
 

 Wszystko mogę… 
(Dziedzina: Teologia właściwa, tj. nauka o Bogu) 

 

Turniej Wielkiej gry (Rozważanie główne)  

 

 

 

 

Stawka:1 Jaki jest Bóg? 

Puchar (GP): Bóg jest taki, jakim doświadczam Go w zado-

woleniu z życia, niezależnie od okoliczności, i w naszej krea-

tywności w najtrudniejszym położeniu. 

 

 

 

 

 

Ważne zagrania (Ważne spostrzeżenia) 

 

Na obecnym etapie naszych rozważań o Bogu 

mówimy o Jego atrybutach. Atrybuty Boga mogą 

być pochodną naszych przekonań i zapotrzebowań 

kulturowych, bywają przedmiotem kontrowersji, 

ale o tym, jakie one są, możemy się też przekonać 

na własnej skórze. Wykorzystajmy jednak okazję i 

rozważmy pokrótce cały rozdział Flp 4. 

                                                   

1  Dzisiejszy Turniej jest drugim z serii czterech rozważań o naturze i atry-

butach Boga. Zapoznaj się z art. Bóg we W co wierzymy. 
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Złota myśl: Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia, 

w Chrystusie (Flp 4:13). 

Fragment główny: Flp 4 

 

Rok: 02 

Turniej: 05 

Data: 08.11.15 



str. 2 Teologia właściwa, tj. nauka o Bogu 

 

Autor: Apostoł Paweł (pisał do wspólnoty założonej 10 lat wcze-

śniej). 

Czas: Ok. 61 r. po Chr. 

Miejsce: Rzym, areszt domowy. 

Cel: Podziękowanie za partnerstwo w głoszeniu dobrej nowiny. 

Temat: Chrystus to prawdziwe życie, służba to owocny trud, prze-

ciwności to składowa sukcesu, śmierć to przybycie na spo-

tkanie z Panem — utęsknione, ostateczne i rozciągające się 

na wieki. 

Zachęta do życia według nowych wzorców 

1Dlatego, bracia moi ukochani i wytęsknieni, moja radości i 

korono,
a
 tak właśnie stójcie w Panu, ukochani.  

2Zachęcam Ewodię2 i zachęcam Syntyche,3 aby były jed-

nomyślne w Panu.
a
 3Tak, proszę i ciebie, wierny towarzyszu,4 

zajmij się nimi;5 one dla ewangelii zmagały się razem ze mną, z 

Klemensem6 i z innymi moimi współpracownikami, których 

imiona — w Zwoju życia.
a
  

 

 Ważne zagrania (spostrzeżenia - odniesienia) 

Ogólne:  (1) Warto zauważyć, że jest to list więzienny! Listu o 

tak zachęcającej treści spodziewalibyśmy się raczej do więzienia 

niż z więzienia! 

 (2) Wyrażenie „w Panu” lub „w Chrystusie” pojawia się w tym 

rozdziale 9 razy. Oznacza ono sferę życia, więzi, przekonań, 

uczuć, przywilejów, możliwości, błogosławieństw, w której — 

jako odrodzeni — jesteśmy i poruszamy się dzięki wierze w 

                                                   

2  Ewodia, gr. Εὐοδία (euodia), czyli: dobra droga, lub: miły zapach (Flp 

4:18). 

3  Syntyche, gr. Συντύχη (syntyche), czyli: spotkanie. 

4  Towarzysz, gr. σύζυγος (sydzygos), uważane jest przez niektórych za imię 

własne Syzygos. 

5  zajmij się nimi, gr. συλλαμβάνου αὐταῖς, lub: pomagaj im. 

6  Klemens lub Klemes, gr. Κλήμης, imię łac., czyli: łagodny, spokojny. 

4 
1a1Ts 2:19-20  

2a2Kor 13:11  

3aWj 32:32; Ps 69:29; Dn 

12:1; Łk 10:20; Obj 3:5; 13:8; 

17:8; 20:12, 15; 21:27 

4aRz 12:12; 2Kor 13:11; Flp 

2:18; 3:1; 1Ts 5:16  

5aEf 4:32; bHbr 10:37; Jk 5:8, 

9  

6aMt 6:25; Łk 12:22; 1P 5:7; 
bKol 4:2; c1Tm 2:1; dPs 

145:18  

7aJ 14:27; Kol 3:16 
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Chrystusa. W Panu możemy stać (1), dorastać do jednomyślno-

ści (2), radować się (4), żyć w pokoju Bożym (7); planować 

rzeczy piękne (8-9); liczyć na wzmocnienie i móc wszystko (13); 

liczyć na zaspokojenie potrzeb (19); być świętymi, czyli poświę-

conymi, skupionymi na rzeczach Bożych (21). 

Na podstawie tego Listu i innych Listów Pawła, co należy do 

mnie w tej właśnie sferze?  _____________________________ 

___________________________________________________ 

 

4Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam,7 radujcie się!
a
 5Wasza 

uprzejmość8 niech da się poznać wszystkim ludziom:
a
 Pan jest 

blisko!
b
 6Przestańcie martwić9 się o cokolwiek,

a
 ale we wszyst-

kim w modlitwie
b
 i błaganiach, z dziękczynieniem,

c
 niech wasze 

prośby staną się znane Bogu.
d
 7A pokój Boży, który przewyższa 

wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych myśli w 

Chrystusie Jezusie.
a
  

 

Ww. 4-7: Radość, wspaniałomyślność, życie nadzieją, wolność 

od trosk jest możliwa w więzieniu, w celi śmierci, w najtrudniej-

szych okolicznościach. Jak to możliwe? 

___________________________________________________ 

_______________________________________________(6-7) 

Jak z tą sferą życia jest w moim przypadku? _______________ 

___________________________________________________ 

 

8Ponadto, bracia, cokolwiek jest prawdziwe, cokolwiek szlachet-

ne, cokolwiek sprawiedliwe, cokolwiek czyste,10 cokolwiek miłe, 

                                                   

7  Lub: ponownie proszę. 

8  uprzejmość, gr. ἐπιεικής, lub: wspaniałomyślność.  

9  Przestańcie martwić, gr. μηδὲν μεριμνᾶτε, lub: nie martwcie się. 

10  czyste, gr. ἁγνός, lub: święte. 

8aRz 12:17  

9aRz 15:33; 16:20; 1Kor 

14:33; 1Ts 5:23 
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cokolwiek czcigodne, cokolwiek jest cnotą i cokolwiek chwaleb-

ne
a
 — o tym rozmyślajcie.11 9Czyńcie też to, czego się nauczyli-

ście, co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a 

Bóg pokoju
a
 będzie z wami.12  

 

 

Ww. 8-9: Jak zorganizować życie, gdy się nie jest pod Prawem?  

Czy mogę powiedzieć moim dzieciom i przyjaciołom podobnie 

jak Paweł w w. 9 — i dlaczego? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Podziękowanie za pamięć 

10Ucieszyłem się zaś w Panu wielce, że nareszcie zaczęliście o 

mnie myśleć, choć myśleliście, lecz zabrakło sposobności. 11Nie 

żebym mówił z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się 

być zadowolonym z tego, w czym jestem.
a
 12Umiem się ograni-

czyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystko jestem 

wtajemniczony; umiem być syty, umiem też głodować, obfitować 

                                                   

11  o tym rozmyślajcie, gr. ταῦτα λογίζεσθε, lub: to niech będzie przedmiotem 

waszych kalkulacji. 

12  Mozaika z Bazyliki p.w. Apostoła Pawła z 1. poł. IV w, wykonana na 

zlecenia biskupa Porfiriusza (Po[rfy]rios episkopos te[n k]entesin tes ba-

silikes Paulou epoiesen en Chr[ist]o), zawiera Pawłowe: ἐν Χριστῷ. 

11a1Tm 6:6  

13a2Kor 12:10; 2Tm 4:17 

15a2Kor 11:9  

17a1Kor 9:11  

18aFlp 2:25; bRdz 8:21; Wj 

29:18; Ez 20:41  
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i być w niedostatku. 13Wszystko mogę w Tym, który mnie 

umacnia, w Chrystusie.
a13 

14Jednakże pięknie postąpiliście,14 łącząc się ze mną w ucisku. 
15A wy sami wiecie, Filipianie, że na początku [głoszenia] ewan-

gelii, gdy wyszedłem z Macedonii, żadne zgromadzenie nie dołą-

czyło do mnie w rachunku rozchodu i przychodu — poza wami 

jednymi,
a
 16bo i do Tesaloniki i raz i drugi15 przysłaliście na 

moje potrzeby.16 17Nie że zależy mi na darze, raczej zależy mi 

na plonie, szybko powiększającym się na waszym rachunku.
a
  

18Odebrałem zaś wszystko — i mam w obfitości; zostałem zao-

patrzony w pełni, gdy otrzymałem od Epafrodytosa
a
 to, co [przy-

szło] od was, pachnącą wonność, miłą ofiarę przyjemną Bogu.
b
 

19A mój Bóg w pełni zaspokoi wszelką waszą potrzebę według 

swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. 20Bogu zaś i 

Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.  

Pozdrowienia 

21Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Pozdra-

wiają was bracia, którzy są ze mną. 22Pozdrawiają was wszyscy 

święci, zwłaszcza zaś ci z domu cesarza.
a
  

23Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa będzie z waszym duchem. 

Przekład dosłowny EIB 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 

 

Ww. 10-18: Materialny udział w misji powiększa saldo na na-

szym rachunku (17). To, co posiadam, nie jest zwykłe, gdy prze-

chodzi na użytek ewangelizacji (18). Bóg hojnie zaspakaja nasze 

potrzeby  (19).  

                                                   

13  w Chrystusie, gr. Χριστω, zob. 1Tm 1:12, 2א D2 (F G) K L P Ψ 075 81 

104 365 630 1175 1241 1505 1881 2464 � sy; Hier; wyrażenia brak w: 

 .A B D* I 33 629 1739 pc lat co; Cl *א

14  Lub: dobrze uczyniliście. 

15  Raz i drugi, gr. idiom oznaczający: parę razy (LN 60.70). 

16  A zatem miało to miejsce zanim Paweł udał się do Koryntu. 

22aFlp 1:13 
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Które z fragmentów Pisma kojarzę z tym fragmentem Listu?  

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

W. 13: Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia. Co to 

znaczy: wszystko? Czy wszystko odnosi się tylko sfery dostatku i 

niedostatku, o której mowa w kontekście? (10-13). Gdyby tak 

było, to po co, na przykład, Chrystus miałby mnie umacniać do 

życia w biedzie? Może bardziej przydałoby się Jego umocnienie 

w dostatku? Po co do takiego życia potrzebne byłoby jakieś wta-

jemniczenie? Słowa: nauczyłem się być zadowolonym z tego, w 

czym jestem sugerują, że wszystko jest uogólnieniem odnoszą-

cym się do wszystkich warunków życia, jakich człowiek może 

doświadczyć. 

Co to znaczy wszystko mogę? Co to znaczyło w okolicznościach 

apostoła? Paweł był uwięziony. I nie mógł wyjść. Nie przelewało 

mu się. I nie mógł rozmnożyć chleba. A jednak wszystko mogę 

nie wywoływało u niego poczucia, że wypowiada się niedo-

rzecznie. Wskazówki są w tekście: 

(1) Wszystko mogę dotyczy postawy. Dostatek lub niedostatek 

mogą się człowiekowi przydarzyć. Nie sztuka być bogatym lub 

biednym. Sztuką jest w każdych okolicznościach życia zachować 

zadowolenie, wspaniałomyślność, klasę, być przykładem kogoś, 

kto zawsze się raduje i żyje przeniknięty pokojem Bożym. 

(2) Wszystko mogę nie jest sprawą zamożności, ale sprawą krea-

tywności. Nie sztuka przyjmować to, co niesie życie. Sztuką jest 

zachować pasję przetwarzania tego, co ono niesie w dzieła Bożej 

sztuki. W najwyższym stopniu. Choćby z niczego. 

Dzięki czemu wszystko mogę? __________________________ 

___________________________________________________ 

 

Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie, to 

znaczy w tej sferze życia, więzi, przekonań, uczuć, przywilejów, 
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możliwości, błogosławieństw, w której — jako odrodzeni — 

jesteśmy i poruszamy się dzięki wierze w Niego. On, który może 

wszystko, jest we mnie źródłem podobnej możności. poświęć 

rozważeniu tego kilka kwadransów w tygodniu. 

 

Ważne! Życie chrześcijańskie nie jest życiem wg ludzkich moż-

liwości. Jest życiem wg Chrystusowych możliwości. 

J_________ R_________ Ż________ znaczy móc wszystko w 

tym, który nas wzmacnia, w Chrytusie. 

Bóg jest taki, jakim doświadczamy Go w zadowoleniu z życia, 

niezależnie od okoliczności, i w naszej kreatywności w najtrud-

niejszym położeniu! 

 

Decydująca chwila – jak mogę to zastosować w życiu? 

SMS:17 Wypisz sfery swoich lęków, zastosuj 

do nich radę z Flp 4:6-7, a swoimi sukcesami i 

porażkami w tej dziedzinie dziel się z pamiętni-

kiem lub z przyjaciółmi: _______________ 

 

 

SMS:  Wskaż najtrudniejszą dziedzinę swojego życia i zacznij 

modlić się o nią konwersacyjnie? Modlitwa konwersacyjna 

(masło maślane!!!) to rozmowa z Bogiem, którą można zasto-

sować w grupie (GKB) lub w służbie. Przebiega wg zasady: 

Trwam przed Bogiem w danym temacie do momentu nabra-

nia pewności, że jestem we właściwym na daną chwilę miej-

scu, a jednocześnie przekonania co do tego, jaki ma być mój 

kolejny krok. Celem modlitwy konwersacyjnej jest objawie-

nie się mocy Bożej w jak najpełniejszym wymiarze.  

___________________________________________________ 

                                                   

17  SMS to: Szczególne — Mierzalne — Sprawdzalne. 



str. 8 Teologia właściwa, tj. nauka o Bogu 

___________________________________________________ 

Czy odnieśliśmy Korzyść, czy możemy powiedzieć, że: 

Wiem: 

Ile mogę w Chrystusie, od czego to zależy i od czego to nie zale-

ży. 

Umiem:  

Wskazać w Biblii fragmenty, które uzasadniają to, czego się 

dowiedziałem. 

Chcę/Potrafię: 

Przedstawić moim najbliższym poruszany w rozważaniu temat.  

 

Dariusz Banicki, KChB w Gnieźnie: dariusz-banicki@o2.pl 


