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Wielki Pokarm 

1. Słowo Boże objawione 
– Biblia

2. Słowo Boże wcielone 
– Pan Jezus Chrystus
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Pismo Święte - Biblia

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

• Biblia jest konstytucja 
chrześcijaństwa. 

• Biblia jest oknem w tym więziennym 
świecie przez które możemy patrzeć 
w wieczność. 
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Pismo Święte - Biblia

• Biblia jest objawieniem myśli Boga 
dla szczęścia jego dzieci. 

• Mąż, który kocha swoją żonę będzie 
także lubić jej listy, gdyż one mówią 
mu o niej. Podobnie jeśli kochamy 
Jezusa to będziemy także lubić 
Biblię, która mówi o Jezusie. 
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Nie czytana Biblia jest jak:

• Odrzucone pożywienie,

• Nie otwarty list miłosny,

• Zakopany miecz,

• Odrzucona mapa drogowa,

• Zamknięta kopalnia złota.
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Postawa

Dlatego czytaj: 
• Z oczekiwaniem i gotowością 

spotkania Boga. 
• Z poddaną wolą.
• Z wiarą. 
• Z otwartym sercem i umysłem.
• Z szacunkiem.
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Kiedy my czytamy Biblię, ona czyta nas



Sposoby karmienia się 
Słowem

I. Słuchanie (pamiętamy 10%)
II. Czytanie (25%)
III. Studiowanie (50%)
IV. Zapamiętywanie (100%)
V. Rozważanie (100%)
VI. Zastosowanie (100%)
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Sposoby karmienia się 
Słowem
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Sposoby karmienia się 
Słowem

Jak się karmić Pismem Świętym

Uchwyć się mocno Słowa Bożego



I. Słuchanie

„Wiara tedy jest ze słuchania, a słu-

chanie przez Słowo Chrystusowe.”

Rz.10:17
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I. Słuchanie

Cel:

• Zobaczyć realną rzeczywistość 
Królestwa Bożego.

Owoc:

• Wiara.
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I. Sposoby Słuchania

1. Biblia na kasetach lub CD,

2. Nabożeństwa,

3. Kazania na kasetach lub CD,

4. Chrześcijańskie Radio / Telewizja.

Jak się karmić Pismem Świętym



I. Słuchanie

Problem:

Po 72 godzinach zapominamy 
90% tego co słyszeliśmy.
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I. Jak poprawić Słuchanie

1. Bądź gotowy i spragniony słuchania 
Słowa.
Jezus: „Kto ma uszy do słuchania, 
niechaj słucha.”                     Łk. 8:8
„O, jak słodkie jest słowo twoje dla 
podniebienia mego... Ps. 119:103
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I. Jak poprawić Słuchanie

2. Usuń przeszkody w słuchaniu.

„Baczcie więc, jak słuchacie...” 
Łk. 8:18
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I. Jak poprawić Słuchanie

Przeszkody z Łk. 8:4-15:
 Zamknięte serce – Czy strach, pycha lub 

gorycz zamyka mój umysł? 

 Sztuczne serce – Czy rzeczywiście chcę 
słuchać Boga?

 Zajęte serce – Czy jesteś zbyt zajęty 
rzeczami, by poważnie słuchać Boga?
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I. Jak poprawić Słuchanie

3. Wyznaj każdy znany ci grzech.

„Przeto odrzućcie wszelki brud i 

nadmiar złości i przyjmijcie z 

łagodnością wszczepione w was 

Słowo...”     Jk. 1:21
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I. Jak poprawić Słuchanie

4. Zwracaj uwagę poprzez robienie
notatek.

„Dlatego musimy tym baczniejszą 

zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, 

abyśmy czasem nie zboczyli z drogi.”

Hbr. 2:1
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I. Jak poprawić Słuchanie

5. Wprowadzaj w czyn co usłyszysz.

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a 

nie tylko słuchaczami... Kto wejrzał 

w doskonały zakon wolności... nie 

jest słuchaczem... lecz wykonawcą.”

Jk. 1:22,25
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II. Czytanie

„Błogosławiony ten, który czyta... 
i zachowuje to, co w nim jest 
napisane.” Obj.1:3

Jak często czytać Boże Słowo?

Codziennie
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II. Czytanie

Cel:
 poznać treść Pisma Świętego. 
 otrząsnąć siebie z wpływów świata.
 mówić zgodnie ze Słowem Bożym. 
Owoc: 
 Rozum – myślenie.
 Uczucia – wartościowanie.
 Wola – postępowanie.
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II. Czytanie

Jeżeli codziennie poświęcę 15 minut 

na czytanie Słowa Bożego, to w ciągu 

roku przeczytam całą Biblię.
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III. Studiowanie

„...przyjęli oni Słowo z całą gotowością 
i codziennie badali (studiowali) Pisma, 
czy tak się rzeczy mają.”         Dz. 17:11

„Staraj się usilnie o to, abyś mógł 
stanąć przed Bogiem jako wypróbo-
wany i nienaganny pracownik, który 
wykłada należycie słowo prawdy.”

2Tm. 2:15
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III. Studiowanie

Cel:
• poznać prawdę. 
• poznać księgi Pisma Świętego

i ich tematyczną jedność. 
Owoc: 
• przyjęcie prawdy. 
• kształtowanie biblijnego 
światopoglądu.

• formułowanie duchowego lidera.
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III. Studiowanie

Różnica pomiędzy czytaniem a 
studiowaniem polega na robieniu 
notatek i wgłębianiu się w tekst. 

Sekret efektywnego studiowaniu 
Biblii polega na zadawaniu właści-
wych pytań.
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III. Studiowanie

Po więcej informacji na temat Stu-

diowania zapraszamy do prezentacji: 

Pięć kroków do zrozumienia Twojej 

Biblii. 

Dostępna na stronie: www.light4pl.org
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IV. Zapamiętywanie

„W sercu moim przechowuję słowo 
twoje, Abym nie zgrzeszył przeciwko 
tobie.”                                    Ps. 119:11

„Strzeż moich przykazań, a będziesz 
żył, strzeż mojego wskazania jak swej 
źrenicy! Przywiąż je do swoich palców 
i wypisz je na tablicy swojego serca!”

Przyp. 7:2-3
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IV. Zapamiętywanie

Cel:
• wyposażyć nas do duchowego życia 

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

zwyciężyć grzech.
• pomaga żyć owocnie. 
• pomaga świadczyć o Chrystusie.
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IV. Korzyści z 
zapamiętywania

1. Pomaga w walce z pokusami.
„W sercu moim przechowuję słowo 
twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko 
tobie.” Ps. 119:11

2. Pomaga w podejmowaniu decyzji.  
„Słowo twoje jest pochodnią nogom 
moim i światłością ścieżkom moim.”

Ps. 119:105
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IV. Korzyści z 
zapamiętywania

3. Wzmacnia w sytuacjach stresowych.
„Pomnij na słowo do sługi twego, na 
którym kazałeś mi polegać.”

Ps. 119:11
4. Pociesza w smutku.  

„To jest pociechą moją w niedoli 
mojej, że obietnica twoja mnie 
ożywia.” Ps. 119:12
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IV. Korzyści z 
zapamiętywania

5. Pomaga świadczyć o Chrystusie 
niewierzącym.
„Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie 
w sercach waszych, zawsze gotowi 
do obrony przed każdym, domaga-
jącym się od was wytłumaczenia się 
z nadziei waszej.”               1Pt. 3:15
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IV. Zapamiętywanie

Trzy klucze do zapamiętywania:

 Powtórka

 Powtórka

 Powtórka

Pamiętamy to co jest dla nas ważne. 
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V. Rozważanie

„...ma upodobanie w zakonie Pana 
i zakon jego rozważa dniem i nocą. 
Będzie on jak drzewo zasadzone 
nad strumieniami wód, Wydające 
swój owoc we właściwym czasie... 
A wszystko, co uczyni, powiedzie 
się.” Ps. 1:2-3
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V. Rozważanie

Cel:
• poznać Boga w Jego Słowie i 

działaniu.
• wprowadzić w swoim życiu 

uciszenie.
• poznać wolę Bożą.
Owoc: 
• rozbudzenie społeczności z Bogiem.
• duchowy rozwój. 
• pragnienie przyprowadzania innych.
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V. Jak medytować
nad Słowem? 

Rozważnie (medytowanie) jest 

uważnym rozmyślaniem nad biblijnymi 

wierszami aby odkryć Bożą prawdę i 

zastosować ją we własnym życiu.
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V. Dlaczego rozważać 
Biblię? 

1. Bo jest to klucz, aby być jak Jezus.

2. Bo to jest klucz do wysłuchanych 

modlitw.

3. Bo jest to klucz do owocnego życia.
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V. Sposoby rozważania? 

1. Wyobraź go sobie.

2. Wypowiedz go.

3. Sparafrazuj go.

4. Ubierz go w twoją sytuację. 

5. Módl się nad nim.

6. Zbadaj go. 
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V. Rozważania 

1. Grzech do wyznania?

2. Obietnica do uchwycenia?

3. Postawa do zastosowania?

4. Rozkaz do wykonania?

5. Przykład do naśladowania?
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Zapytaj: Czy jest tu: 



V. Rozważania 

6. Modlitwa do modlitwy?

7. Błąd do uniknięcia?

8. Prawda aby w nią wierzyć?

9. Coś za co mamy Bogu 
dziękować?
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Zapytaj: Czy jest tu: 



VI. Zastosowanie 

„A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie 
tylko słuchaczami, oszukującymi 
samych siebie.”                       Jk. 1:22
„...a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten 
będzie nazwany wielkim w Królestwie 
Niebios.”                                  Mt. 5:19
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VI. Zastosowanie 

Cel:
• wprowadzać w czyn nauki Słowa.
• praktykować zasady Pisma 
Świętego.

Owoc: 
• zmienione życie. 
• życie podobne do życia Chrystusa.
• Bóg uwielbiony.
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VI. Jak zastosować 
prawdy Słowa? 
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VI. Jak zastosować 
prawdy Słowa?

4 oznaki dobrego zastosowania:

1. Jest osobiste.

2. Jest praktyczne.

3. Jest wykonalne.

4. Jest wymierne 
czyli możliwe do sprawdzenia.
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Zastosowanie  

1. Słuchanie (kazania & książki) 

2. Czytanie (codziennie - wieczorem 
S.T.)

3. Studiowanie (raz z tygodniu + notes)

4. Zapamiętywanie (raz z tygodniu)

5. Rozważanie (codziennie - rano N.T.)
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opracował: Piotr Starzęba
Po inny format pisz na adres:

piotr@mapabiblii.pl

Więcej na stronie:
www.MapaBiblii.pl

Rozpowszechnianie 

dozwolone


