! 

(Mt 10:16).  

Fragment główny: J 17:14-19; 2Ts 3:2; Ef 5:15-20;  

Mt 28:18-20; 10:16 

 

Złota myśl: Bądźcie przebiegli jak węże i niewinni jak 

gołębie (Mt 10:16). 

 



str. 2 Przebiegli jak węże i niewinni jak gołębie 

 

16Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie zatem 

przemyślni1 jak węże i niewinni2 jak gołębice.3  

Naszą niedrapieżność określa porównanie nas do ________________ 

w w. 16, oraz do ___________________________ w Łk 10:3. 

Zob. J 18:36. Nasza niedrapieżność podkreśla naszą ______________ 

_______________. Nie oznacza ona _________________________.  

_________________________________________(2Kor 10:4). 

Zob. Łk 22:35-38. Nasza niedrapieżność nie jest bezbronnością 

______________________ ani ________________________. 

Z Mt 5:9 wynika, że w naszej niedrapieżności chodzi raczej o metodę 

działania, czyli: _______________________________, a nie o 

____________________________________________.  

Z Mt 7:6 wynika, że w naszej niedrapieżności chodzi raczej o to, by 

traktować ludzi stosownie do ich ___________________ i nie 

uszczęśliwiać ich na _____________________________. 

 

Spostrzeżenie 2: Mamy być przebiegli jak węże i niewinni jak 

gołębie 

 
1  przemyślni, gr. φρόνιμοι, lub: przewidujący (Mt 7:24), zapobiegliwi, 

przewidujący (Mt 25:2); świadomi rzeczy (Rz 11:25), mądrzy (Rz 12:16). Ten sam 

przymiotnik w stopniu wyższym, φρονιμώτερος, w Łk 16:8. 

2  niewinni, gr. ἀκέραιοι, lub: czyści (Rz 16:19), niezabrudzeni (Flp 2:15). Dlatego, 

moi ukochani, jako zawsze posłuszni – nie tylko, gdy jestem z wami, lecz tym 

bardziej, gdy mnie nie ma – czyńcie użytek ze swego zbawienia, w poczuciu czci i 

odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i 

działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i 

powątpiewania, tak byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy 

pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak 

gwiazdy na niebie (Flp 2:12-15).    

3  Chrześcijanin w świecie jest jak owca między wilkami. Naszą bronią jest 

roztropność, zdolna przechytrzyć drapieżny świat, oraz niewinność wybijająca 

mu wszelki argument przeciw nam. Wąż był symbolem roztropności, 

przebiegłości, sprytu, bystrości (Rdz 3:1; Ps 58:5), gołąb symbolem niewinności 

(Oz 7:11).  
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Inne określenia, które pogłębiają znaczenie przymiotnika przebiegli, 

gr. φρόνιμοι (fronimoi) to: __________________________________ 

_______________________________________________________ 

Inne określenia, które pogłębiają znaczenie przymiotnika niewinni, gr. 

ἀκέραιοι (akeraioi), to: ____________________________________ 

_________________________________________ (zob. przypis. 3). 

Przebiegłość _____________________________ niewinności! 

Przebiegłość i niewinność to_______________________________ 

______________________________________! (Ef 5:16; Kol 4:6).  

Naiwność  _________________________________________ 

 

Przykłady przebiegłości i niewinności: 

Boga: Kol 1:27: ________________________________________ 

Przebiegłość: Pokonywanie przeciwnika jego _________________ 

Niewinność: Nie danie powodu do najmniejszej _______________! 

Jezusa: Mt 22:15-21 _____________________________________ 

Przebiegłość: Właściwe _______________ zakresu powinności 

Niewinność: Pozostanie ____________________ łamania prawa 

Posłanych na misję: Mt 10:23 ______________________________ 

_______________________________________________________ 

Przebiegłość: „schodzenie z linii strzału” ______________________ 

Niewinność: Unikanie uwikłania w sprawy ideologiczne __________ 

Pawła: Dz 22:25 _________________________________________ 

Przebiegłość: Uniknięcie biczowania  

Niewinność: Poruszanie się w prawnych ramach.  

Jazona: Dz 17:6-9 ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Przebiegłość: Uniknięcie aresztu, korzystanie z siły pieniądza (por. Łk 

16:8) ___________________________________________________ 
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Niewinność: Poruszanie się w prawnych ramach. 

 

Jak mogę to praktycznie zastosować w życiu?  

1. Przymiotnik φρόνιμος (fronimos), w sensie roztropny pojawia 

się w Mt 7:24-29. Czy jest jakaś rada Jezusa, dotychczas nie 

wprowadzona przez ciebie w życie, którą zamierzasz 

wprowadzić w życie w tym tygodniu? 

_________________________________________________

_ 

2. Który z podanych niżej sposobów ćwiczenia się w 

przebiegłości i niewinności byłby ci najbliższy do 

zastosowania w miesiącach wakacyjnych? 

□ Rozważanie rozmów Jezusa — samodzielne (_) lub w grupie (_); 

□ rozważanie posunięć pierwszego Kościoła na podstawie Dziejów 

Apostolskich — samodzielne (_) lub w grupie (_); 

□ przedyskutowanie konkretnych zagadnień w gronie zaufanych 

przyjaciół. 

□ Inny: __________________________________________ 
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