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najważniejsze rzeczy w życiu dokonują się w całkowitej samot-
ności. Jezus umarł za nas w samotności. W samotności podejmu-
jemy ważne decyzje: o poświęceniu, o powołaniu, o pójściu za 
Jezusem, o małżeństwie, o zatrudnieniu. Już tak jest, że każdy z 

nas ma całkiem pokaźny prywatny świat. 
To świat, który zamieszkujemy sami. I do którego trafiamy ze świata 
ludzkich relacji, interesów i walk. Zatrzaskujesz drzwi samochodu. I 
stoisz przed drzwiami twego świata. Tam nie można zaprosić nikogo z 
ludzi. 
Gdy zatrzaskujemy drzwi i  milkną odgłosy zewnętrznego świata, wtedy 
zaczynamy wyraziściej odczuwać to wszystko, co wcześniej było zagłu-
szane presją rzeczy pilnych. 
W tym świcie jesteśmy najbliżej siebie samych. 
Jest to świat, gdzie odzywa się ból, żal, gorycz, zwątpienie, rozczarowa-
nie. 
Jest to świat, gdzie odzywa się sumienie. 
Jest to świat, gdzie zapadają ważne wyroki co do naszego postępowania, 
ważne wnioski, co do stanu naszych przekonań, ważne decyzje dotyczą-
ce naszych priorytetów. 
Ma on jakby dwoje drzwi. Każde są zarówno wejściami, jak i wyjściami. 
Przez jedno my wchodzimy ze świata i wracamy do świata. Przez drugie 
wchodzi Bóg.  
Nie każdy lubi ten świat. Zdaje się, że są ludzie, którzy po wejściu prze-
bywają tam tylko chwilę. 
Jezus oczywiście miał taki świat i przebywał w nim nocami, wczesnymi 
porankami. 
W tym świecie można pisać. I przygotowywać się do rozmów. 
 (World behind the doors of our conscious) 

Cel rozważania (Purpose of our Bible Study):  
Zaprosić do spędzania czasu sam na sam z Bogiem.  
(Invite to spend time one on one, with God). 
Psalmy Drugiej Księgi to w dużej mierze Psalmy człowieka walczącego 
ze światem.  

N 
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Psalm ten wybrałem, aby nas zachęcić przebywania z Bogiem w pry-
watnym świecie naszej świadomości. 
PSALM 62 
Wezwanie do zaufania Bogu 
1 Dla prowadzącego chór.  

Na melodię Jedutuna.a 
Psalm Dawida. 

2 Jedynie w Bogu jest uciszenie mej duszy,  
Jemu zawdzięczam zbawienie, 

3 Tylko On moją skałą i moim wybawcą,  
Moją twierdzą — dlatego nic mną 

   nie zachwieje. 
4 Jak długoa będziecie wygrażać człowiekowi? 

Wy wszyscy, którzy chcecie jego zguby,  
Jesteście pułapką jak przechylona ściana,  

   jak mur na wpół przewrócony.1 
5 Bo myślą tylko o tym, jak zdeptać ludzką godność,  

Chętnie korzystają z kłamstwa,  
Ich usta zawsze skore są do życzeń szczęścia,  
Wnętrze zaś — kryje przekleństwa.a Sela. 

6 Jedynie w Bogu ucisz się, ma duszo!  
W Nim źródło mojej nadziei, 

7 Tylko On moją skałą i moim wybawcą,  
Moją twierdzą — i nic mną nie zachwieje. 

8 Na Bogu opiera się moje zbawienie i nadzieja chwały,  
On jest skałą mej mocy, On moim ratunkiem. 

9 Ufajcie Mu, ludzie, bez względu na wszystko,2  
I wylewajciea przed Nim to, co wam leży na sercu —  
Bóg bowiem jest naszą ucieczką! Sela. 

10 Ludzie natomiast są tylko tchnieniem,a  
Ich wiarygodność jest złudna,3  
Na wadze podnoszą się w górę,b  
Razem wzięci są mniej pewni niż mgła.4 

                                                      
1  Lub: Jak długo będziecie napadać na człowieka —/ Wy wszyscy — aby go dobić,/ 

Jakby był pochyloną ścianą, murem niemal przewróconym? 
2  Lub: Ludu, ufaj mu o każdej porze. 
3  Lub: Zwykli ludzie są tylko tchnieniem,/ Wiarygodność bogatych też złudna. 
4  Lub: tchnienie. 

1a1Krn 9:16; 16:38,41-42; 
25:1,3,6; 2Krn 5:12; Ps 39:1; 
77:1 

4aWj 16:28; Joz 18:3; Jb 8:2; 
18:2; 19:2; Ps 13:2,3 

5aPs 55:22 

9a1Sm 1:15; Tr 2:19 

10aJb 7:7; 14:1-2; Ps 39:7; 
78:39; 144:4; Jk 4:14 bJb 
31:6; Dn 5:27 

11aŁk 12:19-20; 1Tm 6:17 
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11 Nie ufajcie przemocy, 
Grabież to nie droga do bogactwa,  
A gdy się ono mnoży, nie przykładajcie doń serca!a 

12 Bóg przemówił raz jeden, 
Lecz dwa razy to usłyszałem: 
Że moc przynależy Bogu — 

13 A przy Tobie, Panie, można liczyć na łaskę —  
I że5 Ty odpłacasz każdemu  

   mając jego czyn na uwadze.a 

 
Czas rozliczeń: : ww. 4-7, 10 
(Time to evaluate: vv. 4-7; 10) 

Bilans zwycięstw i porażek (Evaluatze victories and defeats): 
________________________________________________________  

Bilans przyjaźni (Evaluate friendships) _________________________  
________________________________________________________  

Obraz świata  (Evaluate the Word)_____________________________   
________________________________________________________  

Zaproszenie dla Boga (Invitation for the Spirit of God) ____________  
________________________________________________________  

Czas słuchania: ww. 12-13 
(Time to listen; vv. 12-13) 

 Ja słucham Boga tak: _______________________________________  
________________________________________________________  

Czas posilenia: ww. 2-3; 6-7  
(Time to recharge: vv. 12-13) 

 
________________________________________________________  

Czy wyrobiłeś w sobie nawyk spotykania się z Bogiem przy 
Piśmie Świętym i twoim prywatnym świecie (Do you):  

 Rezygnuję /reorganizuję _________________________________  
 Ustal czas _____________________________________________  

                                                      
5  Lub: Gdyż. 

12a2Krl 6:10; Jb 33:14 

13aJb 34:11; Prz 24:12; Jr 
32:19; Ez 7:27; 33:20; Mt 
16:27; Rz 2:6 

1 

2 

3 
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 Prowadź dziennik ______________________________________  
________________________________________________________  

Złoty wiersz (Memory Verse)  
Wersety: 2-3 lub 6-7. 

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: Psalmy, doradźcie, jak żyć. 
Next time: Psalms, suggest how to live.  

Piotr Zaremba, K5N 


