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Powitanie
JESTEM BARDZO SZCZĘŚLIWA, że jesteście tutaj! Zanim rozpoczniemy tę sesję, chciałabym, żeby każda 
z was wiedziała, że się o was modlimy. Nie przez przypadek uczestniczycie w naszym internetowym 
studium biblii.

Modlitwa o Was jest prosta: abyście, dzięki codziennemu czytaniu Słowa Bożego, zbliżały się do 
naszego Pana. A kiedy wyrobicie sobie nawyk regularnego przebywania ze Słowem Bożym, modlę się, 
żebyście kochały Go jeszcze mocniej. 

Każdego dnia, zanim usiądziecie do czytania wyznaczonego fragmentu Pisma Świętego, poproście 
Boga, żeby pomógł Wam go zrozumieć. Zaproście Go, żeby do Was przemówił przez swoje Słowo. A 
potem – słuchajcie. Zadaniem Boga jest do Was mówić, a Waszym Jego wysłuchać i być Mu posłuszną. 
Nie spieszcie się z czytaniem wyznaczonych wersetów. Przeczytajcie je kilkakrotnie i z zastanowieniem. 

W Księdze Przysłów czytamy: „Szukajcie, a znajdziecie”. 

„Jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów – zrozumiesz”.

Z ogromną radością udostępniamy Wam wiele różnych materiałów pomocniczych, napisanych 
specjalnie do tego studium Biblii.

 - Książka Złamani i zbawieni. 

 - Plan czytania.

 - Regularne posty na blogu (w poniedziałki, środy i piątki).

 - Cotygodniowe wersety dla przypomnienia.

 - Cotygodniowe poniedziałkowe filmiki.

 - Cotygodniowe osobiste zadania.

 - Społeczności online: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com.

 - Hashtags: #LoveGodGreatly.

Wszystkie w Love God Greatly nie możemy się doczekać, aż zaczniecie tę podróż i mamy nadzieję 
spotkać Was na linii mety. Bądźcie wytrwałe, niezłomne i wytrzymałe – i nie poddawajcie się! Zakończmy 
pomyślnie to, co dziś rozpoczynamy. Jesteśmy z Wami na każdym etapie tej drogi i kibicujemy Wam. 
Jesteśmy w tym razem. Postarajcie się wcześniej wstać, odstawić na bok stres każdego dnia, usiąść 
samotnie i spędzić czas na czytaniu Słowa Bożego. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co Bóg 
przygotował dla nas w dzisiejszej sesji! 

Wyruszamy w podróż, podczas której będziemy się uczyć, jak mocno kochać Boga w naszy mżyciu!
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Zezwala się na drukowanie i kopiowanie tego dokumentu w celu przeprowadzenia interneto-
wego studium Biblii „Złamani i zbawieni”.

Proszę nie zmieniać tego dokumentu w jakikolwiek sposób.



LoveGodGreatly.com 3

  Nasza Społeczność p.5

  Sposób jak studiować Biblię – POZM p. 6

  POZM Plan Czytania p. 8

  Cele p. 9

  Wstęp p. 10

 TYDZIEŃ 1  Strona z modlitwami i wyzwania p. 12

  Werset do zapamiętania p. 13

  Wersety Biblijne p. 14

  Codzienne POZM p. 18

  Pytania do przemyślenia p. 28

  Moja reakcja p. 29

 TYDZIEŃ 2  Strona z modlitwami i wyzwania p. 30

  Werset do zapamiętania p. 31

  Wersety Biblijne p. 32

  Codzienne POZM p. 36

  Pytania do przemyślenia p. 46

  Moja reakcja p. 47

 TYDZIEŃ 3  Strona z modlitwami i wyzwania p. 48

  Werset do zapamiętania p. 49

  Wersety Biblijne p. 50

  Codzienne POZM p. 54

  Pytania do przemyślenia p. 64

  Moja reakcja p. 65

 TYDZIEŃ 4  Strona z modlitwami i wyzwania p. 66

  Werset do zapamiętania p. 67

  Wersety Biblijne p. 68

  Codzienne POZM p. 70

  Pytania do przemyślenia p. 80

  Moja reakcja p. 81

 TYDZIEŃ 5  Strona z modlitwami i wyzwania p. 82

  Werset do zapamiętania p. 83

  Wersety Biblijne p. 84

  Codzienne POZM p. 88

  Pytania do przemyślenia p. 98

  Moja reakcja p. 99

 TYDZIEŃ 6  Strona z modlitwami i wyzwania p. 100

  Werset do zapamiętania p. 101

  Wersety Biblijne p. 102

  Codzienne POZM p. 106

  Pytania do przemyślenia p. 116

  Moja reakcja p. 117

Sp
is tr

eś ci





LoveGodGreatly.com 5

Nasza Społeczność
LOVE GOD GREATLY składa się z pięknej społeczności kobiet, które korzystają z różnych platform 
technologicznych, aby wspierać się wzajemnie w byciu wierną Bożemu Słowu.

Zaczynamy od prostego planu czytania Biblii, ale na tym nie koniec.

Niektóre z nas spotykają się w domach lub swoich kościołach, inne łączą się online z kobietami na 
całym świecie. Bez względu na to, z której metody korzystasz, jednoczymy się z Tobą we wspólnymcelu...

Żeby mocno kochać Boga w całym życiu.

W dzisiejszym świecie, napędzanym przez szybko rozwijające się nowe technologie, byłoby dość 
łatwo studiować Słowo Boże w zamkniętym środowisku, w którym brakuje zachęty i wsparcia, ale to 
nie jest celem w Love God Greatly. Bóg stworzył nas do życia w społeczności z Nim i z tymi, którzy są 
wokół nas.

Potrzebujemy siebie nawzajem i nasze życie jest lepsze, kiedy przeżywamy je wspólnie.

I dlatego właśnie pytamy: Czy rozważyłabyś wyjście komuś naprzeciw i wspólne studiowanie z nim 
tego materiału?

Każda z nas ma wokół siebie kobiety, które potrzebują przyjaźni, zrozumienia i mają pragnienie 
głębszego zanurzenia się w Słowie Bożym. Zapewniamy Cię, że będziemy studiować razem z Tobą 
– uczyć się z Tobą, kibicować Ci, cieszyć się urokami koleżeństwa i uśmiechać się od ucha do ucha, 
patrząc, jak Bóg jednoczy kobiety – celowo łącząc serca i umysły w imię Jego chwały.

To prawie nierealne – to szansa na to, żeby nie tylko wzrastać bliżej Boga przez Jego naukę, ale 
również zbliżyć się do siebie nawzajem.

I oto wyzwanie: zadzwoń do mamy, siostry, babci, dziewczyny po drugiej stronie ulicy lub koleżanki 
ze studiów na drugim końcu kraju. Zbierz grupę dziewczyn z Twojego kościoła lub miejsca pracy, albo 
też spotkaj się w kawiarni z kobietami, które zawsze chciałaś lepiej poznać. Wykorzystaj możliwość 
łączenia się przez Internet w poszukiwaniu inspiracji i zrozumienia, a kiedy nadarzy się okazja, spotkaj 
sie z nimi osobiście.

Ramię w ramię, ręka w rękę. Zróbmy to razem.
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Sposób Studiowania Biblii – POZM
JESTEŚMY Z CIEBIE DUMNE. 

Naprawdę chcemy, żebyś to wiedziała.

Jesteśmy dumne, że podjęłaś zobowiązanie wzrastania w Słowie Bożym... Codziennego czytania i 
stosowania Pisma w SWOIM życiu – pięknym życiu, które dał CI nasz Pan.

Podczas każdej sesji oferujemy Ci opracowanie, które pomoże zrozumieć czytane wersety. Powstało 
ono, żeby ułatwić Ci nawiązanie interakcji ze Słowem Bożym i nauczyć Cię jego zgłębiania – zachęcając 
tym samym, do zwolnienia i głębokiego zastanowienia się nad tym, co Bóg mówi do Ciebie tego dnia.

W Love God Greatly studiujemy Pismo Święte przy użyciu metody POZM. Zanim zaczniemy, 
poświęćmy   kilka   chwil   na   zdefiniowanie   tej   metody   i   wytłumaczenie,   DLACZEGO   
polecamy zastosowanie jej podczas codziennego cichego czasu (czas, który poświęcimy na poszukiwanie 
Boga i Jego planu dla nas, poprzez samodzielne czytanie Pisma i modlitwę).

Dlaczego warto skorzystać z metody POZM?

Czytanie Biblii to jedno. Natomiast celowe zwolnienie tempa, skoncentrowanie się na jednym wersecie 
czy frazie często umożliwia Duchowi Świętemu wyszczególnienie treści, które przemówią bezpośrednio 
do Waszego serca. Metoda POZM pozwala na sięgnięcie do głębi Pisma i odkrycia czegoś więcej 
niż samo czytanie zadanych wersetów bez odniesienia ich do indywidualnej sytuacji każdej z nas. 
Zachęcamy Cię, abyś znalazła czas na POZM w trakcie studiowania Bożego Słowa i przekonała się, jak 
bardzo urośniesz w Panu dzięki codziennemu studium Biblii. Będziesz tym zdumiona!

Co oznacza POZM?

P  – od  Pisma Świętego. Przepisz dzienne wersety. Ten prosty proces zwolnienia, przepisania słowa 
po słowie otworzy Twoje oczy na nowe treści, które Bóg chce pokazać Ci właśnie w tym momencie. 
Zapewniam Cię, że będziesz zdumiona.

O – od obserwacji. Co widzisz we fragmencie, który czytasz? Do kogo autor kierował te słowa? Czy 
powtarzają się konkretne słowa? Czy czymś się wyróżniają?

Z – od zastosowania. To moment, kiedy Boże Słowo zaczyna być dla Ciebie czymś osobistym. Co Bóg 
dzisiaj do mnie mówi? Jak mogę zastosować to, co właśnie przeczytałam, w moim życiu? Jakich zmian 
muszę dokonać? Czy jest określone działanie, które muszę podjąć?

M – od modlitwy. Módl się Słowem, które Bóg Ci przekazał. Spędź trochę czasu, dziękując Mu. Jeśli 
coś Ci w tym czasie objawił przez swoje Słowo, módl się o to. Bóg Cię kocha z całego serca!
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PRZYKŁAD: Przeczytaj List do Kolosan 1, 5-8

P – Pobudza Was do tego nadzieja, której wypełnienie czeka na Was w niebie. Słyszeliście o niej w Słowie 
Prawdy, Dobrej Nowinie, która i do Was dotarła. Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie – 
podobnie jak u Was, od dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga.Tego nauczyliście się od 
Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o Was jako opiekun 
posłany przez Chrystusa. On też dał nam znać o Waszej miłości wypływającejz Ducha.

O  - Kiedy połączysz wiarę i miłość, otrzymujesz nadzieję.

 - Musimy pamiętać, że mamy nadzieję w niebie... i ma ona dopiero nadejść.

 - Ewangelia to Słowo Prawdy.

 - Ewangelia nieustannie przynosi owoce, od pierwszego do ostatniego dnia.

 - Potrzeba było jedynie jednej osoby, aby odmienić całą społeczność... Epafras.

Z – Bóg używa jednego człowieka, Epafrasa, do zmiany całego miasta. Ten werset przypomina mi, że 
my jesteśmy po prostu powołane do mówienia innym o Chrystusie – a szerzenie Dobrej Nowiny, jej 
wzrost i wydawanie owoców należy do Boga. Poczułam, że dzisiejszy fragment był niemal dosłownie 
wypowiedziany do LGG. „Nowina ta na całym świecie wydaje owoc i rośnie – podobnie jak u was, od 
dnia, gdy usłyszeliście i pojęliście prawdę o łasce Boga”.

To naprawdę wspaniałe, kiedy Boże Słowo staje się żywe i inspiruje nas w naszej obecnej sytuacji.

Moim pragnieniem jest, aby wszystkie kobiety, które są zaangażowane w tę metodę studiowania 
Pisma, zrozumiały Bożą łaskę i miały pragnienie poznawania Jego Słowa. Bardzo mnie poruszył ten 
cytat: Boże Słowo nie jest tylko dla naszej informacji, lecz abyśmy dostąpiły przemienienia.

M  – Drogi Boże, proszę, pomóż mi być jak Epafras – aby mówić innym o Tobie, a resztę pozostawić 
w Twoich kochających rękach. Proszę, pomóż mi zrozumieć i zastosować w moim życiu to, co dzisiaj 
przeczytałam, tym samym stawać się każdego dnia coraz bardziej jak Ty. Pomóż mi żyć życiem, które 
wydaje owoce wiary i miłości... umacniając moją nadzieję w niebie, a nie tu, na ziemi. Pomóż mi 
pamiętać, że najlepsze dopiero ma nadejść!

_________________________

Pamiętaj, najważniejszą częścią POZM jest Twoja interakcja z Bożym Słowem i zastosowywanie Jego 
Słowa w Twoim życiu.

Niech   będzie   błogosławiony,   „który   nie   idzie   za   radą   występnych,   nie   wchodzi   na   
drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego 
Prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje 
owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, powiedzie się” (Ps 1,2-3).



LoveGodGreatly.com8

POZM Plan Czytania
TYDZIEŃ 1 - Noemi – strata i samotność 

 Czytaj: Rut 1 POZM: Rut 1:20-21
 Czytaj: Psalm 119:25-32 POZM: Psalm 119:28
 Czytaj: Psalm 34 POZM: Psalm 34:17-18
 Czytaj: Objawienie 21:1-6 POZM: Objawienie 21:4 
 Czytaj: Psalm 42 POZM: Psalm 42:11

TYDZIEŃ 2 - Mojżesz – strach i słabość 
 Czytaj: Wyjścia 3:1-15 POZM: Wyjścia 3:11-14
 Czytaj: Wyjścia 4:1-17 POZM: Wyjścia 4:10-13
 Czytaj: Księga Powtórzonego Prawa 31:1-8 POZM: Księga Powtórzonego Prawa 31:7-8
 Czytaj: Izajasza 40:28-31 POZM: Izajasza 40:28-31
  Czytaj: Izajasza 41:9-10 POZM: Izajasza 41:10

TYDZIEŃ 3 - Sara – bezpłodność 
 Czytaj: Ksiega Rodzaju 17:15-19; Ksiega Rodzaju 18:9-15 POZM: Ksiega Rodzaju 18:12-14a
 Czytaj: Psalm 55 POZM: Psalm 55:22
 Czytaj: Psalm 73 POZM: Psalm 73:25-26
 Czytaj: Psalm 119:68; Psalm 34:8-11 POZM: Psalm 119:68; 
 Czytaj: 2 Koryntian 4:7-11 POZM: 2 Koryntian 4:7-9

TYDZIEŃ 4 - Paweł – źle nakierowana gorliwość 
 Czytaj: Galacjan 1:11-14 POZM: Galacjan 1:14
 Czytaj: Galacjan 6:11-16 POZM: Galacjan 6:14-15
 Czytaj: 1 Koryntian 1:26-31 POZM: 1 Koryntian 1:30-31
 Czytaj: Jakuba 4:6-10 POZM: Jakuba 4:6
 Czytaj: Tytusa 2:11-14 POZM: Tytusa 2:14

TYDZIEŃ 5 - cudzołożna kobieta 
 Czytaj: Ew. Jana 8:1-11 POZM: Ew. Jana 8: 10-11
 Czytaj: Rzymian 8:1-11 POZM: Rzymian 8:1-2
 Czytaj: Psalm 103 POZM: Psalm 103:11-13
 Czytaj: Psalm 27 POZM: Psalm 27:7-8
 Czytaj: Jakuba 4:1-4 POZM: Jakuba 4:4

TYDZIEŃ 6 - Jezus – śmierć i zmartywychstanie
 Czytaj: Izajasza 53 POZM: Izajasza 53:4-5
 Czytaj: Ew. Mateusza 26:17-29 POZM: Ew. Mateusza 26:26-27
 Czytaj: Ew. Jana 19:16-30 POZM: Ew. Jana 19:28-30
 Czytaj: Hebrajczyków 12:1-3 POZM: Hebrajczyków 12:3
 Czytaj: 1 Koryntian 15:1-4 POZM: 1 Koryntian 15:3,4

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek
Czas na Działanie

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek
Czas na Działanie

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek
Czas na Działanie

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek
Czas na Działanie

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek
Czas na Działanie

Poniedziałek
Wtorek

Środa
Czwartek

Piątek
Czas na Działanie
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Cele
WIERZYMY, że ustalenie celów, które chcemy osiągnąć podczas każdej sesji, jest bardzo ważne. Właśnie 
rozpoczynamy naszą podróż w głębię Słowa Bożego, poświęć więc teraz trochę czasu i zastanów się 
nad trzema celami, na których chcesz skupić się podczas tej sesji. Upewnij się, że powrócisz do nich 
przez następne sześć tygodni. Pomoże Ci to skoncentrować się na tym, co chcesz poprzez to studium 
osiągnąć i trzymać się wyznaczonego kierunku. MOŻESZ TO ZROBIĆ!!!  

Moje cele:

1.

2.

3.

Podpis: ___________________________________________________________   

Data: ______________________
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Wstęp
Złamanie

ZŁAMANIE OZNACZA zniszczenie i brak możliwości działania we właściwy sposób. Widzimy to w 
chorobie, która dewastuje żywe i zdrowe ciało. Widzimy to w rodzinach, w których małżeństwa 
ulegają rozłamowi. Widzimy to w relacjach, w których pojawia się cierpienie z powodu celowego 
lub niecelowego zranienia. Złamanie jest utożsamione z płaczem i śmiercią, ze zranionym sercem 
i cierpieniem, z rozkładem i zepsuciem. Często objawia się złością i zachłannością, egoizmem i 
samotnością, a nawet utratą nadziei. 

Złamanie jest wszędzie wokół nas. Nieważne jak mocno próbujemy, nigdy i tak nie damy rady od 
niego uciec, dlatego, że złamanie jest częścią nas samych. 

A to wszystko z powodu grzech. 

W książce C.S. Lewisa Lew, czarownica i stara szafa zła wiedźma zamienia tych, z których jest 
niezadowolona w kamienne posągi. Jej ofiary nadal żyją, ale nie mogą absolutnie nic zrobić. W tym 
momencie one potrzebują ratunku. To jest właśnie efekt działania grzechu w naszym życiu. Serca, które 
raz biły dla Boga, a potem skamieniały, nie mogą więcej Go kochać.

Grzech stwarza barierę między człowiekiem i Bogiem, oraz między ludźmi. Jedyną różnicą jest to, 
że nie jesteśmy zamienieni w kamień przez wiedźmę, ale przez nas samych. 

Grzech działa podobnie jak straż więzienna – skuwa nas kajdanami i naznaczył nas winą, którą nie 
możemy w żaden sposób usunąć. Grzech jest ciemnością, ohydą, całym złem tego świata. Wszystko na 
ziemni zostało dotknięte jego klątwą, klątwą niewolnictwa; grzech zmienia wszystko czego się dotknie. 

Wędrując przez Pismo Święte widzimy profile różnych osób, i wszyscy, od Adama do apostoła Pawła 
będąc pozostawieni samym sobie żyli zupełnie bez nadziei. Piękno Bożego Słowa sprawia, że to nie są 
historie tragiczne. Biblia prezentuje nam najpiękniejszą historię zbawienia. 

Zbawienie

A BÓG…

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą 
miłość, jaką nas umiłował,  

 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z 
Chrystusem przywrócił do życia.  
Łaską bowiem jesteście zbawieni. 

- Efezjan 2:4-5
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W Bogu zawsze jest dobra nowina. On nie zostawia swojego stworzenia w grzechu, nie ignoruje 
złamania, w którym tkwią jego ludzie.

W nadchodzących tygodniach będziemy widzieć Bożą dobroć w tym jak nie zapomniał o Sarze 
i jej bezpłodności; będziemy widzieć jak troszczył się o Noemi w czasie kiedy doświadczała straty 
i samotności. Będziemy patrzeć na naszego Boga, który dał odwagę Mojżeszowi, zapał i gorliwość 
Pawłowi, a nierządnicy przebaczenie i start w nowe życie. 

Dobroć i miłosierdzie Boże w tych historiach są jedynie chwilową pomocą. Cała sprawa naszego 
złamania przechodzi ponad nasz stan fizyczny i emocjonalny. Wszyscy ci ludzie, których historie 
będziemy studiować (a także my sami) mają serca i dusze, które potrzebują ratunku; jeśli tak się 
nie stanie, nasze złamanie nigdy się nie zakończy. W Bożym dziele odnowy doświadczamy miłości, 
radości, spełnienia i wolności poprzez Jezusa Chrystusa. Będziemy to widzieć, że odpowiedzią na nasze 
złamanie jest zawsze jedynie sam Chrystus. Przez cały Stary Testament widzimy Boże obietnice o tym, 
że nadchodzi Zbawiciel – nasz wybawca, którego poświęcenie złamie łańcuch grzechu i którego krew 
rozpuści serce z kamienia. Nasze wewnętrzne złamanie – w takim sensie jak możemy to widzieć tutaj 
na ziemi – nie będzie częścią niebiańskiej rzeczywistości; będziemy natomiast widzieć dowód złamania 
przez które przeszedł Jezus dla nas. Ten właśnie dowód naszego zbawienia będzie zawsze przy nas i 
będziemy się w nim radować. 

A teraz zrób sobie ulubioną kawę lub herbatę, otwórz Biblię i wspólnie rozradujmy się w Bożym 
planie odkupienia poprzez złamanie.
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Tydzień 1
Tydzień 1 Zadanie (Uwaga: Zadanie znajdziecie na naszym poniedziałkowym blogu):

Główny cel modlitwy na ten tydzień: Spędzić czas modląc się za członków twojej rodziny.

 Modlitwa Uwielbienie

Poniedział ek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pią tek



PAN jest bliski tym,  
których serce jest złamane, 

Wybawia skruszonych na duchu.

PSALM 34:19
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Wersety na Tydzień 1

TydZień 1

NOEMI – STRATA I SAMOTNOŚĆ

PONIEDZIAŁEK
KSiĘGA RUT 1

1 W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód 
w kraju. Z Betlejem judzkiego wyszedł pewien 
człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami, 
aby osiedlić się w ziemi Moabu. 2 Nazywał 
się ten człowiek Elimelek, jego żona - Noemi, 
jego dwaj synowie - Machlon i Kilion. Byli oni 
Efratejczykami z Betlejem judzkiego. Przybyli 
na ziemię Moabu i tam zamieszkali. 3 Elimelek, 
mąż Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze 
swymi dwoma synami. 4 Oni wzięli sobie 
za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, 
druga nazywała się Rut. Mieszkali tam około 
dziesięciu lat. 5 Obaj - tak Machlon, jak i 
Kilion - również zmarli, a kobieta pozostała, 
przeżywszy obu swych synów i swego męża. 
6 Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowe, 
aby wrócić z ziemi Moabu, ponieważ usłyszała 
w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud, 
dając mu chleb. 7 Wyszła z tej miejscowości, 
którą tam zamieszkiwała, obie jej synowe z 
nią, i wyruszyły w drogę powrotną do ziemi 
Judy. 8 Powiedziała Noemi do obu swych 
synowych: «Odejdźcie, wróćcie każda do 
domu swej matki, a Pan niech postępuje 
z wami według swej dobroci, tak jak wy 
postępowałyście wobec zmarłych i wobec 
mnie! 9 Niech Pan sprawi, abyście osiągnęły 
spokojne miejsce, każda w domu swego 
męża!» Ucałowała je, ale one zaczęły głośno 
płakać, 10 mówiąc do niej: «Nie, my wrócimy z 
tobą do twego narodu». 11 Noemi powiedziała: 
«Wróćcie, moje córki, czemu idziecie ze mną? 
Czyż mam jeszcze w swoim łonie synów, którzy 

mogliby zostać waszymi mężami? 12 Wróćcie, 
córki moje, odejdźcie, jestem bowiem zbyt 
stara, aby wyjść za mąż. A jeślibym nawet 
powiedziała: mam nadzieję, że jeszcze tej nocy 
będę miała męża i zrodzę synów, 13 to czyż 
czekałybyście na nich aż dorosną, czyż dla 
nich wyrzekłybyście się małżeństwa? Nie, moje 
córki, jestem bowiem jeszcze nieszczęśliwsza 
od was, gdyż podniosła się przeciw mnie 
dłoń Pana». 14 Znowu zaczęły głośno płakać. 
Potem Orpa ucałowała swoją teściową, a Rut 
pozostała przy niej. 15 «Oto twoja szwagierka 
wróciła do swego narodu i do swego boga - 
powiedziała Noemi do Rut - wracaj i ty za 
twą szwagierką». 16 Odpowiedziała Rut: «Nie 
nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym 
odeszła od ciebie, gdyż: 

gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, 
gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam, 
twój naród będzie moim narodem, 
a twój Bóg będzie moim Bogiem. 
17 Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę 
i tam będę pogrzebana. 
Niech mi Pan to uczyni 
i tamto dorzuci, 
jeśli coś innego niż śmierć 
oddzieli mnie od ciebie!» 
18 Noemi widząc, że Rut uporczywie obstaje 
przy tym, aby iść z nią, przestała mówić do niej 
o tym. 19 Poszły we dwie, aż doszły do Betlejem. 

A gdy weszły do Betlejem, zawrzało o nich 
w całym mieście, a kobiety mówiły: «Więc 
to jest Noemi!» 20 Powiedziała do nich: «Nie 
nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie 
mnie Mara, bo Wszechmogący napełnił 
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mnie goryczą. 21 Pełna wyszłam, a pustą 
sprowadził mnie Pan. Czemu nazywacie 
mnie Noemi, gdy Pan wydał świadectwo 
przeciw mnie, a Wszechmogący uczynił mnie 
nieszczęśliwą?» 22 Wróciła więc Noemi, a z nią 
była Rut Moabitka, jej synowa, która przyszła 
z ziemi Moabu. Przyszły zaś do Betlejem na 
początku żniw jęczmienia. 

WTOREK
PSALM 119:25-32

25 Przylgnęła do prochu moja dusza: 
Przywróć mi życie według Twego słowa! 
26 Opowiedziałem Ci moje drogi i wysłuchałeś 
mnie: 
o Twoich ustawach mię poucz! 
27 Pozwól mi zrozumieć drogę Twych 
postanowień, 
abym rozważał Twe cuda. 
28 Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze 
zgryzoty: 
podźwignij mię zgodnie z Twoim słowem! 
29 Drogę kłamstwa 
odwracaj ode mnie, 
daj mi zaś łaskę Twojego Prawa! 
30 Drogę wierności obrałem, 
pragnąc Twoich wyroków. 
31 Lgnę do Twoich napomnień, 
nie daj mi okryć się wstydem! 
32 Biegnę drogą Twoich przykazań, 
bo czynisz moje serce szerokim. 

ŚRODA
PSALM 34:2-23

2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, 
na ustach moich zawsze Jego chwała. 
3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, 

niech słyszą pokorni i niech się weselą! 
4 Uwielbiajcie ze mną Pana, 
imię Jego wspólnie wywyższajmy! 
5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał 
i uwolnił od wszelkiej trwogi. 
6 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, 
a oblicza wasze nie zaznają wstydu. 
7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, 
i wybawił ze wszystkich ucisków. 
8 Anioł Pana zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. 
9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, 
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. 
10 Bójcie się Pana, święci Jego, 
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. 
11 Możni zubożeli i zaznali głodu; 
a szukającym Pana żadnego dobra nie 
zabraknie. 
12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; 
nauczę was bojaźni Pańskiej. 
13 Jakim ma być człowiek, co miłuje życie 
i pragnie dni, by zażywać szczęścia? 
14 Powściągnij swój język od złego, 
a twoje wargi od słów podstępnych! 
15 Odstąp od złego, czyń dobro; 
szukaj pokoju, idź za nim! 
16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, 
a Jego uszy na ich wołanie. 
17 Wołali, a Pan ich wysłuchał 
i uwolnił od wszystkich przeciwności. 
18 Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle 
czyniącym, 
by pamięć o nich wygładzić z ziemi. 
19 Pan jest blisko skruszonych w sercu 
i wybawia złamanych na duchu. 
20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; 
lecz ze wszystkich Pan go wybawia. 
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21 Strzeże On wszystkich jego kości: 
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. 
22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, 
wrogów sprawiedliwego spotka kara. 
23 Pan uwalnia dusze sług swoich, 
nie dozna kary, kto się doń ucieka. 

CZWARTEK
OBJAWieNie 21:1-6

Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową 
ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia 
przeminęły — nie ma już morza. 2 Zobaczyłem 
też Święte Miasto, Nową Jerozolimę. 
Zstępowało z nieba od Boga. Przygotowane 
było jak panna młoda, wystrojona dla swego 
męża.
3 I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od 
strony tronu. Głosił: Oto namiot zgromadzenia 
Boga oraz ludzi! Będzie z nimi mieszkał. Oni 
będą Mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg — 
ich Bóg. 4 Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie 
będzie już śmierci ani bólu, krzyku ani znoju; 
ponieważ pierwsze rzeczy — przeminęły.
5 I ogłosił Ten, który siedział na tronie: 
Oto wszystko czynię nowym. Potem dodał: 
Napisz: Te słowa są prawdziwe i godne 
wiary. 6 Oznajmił mi także: Stało się! Ja 
jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem. 
Ja dam pragnącemu za darmo ze źródła wody 
życia. 7 Zwycięzca to odziedziczy i będę mu 
Bogiem, a on będzie mi synem.

PIĄTEK
PSALM 42:2-12

 Jak łania pragnie wody ze strumieni, 
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! 
3 Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: 
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? 

4 Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w 
nocy, 
gdy mówią mi co dzień: «Gdzie jest twój Bóg?»
5 Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza 
moja we mnie, 
ponieważ wstępowałem do przedziwnego 
namiotu, 
do domu Bożego, wśród głosów radości i 
dziękczynienia w świątecznym orszaku. 
6 Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu 
jęczysz we mnie? 
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę 
wysławiać: Zbawienie mego oblicza 
7 i mojego Boga. A we mnie samym dusza jest 
zgnębiona, 
przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu i z 
ziemi Hermonu, i z góry Misar. 
8 Głębia przyzywa głębię hukiem Twych 
potoków. 
Wszystkie twe nurty i fale nade mną się 
przewalają. 
9 Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, 
a w nocy Mu śpiewam, sławię Boga mego życia. 
10 Mówię do Boga: Moja Skało, czemu 
zapominasz o mnie? 
Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? 
11 Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie 
przeciwnicy, 
gdy cały dzień mówią do mnie: «Gdzie jest twój 
Bóg?»
12 Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu 
jęczysz we mnie? 
Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę 
wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego 
Boga. 
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Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.

18 LoveGodGreatly.com

CZYTAJ:
POZM:

TydZień 1

Rut 1
Rut 1:20-21

Poniedziałek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.

LoveGodGreatly.com 19

-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 1

Poniedziałek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.

20 LoveGodGreatly.com

CZYTAJ:
POZM:

TydZień 1

Psalm 119:25-32
Psalm 119:28

Wtorek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.

LoveGodGreatly.com 21TydZień 1

Wtorek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.

22 LoveGodGreatly.com

CZYTAJ:
POZM:

TydZień 1

Psalm 34
Psalm 34:17-18

Środa



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.

LoveGodGreatly.com 23

-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 1

Środa



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 1

Objawienie 21:1-6
Objawienie 21:4 

Czwartek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Czwartek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 1

Psalm 42
Psalm 42:11

Piqtek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.

LoveGodGreatly.com 27

-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 1

Piqtek
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1. Co oznacza imię “Mara” i dlaczego Naomi chce, żeby tak ją nazywano? 

2. Nawiązując do psalmu 119, gdzie możemy znaleźć siłę w czasie zmartwień? Co w związku z tym 
powinno być naszym priorytetem? 

3. Co to znaczy, ze Bóg nas słyszy? Co to oznacza dla tych, którzy zmagają się z samotnością? 

4. Co słowa o nadziei w przyszłości z Objawienia Jana 21:4 mówią o stracie i samotności dla nas? 

5. Która prawda o Bożym charakterze może przynieść ulgę w czasie, kiedy przeżywamy utratę kogoś 
lub czegoś? 

Pytania do przemyślenia
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Moja Reakcja
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Tydzień 2
Tydzień 2 Zadanie (Uwaga: Zadanie znajdziecie na naszym poniedziałkowym blogu):

Główny cel modlitwy na ten tydzień: Spędź czas modląc się za Twój kraj.

 Modlitwa Uwielbienie

Poniedział ek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pią tek



A PAN, On będzie Tym, który 
pójdzie przed tobą. On, PAN, będzie 

z tobą, nie porzuci cię ani cię nie 
opuści. Nie bój się I nie lękaj się!

POWTÓRZONEGO PRAWA 31:8
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Wersety na Tydzień 2

TydZień 2

MOJŻESZ – STRACH I SŁABOŚĆ 

PONIEDZIAŁEK
KSiĘGA WyJŚCiA 3:1-15

Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia, Jetry, 
kapłana Madianitów, zaprowadził [pewnego 
razu] owce w głąb pustyni i przyszedł do 
góry Bożej Horeb. 2 Wtedy ukazał mu się 
Anioł Pański w płomieniu ognia, ze środka 
krzewu. [Mojżesz] widział, jak krzew płonął 
ogniem, a nie spłonął od niego. 3 Wtedy 
Mojżesz powiedział do siebie: «Podejdę, żeby 
się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. 
Dlaczego krzew się nie spala?» 4 Gdy zaś 
Pan ujrzał, że [Mojżesz] podchodził, żeby 
się przyjrzeć, zawołał <Bóg do> niego ze 
środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On 
zaś odpowiedział: «Oto jestem». 5 Rzekł mu 
[Bóg]: «Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z 
nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią 
świętą». 6 Powiedział jeszcze Pan: «Jestem 
Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, 
Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz 
zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na 
Boga. 
7 Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na 
udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się 
narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego 
uciemiężenie. 8 Zstąpiłem, aby go wyrwać z 
ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi 
żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa 
w mleko i miód, na miejsce Kananejczyka, 
Chetyty, Amoryty, Peryzzyty, Chiwwity i 
Jebusyty. 9 Teraz oto doszło wołanie Izraelitów 
do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o 
cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. 10 Idź 
przeto teraz, oto posyłam cię do faraona, i 

wyprowadź mój lud, Izraelitów, z Egiptu». 11 A 
Mojżesz odrzekł Bogu: «Kimże jestem, bym 
miał iść do faraona i wyprowadzić Izraelitów z 
Egiptu?» 12 A On powiedział: «Ja będę z tobą. 
Znakiem zaś dla ciebie, że Ja cię posłałem, 
będzie to, że po wyprowadzeniu tego ludu z 
Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze». 
13 Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do 
Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych 
posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie 
zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam 
powiedzieć?» 14  Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: 
«JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak 
powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie 
do was». 15 Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak 
powiesz Izraelitom: “JESTEM, Bóg ojców 
waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg 
Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje 
na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze 
pokolenia. 

WTOREK
KSiĘGA WyJŚCiA 4:1-17

Na to powiedział Mojżesz: «A jeśli nie uwierzą 
i nie usłuchają słów moich, mówiąc, że Pan 
nie ukazał mi się wcale?» 2 Wówczas Pan 
zapytał go: «Co masz w ręku?» Odpowiedział: 
«Laskę». 3 Wtedy rozkazał: «Rzuć ją na ziemię». 
A on rzucił ją na ziemię, i zamieniła się w węża. 
Mojżesz zaś uciekał przed nim. 4 Pan powiedział 
wtedy do Mojżesza: «Wyciągnij rękę i chwyć go 
za ogon». I wyciągnął rękę i uchwycił go, i stał 
się znów laską w jego ręku. 5 «Tak uczyń, aby 
uwierzyli, że ukazał tobie Pan, Bóg ojców ich, 
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Bóg Abrahama Bóg Izaaka i Bóg Jakuba». 
6 Ponownie rzekł do niego Pan: «Włóż rękę w 
zanadrze!» I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją 
wyjął, była pokryta trądem białym jak śnieg. 7 I 
rzekł znów: «Włóż rękę w zanadrze!» I włożył 
ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili 
wyciągnął, była taka jak reszta ciała. 
8 «Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą 
świadectwa pierwszego znaku, uwierzą 
świadectwu drugiego znaku. 9 A gdyby nawet 
nie uwierzyli tym dwom znakom i nie zważali 
na mowę twoją, wówczas zaczerpniesz wody 
z Nilu i wylejesz na suchą ziemię; a woda 
zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi». 
10 I rzekł Mojżesz do Pana: «Wybacz, Panie, 
ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj 
i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy 
przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta 
moje i język mój zesztywniał». 11 Pan zaś 
odrzekł: «Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni 
go niemym albo głuchym, widzącym albo 
niewidomym, czyż nie Ja, Pan? 12 Przeto idź, 
a Ja będę przy ustach twoich i pouczę cię, co 
masz mówić». 13 Lecz Mojżesz rzekł: «Wybacz, 
Panie, ale poślij kogo innego». 14 I rozgniewał 
się Pan na Mojżesza, mówiąc: «Czyż nie masz 
brata twego Aarona, lewity? Wiem, że on 
ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł 
ci na spotkanie, a gdy cię ujrzy, szczerze 
się ucieszy. 15 Ty będziesz mówił do niego i 
przekażesz te słowa w jego usta. Ja zaś będę przy 
ustach twoich i jego, i pouczę was, co winniście 
czynić. 16 Zamiast ciebie on będzie mówić do 
ludu, on będzie dla ciebie ustami, a ty będziesz 
dla niego jakby Bogiem. 17 A laskę tę weź do 
ręki, bo nią masz dokonać znaków». 

ŚRODA

KSiĘGA POWTÓRZONeGO  
PRAWA 31:1-8

I jeszcze Mojżesz odezwał się tymi słowami 
do Izraela: 2 «Dziś mam już sto dwadzieścia 
lat. Nie mogę swobodnie chodzić. Pan 
mi powiedział: “Nie przejdziesz tego 
Jordanu”. 3 Sam Pan, Bóg twój, przejdzie przed 
tobą; On wytępi te narody przed tobą, tak iż 
ty osiedlisz się w ich miejsce. A Jozue pójdzie 
przed tobą, jak mówił Pan. 4 Pan postąpi 
z nimi, jak postąpił z Sichonem i Ogiem, 
królami Amorytów, i z ich krajami, które 
zniszczył. 5 Wyda ich Pan tobie na łup, a ty 
uczynisz im według wszystkich poleceń, jakie ci 
dałem. 6 Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie 
bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie 
opuści cię i nie porzuci». 
7 Zawołał potem Mojżesz Jozuego i rzekł mu 
na oczach całego Izraela: «Bądź mężny i mocny, 
bo ty wkroczysz z tym narodem do ziemi, 
którą poprzysiągł Pan dać ich przodkom, i 
wprowadzisz ich w jej posiadanie. 8 Sam Pan, 
który pójdzie przed tobą, On będzie z tobą, 
nie opuści cię i nie porzuci. Nie lękaj się i nie 
drżyj!» 

CZWARTEK
iZAJASZA 40:28-31

28 Czy nie wiesz tego? Czyś nie słyszał? 
Pan - to Bóg wieczny, 
Stwórca krańców ziemi. 
On się nie męczy ani nie nuży, 
Jego mądrość jest niezgłębiona. 
29 On dodaje mocy zmęczonemu 
i pomnaża siły omdlałego. 
30 Chłopcy się męczą i nużą, 
chwieją się słabnąc młodzieńcy, 
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31 lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, 
otrzymują skrzydła jak orły: 
biegną bez zmęczenia, 
bez znużenia idą. 

PIĄTEK 
iZAJASZA 41:9-10

9 Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi, 
powołałem cię z jej stron najdalszych 
i rzekłem ci: «Sługą moim jesteś, 
wybrałem cię, a nie odrzuciłem». 
10 Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; 
nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. 
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, 
podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. 
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Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.

36 LoveGodGreatly.com

CZYTAJ:
POZM:

TydZień 2

Wyjścia 3:1-15
Wyjścia 3:11-14

Poniedziałek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 2

Poniedziałek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 2

Wyjścia 4:1-17 
Wyjścia 4:10-13

Wtorek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Wtorek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 2

Księga Powtórzonego Prawa 31:1-8
Księga Powtórzonego Prawa 31:7-8

Środa



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 2

Środa



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 2

Izajasza 40:28-31
Izajasza 40:28-31

Czwartek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Czwartek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 2

Izajasza 41:9-10
Izajasza 41:10

Piqtek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 2

Piqtek
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1. Jakie słabości Mojżesza powstrzymywaly go od posłuszeństwa Bogu? Nazwij twoje słabości, które 
powstrzymuja cie od bycia posluszna 

2. W której Bożej prawdzie Mojżesz mógł odnaleźć potrzebną mu odwagę? 

3. W 30-stym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz mówi Jozuemu, aby był odważny, 
ponieważ “Pan idzie przed toba”. Jak te słowa wpływają na naszą odwagę? 

4. Na podstawie 40-stego rozdziału Księgi Izajasza powiedz jak twoja siła sie odnawia. 

5. Strach zatrzumuje nas przed wykonywaniem Bożego dzieła. Pomyśl o prawdach z 41-szego rozdziału 
Księgi Izajasza i zapisz jak pomagają ci one pokonać strach: 
- Bóg jest z toba: 

- On jest twoim Bogiem: 

- On ci pomoże: 

- On podniesie cie swoim mocnym ramieniem:

Pytania do przemyślenia
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Moja Reakcja
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Tydzień 3
Tydzień 3 Zadanie (Uwaga: Zadanie znajdziecie na naszym poniedziałkowym blogu):

Główny cel modlitwy na ten tydzień: Spędź czas modląc się za Twoich przyjaciół.

 Modlitwa Uwielbienie

Poniedział ek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pią tek



Skarb ten mamy w naczyniach 
glinianych, aby było widoczne, że 

źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a 
nie my.

2 KORYNTIAN 4:7
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Wersety na Tydzień 3

TydZień 3

SARA – BEZPŁODNOŚĆ 

PONIEDZIAŁEK
KSiĘGA ROdZAJU 17:15-19

15 I mówił Bóg do Abrahama: «Żony twej nie 
będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię 
jej będzie Sara. 16 Błogosławiąc jej, dam ci i z 
niej syna, i będę jej nadal błogosławił, tak że 
stanie się ona matką ludów i królowie będą jej 
potomkami». 17 Abraham, upadłszy na twarz, 
roześmiał się; pomyślał sobie bowiem: «Czyż 
człowiekowi stuletniemu może się urodzić 
syn? Albo czy dziewięćdziesięcioletnia Sara 
może zostać matką?» 18 Rzekł zatem do Boga: 
«Oby przynajmniej Izmael żył pod Twoją 
opieką!» 19 A Bóg mu na to: «Ależ nie! Żona 
twoja, Sara, urodzi ci syna, któremu dasz imię 
Izaak. Z nim też zawrę przymierze, przymierze 
wieczne z jego potomstwem, które po nim 
przyjdzie. 

KSiĘGA ROdZAJU 18:9-15
9 Zapytali go: «Gdzie jest twoja żona, 
Sara?» - Odpowiedział im: «W tym oto 
namiocie». 10 Rzekł mu [jeden z nich]: «O 
tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja 
zaś żona Sara będzie miała wtedy syna». Sara 
przysłuchiwała się u wejścia do namiotu, 
[które było tuż] za Abrahamem. 11 Abraham 
i Sara byli w bardzo podeszłym wieku. Toteż 
Sara nie miewała przypadłości właściwej 
kobietom. 12 Uśmiechnęła się więc do siebie 
i pomyślała: «Teraz, gdy przekwitłam, mam 
doznawać rozkoszy, i mój mąż starzec?» 13 Pan 
rzekł do Abrahama: «Dlaczego to Sara śmieje 
się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, 
gdy już się zestarzałam? 14 Czy jest coś, co 

byłoby niemożliwe dla Pana? Za rok o tej 
porze wrócę do ciebie, i Sara będzie miała 
syna». 15 Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: 
«Wcale się nie śmiałam» - bo ogarnęło ją 
przerażenie. Ale Pan powiedział: «Nie. Śmiałaś 
się!» 

WTOREK
PSALM 55:2-24

Boże, nakłoń ucha na moją modlitwę 
i nie odwracaj się od mojej prośby, 
3 zwróć się ku mnie i wysłuchaj mnie! 
Szamocę się w moim ucisku, 
jęczę 4 pod wpływem głosu nieprzyjaciela, 
pod wpływem wołania grzesznika, 
bo sprowadzają na mnie niedolę 
i napastują mnie w gniewie. 
5 Drży we mnie moje serce 
i ogarnia mnie lęk śmiertelny. 
6 Przychodzą na mnie strach i drżenie 
i przerażenie mną owłada. 
7 I mówię sobie: gdybym miał skrzydła jak 
gołąb, 
to bym uleciał i spoczął - 
8 oto bym uszedł daleko, 
zamieszkał na pustyni. 
9 Prędko bym wyszukał sobie schronienie 
od szalejącej wichury, od burzy. 
10 O Panie, rozprosz, 
rozdziel ich języki; 
bo widzę przemoc 
i niezgodę w mieście. 
11  Obchodzą je w ciągu dnia i nocy 
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po jego murach, 
a złość i ucisk są w pośrodku niego. 
12 Pośrodku niego jest zagłada, 
a z jego placu nie znika 
krzywda i podstęp. 
13 Gdybyż to lżył mnie nieprzyjaciel, 
z pewnością bym to znosił; 
gdybyż przeciw mnie powstawał ten, który 
mnie nienawidzi, 
ukryłbym się przed nim. 
14 Lecz jesteś nim ty, równy ze mną, 
przyjaciel, mój zaufany, 
15 z którym żyłem w słodkiej zażyłości, 
chodziliśmy po domu Bożym 
w orszaku świątecznym. 
16 Niechaj śmierć na nich spadnie, 
niechaj żywcem zstąpią do Szeolu, 
bo w ich mieszkaniach jest wśród nich 
nikczemność! 
17 A ja wołam do Boga 
i Pan mnie ocali. 
18 Wieczorem, rano i w południe 
narzekam i jęczę, 
a głosu mego [On] wysłucha. 
19  Ześle pokój - uratuje moje życie 
od tych, co na mnie nastają: 
bo wielu mam przeciwników. 
20 Usłyszy Bóg i poniży ich 
Ten, który zasiada na tronie od początku, 
bo nie ma dla nich opamiętania 
i nie boją się Boga. 
21 [Każdy] podnosi ręce na domowników, 
umowę swoją łamie. 
22 Jego twarz jest gładsza niż masło, 
lecz serce gotowe do walki. 
Jego mowy łagodniejsze niż olej, 
lecz są to obnażone miecze. 
23 Zrzuć swą troskę na Pana, 

a On cię podtrzyma; 
nie dopuści nigdy, 
by miał się zachwiać sprawiedliwy. 
24 Ty, o Boże, ich wtrącisz 
do studni zatracenia; 
mężowie krwawi, podstępni 
nie dożyją połowy dni swoich, 
ja zaś nadzieję pokładam w Tobie. 

ŚRODA
PSALM 73

Jak dobry jest Bóg dla prawych, 
dla tych, co są czystego serca! 
2 A moje stopy nieomal się nie potknęły, 
omal się nie zachwiały moje kroki. 
3 Zazdrościłem bowiem niegodziwym 
widząc pomyślność grzeszników. 
4 Bo dla nich nie ma żadnych cierpień, 
ich ciało jest zdrowe, tłuste. 
5 Nie doznają ludzkich utrapień 
ani z [innymi] ludźmi nie cierpią. 
6 Toteż ich naszyjnikiem jest pycha, 
a przemoc szatą, co ich odziewa. 
7 Ich nieprawość pochodzi z nieczułości, 
złe zamysły nurtują ich serca. 
8 Szydzą i mówią złośliwie, 
butnie grożą uciskiem. 
9 Ustami swymi niebo napastują, 
język ich krąży po ziemi. 
10 Dlatego lud mój do nich się zwraca 
i obficie piją ich wodę. 
11 I mówią: «Jakże Bóg może widzieć, 
czyż Najwyższy posiada wiedzę?»
12 Takimi oto są grzesznicy 
i zawsze beztroscy gromadzą bogactwo. 
13 Czy więc na próżno zachowałem czyste serce 
i w niewinności umywałem ręce? 
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14 Co dnia bowiem cierpię chłostę, 
każdego ranka spotyka mnie kara. 
15 Gdybym pomyślał: Będę mówił jak tamci, 
to bym zdradził ród Twoich synów. 
16 Rozmyślałem zatem, aby to zrozumieć, 
lecz to wydało mi się uciążliwe, 
17 póki nie wniknąłem w święte sprawy Boże, 
nie przyjrzałem się końcowi tamtych. 
18 Zaiste na śliskiej drodze ich stawiasz 
i spychasz ich ku zagładzie. 
19 Jakże nagle stali się przedmiotem grozy, 
zniknęli strawieni przerażeniem. 
20 Jak snem po obudzeniu, Panie, 
powstając wzgardzisz ich obrazem. 
21 Gdy się trapiło moje serce, 
a w nerkach odczuwałem ból dotkliwy, 
22 byłem nierozumny i nie pojmowałem: 
byłem przed Tobą jak juczne zwierzę. 
23 Lecz ja zawsze będę z Tobą: 
Tyś ujął moją prawicę; 
24 prowadzisz mnie według swojej rady 
i przyjmujesz mię na koniec do chwały. 
25 Kogo prócz Ciebie mam w niebie? 
Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. 
26 Niszczeje moje ciało i serce, 
Bóg jest opoką mego serca i mym udziałem na 
wieki. 
27 Bo oto giną ci, którzy od Ciebie odstępują, 
Ty gubisz wszystkich, co łamią wiarę wobec 
Ciebie. 
28 Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, 
w Panu wybrałem sobie schronienie, 
by opowiadać wszystkie Jego dzieła

CZWARTEK

PSALM 119:68 
68 Dobry jesteś i dobrze czynisz; 
naucz mię Twoich ustaw! 

PSALM 34:9-12
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, 
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. 
10 Bójcie się Pana, święci Jego, 
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. 
11 Możni zubożeli i zaznali głodu; 
a szukającym Pana żadnego dobra nie 
zabraknie. 
12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; 
nauczę was bojaźni Pańskiej. 

PIĄTEK
2. KORyNTiAN 4:7-11

7 Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby 
było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy 
jest Bóg, a nie my.
8 Zewsząd uciskani, nie jesteśmy 
przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie 
zrozpaczeni. 9 Prześladowani, lecz nie 
opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. 10 I 
zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, 
aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele 
wyraźne.
11 Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani 
jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa 
ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele.
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Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.

54 LoveGodGreatly.com

CZYTAJ:
POZM:

TydZień 3

Ksiega Rodzaju 17:15-19; Ksiega Rodzaju 18:9-15
Ksiega Rodzaju 18:12-14a

Poniedziałek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 3

Poniedziałek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 3

Psalm 55
Psalm 55:22

Wtorek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Wtorek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.

58 LoveGodGreatly.com

CZYTAJ:
POZM:

TydZień 3

Psalm 73
Psalm 73:25-26

Środa



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-
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Środa



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 3

Psalm 119:68; Psalm 34:8-11
Psalm 119:68; 

Czwartek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Czwartek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 3

2 Koryntian 4:7-11
2 Koryntian 4:7-9

Piqtek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 3

Piqtek
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1. Z jakiego powodu Sara się śmiała? 

2. Jakie brzemiona ciężko ci “casting on the Lord”? 

3. Co oznacza fakt, ze Bóg jest we wszystkim wystarczający? 

4. Co oznacza fakt, ze Bóg jest dobry i jak to odnosi sie do osób, które cierpią na bezpłodność? 

5. Świat tutaj na Ziemi jest bardzo zepsuty. My sami jesteśmy zepsuci. Jak to możliwe, ze jesteśmy w 
stanie znosić to zepsucie i nie zostać pokonani?

Pytania do przemyślenia



65LoveGodGreatly.com TydZień 3

Moja Reakcja
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Tydzień 4
Tydzień 4 Zadanie (Uwaga: Zadanie znajdziecie na naszym poniedziałkowym blogu):

Główny cel modlitwy na ten tydzień: Spędź czas modląc się za Twój kościół.

 Modlitwa Uwielbienie

Poniedział ek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pią tek



aby — jak napisano — ten, kto się chce 
szczycić, szczycił się w Panu.

1 KORYNTIAN 1:31
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Wersety na Tydzień 4

TydZień 4

PAWEŁ – ŹLE NAKIEROWANA GORLIWOŚĆ 

PONIEDZIAŁEK
GALACJAN 1:11-14

11 Oznajmiam wam bowiem, bracia: Dobra 
nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem 
myśli ludzkiej. 12 Nie przejąłem jej od 
człowieka, ani nikt mnie jej nie nauczył. Mam 
ją dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa.
13 Bo na pewno słyszeliście o moim 
wcześniejszym postępowaniu w judaizmie. 
Wyjątkowo prześladowałem wtedy i niszczyłem 
Kościół. 14 Jako wyznawca judaizmu robiłem 
większe postępy, niż wielu innych z mojego 
pokolenia, bo gorliwiej przestrzegałem moich 
ojczystych tradycji.

WTOREK
GALACJAN 6:11-16

11 Zauważcie, jak wielkimi literami 
własnoręcznie do was piszę.
12 To ci wszyscy, którzy chcą wywrzeć na 
was wrażenie obnosząc się ze swym ciałem, 
nakłaniają was, abyście dali się obrzezać. Czynią 
to tylko po to, żeby uniknąć prześladowania 
z powodu krzyża Chrystusa. 13 Sami bowiem, 
choć obrzezani, nie przestrzegają Prawa. Tym 
niemniej was chcą obrzezywać — aby się 
szczycić waszym ciałem.
14 Co do mnie zaś, nie będę się czymkolwiek 
szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, na którym świat został dla mnie 
ukrzyżowany — a ja dla świata. 15 Obrzezanie, 
podobnie jak nieobrzezanie nic nie znaczą. 
Liczy się nowe stworzenie. 16 Pokój i 

miłosierdzie tym wszystkim, którzy uchwycą się 
tej zasady, w tym również Bożemu Izraelowi.

ŚRODA
1. KORyNTiAN 1:26-31

26 Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest wśród was, 
powołanych? Po ludzku rzecz biorąc, niewielu 
tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka 
szlachetnie urodzonych. 27 Ale właśnie to, 
co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, 
aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach 
świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić 
mocnych. 28 To, co w oczach świata uchodzi 
za niskiego rodu, co wzgardzone — to, co jest 
niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest 
czymś. 29 W ten sposób nikt nie może szczycić 
się przed Bogiem.
30 Wy natomiast dzięki Niemu jesteście w 
Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas 
uosobieniem mądrości Bożej, sprawiedliwością 
i uświęceniem, a także odkupieniem, 31 aby 
— jak napisano — ten, kto się chce szczycić, 
szczycił się w Panu.

CZWARTEK
JAKUBA 4:6-10

6 A jeszcze większą łaskę okazuje w słowach:

Bóg się pysznym przeciwstawia, 

ale pokornym udziela łaski.
7 Podporządkujcie się zatem Bogu, 
przeciwstawcie diabłu, a od was 
ucieknie. 8 Zbliżcie się do Boga, a zbliży się 
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do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie 
serca, wy, chwiejni.[a] 9 Okażcie żal, zasmućcie 
się i zapłaczcie. Niech wasz śmiech zamieni się 
w smutek, a radość w przygnębienie. 10 Uniżcie 
się przed Panem, a wywyższy was.

PIĄTEK
TyTUSA 2:11-14

11 Objawiła się bowiem łaska Boża, zbawienna 
dla wszystkich ludzi. 12 Poucza nas ona, abyśmy 
wyrzekli się bezbożności oraz świeckich żądz i 
żyli w obecnym wieku rozsądnie, sprawiedliwie 
i pobożnie. 13 Wzywa nas również do czekania 
na spełnienie się cudownej nadziei i objawienie 
się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawcy, 
Jezusa Chrystusa. 14 On wydał za nas samego 
siebie, aby nas wykupić od różnego rodzaju 
nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na 
szczególną własność, oddany szlachetnym 
czynom.



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 4

Galacjan 1:11-14
Galacjan 1:14

Poniedziałek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 4

Poniedziałek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 4

Galacjan 6:11-16
Galacjan 6:14-15

Wtorek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Wtorek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 4

1 Koryntian 1:26-31
1 Koryntian 1:30-31

Środa



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Środa



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 4

Jakuba 4:6-10
Jakuba 4:6

Czwartek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Czwartek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 4

Tytusa 2:11-14
Tytusa 2:14

Piqtek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Piqtek
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1. Czym jest gorliwość? Zanim Paweł sie nawrócił na co była nakierowana jego gorliwość? 

2. Na co skierował swoją gorliwość po tym jak spotkał Jezusa? Na co ty kierujesz swoją życiową pasję? 

3. Co to znaczy czymś sie chlubić? Czym ty sie chlubisz i na czym to polega? 

4. Jak Bóg przeciwstawia sie pysze? W jaki sposób pokazuje swoją łaskę tym, którzy sie uniżają? 

5. Do jakiej gorliwości jesteśmy powołani?

Pytania do przemyślenia
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Moja Reakcja
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Tydzień 5
Tydzień 5 Zadanie (Uwaga: Zadanie znajdziecie na naszym poniedziałkowym blogu):

Główny cel modlitwy na ten tydzień: Spędź czas modląc się za misjonarzy.

 Modlitwa Uwielbienie

Poniedział ek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pią tek



Teraz zatem nie ma żadnego 
potępienia d la tych, którzy są w 
Chrystusie Jezusie. Bo prawo 
Ducha, właściwe d la życia w 

Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od 
prawa grzechu i śmierc.

RZYMIAN 8:1-2
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Wersety na Tydzień 5

TydZień 5

CUDZOŁOŻNA KOBIETA 

PONIEDZIAŁEK
eW. JANA 8:1-11

 Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, 2 lecz 
wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. 
Cały lud zaczął się przy Nim gromadzić, a 
On usiadł i rozpoczął nauczanie. 3 Wtedy 
znawcy Prawa i faryzeusze przyprowadzili 
kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili 
ją wobec wszystkich 4 i powiedzieli do Niego: 
Nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, 
gdy cudzołożyła. 5 Mojżesz w Prawie nakazał 
nam takie kamienować. A Ty co mówisz?
6 Pytali o to, by Go wystawić na próbę, bo 
szukali podstawy do oskarżenia Go. Jezus zaś 
schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. 7 A 
gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i 
powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, 
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. 8 Po 
tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi.
9 Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić jeden 
po drugim, poczynając od starszych. W 
końcu pozostał On sam oraz kobieta stojąca 
pośrodku. 10 Wtedy podniósł się i zapytał: 
Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?
11 Odpowiedziała: Nikt, Panie!

A Jezus: Ja też cię nie potępiam: Idź i odtąd już 
nie grzesz.

WTOREK
RZyMiAN 8:1-11

Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla 
tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. 2 Bo prawo 

Ducha, właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie, 
uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci.[a]
3 Jeśli chodzi o niemoc Prawa, wynikającą ze 
słabości ciała, to Bóg, przez posłanie swego 
Syna w postaci grzesznego ciała — jako ofiarę 
za grzech — potępił grzech w ciele. 4 W 
ten sposób akt sprawiedliwości Prawa 
został spełniony w stosunku do nas, którzy 
postępujemy nie według ciała, ale według 
Ducha.
5 Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, 
co cielesne, ci zaś, którzy są według Ducha — 
tym, co duchowe. 6 Bo to, ku czemu dąży ciało, 
sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu Duch 
— do życia i pokoju. 7 Stąd cielesne dążenia są 
przeciwne Bogu. Nie poddają się one Prawu 
Boga, nawet nie są w stanie. 8 Ci zaś, którzy są 
według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
9 Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz 
w Duchu — jeśli tylko Duch Boży w was 
mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten 
do Niego nie należy. 10 Jeśli jednak Chrystus 
w was jest, to chociaż ciało jest martwe z 
powodu grzechu, duch jest żywy dzięki 
sprawiedliwości. 11 Jeśli zaś mieszka w was 
Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, 
to Ten, który przywrócił do życia Jezusa 
Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne 
ciała przez swego Ducha, który mieszka w was.

ŚRODA
PSALM 103

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i całe moje wnętrze - święte imię Jego! 
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2 Błogosław, duszo moja, Pana, 
i nie zapominaj o wszystkich Jego 
dobrodziejstwach! 
3 On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce, 
4 On życie twoje wybawia od zguby, 
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, 
5 On twoje dni nasyca dobrami: 
odnawia się młodość twoja jak orła. 
6 Pan czyni dzieła sprawiedliwe, 
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. 
7 Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 
dzieła swoje synom Izraela. 
8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo łagodny. 
9 Nie wiedzie sporu do końca
i nie płonie gniewem na wieki. 
10 Nie postępuje z nami według naszych 
grzechów 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 
11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się 
Go boją. 
12 Jak jest odległy wschód od zachodu, 
tak daleko odsuwa od nas nasze występki. 
13 Jak się lituje ojciec nad synami, 
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. 
14 Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, 
pamięta, że jesteśmy prochem. 
15 Dni człowieka są jak trawa; 
kwitnie jak kwiat na polu. 
16 ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, 
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. 
17 A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego 
czcicieli, 
a Jego sprawiedliwość nad synami synów, 
18 nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza 

i pamiętają, by pełnić Jego przykazania. 
19 Pan w niebie tron swój ustawił, 
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat. 
20 Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, 
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego 
rozkazy, 
<by słuchać głosu Jego słowa>. 
21 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, 
słudzy Jego, pełniący Jego wolę! 
22 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, 
na każdym miejscu Jego panowania: 
błogosław, duszo moja, Pana! 

CZWARTEK
PSALM 27

an światłem i zbawieniem moim: 
kogóż mam się lękać? 
Pan obroną mojego życia: 
przed kim mam się trwożyć? 
2 Gdy na mnie nastają złośliwi, 
by zjeść moje ciało, 
wtenczas oni, wrogowie moi i nieprzyjaciele, 
chwieją się i padają. 
3 Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, 
moje serce bać się nie będzie; 
choćby wybuchła przeciw mnie wojna, 
nawet wtedy będę pełen ufności. 
4 O jedno proszę Pana, 
tego poszukuję: 
bym w domu Pańskim przebywał 
po wszystkie dni mego życia, 
abym zażywał łaskawości Pana, 
stale się radował Jego świątynią. 
5 Albowiem On przechowa mnie w swym 
namiocie 
w dniu nieszczęścia, 
ukryje mnie w głębi swego przybytku, 
wydźwignie mnie na skałę. 
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6 Już teraz głowa moja się podnosi 
nad nieprzyjaciół, co wokół mnie stoją. 
Złożę w Jego przybytku 
ofiary radości, 
zaśpiewam i zagram Panu. 
7 Usłysz, Panie, głos mój - wołam: 
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! 
8 O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego 
oblicza!» 
Szukam, o Panie, Twojego oblicza; 
9 swego oblicza nie zakrywaj przede mną, 
nie odpędzaj z gniewem swojego sługi! 
Ty jesteś moją pomocą, 
więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, 
Boże, moje Zbawienie! 
10 Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, 
to jednak Pan mnie przygarnie. 
11 Panie, naucz mnie Twojej drogi, 
prowadź mnie ścieżką prostą, 
ze względu na mych wrogów! 
12 Nie wydawaj mnie na łaskę moich 
nieprzyjaciół, 
bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie 
i ci, którzy dyszą gwałtem. 
13 Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie 
w ziemi żyjących. 
14 Ufaj Panu, bądź mężny, 
niech się twe serce umocni, ufaj Panu! 

PIĄTEK
JAKUBA 4:1-4

Skąd wojny i skąd starcia między wami? Czy 
nie wynikają one z waszych namiętności, które 
toczą walkę w waszych członkach? 2 Pożądacie, 
a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie 
możecie osiągnąć. Walczycie i wszczynacie 
spory — nie macie, bo nie prosicie. 3 A 
gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ 

niewłaściwie prosicie, chcąc tym, co 
moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje 
namiętności.
4 Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze 
światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc 
ktoś chce być przyjacielem świata, staje się 
nieprzyjacielem Boga.
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Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.

88 LoveGodGreatly.com

CZYTAJ:
POZM:

TydZień 5

Ew. Jana 8:1-11
Ew. Jana 8: 10-11

Poniedziałek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-
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Poniedziałek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 5

Rzymian 8:1-11
Rzymian 8:1-2

Wtorek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Wtorek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 5

Psalm 103
Psalm 103:11-13

Środa



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Środa



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 5

Psalm 27
Psalm 27:7-8

Czwartek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Czwartek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 5

Jakuba 4:1-4
Jakuba 4:4

Piqtek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 5

Piqtek
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1. Dlaczego Jezus nie potępił tej kobiety? Jakie było jego polecenie skierowane do niej? 

2. “Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.” Jak te słowa odnoszą 
sie do naszej przeszłości? 

3. Jak głęboko sięga problem naszego grzechu? Jak dużo Bóg nam wybaczył? 

4. Bóg poprzez Jezusa ofiarował nam przebaczenie, a także dokładnie pouczył jak mamy żyć. Jak 
możemy uczyć sie chodzić jego ścieżkami?

5. W jaki sposób my dzisiaj popełniamy cudzołóstwo ze światem? Co to znaczy pozostać wiernym 
Bogu?

Pytania do przemyślenia
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Moja Reakcja
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Tydzień 6
Tydzień 6 Zadanie (Uwaga: Zadanie znajdziecie na naszym poniedziałkowym blogu):

Główny cel modlitwy na ten tydzień: Spędź czas modląc się o samą siebie.

 Modlitwa Uwielbienie

Poniedział ek

Wtorek

Środa

Czwartek

Pią tek



Lecz On został przebity za  
nasze przestępstwa, 

zgnieciony na nasze winy, 
spadła na Niego kara w  

imię naszego pokoju, 
a Jego ranami  

zostaliśmy uleczeni.

IZAJASZA 53:5
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Wersety na Tydzień 6

TydZień 6

JEZUS – ŚMIERĆ I ZMARTYWYCHSTANIE

PONIEDZIAŁEK
iZAJASZA 53

1 Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? 
na kimże się ramię Pańskie objawiło? 
2 On wyrósł przed nami jak młode drzewo 
i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. 
Nie miał On wdzięku ani też blasku, 
aby na Niego popatrzeć, 
ani wyglądu, by się nam podobał. 
3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, 
Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, 
jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, 
wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. 
4 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, 
On dźwigał nasze boleści, 
a myśmy Go za skazańca uznali, 
chłostanego przez Boga i zdeptanego. 
5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, 
zdruzgotany za nasze winy. 
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, 
a w Jego ranach jest nasze zdrowie. 
6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, 
każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, 
a Pan zwalił na Niego 
winy nas wszystkich. 
7 Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, 
nawet nie otworzył ust swoich. 
Jak baranek na rzeź prowadzony, 
jak owca niema wobec strzygących ją, 
tak On nie otworzył ust swoich. 
8 Po udręce i sądzie został usunięty; 
a kto się przejmuje Jego losem? 
Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; 

za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. 
9 Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, 
i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, 
chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy 
i w Jego ustach kłamstwo nie postało. 
10 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go 
cierpieniem. 
Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, 
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, 
a wola Pańska spełni się przez Niego. 
11 Po udrękach swej duszy, 
ujrzy światło i nim się nasyci. 
Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, 
ich nieprawości On sam dźwigać będzie. 
12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, 
i posiądzie możnych jako zdobycz, 
za to, że Siebie na śmierć ofiarował 
i policzony został pomiędzy przestępców. 
A On poniósł grzechy wielu, 
i oręduje za przestępcami. 

WTOREK
eW. MATeUSZA 26:17-29

17 W pierwszym dniu Święta Przaśników 
uczniowie zapytali Jezusa: Gdzie mamy 
przygotować Ci Paschę do spożycia?
18 Idźcie do miasta — odpowiedział — 
do znanego nam człowieka i powiedzcie: 
Nauczyciel mówi: Zbliża się mój czas, 
chciałbym u ciebie urządzić Paschę z moimi 
uczniami. 19 Uczniowie uczynili tak, jak im 
polecił Jezus, i przygotowali Paschę.
20 A z nastaniem wieczoru zajął wraz z 
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Dwunastoma miejsce przy stole. 21 Kiedy oni 
jedli, powiedział: Zapewniam was, jeden z was 
Mnie wyda.
22 Zasmuceni tymi słowami pytali Go jeden po 
drugim: Chyba nie ja, Panie?
23 Odpowiedział: Ten, który razem ze Mną 
sięgnął ręką do półmiska — ten Mnie 
wyda. 24 Co prawda Syn Człowieczy odchodzi, 
jak o Nim napisano, lecz biada temu 
człowiekowi, który wyda Syna Człowieczego. 
Lepiej by mu było, gdyby się nie urodził.
25 Wtedy Judasz, który Go właśnie miał wydać, 
odezwał się: Chyba nie ja, Rabbi?

A Jezus na to: Ty to powiedziałeś.
26 Gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, podziękował 
Bogu, złamał i rozdając uczniom powiedział: 
Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało.
27 Następnie wziął kielich, podziękował 
i przekazał im, mówiąc: Pijcie z niego 
wszyscy. 28 To jest moja krew Przymierza, 
która się za wielu wylewa dla przebaczenia 
grzechów. 29 Mówię wam: Odtąd już z 
pewnością nie wypiję z tego owocu winorośli aż 
do tego dnia, kiedy z nowego kielicha będę pił 
razem z wami w Królestwie mojego Ojca.[a]

ŚRODA
eW. JANA 19:16-30

16 Wtedy wydał im Go na ukrzyżowanie.

Wzięli więc Jezusa, 17 a On dźwigając własny 
krzyż szedł na tak zwane Miejsce Czaszki, 
określane po hebrajsku Golgotą. 18 Tam Go 
ukrzyżowali. Wraz z Nim ukrzyżowali też 
dwóch innych, po jednej i po drugiej stronie, 
Jezusa zaś pośrodku. 19 Piłat kazał ponadto 
sporządzić i umieścić nad krzyżem napis. Głosił 
on: Jezus z Nazaretu, Król Żydów. 20 Słowa 
te przeczytało wielu Żydów, gdyż miejsce, w 

którym Jezus został ukrzyżowany, znajdowało 
się blisko miasta, a sam napis sporządzony był 
po hebrajsku, po łacinie i po grecku.
21 Arcykapłani żydowscy zwracali się w tej 
sprawie do Piłata: Nie pisz — prosili — Król 
Żydów, napisz raczej, że to On sam powiedział: 
Jestem Królem Żydów.
22 Ale Piłat odpowiedział: Co napisałem — 
napisałem.
23 Tymczasem, gdy żołnierze ukrzyżowali 
Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili je na cztery 
części, dla każdego żołnierza po jednej. Wzięli 
też tunikę. Tunika jednak nie była szyta, ale cała 
od góry tkana. 24 Ustalili zatem: Nie rozcinajmy 
jej. Losujmy, czyja ma być. Tak wypełniło się 
Pismo, które mówi: Rozdzielili między siebie 
moje szaty, a o moją tunikę rzucali losy. Tak 
właśnie postąpili żołnierze.
25 A blisko krzyża Jezusa stały: Jego matka 
i siostra Jego matki, Maria (żona Klopasa) 
i Maria Magdalena. 26 Gdy Jezus zobaczył 
swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego 
ucznia, zwrócił się do matki: Kobieto, oto twój 
syn! 27 Następnie powiedział do ucznia: Oto 
twoja matka! I od tej pory ten uczeń wziął ją do 
siebie.
28 Następnie Jezus, świadomy, że się już 
wszystko wykonało, powiedział: Chcę pić. I 
tak wypełniły się słowa Pisma. 29 Stało tam zaś 
naczynie pełne winnego octu. Owinęli zatem 
hizop gąbką nasączoną winnym octem i podali 
Mu do ust. 30 A gdy Jezus spróbował octu, 
powiedział: Wykonało się! Po czym skłonił 
głowę i oddał ducha.

CZWARTEK
HeBRAJCZyKÓW 12:1-3

Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą 
świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz 
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krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale 
w wyznaczonym nam wyścigu. 2 Utkwijmy 
wzrok w Jezusie, w Tym, który wzbudza 
i doskonali wiarę, i który ze względu na 
czekającą Go radość wycierpiał krzyż, nie 
zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej 
stronie tronu Boga. 3 Pomyślcie o Tym, który ze 
strony grzeszników doznał wobec siebie takiej 
wrogości, abyście, zniechęceni, nie upadli na 
duszy.

PIĄTEK
1. KORyNTiAN 15:1-4

Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą 
nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, 
na gruncie której stoicie 2 i dzięki której 
dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów 
głoszonych wam przeze mnie — chyba, że 
nadaremnie uwierzyliście.
3 Przekazałem wam bowiem przede wszystkim 
to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł 
za nasze grzechy według Pism, 4 że został 
pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał 
według Pism.
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Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 6

Izajasza 53
Izajasza 53:4-5

Poniedziałek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 6

Poniedziałek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 6

Ew. Mateusza 26:17-29
Ew. Mateusza 26:26-27

Wtorek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Wtorek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 6

Ew. Jana 19:16-30
Ew. Jana 19:28-30

Środa



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-

TydZień 6

Środa



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 6

Hebrajczyków 12:1-3
Hebrajczyków 12:3

Czwartek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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Czwartek



Pismo- Napisz werset z Pisma na dzisiaj.

Obserwacje- Zapisz 1 lub 2 obserwacje związane z dzisiejszym wersetem.
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CZYTAJ:
POZM:

TydZień 6

1 Koryntian 15:1-4
1 Koryntian 15:3,4

Piqtek



Zastosowanie- Zapisz 1 lub 2 zastosowania do dzisiejszego wersetu.

Modlitwa- Napisz modlitwę związaną z tym, czego się nauczyłaś z dzisiejszego wersetu.
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-odwiedź naszą stronę internetową i przeczytaj najnowszy wpis na blogu!-
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Piqtek
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 1. Na czym polegała śmierć Jezusa za nasz grzech? 

2. Z jakiego powodu Jezus wprowadził obrządek wieczerzy? 

3. Co Jezus miał na myśli mówiąc na krzyżu: “wykonało się”? 

4. Jak cierpienia Jezusa i jego śmierć pozwalają nam nie żyć życiem pełnym znużenia i bojaźni? 

5. Dlaczego znaczenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa powinno być dla nas numerem jeden? W jaki 
sposób zmieniają się przez to nasze priorytety?

Pytania do przemyślenia
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Moja Reakcja
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Bóg Cię kocha. 

Nawet wtedy, kiedy czujesz się nic niewarta i cały świat jest przeciwko tobie, Bóg cię kocha – tak, ciebie 
– i stworzył cię dla celu większego niż twoje cierpienie. 

Biblia mówi: “Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, 
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Jana 3:16).

Nasz grzech oddziela nas od Boga. 

Wszyscy jesteśmy grzeszni z natury i z wyboru, i przez to jesteśmy oddzieleni od Boga, który jest święty. 

W Biblii czytamy: “Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.” (Rzymian 3:23).

Jezus umarł, żebyś ty mogła żyć.

Konsekwencją grzechu jest śmierć, ale twoja historia nie musi się tak skończyć! Darmowym darem 
od Boga jest zbawienie, które nam daje, ponieważ Jezus poniósł karę za nasz grzech, kiedy umarł na 
krzyżu. 

W Biblii czytamy: “Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to 
życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” (Rzymian 6:23); “Bóg zaś okazuje nam 
swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” 
(Rzymian 5:8).

Jesus żyje!

Śmierć nie mogła go powstrzymać, i trzy dni po tym, jak jego ciało zostało złożone do grobu, Jezus 
powstał z martwych, pokonując raz na zawsze grzech i śmierć! Dziś mieszka w niebie i przygotowuje 
miejsce w wieczności dla tych, którzy w Niego wierzą. 

W Biblii czytamy: “W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.” (Jana 14:2-3).

Właśnie stąd możesz się dowiedzieć, czy Bóg ci wybaczył. Z prawd 
zawartych w Jego Słowie. 

Przyjmij Jezusa jako jedyną drogę zbawienia… 

Poznaj prawdy zawarte w Słowie Bożym 
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Przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela nie polega na tym, co ty możesz zrobić, ale raczej na pokładaniu 
wiary w to czego Jezus już dokonał. To wymaga przyznania się, że jest się grzesznym, wiary w to, że 
Jezus umarł za twoje grzechy, oraz prośby o przebaczenie poprzez pełne zawierzenie w dzieło, którego 
Jezus dokonał w twoim imieniu na krzyżu. 

W Biblii czytamy: “Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu 
swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta 
wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.” (Rzymian 
10:9-10).

Jak to wygląda w praktyce? Z ufnością w sercu, możesz pomodlić się tymi prostymi słowami: 

Boże, 
Wiem, że jestem grzesznikiem.  

Nie chcę żyć kolejnego dnia bez doświadczenia Twojej miłości i przebaczenia, które 
chcesz mi ofiarować. 

Proszę o Twoje przebaczenie.  
Wierzę, że umarłeś za moje grzechy i zmartwychwstałeś.  

Powierzam Ci całą siebie i proszę,  
żebyś został Panem mojego życia.  

Pomóż mi zejść z drogi grzechu i podążać za Tobą.  
Naucz mnie, co to znaczy podążać  
w wolności i żyć w Twojej chwale  
oraz pomóż mi wzrastać w Tobie,  

ponieważ chcę Cię lepiej poznawać. 
Amen.

Jeżeli właśnie pomodliłaś się tymi słowami (lub w podobny sposób), napisz do nas na  info@
lovegodgreatly.com w języku angielskim lub po polsku na kochajboganiezmiernie@gmail.com.  Z 
przyjemnością pomożemy ci rozpocząć tą wspaniałą podróż. Witamy w Bożej rodzinie!


