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Odpowiedź 
 
Proszę o uwagę. 
Zbliżamy się do końca kursu 'Tożsamość', 

i chciałbym podsumować wszystko, 

czego się uczyliśmy przez ostatnie 
parę tygodni, a także dać wam 

szansę na osobistą odpowiedź na to, 
czego słuchaliście 

przez te ostatnie parę tygodni. 

Może pamiętacie, że rozpoczęliśmy 
od zadania dwóch pytań: 

'Kim jest Bóg?' i 'Kim my jesteśmy?' 
Powiedzieliśmy też, że gdybyśmy 

patrzyli na tożsamość i misję Jezusa, 
poznawali kim Jezus był 

i co Jezus robił, to wiele z naszych 
wątpliwości odnośnie Boga i nas 

po prostu by zniknęło. Mam nadzieję, 
że tak właśnie się stało 

przez te ostatnie parę tygodni, ale 
pozwólcie mi podsumować niektóre z rzeczy, 

których się nauczyliśmy. Kim jest Bóg? 

Poznając Jezusa odkryliśmy, 
że Bóg który nas stworzył, 

jest częścią trzyosobowej boskiej rodziny 
składającej się z Ojca, Syna i Ducha Św. 

Kim jesteśmy? Odkryliśmy, że jesteśmy 
stworzeni przez miłującego Boga. 

Mamy w sobie potrzebę Boga, a Bóg 
pragnie nawiązać z nami relację. 

Odkryliśmy również, że jesteśmy 
buntownikami. Nie żyliśmy 

na Bożym świecie tak, jak powinniśmy. 
Jednak, pomimo że 

zasłużyliśmy na potępienie przez Boga, 
odkryliśmy cudowną wiadomość 

o największej misji ratowniczej, jaką 
kiedykolwiek podjęto. Otóż, 
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ponad dwa tysiące lat temu 
Bóg posłał swojego jedynego Syna 

na najdramatyczniejszą misję ze wszystkich. 

Od czego Jezus nas zbawił? 
On przyszedł, by nas zbawić 

od poprzestawania na niczym w tym życiu, 
oraz zbawić nas od 

wiecznej zguby, wiecznego potępienia, 
na jakie zasługujemy. 

Jak to zrobił? Dowiedzieliśmy się, że 
zbawił nas poprzez życie 

i śmierć zamiast nas. Pamiętamy, 
„Wykonało się”? On tego dokonał. 

A po co zostaliśmy zbawieni? Nie 
po to, aby mieć przebaczone 

i po prostu odejść od Boga. 

Zostaliśmy zbawieni do społeczności 
z prawdziwym i żywym Bogiem. 

Nauczyliśmy się również, że żadna z 
tych rzeczy nie dzieje się automatycznie. 

Przebaczenie jest za darmo, ale musimy 
przyjąć je od Jezusa osobiście 

i mieć relację z Bogiem, który nas stworzył. 

Zapytam więc, jaka jest nasza odpowiedź 
na to, co usłyszeliśmy, 

na to, czego się razem nauczyliśmy? Nie 
musisz wiedzieć wszystkiego o Jezusie, 

aby dać odpowiedź. Musisz wiedzieć 
wystarczająco – jeżeli wierzysz w to, 

co powiedziałem o tożsamości 
i misji Jezusa, to powiem tak, 

„Nie wiesz wszystkiego, ale wiesz 
wystarczająco, by przyjść do Jezusa 

takim jakim jesteś i pozwolić mu 
rządzić twoim życiem.” 

Możesz się zastanawiać: „Jak to zrobić?” 
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„Jak mogę nawiązać osobistą 
relację z Jezusem?” 

Jest wiele sposobów, ale jednym z 
najlepszych jest modlitwa do Boga. 

Może nie wiesz co powiedzieć, 
jak pomodlić się do Boga 

aby wyrazić to, co czujesz, to, co myślisz 

Pod koniec waszej książki znajduje się 
modlitwa. Przeczytam ją. 

Zawiera ona przeprosiny, 
dziękczynienie i prośbę. 

Przeczytam ją raz, a następnie 

przeczytam ją ponownie, 
Jeżeli wyraża ona to, co jest 

w waszym sercu, zachęcam, abyście 
pomodlili się tą modlitwą w ciszy 

do Boga w niebie, który słucha 
i odpowie na tę modlitwę. 

Pozwólcie mi przeczytać po raz pierwszy. 

„Ojcze przyjmuję Twoje przebaczenie 
za to, jak do tej pory żyłem. 

Przepraszam, że postawiłem siebie 
w centrum, 

i żyłem na świecie tak, jakby należał 
do mnie. Proszę przebacz mi. 

Dziekuję za posłanie na świat Twojego 
jedynego Syna, aby żył 

i umarł za mnie. Dziękuję, że 
Jezus wziął na siebie 

sąd, na który zasłużyłem. Od tej pory 
chcę iść za Nim jako moim Zbawicielem/Królem. 

Proszę pomóż mi przez swojego Ducha 
robić codziennie to, co chce Jezus.” 

Jeżeli uważasz, że jest to chwila, kiedy 
wiesz o Jezusie wystarczająco, aby 

oddać mu się osobiście, 
to przeczytam tę modlitwę jeszcze raz, 



Identity Session 7 Response - Polish 

© Lee McMunn, 2011    4 

i jeżeli chcesz, pomódl się 
po cichu tą modlitwą. 

Módl się w swoim sercu do Boga w niebie, 
który cię słyszy. 

„Ojcze przyjmuję Twoje przebaczenie 
za to, jak do tej pory żyłem. 

Przepraszam, że postawiłem siebie w centrum, 

i żyłem na świecie tak, jakby należał 
do mnie. Proszę, przebacz mi. 

Dziekuję za posłanie na świat Twojego 
jedynego Syna, aby żył 

i umarł za mnie. Dziękuję, że Jezus wziął na siebie 

sąd, na który zasłużyłem. Od tej pory 
chcę iść za Nim jako moim Zbawicielem/Królem. 

Proszę pomóż mi przez swojego Ducha 
robić codziennie to, co chce Jezus. Amen.” 

Jeżeli to zrobiłeś, to jest teraz okazja 

powiedzenia o tym komuś. Zapraszam do 
dyskusji przy stołach. 

Może jesteś bliski pomodlenia się tą modlitwą, 

ale jeszcze nie teraz. Zachęcam, 
spędź kilka minut przy twoim stole 

i posłuchaj tego, co inni mają do powiedzenia. 
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