
 

Ew. wg św. Łukasza 11 
Autor: Łukasz1 (ewangelista i autor Dziejów Apostolskich). 

Czas: ok. 60 r. po Chr. 

Miejsce: Cezarea. 

Cel: Dostarczenie wierzącej osobie historycznych podstaw wiary w 

Jezusa Chrystusa. 

Temat: Jezus Chrystus, Jego dzieło i poselstwo wydarzeniem historii. 

Ew. wg św. Jana 7 
Autor: Apostoł Jan. 

Czas: Pomiędzy 85 a 90 r. po Chr. 

Miejsce: Efez. 

Cel: Przekazanie ludziom najważniejszych faktów i prawd zapewnia-

jących zbawienie. 

Temat: Jezus Chrystus, Zbawca świata, najpełniejszym objawieniem 

Boga. 

Spotkania z Duchem Świętym: Pragnienie  

(Meeting Holy Spirit — Desire) 

Korzyść (Benefit): Lepsze uświadomienie sobie naszej potrzeby 

życia w Duchu Świętym, tj. życia w Chrystusie. (Better 

understanding of our need to live in the Spirit, that is in Christ).  

 ____________________________________________________  

Najważniejsze w najbliższych trzech latach dla (The most im-

portant for) _________________________________________ : 

Jezus Chrystus (Jesus Christ): Ga 2:20 ____________________  

My (Us): Motto naszej serii rozważań: Nie upijajcie się też 

winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, 

aby Duch mógł was stale napełniać (Ef 5:18) _______________  

 ___________________________________________________ . 

Świat (the World): Żyjemy _______________________________  

wpływamy __________________________________________ . 

                                                      

1  Inskrypcja: ευαγγελιον κατα Λουκαν Ac D K L W Γ Δ Θ Ξ Ψ 33. 565. 

700. 892. 1424. 2542 m lat samss bopt ¦ το κατα Λουκαν αγιον ευαγγελιον 

209. 579 ¦ αρχη του κατα Λουκαν ευαγγελιου 1241 pc ¦- 1א B1 pc vgst boms. 



str. 2 Pismo Święte 

Lekcja modlitwy 

5Powiedział też do nich: Kto z was ma takiego przyja-

ciela, do którego udałby się o północy i powiedział: 

Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, 6ponieważ mój 

przyjaciel zjawił się u mnie z drogi, a nie mam mu co 

podać, 7a tamten odpowiedziałby ze środka: Nie zadawaj mi 

trudu,
a
 drzwi już zamknięte,2 moje dzieci są wraz ze mną na 

posłaniu — nie mogę wstać i dać ci? 8Mówię wam, nawet jeśli 

nie wstanie i nie da mu dlatego, że jest jego przyjacielem, to dla 

jego natręctwa
a
 wstanie i da mu, ile potrzebuje.  

O pewności powodzenia 

9I Ja wam mówię: Proście, a będzie wam dane;
a
 szukajcie, a 

znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 10Każdy bowiem, kto 

prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu 

otworzą. 11Który z was, ojców, gdy syn poprosi o rybę, daje mu 

węża? 12Albo gdy poprosi o jajko, daje mu skorpiona? 13Jeśli 

więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim 

dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego 

tym, którzy Go proszą. 

 

Jezus sugeruje? (Jesus suggest?) ________________________ . 

Powodzenie jest sprawą (Success is) ______________________  

 ___________________________________________________ . 

Każdy? A zatem (Each one, so) __________________________ ! 

 ____________________________________________________  

O (How) _____________________________________________  

 ___________________________________________________ . 

Jak to się odnosi do mnie: 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

                                                      

2  Wschodnie zamki bywają niełatwe do otwarcia (Robertson, BW9). 

11 
7

a
Łk 18:5 

8
a
Łk 18:1-6 

Mt 7:7-11 

 

9
a
Jr 29:12; Mt 21:22; Mk 

11:24; J 14:13; 15:7; 16:23; 

Jk 1:5-6; 1J 5:15 



Pismo Święte str. 3 

Duch Święty — obietnica dla spragnionych 

37W ostatnim natomiast, wielkim dniu święta
a3 Jezus sta-

nął i [głośno] zawołał: Jeśli ktoś pragnie,
b
 niech przyjdzie 

do Mnie i pije.
c
 38Kto wierzy we Mnie, jak głosi Pismo, z jego 

wnętrza popłyną rzeki wody żywej.
a4 39To zaś powiedział o 

Duchu,
a
 którego mieli wziąć ci, którzy w Niego uwierzyli; jesz-

cze bowiem nie było Ducha,
b
 gdyż Jezus nie został jeszcze 

uwielbiony.
c
  

Kiedyś i teraz (Then and now)  ___________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

Ktoś to (Whoever is?) _________________________________ . 

Czego mogę się spodziewać? (What may I expect?) ___________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

Jak to się zatem odnosi do mnie: 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

                                                      

3  Chodzi o Święto Szałasów zwane też Świętem Plonów, najprawdopodob-

niej o siódmy dzień tego święta, por. Miszna, m. Sukka 4.1. 

4  wody żywej, gr. ὕδατος ζῶντος, idiom hebr. ַמִים ַחִיים (maim chajim), ozna-

czający również wodę źródlaną, bieżącą. Według tzw. interpretacji za-

chodniej (tj. wspierana przez Justyna, Hippolita, Tertuliana i Ireneusza), tj. 

ἐάν τι διψᾷ ἐρχέσθω πρός με, καὶ πινέτω 38ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ. Καθὼς εἶ-

πεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος: Kto 

pragnie, niech przyjdzie do Mnie, niech pije, kto we Mnie wierzy; jak głosi 

Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.  Sugerowany fragnemt to 

najprawdopodobniej Iz 58:11, ale być może także: Prz 4:23; 5:15; Iz 44:3; 

55:1; Ez 47:1; Jl 3:18; Za 13:1; 14:8, zob. NET 307. 

37
a
Kpł 23:36; Pwt 16:13 

b
Obj 21:6; 22:17; 

c
J 4:10,14; 6:35; 1Kor 10:4 

38
a
Ps 36:9; Prz 18:4; Iz 

58:11; Ez 47:1,5; J 4:10,14; 

Obj 7:17; 21:6; 22:1,17 

39
a
Iz 44:3; Jl 3:1; J 1:33; 

14:16-17; 16:7; 20:22; Dz 

2:17,33; Rz 8:9,14-16; Flp 

1:19; 
b
Dz 2:4; 

c
Łk 24:26; J 

12:16,23; 13:31-32; 17:1,5 

7 



str. 4 Pismo Święte 

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

Zastosowanie: Wyraźne — Mierzalne — Sprawdzalne 

Application: Definite — Measurable — Verifiable 

1. W tym tygodniu zmierz swoje życie „przepisem” Pisma Świę-

tego (Measure your life with the „description of the Bible): ____  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

2. Stawiać siebie wobec prób wiary: (Standing in front of 

faith’s trials) _________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 ____________________________________________________  

 

Dariusz Banicki, KB w Gnieźnie; email: dariusz-banicki@o2.pl 

Piotr Zaremba K5N, email: pastor@k5n.pl 


