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str. 2 Studia biblijne 

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! 

Przeżyliśmy wspólnie wiele ślubów i wiele chrztów. 
(World behind the doors of our conscious) 

Cel rozważania (Purpose of our Bible Study):  
Wzbudzić odwagę do życia na miarę Bożych życzeń.  
(Encourage to live the way God likes it). 
Na dziś wybrałem Psalm 45. Uchodzi on za Psalm królewski. W sam raz 
dla nas: 1Pe 2:9  Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim 
kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać 
wspaniałość Tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w 
swoje zachwycające światło. 
Łączy on w sobie dwie funkcje: jest to Pieśń weselna i pieśń pouczająca. 
Jako pieśń weselna zawiera przepiękne życzenia. Jako pieśń pouczająca 
wskazuje w tych życzeniach drogę. Bo Życzenia, niebezpośrednio, w-
skazują normę życia i drogę życia.  
 
1  Dla prowadzącego chór.1  

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,2 
                                                      
1  Psalm królewski. 
2  Swoją wspaniałość i swój majestat: W kwiecie swej młodości oraz w swoim pięknie 

(l. i w swej zdobnej szacie) G. 

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 
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5  I zapanuj! Niech ci się poszczęści!  
Wyruszaj w sprawie prawdy,  
W pokorze broń sprawiedliwości,  
Niech ci twa prawa ręka wskazuje dzieła  

   budzące podziw!3 
6  Twoje strzały są ostre,a  

Ludy poddadzą się tobie,  
Stopnieje odwaga nieprzyjaciół króla.4 

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) 
Po twoich wargach rozlewa się wdzięk,a  

Dlatego Bóg cię obdarzył wiecznym  
   błogosławieństwem. 
 
Słowo szczęście oznacza powodzenie, sukces, postęp, rozwój: 
________________________________________________________  

Słowo wdzięk oznacza czar, miły, interesujący komentarz, przyjazną 
ocenę, łaskawe rozstrzygnięcie,  Znaleźć łaskę w czyichś oczach (Grace 
means) __________________________________________________  
________________________________________________________  

Dla nas ten wdzięk jest drogocenny, bo z Jego łaski jesteśmy zbawieni.. 
(Grace is precious to us) ____________________________________   
________________________________________________________  

Bóg łaski jest z łaskawymi! Darzy błogosławieństwem, powodzeniem, 
żyznością (God of grace blesses those who are gracious) __________  

                                                      
3  Lub: (1) Niech cię twa prawa ręka nauczy dzieł budzących podziw; (2) Niech twoja 

prawa ręka służy wzniosłym celom. 
4  Idiom: upadną na sercu nieprzyjaciele króla; lub: Niech (ostre strzały) trafią w serce 

wrogów króla. 

6aPs 18:35 

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

1 
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________________________________________________________  
Co do nas: Bądź człowiekiem wdzięcznych warg, tzn. bądź człowiekiem 
potrafiącym pochwalić, zauważyć postęp, bądź człowiekiem zachęty. 
Jak często zauważasz dobre rzeczy w Twojej żonie, w swoim mężu i 
dzieciach. Przez to możemy stać się uczestnikami czyjegoś sukcesu. 
„Witaj Piotrze, 
Pozwole sobie napisac kilka slow od siebie. Czas gna tak predko, 
brakuje czasu na wypoczynek, refleksje. Jestesmy na etapie dopa-
sowywania do nowych warunkow i sytuacji w jakich sie znalezli-
smy. […] Jestesmy z naszych decyzji zadowoleni, choc zmeczeni, 
bo nauka wymaga wiele wysilku i osobistego zaangazowania. […]  
Dlaczego o tym pisze? Jestesmy przekonani, ze taka jest wola 
naszego Pana i Zbawiciela. On przygotowal nam grunty pod roz-
mowy kwalifikacyjne i utorowal nam scieżkę. On Nas zaopatruje i 
o nas dba. Czujemy Jego ochrone niemal kazdego dnia. Jestem 
wdzieczny Jezusowi, że te niepozorne 'drzwi' ktore otworzyli-
smy okazaly sie droga rozwoju i mozliwosci. Pisze tez o tym dla-
tego, ze Ty masz swój udział w naszym nazwijmy to kierun-
ku. Kiedyś tam rzuciłes ziarno, zachecajac nas do kasztalcenia, 
nauki, rozwoju i niewiele bylo osob ktore tak potrafily zachcic.” 
Przeczytałem to nie dlatego, żeby się chwalić moimi wpływami, ale 
dlatego, że każdy z nas jest w Chrystusie najwspanialszy, wyjątko-
wy, jest nowym stworzeniem, są w nim Boże geny, wszystko może w 
Chrystusie. 
 

Szczęścia we wzniosłych celach: ww.  4-5 
(Good Luck in Noble Goals; vv. 4-5) 
 4  Przypasza swój mieczb do biodra, bohaterze,  

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

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

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

(l. i w swej zdobnej szacie) G. Joh 17:22  Ja im dałem chwałę, którą Mi dałeś, 
aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy: 

2 
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   budzące podziw!6 
Traktuj się stosownie do tego, kim jesteś w oczach Boga (Do Gedeona: 
Pan z Tobą mężu waleczny; Do Piotra: Nie bój się, od tej pory ludzi 
łowić będziesz. Boży wzrok ma tę właściwość, że widzi nie tylko to, 
co jest, ale również to, co może być):__________________________  
Wymień swoje atuty rozpoczynając od tych, których uczestnikiem stałeś 
się dzięki łasce ____________________________________________  
Nadaj sprawom bieg. Bóg myśli o Twoim powodzeniu. Jer 29:11  
Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o 
pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć 
nadzieją. _____________________________________  
Nie milcz o prawdzie ewangelii ______________________________  
Broń sprawiedliwości społecznej _____________________________  
Każda sprawa ma swojego szewca (przykład, Przemek) __________  
Daj się zaskoczyć! _________________________________________  

Szczęścia w codziennych potyczkach: ww. 6-7  
(Good Luck in Your Daily Struggles: vv. 6-7) 

Świadomy tego, kim jesteś w Chrystusie, nie przepraszaj za to, że 
żyjesz. Nie musisz być hałaśliwy. Cisi odziedziczą ziemię! Szczę-

śliwi łagodni, gdyż oni odziedziczą ziemię. (Mt 5:5). Znajduj oparcie 
dla swojego autorytetu w autorytecie Boga! (Billy Graham mawiał: Tak 
mówi Biblia…) 
________________________________________________________  

Czy wyrobiłeś w sobie nawyk opierania swego działania na 
tym, co objawia nam Bóg w Piśmie Świętym i w modlitwie 
(Do you):  

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

________________________________________________________  

                                                      
6  Lub: (1) Niech cię twa prawa ręka nauczy dzieł budzących podziw; (2) Niech twoja 

prawa ręka służy wzniosłym celom. 

3 
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Złoty wiersz (Memory Verse)  
Werset 5: Wyruszaj w sprawie prawdy,  

W pokorze broń sprawiedliwości,  
Niech ci twa prawa ręka wskazuje dzieła  

   budzące podziw!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 

                                                      
7  Lub: (1) Niech cię twa prawa ręka nauczy dzieł budzących podziw; (2) Niech twoja 

prawa ręka służy wzniosłym celom. 


