
 1 

16.03.2008 
Bernard Kowalczyk 
Do czego słuŜą ręce 
 
 
RóŜne gesty rąk – np. gest otwarcia się; gest zamknięcia się, przywołania, akceptacji, 
odpychania, okazywania rezerwy, niechęci. Gestykulacja jest często stosowana przez osoby 
występujące publicznie.    
 
Nie moŜemy wyobrazić sobie Ŝycia bez rąk. Ręce słuŜą do wykonywania wszystkich czynności 
manualnych, które są niezbędne do Ŝycia.  
 
W Biblii jest wiele odniesień do części ciała. W NT przy okazji wykładu ap. Pawła na temat  
Kościoła – 1 Koryntian 12:15  Jeśliby rzekła noga: PoniewaŜ nie jestem ręką, nie naleŜę do ciała; czy 
dlatego nie naleŜy do ciała?  
zbroi BoŜej- Ef. 6:11-17     
 
 
I. RĘKA BOGA 
 
Bóg stworzył świat przez swoje Słowo. Rzeczywistość BoŜa kreowana jest Jego Słowem.  
 
Hebrajczyków 11:3  Przez wiarę poznajemy, Ŝe światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iŜ to, 
co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. 
 
Bóg daje się poznać człowiekowi poprzez zrozumiałe dla niego pojęcia, np. pojęcie rąk, lub dłoni.  
 
Hebrajczyków 1:10  Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk 
twoich; 
 
Bóg uŜywa terminu ręce w szerokim znaczeniu najczęściej w odniesieniu do władzy, autorytetu, 
mocy, błogosławieństwa, lub kary, w róŜnych sytuacjach, w jakich znalazł się Jego lud.  
 
Psalmów 39:6  Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje, A okres Ŝycia mojego jest jak nic przed 
tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela. 
 
Izajasza 49:16  Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. 
 
Ręka Pana nad człowiekiem wierzącym oznacza szczególną BoŜą obecność,  błogosławieństwo 
oraz wprowadzenie w duchową rzeczywistość odnowy.  
 
Psalmów 80: 
18  Ręka twoja niech spocznie na męŜu prawicy twojej, Na synu człowieczym, któregoś sobie 
wychował. 
19  My zaś nie odstąpimy juŜ od ciebie. Zachowaj nas przy Ŝyciu A będziemy wzywali imienia 
twojego! 
20  Panie, BoŜe Zastępów, spraw nam odnowę, Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. 
 
Psalmów 139: 
4  Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, A Ty, Panie, juŜ znasz je całe. 
5  Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją. 
6  Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, Zbyt wzniosła, bym ją pojął. 
 
Psalmów 31:6  W ręce twoje polecam ducha mego, Odkupiłeś mnie, Panie, BoŜe wierny. 
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Szczególnej obecności ręki BoŜej doświadczył prorok Ezechiel. 
 
Ezechiela 1:3  doszło słowo Pana Ezechiela, syna Buziego, kapłana, w ziemi chaldejskiej nad rzeką 
Kebar, a ręka Pana spoczęła tam na nim. 
Ezechiela 2:9  A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. 
Ezechiela 3:14  A Duch podniósł mnie i porwał z sobą. I szedłem w zaprawionym goryczą 
podnieceniu ducha, a ręka Pana mocno mi ciąŜyła. 
Ezechiela 3:22  I była tam nade mną ręka Pana. I rzekł do mnie: Wstań, wyjdź na równinę, a tam do 
ciebie przemówię! 
Ezechiela 33:22  A wieczorem w przededniu przybycia uchodźcy była nade mną ręka Pana i (Pan) 
otworzył moje usta, zanim ów przybył do mnie następnego dnia rano; tak więc otworzył moje usta i 
juŜ nie byłem niemy. 
Ezechiela 37:1  Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w 
środku doliny, która była pełna kości. 
Ezechiela 40:1  W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, w pierwszym miesiącu, dziesiątego 
dnia tego miesiąca, w czternastym roku po zdobyciu miasta, w tym właśnie dniu spoczęła na mnie 
ręka Pana i przeniósł mnie tam, 
 
Odłączenie od BoŜej ręki oznacza śmierć. 
 
Psalmów 88:6  ŁoŜe moje jest między umarłymi, Tak jak zabitych, którzy leŜą w grobie, O których 
juŜ nie pamiętasz, Bo są odłączeni od ręki twojej. 
 
 
II. RĘCE W STARYM I NOWYM TESTAMENCIE  
 
BoŜa ręka to ręka błogosławiąca, ochraniająca, ale i karcąca swój lud.  
 
Ręce ludzkie według prawa BoŜego  
 
Ręce słuŜyły do przekazywania błogosławieństwa 
  
Rodzaju 27:34  Gdy Ezaw usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do 
ojca: Pobłogosław takŜe mnie, ojcze mój. 
Rodzaju 27:38  A Ezaw rzekł do ojca swego: Czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? 
Pobłogosław takŜe mnie, ojcze mój! I Ezaw zaczął głośno płakać. 
Rodzaju 27:41  Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go 
pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaw zamiar: ZbliŜają się dni Ŝałoby po ojcu moim. Wtedy zabiję 
brata mego Jakuba. 
 
MęŜczyźni sprawowali słuŜbę kapłańską. Kapłani umywali r ęce, kładli je na ofiarę  
 
Wyjścia 30:19  Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. 
Wyjścia 30:21  Obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla niego i dla jego 
potomków wieczystym przepisem po wszystkie ich pokolenia. 
Wyjścia 40:31  MojŜesz, Aaron i jego synowie obmywali w niej swoje ręce i 
Wyjścia 29:15  Weźmiesz jednego barana, a Aaron i jego synowie połoŜą swoje ręce na głowie tego 
barana. 
Wyjścia 29:19  Potem weźmiesz drugiego barana, a Aaron i jego synowie połoŜą swoje ręce na głowie 
tego barana. 
Wyjścia 30:19  Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi. 
Wyjścia 30:21  Obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla niego i dla jego 
potomków wieczystym przepisem po wszystkie ich pokolenia. 
Wyjścia 40:31  MojŜesz, Aaron i jego synowie obmywali w niej swoje ręce i swoje nogi; 
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Kapłańska 4:15  a starsi zboru połoŜą swoje ręce na głowie tego cielca przed Panem, kapłan zaś 
zarŜnie tego cielca przed Panem. 
Kapłańska 8:14  Następnie przyprowadził cielca na ofiarę za grzech, a Aaron i jego synowie połoŜyli 
ręce swoje na głowie cielca ofiary za grzech. 
Kapłańska 8:18  Następnie kazał przyprowadzić barana na ofiarę całopalną, a Aaron i jego synowie 
połoŜyli ręce swoje na głowie barana. 
Kapłańska 8:22  Potem kazał przyprowadzić drugiego barana, barana ofiary wyświęcenia. Aaron i 
jego synowie połoŜyli ręce swoje na głowie barana. 
Kapłańska 9:22  Potem Aaron podniósł swoje ręce w stronę ludu i pobłogosławił go, następnie zstąpił, 
dokonawszy ofiary za grzech, ofiary całopalnej i ofiary pojednania. 
 
To męŜczyźni walczyli w Izraelu. Gdy Bóg wydaje kogoś w czyjeś ręce – oznacza pokonanie i 
zwycięstwo na wrogiem. Bycie w czyiś rękach oznaczało poddanie się pod autorytet, panowanie, 
władzę tej osoby.  
 
Jozuego 2:24  I rzekli do Jozuego: Pan dał całą tę ziemię w nasze ręce, a takŜe wszyscy jej mieszkańcy 
drŜą przed nami. 
Jozuego 6:2  Wtedy Pan rzekł do Jozuego: Oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich 
jego wojowników. 
  
 
III. OBRAZY ZWI ĄZANE Z RĘKAMI  
 
Związane ręce oznaczają niewolę 
2 Samuela 3:34  Ręce twoje nie były związane, Nogi twoje nie były skute w kajdany, Padłeś jak ten, 
który pada od ciosu nikczemnych. I cały lud jeszcze bardziej płakał nad nim. 
 
Omdlałe ręce oznaczają rezygnację 
2 Samuela 4:1  Kiedy syn Saula dowiedział się o tym, Ŝe Abner zginął w Hebronie, opadły mu ręce, a 
cały Izrael się przestraszył. 
Hioba 4:3  Oto sam wielu podnosiłeś na duchu i krzepiłeś osłabione ręce. 
 
Rozpostarte ręce Jezusa przybite do krzyŜa – oznaczają włoŜenie naszych wszystkich grzechów 
na Jezusa. 
Psalmów 22:17  Oto psy otoczyły mnie, Osaczyła mnie gromada złośników, Przebodli ręce i nogi 
moje. 
 
ZałoŜone ręce oznaczają lenistwo. 
Przypowieści Salomona 6:10  Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę załoŜyć ręce, 
aby odpocząć. 
 
Ręce ludzi niewierzących i grzeszników  
Mateusza 17:22  A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzi. 
Mateusza 26:45  Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: Śpijcie dalej i odpoczywajcie, oto 
nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 
Marka 9:31  Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. 
Marka 14:41  I przyszedł po raz trzeci, i rzekł im: Jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego! Nadeszła 
godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. 
Łukasza 9:44  Nakłońcie uszu swoich do tych słów: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. 
Łukasza 24:7  Ŝe Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyŜowany, 
a dnia trzeciego powstać. 
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IV. CO OZNACZAJ Ą PODNIESIONE RĘCE LUB WYCI ĄGNIĘTE RĘCE 
 
Gest wołania o pomoc 
Wyjścia 17:11  Dopóki MojŜesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy 
opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. 
Wyjścia 17:12  Lecz ręce MojŜesza zdrętwiały. Wzięli wi ęc kamień i podłoŜyli pod niego, i usiadł na 
nim; Aaron zaś i Chur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale 
podniesione aŜ do zachodu słońca. 
 
Oddanie się Bogu  
Psalmów 31:6  W ręce twoje polecam ducha mego, Odkupiłeś mnie, Panie, BoŜe wierny. 
 
Całkowicie oddanie się Jezusowi 
Jana 21:18  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i 
chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i 
poprowadzi, dokąd nie chcesz. 
 
Gest miłości do Słowa BoŜego. 
Psalmów 119:48  Wznoszę ręce do przykazań twoich, które kocham, I rozmyślam o ustawach twoich. 
 
Gest miłości do kościoła  
Psalmów 134:2  Podnoście ręce ku świątyni I błogosławcie Pana! 
 
Gest miłości do Boga 
Psalmów 143:6  Wyciągam ręce do ciebie; Dusza moja pragnie ciebie jak zeschła ziemia.  
 
Pragnienie Boga  
Rzymian 10:21  A do Izraela powiada: Cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego i 
opornego. 
 
 
V. CO DZIAŁO SI Ę PRZEZ RĘCE PANA JEZUSA 
 
Błogosławienie  
Mateusza 19:13  Wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włoŜył na nie ręce i modlił się; ale uczniowie 
gromili ich. 
Mateusza 19:15  I włoŜył na nie ręce, po czym odszedł stamtąd. 
Marka 10:16  I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce. 
Łukasza 2:28  on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: 
 
Uzdrawianie i czynienie cudów 
Marka 5:23  I błagał go usilnie, mówiąc: Córeczka moja kona, przyjdź, włóŜ na nią ręce, Ŝeby 
odzyskała zdrowie i Ŝyła. 
Marka 6:2  A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i 
mówiło: SkądŜe to ma? I co to za mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? 
Marka 6:5  I nie mógł tam dokonać Ŝadnego cudu, tylko niektórych chorych uzdrowił, wkładając na 
nich ręce. 
Marka 8:23  A On wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włoŜył nań 
ręce i zapytał go: Czy widzisz coś? 
Marka 8:25  Potem znowu połoŜył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony; i widział 
wszystko wyraźnie. 
Łukasza 4:40  A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złoŜonych róŜnymi 
chorobami, przyprowadzali ich do niego. On zaś kładł na kaŜdego z nich ręce i uzdrawiał ich. 
 
Zapowiedź czynienia podobnych rzeczy przez apostołów 
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Marka 16:18  węŜe brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść 
będą, a ci wyzdrowieją. 
 
 
VI. CO DZIAŁO SI Ę PRZEZ RĘCE APOSTOŁÓW 
 
Głoszenie ewangelii o zbawieniu  
Dzieje Apostolskie 7:25  Sądził zaś, Ŝe bracia zrozumieją, iŜ Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, 
ale oni nie zrozumieli. 
 
Czynienia znaków i cudów 
Dzieje Apostolskie 5:12  A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I 
zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym, 
Dzieje Apostolskie 5:12  A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I 
zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym, 
Dzieje Apostolskie 19:11  Niezwykłe teŜ cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, 
Dzieje Apostolskie 14:3  I przebywali tam przez dłuŜszy czas, mówiąc odwaŜnie w ufności ku Panu, 
który słowo łaski swojej potwierdzał znakami i cudami, jakich dokonywał przez ich ręce. 
 
Udzielania chrztu w Duchu Świętym 
Dzieje Apostolskie 8:17  Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. 
Dzieje Apostolskie 8:19  i powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włoŜę, otrzymał 
Ducha Świętego. 
Dzieje Apostolskie 9:12  I ujrzał w widzeniu męŜa, imieniem Ananiasz, jak wszedł, i ręce na niego 
włoŜył, aby przejrzał. 
Dzieje Apostolskie 9:17  I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, włoŜył na niego ręce i rzekł: Bracie 
Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został 
napełniony Duchem Świętym. 
Dzieje Apostolskie 19:6  A gdy Paweł włoŜył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili 
językami, i prorokowali. 
 
Delegowania do słuŜby  
Dzieje Apostolskie 6:6  tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włoŜyli na nich ręce. 
Dzieje Apostolskie 13:3  Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, nałoŜyli na nich ręce i wyprawili 
ich. 
 
Uzdrawiania 
Dzieje Apostolskie 28:8  I zdarzyło się, Ŝe ojciec Publiusza leŜał w gorączce i chorował na czerwonkę; 
Paweł poszedł do niego i modlił się, a włoŜywszy na niego ręce, uzdrowił go. 
 
Ustanawiania starszych  
Dzieje Apostolskie 14:23  A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w kaŜdym zborze starszych, 
wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. 
 
 
VI. CO MA DZIA Ć SIĘ PRZEZ RĘCE LUDZI WIERZ ĄCYCH  
 
Ręce człowieka słuŜą do fizycznego kontaktu o otaczającą nas rzeczywistością, ludźmi i  
przedmiotami. SłuŜą do pracy. W przeszłości męŜczyźni wykonywali brudne prace związane z 
zapewnieniem bytu rodzinie.  
 
Dzieje Apostolskie 20:34  Sami wiecie, Ŝe te oto ręce słuŜyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, 
którzy są ze mną. 
1 Koryntian 4:12  I trudzimy się pracą własnych rąk; spotwarzają nas, my błogosławimy; prześladują 
nas, my znosimy, 
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Efezjan 4:28  Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej Ŝmudną pracą własnych rąk zdobywa 
dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. 
 
Biblia mówi o rękach ludzi wierzących, a przede wszystkim męŜczyzn.  Ich ręce są kanałem, 
przez który przepływa autorytet i moc, czyli niezbędne wyposaŜenie do błogosławionego Ŝycia i 
słuŜby. 
 
MĘśCZYZNA JEST GŁOW Ą, W ORYGINALE SŁOWO GŁOWA OZNACZA ŹRÓDŁO 
 
1 Koryntian 11:3  A chcę, abyście wiedzieli, Ŝe głową kaŜdego męŜa jest Chrystus, a głową Ŝony mąŜ, 
a głową Chrystusa Bóg.   
 
Bóg jest prawdziwym źródłem 
Rzymian 15:5  A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli 
jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, 
 
Jezus jest prawdziwym źródłem wody – Ducha Świętego 
Jana 4:14  ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja 
mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku Ŝywotowi wiecznemu. 
 
Opuszczenie Boga jako prawdziwego źródła przez Izralel 
Jeremiasza 2:13  gdyŜ mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód Ŝywych, opuścili, a wykopali 
sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. 
 
Źródło jest jednoznaczne  
Jakuba 3:11  Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? 
 
2 Piotra 2:17  Ludzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich przeznaczony 
najciemniejszy mrok. 
 
Korzystanie z prawdziwego źródła prowadzi do owocu jakim są czyste ręce męŜczyzn  
 
Hioba 17:9  Mimo to sprawiedliwy trzyma się swojej drogi, a kto ma czyste ręce, nabiera siły. 
 
1 Tymoteusza 2:8  Chcę tedy, aby się męŜczyźni modlili na kaŜdym miejscu, wznosząc czyste ręce, 
bez gniewu i bez swarów. 
 
Psalmów 1: 
1  Szczęśliwy mąŜ, który nie idzie za radą bezboŜnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie 
zasiada w gronie szyderców, 
2  Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozwaŜa dniem i nocą. 
3  Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym 
czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się. 
 
Jeśli chodzi o kobiety to w tym samym fragmencie słowa mamy dla nich inne zalecenia. 
 
1 Tymoteusza 2: 
9  Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie 
stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty, 
10  lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie poboŜne, zdobić się dobrymi uczynkami. 
11  Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości; 
12  nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męŜa; natomiast powinna zachowywać się 
spokojnie. 
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VII. BIBLIJNIE, R ĘCE MĘśCZYZN SŁUśĄ DO: 
 
W naszych domach do błogosławienia dzieci przez rodziców - nakładania w geście 
błogosławieństwa (ojciec dzieci) w róŜnych sytuacjach (przed pójściem do szkoły; przed 
sprawdzianami, klasówkami, egzaminami, trudnymi decyzjami i wyborami Ŝyciowymi.)   
 
Rodzaju 48:14  Wtedy wyciągnął Izrael swoją prawą rękę i połoŜył ją na głowie Efraima, chociaŜ on 
był młodszy, a swoją lewą rękę połoŜył na głowie Manassesa. SkrzyŜował swe ręce, bo Manasses był 
pierworodny. 
 
Przykład z filmu Królestwo. 
 
W zborze do ordynacji  - wyposaŜenia i delegowania do słuŜby (pastor starszych zboru, 
ewangelistów, misjonarzy , kaŜdej słuŜby) 
 
1 Tymoteusza 4:14  Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie 
prorockiego orzeczenia przez włoŜenie rąk starszych. 
 
1 Tymoteusza 5:22  rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj, nie bądź teŜ uczestnikiem cudzych 
grzechów; siebie samego czystym zachowaj. 
 
2 Tymoteusza 1:6  Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski BoŜej, którego 
udzieliłem ci przez włoŜenie rąk moich. 
 
W r ęce człowieka wierzącego ma być Słowo BoŜe.   
Efezjan 6:17  weźcie teŜ przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo BoŜe. 
 
Lecz ono ma być przede wszystkim w naszych sercach i umysłach.   
 
Powtórzonego Prawa 6: 
5  Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły 
swojej. 
6  Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 
7  Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc 
drogą, kładąc się i wstając. 
8  PrzywiąŜesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. 
9  Wypiszesz je teŜ na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. 
 
 
  
http://kzszczecinek.forjesus.eu 


