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Czy jest w porządku, aby być 
nie w porządku?

Słabość lub brak samowystarczalności mogą 
być przerażające. Uważamy, że musimy być silni 
(lub przynajmniej wyglądać na silną osobę), 

aby utrzymać wszystko pod kontrolą i panować nad 
wszystkim. Ale prawda jest zupełnie inna.

Oto ciekawy przykład. Młody człowiek chciał się 
nauczyć judo, choć stracił lewą rękę w wypadku 
samochodowym. Zaczął lekcje judo, ale po wielu 
miesiącach, nauczyciel  nauczył go tylko jednego 
ruchu, po czym zapisał go na zawody, mówiąc mu, 
że ruch, którego się nauczył, jest jedynym jakiego 
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potrzebuje. Mężczyzna wziął udział w zawodach i w 
zadziwiający sposób, wygrał 
wszystkie swoje walki oraz cały 
turniej, używając tylko jednego 
ruchu, aby przyszpilić swoich 
przeciwników na podłogę.

Potem mężczyzna zapytał 
swojego nauczyciela: „Jak to 
możliwe, że wygrałem turniej z 
jednym tylko ruchem?”

„Wygrałeś z dwóch 
powodów,” odpowiedział 
nauczyciel judo. „Po 
pierwsze, opanowałeś  jeden 
z najtrudniejszych rzutów w 
judo. A po drugie, jedyną znaną 
obroną dla tego ruchu jest taka, 
aby twój przeciwnik chwycił 
twoją lewą rękę.”  W judo, słabość, mężczyzny—jego 
brakująca lewa ręka—stała się jego największą siłą.

Każdy z nas ma słabości i problemy. To czy 
zdecydujemy się przyznać do nich, to jest inna 
sprawa. Ale Bóg chce, abyśmy sobie uświadomili, że 
nasze słabości są szansą, aby doświadczyć Jego mocy 
i siły. Zamiast ukrywać nasze słabości, powinniśmy 
je szczerze Mu pokazać, przyznając, że nie jesteśmy 
w porządku. On chce nam pomóc i zaspokoić 
nasze potrzeby. Ale najpierw, musimy być w stanie 
zaakceptować to, że mamy słabości i problemy, z 
którymi nie możemy poradzić sobie sami.

Uważamy, 
że musimy 

być silni, aby 
utrzymać 

wszystko pod 
kontrolą i 

panować nad 
wszystkim. 
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Siła słabości

Paweł pisał o swoich słabościach w liście do 
Kościoła w Koryncie. Powiedział im, że  prosił 
Boga, by zabrał słabość, z którą się zmagał. 

„Lecz [Bóg] powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz 
łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w 
słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, 
aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.  Dlatego 
mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w 
potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla 
Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem 
mocny“(2 Kor 12: 9-10).

Paweł powiedział, że „ma 
upodobanie” w słabościach, 
i że nawet „chlubić się 
będzie” nimi! Jak mógł mieć 
tak pozytywne nastawienie 
do swoich słabości? Jak 
mógł twierdzić, „Kiedy 
jestem słaby, wtedy jestem 
mocny”? Słabość i siła są 
przeciwieństwami. To tak, 
jakby mówić: „Kiedy jestem 
szczęśliwy, to jestem smutny.”

A co, jeśli prawdziwa moc 
i siła nie przychodzi poprzez 

Najchętniej więc 
chlubić się będę 
słabościami,aby 

zamieszkała 
we mnie moc 
Chrystusowa. 
—2 Koryntian 12:9 
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większe starania, ale poprzez zaniechanie wszelkich 
prób posiadania wszystkiego pod kontrolą.

To jest to, co Paweł miał na myśli, kiedy mówił o 
„mocy Chrystusowej,” która była w nim. Ta moc nie 
była czymś, na co zasłużył lub ciężko zapracował. 
Paweł polegał na sile Boga, a nie na własnej zdolności. 
To jest właśnie to, co znaczy być chrześcijaninem.

Gdyby człowiek uczący się judo nie stracił ręki, jego 
podejście do turnieju byłoby zupełnie inne. Czułby się 
silniejszy i bardziej kompetentny, do tego, aby tworzyć 
własne taktyki i kierować się własnym instynktem. Ze 
względu na swoją poważną słabość, całkowicie zdał 
się na swojego nauczyciela, aby on powiedział mu, 
jak podejść do walki i jaką taktykę zastosować. Siłą 
słabości tego człowieka było to, że zmusiła ona go do 

polegania na swoim dobrym, 
mądrym nauczycielu.

Chrześcijanie są w bardzo 
podobnej sytuacji. Każda osoba 
na świecie ma słabości, ale 
chrześcijanie nie muszą ich 
ukrywać i „jakoś sobie z nimi 
radzić”. Możemy polegać na 
tym, że Bóg pomoże nam przejść 
przez jakiekolwiek trudności, z 
którymi mamy do czynienia. Nie 
musimy polegać na sobie, gdy 
sprawy nie są w porządku.

Bóg nie chce, abyśmy 
żyli niezależnym, 

Możemy 
polegać na 
tym, że Bóg 

pomoże nam 
przejść przez 
jakiekolwiek 
trudności, z 

którymi mamy 
do czynienia.
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samowystarczalnym życiem. Nie chce, aby u nas 
wszystko było w porządku bez Niego. To nie jest życie 
do jakiego zostaliśmy stworzeni, a także to nie jest 
satysfakcjonujący sposób na życie. W taki sposób 
próbujemy żyć, ale nie do takiego życia jesteśmy 
powołani. Bóg stworzył nas do życia z Nim. Polegając 
na swojej własnej „sile,” często 
możemy czuć się przytłoczeni, 
zdezorientowani, i że tracimy 
grunt pod nogami. Szybko 
kończy się to na tym, że ranimy 
siebie i ludzi wokół nas.

„Moc Chrystusowa” jest 
nowym życiem, które Jezus 
ofiarowuje nam, gdzie znowu 
możemy żyć z Bogiem. Gdy 
Jezus przyszedł na ziemię, 
uczynił to, aby zapłacić za nasze 
nieprawości, błędy i słabości 
umierając na krzyżu. Potem powstał do nowego życia 
trzy dni później. Jeśli ufamy Jezusowi,  jesteśmy 
zjednoczeni  z Nim w nowym życiu i znowu należymy 
do Boga.

Musimy zaakceptować to, że nie wszystko nam 
się udaje  i że nie zawsze potrafimy  sobie poradzić.  
W naszej słabości i bezradności, musimy zdać sobie 
sprawę, że potrzebujemy Boga, Tego, który zawsze jest 
silny, niezawodny i po naszej stronie.

Albowiem 
kiedy jestem 
słaby, wtedy 

jestem 
Mocny 

—2 Koryntian 12:9-10
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Przyznanie się do słabości

Paweł powiedział: „Jeśli się mam chlubić, to 
chlubić się będę ze słabości mojej.” (2 Koryntian 
11:30). A zatem czy Pawłowi chodziło o to, aby 

wszyscy zobaczyli jaki był żałosny i bezradny? Czy 
chciał zwrócić uwagę na swoje słabości publicznie?

Właściwie celem Pawła było zwrócenie uwagi na 
to, jak wielki jest Bóg. Będąc w stanie przyznać się 
do swoich braków, Paweł mógł pokazać innym, że to 
moc i miłość Boga są fundament jego życia. Paweł 
chciał, aby ludzie wiedzieli, że nie muszą radzić 
sobie sami, kiedy sprawy im się nie układają lub 
kiedy czują się bezradni. Pokazując swoją zależność 
od Boga (a także pokazując swoje słabości), Paweł 
pokazał, że siła i zaspokojenie potrzeb są dostępne 
dla słabych ludzi. Paweł mówi, że to jest w porządku, 
aby nie być w porządku, ponieważ tylko Bóg może 
prawdziwie dać nam wszystko, czego potrzebujemy. 
Nie możemy zrobić tego sami; nie zostaliśmy tak 
stworzeni. Próba radzenia sobie samemu zakończy 
się bólem i bezradnością.

Aczkolwiek, ciężko jest się przyznać do swoich 
słabości. Może potrafimy powiedzieć coś takiego 
jak: „Już nie jestem takim sportowcem jak kiedyś” 
albo „Ważę trochę więcej niż kiedyś.” Są to rzeczy 
„bezpieczne” do przyznania się. Ale przyznanie się 
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do głębszych słabości zagraża naszemu własnemu 
wizerunkowi. Nie chcemy, aby inni patrzyli na nas z 
góry lub nas osądzali.

Gdy borykamy się z problemami lub słabością, 
często reagujemy w jeden z dwóch sposobów: 
negatywny („Rezygnuję,” „Nie jestem w stanie” 
lub „To jest po prostu niemożliwe”) lub pozytywny 
(„Rozprawię się z tym,” „To zależy ode mnie, aby to 
rozwiązać,” lub „Poradzę sobie”).

Może cię to zaskoczy, ale żadna reakcja nie jest 
prawidłowa. Bo widzisz, zarówno w jednym, jak i w 
drugim sposobie koncentrujemy się na sobie i co my 
możemy zrobić, a nie na Bogu i tym, co On może zrobić.

Różnica w przypadku Pawła była taka, że 
wykorzystał swoje słabości i trudności, aby skupić 
się na Bogu, a nie na sobie. W przyznaniu się do  
słabości nie chodzi o przyznanie się do porażki 
lub powiedzenia, że musimy się bardziej postarać. 
Przyznanie się do swojej słabości pozwala nam dać 
Bogu kontrolę nad naszym życiem. On wie, co jest 
najlepsze dla każdego z nas i On wie, co chce osiągnąć 
poprzez słabości, z jakimi się wszyscy zmagamy.

A więc, co zmienia w naszym życiu poleganie na Bogu?
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Boża moc

Co więc Bóg obiecuje zrobić w naszym życiu? 
Obiecuje użyć Swojej mocy, aby nam pomóc:

Stać się bardziej podobnymi do Niego: 
Ostatecznie nie możemy ani zmienić siebie ani 
przezwyciężyć wszystkich naszych słabości, bez 
względu na to, jak bardzo się staramy. I tylko Bóg może 
nas zmienić, abyśmy się stali bardziej podobni do 
Niego. I to jest dokładnie to, co obiecuje zrobić dla tych, 
którzy ufają Jezusowi (Rzymian 
8:18-30; 1 Koryntian 15:35-50; 2 
Koryntian 3:7-18). Gdy spędzamy 
czas z Bogiem i żyjemy w 
prawdzie i według tego, czego 
naucza Jego Słowo, to On będzie 
nas kształtował, abyśmy byli 
bardziej podobni do Jezusa.

Nigdy nie będziemy w pełni 
„doskonali” w tym życiu; 
ale możemy przyjąć więcej 
Jego charakteru, miłości i 
cierpliwości w naszym życiu. 
To niekoniecznie sprawi, że pozbędziemy się naszych 
słabości, ale pozwoli nam pokazać ludziom, że już 
nie musimy się ich bać ani być określani przez nie. 
Chrześcijanie są określani przez jedną rzecz: Jezusa 

Tylko Bóg 
może nas 
zmienić, 

abyśmy się 
stali bardziej 
podobni do 

Niego
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Chrystusa. Kiedy Mu ufamy, Bóg nazywa nas własnymi 
dziećmi (1 Jana 3:1), które On będzie rozwijał tak, aby 
stawały się coraz bardziej podobne do Jezusa.

W ten sposób, kiedy inni będą na nas patrzeć, nie 
będą widzieć tylko „nas,” z naszymi dobrymi i złymi 
stronami. Tak właściwiezobaczą coś z tego, jaki jest Bóg. 
Kiedy zobaczą zaufanie, jakie pokładamy w Jego miłości, 
pomimo wszystkich prób przez jakie przechodzimy, 
można mieć nadzieję, że będą chcieli sami Go poznać.

Nieustannie ufać Jezusowi, nawet w ciężkich 
czasach: Są takie momenty w życiu, kiedy wszystko 
wydaje się być przeciwko nam. Wszystkie nasze 
wysiłki w celu rozwiązania problemu nie powiodły 
się i mamy ochotę po prostu się poddać. Musimy 
pamiętać, że jest tylko jedna osoba, do której możemy 
pójść z naszymi problemami. Możemy zrzucić 
wszystkie nasze troski na Boga, ponieważ On nas 
kocha i zapewni nam to, czego potrzebujemy, aby iść 
dalej i nie poddawać się (1 Piotra 5:7).

W życiu każdego z nas będą okresy, kiedy nie 
będziemy pewni czy możemy nadal ufać Jezusowi. 
Może będziemy czuć się zmęczeni, ponieważ proces, 
by stać się takim jak Bóg, jest tak powolny, że nie 
jesteśmy nawet pewni, że się odbywa. Albo możemy 
być przytłoczeni swoimi problemami. Musimy spędzić 
czas z Bogiem i skupić się przede wszystkim na Nim. 
On jest w stanie nas wzmocnić i pocieszyć. Obiecuje, 
że będzie nas wspierał i zmieniał, abyśmy byli tacy 
jak Jezus, a po śmierci doprowadzi nas bezpiecznie do 
nieba (Ew. Jana 14:1-3; Filipian 1:6).
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Jest w porządku, aby nie być 
w porządku!

Bez względu na to, gdzie jesteśmy na naszej 
drodze z Bogiem, wszyscy doświadczyliśmy 
Jego mocy w naszym życiu. To tylko dzięki 

Niemu każdy z nas istnieje (Psalm 139:13-16)! Tak jak 
potrzebowaliśmy Boga, by nas stworzył na początku, 
tak też potrzebujemy Go, aby nas ‘rozwijał’ i prowadził.

Również całkowicie 
potrzebowaliśmy 
Jezusa, aby zapłacił 
za nasze odrzucenie 
Boga i doprowadził nas 
do Niego.  „Albowiem 
łaską zbawieni jesteście 
przez wiarę, i to nie z 
was: Boży to dar; nie z 
uczynków, aby się kto 
nie chlubił.”(Ef 2: 8-9). 
Nie jesteśmy w stanie 
o własnej  sile ani o 
własnych zdolnościach 
podobać się Bogu lub Go 
zrozumieć. To nowe życie z Nim, jest Jego darem. 
Chrześcijańskie życie polega na nieustannym 

Chrześcijańskie 
życie polega 

na nieustannym 
uzmysławianiu 

sobie jak bardzo 
potrzebujemy 

Boga we 
wszystkim.
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uzmysławianiu sobie jak 
bardzo potrzebujemy Boga  
we wszystkim!

To właśnie w tych okresach, 
kiedy czujemy się „silni,” 
myślimy, że nad wszystkim 
panujemy i łatwo zapominamy 

o Bogu. A kiedy zapominamy o Bogu, szybko 
zaczynamy znowu żyć tylko dla siebie. W naszej 
samowystarczalności

żyjemy polegając na naszych własnych 
umiejętnościach i doświadczeniu. To nie są złe rzeczy, 
ale muszą również należeć do Boga i Jego celów. Bóg 
czasami pozwala nam doświadczyć bólu słabości, po 
to abyśmy trzymali się blisko Niego. To jedyny sposób, 
aby stać się bardziej podobnym do Niego.

Jest w porządku, aby nie być w porządku, ponieważ  
to właśnie w czasie słabości prosimy Boga, aby nam 
pomógł i znowu widzimy, jak potężny i dobry On jest 
wobec nas.

Tak jak powiedział Paweł: 
„Albowiem kiedy jestem słaby, 
wtedy jestem mocny.” Kiedy 
przestajemy starać się ukryć 
nasze słabości lub sami je 
przezwyciężać, możemy polegać 
na Bogu i doświadczyć tego, co 
On chce zrobić z naszym życiem. 
To będzie o wiele lepsze od tego 
wszystkiego, co my możemy 

To tylko dzięki  
Niemu każdy z  

nas istnieje.

Albowiem 
kiedy jestem 
słaby, wtedy 

jestem 

mocny— 

2 Koryntian 12:9-10
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zrobić—On nie ma słabych punktów! Życie wciąż może 
być trudne, ale będziemy mieć pewność opartą na 
Bogu—wiedząc, że On nazywa nas Swoimi własnymi 
dziećmi, że z każdym dniem czyni nas bardziej 
podobnymi do Niego i nigdy nas nie opuści.
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        Głębiej

Seria Patrząc Głębiej oferuje znakomite nauczania biblijne 
dla chrześcijan. Bez względu na to, czy jesteś młodym 
chrześcijaninem, czy też dojrzałym wierzącym, mamy szereg 
krótkich rozważań biblijnych na wiele ważnych tematów i pytań.

W Our Daily Bread Ministries, naszą misją jest uczynić 
zmieniającą życie mądrość Słowa Bożego zrozumiałą 
i dostępną dla wszystkich. Pragniemy  pomóc naszym 
czytelnikom przybliżyć się do Boga oraz dzielić się 
swoją wiarą w Niego z tymi, których znają. Prosimy o 
udostępnianie artykułów z serii Patrząc Głębiej tym, którzy 
mogą z nich skorzystać na naszej stronie internetowej 
codziennychleb.org.

Wszystkie nasze zasoby są dostępne dla wszystkich, bez 
konieczności przekazywania darowizn. Jednak, gdybyś chciał 
wspierać Our Daily Bread Ministries finansowo, możesz 
zrobić to klikając na poniższy link.

PRAGNĘ PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ

http://codziennychleb.org/
http://codziennychleb.org/darowizny/
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