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lub — niemal jak chrzest — to jeden z najważniejszych dni ży-
cia! To dzień najwspanialszych życzeń! I dzień często niepa-
miętny. Trema i zdenerwowanie pochłaniają bardzo wiele. Do-
brze, że mamy zdjęcia i życzenia na kartach — i Psałterz! 

(Wedding day — just as a baptism — belongs to the most important 
moments of life. This is the day of the best wishes! And often the day we 
do not remember in detail. We tend to be nervous. So good that pictures 
remain, and wedding cards — and Pslater. ) 

Cel rozważania (Purpose of our Bible Study):  
Wzbudzić odwagę do życia na miarę Bożych życzeń.  
(Encourage to live the way God likes it). 
________________________________________________________  
________________________________________________________   

1  Dla prowadzącego chór.  
Na melodię: „Lilie...”a  
Dla synów Koracha. Pieśń pouczająca.  
Pieśń weselna. 

2  Moje serce wzbiera miłym słowem,  
Niech król posłucha mojej pieśni — 
Mój język jest jak pióro wprawnego pisarza. 

3  Jesteś najwspanialszy spośród synów ludzkich,  
Po twoich wargach rozlewa się wdzięk,a  
Dlatego Bóg cię obdarzył wiecznym  

   błogosławieństwem. 
4  Przypasza swój mieczb do biodra, bohaterze,  

Swoją wspaniałość oraz swój majestat,1 
5  I zapanuj! Niech ci się poszczęści!  

Wyruszaj w sprawie prawdy,  
W pokorze broń sprawiedliwości,  
Niech ci twa prawa ręka wskazuje dzieła  

   budzące podziw!2 
6  Twoje strzały są ostre,a  

                                                      
1  Swoją wspaniałość i swój majestat: W kwiecie swej młodości oraz w swoim pięknie 

(l. i w swej zdobnej szacie) G. 
2  Lub: (1) Niech cię twa prawa ręka nauczy dzieł budzących podziw; (2) Niech twoja 

prawa ręka służy wzniosłym celom. 

Ś 

1aPs 60:1; 69:1; 80:1; Pnp 
2:1-2,16; 4:5; 5:13; 6:2-3; 
7:3; Iz 35:2; Oz 14:5; Łk 
12:27 

3aPrz 22:11; Kzn 10:12 

4aIz 11:5; Ef 6:14 bEf 6:17; 
Hbr 4:12; Obj 1:16 

6aPs 18:35 
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Ludy poddadzą się tobie,  
Stopnieje odwaga nieprzyjaciół króla. 

7  Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki,  
Berło twego panowania — berłem sprawiedliwości. 

8  Pokochałeś sprawiedliwość, nienawidzisz bezprawia,  
Dlatego pomazał Cię Bóg — twój Bóga — 
Olejkiem radości,b obficiej niż twoich towarzyszy.c 

 
Szczęścia w łasce: ww. 2-3 
(Good luck in grace: vv. 2-3) 

Słowo szczęście (a word: luck): ___________________________ 
________________________________________________________  

Słowo wdzięk (a word: grace): _______________________________  
________________________________________________________  

Dla nas ten wdzięk jest drogocenny (Grace is precious to us) ________   
________________________________________________________  

Bóg łaski jest z łaskawymi! Darzy błogosławieństwem (God of grace 
blesses those who are gracious. He blesses them) ________________  
________________________________________________________  

________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________________  
Szczęścia we wzniosłych celach: ww.  4-5 
(Good Luck in Noble Goals; vv. 4-5) 
 Traktuj się stosownie do (Think of yourself the way): _________ 
_____________________________________________________ 

Wymień swoje atuty (Name your stong points) ___________________  
________________________________________________________  

Nadaj sprawom bieg (Make things happen).  (1) __________________  
________________________________________________________  

Nie milcz o prawdzie ewangelii (Do not keep the Good News in secret) 
________________________________________________________  

8aPs 43:4; 48:9,15; 50:7; 
67:7 bIz 61:3 cHbr 1:8-9 

1 

2 
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Broń sprawiedliwości (Defend righteousness) ____________________  
________________________________________________________  

Daj się zaskoczyć! (Allow surprizes) ___________________________  
Szczęścia w codziennych potyczkach: ww. 6-7  
(Good Luck in Your Daily Struggles: vv. 6-7) 

_____________________________________________________ 
________________________________________________________  

Czy wyrobiłeś w sobie nawyk opierania swego działania na 
tym, co objawia nam Bóg w Piśmie Świętym i w modlitwie 
(Watever you do, do you base it on the Bible):  

 Zaplanuj przeczytanie Biblii przez rok ______________________  
 Ustal czas i sposób ______________________________________  
 Naucz się znajdowania w Biblii zasad postępowania ___________  

________________________________________________________  

Złoty wiersz (Memory Verse)  
Werset 5: Wyruszaj w sprawie prawdy, w pokorze broń sprawiedliwo-

ści, niech ci twa prawa ręka wskazuje dzieła budzące podziw! 
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, www,k5n.pl 
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