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str. 2 Studia biblijne 

czestniczyłem w minionym tygodniu w ciekawym spotkaniu. 
Jego celem było zainicjowanie przekładu Biblii dla osób niesły-
szących. Jest ich w Poznaniu sporo. Reprezentują jakby inny 
naród. W trakcie rozmowy zapytałem: Czy któraś z tych osób 

przeżyła cud uzdrowienia. Okazało się że nie. I poczułem się jak w kraju 
bez wody, jak na spieczonej ziemi. Czy bywa, że czujesz się podobnie? 
Jak w ziemi, na którą nie spada żadna ożywcza kropla cudu? 
Swoje życie związałem z Jezusem w 1976 roku. O tamtego czasu, już 
przez 33 lata, czekam na okres, kiedy ludzie w Polsce zaczną pragnąć 
Chrystusa całym sercem. Owczem nawracają się ludzie, ale wciąż czuę 
się jak na spieczonej ziemi, Czy bywa, że czujesz się podobnie? Jak w 
ziemi, na którą nie spada żadna ożywcza kropla cudu? 
Chciałbym być człowiekiem dojrzałym w Chrystusie. Imponuje mi to. 
Chciałbym umieć tak odpowiadać jak Chrystus albo jak Paweł. Tymcza-
sem wszystko przychodzi mi z takim trudem. Wciąż często jestem zała-
many swoim własnym poziomem. Nie mogę się nadziwić, że wypowia-
dam tak nieprzemyślane zdania i sądy. To sprawia, że czuję się, jak na 
spieczonej zimi. Czy bywa, że czujesz się podobnie? Jak w ziemi, na 
którą nie spada żadna ożywcza kropla cudu? 
Jeśli jesteś osobą spragnioną cudu, stęsknioną za świeżością duchowych 
przeżyć, spragnioną Bożego dotknęcia, to zapraszam cię dzisiaj na Pu-
stynię Judzką, na spotkanie z Dawidem. 
(If you are a person in want of a mircacle, longing for some fresh spiri-
tual experience, in search of being touched by God, feel invited today to 
me David at the Judean Desert) 

Cel rozważania (Purpose of our Bible Study):  
Dodać otuchy — „spieczona ziemia” to teren spotkań z Bogiem. 
(To comfort everybody — „dry land” is a meeting zone). 
Chciałbym to uczynić w oparciu o pierwsze wiersze Psalmu 63. 
1 Psalm Dawida,  

Gdy przebywał na Pustyni Judzkiej.a  
2 Boże! Ty jesteś moim Bogiem,  
   szukam Cię całym sobą,a1  

Ciebie zapragnęła moja dusza,b  

                                                      
1  szukam Cię już o poranku G.  

U 

1a1Sm 23:14-15; 24:2; 2Sm 
15:23,28; 16:2 
2aJb 8:5; Prz 1:28; 8:17; Iz 
26:9; Oz 5:15; bPs 42:2-3 
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Za Tobą zatęskniło moje ciało  
Jak spieczona, spragniona i bezwodna  

   ziemia. 
 

Spieczona ziemia: ww. 1-2 
(Dry Land: vv. 1-2) 

Dawid znalazł się na Pustyni Judzkiej nie ze względów krajoznaw-
czych. Wypchnęło go tam bezsensowne prześladowanie ze strony 

króla Saula. Dawid odnosił sukcesy militarne. Saul chciał go wyelimi-
nować z gry politycznej. To bezsensowne prześladowanie, mozół tu-
łaczki trwały całą młodość Dawida.  
Ponadto powodem kłopotów Dawida był właściwie sam Bóg. Bóg na-
maścił Saula na króla i Dawid nie potrafił tego nie uszanować. Parę razy 
mógł zakończyć swoją tułaczkę, i być może historia by mu to wybaczy-
ła, ale nie zakończył. Zawsze okazywał się optymistą licząc na to, że 
przekona Saula do swoich czystych intencji. 
Na tej Pustyni Judzkiej Dawid stwierdził, że on sam jest taką pustynią. 

Jak to odnosi się do mnie i do Ciebie? 
1. Bóg przed każdego wyprowadza na pustynię. Bóg przed 
sukcesem wyprowadza swoich ludzi na pustynię. Co tworzy tę 

pustynię? Dwa elementy: (1) Twoje poczucie własnej klęski i niemocy. 
(2) Brak z jego strony choćby kropli cudu. 
Przykłady: walka z nałogiem, z nierządem, z tchórzostwem, z obżar-
stwem, z lenistwem — bardzo ważne, byś się do tego przyznał. Przed 
Bogiem. 
Przykłady: walka o duchowy sukces w osobistym życiu, w małżeństwie, 
w wychowaniu dzieci. „Szkoda Twoich łez, wszystko ma swój kres, żar 
miłości szczezł — i płonie tylko w szklankach wino”. — bardzo ważne, 
byś się do tego przyznał. Przed Bogiem. 
Przykłady: walka o kościół NT, o misję, na autentyzm we wspólnocie, o 
motywację, o obecność Boga w działaniach. Przypomina mi to odpala-
nie małego fiata w zimny grudniowy poranek. — bardzo ważne, byś się 
do tego przyznał. Przed Bogiem. 
Dlaczego to przyznanie się jest takie istotne? 
 

1 
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Przepustka do objawienia — ww. 3-9  
(Pass To Revelation — vv. 3-9) 

Bóg wychodzi naprzeciw nie ludziom negującym pustynię, ale tym, 
którzy na niej uktnęli, w których się ona wdarła i może nawet stra-

cili nadzieję na szybkie jej opuszczenie. 
 
3 W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku,a2  

Chciałem widzieć Twoją moc i Twą chwałę,b 
4 Bo Twa łaska jest lepsza niż życiea —  

Moje wargi będą Ciebie wysławiały. 
5 Póki żyję będę Cię tak błogosławił,  

W Twym imieniu wzniosę w górę dłonie.a 
6 Nasycony niczym tłuszczema ofiary, 

Uwielbiam Cię radosnymi wargami — 
7 Ilekroć wspominam Ciebie na posłaniu  

I myślę o Tobie podczas nocnych straży.a 
8 Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą,  

W cieniu Twych skrzydeła zaśpiewam  
   pieśń radości; 
9 Przylgnąłema do Ciebie całą duszą,  

Twa prawa ręka od dawna mnie podnosi.  
 

 Ludzie pustyni: Abraham, Mojżesz, Jezus, Paweł 
Jak to się odnosi do mnie i do Ciebie? 

 1J 1:9. Grzech jako złamanie przykazania, jako wewnętrz-
na nieczystość, jako odstępstwo od powołania. 

Nic nie będzie dla Ciebie ważnejsze ode Mnie, Nie rób sobie moich 
podobizn, Poświęć mi jeden dzień w tygodniu, Nie nadużywaj mego 
Imienia, szanuj ojca i matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie 
poświadczaj nieprawdy, nie pożądaj tego, co cudze. 
Mar 7:21   Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca, wychodzą złe zamia-

ry, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa,  
Mar 7:22   cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie 

niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i 
głupota.  

                                                      
2  Lub: w świętości, por. G. 

2 

3aIz 6:1; Ha 2:1 bWj 33:18; 
1Sm 4:21; Ps 24:7 
4aEf 2:8-10; Flp 1:21-23; 
3:12-20; Ga 2:20; Obj 3:21 
5aPs 28:2; Tr 2:19 

6aKpł 3:16; 7:23-25; Jb 
36:16; Ps 36:9 
7aIz 26:9

8aRt 2:12; Ps 17:8; 36:8; 
57:2; 61:5; 91:4; Mt 23:37 

9aPs 119:31; Jr 13:11 
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Mar 7:23   Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to 
one czynią go nieczystym.  

   
 Otaczajmy się życzliwością spotkań, dodawajmy sobie otuchy przez 

Biblię, literaturę, okazujmy sobie pomocną dłoń (ośrodek NLC) 
 Z pokorą opowiadajmy sobie o spotkaniach z Bogiem. 

Złoty wiersz (Memory Verse)  
Boże! Ty jesteś moim Bogiem, szukam Cię całym sobą,  
Ciebie zapragnęła moja dusza,b za Tobą zatęskniło moje ciało  
Jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia (w. 2). 
 
Dalszy ciąg Psalmu. 
10 Ci zaś, którzy dążą do mej zguby,  

Przepadną w głębinacha ziemi. 
11 Będą oddani na pastwę miecza  

I staną się łupem szakali. 
12 Lecz król będzie radował się w Bogu,  

Zaszczyt spotka każdego,  
 kto na Boga składa przysięgę,a  
 Oszustom natomiast usta zostaną zamknięte.b 
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 parts of 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 

10aPs 86:13; 88:7; Tr 3:55 
Ez 26:20; 31:14,16,18; 
32:18,24 

12aPwt 6:13; 1Krl 8:31; Jr 
12:16; bPrz 19:5 
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Informacje o K5N: 
Adres korespondecyjny: ul. Grunwaldzka 55 barak 6; 60-352 
Poznań. www.k5n.pl 
Spotkania: W niedzielę: DK „Dąbrówka” os. Bolesława Chrobrego 
120; w tygodniu spotkania w grupach — informacje: 695 226 
957. 
Nr konta: Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów — Kościół 5N: 
42116022020000000033913091 
Pastor: prezb. Piotr Zaremba, email: pastor@k5n.pl, tel. 
695226957. 

 


