
Przysięga – Tydzień 2

Przysięga zabiegania

Z natury zabiegamy o to, czego nie mamy

Przysięgi

Przysięga 1: Przyrzekam, że Bóg będzie zawsze moim numerem jeden, a mój małżonek
– numerem dwa. 

Przysięga 2: Przyrzekam, że zawsze będę zabiegał o mój numer dwa. 

Dlatego opuści  mąż ojca swego i  matkę swoją i  złączy się z żoną swoją,  i  staną się
jednym ciałem. Rodzaju 2:24

złączy: dabaq – przylgnąć, usilnie się trzymać; zdobyć zabiegając; usilnie o coś zabiegać
z poświęceniem i uczuciem.

Słowo dabaq tłumaczy się jako...

Dusza moja przylgnęła do ciebie... Psalm 63:9

...szczelnie przylegają, jakby ulane na nim, nieruchome... Joba 41:15

...i ścigali ich dalej... Sędziów 20:45

Zapełnianie luki pomiędzy zamiarami, a działaniami

1. Kiedy pomyślisz coś dobrego, powiedz to.
Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj,
aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Hebrajczyków 3:13

• Zabiegaj o nią słowami pełnymi uczuć
• Zabiegaj o niego słowami pełnymi afirmacji, utwierdzenie

Ona chce wiedzieć: Czy kochasz mnie dzisiaj?
On chce wiedzieć: Czy dzisiaj we mnie wierzysz?

2. Kiedy pomyślisz o czymś wyjątkowym, zrób to.
• Aby uzyskać to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś. 
• Aby mieć to, co miałeś kiedyś, musisz robić to, co wtedy robiłeś.

Wspomnij  więc,  z  jakiej  wyżyny  spadłeś  i  upamiętaj  się,  i  spełniaj  uczynki  takie,  jak
pierwej; Apokalipsa 2:5



Pytania do dyskusji

• Co sprawia, że czujesz, że komuś na tobie zależy? Jaki to ma wpływ na to, jak
zabiegasz o innych?

• Amy powiedziała, że rozwijanie małżeństwa zaczyna się od stawiania właściwych
pytań. Jak myślisz, jakie to mogą być pytania?

• Przeczytaj  Jakuba  4:17.  Co  wiesz,  że  powinieneś  robić,  aby  zabiegać  o
małżeństwo, które podoba się Bogu? Czy jest coś, co cię przed tym powstrzymuje?

Dyskusja na temat tego kazania pomoże ci lepiej zrozumieć to, co Bóg chce ci przez nie 
przekazać. Dołącz do dyskusji na naszej stronie na Facebooku. Pójdź o krok dalej z 

przewodnikiem, który znajdziesz na www.facebook.com/groups/KolejnyKrok


