
Pewność

O czym myślisz kiedy słyszysz słowa “pewność siebie”? Czy masz wizję słynnych atletów, 

wielokrotnie nagradzanych aktorek, czy też najpopularniejszych ludzi w szkole? Podczas gdy wielu 

z tych ludzi jest postrzeganych jako posiadających dużą pewność siebie, wygląd może mylić. 

Ważniejsze jest by mieć świadomość, że Bóg stworzył cię w szczególnym celu. Jesteś stworzony 

by być jak Bóg, Księga Rdz.1,27 mówi: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga 

stworzył ich.” Wiedza, że jesteśmy podobni do Boga powinna dać nam ufność, że jest On dumny 

by nazywać nas swoimi dziećmi, a my powinniśmy być dumni nazywając siebie dziećmi Boga.  

Będąc pewnymi siebie potrzebujemy jednocześnie upewnić się, że posiadamy zdrową ilość pokory. 

Rzymian 12,3 stwierdza: 

“Powiadam bowiem każdemu spośród was mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż 

należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.” 

Potrzebujemy wiedzieć na pewno że mamy potencjał by być wielkimi  dlatego, że Bóg nas 

stworzył. Nie powinniśmy myśleć o sobie jako o kimś większym niż jesteśmy lub myśleć, że 

możemy być wielcy bez Bożej pomocy. Jeśli pamiętamy by Bogu przypisać naszą pewność siebie 

nie istnieje nic czego byśmy nie mogli osiągnąć. 

Pewność

Był sobie kiedyś pewien mały chłopiec który bardzo się denerwował gdy musiał przemawiać 

publicznie. Bał się przemawiać publicznie ale naprawdę chciał przezwyciężyć swój lęk. 

Zdecydował więc by pójść do dziadka i poprosić go o radę. Kiedy dziadek usłyszał historię chłopca 

powiedział mu by pracował nad kilkoma prostymi rzeczami, które pozwolą mu zdobyć pewność 

siebie. Kilka miesięcy później mały chłopiec przyszedł do dziadka bardzo podekscytowany. Mały 

chłopiec powiedział mu, że mówienie do ludzi idzie mu już znacznie lepiej, i że nie jest to już dla 

niego problemem. Dziadek był bardzo dumny z chłopca i powiedział mu, że odkąd czuje się on 

dobrze przemawiając do ludzi nie myśląc o swym strachu wreszcie stał się pewnym siebie. 

Pewność

Jakie myśli lub obrazy przychodzą ci na myśl kiedy myślisz o słowie pewność/zaufanie? W jakich 

sytuacjach w życiu czułeś się najbardziej pewny? Kiedy ostatnio czułeś się pewny?  

 

Czy pewność jest tym samym co duma? Czy jest tym samym co zuchwałość/śmiałość? Jaką byś 

stworzył definicję dla każdego ze słów? 

 

 

 

 



Co następujące wersy mówią  o pewności? W każdym fragmencie spróbuj odnaleźć nowa 

perspektywę szukając szczególnie:  

a) Bożych poleceń I standardów;  

b) przykładów z których można się uczyć;  

c) obietnic Bożych którym można zaufać;  

d) ostrzeżeń  

e) wyzwań.  

 2 Kron. 26 

 Ps. 27 

 Jer. 9:23-24 

 Dz. Ap. 27,21-25 

 2 Kor. 5,6-10 

 Fil. 1,6 

 2 Tym. 1,12 

 Hebr. 10,35 

 1 Jana 2,28-29; 5,14-15 

Jakie ważne podstawowe zasady widzisz w tych tekstach (zasady zgodne z innymi znanymi ci 

tekstami Biblii)? 

 

Odpowiedz na  pytania w świetle tego co dostrzegłeś w tekstach powyżej: a) Czego Bóg najbardziej 

chce bym o Nim wiedział? b) Co Bóg najbardziej chce bym wiedział o innych? c) Co Bóg 

najbardziej chce bym rozumiał o sobie samym? I w świetle tego wszystkiego co chce bym uczynił?

Pewność

„Nie możesz osiągnąć sukcesu ani też być szczęśliwym nie posiadając skromnej, ale rozsądnej 

pewności siebie”.  Norman Vincent Peale 

„Trzymaj zawsze głowę do góry lecz uważaj by nos był na przyjaznym poziomie.”  Max L. Forman 

„Bądź skromny/pokorny bo najgorsze rzeczy na świecie są z tego co i ty; bądź pewny bo gwiazdy 

są z tego co i ty”  Nicholai Velimirovic 

„Wielki pokój serca należy do tego, który nie dba ani o pochwałę ni o naganę” Thomas à Kempi 

„Niezależnie od tego  czy myślisz „mogę” czy „nie mogę” – masz rację.  Henry Ford 

„Musisz oczekiwać czegoś od siebie zanim będziesz to w stanie zrobić”.  Michael Jordan 


