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str. 2 Studia biblijne 

orywać się z motyką na słońce.  Czy to ma sens? Ten stary, polski 
idiom chce nas przekonać, że nie. Podkreśla on bezsens rzucania 
się na rzeczy niezaprzeczalnie niemożliwe. Był pewien człowiek, 
Bill Wilson, 1934, który zmagał się ze straszną siłą, nałogiem 

alkoholowym. Wraz z przyjacielem, Bobem Smithem, założyli AA, 
które obecnie liczy 2 miliony osób na całym świecie. W „Modlitwie 
pogodzonego” (serenity prayer): ”God, grant me the selenity to akcept 
the things I cannot change, the courage to change I can, and wisdom to 
know the difference.”   (Boże, daj mi pogodę ducha, by pogodził się z 
tym, czego nie mogę zmienić, odwagę, bym zmieniał to, co mogę — i 
mądrość, bym umiał odróżnić rzeczy niezmienialne do zmienialnych”). 
Te idiomy lub tego typu trafne spostrzeżenia, wiążą się jednak z pew-
nym niebezpieczeństwem. Prowadzą do ustanawienia świętych granic, 
poza które nikt nie ośmiela się wyjść.  
Postęp jednak należy do tych, dla których nie ma świętości poza świę-
tym Bogiem. 
(Trying to square the circle, or: trying to hitch one’s card to a star — 
Polish idiom: Trying to conquer the moon with one’s hoe — does it have 
any sense?) 

Cel rozważania (Purpose of our Bible Study):  
Pokazać, gdzie leży klucz do otwarcia drzwi odgradzających nas 
od nowych możliwości.  
(To point out where to find the key). 
Przeczytajmy Psalm 47.  
Pieśń tryumfu i uwielbienia 
1  Dla prowadzącego chór.  

Psalm synów Koracha. 
2  Klaszczcie w dłonie,a wszystkie narody!  

Wznieście do Boga swój głos radosny,b 

3  Gdyż PAN, Najwyższy, wzbudza lęk,a  
Jest wielkim Królem całej ziemi! 

4  On nam poddaje ludy,  
Narody rzuca nam pod nogi.a 

5  On wybrał nam nasze dziedzictwo,  
Chlubę Jakuba, którego kocha. Sela. 

6  Bóg wstąpił na tron wśród radosnych okrzyków,  
PAN zajął miejsce przy dźwiękach trąby. 

P 

2aPs 98:8 bPs 66:2,4 

2aPs 98:8 bPs 66:2,4 

3aPs 68:36; 76:8,13; 89:8; 
96:4; 99:3; 111:9 

4aPs 44:6 

7a2Sm 6:5; 1Krn 16:9; Ps 
150:3-5; Ef 5:19 
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7  Grajcie, grajcie Bogu!a  
Grajcie naszemu Królowi! 

8  Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,  
Uświetnijcie to pieśnią! 

9  Bóg jest Królem narodów,  
On zasiadł na swym świętym tronie.a 

10  Książęta ludów dołączyli  
Do ludu Boga Abrahama,  
Bóg bowiem włada książętami ziemi, 
Jest wywyższony ponad wszystko! 

 
Klucz w Królu ziemi: ww. 2-3 
(Key in our God — King over the earth: vv. 2-3) 

 
Bóg jest Królem całej ziemi, On jest królem wszystkich ludzi — chęt-
nych do uznania jego panowania i niechętnych — On jest królem 
wszystkich królów, prezydentów, premierów, bankierów, wojewodów, 
urzędów, urzędników, liderów partii i kacyków — — chętnych do uzna-
nia jego panowania i niechętnych. 
Bóg jest na tronie, trwają właśnie godziny urzędowania. 
Gdy o tym mówię, to sugeruję, że zgięcie się kolan wszystkich ludzi 
przed Bogiem jest tylko kwestią czasu. 
W Psalmie zawarte są dwie szczególne informacje:  

 On jest Bogiem nieobliczalnym,  
 On jest tym który daje wygrać słabszemu, nie liczącemu się, po-

rywającemu się z motyką na słońce — w. 4. 
Czy taki jest Twój obraz Boga, gdy przemierzasz poznańską codzien-
ność? Muszę przyznać, że nie zawsze mam takiego Boga przed oczami. 
Jak to sobie wbić w głowę? 

Klucz w uwielbieniu: ww.  4-5 
(Key in a good Worship; vv. 4-5) 
  
Ten Psalm koronacyjny zachęca to uwielbienia Boga: z klaskaniem, 

z radością, przy dźwiękach trąb, z pieśnią, we wspólnocie. 
Po co? Spróbuj poczytać książkę na dobrym koncercie. Spróbuj snuć 
przygnębiające myśli przy porywającej muzyce. Tego się nie da. Trzeba 

9aPs 99:1 

10aIz 2:2; 60:10; Mi 4:1 

1 

2 
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ją wyłączyć i poddać się rozpaczliwej ciszy, albo się jej poddać się nie-
sionemu przez nią przesłaniu. 
1. Uwielbienie wybudza z rutynowego zamyślenia, 
2. domaga się włączenia się w świętowaną okazję — inaczej denerwu-

je. 
3. Uwielbienie jest czasem, w którym poddajemy się naświetlaniu Bo-

żymi prawdami. 
4. jest to czas godzenia się na Boże wybory — lepsze,  dokonane z 

miłości, niosące więcej satysfakcji — On wybrał nam nasze dzie-
dzictwo, chlubę Jakuba, którego kocha (w. 5) 

5. Czas przełamywania naszych barier. Przysłowie „z motyką na księ-
życ” wymyślono chyba przed zdobycie księżyca. 

6. Jest to czas uskuteczniania się Bożego panowania nad nami i nad 
otoczeniem — 10: 

Odnosi się to do nas jako wspólnoty uwielbienia. 
 
 

 Liderzy uwielbienia, muzycy i śpiewacy nie szukajcie przede 
wszystkim pieśni, ale sami, przed ludźmi, wchodźcie w Bożą rze-
czywistość ____________________________________________  

 Służby techniczne_______________________________________  
 Dystrybucja muzyki uwielbiającej i dobrej literatury ___________  

________________________________________________________  
Klucz w antywirusie: ww. 6-7  
(Key in good Antivirus: vv. 6-7) 

 
Nic tak nie frustruje, nie spowalnia, nie zmusza do cofnięcia się nawet o 
kilka lat jak wirus, który się wdarł w Twój komputer. 
Skąd się biorą wirusy? Nie wiadomo. Jest wiele teorii, których nie znam, 
ale mam program antywirusowy. 
Pilniej niż czegokolwiek innego strzeż, bo w nim jest źródło życia.  
Nasze myśli zatruwa świecki obraz świata, jego praw i wartości (Rz 
12:1-2) 

3 
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________________________________________________________  
Co jest moim programem antywirusowym? 
Lektura i nauka Biblii. Rozważanie to pomrukiwanie, 
szeptanie. 

Odpowiednia dla mnie muzyka w moim świecie 
________________________________________________________  

Złoty wiersz (Memory Verse)  
Werset 2-5: 
2  Klaszczcie w dłonie,a wszystkie narody!  

Wznieście do Boga swój głos radosny,b 

3  Gdyż PAN, Najwyższy, wzbudza lęk,a  
Jest wielkim Królem całej ziemi! 

4  On nam poddaje ludy,  
Narody rzuca nam pod nogi.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: Styczeń: Warsztaty: Duch Święty i Jego dary.  

Zaproszenie (Invitation): 
Zobaczmy się znów! Następnym razem: Psalmy, doradźcie, jak żyć. 
Next time: Psalms, suggest how to live.  

Piotr Zaremba, K5N 


