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str. 2 Studia biblijne 

eden z moich dawnych znajomych, Wiesiek, udał się pewnego 
razu z córeczką na badania. Sam czuł się całkiem dobrze. Udał się 
do lekarza z córką. W trakcie badań jednak lekarz przyjrzał mu się 
i powiedział. Pan nie wygląda najlepiej. Może Pan poddałby się 

badaniom. I badania wykazały chorobę nowotworową. Ponieważ była 
ona wcześnie wykryta, Wiesiek przeżył. Czy chciałbyś, aby Cię to spo-
tkało?  
Ta historia uczy nas, że w diagnozie o nas warto się zdać na osoby — 
lub czynniki — trzecie. Tak, jak nie widzimy brudu na własnej twarzy, 
tak nie wiemy, kim naprawdę jesteśmy dopóki nie znajdziemy się w 
jakimś głębokim kryzysie, na dnie jakiegoś nieodwracalnego upadku. 
Może, obecny tutaj, jesteś na takim dnie. A może dzisiajszy temat Tera-
pia przebaczenia przyda ci się jak szczepionka na moralne wirusy 
współczesności. 
(Trying to find out who and what we really are, we need somebody, or 
something, from outside of us, unless we want to learn it hard way, after 
deep crisis or irreversable fall). 

Cel rozważania (Purpose of our Bible Study):  
Przestrzec przed grzechem — wskazać drogę do przebaczenia. 
(To warn against sin — and show the way to forgiveness). 
Grzech jako (1) złamanie przykazania, jako (2) wewnętrzna nieczystość, 
jako (3) odstępstwo od powołania. 
Nic nie będzie dla Ciebie ważniejsze 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. 
Mk 7:21-23: Z wnętrza bowiem, z ludzkiego serca, wychodzą złe za-
miary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia 
powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, 
zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą 
z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym.  
Szczere wyznanie grzechów przed Bogiem: 1J 1:9. 
Wyznanie wiary w Jezusa i prośba o odrodzenie, o Ducha Świętego. 
J 6:37-38. 
 
Chciałbym to uczynić w oparciu o Psalm 51. 

J 
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Diagnoza: ww. 1-8 
(Diagnosis: vv. 1-8) 

1  Dla prowadzącego chór.  
Psalm Dawida. 

2  Dawid był wówczas po swym upadku z Batszebąa 
i po spotkaniu z prorokiem Natanem.b 

Dzisiejsza historia odnosi się do Dawida. Psalm, który dziś rozważymy, 
powstał w najtrudniejszym okresie jego życia. Przybliżę najważniejsze 
punkty tej historii: Dawid był królem. Trudna droga do królowania. 
Moment sukcesu i chwila relaksu. Sex i intryga. Obnarzenie go przez  
Boga. 
Pieśń, którą napisał jest bardzo piękna w swojej wymowie, zadziwia w 
niej głębia podejścia do natury ludzkiej. Tragicznym momentem w tej 
pieśni jest refleksja: Czy trzeba aż tak głęboko upaść, żeby do takich 
prawd dojść? Optymistycznym momentem tej pieśni jest z kolei spo-
strzeżenie, że Bóg światłem swojego objawienia może rozświetlić nawet 
najgłębsze mroki grzechu. 

3  Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie  
   do swojej łaski;  

W swojej wielkiej litości wymaż  
   moje przestępstwa!a 

Łaska i litość ze strony Boga jest cenniejsza niż zdrowie. Ile je trzeba 
cenić, ten tylko się dowie, kto je stracił. (w. 3). Polacy mają fantastyczną 
cechę pocieszania się nadzieją, że jakoś to będzie. Ponieważ rak płuc nie 
dotyka wszystkich palaczy, ci, którzy palą mają nadzieję, że właśnie ich 
nie dotknie. 
4  Obmyja mnie zupełnie z mej winyb  

I oczyść mnie z mego grzechu! 
5  Gdyż jestem świadom swych przestępstw,a  

Mój grzech mam wciąż przed oczami. 
Człowiek nie jest stworzony do życia w grzechu (4-5; 10-11), bez prze-
baczenia i z dala od Boga: w. 13, 14, 16. 
6  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem,  

Popełniłem zło w Twoich oczach,  
Słuszne jest Twe napomnienie,  
Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie.a 

Twój grzech obchodzi Boga: w. 6.  

1 
2a2Sm 11:1-27 b2Sm 12:1-
14

3aIz 43:25; 44:22; Jr 2:22; 
4:14; Łk 18:13 

4aWj 32:32; Iz 25:8 bWj 
34:7 

5aIz 59:12-13; Mt 27:4 

6aRz 3:4 
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7  Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu,  
Grzesznym poczęła mnie matka,a 

Grzech jest sprawą natury w. 7-8. 
8  A dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy — 

Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. 
Bóg nie da się niczym oswoić z grzechem: w. 8. 

Jak to odnosi się do mnie i do Ciebie? 
1. Psalm ten przekonuje niezbicie, że grzech jest poważną 
sprawą? On stroi się w piękne kształty kobiety; brzmi pieśnią 

radości radości, obiecuje pełną wolność. Grzech przychodzi z kłam-
stwem. 
Na ile poważnie traktujesz grzech? (Warsztat stolarski i ostre narzędzia). 
Grzech skrada się w momentach sukcesu. Grzech napada w chwilach 
rozluźnienia. Tak przynajmniej było w przypadku Dawida. 
2. Na ile jesteś świadom, że Bóg jest atmosferą, w której się poruszasz? 
On przejmuje się twoimi rozmowami. 
3. Grzech jest sprawą natury — potrzebujesz odrodzenia. Czy wiesz, jak 
do niego doprowadzić? 
4. Potrzeba ci oddychania wiarą w Boże obietnice mówiące o tym, kim 
jesteś w Chrystusie. 
5. Czy ciąży na tobie jakiś grzech, czy tkwi w tobie jakiś grzeszny ko-
rzeń: 1J 1:9. 
 

Terapia — ww. 18-19  
(Therapy — vv. 3-9) 

 
9  Pokrop mnie hizopem,a a będę oczyszczony;b  

Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg.c 
10  Spraw, bym usłyszał radość i wesele,  

Niech ożyją kości, które tak skruszyłeś!a 
11  Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami  

I wymaż wszystkie me winy. 
Krew Jezusa (Hbr 9:10-15): _________________________________  
 

7aRdz 8:21; Jb 14:4; 15:14; 
Iz 43:27 

2 
9aWj 12:22; Kpł 
14:4,6,49,51-52; Lb 19:6,18; 
1Krl 4:33; J 19:29; Hbr 9:19 
bEz 36:25 cIz 1:18 

10aPs 32:3-4 
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12  Czyste serce stwórz we mnie,a o Boże,  
I prawego ducha odnów w moim wnętrzu.b 

13  Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza  
I nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.a 

14  Przywróć mi radość z Twojego wybawienia,  
Wesprzyj na nowo chęcią życia!a1 

Odrodzenie w. 12 (J 3:1: 1-16): _______________________________  
Na marginesie: 
Ze szkoły poznania prawdy o sobie wychodzą najlepsi misjonarze: ww. 
15-17 
15  Przestępców będę uczył Twoich dróg — 

Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie.a 

16  Wybaw mnie od winy za przelanie krwi,  
   Boże, Boże mojego zbawienia,  

A mój język z radością rozsławi  
   Twoją sprawiedliwość! 
17  Panie! Otwórz moje usta,  

Niech me wargi ogłoszą Twą chwałę! 
18  Bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze;  

Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć —  
   nie zechcesz.a2 
Społeczny wymiar grzechu: ww. 20-21. 
19  Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy,  

Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, 
   nie pogardzisz,a o Boże. 
20  W Twojej dobrej woli czyń dobrze Syjonowi, 

Odbuduj na nowo mury Jeruzalem!a 

21 Wtedy przyjmiesz z radością dary ludzi prawych,3  
Ofiary ogniowe i całopalenia,4  
Wtedy w szczerości serca złożą cielce  

                                                      
1   Lub: I wesprzyj mnie duchem pełnym chęci. 
2  Lub: Gdybyś żądał ofiar, złożyłbym Ci je,/ Lecz całopalenia nie są Twą rozkoszą, 

zob. Oz 6:6. 
3  Lub: przyjmiesz z rozkoszą ofiary sprawiedliwości. 
4  Ofiary ogniowe, hbr. hl'A[ (‘olah) i całopalenia, hbr. lyliK' (kalil) to najwywraźniej 

synonimy (1Sm 7:9; por. Kpł 6:22; Pwt 33:10).  

12aJr 24:7; 31:33; Ez 11:19; 
36:26; Mt 5:8; bEz 36:26-27 

13a1Sm 16:13-14; Iz 63:10-
11 

14aIz 57:18 

15aEz 3:18-21; 33:7-9 

18aPs 40:7; 50:13; Iz 1:11; Jr 
6:20; Oz 6:6; Am 5:22 

19aPs 34:19; Iz 57:15; 61:1; 
66:2 

20aPs 147:2 
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   na Twoim ołtarzu. 
 

Jak to się odnosi do mnie i do Ciebie? 
Szczerość do bólu — droga do przebaczenia ww. 18-19. 
19  Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy,  

Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, 
   nie pogardzisz,a o Boże. 

Złoty wiersz (Memory Verse)  
Czyste serce stwórz we mnie, o Boże, i prawego ducha odnów w moim 
wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi 
swego Ducha Świętego.  Przywróć mi radość z Twojego wybawienia, 
wesprzyj na nowo chęcią życia!  (w. 12-14). 
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 
Informacje o K5N: 
Adres korespondecyjny: ul. Grunwaldzka 55 barak 6; 60-352 Poznań.  
Strona internetowa: 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. 

 


