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W nawiasach podano nazwy ksiąg w Biblii Tysiąclecia, różniące się od nazw użytych w Biblii Warszawskiej.

skróty nazw ksiąg  biblijnych zastosowane w kursie

-  Księga Abdiasza
-  Księga Aggeusza
-  Księga Amosa
-  Księga Daniela
-  Dzieje Apostolskie
-  List do Efezjan
-  Księga Estery
-  Księga Ezdrasza
-  Księga Ezechiela
-  List do Filemona
-  List do Filipian
-  List do Galacjan
  (List do Galatów)
-  Księga Habakuka
-  List do Hebrajczyków
-  Księga Izajasza
-  Ewangelia Jana
-  I List Jana
-  II List Jana
-  III List Jana
-  List Jakuba
-  Księga Jeremiasza
-  Księga Joba  (Księga Hioba)
-  Księga Joela
-  Księga Jonasza
-  Księga Jozuego
-  List Judy
-  Księga Kaznodziei Salomona  
 (Księga Koheleta)

-  II List Piotra
-  Przypowieści Salomona   
 (Księga Przysłów)

-  Księga Psalmów
-  Księga Rut
-  List do Rzymian
-  I Księga Samuela
-  II Księga Samuela
-  Księga Sędziów
-  Księga Sofoniasza
-  I List do Tesaloniczan
-  II List do Tesaloniczan
-  Treny  (Lamentacje)
-  I List do Tymoteusza
-  II List do Tymoteusza
-  List do Tytusa
-  Księga Zachariasza
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-  List do Kolosan
-  I List do Koryntian
-  II List do Koryntian
-  I Księga Kronik
-  II Księga Kronik
-  I Księga Królewska
-  II Księga Królewska
-  Ewangelia Łukasza
-  Księga Malachiasza
-  Ewangelia Marka
-  Ewangelia Mateusza.
-  Księga Micheasza
-  I Księga Mojżeszowa   
 (Księga Rodzaju)

-  II Księga Mojżeszowa   
 (Księga Wyjścia)

-  III Księga Mojżeszowa   
 (Księga Kapłańska)

-  IV Księga Mojżeszowa   
 (Księga Liczb)

-  V Księga Mojżeszowa  
 (Księga Powtórzonego Prawa)

-  Księga Nahuma
-  Księga Nehemiasza
-  Objawienie Jana   
 (Apokalipsa Jana)

-  Księga Ozeasza
-  Pieśń nad Pieśniami
-  I List Piotra

W odnośnikach do tekstów biblijnych 
zawsze podawany jest najpierw skrót 
nazwy księgi, następnie numer roz-
działu, po przecinku zaś numer wiersza.

Przykłady:

Obj. 3,20 = Objawienie Jana   
(Apokalipsa Jana), rozdział 3, wiersz 20
Iz. 1,11-16.18-20 = Księga Izajasza,  
rozdział 1, wiersze 11-16 oraz 18-20

Tekst biblijny, cytowany w kursie, pochodzi z dwóch wydań Pisma Świętego:
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Nie ma nic wspanialszego, niż życie zgodne z wolą 
Bożą. Biblia mówi o ludziach, którzy oddali Bogu do 
dyspozycji całe swe życie i doświadczyli przez to obfi-
tych Bożych błogosławieństw. Jeśli żyjemy z Jezusem, 
to zawsze powinniśmy mieć pragnienie wypełniania 
Jego woli. Z pewnością nigdy nie będziemy żałować 
tego, że okazaliśmy Mu posłuszeństwo!

Jezus rzekł do nich: Moim pokarmem jest pełnić wolę 
tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła.

Jan 4,34

Dlaczego warto 

znać wolę 
Bożą?

Co jest 
Bożą wolą?

Jak rozpoznać 

wolę Bożą przy 

podejmowaniu 

ważnych decyzji?
Jak żyć zgodnie 

z Bożą wolą?

Rozpoznawanie woli Bożej

rozpoznawanie woli Bożej



Dlaczego warto znać wolę Bożą?I
Już młodzi często ludzie stają przed koniecznością 
podjęcia decyzji mających wpływ na ich całe życie. 
Decyzje takie powinny być poprzedzone intensywną 
modlitwą o Boże prowadzenie.

A. Aby nie zejść na bezdroża
Każdy, kto chce wziąć swe życie we własne ręce, 
z pewnością zbłądzi. Sami nie jesteśmy bowiem w 
stanie we właściwy sposób kierować naszym ży-
ciem.

Jer. 10,23
Wiem, Panie, że droga człowieka nie od nie-
go zależy i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje 
swoim krokiem.

 Iz. 53,6

Planując naszą przyszłość, nie powinniśmy kierować 
się własnymi celami i interesami, lecz zdać się na 
Pana (Przyp. 3,6; 28,26; I Kor. 3,18-20).

•	 W	jaki	sposób	możemy	ustrzec	się	przed	
zbłądzeniem?     Efez. 4,11-14

B. Ponieważ tylko Bóg zna naszą 
 przyszłość

Iz. 46,10 
Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i 
z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypo-
wiadam swój zamysł, i spełnia się on, i doko-
nuję wszystkiego, czego chcę.

Skoro Bóg zna naszą przyszłość, nie potrzebujemy 
się martwić. Ważne jest tylko to, by żyć w bliskiej 
społeczności z Nim.

•	 O	czym	możemy	być	przekonani,	gdy	spo-
tykają nas trudności i kłopoty?

 Rzym. 8,28

•	 Jakie	są	Boże	zamiary	dotyczące	naszej	
przyszłości?    Jer. 29,11

C. Ponieważ Bóg ma plan dla naszego 
 życia
Zanim rozpocznie się budowę domu, musi zostać 
sporządzony plan. Zanim wyruszymy w podróż, 
analizujemy rozkład jazdy lub mapę. Podobnie ma 
się rzecz z naszym życiem. Aby właściwie je ułożyć, 
powinniśmy poznać Bożą wolę.
Jaki jest Boży plan dla naszego życia?

1. Boży plan wobec nas jest dobry

Rzym. 12,2
A nie upodabniajcie się do tego świata, ale 
się przemieńcie przez odnowienie umysłu 
swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą 
Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.

 Ps. 23,3, Przyp. 15,19

Bóg ma dobre zamiary względem naszej przyszłości, 
dlatego rozsądną rzeczą jest poznawanie woli Bożej 
i życie według niej.
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2. Boży plan wobec nas jest konkretny

Ps. 25,12 (BT)
Kim jest człowiek, co się boi Pana? Takiemu 
On wskazuje, jaką drogę wybrać.

 Ps. 139,15-16

W każdej sytuacji możemy oczekiwać Bożego pro-
wadzenia. Bóg jest zainteresowany nie tylko donio-
słymi decyzjami w naszym życiu, ale zna każdy nasz 
krok.

•	 Czego	dowiadujemy	się	z	Psalmu 32,8 na 
temat konkretnego Bożego prowadzenia 
w codziennym życiu?

3. Boży plan wobec nas jest dynamiczny

Ps. 32,9-10
Nie bądźcie nierozumni jak koń i muł, które 
wędzidłem i uzdą trzeba utrzymywać, aby się 
nie zbliżały. Bezbożny ma mnóstwo cierpień, 
kto zaś ufa Panu, tego łaska otacza.

Człowiek może odwrócić się od Bożej woli i pójść 
własną drogą. Nie musi to jednak jeszcze oznaczać 
zmarnowania całego życia, nawet wówczas, gdy 
uchybienie dotyczy jakiejś poważnej rzeczy.
Jezus wciąż zaprasza do powrotu i przyjęcia prze-
baczenia win. Człowiek, który zboczył z Bożej drogi, 
może ponownie poddać się Bożemu kierownictwu. 
Boży plan wobec nas jest dynamiczny!

•	 W	jaki	sposób	możemy	pomóc	komuś,	kto	
zboczył z właściwej drogi? Gal. 6,1

D. Ponieważ warto wypełniać wolę Bożą

1. Ze względu na obecne życie

Jan 7,16-17
Na to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka 
moja nie jest moją, lecz tego, który mnie po-
słał. Jeśli kto chce pełnić wolę jego, ten pozna, 
czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mó-
wię od siebie.

 Ps. 37,4, I Jan 5,14-15

Ten, kto wypełnia w swym życiu Bożą wolę, może 
uchwycić się wspaniałych obietnic zawartych w 
Biblii. Ludzie, którzy naśladują Jezusa, wciąż na 
nowo przekonują się o tym, że warto żyć z Bogiem.

•	 Wskaż	kilka	postaci	biblijnych,	które	żyły	
zgodnie z Bożą wolą! Jakie obietnice speł-
niły się w ich życiu?

2. Ze względu na przyszłe życie

II Tym. 4,7-8
Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, 
wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie 
wieniec sprawiedliwości, który mi w owym 
dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tyl-
ko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali 
przyjście jego.

Paweł był przekonany o tym, że oczekuje go wie-
niec. Dlatego w każdej chwili był gotów na to, by 
rozstać się z ziemią i znaleźć się z Chrystusem. 
Śmierć uważał za zysk (Filip. 1,21).
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•	 Czy	dla	nas	również	śmierć	jest	zyskiem?
•	 Jakie	obietnice	dotyczące	przyszłego	życia,	

otrzymaliśmy od Boga?

Co jest Bożą wolą?II

Możemy wiedzieć, co jest Bożą wolą. Biblia wie-
le mówi na ten temat. Ktoś, kto twierdzi, że pra-
gnie pełnić Bożą wolę, musi być gotów zastosować 
w swym życiu prawdy zawarte w Słowie Bożym. 
Poniższe punkty opisują Bożą wolę.

A. Zbawienie

I Tym. 2,3-4
Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, zba-
wicielem naszym, który chce, aby wszyscy 
ludzie byli zbawieni i doszli do poznania 
prawdy.

Bóg pragnie, by wszyscy ludzie poznali prawdę i 
zostali zbawieni. Nie znaczy to jednak, że wszyscy 
ludzie będą zbawieni. Mimo że Bóg kocha każde-
go człowieka i nawołuje wszystkich do porzucenia 
zła, to jednak każdy osobiście musi podjąć decyzję 
o pójściu za Jezusem.
Dz.Ap. 3,19

•	 Jakie	znaczenie	dla	naszego	chrześcijań-
skiego życia ma znajomość tej prawdy? 
I Tym. 2,1-2

B. Zerwanie ze świadomymi grzechami

I Tes. 4,3
Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie  
wasze.

„Święty” znaczy “oddzielony od spraw powszednich”. 
Świętość w znaczeniu biblijnym to oddzielenie od 
wszelkiego zła oraz czystość. Bóg jest święty, dlate-
go również my powinniśmy być święci.
I Piotr 1,16-17

Bóg uczynił nas Swymi dziećmi, dlatego zostaliśmy 
oczyszczeni z grzechów i staliśmy się Jego świętym 
ludem.
I Piotr 2,9

•	 Jako	święci,	powinniśmy	żyć	w	uświęce-
niu. Co to oznacza w praktyce?

C. Radość, modlitwa, dziękczynienie

I Tes. 5,16-18
Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módl-
cie. Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem 
wola Boża w Chrystusie Jezusie względem 
was.
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Radość, będąca częścią owocu Ducha, powinna być 
nieodłącznym elementem naszej osobowości (Gal. 
5,22).

Regularna modlitwa i postawa wdzięczności pozwo-
lą nam przezwyciężyć wiele problemów (I Piotr 5,7).

•	 W	czym	przejawia	się	postawa	wdzięczno-
ści?

D. Dobre uczynki

I Piotr 2,15
Albowiem taka jest wola Boża, abyście do-
brze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi
głupich.

 Tyt. 2,14, Tyt. 3,8

Nikt nie może zostać zbawiony dzięki dobrym 
uczynkom, ale powinny one być obecne w życiu 
tych, którzy już zostali zbawieni.

•	 Jakie	znaczenie	mają	nasze	dobre	uczynki	
dla świadectwa wobec świata?

 Mat. 5,16

E. Cierpienie dla Jezusa

I Piotr 4,19
Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, 
niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu 
Stwórcy dusze swoje.

Mimo, że Bóg ma wobec nas dobre zamiary (Jer. 
29,11), to nasze cierpienie może być zgodne z Jego 
wolą.

Jako obcy na tym świecie, możemy doświadczyć 
trudności (prześladowania, kpin ze strony innych 
ludzi).
I Tes. 3,3

Chrystus również cierpiał.
Mat. 16,21, I Piotr 2,21

Apostołowie także wiele wycierpieli.

Dz.Ap. 5,41
A oni odchodzili sprzed oblicza Rady 
Najwyższej, radując się, że zostali uznani za 
godnych znosić zniewagę dla imienia jego.

I Kor. 4,11, Filip. 1,29

Gdy spotykają nas cierpienia, nie powinniśmy tracić 
nadziei, ale znosić je i radować się nawet w obliczu 
problemów.

Mat. 5,4
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 
oni będą pocieszeni.

 II Tym. 1,8, II Tym. 4,5, Hebr. 12,7, I Piotr 4,13

W obliczu cierpienia powinniśmy się modlić 
(Jak. 5,13).

•	 Jakiego	rodzaju	cierpienia	mogą	nas	spo-
tkać jako chrześcijan?

 II Tym. 3,12, I Piotr 4,15-16
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Jak rozpoznać wolę Bożą przy podejmowaniu 
ważnych decyzji?

III

Ps. 40,9
Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój, a zakon 
twój jest we wnętrzu moim.

•	 Przy	podejmowaniu	jakich	decyzji	jeste-
śmy szczególnie zdani na Boże prowadze-
nie?

Często musimy podejmować ważne decyzje, nie 
znając Bożej woli w tym względzie. Poniższe warun-
ki i zasady powinny rozwiać wiele z naszych wąt-
pliwości.

A. Spełnienie czterech warunków

1. Gotowość do wypełnienia Bożej woli
Bóg objawi nam Swą wolę, jeśli będziemy gotowi 
wykonać to, czego On od nas oczekuje. Oznaką 
gotowości jest wypełnienie Bożej woli, odczytanej 
przez nas na kartach Biblii.

•	 Co	powinno	motywować	nas	do	chętnego	
wypełniania Bożej woli?

 Ps. 37,4-6

2. Czytanie Słowa Bożego
Słowo Boże zawiera wskazania dotyczące naszego 
chrześcijańskiego życia. Jeśli regularnie będziemy 
je czytać, znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania. 
Bóg przemawia do nas przez Swe Słowo.

Ps. 119,105
Słowo twoje jest pochodnią nogom moim i 
światłością ścieżkom moim.

•	 Z	jakim	nastawieniem	powinniśmy	czytać	
Słowo Boże?     Ps. 86,11

3. Modlitwa
Stojąc przed koniecznością podjęcia jakiejś ważnej 
decyzji, powinniśmy modlić się o daną sprawę. Bóg 
pragnie, byśmy prosili Go o właściwe prowadzenie i 
obiecuje wysłuchać naszych modlitw.

Neh. 1,11
Ach, Panie! Niechaj twoje ucho będzie 
uważne na modlitwę twego sługi i modlitwę 
twoich sług, pragnących uczcić twoje imię. 
Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twe-
mu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego 
męża. 
Neh. 2,4-5
A król rzekł do mnie: Czego byś sobie życzył? 
Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rze-
kłem do króla [...].

•	 O	co	możemy	prosić,	według	Listu 
 Jakuba 1,5?

4. Przynależność do Zboru
Bóg dał wspaniałe obietnice dotyczące społeczności 
chrześcijan (Mat. 18,19-20).
On chce przemawiać do nas poprzez Słowo Boże 
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głoszone w Zborze oraz przez rozmowy z innymi 
chrześcijanami.

Kol. 3,16
Słowo Chrystusowe niech mieszka w was ob-
ficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie  
i napominajcie jedni drugich przez psalmy, 
hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewa-
jąc Bogu w sercach waszych.

•	 Czy	przynależność	do	zboru	może	pomóc	
nam w poszukiwaniu woli Bożej w jakiejś 
konkretnej sprawie?

B. Przestrzeganie czterech zasad
Boże prowadzenie często dokonuje się cichości, 
nie zaś poprzez jakieś spektakularne wydarzenia. 
Poniższe zasady sprawdziły się w praktyce. Jeśli 
na wszystkie cztery pytania możesz odpowiedzieć 
twierdząco, możesz być niemal pewien, że twoja de-
cyzja jest zgodna z Bożą wolą.

1. Słowo Boże
Czy decyzja, którą chcesz podjąć, jest zgodna ze 
Słowem Bożym?
Istnieje wiele rzeczy, których jako chrześcijanie ni-
gdy nie możemy czynić, ponieważ nie są one zgod-
ne z nauką objawionego Słowa Bożego.
Z drugiej strony, istnieje również wiele rzeczy, któ-
rych czynienie podoba się Bogu (Ps. 119,105).

2. Okoliczności
Czy decyzja, którą chcesz podjąć, jest przemyślana  
i stała się możliwa dzięki pewnym zewnętrznym oko-
licznościom?
Bóg może poprowadzić nas właściwą drogą zamy-
kając przed nami „drzwi”, przez które chcieliśmy 

przejść. Może On jednak również otworzyć przed 
nami jakieś inne „drzwi”, pragnąc, abyśmy przez nie 
weszli (Rzym. 8,28; II Kor. 2,12-13).

3. Rada innych chrześcijan
Czy dojrzali chrześcijanie, których darzysz zaufaniem, 
również uznają twoją decyzję za słuszną?

Przyp. 15,22
Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; 
lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest po-
wodzenie.

Dobrze jest słuchać rad innych chrześcijan. Bóg 
może posłużyć się nimi, aby objawić nam Swą wolę. 
Prawda ta ponownie uzmysławia nam wagę przyna-
leżności do Zboru (Dz.Ap. 13,2).

4. Wewnętrzny pokój
Czy masz wewnętrzny pokój w związku z decyzją, 
którą chcesz podjąć?

Filip. 4,7
A pokój Boży, który przewyższa wszelki ro-
zum, strzec będzie serc waszych i myśli wa-
szych w Chrystusie Jezusie.

Wiersz ten ma wielkie znaczenie. Podejmując wszel-
kie decyzje, powinniśmy mieć w sercu Boży pokój.
Wewnętrzny niepokój może być Bożym ostrzeże-
niem przed złą decyzją. Głęboki pokój może być na-
tomiast potwierdzeniem słuszności decyzji.
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Jak żyć zgodnie z Bożą wolą?IV 

Przyp. 3,5-6
Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie po-
legaj na własnym rozumie! Pamiętaj o nim na 
wszystkich swoich drogach, a On prostować 
będzie twoje ścieżki!

•	 Jaka	obietnica	zawarta	jest	w	Przyp. 3,6?

Każdego dnia podejmujemy wiele różnych decyzji. 
Aby trwać w wypełnianiu Bożej woli, musimy speł-
niać warunki zawarte w punkcie III A:

 1. Gotowość do wypełniania Bożej woli
 2. Czytanie Słowa Bożego
 3. Modlitwa
 4. Przynależność do Zboru

W Przypowieściach Salomona 3,5-6 wymienione zo-
stały trzy dodatkowe warunki, które powinniśmy 
spełnić:

 1. Zaufanie z całego serca Panu, czyli zdanie  
 się na Niego

 2. Nie poleganie na własnym rozumie
 3. Ciągłe pamiętanie o Bogu

Przestrzeganie tych warunków jest możliwe, Bóg 
pragnie bowiem, byśmy podążali właściwą drogą. 
Pewność tego, że wypełniamy Bożą wolę, możemy 
mieć również wtedy, gdy nie doświadczamy jakie-
goś spektakularnego Bożego prowadzenia.

Iz. 48,17 
Tak mówi Pan, twój Odkupiciel, Święty 
Izraelski: Ja, Pan, twój Bóg, uczę cię tego, co 
ci wyjdzie na dobre, prowadzę cię drogą którą 
masz iść.

•	 Co	powinniśmy	czynić,	aby	zrealizować	
nasze przedsięwzięcia? Przyp. 16,3

Odnajdywanie właściwej drogi nie jest skompliko-
wanym zadaniem. Jeśli każdego poranka prosimy o 
Boże prowadzenie w danym dniu i jesteśmy gotowi 
wypełniać wolę Bożą, to możemy być przekonani, że 
to, co czynimy, odpowiada Jego woli. Chrześcijańskie 
życie, zapoczątkowane nawróceniem, jest życiem w 
wierze!

rozpoznawanie woli Bożej
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A. Aby nie zejść na bezdroża
 Jer. 10,23	 •	W	jaki	sposób	możemy	uchronić	się	przed	

  zbłądzeniem (Efez. 4,11-14)?
B. Ponieważ tylko Bóg zna naszą przyszłość

 Iz. 46,10	 •	 Jakie	są	Boże	zamiary	dotyczące	naszej	

  przyszłości (Jer. 29,11)?C. Ponieważ Bóg ma plan dla naszego życia

 Ps. 32,9-10, Rzym. 12,2D. Ponieważ warto wypełniać wolę Bożą

 Jan 7,16-17, II Tym. 4,7-8

Co jest Bożą wolą?
A. Zbawienie     I Tym. 2,3-4B. Zerwanie ze świadomymi grzechami

     I Tes. 4,3C. Radość, modlitwa, dziękczynienie

     I Tes. 5,16-18D. Dobre uczynki     I Piotr 2,15E. Cierpienie dla Jezusa     I Piotr 4,19

Jak żyć zgodnie z Bożą wolą?
Przyp. 3,5-61. Zaufanie z całego serca Panu, czyli zdanie 

 się na Niego2. Nie poleganie na własnym rozumie
3. Ciągłe pamiętanie o Bogu

Jak rozpoznać wolę Bożą przy podejmowaniu ważnych decyzji?
1. Słowo Boże Ps. 119,105 Czy decyzja, którą chcesz podjąć, jest       

 zgodna ze Słowem Bożym?
2. Okoliczności Rzym. 8,28 Czy decyzja, którą chcesz podjąć, jest 

 przemyślana i stała się możliwa dzięki 

 pewnym zewnętrznym okolicznościom?

3. Rada innych chrześcijan
 Przyp. 15,22 Czy dojrzali chrześcijanie, których darzysz 

 zaufaniem, również uznają twoją decyzję 

 za słuszną?4. Wewnętrzny pokój Filip. 4,7 Czy masz wewnętrzny pokój w związku z 

 tą decyzją?

1. Gotowość do wypełniania Bożej woli

     Ps. 40,9				•		Co	powinno	motywować	nas	do	chętnego	

       wypełniania Bożej woli (Ps. 37,4-6)?

2. Czytanie Słowa Bożego
     Ps. 119,105				•		Z	jakim	nastawieniem	powinniśmy	

        czytać Słowo Boże (Ps. 86,11)?
3. Modlitwa     Neh. 1,11				•		O	co	możemy	prosić,	według	Listu 

       Jakuba 1,5?4. Przynależność do Zboru
     Kol. 3,16

Spełnienie czterech warunków
Przestrzeganie czterech zasad

rozpoznawanie woli Bożej
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