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Poziom 2 Lekcja 12 

 

BOŻY RODZAJ MIŁOŚCI (Część 1) 
Opracował Don Krow 

 
 Dzisiaj zajmiemy się Bożym rodzajem miłości. 1 List do Koryntian 13:13 mówi: Teraz więc 

pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość, a później w 14 rozdziale 

1 wersecie: Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby 

prorokować. Biblia mówi, żeby dążyć do miłości, ścigać ją, uczynić ją najważniejszym celem. 

Niektóre tłumaczenia dodają, aby uczynić ją najważniejszym zadaniem. Miłość jest jedyną rzeczą, 

którą zabierzemy z tego życia do wieczności. Nie zabierzemy tam naszych domów, samochodów, 

pieniędzy, ale weźmiemy miłość, której udzielił nam Jezus Chrystus przez Ducha  Świętego. Miłość 

to jedyna rzecz, która posiada wieczną wartość i substancję. 

 
 Co znaczy miłość? Mówię, że kocham swoją żonę, kocham lody, kocham szarlotkę. Miłość (love), 

to jedyne słowo w języku angielskim na określenie miłości (w języku polskim mamy słowo kochać, 

miłować itd.), więc gdy powiem żonie, że ją kocham a później powiem że kocham kota, czy to jej 

zaimponuje? W ogóle. Widzisz, co chcę powiedzieć? Kiedy mówię słowo kocham, niektórzy mają 

na myśli seks, inni jakieś ciepłe uczucie. Ludzie mają różne pomysły. W języku greckim istnieją 

cztery główne słowa. Jednym jest eros, które nie jest użyte w Biblii, a określa ono pociąg seksualny 

lub sam akt seksualny. Bóg nakazał ten rodzaj miłości, kiedy powiedział, że opuści człowiek ojca 

swego i matkę, złączy się z żoną i będą oni jednym ciałem. Biblijna księga Pieśń nad Pieśniami jest 

o seksualnej miłości, którą Bóg ograniczył jedynie do relacji małżeńskiej. Inne rodzaje miłości 

są dozwolone dla wszystkich i dane przez Boga całej ludzkości ale eros ogranicza się jedynie 

do małżeństwa. 

 
 Kolejnym rodzajem miłości jest storge i jest to naturalna więź, okazywanie uczuć w relacji 

rodzinnej. Następną jest phileo, które ma rdzeń w słowie philia. Słowo to jest użyte w Nowym 

Testamencie 72 razy, a oznacza ono ciepłe uczucie przywiązania, które przychodzi i odchodzi z różną 

siłą. Większość ludzi, którzy mówią o miłości, myślą, że to jest właśnie prawdziwa miłość. Mówią: 

„Zakochałem się i odkochałem się”. Jeśli twoje małżeństwo jest zbudowane na tego rodzaju miłości, 

będzie czas, kiedy uczucie będzie silne i kiedy będzie słabsze. Bazując tylko na tym, można się 

zakochać i odkochać. 

 
 Biblia mówi, że powinniśmy kochać siebie wzajemnie Bożym rodzajem miłości, którą jest miłość 

agape. Czym jest miłość agape? Jest wiele aspektów, a 1 List do Koryntian 13 podaje całą definicję 

co jest zaangażowane w miłość. W 1 Liście Jana 5:3 czytamy: Na tym bowiem polega miłość 

ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego. Przykazania Jezusa pokazują Jego miłość, ale jeśli 

miałbym je podsumować, użyłbym do tego fragmentu z Ew. Mateusza 7:12: A więc wszystko, 

cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy. Kwestią 

nie jest to, że ci wszyscy ludzie w kościele cię nie kochają, nie troszczą się o ciebie itd. Nie, Biblia 

mówi, że jak chciałbyś żeby ciebie traktowano, tak ty traktuj innych. To jest miłość. Troszczenie się 

o dobro innych i przedkładanie korzyści innych nad swoje, jest sprzeczne z naszą naturą 

i cielesnością. Do tego trzeba Boga i Jego pomocy. Nie myśl, że cokolwiek o czym teraz mówię jest 

możliwe bez Boga. Biblia mówi, że owocem Ducha jest miłość, a Bóg jest miłością. On jest źródłem 

miłości i tylko On jest w stanie pokazać ci jak kochać przez Jego przykazania. On da ci siłę, nawet 

w kwestii ciała, abyś mógł podejmować decyzje, wybory i kroki oparte na właściwych zasadach. 
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 Pracuję w Andrew Wommack Ministries i pewnego razu, kilka lat wstecz, poszedłem się modlić, 

tak jak miałem to w zwyczaju. Będąc w parku powiedziałem: „Boże, bardzo chciałbym komuś teraz 

usłużyć”. Był to ciepły, przyjemny dzień i zobaczyłem małego chłopca i dziewczynkę siedzących 

na huśtawce. To była huśtawka kilkuosobowa, więc podszedłem i usiadłem z nimi. Zwróciłem się 

do dziewczynki, „To piękny dzień, prawda?”. Ona odpowiedziała: „Ja nie mówić angielski”, więc 

zapytałem: „Skąd pochodzisz?”, ona odpowiedziała, że z Rumunii. Wiedziałem, że w tej okolicy 

są Rumuni i zauważyłem, że ci ludzie patrzą na mnie, zapewne zastanawiając się, dlaczego 

rozmawiam z ich dziećmi. Podszedłem więc i powiedziałem: „Chciałbym wam pomóc”. „Chciałbyś 

nam pomóc?”- odpowiedzieli – „Dlaczego miałbyś chcieć nam pomóc? Nawet nas nie znasz!”. 

Odpowiedziałem: „Ponieważ Bóg chce wam pomóc”. Rozmyślałem nad zasadami miłości z 1 Listu 

Jana 3:18, gdzie jest powiedziane: Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Nie 

powinniśmy kochać jedynie ustami, ale także uczynkami. Pomimo tego, że nie noszę przy sobie 

pieniędzy, tego dnia miałem ich trochę przy sobie. Wyciągnąłem je i powiedziałem: „To jest dla was” 

i dałem im pieniądze. Ponieważ pościłem tego dnia, miałem troszeczkę jedzenia przy sobie, więc 

powiedziałem: „A tutaj jest trochę jedzenia dla waszej rodziny”. Bardzo to ich poruszyło. Zapytali: 

„Kim jesteś?”. Powiedziałem: „Bóg w nadzwyczajny sposób nas dzisiaj umówił i mam zamiar się 

z wami jeszcze zobaczyć”. 

 
 Wróciłem do domu i opowiedziałem żonie o moim spotkaniu z Rumunami. Wyciągnąłem pieczeń 

z zamrażarki i ją przyrządziłem. Następnego dnia kupiłem całe pudło naczyń na wyprzedaży 

używanych przedmiotów i wróciłem do nich z żoną. Rumuni i ich dzieci byli na miejscu. 

Powiedziałem: „Przyniosłem wam prezenty. Są bardzo ciężkie więc mam je w samochodzie. Jeśli 

pokażecie gdzie mieszkacie, zawiozę je wam do domu”. Kiedy dostaliśmy się do ich jednopokojowego 

mieszkanka, wziąłem naczynia i sztućce - wszystko było skompletowane - wyciągnąłem je z pudła 

i zacząłem im je po kolei dawać. Gdy je im przekazywałem, łzy pojawiły się w ich oczach i kobieta 

powiedziała: „Ja będę płakać! Będę płakać!” Powiedziałem: „W poniedziałki wieczorami mamy u nas 

w domu studium biblijne i bardzo bym chciał was zaprosić”. Oni podpowiedzieli: „My chcemy 

przyjść”, ale zaraz dodałem: „Nie chcemy byście przyszli ze względu na dary”. „Nie, my chcemy 

poznać twoich przyjaciół” - odpowiedzieli. 

 
 Ponieważ nie mieli żadnego transportu, przyjechałem po nich, zawiozłem do swojego mieszkania 

i po niedługim czasie, Bóg zaczął ich dotykać. Nie mówili po angielsku zbyt dobrze, ale Bóg ich 

dotknął, kiedy modliliśmy się za nich. Miłość Boża zaczęła się im objawiać. Niedługo później 

poznaliśmy następną rumuńską parę, więc zapytałem pierwszą parę: „Czy pomożecie mi w spotkaniu 

z jeszcze jedną rumuńską parą?”. Zgodzili się i pewnego dnia dostałem telefon: „Panie Don, 

słyszeliśmy o panu. Jesteśmy bardzo samotni i chcemy się z panem spotkać”. Wziąłem więc moich 

rumuńskich przyjaciół i pojechaliśmy do nich. Zabrałem podarunki, jedzenie i wiele innych rzeczy. 

Wszystko szło świetnie. Zacząłem ich odwiedzać właśnie w ten sposób. Wszystko szło świetnie, 

dopóki pierwsza para nie powiedziała: „Musicie przyjść na studium biblijne. Mówią tam o Jezusie 

i jest tam wspaniale”. Oni na to: „Chwileczkę! Przyjechaliśmy z komunistycznego kraju i nie mamy 

pojęcia czy jakiś Bóg w ogóle istnieje. Nie chcemy tych rzeczy o Jezusie”. 

 
 Powiedziałem: „Pozwólcie mi zostać waszym przyjacielem” i zacząłem rozmawiać z nimi 

weekendami, kupując im ubrania, płaszcze i rzeczy, których potrzebowali. Byli tym bardzo 

zawstydzeni i niechętni. „Nie potrzebujesz płaszcza?”, „No tak, potrzebuję, ale...”, „Więc zdobądźmy 

płaszcz dla ciebie”. Zacząłem kochać ich czynami, ale nie przychodzili na nasze studium biblijne 

dopóki nie powiedziałem, „Prawdopodobnie są tam jacyś Amerykanie, którzy pomogą wam znaleźć 

pracę”. Od razu się pojawili. Tamtego wieczoru na studium biblijnym powiedziałem Panu coś 

głupiego. „Panie, chyba będziesz musiał udzielić mi szczególnego daru mówienia językami, 

ponieważ nie możemy nawet się z nimi komunikatywnie porozumiewać”. Było kilku Amerykanów, 



3 

którzy tego wieczoru opowiadało świadectwa. Kiedy zacząłem mówić, jedna z Rumunek, 

ta z pierwszej pary, nagle pojaśniała i wiedziałem, że coś się zaczyna dziać. Po studium poprosiłem 

ich: „Pozwólcie się o was pomodlić” i w czasie modlitwy Bóg w jednej chwili ich dotknął i wypełnił 

całe pomieszczenie swoją miłością. Kobieta powiedziała: „Wiesz, gdy tamci mówili, nic z tego nie 

mogłam zrozumieć, ale kiedy ty wstałeś i zacząłeś mówić o Jezusie, o Jego miłości do nas i o tym 

co On zrobił, żebyśmy mieli relację z Nim, zrozumiałam każde twoje słowo! Zrozumiałem wszystko 

perfekcyjnie! To musi być Bóg! To musi być Bóg!” W rezultacie, nie tylko życie Rumunów zostało 

zmienione. 

 
 Pozwól, że opowiem, co się stało dalej. Mój dom zaczął się wypełniać ludźmi z innych krajów 

w poniedziałkowe wieczory. Przychodzili Rumuni, Bułgarzy i Rosjanie. Bóg zmieniał ich życie, a oni 

wiedzieli, że ich kochamy. Przychodzili nawet Afrykanie! Pomimo tego, że z trudem można było się 

z nimi porozumieć, oni wiedzieli - Gdy modliliśmy się, Bóg im się objawiał. Wiedzieli też, 

że zrobiłbym dla nich wszystko, ponieważ ich kocham. Bóg zmienił ich życie i życie wielu innych 

osób, i chcę ci powiedzieć, jak to się stało. Stało się tak, ponieważ jednego dnia w parku zauważyłem 

ludzi o innym kolorze skóry, o innej narodowości. Nie miałem względem nich żadnego miłego, 

ciepłego uczucia uniesienia, ale widziałem, że miłość jest taka - Cokolwiek byś chciał, aby tobie 

czyniono, ty czyń innym. Miałem wzgląd na ich dobro i korzyści, bez względu na uczucia jakie 

miałem. Wiesz co to spowodowało? Tak bardzo to docenili, że w ich sercu wzrosła względem mnie 

miłość phileo, miłość, która ma uczucia i zaczęli mi mówić kocham cię, ściskać mnie i całować. 

To co ja zrobiłem dla nich wytworzyło w nich uczucie miłości względem mnie. Jeśli chcesz 

doświadczać miłości, która okazuje uczucie, zacznij praktykować miłość agape. Szukaj dobra 

i korzyści innych bez względu na to co czujesz, a to wytworzy miłość, która ma uczucia. 

 
 

Pytania 

 
1. Przeczytaj 1 List Jana 5:3. Boża miłość jest okazana przez Jego...? ____________________________ 

 

2. Przeczytaj List do Rzymian 13:9-10. Wyjaśnij, w jaki sposób przykazania z tego wersetu okazują 

miłość?____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Przeczytaj List do Rzymian 12:19-21. W jaki sposób mamy kochać swoich wrogów, kiedy nie 

czujemy, że potrafimy?_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Przeczytaj List do Tytusa 2:4. Co ten werset pokazuje nam odnośnie miłości? 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Przeczytaj List do Koryntian 13:4-8 Opisz zasady miłości w sposób bardziej szczegółowy. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. W jaki sposób mamy praktykować miłość? 

__________________________________________________________________________________ 
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Wersety użyte w pytaniach 

 
1 List Jana 5:3 - Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, 

a przykazania jego nie są uciążliwe. 

 
List do Rzymian 13:9-10 - Przykazania bowiem: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj 

i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość 

bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość. 

 
List do Rzymian 12:19-21 - Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, 

albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel 

twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie 

daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. 

 
List do Tytusa 2:4 Niech uczą młodsze, jak kochać mężów i dzieci (Biblia Poznańska). 

 
1 List do Koryntian 13:4-8 Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa; miłość nie jest zazdrosna; miłość nie 

jest chełpliwa, nie nadyma się; nie zachowuje się niewłaściwie, nie szuka swego, nie jest zapalczywa, 

nie liczy zła; nie cieszy się z powodu niesprawiedliwości, ale cieszy się prawdą. Wszystko odpiera, 

wszystkim ufa, wszystkiego oczekuje, wszystko zostawia w tyle. Miłość nigdy nie upada (Nowa Biblia 

Gdańska). 

 
1 List Jana 3:18: Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 

 

 

Odpowiedzi 

 
1. Przeczytaj List Jana 5:3. Boża miłość jest okazana przez Jego przykazania. 

 

2. Przeczytaj List do Rzymian 13:9-10. Wyjaśnij, w jaki sposób przykazania z tego wersetu okazują 

miłość? Miłość nie wyrządza krzywdy bliźniemu. Każde przykazanie pokazuje miłość, określając 

jak mamy traktować swojego bliźniego. 

 
3. Przeczytaj List do Rzymian 12:19-21. W jaki sposób mamy kochać swoich wrogów, kiedy nie 

czujemy, że potrafimy? Jeśli nasz nieprzyjaciel jest głodny, możemy go nakarmić; jeśli chce mu 

się pić, dajmy mu się napić. Możemy patrzeć na dobro innych, bez względu na swoje uczucia. 

 
4. Przeczytaj List do Tytusa 2:4. Co ten werset pokazuje nam odnośnie miłości? Miłości można się 

uczyć. Miłość, to nie tylko uczucie. 

 
5. Przeczytaj List do Koryntian 13:4-8 Opisz zasady miłości w sposób bardziej szczegółowy. „Miłość 

jest cierpliwa , jest życzliwa; miłość nie jest zazdrosna; miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się; 

nie zachowuje się niewłaściwie, nie szuka swego, nie jest zapalczywa , nie liczy zła; nie cieszy się 

z powodu niesprawiedliwości, ale cieszy się prawdą. Wszystko odpiera, wszystkim ufa, 

wszystkiego oczekuje, wszystko zostawia w tyle. Miłość nigdy nie upada”  

 
6. Przeczytaj 1 List Jana 3:18. W jaki sposób mamy praktykować miłość? Kochajmy nie tylko słowem, 
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ale czynami. 
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