
Jak studiować Pismo Święte?Jak studiować Pismo Święte?



Wielki Pokarm Wielki Pokarm 

•• Słowo Boże objawione Słowo Boże objawione 
–– BibliaBiblia

•• Słowo Boże wcielone Słowo Boże wcielone 
–– Pan Jezus ChrystusPan Jezus Chrystus



Biblia Biblia 

Biblia jest jedynym cementem, Biblia jest jedynym cementem, 
który wiąże narody i  wierzących serca. który wiąże narody i  wierzących serca. 



Biblia Biblia 

Biblia jest oknem w tym więziennym świecie Biblia jest oknem w tym więziennym świecie 
przez które możemy patrzeć w wieczność. przez które możemy patrzeć w wieczność. 



Biblia Biblia 

Biblia jest konstytucja chrześcijaństwa. Biblia jest konstytucja chrześcijaństwa. 



Biblia Biblia 

Biblia jest objawieniem myśli Boga dla Biblia jest objawieniem myśli Boga dla 
szczęścia jego dzieci. szczęścia jego dzieci. 



Biblia Biblia 

Mąż, który kocha swoją żonę będzie także Mąż, który kocha swoją żonę będzie także 
lubić jej listy, gdyż one mówią mu o niej. lubić jej listy, gdyż one mówią mu o niej. 

Podobnie jeśli kochamy Jezusa to będziemy Podobnie jeśli kochamy Jezusa to będziemy 
także lubić Biblię, która mówi o Jezusie. także lubić Biblię, która mówi o Jezusie. 



Nie czytana Biblia jest jak: Nie czytana Biblia jest jak: 

•• Odrzucone pożywienie,Odrzucone pożywienie,

•• Nie otwarty list miłosnyNie otwarty list miłosny

•• Zakopany mieczZakopany miecz

•• Odrzucona mapa drogowaOdrzucona mapa drogowa

•• Zamknięta kopalnia złotaZamknięta kopalnia złota



Postawa Postawa 

Kiedy my czytamy Biblię, ona czyta nas.Kiedy my czytamy Biblię, ona czyta nas.

Dlatego czytaj: Dlatego czytaj: 
•• Z oczekiwaniem i gotowością Z oczekiwaniem i gotowością 

spotkania Boga. spotkania Boga. 
•• Z poddaną wolą.Z poddaną wolą.
•• Z wiarą. Z wiarą. 
•• Z otwartym sercem i umysłem.Z otwartym sercem i umysłem.
•• Z szacunkiem.Z szacunkiem.



Sposoby karmienia się Słowem  Sposoby karmienia się Słowem  

1.1. Słuchanie Słuchanie (pamiętamy 10%)(pamiętamy 10%)1.1. Słuchanie Słuchanie (pamiętamy 10%)(pamiętamy 10%)

2.2. Czytanie Czytanie (25%)(25%)

3.3. Studiowanie Studiowanie (50%)(50%)

4.4. Zapamiętywanie Zapamiętywanie (100%)(100%)

5.5. RozwaŜanie RozwaŜanie (100%)(100%)



Sposoby karmienia się Sposoby karmienia się 
SłowemSłowem
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Sposoby karmienia się Sposoby karmienia się 
SłowemSłowem



Słuchanie Rz. 10:17 Słuchanie Rz. 10:17 

Cel: Cel: 

•• zobaczyć realną rzeczywistość zobaczyć realną rzeczywistość •• zobaczyć realną rzeczywistość zobaczyć realną rzeczywistość 

Królestwa BoŜegoKrólestwa BoŜego

Owoc:Owoc:

•• wiarawiara



Czytanie Obj. 1:3 Czytanie Obj. 1:3 

Cel:Cel:

•• poznać treść Pisma Świętego poznać treść Pisma Świętego 

•• otrząsnąć siebie z wpływów świataotrząsnąć siebie z wpływów świata•• otrząsnąć siebie z wpływów świataotrząsnąć siebie z wpływów świata

•• mówić zgodnie ze Słowem Bożym mówić zgodnie ze Słowem Bożym 

Owoc: Owoc: 

•• Rozum Rozum –– myśleniemyślenie

•• Uczucia Uczucia –– wartościowaniewartościowanie

•• Wola Wola –– postępowaniepostępowanie



Studiowanie Dz. 17:11Studiowanie Dz. 17:11

Cel:Cel:

•• poznać prawdę poznać prawdę 

•• poznać księgi Pisma Świętego i ich poznać księgi Pisma Świętego i ich •• poznać księgi Pisma Świętego i ich poznać księgi Pisma Świętego i ich 
tematyczna jedność tematyczna jedność 

Owoc: Owoc: 

•• przyjęcie prawdy przyjęcie prawdy 

•• kształtowanie biblijnego światopoglądu kształtowanie biblijnego światopoglądu 

•• formułowanie duchowego lidera formułowanie duchowego lidera 



Zapamiętywanie Zapamiętywanie Ps. 119:9Ps. 119:9--1111

Cel:Cel:
•• wyposażyć nas do duchowego życia i wyposażyć nas do duchowego życia i 

walki  walki  
•• magazynowanie duchowej amunicji  magazynowanie duchowej amunicji  
Owoc: Owoc: 
•• pomaga pokonać pokusę i zwyciężyć pomaga pokonać pokusę i zwyciężyć 

grzechgrzech
•• pomaga żyć owocnie pomaga żyć owocnie 
•• pomaga świadczyć o Chrystusiepomaga świadczyć o Chrystusie



Rozważanie Joz. 1:8 Rozważanie Joz. 1:8 

Cel:Cel:

•• poznać Boga w Jego Słowie i działaniupoznać Boga w Jego Słowie i działaniu

•• wprowadzić w swoim życiu uciszeniewprowadzić w swoim życiu uciszenie•• wprowadzić w swoim życiu uciszeniewprowadzić w swoim życiu uciszenie

•• poznać wolę Bożąpoznać wolę Bożą

Owoc: Owoc: 

•• rozbudzenie społeczności z Bogiemrozbudzenie społeczności z Bogiem

•• zmienione życie i duchowy rozwój zmienione życie i duchowy rozwój 

•• pragnienie przyprowadzania innychpragnienie przyprowadzania innych



Zastosowanie Zastosowanie 

1.1. Słuchanie (kazania & książki) Słuchanie (kazania & książki) 

2.2. Czytanie (codziennie Czytanie (codziennie -- wieczorem wieczorem 

S.T.)S.T.)

3.3. Studiowanie (raz z tygodniu Studiowanie (raz z tygodniu –– notes)notes)

4.4.Zapamiętywanie (raz z tygodniu)Zapamiętywanie (raz z tygodniu)

5.5. Rozważanie (codziennie Rozważanie (codziennie -- rano N.T.)rano N.T.)



Rozpowszechnianie dozwoloneRozpowszechnianie dozwolone

opr. Piotr Starzęba 

kontakt: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.poloniazjezusem.org

www.zaJezusem.com


