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str. 2 Studia biblijne 

akie dziecko uznałbyś za dobrze wychowane?  
(What kind of child you would consider well reared?) ________ 
____________________________________________________ 

________________________________________________________  

Cel rozważania (Purpose of our Bible Study):  
Kilka wskazówek o dobrym wychowaniu dzieci.  
(A few instructions on bringing up the kids). 
  

Rola ojców i domowej edukacji: ww. 1-9  
(The Role of the Fathers and Home educaction: vv. 1-9) 

2  Boże, słyszeliśmy na własne uszy,  
     Opowiedzieli nam o tym ojcowiea — 

O dziele, którego dokonałeś za ich dni,  
Dawno temu. 

3  Otóż Ty sam wywłaszczyłeś narody,  
   a ich osadziłeś;a 

Wytępiłeś ludy, a ich rozkrzewiłeś. 
4  Bo przecież nie zdobyli ziemi własnym mieczem 

Ani nie pomogła im siła ich ramion. 
Dokonała tego Twoja prawa ręka,a  

   zaznaczyło się w tym Twoje ramię, 
Zabłysło nad nimi światło Twojej przychylnościb —  

   bo tak względem nich zaplanowałeś. 
Jak to odnieść do nas? 
Ojcowie, znajdźcie czas! (Fathers, find the time!) ______________  
________________________________________________________  

Tematy „lekcji” (Subjects for the lessons): ____________________  
________________________________________________________  

Jakie dziecko wyrosło? 
5  Ty sam jesteś mym Królem, mój Boże, 

Od Ciebie pochodzi wybawienie Jakuba! 
6  To dzięki Tobie zwyciężamy naszych wrogów, 

Mocą Twego imienia gnieciemy przeciwników.a 

7  Nie polegam bowiem na swym własnym łuku, 
Nie mój własny miecz mnie ocala.a 

J 

1 

4aPs 17:7; 20:7; 21:9 bLb 
6:25; Ps 4:7; 31:17; 67:2; 
80:4,8,20; 89:16; Dn 9:17 

6aJoz 10:24; Ps 60:14 

7aPs 20:8; 33:16 
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8  To Ty wybawiłeś nas od naszych wrogów 
I nienawidzących nas zawstydziłeś. 

9  Codziennie szczyciliśmy się Tobąa 
I na zawsze będziemy wielbić Twoje imię. Sela. 

Przekonane do Jezusa.  
Rola ojców i ich szczerości; ww. 10-17  
(The Role of the Fathers and their honesty vv. 10-17) 
10  A jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, 

Nie wyszedłeś z naszymi wojskami. 
11  Sprawiłeś, że cofnęliśmy się przed nieprzyjacielem,  

A ci, którzy nas nienawidzą, łupili nas do woli. 
12  Wydałeś nas jak owce na rzeź 

I rozproszyłeś między narodami.a 

13  Zbyłeś swój lud za darmo 
I nic na tym nie zyskałeś. 

14  Wystawiłeś nas na wzgardę sąsiadom,a 
Na drwiny i pośmiewisko otoczenia. 

15  Uczyniłeś nas przysłowiem u narodów, 
Kimś, kogo traktuje się z politowaniem.a 

Ojcowie, znajdźcie czas! (Fathers, find the time!) ______________  
________________________________________________________  

Tematy „lekcji” (Subjects for the lessons): ____________________  
________________________________________________________  

Jakie dziecko wyrosło?  
16  Codziennie patrzę na swą hańbę, 

Wstyd nieprzerwanie okrywa mą twarza — 
17  Głos szyderców i bluźnierców to sprawia, 

Wyraz twarzy wroga i mściciela. 
18  To wszystko nas spotkało, 

A jednak nie porzuciliśmy Ciebie,a 
Nie sprzeniewierzyliśmy się też  

   Twojemu przymierzu. 
19  Nie odwróciło się od Ciebie nasze serce 

I nasze kroki nie zeszłya z Twojej ścieżki.b 

9aJr 9:22-23 

2 
12aEz 5:10,12; 12:14-16 

14a1Krl 9:7 

15aJr 18:16; Tr 2:15 

18aPwt 8:19; Sdz 3:7; 1Sm 
12:9; Ps 9:18; Iz 17:10; Jr 
3:21 

19aPs 78:57 bPs 17:5; 23:3; 
25:4 
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20  Tak, rozbiłeś nas w miejscu, gdzie  
   ucztują szakale,a 

Rzuciłeś na nas cień1 śmierci.b 
21  Gdybyśmy porzucili imię naszego Boga2 

I wyciągnęli ręcea do jakiegoś bóstwa, 
22  To czy Bóg by tego nie odkrył?  

Przecież On zna tajniki ludzkich serc.a 

23  Tymczasem z powodu Ciebie codziennie  
   nas zabijają,  

Uchodzimy za owce przeznaczone na rzeź.a 
Oddane Jezusowi bez względu na okoliczności, rozumiejące zasady 
życia, niepokonane w okresach kryzysów i życiowych upokorzeń.   

Rola ojców i ich modlitwy: ww. 24-27  
(The Role of the Fathers and Their Prayer) 

24  Obudź się! Dlaczego śpisz, Panie?a  
Powstań i ujmij się za nami! 

25  Dlaczego zakrywasz swoją twarz?a  
Dlaczego zapominasz o naszej nędzy i znoju? 

26  Oto prochu dosięgła nasza dusza, 
Powaleni przywarliśmy do ziemi. 

27  Powstań! Dopomóż nam! 
Odkup nasa ze względu na swą łaskę! 

Ojcowie, znajdźcie czas! (Fathers, find the time!) ______________  
________________________________________________________  

Jakie dziecko wyrosło? 
Nieugięte w modlitwie, liczące na łaskę, dziecko, któremu łatwiej 
było uwierzyć, że Bóg zasnął, niż uwierzyć, że modlitwa nie ma sen-
su, a Bóg zapomniał o łasce.  

Tato, weź się w garść (Żono, weź go w garść) i zapłanuj, z 
kalendarzem w ręku, jak zastosujesz to, co wynika dla nas z 
tego Psalmu. (Fathers get ready, wives get them get ready, 

and plan how to apply this Psalm to your life):  
 Rezygnuję /reorganizuję _________________________________  
 Mój czas na modlitwę, Biblię i literaturę ____________________  

                                                      
1  Lub: I okryłeś nas ciemnością. 
2  Idiom: Gdybyśmy Go odrzucili. 

20aIz 13:22; 34:13; Lm 5:18 
bJb 3:5; 10:21-22; 12:22; Ps 
107:10,14; Iz 9:1; Jr 13:16 

21aWj 9:29, 33; 1Krl 
8:22,38; 2Krn 6:12-13,29; 
Ezd 9:15; Jb 11:13; Iz 1:15 

22aPs 7:10; 139:23 

23aRz 8:36 

3 
25aPs 13:2; 69:18 

27aPs 25:22; 26:11; 69:19; 
119:134 
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 Czas rodzinnych spotkań _________________________________  
Krok 2: K5N tworzą nie tylko pełne rodziny (5N Church does not con-
sist of full families) _________________________________________  
Czas modlitwy i rozmowy na temat ich dopełnienia (Time to pray and 
discuss solutions) __________________________________________  
Czas na utwierdzenie się w Bożych priorytetach (Time to reconsider 
own priorities) ____________________________________________  
Krok 3: Warsztaty ewangelizacyjne (Evangelistic workshops)_______  
________________________________________________________  

Złoty wiersz (Memory Verse)  
7  Nie polegam bowiem na swym własnym łuku, 

Nie mój własny miecz mnie ocala.a 

Studium dla Grup Biblijnych, Służb lub Grup kontaktu z Bogiem 
(Mid-week Home Bible Study, Ministry Meeting or Contact Point 
with God Group): 
1. Tematy wśródtygodniowych spotkań mogą się koncentrować na po-
szczególnych częściach niedzielnego rozważania. (Focus on part sof the 
Sunday Bible Study). 
2. Zaplanuj udział programach duchowego i liczebnego wzrostu naszej 
wspólnoty:Październik: Warsztaty ewangelizacyjne, prowadzone przez 
Pastora Piotra.  

Zaproszenie (Invitation): 
Zobaczmy się znów! Następnym razem: Barwy odzyskanego życia. 
Next time: Psalmy pouczające synów Koracha.  

Piotr Zaremba, K5N 


