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Przygotowanie do postu 
 

Po co pościć? 
 

Post jest duchowym narzędziem, którym Bóg posługuje się, aby rozszerzać swoje 

królestwo, przemieniać losy narodów, wyzwalać przebudzenie oraz wnosić 

zwycięstwo do życia ludzi. Kościoły i służby studenckie Every Nation 

rozpoczynają każdy nowy rok od pięciu dni modlitwy i postu, aby ukorzyć się 

przed Bogiem, powierzyć Mu się na nadchodzący rok i otwierać się na przełomy 

jako wspólnota.  

Jezus pościł 
Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany 

próbie przez diabła. Jezus pościł tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy i był już 

głodny. Mateusza 4:1–2 

Potem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozniosła się 

szeroko po okolicy. Łukasza 4:14 

Jezus wiedział, że będzie potrzebował duchowej siły, aby wypełnić swój cel. Post 

wzmacnia nas duchowo i przygotowuje do wypełniania Bożego dzieła. 

Post jest aktem pokory i oddania  
Następnie tam, nad rzeką Ahawa, ogłosiłem post. Chciałem, abyśmy ukorzyli się 

przed naszym Bogiem i w modlitwie prosili Go o bezpieczną drogę dla siebie, dla 

naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Ezdrasza 8:21 

Uniżając się przez modlitwę i post, otrzymujemy Bożą łaskę i mamy dostęp do 

Bożego serca. 

 

Post pomaga nam uwrażliwić się na Ducha 

Świętego 



 

2   |  Trwać: moc i piękno Słowa Bożego 
 

W czasie gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty 

powiedział: Oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich 

powołałem. Dzieje 13:2  

Odmawiając sobie zaspokojenia naturalnych pragnień i unikając rozproszeń 

pochodzących ze świata, uwrażliwiamy się na Boży głos. Zyskujemy wtedy 

większą zdolność do skupiania się na Bogu i poddawania Jego woli. 

Post wyzwala duchowe przebudzenie 
 [Gdy] mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się, ludzie zaczną 

modlić się, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to Ja 

wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. 2 Kronik 7:14 

Od zarania dziejów Bóg wyzwalał duchowe przebudzenie i ocalał narody od 

zniszczenia w odpowiedzi na modlitwę i post. Post pomaga nam odnosić 

zwycięstwa poprzez modlitwę i wstawiennictwo. 

Post jest zdrowy 
Post oczyszcza twój układ trawienny z toksyn. Lekarze uważają post za 

antidotum na niektóre alergie i choroby. Postna dyscyplina pomaga 

przezwyciężyć niezdrowe nałogi w naszym życiu. 

 

Zaplanuj swój post 
Jozue powiedział też do ludu: Poświęćcie się, gdyż jutro Pan dokona wśród was 

cudów. Jozuego 3:5 

Módl się — poświęć czas na czytanie Biblii, zanim przystąpisz do postu. Proś 

Ducha Świętego o prowadzenie w modlitwie. Na stronach 8-10 zapisz intencje, 

które chcesz Mu zawierzyć oraz konkretne prośby modlitewne o rodzinę, 

przyjaciół, kościół i naród.  

Podejmij zobowiązanie — pomódl się o to, jaki rodzaj postu podejmiesz i 

zdecyduj o tym wcześniej. Zapisz swój plan na stronie 5. Proś Boga o łaskę, która 

pomoże ci zrealizować twoje postanowienie. 
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Działaj  — zacznij jeść mniejsze porcje na kilka dni przed rozpoczęciem postu. 

Unikaj żywności o wysokiej zawartości cukru i tłuszczu. Zaplanuj ograniczenie 

fizycznej i towarzyskiej aktywności w tygodniu postu. Poproś kogoś, aby został 

twoim partnerem modlitewnym na czas postu i złożył swój podpis na stronie 5. 

UWAGA: skonsultuj się z lekarzem, zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży, karmisz 

piersią lub przyjmujesz leki. Jeśli twoja sytuacja nie pozwala ci na 

przeprowadzenie pełnego postu, określ, co będzie dla ciebie 

najodpowiedniejsze. 

 

Gdy pościsz 

Jezus odpowiedział: Jest napisane: Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko 

chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Mateusza 

4:4 

Skup się — wydziel czas na nabożne rozważanie. Bądź gotów reagować na Boże 

Słowo i prowadzenie Ducha Świętego. 

Módl się — dołącz do przynajmniej jednego spotkania modlitewnego w swoim 

lokalnym kościele. Przez cały tydzień wstawiaj się za rodziną, kościołem, 

pastorami, narodem, środowiskiem studenckim i misjami.  

Wzmacniaj się — w porach posiłków czytaj Biblię i módl się. Pij mnóstwo wody i 

odpoczywaj, ile tylko możesz. Przygotuj się na przejściowe fale osłabienia 

fizycznego i psychiczne dokuczliwości takie jak niecierpliwość i rozdrażnienie. 
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Zakończenie postu 

Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek 

prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy 

Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione 

Mu prośby.  1 Jana 5:14–15 

Jedz – stałe pokarmy wprowadzaj stopniowo. Twoje ciało będzie potrzebowało 

czasu, aby przystosować się do normalnej diety. Zacznij od owoców, soków i 

sałatek, a następnie dodaj więcej warzyw. Jedz niewielkie porcje, rozłożone na 

cały dzień.  

Módl się – nie przestawaj się modlić! Zaufaj Bożej wierności i Jego właściwej 

porze na wszystko. Przez cały rok nieś w sobie to na nowo odkryte oddanie Bogu. 

Trwaj w wierze, że Bóg odpowie na twoje modlitwy.  
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Mój plan 

Dzień 1 

☐ Tylko woda     ☐ Tylko płyny     ☐ Jeden posiłek     ☐ Inne: 

☐ Spotkanie(-a) modlitewne:  

Dzień 2 

☐ Tylko woda     ☐ Tylko płyny     ☐ Jeden posiłek     ☐ Inne: 

☐ Spotkanie(-a) modlitewne: 

Dzień 3 

☐ Tylko woda     ☐ Tylko płyny     ☐ Jeden posiłek     ☐ Inne: 

☐ Spotkanie(-a) modlitewne: 

Dzień 4 

☐ Tylko woda     ☐ Tylko płyny     ☐ Jeden posiłek     ☐ Inne: 

☐ Spotkanie(-a) modlitewne: 

Dzień 5 

☐ Tylko woda     ☐ Tylko płyny     ☐ Jeden posiłek     ☐ Inne: 

☐ Spotkanie(-a) modlitewne:  

 

Zapewniam też was, że jeśliby dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co 

chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę.  Mateusza 18:19 

 

Mój partner w modlitwie: ______________________________________ 
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Dziękuję Bogu za . . . 
Wysłuchane modlitwy 

Wypisz najważniejsze wydarzenia, wysłuchane modlitwy i lekcje odebrane w 

2021 roku.   
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W roku 2022 będę szukać Boga i 

ufać Mu w następujących kwestiach: 
 

Własne intencje 

Odnowa duchowa • Fizyczne uzdrowienie • Dobrobyt i dostatek • Obfita 

hojność…  

 

 

Moją rodzinę 

Odnowienie relacji • Zbawienie domowników . . .  

 

 

Moja edukacja/Praca 

Doskonalenie • Awans . . .  

 

 

Moja służba 

Wzrost małej grupy • Zbawienie kolegów z pracy i ze szkoły….  
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Zobowiązuję się do modlitwy o . . . 
Imię         Intencja  
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Zobowiązuję się do modlitwy o . . . 
 

Mój kościół 

Przywództwo kościoła • Zaopatrzenie • Służba czynienia uczniami . . .  

 

 

 

 

Moją wspólnotę 

Miasteczka studenckie i instytucje edukacyjne • Lokalne władze • Okazje do 

ewangelizacji....  

 

 

 

 

Mój naród 

Przedstawicieli rządu • Przebudzenie duchowe • Dobrobyt gospodarczy • Pokój i 

ład... 
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Every Nation obecnie prowadzi działalność wśród 

81 narodów 

Wypełniając misję pokoleniową  
 

Bóg wezwał nas, abyśmy wyruszali do każdego narodu w naszym pokoleniu – dał 
nam misję i przedział czasowy. Musimy się modlić się o narody, traktować 
priorytetowo służbę studencką i uznawać prymat Ewangelii. 

Trwaj w modlitwie o pozostałe 114 narodów i ufaj, że Bóg otworzy drzwi do 

tworzenia nowych kościołów.   

Afganistan 

Albania 

Algieria 

Andora 

Angola 

Antigua i Barbuda 

Argentyna 

Azerbejdżan 

Bahamy 

Barbados 

Białoaruś 

Belize 

Benin 

Bośnia i 

Hercegowina 

Bułgaria 

Burkina Faso 

Cypr 

Czad 

Czarnogóra 

Czechy 

Dania 

Demokratyczna 

Republika Kongo 

Dominika 

Dżibuti 

Ekwador 

Egipt 

Salvador 

Gwinea Równik. 

Erytrea 

Estonia 

Etiopia 

Finlandia 

Gambia 

Grecja 

Grenada 

Gwatemala 

Gwinea 

Gwinea-Bissau 

Gujana 

Haiti 

Islandia 

Irak 

Izrael 

Jamajka 

Jemen 

Kamerun 

Kenia 

Kiribati 

Komory 

Kongo 

Korea Płn 

Kostaryka 

Kuba 

Lesotho 

Liban 

Liberia 

Libia 

Liechtenstein 

Litwa 

Luksemburg 

Łotwa 

Macedonia 

Madagaskar 

Mali 

Malta 

Maroko 

Mauretania 

Mikronezja 

Mołdawia 

Monako 

Nauru 

Niger 

Norwegia 

Palau 

Palestyna 

Paragwaj 

Republika 

Środkowoafrykań

ska 

Republika 

Zielonego 

Przylądka 

Rosja 

Rwanda 

Saint Kitts  

 i Nevis 

Saint Lucia 

Saint Vincent i         

Grenadyny  

Samoa 

San Marino 

Senegal 

Serbia 

Seszele 

Słowacja 

Słowenia 

Somalia 

Sudan 

Sudan Płd  

Surinam 

Szwajcaria 

Szwecja 

Syria 

Tanzania 

Tonga 

Trynidad i Tobago 

Tunezja 

Turkmenistan 

Tuvalu 

Urugwaj 

Uzbekistan 

Wanuatu 

Watykan 

Węgry 

Włochy 

Wybrzeże Kości 

Słoniowej 

Wyspy Marshalla 

Wyspy Salomona 

Wyspy Świętego 

Tomasza i 

Książęca 
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458 kościołów założonych na całym 

świecie 

88 aktywnych misji kościelnych * 
Módl się, aby zakładano więcej kościołów.  

Proś Mnie, a dam Ci w dziedzictwo narody, oddam na własność ziemię po jej 

krańce.  Psalm 2:8 

Módl się o nasze nowo założone kościoły, gdy czynią uczniów, odpowiadają na 

potrzeby swoich społeczności i dzielą się dobrą nowiną Ewangelii w nowych 

miastach.  

 

* Dane z maja 2021 r.   

Armenia 

Australia 

Botswana 

Brazylia 

Chiny 

Chorwacja 

Francja 

Gabon 

Gruzja 

Holandia 

Honduras 

Indie 

Indonezja 

Iran 

Kambodża 

Kanada 

Kazachstan 

Laos 

Malawi 

Malediwy 

Meksyk 

Mongolia 

Mozambik 

Nepal 

Nowa Zelandia 

Nikaragua 

Nigeria 

Panama 

Portugalia 

Rep. Południowej 

Afryki 

Rumunia 

Tadżykistan 

Timor Wschodni 

Stany Zjednoczone 

Wietnam 

Zambia 

Zimbabwe 

Zjedn. Emiraty 

Arabskie 
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1 905 utworzonych służb studenckich 

i działań ewangelizacyjnych*  
 

Proście zatem Pana żniwa, aby przyśpieszył wyjście robotników na swoje 

żniwo. Mateusza 9:38 

 

Wizja docierania do całego świata poprzez służbę studencką 
 
Zakładamy kościoły, które działają w ośrodkach studenckich, ponieważ mocno 

wierzymy, że jeśli odmienimy kampusy, w konsekwencji odmienimy rodziny, naród 

i świat. Służba studencka jest misją niesienia Ewangelii studentom tam, gdzie 

przebywają. To wezwanie by służyć, by wpływać, by wyruszać.  

 
Módl się:  

• O zaangażowanie nowych studentów w Ewangelię w tym roku 

• O mądrość dla misjonarzy i kościołów na kampusach, gdy ewangelizują i czynią 

studentów uczniami Jezusa  

• O przychylność wydziałów uniwersyteckich dla działań kierowanych do studentów 

• O otwarte drzwi na nowych kampusach 
 

* Dane z maja 2021 r.
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Wstęp 

Słowo  
jest jak CHLEB 
Przeczytaj z Księgi Powtórzonego Prawa 8:1–20 

Upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi 

ojcowie. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 

wszystkim, co pochodzi z ust PANA.  Powtórzonego Prawa 8:3 

Teksty dodatkowe: Mateusza 4:3–4; Łukasza 4:1–4; Jana 4:34 

 

Chleb był kluczowym składnikiem diety na starożytnym Bliskim Wschodzie. 

Także obecnie w wielu kulturach obecny jest charakterystyczny rodzaj chleba, 

przeważający w danej diecie: chrupiąca bagietka we Francji,  przaśne placki roti 

w Indiach, gąbczasta yndżera  w Etiopii, cienka tortilla w Meksyku czy miękkie 

bułeczki pandesal na Filipinach.  

Lecz w księdze Powtórzonego Prawa 8:3 Mojżesz głosi, że człowiek nie żyje 

samym chlebem. Kiedy Izraelici przebywali na pustyni, Bóg zaopatrzał ich, 

zsyłając z nieba deszcz manny – pożywienia podobnego do chleba. Teraz, kiedy 

szykują się do wejścia do Ziemi Obiecanej, krainy obfitości, Mojżesz  przypomina 

ludowi, kto karmił ich na pustyni. Mimo że w nowym miejscu, do którego 

zmierzają, nie będą już potrzebowali chleba spadającego z nieba, ich zaufanie do 

Boga pozostaje takie samo. To dzięki zaufaniu i posłuszeństwu Bożemu Słowu 

będą żyć i rozwijać się w tej krainie. Potrzebują Jego Słowa tak samo, jak chleba, 

aby przeżyć.  
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Tak samo nasze zawierzenie Bożemu Słowu powinno być podobne do tego, jak 

polegamy na chlebie. Każdego dnia tego postu nasze ciała będą coraz bardziej 

domagać się odżywienia, które zapewnia chleb. Jednak to wobec tego właśnie 

łaknienia, tej niemal całkowicie pochłaniającej nas świadomości, jak bardzo 

potrzebujemy pożywienia, metafora Bożego Słowa jako chleba staje się dla nas 

tak bardzo adekwatna. Tak jak nasze ciała łakną chleba, tak my powinniśmy 

łaknąć Bożego Słowa, żyjąc w ciągłej świadomości tego, jak bardzo potrzebujemy 

Boga i Jego słów na co dzień.  

Tak naprawdę z ewangelii Jana dowiadujemy się, że sam Jezus jest Bożym 

Słowem. Nazywa siebie samego „chlebem życia”, obiecując, że nikt, kto przyjdzie 

do Niego, nie będzie głodny ani spragniony. Kiedy przychodzimy do Niego i 

wypełniamy się Bożym Słowem, możemy przyjąć Jego zbawienie i prawdziwie się 

nasycić.  

Boże Słowo jest prawdziwe. Boże Słowo jest potężne. I to poprzez Boże Słowo On 

objawia nam Siebie, a nas przemienia i umacnia, abyśmy dla Niego żyli.  

Gdy wchodzimy w ten tydzień modlitwy i postu, a nasze łaknienie chleba będzie 

rosło dzień po dniu, niech nasz apetyt na Boże Słowo rośnie jeszcze bardziej.  

Pomyśl o sytuacji, w której musiałeś/-aś polegać na Bogu. Złóż Mu dzięki 

za to, że cię wspomagał, kiedy przez to przechodziłeś/-aś.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Jaki cytat lub fragment był dla ciebie zachętą w minionym roku? Poświęć 

czas, aby oddać Bogu chwałę za to, że Jego Słowo jest godne zaufania i 

pełne mocy w twoim życiu. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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 Boże Słowo NAS WSPOMAGA.  

Powtórzonego Prawa 8:3 

Upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie 

znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Chciał ci przez to dać 

poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz 

wszystkim, co pochodzi z ust PANA. 

Boże, dziękuję Ci za dar Biblii. Poprzez Twoje Słowo 

mówisz do mnie i przypominasz, że jesteś przy mnie. 

Ukazujesz swój odwieczny charakter i uczę się słyszeć 

Twój głos, kiedy czytam Pismo i medytuję nad Nim. 

Panie, pomóż mi budować codziennie pragnienie, aby 

trwać w Twoim Słowie – pragnienie, które będzie 

rosło w mojej drodze z Tobą. Twoje Słowo odżywia 

mojego ducha i wypełnia moje serce. Gdy będę modlić 

się, pościć i uświęcać w tym tygodniu, niech rośnie 

moje zrozumienie i miłość, kiedy będę coraz bliżej 

Ciebie. W imieniu Jezusa,  

AMEN 
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Dzień 1 

Słowo jest  

ZIARNEM 
Przeczytaj 1 Piotra 1:13–25 

Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale 

niezniszczalnego, przez Słowo Boga, żywe, nieprzemijające. 1 Piotra 1:23 

Teksty dodatkowe: Marka 4:3–9, 13–20 

 

W tym wersecie święty Piotr mówi nam, że to poprzez niezniszczalne ziarno 

Słowa Bożego narodziliśmy się na nowo. Co ma przez to na myśli? W Bożym 

Słowie odnajdujemy dobrą nowinę o tym, czego Bóg dokonał w Jezusie 

Chrystusie, aby nas ocalić. To przez dobrą nowinę znajdującą się w Jego Słowie 

człowiek rodzi się na nowo. Lecz Bóg nie tylko objawia swój plan zbawienia 

poprzez swoje Słowo. Objawia przed nami samego siebie. Dlatego święty Piotr 

nazywa je żywym i nieprzemijającym Słowem. 

Piotr porównuje Słowo Boże do niezniszczalnego nasienia. Ciekawe w nasieniu 

jest to, że zanim je zasadzisz, jest suche i nijakie, bez szczególnych oznak życia. 

Jednak kiedy znajdzie się we właściwych warunkach, w wilgotnej i bogatej w 

składniki odżywcze glebie, życie z niego wybucha, kiedy my gorliwie 

wyczekujemy na pojawienie się tych oznak życia nad jej powierzchnią. Dokładnie 

tak jak ziarno musi zostać zasadzone w odpowiednich warunkach, aby 

wykiełkowało z niego życie, Boże Słowo czeka na zasianie w dobrej glebie 
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wierzącego serca. A wtedy, mocą Ducha Świętego, Jego Słowo będzie kiełkować, 

zakorzeni się i urośnie, przynosząc życie i piękno wszystkiemu, z czym się 

zetknie. 

Kiedy otwieramy żywe i nieprzemijające Słowo Boże, spotykamy Boga 

wszechświata –  Tego, który stworzył wszystkie rzeczy i który czyni wszystko 

nowym. A kiedy Go spotykamy, nasze życie musi ulec przemianie. Być może 

pewne dziedziny twojego życia cierpią suszę. Być może twoja miłość do 

zagubionych osłabła, a może zgasła twoja pasja do Bożej misji. Żywe i 

nieprzemijające Słowo Boże nigdy nie utraci swojej mocy dotykania każdej 

jałowej, suchej i martwej dziedziny twojego życia i sprawiania, że eksplodują 

nowym życiem, które jest wieczne i trwałe. A kiedy Jego Słowo dotyka naszego 

życia i przemienia je, my – gdziekolwiek pójdziemy – będziemy siać to 

niezniszczalne ziarno, dzieląc się dobrą nowiną o tym, czego dokonał Jezus, aby 

nas ocalić.  

Pomyśl o chwili, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś/-aś Ewangelię. Czy ktoś 

się nią z Tobą dzielił? Pomyśl nad tą chwilą, dziękując Bogu za Jego 

zbawienie.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Skoro Boże Słowo jest żywe i nieprzemijające, jakie dziedziny Twojego 

życia może ono odnowić w tym tygodniu? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Boże Słowo CZYNI WSZYSTKO NOWYM. 
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1 Piotra 1:23 

Uczyńcie to jako ludzie odrodzeni nie z nasienia 

zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez Słowo 

Boga, żywe, nieprzemijające. 

Boże, wierzę, że Twoje Słowo jest niezniszczalnym 

nasieniem, które może odnowić każdą dziedzinę 

mojego życia. Mogę przynieść do Ciebie moje 

złamanie, zamęt i moje lęki wiedząc, że Ty czynisz 

mnie całością i sprawiasz, że jestem ufny/-a i 

bezpieczny/-a poprzez ziarno Twojego Słowa. 

Przeniosłeś mnie od śmierci do życia i w swojej 

wierności ukończysz dobre dzieło, które we mnie 

rozpocząłeś. Panie, modlę się, abyś dalej przemieniał 

moje życie, tak aby odzwierciedlało Twoją miłość 

wobec ludzi wokół mnie. Dzięki Twojemu Słowu, 

które we mnie zasiałeś, mogę śmiało dzielić się 

Twoją ewangelią, gdziekolwiek pójdę.  

AMEN 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Dzień 2 

 

Słowo  

jest ŚWIATŁEM 
Przeczytaj Psalm 119:105–112 

Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. 

Psalm 119:105 

Tekst dodatkowy: Psalm 119:130 

 

Psalm 119 jest psalmem mądrościowym, który przedstawia Boże Słowo jako 

doskonałego przewodnika po życiu. W wersecie 105 psalmista mówi, że Boże 

Słowo jest lampą dla jego stóp i światłem dla jego ścieżki. Na dawnym Bliskim 

Wschodzie lampa była niewielkim naczyniem z zagiętym dzióbkiem po stronie,  

po której miał znajdować się knot. Po napełnieniu naczynia oliwą, zapalało się 

knot, co dawało wystarczająco dużo światła, aby rozświetlić ciemną ścieżkę.  

Idąc przez życie, często stajemy przed sytuacjami ponad nasze możliwości 

nawigowania: decyzjami, które musimy podjąć, wymagającymi okolicznościami, 

koncepcjami i ideologiami, z którymi musimy się mocować.  Staramy się 

poukładać sobie wszystko samodzielnie, ale bez przewodnika potykamy się w 

ciemności. Potrzeba nam światła, na którym można polegać, aby oświetlało 

ciemną ścieżkę przed nami.  
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Znajdujemy takiego przewodnika w Bożym Słowie. W 2 Tymoteusza 3:16 święty 

Paweł mówi nam, że całe Pismo jest Bożym natchnionym Słowem, co oznacza, że 

słowa, które znajdują się w Biblii, są od Boga. Czy masz w swoim życiu kogoś tak 

godnego zaufania, że kiedy ta osoba coś ci mówi, ufasz jej słowom bez 

zastrzeżeń? Możesz jej zaufać, bo w miarę upływu czasu udowodniła swoim 

charakterem, że jest wiarygodna. A jeśli możemy zaufać słowom człowieka, o ileż 

bardziej możemy zaufać słowom naszego doskonałego Boga, który udowadnia 

wciąż i wciąż,  że jest dobry? Boże Słowo jest wiarygodnym i pewnym 

przewodnikiem, ponieważ Bóg jest wiarygodnym i pewnym przewodnikiem. 

Być może obecnie mierzysz się z sytuacją, która jest ponad twoje możliwości 

znalezienia drogi – decyzji, którą musisz podjąć lub trudnym okolicznościom, 

które wymagają twojej reakcji. Boże Słowo jest jasnym światłem, które prowadzi 

cię na ciemnej ścieżce i obdarza mądrością, której ci trzeba. Nie tylko Boże Słowo 

da ci mądrość, ale gdy będziesz trwać w posłuszeństwie Bożemu Słowu, 

rozwiniesz się jako osoba pełna mądrości, która może świecić swoim światłem 

wśród ciemności świata.  

Pomyśl o sytuacji, w której Boże Słowo obdarzyło cię mądrością w 

trudnych okolicznościach. Poświęć chwil, aby złożyć dziękczynienie za 

jego prowadzenie.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Wychwalaj Boga za to, że jest godny zaufania i niezawodny. Czy są w 

twoim życiu obszary, w których możesz głębiej zaufać Bogu w Jego 

prowadzeniu? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Boże Słowo NAS PROWADZI. 
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Psalm 119:105 

Twoje Słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest 

światłem dla moich ścieżek. 

Ojcze w Niebie, dałeś mi swoje doskonałe Słowo 

jako przewodnika w tym niedoskonałym świecie. 

Ponieważ jesteś dobry, godzien zaufania, 

wszechwiedzący i łaskawy, mogę poddać się 

Twojemu prowadzeniu w każdej sytuacji, z którą się 

mierzę. Zależy Ci na moim życiu i na decyzjach, 

jakie muszę podejmować. Twoje Słowo ma moc 

wprowadzać ład tam, gdzie panuje chaos i jest 

światłem w ciemności. Nie mam powodów, aby się 

lękać. Gdy zachowuję Twoje Słowo głęboko w 

swoim sercu, ucz mnie, jak je czytać i stosować w 

moim życiu.  

AMEN 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Dzień 3 

Słowo 
jest LUSTREM 
Przeczytaj Jakuba 1:19–25 

Słuchacz Słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, przypomina człowieka, który 

przygląda się swojej twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz zapomniał, jak 

wygląda. Jakuba 1:23–24 

Tekst dodatkowy: Rzymian 2:13 

 

Święty Jakub pisze do żydowskich chrześcijan rozproszonych po Imperium 

Rzymskim, którzy – doświadczając prób – stosują światowe praktyki tych, którzy 

ich otaczają, zamiast wcielać w życie Boże Słowo. W ten sposób święty Jakub 

dowodzi w swoim liście, że nie wystarcza jedynie słuchać Bożego Słowa. Musimy 

wykonywać to, co ono nakazuje.  

Jakub porównuje w tym miejscu kogoś, kto słyszy Słowo i nie wykonuje Jego 

nakazów, do osoby, która przygląda się sobie w lustrze, aby potem odejść i 

zapomnieć, jak wygląda. Ta analogia wydaje się wręcz niedorzeczna. Jak można 

spojrzeć na siebie z bliska, zobaczyć, jak naprawdę wyglądasz, po czym odejść i 

zapomnieć? Lecz to właśnie próbuje przekazać święty Jakub.  

Czy przeglądasz się rano w lustrze sprawdzając, czy nie odstają ci włosy albo czy 

masz coś między zębami? Gdybyś wtedy zauważył(a) wielką plamę na twarzy, 

czy poszedłbyś/poszłabyś sobie, zapominając o niej? Tak jak byłoby głupotą 

pójść sobie nic nie robiąc z plamą na twarzy – zapominając, jak wyglądałeś/-aś – 
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tak samo głupotą jest pójść sobie, przyjrzawszy się Bożemu Słowu, i nie być Mu 

posłusznym.  

Niczym lustro, Boże Słowo ukazuje nam, jacy naprawdę jesteśmy. Bez Jego Słowa, 

łatwo nam zwodzić samych siebie i myśleć, że jesteśmy inni niż w rzeczywistości, 

ignorować swoje słabości i wymyślać wymówki dla swojego grzechu, zwłaszcza 

gdy tkwimy w samym środku niesprzyjających okoliczności – niczym adresaci 

listu Jakuba. To jednak staje się niemożliwe, kiedy oddajemy Bożemu Słowu 

nadrzędne miejsce w naszym  życiu. Kiedy weryfikujemy nasze życie według 

prawdy Słowa Bożego, widzimy, jacy jesteśmy naprawdę po to, żeby doświadczyć 

Bożej łaski i miłosierdzia, które umożliwiają nam pokutę i przemianę.  

Musimy badać Boże Słowo, aby mogło ukazać nam, kim naprawdę jesteśmy, ale 

nie wolno nam na tym poprzestać. Trzeba nam odejść i stosować Boże Słowo w 

praktyce.  

Na jakie sposoby Boża łaska i miłosierdzie działały w twoim życiu? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Czy istnieją obszary, w których wahasz się wcielać Boże Słowo w życie? 

Poświęć chwilę, aby oddać Mu chwałę za Jego miłość i łaskę wobec 

ciebie.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Boże Słowo ukazuje, KIM JESTEŚMY. 
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Boże Słowo UKAZUJE, KIM JESTEŚM 

Jakuba 1:23–24 

Słuchacz Słowa, w przeciwieństwie do wykonawcy, 

przypomina człowieka, który przygląda się swojej 

twarzy w lustrze. Przyjrzał się, odszedł i zaraz 

zapomniał, jak wygląda. 

Kiedy czytam Twoje Słowo, Panie, ufam, że 

pokażesz mi, jaki/-a jestem i kim mnie czynisz. 

Zbadaj moje serce i ukaż mi, w których sferach i w 

jaki sposób powinienem/powinnam zastosować 

Twoje Słowo w moim życiu. Udziel mi pokory, abym 

czynił(a) to, co nakazuje Twoje Słowo jako 

odpowiedź mojej wiary na Twój bezinteresowny dar 

zbawienia. Duchu Święty, dziękuję Ci za Twoją moc, 

która pomaga mi być posłusznym/-ą, przemienia 

moje serce i kieruje moimi krokami. W imieniu 

Jezusa,  

AMEN 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Dzień 4 

Słowo   
jest MŁOTEM 
Przeczytaj Jeremiasza 23:23–32 

Czy moje Słowo nie jest jak ogień - oświadcza PAN - i jak młot, który rozbija 

skałę? Jeremiasza 23:29 

Tekst dodatkowy: Dzieje 2:37–38 

 

Prorok Jeremiasz żył w czasach burzliwych dla plemienia Judy. Zaczął swoją 

misję jako prorok pod panowaniem króla Jozjasza, ostatniego wiernego króla, i 

kontynuował swoją proroczą działalność w ostatnich latach poprzedzających 

zniszczenie Jerozolimy przez Nabuchodonozora i uprowadzenie ludu jako 

niewolników do Babilonu.  

Podczas swojej służby Jeremiasz głosił gorzkie przesłanie o nadchodzącym 

sądzie, wzywając lud do zawrócenia z drogi grzechu i bałwochwalstwa i powrotu 

do czystej czci dla jedynego prawdziwego Boga. Ale ludzie nie słuchali 

Jeremiasza. W zamian wybrali słuchanie fałszywych proroków, mężczyzn, którzy 

głosili nęcące przesłanie, odzwierciedlające to, co ludzie chcieli słyszeć, zamiast 

ogłaszać słowo Pana.  

W przeciwieństwie do tych daremnych i pustych słów wypowiadanych przez 

proroków, Boże Słowo jest młotem zdolnym rozbić najtwardszą skałę na kawałki. 

Widząc słowo „młot”, możesz wyobrażać sobie młotek ciesielski, używany w 
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większości prac domowych do wbijania gwoździ w jakiś przedmiot. Jednak w tym 

kontekście lepszym skojarzeniem jest młot kowalski, używany do kucia i obróbki 

metalu, który, gdy posłużyć się nim z wielką siłą, może kruszyć i miażdżyć 

przedmioty.  

W naszej drodze z Jezusem nasze serce może czasem twardnieć. Może się tak 

zdarzyć z powodu sekretnego, zatajonego grzechu, zgorzknienia będącego 

efektem nieprzebaczenia, czy cynizmu, który zakrada się do naszego serca, gdy 

nasza modlitwa nie zostaje wysłuchana. W tym czasie może się okazać, że raczej  

nieustannie skrolujemy media społecznościowe, czytamy złe wiadomości w 

Internecie czy nałogowo oglądamy telewizję niż stosujemy Boże Słowo.  

Jednak kiedy otwieramy Słowo Boże, doświadczamy ciężaru Jego młota, zdolnego 

rozkruszyć i zmiażdżyć grzech, zgorzkniałość i cynizm zatwardziałego serca, 

kiedy odpowiadamy z pokorą i żalem za grzechy. 

W jaki sposób doświadczyłeś zmiękczenia twojego serca przez Boże 

Słowo? Podziękuj Mu za Jego moc przemiany twojego serca. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Jakie trudne momenty sprawiły, że wybrałeś/-aś podążanie za"fałszywymi 

prorokami" zamiast zwrócić się do Słowa Bożego? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Boże Słowo ZMIĘKCZA NASZE SERCE.  
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Jeremiasza 23:29 

Czy moje Słowo nie jest jak ogień - oświadcza PAN 

- i jak młot, który rozbija skałę? 

 

Boże, znasz moje serce lepiej niż ktokolwiek i 

kochałeś mnie nawet gdy oddalałem/-am się od 

Twoich dróg. Pokaż mi, w jaki sposób się oddaliłem/ 

-am i przenieś mnie z powrotem na pewny grunt. 

Żałuję sytuacji, kiedy pokładałem/-am zaufanie  

w rzeczach tego świata zamiast w Twoim Słowie. 

Twoje Słowo ma moc przemienić serce kamienne w 

serce mięsiste. Otwieram się: kształtuj moje życie. 

Boże, kiedy zmiękczasz mi serce, daj mi moc 

niesienia Twojego słowa ludziom w moim otoczeniu. 

Modlę się o to w imieniu Jezusa, 

 

AMEN 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Dzień 5 

Słowo  
jest MIECZEM 
 

Przeczytaj Hebrajczyków 4:1–12 

Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny 

miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest 

osądzić zamysły i zamiary serca. Hebrajczyków 4:12 

Tekst dodatkowy: Efezjan 6:13–17 

 

We wcześniejszym wywodzie w 4 rozdziale autor listu do Hebrajczyków mówi o 

szabatnim odpoczynku, który Bóg dla nas ma. Choć ten szabatni odpoczynek 

został udzielony Izraelitom, nieposłuszeństwo i brak wiary uniemożliwiały im 

wejście do niego. Choć teraz ten szabatni odpoczynek został udzielony wszystkim 

trwającym w Chrystusie, autor listu do Hebrajczyków ostrzega nas przed 

traktowaniem go jak coś oczywistego, tak jak robili to Izraelici, abyśmy nie upadli 

w wyniku tego samego rodzaju nieposłuszeństwa.   

Autor listu do Hebrajczyków mówi dalej o potędze Słowa Bożego, porównując je 

do obosiecznego miecza. Miecze mogą posiadać różne typy ostrzy ze względu na 

ich różne przeznaczenie. Niektóre mają odznaczać się siłą, a inne – precyzją. 

Miecz obosieczny, czyli naostrzony z obu stron, jest wykonany w specjalny 

sposób, aby precyzyjnie przenikać swój cel.  
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Nauczyliśmy się od świętego Jakuba, że Słowo Boże ukazuje nam, jacy naprawdę 

jesteśmy, a od Jeremiasza, że Boże Słowo ma moc rozkruszyć nasze zatwardziałe 

od grzechu serca. Teraz natomiast, z listu do Hebrajczyków, dowiadujemy się, że 

Boże Słowo to miecz obosieczny, zdolny przeniknąć rozdzielenie między duszą a 

duchem, stawem a szpikiem. Zasadniczo oznacza to, że potrafi ono przebić się aż 

do samego rdzenia i istoty tego, kim jesteśmy. Lecz autor oznajmia także, że 

Słowo Boże jest żywe i skuteczne, a to oznacza, że nie tylko przenika nasze serce, 

ukazując nam, kim jesteśmy i przekonując o grzechu, ale ma moc przemieniać nas 

od wewnątrz.  

Kiedy żyjemy naszym zbawieniem w Jezusie, nie chcemy upaść z powodu tego 

samego nieposłuszeństwa i niewiary, przez które upadli Izraelici na pustkowiu. 

Ale kiedy czytamy żywe i skuteczne Słowo, przeniknie nas ten obosieczny miecz, 

ukazując nam, co naprawdę jest w naszym sercu i przemieniając nas coraz głębiej 

na obraz Chrystusa, gdy będziemy odpowiadać nawróceniem i wiarą.  

Wiara i skrucha są darami od Boga, które zbliżają nas do Niego. Czy 

podziękowałeś/-aś Mu za te dary?  

 

 

 

O jakie obszary swojego życia stoisz w wierze, że będziesz świadkiem, jak 

Słowo je odmieni? 

 

 

 

 

Boże Słowo NAS PRZEMIENIA. 
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Hebrajczyków 4:12 

Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze 

niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż 

do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, 

zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. 

O Panie, dziękuję Ci za Twoje żywe i 

skuteczne Słowo, które przemienia mnie od 

środka. Decyduję, że będę w Nim trwać, nawet 

jeśli przenika twarde miejsca w moim sercu. 

Panie, pokutuję z sytuacji, kiedy 

postępowałem/-am według standardów tego 

świata. Modlę się, abyś przemieniał i odnawiał 

mój umysł codziennie, gdy rozważam Twoje 

Słowo. Zwiększaj moją wiarę i czyń mnie 

bardziej podobnym/-ą do Jezusa, kiedy Je 

czytam.  

AMEN 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Zakończenie 

Słowo jest  
naszym 
FUNDAMENTEM 
Przeczytaj Mateusza 7:24–27 

Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, 

który swój dom postawił na skale. Mateusza 7:24 

Tekst dodatkowy: 1 Piotra 2:4–10 

 

W kazaniu na Górze Jezus mówi do swoich uczniów i tłumu, jakie powinno być 

życie w Królestwie. Kończy słynne kazanie taką przestrogą: będziesz mądrym 

budowniczym i zbudujesz swoje życie na skale moich słów? Czy też będziesz 

nierozważnym budowniczym i zignorujesz moje słowa, budując swoje życie na 

piasku? 

Jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie często występują nagłe powodzie, ilustracja 

budowania swojego życia na solidnym fundamencie, której używa Jezus, będzie 

do ciebie przemawiać. W przeciągu kilku minut ulewne deszcze mogą potężnie 

uderzyć i zmieść z powierzchni ziemi niegdyś piękny dom. I dokładnie tak samo 

jak burze obnażają fundamenty budynku, życiowe sztormy pokazują, czy 

zbudowaliśmy nasze życie na pewnym fundamencie Bożego Słowa, czy nie.  
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W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że Boże Słowo jest jak chleb konieczny dla 

naszego duchowego odżywienia, jak ziarno zasiane w naszym sercu i rodzące 

owoce, jak światło rozświetlające naszą ścieżkę i prowadzące nas do wszelakiej 

mądrości, jak lustro ukazujące nam, kim naprawdę jesteśmy, jak młot, który może 

kruszyć nasze zatwardziałe od grzechu serca i jak miecz zdolny przeniknąć do 

głębi naszej istoty i nieść ze sobą transformację.  

Pytanie brzmi: co będziesz robić, kiedy zakończysz ten post? Czy będziesz 

mądrym budowniczym, który buduje swoje życie na solidnym fundamencie? 

Choć ten tydzień był potężnym czasem zbliżania się do Boga, doświadczania Go i 

słuchania, udział w corocznym, pięciodniowym poście nie wystarcza, aby 

budować życie na trwałym fundamencie. To poprzez styl życia obejmujący 

codzienną lekturę i posłuszeństwo Bożemu Słowu budujemy w taki sposób, że 

życiowe burze nie mogą nas zniszczyć.  

Trwanie w Bożym Słowie jest trwaniem w Jezusie, żywym Słowie Boga. 

Czy Jezus jest fundamentem, na którym zbudowane jest twoje życie? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Słowo "trwać" oznacza "pozostawać stabilnym lub utrwalonym w jakimś 

stanie; pozostawać w jakimś miejscu". W jaki sposób w 2022 roku i 

później na nowy sposób zaangażujesz się, aby trwać w Bożym Słowie -  

poprzez Jego czytanie i rozumienie, zaufanie do Niego i posłuszeństwo? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Boże Słowo jest NASZYM SOLIDNYM 

FUNDAMENTEM.  
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Mateusza 7:24 

Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich 

użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom 

postawił na skale. 

Ojcze w Niebie, dziękuję Ci za to, czego 

dokonałeś w moim życiu w tym tygodniu. 

Dziękuję, że pojawiasz się, gdy szukam 

Twojego oblicza i że jesteś wierny i mówisz do 

mnie. Podarowałeś Twoje Słowo, abym 

mógł/mogła budować moje życie na solidnym 

fundamencie tego, kim jesteś. Pomóż mi trwać 

w Twoim Słowie codziennie, abym 

zachowywał(a) je w swoim sercu i 

doświadczał(a) Twojej mocy, która przemienia 

życie. Modlę się w imieniu Jezusa,   

AMEN 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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