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Czytajcie Pimo Œwiête - najwiêkszy skarb œwiata!

“Te zaœ s¹ spisane, abyœcie wierzyli,
¿e Jezus jest Chrystusem, Synem Boga,
i abyœcie wierz¹c mieli ¿ywot w imieniu
jego”.    (Ewangelia Jana 20,31)
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NOWY ROK

CZWARTEK

1 — 364

1

745

1534

1308

338

Tak wiêc, jeœli ktoœ jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminê³o, oto wszystko sta³o
siê nowe. 2. List do Koryntian 5,17

Nowy Rok

Jeszcze raz przekroczyliœmy próg nowego roku.
Niektórzy z nas, wpatrzeni w zegar, odliczali ostatnie
sekundy starego roku i witali radoœnie nowy. Inni byli
mo¿e bardziej powœci¹gliwi i nie ekscytowali siê tak
bardzo. Ale ka¿dy z nas przyzna, ¿e zakoñczy³ siê pewien
etap w jego ¿yciu, a rozpocz¹³ kolejny. Jest to te¿ czas
na nowe postanowienia. Nie chcemy tak¿e powtarzaæ
b³êdów minionego roku. Ju¿ od d³u¿szego czasu widzimy
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Teraz na progu nowych dni
Przysz³oœci nam nieznanej,
Wiemy, ¿e z nami bêdzie Bóg,
Cokolwiek w niej siê stanie.

równie¿, ¿e pewne rzeczy w naszym ¿yciu powinniœmy
zmieniæ: z³e nawyki trzeba w koñcu porzuciæ, nale¿a³oby
te¿ zastanowiæ siê, które z zesz³orocznych postanowieñ
nie zosta³y dot¹d zrealizowane.

Jak to zwykle bywa, po jakimœ czasie zauwa¿amy,
¿e choæ dopiero co weszliœmy w Nowy Rok, a ju¿ wszyst-
ko jest po staremu. Zapominamy o ambitnych postano-
wieniach i nie jesteœmy w stanie porzuciæ z³ych nawyków
i przyzwyczajeñ. Nawet przy najlepszych chêciach -
brak nam silnej woli.

Nowy Rok nie czyni z Ciebie nowej osoby, podobnie
jak powziêcie w³aœciwych postanowieñ nie gwarantuje
jeszcze ich dotrzymania. Jest to mo¿liwe wy³¹cznie w przy-
padku fundamentalnej, ca³kowitej zmiany w Twoim ¿yciu,
której dokonuje Bóg. Nie chodzi tylko o porzucenie starego
stylu ¿ycia, lecz o g³êbok¹ duchow¹ przemianê, która obej-
muj¹c ca³¹ wewnêtrzn¹ istotê, jest widoczna tak¿e na ze-
wn¹trz.

Biblia nazywa to „nowym narodzeniem”. Oznacza to,
¿e powierzamy ca³e swe ¿ycie Odkupicielowi, Jezusowi
Chrystusowi, a wierz¹c w Niego, otrzymujemy ¿ycie wie-
czne.To naprawdê oznacza rozpoczêcie czegoœ zupe³nie
nowego.
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PI¥TEK
Izydora, Makarego

745

1535

2
Bóg wprawdzie puszcza³ p³azem czasy niewiedzy, teraz
jednak wzywa wszêdzie wszystkich ludzi, aby siê
upamiêtali, gdy¿ wyznaczy³ dzieñ, w którym bêdzie
s¹dzi³ œwiat sprawiedliwie przez mê¿a, którego
ustanowi³.

2 — 363
1349

443

Dzieje Apostolskie 17,30-31

Opamiêtanie i pokuta – có¿ to takiego?

Na wstêpie dobrze jest zaznaczyæ, czym pokuta na
pewno nie jest – nie jest zwyk³ym ¿alem z powodu grzechów
i pope³nienia z³ych czynów. Nie ma równie¿ nic wspólnego
z tym, co ludzie nazywaj¹ odpokutowaniem za pope³nione
z³o i usi³owaniami wymazania z³ych czynów poprzez dobre.
Nie jest ona tak¿e osi¹galna na drodze reformacji – próby
wyparcia z³ych nawyków nowymi, lepszymi. Pokuta w S³o-
wie Bo¿ym to radykalny zwrot w nastawieniu. Pokutowaæ
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oznacza zmieniæ ca³kowicie nastawienie wobec siebie,
grzechu, Boga i Chrystusa. Jan Chrzciciel g³osi³ do t³umów,
które rozpozna³y, ¿e s¹ grzesznikami i zwraca³ siê do wy-
nios³ych uczonych w Piœmie, którzy myœleli, ¿e ich pobo¿ne
uczynki i ja³mu¿na znajd¹ upodobanie u Boga: „Pokutujcie”
(Mat. 3,2.7-11; por. £uk. 18,9-14). Nasz Pan Jezus
zwiastowa³ ka¿demu: „Jeœli nie bêdziecie pokutowaæ,
wszyscy tak¿e poginiecie”  (BG, £uk. 13,3-5). Prawdziwa
pokuta polega na tym, ¿e mi³oœnik rozkoszy, wiecznie po-
b³a¿aj¹cy i dogadzaj¹cy sobie cz³owiek, wzgardzi pustym
¿yciem i znienawidzi w³adaj¹ce nim namiêtnoœci, œwiad-
cz¹ce o zepsuciu jego natury; ¿e ten, który ma siê za
sprawiedliwego pojmie wreszcie, ¿e w oczach œwiêtego
Boga jest zgubionym, zas³uguj¹cym na potêpienie grze-
sznikiem. Cz³owiek pokutuj¹cy uzna nagl¹c¹ potrzebê
posiadania Wybawcy – Jezusa Chrystusa – otrzymuj¹c nowe
¿ycie i zbawienie.

Przyznaæ szczerze w³asn¹ winê i uznaæ zgubiony stan
– to policzek dla wrodzonej dumy cz³owieka, jednak¿e
wyznanie to zapowiada ¿ycie i osi¹gniêcie prawdziwego
pokoju. Nie chodzi tu o emocje, wybuchy smutku i ¿alu.
Pokuta jest rozpoznaniem stanu i uznaniem pal¹cej potrze-
by posiadania Chrystusa, który jako jedyny zaspokaja g³ód
duszy. Ka¿dy, kto sk³ada w Nim zaufanie, nie zginie na wieki.
Obfitoœæ Jego ³aski przewy¿sza ogrom grzechu, a Jego pojed-
nawcze dzie³o na krzy¿u Golgoty jest bezgranicznie kosz-
towne  w oczach Boga. To dlatego jest w zupe³noœci w sta-
nie zaradziæ naszej winie i nieczystoœci.
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SOBOTA

3
Genowefy, Danuty

3 — 362
745

1536

1437

542

Albowiem có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby ca³y
œwiat pozyska³, a na duszy swojej szkodê poniós³?

Ewangelia Mateusza 16,26

Najwa¿niejsze

Mój s¹siad, który od d³u¿szego czasu cierpi na astmê,
¿yczy³ mi w³aœnie szczêœliwego Nowego Roku. Przy tym
doda³: „No i jak najlepszego zdrowia. To najwa¿niejsze!”.
Ciê¿ki oddech zdradza, ¿e dobrze wie, o czym mówi.

Ktoœ inny powiedzia³by byæ mo¿e: „Najwa¿niejsze to
dobre zatrudnienie”. Jeszcze nastêpny przekonany jest o
czymœ innym: „Nie, bo najwa¿niejsze to dobry partner,
który by³by wiernym towarzyszem na drodze ¿ycia”.
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Wszystkie te rzeczy s¹ bez w¹tpienia bardzo wa¿ne,
ale jest coœ jeszcze wa¿niejszego. To coœ nie dotyczy
co wiêcej jedynie czasu pobytu na ziemi, ale ma wieczne
konsekwencje. - Drogi Czytelniku, czy pomyœla³eœ ju¿ kiedyœ
o tym najwa¿niejszym?

Dzisiaj rano dowiedzia³em siê o nag³ej œmierci bardzo
sympatycznego kolegi z pracy. Sumiennie wykonywa³ swoje
zawodowe obowi¹zki i by³ zawsze gotowy do pomocy. Czy
poszed³ za tym „najwa¿niejszym”? - zastanawia³em siê.
Czy pomyœla³ o tym, ¿e bêdzie musia³ stan¹æ przed Bogiem?

Nie gniewaj siê, ¿e w przeci¹gu tego roku spotkasz
siê na stronicach tego kalendarza czêœciej z tym pytaniem,
gdy¿ jest ono niesamowicie wa¿ne. Jesteœ gotów, aby sta-
n¹æ przed Bogiem? Porozmawia³eœ z Nim otwarcie i szczerze
o ciemnych plamach w Twoim ¿yciu? On jeszcze dzisiaj
oferuje Ci przebaczenie grzechów. Mo¿e Ci wybaczyæ, po-
niewa¿ Jego w³asny Syn, Jezus Chrystus, umar³ za grzechy.
Dlatego to, co najwa¿niejsze dla cz³owieka w tym ¿yciu –
bêd¹cym przecie¿ tylko krótkim etapem jego wiecznej
egzystencji, w którym rozstrzyga siê jego wieczny los –
jest uwierzyæ w Jezusa Chrystusa.

Kto nie zna jeszcze Syna Bo¿ego jako swojego
Zbawiciela i Pana, temu brak jeszcze tego, co najwa¿niej-
sze i decyduj¹ce – zarówno na czas doczesny, jak i na ca³¹
wiecznoœæ.
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Tytusa, Angeliki

NIEDZIELA

4
A znajdowa³ siê w nim pewien ubogi mêdrzec; ten
móg³by by³ wyratowaæ to miasto swoj¹ m¹droœci¹.
Lecz nikt nie wspomnia³ owego ubogiego mê¿a.

744

1537

4 — 361
1530

633

Ksiêga Kaznodziei Salomona 9,15

Pan Jezus, zanim opuœci³ ten œwiat, poda³ swym
uczniom chleb i kielich, zwracaj¹c siê do nich: „To czyñcie
na pami¹tkê moj¹”. Odt¹d wznios³ym przywilejem tych,
którzy mi³uj¹ Pana Jezusa jest sta³e wspominanie Go
i Jego cierpieñ – obchodzenie pami¹tki Jego œmierci. To
tu ogl¹daj¹ Jego bezgraniczn¹ mi³oœæ, jak¹ objawi³, id¹c
za nich w œmieræ, aby wybawiæ ich z mocy grzechu, szata-
na oraz œmierci i przyprowadziæ do poznania Boga i Jego
mi³oœci.
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Pami¹tka œmierci Pañskiej zosta³a ogo³ocona przez
wielkie chrzeœcijañskie systemy religijne z jej pierwotnej
prostoty, ale i wznios³ego charakteru. Wielu z tych, którzy
bior¹ w niej udzia³, w ogóle nie nale¿y do grona praw-
dziwych uczniów Pañskich, któr¹ naby³ sw¹ drogocenn¹
krwi¹. Jednak wci¹¿ s¹ tacy, którzy w szczerym oddaniu
wspominaj¹ z g³êbi serca swego nieobecnego Pana.
Poczytuj¹ to za swój najwy¿szy przywilej i wype³niaj¹ Jego
s³owa w oczekiwaniu Jego przyjœcia – w domu Ojca ustanie
potrzeba praktykowania tej pami¹tki. Œwiat odrzuci³ Chry-
stusa, ale Bóg zatroszczy³ siê, by Jego Syn nie zosta³ zapo-
mniany.

Och, jak¿e musi cieszyæ serce Pana widok uczniów,
wspominaj¹cych, przez co przeszed³ dla nich wiedziony
niepohamowan¹ mi³oœci¹. Posiadanie spo³ecznoœci z Nim
w Jego œmierci jest dla Jego ludu kosztownym i radosnym
przywilejem. Wierz¹cy posiadaj¹ równie¿ obietnicê,
¿e gdzie dwóch lub trzech z nich zgromadzonych jest
do Jego imienia, On sam jest poœród nich (Mat. 18,20).
Zatem choæ Pan Jezus jest jak ów biedny mêdrzec z dzi-
siejszego wersetu zapomniany przez œwiat, istnieje jednak
pomiêdzy nimi dwoma cudowny kontrast. Podczas gdy
„nikt nie wspomnia³ owego ubogiego mê¿a”, wielu jest
tych, którzy Go wspominaj¹ – Chrystusa Jezusa, który
sta³ siê dla nich ubogim, aby Jego ubóstwem zostali uboga-
ceni (2. Kor. 8,9).
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Hanny, Emiliana

PONIEDZIA£EK

5

5 — 360
1627

717

744

1538

A na to Agryppa do Paw³a: Nied³ugo, a przekonasz
mnie, bym zosta³ chrzeœcijaninem.

Dzieje Apostolskie 26,28

Prawdziwy chrzeœcijanin

Król Agryppa s¹dzi³, ¿e aby staæ siê chrzeœcijaninem,
trzeba przyj¹æ chrzeœcijañstwo jako swoj¹ religiê. Wspó³-
czeœnie tak¿e istnieje wielu ludzi, którzy myœl¹, ¿e bycie
chrzeœcijaninem jest to¿same z przynale¿noœci¹ do jakie-
goœ chrzeœcijañskiego wyznania. Ale wed³ug Biblii oznacza
to o wiele wiêcej.

1. Prawdziwy chrzeœcijanin przez nowonarodzenie
staje siê dzieckiem Bo¿ym.To narodzenie siê na nowo jest
dzie³em Bo¿ym, które nastêpuje w momencie, gdy
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uwierzy siê w Pana Jezusa, przyjmuj¹c Go do swojego
serca jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ta wewnêtrzna
przemiana, któr¹ mo¿e sprawiæ jedynie Bóg, czyni z niego
zupe³nie nowego cz³owieka.

2. Prawdziwy chrzeœcijanin posiada ca³kowite prze-
baczenie swoich grzechów. W Jezusie Chrystusie „mamy
odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów,
wed³ug bogactwa ³aski jego” (Efez. 1,7).

3. Chrzeœcijanin, który wierzy w Jezusa Chrystusa,
jest usprawiedliwiony. Usprawiedliwienie to coœ wiêcej
ni¿ przebaczenie. Oznacza ono, ¿e Bóg widzi nas, jak-
byœmy nigdy w ¿yciu nie zgrzeszyli, poniewa¿ On „wybra³
nas przed za³o¿eniem œwiata, abyœmy byli œwiêci i nie-
naganni przed obliczem jego” (Efez. 1,4).

4. Ka¿dy chrzeœcijanin, który przyj¹³ do swojego serca
ewangeliê zbawienia, zosta³ zapieczêtowany Duchem
Œwiêtym. Duch Bo¿y, który w nim mieszka, daje mu si³ê,
aby utrzymywaæ grzech w œmierci i aby przynosiæ owoce
dla Boga.

5. Prawdziwy chrzeœcijanin jest cz³onkiem cia³a
Chrystusowego, nale¿¹cym do zgromadzenia Bo¿ego wraz
ze wszystkimi dzieæmi Bo¿ymi czasu ³aski.

6. Chrzeœcijanin jest tak¿e obywatelem nieba ocze-
kuj¹cym na Pana, który niebawem przyjdzie, aby wzi¹æ
go do siebie.
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Kacpra, Melchiora, Baltazara

WTOREK

6

6 — 359
1728

755

744

1540

Uczniowie zaœ byli pe³ni radoœci i Ducha Œwiêtego.
Dzieje Apostolskie 13,52

Radoœæ ze zbawienia (1)

Zbawiony jesteœ przez dzie³o Chrystusa, a S³owo Bo¿e
zapewnia Ciê o nienaruszalnoœci Twego zbawienia. Jednak
to mieszkaj¹cy w Tobie Duch Œwiêty utrzymuje obecn¹ w
Twym sercu radoœæ. Tak, jak dzie³o Chrystusa i zbawienie
s¹ nierozerwalnie zwi¹zane – jeœli wierzysz w Niego i Jego
dzie³o odkupienia, posiadasz zbawienie – tak te¿ Twoje
praktyczne ¿ycie i radoœæ. Jego dzie³o nie mo¿e zawieœæ
– jeœli siê na Nim opar³eœ, Twoje zbawienie jest rzecz¹
pewn¹. Jednak Twoje postêpowanie mo¿e byæ chwiejne
i jeœli tak siê dzieje – wtedy s³abnie Twa radoœæ. Duchowa
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radoœæ jest proporcjonalna do stopnia duchowoœci
praktycznego ¿ycia.

Czy i Ty pope³ni³eœ czêsty b³¹d mieszania pojêæ ra-
doœci i niepodwa¿alnoœci? Jeœli przez pob³a¿anie zmys³o-
wym bodŸcom zasmuci³eœ Ducha Œwiêtego, przez co
zagubi³eœ radoœæ, czy myœlisz, ¿e wraz z tym straci³eœ
niepodwa¿alnoœæ zbawienia? Jego niez³omnoœæ zale¿na
jest od wykonanego dla Ciebie dzie³a Chrystusa. Zapew-
nienie to bazuje na wiecznym S³owie Bo¿ym, a odbie-
ranie radoœci z obu tych rzeczy zale¿y od tego, na ile
dbasz o to, by nie zasmucaæ Ducha Œwiêtego. Dziecko
Bo¿e dzia³aj¹ce wbrew Duchowi, traci spo³ecznoœæ z Oj-
cem i Synem. Gdy os¹dzi i wyzna swój grzech, radoœæ ze
spo³ecznoœci zostaje przywrócona.

Przypuœæmy, ¿e Twój syn uczyni³ coœ z³ego. Zapewni-
³eœ go, ¿e przebaczysz mu, gdy tylko wyzna swój niecny
postêpek, ale jego duma i samowola nie pozwalaj¹ mu na
to. Jak d³ugo miêdzy Wami jest coœ, co burzy wzajemne
zdrowe relacje, tak d³ugo nie ma radoœci.

Lecz co z ³¹cz¹c¹ Was g³êbsz¹ wiêzi¹? Tak¿e zosta³a
zerwana? Nie, bo bazuje ona na urodzeniu – Twój syn nie
przesta³ byæ Twoim dzieckiem! Jak spo³ecznoœæ miêdzy
Wami zale¿y od postêpowania, tak te¿ i spo³ecznoœæ z na-
szym Panem. To dlatego stanowi ona podstawê dla radoœci
zbawienia.

(c.d. jutro)
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Juliana, Lucjana

ŒRODA

7

743

1541

7 — 358
1831

826

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniós³ na drze-
wie, abyœmy, obumar³szy grzechom, dla sprawiedliwoœci
¿yli. 1. List Piotra 2,24

Radoœæ zbawienia (2)

Nie myœl nigdy, ¿e w ocenie grzechu, Bóg ma wiêksze
pob³a¿anie dla wierz¹cego ni¿ dla niewierz¹cego. Gdy
wierz¹cy zgrzeszy, to nie kwestia karalnoœci stanowi pro-
blem, gdy¿ ta zosta³a raz na zawsze za³atwiona w os¹dzeniu
Chrystusa na krzy¿u. Istot¹ jest zerwana spo³ecznoœæ,
której domaga siê Duch Œwiêty, ilekroæ doznaje zasmucenia.

W ksiê¿ycow¹ noc pewien ch³opiec, patrz¹c na
odbicie ksiê¿yca w oczku wodnym, zauwa¿y³, ¿e jest on
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przepiêkny. Nagle ktoœ do wody wrzuci³ kamyk. Malec
zawo³a³: „Ksiê¿yc siê po³ama³ w kawa³ki!” Towarzysz¹cy
mu ojciec uspokoi³ go: „Popatrz do góry! Ksiê¿yc nic siê
nie zmieni³, tylko powierzchnia oczka wodnego, do którego
wpad³ kamyk”.

Twoje serce jest niczym to oczko wodne. Jeœli nie
przyzwalasz na obecnoœæ z³a w swym ¿yciu, odmawiaj¹c
g³osu wszelkim podszeptom starej natury, Duch Œwiêty
objawia tobie cudownoœæ i chwa³ê osoby Chrystusa ku twej
radoœci i pokrzepieniu. Jednak gdy grzech wkroczy na sce-
nê, Duch Œwiêty „m¹ci wodê w oczku” i ca³a twoja radoœæ
znika. Nie masz spokoju. Jednak gdy tylko wyznasz swój
grzech i porzucisz go, radoœæ ze spo³ecznoœci  z Bogiem
natychmiast zostaje przywrócona.

Gdy twoje serce niespokojnie dr¿y jak ta poruszona
woda, to powiedz – czy dzie³o Chrystusa uleg³o jakiej-
kolwiek zmianie? – Nie! A wiêc i kwestia twojego zbawienia
nie zosta³a naruszona. A mo¿e S³owo Bo¿e siê zmieni³o? –
Te¿ nie! Co w takim razie siê sta³o? – Dzia³anie Ducha Œwiê-
tego uleg³o radykalnej zmianie. Zamiast wype³niaæ twe
serce poczuciem piêkna i godnoœci Chrystusa, boleje nad
tym, ¿e musi przesycaæ je poczuciem zaistnia³ego grzechu.
Zabiera tw¹ radoœæ a¿ do momentu, gdy os¹dzisz to z³o
i usuniesz je z twego ¿ycia. Gdy to siê stanie, wówczas
Duch Œwiêty przywraca twoj¹ spo³ecznoœæ z Bogiem. Wraz
z ni¹ do twego serca powracaj¹ te¿ pokój i radoœæ.
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Seweryna, Mœcis³awa

CZWARTEK

8

8 — 357
1933

853

743

1542

Albo czy nie wiecie, ¿e niesprawiedliwi Królestwa
Bo¿ego nie odziedzicz¹? Nie ³udŸcie siê! Ani wszetecz-
nicy, ani ba³wochwalcy, ani cudzo³o¿nicy, ani rozpust-
nicy, ani mê¿o³o¿nicy, ani z³odzieje, ani chciwcy, ani
pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bo¿ego
nie odziedzicz¹. A takimi niektórzy z was byli; aleœcie
obmyci, uœwiêceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana
Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego.

1. List do Koryntian 6,9-11

Aposto³ Pawe³ przedstawia pe³en powagi opis z³a –
takim kwit³o ono w staro¿ytnym Koryncie, ale nie ma  naj-
mniejszego miejsca w Królestwie Bo¿ym. Po zaprezen-
towaniu odstraszaj¹cego zepsucia ludzkiej natury (cia³a)
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mówi: „A takimi niektórzy z was byli”. Cudowna ³aska,
która potrafi wyrwaæ nas z najni¿szego stanu wewnêtrznej
degeneracji i oddalenia od Boga. Tylko ona mo¿e wydŸwig-
n¹æ nas z upadku i po³¹czyæ  z Chrystusem, przenosz¹c do
najwy¿szego miejsca chwa³y – do domu Ojca! Œwiêci w
Koryncie znajdowali siê kiedyœ w smutnym stanie i dlatego,
znajdowali siê w niebezpieczeñstwie, by nie trzymaj¹c siê
mocno Chrystusa, z ³atwoœci¹ popaœæ w dawne nawyki.

Jakimi nie by³yby obecne wœród nich rodzaje z³a,
którymi aposto³ musia³ siê zaj¹æ, mówi: „Aleœcie obmyci,
uœwiêceni, i usprawiedliwieni”. Mówi¹c o obmyciu, nie
ma na myœli sta³ej koniecznoœci przyk³adania miary S³owa,
przez które zostaj¹ usuwane codzienne zanieczyszczenia,
zak³ócaj¹ce spo³ecznoœæ wierz¹cego z Chrystusem. Pra-
wda ta  przedstawiona jest w scenie obmywania nóg,
w Ewangelii Jana 13. Nasze miejsce wskazuje jednak na
dzie³o Ducha w nowym narodzeniu, które dokona³o siê
jeden raz na zawsze (Hebr. 10,14). Przez nie zosta³a po-
darowana nam nowa natura, która wzdryga siê przed
nieczystoœciami cia³a, tj. starej, zmys³owej i ska¿onej
natury.
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Marceliny, Marcjanny

PI¥TEK

9

9 — 356
2036

918

742

1544

Dobry jest Pan, ostoj¹ jest w dniu ucisku; On zna tych,
którzy mu ufaj¹. Ksiêga Nahuma 1,7

Œnie¿ny mur

W pierwszych dniach stycznia 1814 roku szwedzki
ksi¹¿ê koronny Karol Jan Bernadotte, odbywaj¹cy sw¹
zimow¹ wyprawê wojenn¹ przeciwko Duñczykom, znalaz³
siê wraz ze swymi sprzymierzeñcami w pobli¿u Szlezwiku.
Mieszkañcy miasta spodziewali siê najgorszego, zw³aszcza
ze strony bezdusznych kozaków.

Przy wejœciu do miasta, dok³adnie w kierunku, z któ-
rego spodziewano siê nadejœcia wroga, jak na otwartej
d³oni sta³ maleñki domek. Mieszka³ w nim 20-letni
m³odzieniec ze sw¹ sêdziw¹ babci¹.
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Babcia mia³a w zwyczaju, aby zarówno w dniach
pochmurnych, jak i s³onecznych – w czasach radosnych,
jak i w czasach niepokoju – zwracaæ siê w modlitwie do
Boga i ufaæ Mu. W tych niespokojnych dniach modli³a
siê nieustannie, by Bóg ich zachowa³. Wnuk raz po raz
s³ysza³, jak powtarza³a w modlitwie strofê starej pieœni
Johanna Hermanna: „Murem wokó³ zagrodŸ próg, niech
ucieknie od nas wróg”. Wnuk uwa¿a³ to za niemo¿liwe.
Nie wierzy³, aby Bóg akurat wokó³ ich domu mia³ postawiæ
ni st¹d, ni zow¹d - w okamgnieniu - mur warowny. Babcia
t³umaczy³a jednak, ¿e s³owa pieœni nale¿y traktowaæ
przenoœnie. „Ale – doda³a –  gdyby Bóg zechcia³, to by³by
w stanie uczyniæ dos³ownie tak, jak œpiewa³am”.

Oko³o pó³nocy zerwano zawieszenie broni. Jeszcze
wieczorem rozszala³a siê œnie¿na burza, która usypa³a
wokó³ domu potê¿ne zaspy œnie¿ne, wysokie niczym
prawdziwy mur. Bóg wys³ucha³ dos³ownie modlitwy tej
wierz¹cej, pe³nej ufnoœci kobiety. Pochód ¿o³nierzy
przeszed³ obok domku, który zosta³ oszczêdzony przed
bezlitosnym spl¹drowaniem.

Historia ta szybko zosta³a rozg³oszona przez prasê,
zaœ Clemens Brentano uwieczni³ j¹ w formie wiersza. Nie
to jednak jest decyduj¹ce w tej historii, lecz to, ¿e Pan
„zna tych, którzy mu ufaj¹”.
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Wilhelma, Dobros³awa

SOBOTA

10

742

1545

10 — 355
2139

940

Ksiêga Psalmów 125,1

Ci, którzy ufaj¹ Panu, s¹ jak góra Syjon, która siê nie
chwieje, lecz trwa wiecznie.

Zaufaæ Bogu

W jaki sposób mo¿emy ufaæ Bogu ka¿dego dnia?
Po pierwsze, jeœli bêdziemy wierzyli Jego S³owu.
Musimy uznaæ wszystko, co jest opisane w Biblii za
prawdziwe, w³aœciwe i dobre. Po drugie, powinniœmy
zawierzyæ Jego obietnicom oraz kierowaæ siê Jego
wskazówkami. W ten sposób S³owo Bo¿e stanie siê
fundamentem naszego ¿ycia.
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Jeœli w taki sposób bêdziemy ufaæ Bogu, nigdy
nie zatoniemy, nawet podczas najwiêkszych burz
naszego ¿ycia. Pomimo ciê¿kich chwil jakie niejedno-
krotnie prze¿ywamy w naszym ¿yciu, w Panu zawsze
znajdziemy wewnêtrzny spokój. W zupe³nej ufnoœci
do Niego bêdziemy czekaæ na Jego pomoc.

Dawid jest w Biblii szczególnym przyk³adem osoby
niezwykle ufaj¹cej Bogu. Swoje doœwiadczenia z Bo-
giem opisa³, dla naszego wielkiego pocieszenia, w Ksiê-
dze Psalmów.

„Pan jest moc¹ moj¹ i tarcz¹ moj¹, w nim zaufa³o
serce moje i dozna³em pomocy, rozweseli³o siê serce
moje i pieœni¹ moj¹ bêdê go s³awi³” (Ps. 28,7).

„Ale ja tobie ufam, Panie! Mówiê: Tyœ Bogiem
moim. W rêku twoim s¹ losy moje” (Ps. 31,15-16).
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Honoraty, Teodozjusza

NIEDZIELA

11

11 — 354
2242

1002

741

1547

I nie myœlicie, ¿e lepiej jest dla nas, by jeden cz³owiek
umar³ za lud, ni¿ ¿eby wszystek ten lud zgin¹³. A tego
nie mówi³ sam z siebie, ale jako arcykap³an w owym
roku prorokowa³, ¿e Jezus mia³ umrzeæ za naród.

Ewangelia Jana 11,50-51

Jeden Pasterz - jedna owczarnia

W Ewangelii Jana 10,11 Pan Jezus jest przed-
stawiony jako dobry Pasterz, który k³adzie swoje ¿ycie
za owce. On pragnie podarowaæ ¿ycie wieczne ka¿-
demu, kto w Niego uwierzy. Dlatego ofiarowa³ swoje
¿ycie na krzy¿u Golgoty. Tak bardzo nas umi³owa³, ¿e



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
11 stycznia 2015

by³ gotowy, aby zap³aciæ swoim ¿yciem za nasz d³ug.
Wszyscy wykupieni nale¿¹ teraz do Niego. On jest

ich dobrym Pasterzem, a oni nale¿¹ do Jego owczarni.
Dzisiejszy werset z Biblii wyjaœnia nam, ¿e tak¿e dla-
tego Jezus musia³ umrzeæ - by³ to jedyny sposób,
aby w jedno zgromadziæ wszystkie rozproszone dzieci
Bo¿e. Pragn¹³ staæ siê dla nich jedynym jednocz¹cym
ich centrum. On odda³ swoje ¿ycie, aby dzisiaj wszy-
scy wierz¹cy czasu ³aski mogli tworzyæ Zgromadzenie
Bo¿e.

Ta jednoœæ dzieci Bo¿ych istnieje od dnia Zielo-
nych Œwi¹t, gdy Duch Œwiêty zst¹pi³ na ziemiê i ochrzci³
wierz¹cych w jedno cia³o. Jednak z powodu tego, ¿e
my zawiedliœmy, nie jest ona ju¿ widoczna.

Mimo tego istnieje mo¿liwoœæ, aby tê jednoœæ wy-
ra¿aæ. W jaki sposób? Gdy jako wierz¹cy spotykamy siê
zgodnie ze S³owem Bo¿ym do imienia Pana Jezusa.
Wówczas urzeczywistnimy to, ¿e istnieje tylko jeden
Pasterz i jedna owczarnia. Przy tym pamiêtajmy, aby
"zachowaæ jednoœæ Ducha w spójni pokoju" (Efez. 4,3).
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Grety, Arkadiusza

PONIEDZIA£EK

12

12 — 353
2346

1025

741

1548

B³ogos³awieni s¹ raczej ci, którzy s³uchaj¹ S³owa Bo¿ego
i strzeg¹ go. Ewangelia £ukasza 11,28

Cztery powody, dla których powinniœmy czytaæ
Pismo Œwiête

1. To sam Bóg osobiœcie przemawia do nas przez
swoje S³owo. Czy¿ to nie zachêca nas do tego byœmy
sprawdzili, co ma nam do przekazania ta jedyna  w swoim
rodzaju Ksiêga?

2. W Biblii mo¿emy znaleŸæ odpowiedzi na ró¿ne
pytania, które pojawiaj¹ siê w naszym ¿yciu. To w³aœnie
z niej mo¿emy dowiedzieæ siê, sk¹d pochodzimy. Ksiêga
ta zawiera tak¿e wiarygodn¹ odpowiedŸ na pytanie,
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co dzieje siê z cz³owiekiem po œmierci. Czytamy, ¿e wszy-
stkich tych, którzy nie oddali swojego ¿ycia Bogu, czeka
s¹d. Jednak¿e ci wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa
Chrystusa, bêd¹ z Nim wiecznie i szczêœliwie ¿yæ.

3. Biblia opisuje, jak bardzo Bóg nas umi³owa³.
„Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego
jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto weñ wierzy nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny” (Jana 3,16). Bóg po-
twierdza swoj¹ mi³oœæ nie przez to, ¿e gwarantuje nam
bezproblemowe ¿ycie, ale przez to, ¿e dziêki wierze
w Jego Syna mo¿emy otrzymaæ przebaczenie grzechów
i ¿ycie wieczne.

4. Dziêki S³owu Bo¿emu mo¿emy lepiej poznaæ
Jezusa Chrystusa, który przyszed³ na tê ziemiê oko³o
dwa tysi¹ce lat temu. Ludzie z zawiœci Go ukrzy¿owali,
ale On zmartwychwsta³ po trzech dniach, a teraz siedzi
po prawicy Boga. Czytaj¹c tê cudown¹ Ksiêgê, mo¿emy
znacznie wiêcej dowiedzieæ siê o wspania³ym ¿yciu
Jezusa Chrystusa.

Przekonaj siê o tym sam - weŸ tê jedyn¹ w swoim
rodzaju Ksiêgê do rêki i zacznij j¹ czytaæ z wiar¹
ju¿ dziœ!
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Bogumi³y, Weroniki

WTOREK

13

13 — 352
----
1048

740

1550

…do³ó¿cie wszelkich starañ i uzupe³niajcie wasz¹ wiarê
cnot¹, cnotê poznaniem, poznanie powœci¹gliwoœci¹...

2. List Piotra 1,5-6

Nacisk w liœcie Piotra po³o¿ony jest nie na fakt,
¿e posiadamy ¿ycie, lecz na g³êbokie znaczenie zgodnoœci
praktycznego postêpowania z ¿yciem, jakie posiadamy.
Prawdziwi wierz¹cy posiadaj¹ co prawda nowe ¿ycie, ale
ka¿dy z nich winien szczerze zadaæ sobie przed Panem
pytanie: Zadowalam siê samym faktem posiadania ¿ycia,
czy dok³adam wszelkich starañ, aby zamanifestowaæ je
ka¿dego dnia? Sam fakt jego posiadania, choæ pe³en b³ogo-
s³awieñstw, nie uzdalnia nas automatycznie do unikniêcia
ska¿enia przez œwiat. Chc¹c ujœæ przed po¿¹dliwoœci¹ i bez-
prawiem, musimy prowadziæ ¿ycie w praktycznej bogo-
bojnoœci.
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Pierwsz¹ cudown¹ cech¹ tego zwyciêskiego ¿ycia jest
wiara. Jan móg³ powiedzieæ: „Zwyciêstwo, które zwyciê-
¿y³o œwiat, to wiara nasza”. Co wiêcej, wiara ta zwraca
siê ku swemu podmiotowi: „A któ¿ mo¿e zwyciê¿yæ œwiat,
je¿eli nie ten, który wierzy, ¿e Jezus jest Synem Bo¿ym?”
(1. Jana 5,4-5). Odwraca siê ona od rzeczy wy³¹cznie
namacalnych ku Jezusowi w g³êbokim przeœwiadczeniu,
¿e tylko On jeden wie o mnie wszystko, jest w stanie
mnie zachowaæ i utrzymaæ (Jana 21,17).

Wiarê powinniœmy uzupe³niaæ cnot¹ – przydawaæ jej
duchowej odwagi i energii. Dziêki tej moralnej sile bê-
dziemy zdolni wypowiadaæ pos³uszeñstwo starej, grze-
sznej naturze, d¹¿¹cej do czynu i atakuj¹cej od wewn¹trz
oraz oprzeæ siê zewnêtrznym szturmom szatana. ¯ycie
w praktycznej bogobojnoœci wymaga duchowej energii
do samozaparcia, odrzucania œwiata  i stawiania oporu
szatanowi. Cnotê uzupe³niamy poznaniem, za pomoc¹
którego nabywamy Bo¿ej m¹droœci, prowadz¹cej nas na
naszych codziennych œcie¿kach. Oprócz poznania Boga
i Jego myœli, objawionych w Jego S³owie, energia poznania
mo¿e prowadziæ nas na manowce samowoli. Jak wiemy
bowiem, poznanie mo¿e wzbijaæ w pychê. To dlatego
niezbêdna jest powœci¹gliwoœæ. Bez niej niewiele trzeba,
aby nasze poznanie u¿ywaæ ku w³asnej chlubie.
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Feliksa, Hilarego

ŒRODA

14 — 351
051

1115

739

1551

…do powœci¹gliwoœci cierpliwoœæ, a do cierpliwoœci
pobo¿noœæ; a do pobo¿noœci bratersk¹ mi³oœæ, a do mi-
³oœci braterskiej ³askê (dos³. mi³oœæ).

BG, 2. List Piotra 1,6-7

Dla powœci¹gliwoœci, dziêki której sprawujemy nad
sob¹ zdrow¹ kontrolê, szybko niezbêdn¹ okazuje siê
cierpliwoœæ wzglêdem innych. Bez niej nawet s³uszna
powœci¹gliwoœæ, utrzymuj¹ca nas samych w ryzach, pro-
wadzi do irytacji wobec innych. Cierpliwoœæ ta ma iœæ w
parze z pobo¿noœci¹ – inaczej ³atwo przeradza siê w po-
b³a¿anie dla z³a i zgubne kompromisy.

Bogobojnoœæ to kroczenie w spo³ecznoœci z Bogiem,
prowadzenie naszego codziennego ¿ycia pod Jego

14



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
14 stycznia 2015

nieustannym kierownictwem. Czy przyjmujemy z Jego rêki
wszystkie okolicznoœci ¿ycia, które sprawdzaj¹ jej pra-
wdziw¹ wartoœæ – sprzyjaj¹ce jak i przeciwne? Posiadaj¹c
bojaŸñ Bo¿¹, ukierunkowan¹ na to, co nale¿ne Bogu, nie
zapomnijmy o mi³oœci braterskiej, która oddaje wspó³-
wierz¹cym to, co im siê nale¿y. Prawdziwa pobo¿noœæ po-
woduje, ¿e szczere uczucia serca skierowane s¹ ku naszym
braciom, którzy jak my s¹ dzieæmi Boga.

Z bratersk¹ mi³oœci¹ winniœmy przejawiaæ mi³oœæ – Bo¿¹
mi³oœæ – inaczej nasza mi³oœæ mog³aby ograniczyæ siê do
wspó³wierz¹cych, zamiast dzia³aæ szeroko wokó³ nas. Co
wiêcej, mi³oœæ braterska jest zagro¿ona stronniczoœci¹
i podatna na ludzkie uczucia. Je¿eli rz¹dzi mn¹ mi³oœæ
Bo¿a, z pewnoœci¹ bêdê mi³owa³ wszystkich moich braci –
mi³ujê ich, poniewa¿ nale¿¹ do Chrystusa i nie ma tu
miejsca na stronniczoœæ. Choæ wiêksz¹ jest ma radoœæ
z duchowego brata, wiêcej uwagi poœwiêcam s³abemu
bratu, podatnemu na upadki i zajmujê siê nim z czu³¹
mi³oœci¹, która unosi siê ponad jego s³aboœci. Mi³oœæ bra-
terska stawia naszych braci w centrum uwagi. Jednak
mi³oœæ jest czymœ g³êbszym i skupia siê na Bogu: „Po tym
poznajemy, i¿ dzieci Bo¿e mi³ujemy, je¿eli Boga mi³ujemy
i przykazania jego spe³niamy” (1. Jana 5,2).
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Paw³a, Domos³awa

CZWARTEK

15

15 — 350
158

1146

738

1553

Boga nikt nigdy nie widzia³, lecz jednorodzony Syn,
który jest w ³onie Ojca, objawi³ go.

Ewangelia Jana 1,18

Znany Bóg

Przy ka¿dorazowej próbie zg³êbienia Boga umys³ ludzki
kapituluje, nie osi¹gaj¹c zadowalaj¹cego wyniku swoich
dociekañ. Cz³owiek zapomina o tym, ¿e Bóg i Jego dzia³anie
s¹ zbyt wznios³e, byœmy mogli je poj¹æ (Ps. 139,6). Tak
wiêc nietrudno przychodzi nam zrozumieæ motyw, jaki
przyœwieca³ staro¿ytnym Grekom, którzy wystawili niegdyœ
w Atenach o³tarz zadedykowany „nieznanemu Bogu” (Dz.
Ap. 17).  Nie by³o to wezwaniem do podjêcia siê zg³êbiania
tego¿ Boga, lecz raczej ¿a³osny wynik ludzkich badañ.
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Za napisem tym kry³o siê stwierdzenie – zatem nie pozostaje
cz³owiekowi nic innego, jak oddawaæ czeœæ Bogu, którego
nie sposób zg³êbiæ.

Jako istoty stworzone nie jesteœmy w stanie wnikn¹æ
w tajniki naszego Stwórcy, je¿eli On sam o sobie nie opo-
wie. Ale On to uczyni³! Biblia, S³owo Bo¿e, pokazuje nam,
w jaki sposób Bóg da³ znaæ o sobie i ujawni³ swoj¹ istotê –
przez Jezusa Chrystusa, swego Syna, który zst¹pi³ na zie-
miê, aby nas ratowaæ. Do dzisiaj ka¿dy, kto s³ucha S³owa
Bo¿ego i je przyjmuje, mo¿e poznaæ osobiœcie wielkiego,
wiecznego Boga. Wiara nie zostaje zatem zrodzona na
drodze teoretycznych badañ, lecz poprzez ochotne przy-
jêcie tego, co Bóg sam o sobie objawi³.

Ktoœ móg³by zaoponowaæ, ¿e g³oszenie prawd biblij-
nych nie przekonuje wcale wszystkich s³uchaczy. Niestety
to prawda, ale to w³aœnie na tym polega niewiara. Jezus
Chrystus mówi: „Kto mn¹ gardzi i nie przyjmuje s³ów mo-
ich, ma swego sêdziego: S³owo, które g³osi³em, s¹dziæ go
bêdzie w dniu ostatecznym” (Jana 12,48). Dlatego ka¿dy
z nas ponosi wielk¹ odpowiedzialnoœæ.

Mo¿e ktoœ bêdzie mia³ jeszcze inne zastrze¿enia
i stwierdzi, ¿e jest wielu ludzi, którzy nie s³yszeli nigdy
ewangelii. Ale jeden Bóg wie, jak, kiedy i przez co do nich
przemawia³. Dziœ mówi do Ciebie!
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Marcelego, W³odzimierza

PI¥TEK

16

16 — 349
304

1223

737

1554

Bo nie pos³a³ Bóg Syna na œwiat, aby s¹dzi³ œwiat,
lecz aby œwiat by³ przez niego zbawiony.

Ewangelia Jana 3,17

Istnieje mnóstwo religii. Zrozumia³e, ¿e niejeden pyta,
która w takim razie i dlaczego mia³aby byæ t¹ w³aœciw¹.
Nawet ludziom szczerego usposobienia, którzy nie pos³u-
guj¹ siê tym pytaniem, u¿ywaj¹c je jako usprawiedliwienie
ich grzesznego ¿ycia i braku zainteresowania sprawami
Boga, nie³atwo jest odnaleŸæ siê w tej gmatwaninie. Czy
to dziwne, ¿e ktoœ zniechêcony stwierdza: „W takim razie
w nic nie bêdê wierzyæ”?

Wiedz¹c o tych trudnoœciach, nie mamy zamiaru dok³a-
daæ do obecnego ju¿ pomieszania przez przedstawienie
kolejnej religii. Chcielibyœmy opowiedzieæ Ci o pewnej
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Osobie. Na polu religijnym cz³owiek szuka Boga i drogi
dostêpu do Niego. Jest to jednak nadaremne. Choæby nie
wiem ile siê natrudzi³, nie znajdzie Go, gdy¿ On jest
„Panem panów, (…) który mieszka w œwiat³oœci niedostê-
pnej, którego nikt z ludzi nie widzia³ i widzieæ nie mo¿e”.
Tak mówi Biblia, natchnione S³owo Bo¿e (1. Tym. 6,16).
Wszystkie wysi³ki, by znaleŸæ Boga za pomoc¹ w³asnych
idei i œrodków, musz¹ zakoñczyæ siê kompletnym fiaskiem.

Przeciwieñstwem tego jest ewangelia – dobra nowina
o Chrystusie. Mówi nam, ¿e to nie my musimy na w³asn¹
rêkê szukaæ Boga, lecz ¿e On nas szuka przez Jezusa
Chrystusa, swego w³asnego Syna. Dlatego te¿ kluczowy
wiersz Ew. £ukasza brzmi: „Przyszed³ bowiem Syn Cz³o-
wieczy, aby szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o”. Tak brzmi
owo nies³ychane poselstwo Biblii, które k³adzie kres
wszelkim religijnym usi³owaniom cz³owieka: Bóg szuka
Ciebie, zgubiony cz³owieku!

Syn Bo¿y opuœci³ chwa³ê niebios, sta³ siê cz³owiekiem
i ¿y³ na tym nêdznym œwiecie, pe³nym egoizmu i niepokoju.
Na koniec swej ziemskiej drogi odda³ ¿ycie, by ratowaæ
nas, grzesznych, zgubionych ludzi. Umar³ zastêpczo za winy
ka¿dego, kto w Niego uwierzy. Poniós³ w jego miejsce
sprawiedliwy s¹d Bo¿y nad grzechem. To nie jest religia,
lecz cudowna prawda o Bogu-Zbawicielu, który w swej
mi³oœci szuka b³¹kaj¹cych siê ludzi.
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Antoniego, Roœcis³awa

SOBOTA

17

736

1556

17 — 348
409

1309

Przypowieœci Salomona 15,33

BojaŸñ Pana jest szko³¹ m¹droœci, a pokora poprzedza
chwa³ê.

PRAWDZIWA POKORA

Cech¹ charakterystyczn¹ ludzi, którzy s¹ wielkim
przyk³adem dla innych, jak nale¿y s³u¿yæ Bogu, jest
prawdziwa pokora. Jednym z nich by³ Dawid. Ze skrom-
nej, ma³o cenionej pracy, jak¹ by³o pasanie owiec,
Bóg wyniós³ go do godnoœci króla. Zawar³ przymierze
z Dawidem i jego domem. To oznacza³o najwy¿sze
wyró¿nienie i Dawid zdawa³ sobie z tego sprawê.
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Prorok Natan przekaza³ Dawidowi to Bo¿e b³ogo-
s³awieñstwo. A jak zachowa³ siê król? Oto tak: „Poszed³
król Dawid i usiad³ przed Panem, i rzek³: Kim ja jestem,
Panie, Bo¿e, a czym jest mój dom, ¿e doprowadzi³eœ
mnie a¿ dot¹d? Ale ma³o to jeszcze by³o w twoich
oczach, Panie Bo¿e, gdy¿ rozci¹gn¹³eœ na dom twojego
s³ugi obietnice twoje na dalek¹ przysz³oœæ i da³eœ mi
ogl¹daæ przysz³e pokolenie ludzkie, Panie Bo¿e”.

Serce cz³owieka maj¹cego upad³¹ naturê ma sk³on-
noœæ do popadania w pychê oraz pragnienie posiadania
w³adzy. Prawdziwa pokora natomiast wykorzystuje
uznanie i zdolnoœci darowane przez Boga, aby uwielbiæ
Go jako dawcê wszystkiego i byæ dla innych b³ogos³a-
wieñstwem. Bóg daje ludziom dary nie po to, ¿eby siê
nimi szczycili, ale po to, by s³u¿y³y Jemu i Panu Jezusowi.
Jeœli s¹ u¿ywane we w³aœciwy sposób, wyczuwa siê w
tym prawdziw¹ pokorê.

Mo¿e nie wszyscy jesteœmy powo³ani do wybitnej
s³u¿by i nie mo¿emy porównywaæ siê z królem Dawi-
dem, ale ka¿dy z nas jest powo³any, by z pokor¹ s³u¿yæ
Panu oraz innym ludziom.
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Piotra, Ma³gorzaty

NIEDZIELA

18

735

1558

18 — 347
511

1404

Ewangelia Jana 14,3

A jeœli pójdê i przygotujê wam miejsce, przyjdê znowu
i wezmê was do siebie, abyœcie, gdzie Ja jestem, i wy
byli.

Wiêkszoœæ z nas zna jednoznaczn¹ obietnicê Pana
Jezusa zawart¹ w treœci wersetu z Pisma Œwiêtego,
wybranego na dzisiejszy dzieñ. Ta radosna nadzieja
znajduje szczegó³owe rozwiniêcie w inspirowanych lis-
tach apostolskich, a na koñcu Biblii Pan poœwiadcza
jeszcze raz: "Tak, przyjdê wkrótce!"

Lecz - o dziwo! Ta kosztowna obietnica zagubi³a
siê w chrzeœcijañstwie, pozostaj¹c zakryt¹ przez wiele
stuleci, a dopiero w XIX. wieku zosta³a ponownie umie-
szczona "na œwieczniku". Sta³o siê dok³adnie tak, jak
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Pan zapowiedzia³ w podobieñstwie o dziesiêciu pan-
nach (Ew. Mat. 25, 1-13): panny, obraz chrzeœcijañ-
stwa, ogarnê³a sennoœæ i zasnê³y - tak¿e i tych piêæ,
które posiada³y w naczyniach oliwê do swych lamp.
Obudzi³y siê dopiero wtedy, gdy rozbrzmia³o wo³anie:
"Oto oblubieniec nadchodzi!".

Jak ju¿ stwierdziliœmy wczeœniej, znamy tê pra-
wdê, ale czy jest ona ka¿dego dnia obecna i rze-
czywista w naszych sercach? Je¿eli tak, to jest wy-
czekiwanym z wytrwa³ym utêsknieniem, uszczêœli-
wiaj¹cym wydarzeniem, które ju¿ teraz wywiera g³ê-
bokie piêtno na naszym codziennym ¿yciu tutaj na
ziemi.

A mo¿e jesteœmy zmuszeni odpowiedzieæ "nie"?
Ach, w takim razie znów przysiedliœmy, znów spoczê-
liœmy, aby siê zdrzemn¹æ! Ten stan duchowej ospa-
³oœci z pewnoœci¹ opiera siê na tym, ¿e jesteœmy zbyt
energiczni i gorliwi w ziemskich sprawach, ¿e nasta-
wiliœmy siê na to, aby naszych siedemdziesi¹t czy
osiemdziesi¹t lat spêdziæ na ziemi i na niej zamiesz-
kiwaæ. Nasze odzienie obcego przybysza zawiesiliœmy
w garderobie, aby przywdziaæ domowe okrycie. Ale to
niedobrze, je¿eli w tym œwiecie czujemy siê jak w domu
- w œwiecie, który odrzuci³ naszego Pana i Zbawiciela.
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Henryka, Mariusza

PONIEDZIA£EK

19

19 — 346
606

1510

734

1559

Przygotuj siê na spotkanie twojego Boga, Izraelu!
Ksiêga Amosa 4,12

Przez setki lat Izrael, ziemski lud Bo¿y, doœwiadcza³
nieustannie dobroci swojego Boga. Mimo to sta³ siê nie-
wierny. Gdy prorok Amos wypowiada³ te s³owa, nadesz³a
chwila, by Izrael spotka³ siê z Bogiem w roli sêdziego. St¹d
to ostrze¿enie. Spotkanie z Bogiem nie jest spraw¹, któr¹
mo¿na zlekcewa¿yæ. Dlatego te¿ Izraelici mieli siê na nie
solidnie przygotowaæ.

Umieszczaj¹c w swym S³owie tak¹ wypowiedŸ, Bóg
czyni to z myœl¹ i o nas. Równie¿ i my nie wiemy, kiedy
nadejdzie chwila naszego spotkania z Bogiem. Jedno jest
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pewne: „Postanowione jest ludziom raz umrzeæ, a potem
s¹d” (Hebr. 9,27).

Kto spotka Boga jeszcze za swego ¿ycia, mo¿e liczyæ
na ³askê. Dlatego te¿ jeszcze dzisiaj wszêdzie rozbrzmiewa
g³os ewangelii: „Pojednajcie siê z Bogiem!” (2. Kor. 5,20).

Kto da siê ostrzec, wybiera w³aœciw¹ drogê – Jezusa
Chrystusa. Ju¿ od wiecznoœci Bóg mia³ w swoim sercu, aby
utorowaæ ludziom drogê do siebie. Tak wiêc objawi³ siê
nam w swym Synu, Jezusie Chrystusie, który sta³ siê cz³o-
wiekiem. Jako taki umar³ na krzy¿u Golgoty za grzesznych
ludzi. Kto da temu wiarê i ukorzy siê przed Bogiem
z powodu swych grzechów, przyjmuj¹c Pana Jezusa jako
swojego osobistego Zbawiciela i zastêpcê, otrzyma
przebaczenie. Zostanie uratowany przed przysz³ym s¹dem.

Istnieje jeszcze inna droga – droga permanentnego
lekcewa¿enia wszelkich ostrze¿eñ. Ale kto ¿yje bez Boga
i umiera bez Chrystusa, bêdzie musia³ stan¹æ przed Nim
jako œwiêtym Sêdzi¹. Z Jego ust us³yszy wyrok – nieod-
wracalne wieczne potêpienie.

Dlatego pójdŸmy za Bo¿ym nawo³ywaniem! Nie ma
nikogo, kto by sam z siebie szuka³ Boga (Rzym. 3,11). Ale
Bóg wci¹¿ jeszcze szuka ludzi!
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Fabiana, Sebastiana

WTOREK

20

733

1601

20 — 345
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Czy nie przykaza³em ci: B¹dŸ mocny i mê¿ny? Nie bój siê
i nie lêkaj siê, bo Pan, Bóg twój, bêdzie z tob¹ wszêdzie,
dok¹dkolwiek pójdziesz. Ksiêga Jozuego 1,9

W s³owach „Czy nie przykaza³em ci…?” tkwi bardzo
wa¿na praktyczna zasada. Je¿eli nie posiadamy tego
przekonania, ¿e to, co czynimy, jest wol¹ Bo¿¹, je¿eli
przed przyst¹pieniem do dzia³ania nie upewnimy siê
o tym w Jego obecnoœci – nie liczmy na odwagê do wyko-
nania naszego przedsiêwziêcia, gdy¿ nie bêdziemy jej
posiadaæ. Niewykluczone, ¿e to, co czynimy, jest rzeczy-
wiœcie wol¹ Bo¿¹, ale jeœli nie posiadamy tego przekonania,
dzia³amy z oci¹ganiem, bez niezbêdnej pewnoœci i bez
radoœci, które mog³yby nam przy tym towarzyszyæ. Naj-
drobniejsze przeciwnoœci zniechêcaj¹ nas i doprowadzaj¹
do rezygnacji oraz licznych zw¹tpieñ.
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Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e nawet poznanie woli
Bo¿ej nie jest samo w sobie si³¹ do dzia³ania. Bóg dodaje:
„Nie bój siê i nie lêkaj siê, bo Pan, Bóg twój, bêdzie z tob¹
wszêdzie, dok¹dkolwiek pójdziesz”. W Nowym Testamen-
cie znajdujemy jaskrawy przyk³ad potwierdzaj¹cy tê
zasadê: aposto³ Pawe³ by³ pochwycony a¿ do trzeciego
nieba, gdzie s³ysza³ tak niewypowiedziane rzeczy, ¿e
cz³owiekowi nie godzi siê ich powtarzaæ (2. Kor. 12,2).
Czy znalaz³ w tym si³ê w czasie walki? Nie, wrêcz przeciwnie
– okaza³o siê, ¿e prze¿ycie to mog³oby raczej wzbudziæ
zwodnicz¹ pewnoœæ siebie – tkwi¹ca w nim stara natura
sk³onna by³a wykorzystaæ to wyró¿nienie ku swej w³asnej
chwale.

Te wznios³e objawienia spowodowa³y koniecznoœæ
zadzia³ania Boga, aby udowodniæ aposto³owi, jak s³abym
i niegodnym by³ w swoim ciele. Gdy wiêc uœwiadomi³ sobie
sw¹ niemoc, otrzyma³ si³ê w inny sposób: na drodze, która
uczyni³a go doskona³ym w s³aboœciach (2. Kor. 12,7-10). To
tu tkwi³a jego si³a i aposto³ chlubi³ siê w nich, gdy¿ w nich
moc Chrystusa objawi³a siê jako doskona³a.

Aby wykonaæ powierzone nam dzie³o, potrzebujemy
zawsze bezpoœredniej si³y od samego Chrystusa – si³ê sta³¹
i niezmienn¹, gdy¿ bez Niego nic nie mo¿emy uczyniæ.
Pamiêtajmy o tej wa¿nej prawdzie.
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Agnieszki, Jaros³awa

ŒRODA

21

21 — 344
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1745

732

1603

Niedobrze robimy. Dzieñ dzisiejszy jest dniem radosnej
wieœci; je¿eli to przemilczymy i bêdziemy zwlekaæ,
a¿ zaœwita ranek, spotka nas kara.

2. Ksiêga Królewska 7,9

Nie zapomnij, drogi bracie, ¿e dzieñ dzisiejszy jest
dniem radosnej nowiny Bo¿ej. Nie b¹dŸmy zatem takimi,
którzy milcz¹, zatrzymuj¹c swój pokój jedynie dla siebie.
PodejdŸmy powa¿nie do sprawy, wykonujmy dzisiaj dzie³o
ewangelisty, gdy¿ nadchodzi noc, kiedy nikt nie bêdzie
móg³ dzia³aæ.

Staro¿ytny pisarz dostarcza nam godnego uwagi i pe³-
nego pouczeñ przekazu, w którym relacjonuje ca³kowite
zniszczenia pewnego miasta. Do miasta dociera³y wieœci
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– jedna po drugiej – ¿e nadchodzi wróg. Jednak¿e spo-
dziewany nieprzyjaciel nie nadszed³ tak, jak tego
oczekiwano. Na to rozgniewani mieszkañcy uchwalili
prawo zabraniaj¹ce wszczynania ponownie podobnego
alarmu z powodu nadejœcia wroga. Przekroczenie ustawy
mia³o byæ ukarane œmierci¹. Nie trwa³o d³ugo, a¿ nadszed³
wróg, okr¹¿y³ miasto, najecha³ i spl¹drowa³, œcieraj¹c je
niemal na proch. Z ruin nie pozosta³o nic oprócz epitafium,
upamiêtniaj¹cego to smutne wydarzenie: „Tutaj niegdyœ
sta³o miasto, które zosta³o zniszczone milczeniem”.

Zniszczone milczeniem! Autor pisze dalej: „Ach,
niestety! Zginê³y miliony… ̄ yli zapomniani przez innych,
umarli nieostrze¿eni przez nikogo: nikt siê o nich nie za-
troszczy³”.

Drogi wierz¹cy przyjacielu – masz usta, jêzyk i od-
dech. Pozwól, ¿e zapytam: a masz serce? Jeœli tak, ko-
rzystaj z chwili, „b¹dŸ w pogotowiu w ka¿dy czas, dogo-
dny czy niedogodny” (2. Tym. 4,2). ¯yj dla Chrystusa
i drogich mu dusz. Rzesze wokó³ Ciebie zmierzaj¹ wprost
na potêpienie, zaœ Pan jest tu¿ tu¿. Dobrze wiesz o nad-
chodz¹cym s¹dzie, znasz zag³adê, jaka oczekuje tych,
którzy odrzucili Chrystusa. Skorzystaj z dostêpnej lite-
ratury; swym ¿yciem, wargami rozniecaj œwiat³o œwiade-
ctwa (Fil. 2, 15-16).
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Anastazego, Wincentego

CZWARTEK

22

731

1604

22 — 343
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1906

Boga nikt nigdy nie widzia³, lecz jednorodzony Syn,
który jest w ³onie Ojca, objawi³ go.

Ewangelia Jana 1,18

Bóg nas kocha!

Nigdy nie moglibyœmy wiedzieæ o Jego mi³oœci, gdyby
sam Bóg nam siê nie objawi³. Jednak On pragn¹³, abyœmy
Go poznali, dlatego pos³a³ na œwiat swojego jednoro-
dzonego Syna, który ¿y³ na ziemi i umar³ na krzy¿u.
Poniewa¿ Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym, który jest
w ³onie Ojca, móg³ objawiæ nam wszystko, co jest w sercu
Boga.
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Przez swoje ¿ycie Pan Jezus pokaza³, jak bardzo Bóg
umi³owa³ wszystkich ludzi. Jego czyny œwiadczy³y o tym,
¿e widzia³ z³y stan cz³owieka, dlatego „chodzi³, czyni¹c
dobrze i uzdrawiaj¹c wszystkich opêtanych przez diab³a”
(Dz. Ap. 10,38). Przez swoje s³owa wskazywa³ zaœ ludziom
drogê ³aski, prowadz¹c¹ do zbawienia ich dusz.

Mi³oœæ Bo¿a zosta³a te¿ w szczególny sposób obja-
wiona na krzy¿u. Tam Jezus umar³, aby nas uratowaæ
przed wiecznym s¹dem. Bóg z³o¿y³ Go jako ofiarê za nas,
abyœmy mogli byæ uwolnieni spod panowania diab³a,
grzechu i œmierci. Przez œmieræ jego Syna, my, którzy
niegdyœ byliœmy wrogami Bo¿ymi, a pokutuj¹c, przy-
jêliœmy Go przez wiarê, staliœmy siê teraz Jego dzieæmi!
Có¿ mog³oby nam wyraŸniej objawiæ mi³oœæ Bo¿¹?

Nigdy nie bêdziemy w stanie wystarczaj¹co doceniæ
tego cudu, ¿e Syn Bo¿y sta³ siê cz³owiekiem. I w jak ma³ym
stopniu jesteœmy w stanie zrozumieæ to, co wydarzy³o
siê na krzy¿u! Tam Bóg objawi³ nieskoñczon¹ mi³oœæ
do nas, ofiaruj¹c swojego jedynego Syna.
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Ildefonsa, Rajmunda

PI¥TEK

23

Ksiêga Psalmów 51,6

23 — 342
841

2027
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Przeciwko tobie samemu zgrzeszy³em i uczyni³em to,
co z³e w twoich oczach, abyœ okaza³ siê sprawiedliwy
w wyroku swoim, czysty w s¹dzie swoim.

Bóg wyraŸnie stwierdza w swoim S³owie, ¿e nie ma
cz³owieka, który by nie zgrzeszy³. „Nie ma ani jednego
sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumia³, nie masz, kto
by szuka³ Boga; wszyscy zboczyli, razem stali siê nieu¿y-
tecznymi, nie masz, kto by czyni³ dobrze, nie masz ani
jednego; Nie ma bowiem ró¿nicy, gdy¿ wszyscy zgrzeszyli
i brak im chwa³y Bo¿ej” (Rzym. 3,10-12.22-23). Na takie
stwierdzenie, które w jednoznaczny sposób os¹dza
cz³owieka, mo¿emy zareagowaæ w dwojaki sposób:
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- Uwa¿amy siebie za sprawiedliwych - bagatelizuje-
my swe grzechy, usprawiedliwiamy swoje postêpowanie
i pokazujemy, ¿e inni s¹ o wiele gorsi od nas - podwa¿aj¹c
tym samym os¹d Bo¿y.

-   Uwa¿amy, i¿ to Bóg jest sprawiedliwy - uznajemy,
¿e to On okreœla, co jest dobre a co z³e, i ¿e swymi
grzechami zas³u¿yliœmy na karê - zgadzaj¹c siê tym samym
z Bo¿ym os¹dem.

Dopóki sami siê usprawiedliwiamy, Bóg musi nas
potêpiæ. Mo¿e nas usprawiedliwiæ dopiero wówczas, gdy
os¹dzimy swoje postêpowanie i przez wiarê przyjdziemy
do Pana Jezusa, by u Niego szukaæ wyratowania z grzechów.

Jako ludzie, z natury jesteœmy dumni i niechêtnie
przyznajemy siê do winy. Ale gdy ukorzymy siê przed
Bogiem i wyznamy swoje grzechy, doœwiadczymy Jego
cudownej ³aski; na podstawie dzie³a zbawienia dokonanego
na krzy¿u Golgoty przez Syna Bo¿ego, Jezusa Chrystusa
Bóg wybaczy nam wszystkie winy.

Gdyby Pan chcia³ siê z nami prawowaæ, iœæ w s¹d,
Któ¿ z nas by przed Nim ostaæ siê móg³?
Lecz kto swe grzechy porzuci, kto wyzna swój b³¹d,
Ten œmie spojrzeæ w twarz Jego bez trwóg!
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Felicji, Tymoteusza

SOBOTA

24

24 — 341
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729

1608

Jak jeleñ pragnie wód p³yn¹cych, Tak dusza moja prag-
nie ciebie, Bo¿e! Dusza moja pragnie Boga, Boga ¿ywego.
Kiedy¿ przyjdê i uka¿ê siê przed obliczem Boga?

Ksiêga Psalmów 42,2-3

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 42

Rozmyœlania nad Psalmem 42

Pomimo tego, i¿ Psalmy maj¹ w wiêkszoœci charakter
prorocki, zawieraj¹ i dla nas, chrzeœcijan, praktyczne
pouczenia, gdy¿ Bóg wierz¹cych Starego Testamentu jest
równie¿ naszym Bogiem, którego przez wiarê w Jezusa
Chrystusa mo¿emy nazywaæ naszym Ojcem.
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Psalm 42 razem z 43 (gdy¿ te dwa Psalmy stanowi¹
pewn¹ spójn¹ ca³oœæ) wprowadzaj¹ nas do drugiej czêœci
Ksiêgi Psalmów, zawieraj¹cej Psalmy od 42 do 72. Autor
tego Psalmu (autor zbiorowy – synowie Koracha) odczuwa
smutek z powodu tego, ¿e nie posiada z Bogiem bliskiej
spo³ecznoœci. Wspomnienie dawnych czasów, kiedy to
pielgrzymowa³ z innymi do œwi¹tyni wœród okrzyków
radoœci, wywo³uje w nim smutek i têsknotê.

Ten Psalm jest dla nas pouczeniem, aby nie w¹tpiæ –
nawet w najtrudniejszych chwilach. Psalmista pe³en
zaufania zwróci³ siê w modlitwie do Boga i powiedzia³
mu o wszystkim, co go martwi oraz o kpinach ludzi, którzy
go wyœmiewali, mówi¹c: „Gdzie jest twój Bóg?”. Wtedy
otrzyma³ pokrzepienie dla swojej duszy: „Ufaj Bogu!”.
Nastêpnie pe³en nadziei mówi: „gdy¿ jeszcze s³awiæ go
bêdê: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!”. Ktoœ
kiedyœ powiedzia³: „Nawet najciemniejsza noc ma swoje
gwiazdy, zaœ najd³u¿sz¹ noc koñczy poranek”. Te s³owa
s¹ aktualne równie¿ dla Ciebie i dla mnie.
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Paw³a, Mi³osza

NIEDZIELA

25
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25 — 340
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2304

Godzien jest ten Baranek zabity wzi¹æ moc i bogactwo,
i m¹droœæ, i si³ê, i czeœæ, i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo.

Ksiêga Objawienia 5,12

Dzisiejszy werset ze S³owa Bo¿ego opisuje niebiañski
chór, wys³awiaj¹cy w podziwie Pana Jezusa dlatego, ¿e by³
godzien przyj¹æ „moc i bogactwo, i m¹droœæ, i si³ê, i czeœæ,
i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo”. Ka¿dy z tych atrybutów
bywa³ niejednokrotnie przypisywany cz³owiekowi, ale
niestety nikt nie by³ godny ich posiadaæ i w³aœciwie z nich
korzystaæ:

- Król Nebukadnesar otrzyma³ od Boga wielk¹ moc.
Jako w³adca zabija³ b¹dŸ pozostawia³ przy ¿yciu ka¿dego,
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kogo chcia³. Niestety, swoj¹ moc wykorzysta³ do tego,
aby wszystkich ludzi przywieœæ do ba³wochwalstwa.
Nebukadnesar nie by³ godny tego, co Bóg mu podarowa³.

-  Król Salomon otrzyma³ od Boga wielkie bogactwo
oraz m¹droœæ. Niestety, liczne ¿ony, które posiada³, przy-
wiod³y go do oddawania czci bo¿kom. Tak¿e i on nie by³
godny.

- Samson by³ obdarzony przez Boga nadzwyczajn¹ si³¹.
Jednak jak zakoñczy³a siê jego historia? Umar³ jako nie-
wolnik filistyñski, poniewa¿ da³ siê uwieœæ swej kochance.
Tak¿e on nie by³ godny.

- Saul posiada³ wielk¹ chwa³ê, gdy¿ by³ pierwszym królem
Izraela. Jednak zamiast piastowaæ to stanowisko rzetelnie
i w pos³uszeñstwie Bogu, dzia³a³ samowolnie, szukaj¹c w³a-
snych korzyœci. Saul te¿ nie by³ godny.

¯aden cz³owiek nie zas³u¿y³ na to, aby otrzymaæ te
atrybuty. Tylko Jezus Chrystus potrafi³ w³aœciwie ich u¿ywaæ.
Zaœ w przysz³oœci Jego moc, bogactwo, m¹droœæ, si³a, czeœæ,
chwa³a oraz b³ogos³awieñstwo bêd¹ s³u¿yæ ku wys³awieniu
Boga oraz b³ogos³awieñstwu ludzi.
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Pauli, Polikarpa
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Ja jako œwiat³oœæ przyszed³em na œwiat, aby nie pozosta³
w ciemnoœci nikt, kto wierzy we mnie.

Ewangelia Jana 12,46

Biblia podaje nam wiele powodów, dla których Jezus
Chrystus, Syn Bo¿y, przyszed³  przed dwoma tysi¹cami lat
z nieba na tê ziemiê:

- „Ja siê narodzi³em i na to przyszed³em na œwiat, aby
daæ œwiadectwo prawdzie” (Ew. Jana 18,37). Przez
przyjœcie Pana na ziemiê, mo¿emy poznaæ, co jest prawd¹.
Jezus Chrystus objawi³ nam charakter swojego Ojca: On
jest jednoczeœnie sprawiedliwy i ³askawy. Ale tak¿e obja-
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wi³ nam prawdê  o cz³owieku: jest on grzesznikiem, który
w pe³ni zas³u¿y³ na Bo¿y s¹d.

- „Przyszed³ bowiem Syn Cz³owieczy, aby szukaæ i zbawiæ
to, co zginê³o” (Ew. £uk. 19,10). Mimo, ¿e Jezus Chrystus
bardzo dobitnie pokaza³ nam, ¿e wszyscy jesteœmy grze-
sznikami, nie przyszed³ jednak na ziemiê po to, aby nas
os¹dziæ. Nie, On przyszed³ po to, aby nas ratowaæ! Tym
samym znalaz³ rozwi¹zanie naszego problemu, jakim jest
grzech.

- „Albowiem Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby mu
s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i oddaæ swe ¿ycie na okup za wielu”
(Ew. Mar. 10,45). Ju¿ zanim siê narodzi³, zosta³o postano-
wione, ¿e umrze oddaj¹c swoje ¿ycie, aby zbawiæ wszy-
stkich grzeszników, którzy przyjd¹ do Niego w wierze.
Jezus odda³ swoje ¿ycie, aby uwolniæ nas z mocy grzechu.

- „Ja przyszed³em, aby mia³y ¿ycie i obfitowa³y” (Ew.
Jana 10,10). Dla wszystkich, którzy w Niego wierz¹, Pan
ma tak¿e wspania³y dar - ¿ycie wieczne.
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Angeli, Przybys³awa
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2. List do Koryntian 1,23-24

Ja zaœ wzywam Boga na œwiadka, na duszê moj¹, ¿e do
Koryntu nie przyby³em jeszcze tylko dlatego, ¿e chcê
was oszczêdziæ. Nie jakobyœmy byli panami nad wiar¹
wasz¹, ale i¿ jesteœmy wspó³pracownikami waszymi,
abyœcie radoœæ mieli; albowiem wiar¹ stoicie.

Pawe³ nie chcia³ przyjœæ do Koryntian, aby ze wzglêdu
na ich stan nie byæ zmuszonym do podjêcia srogich œrodków
karnoœci. Dlatego te¿ wyczekiwa³ pomyœlnych wieœci o po¿¹-
danym efekcie, jaki odniós³ pierwszy list, w którym surowo
karci³ ich za grzech i nieporz¹dek. Maj¹c ku nim gor¹c¹
mi³oœæ, ¿ywi³ po cichu nadziejê na nadejœcie czegoœ
lepszego. Nie przyj¹³ w³adczej pozycji nad ich wiar¹, lecz
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s³u¿y³ im jako pomocnik, aby mogli podnieœæ siê z upadku
i za¿ywaæ g³êbokiej radoœci.

Pierwszy rozdzia³ drugiego listu, o zupe³nie innym
tonie, aposto³ zamyka s³owami – albowiem wiar¹ stoicie.
S³owa te powinniœmy wzi¹æ sobie do serca. Gdyby Pawe³
przyj¹³ wobec nich w³adcz¹ pozycjê, ich wiara musia³aby
ustaæ. Mia³by co prawda woln¹ rêkê, aby wydaæ pewne
(zreszt¹ ca³kiem s³uszne) rozporz¹dzenia. Wszystko po-
sz³oby g³adko i jak po maœle – aposto³ oszczêdzi³by sobie
wielu nieprzespanych nocy, zaœ Koryntianom niepokoju
i duchowej udrêki. Poszliby za jego wskazaniami, ale auto-
matycznie i odruchowo. Ich postêpowanie, choæ okryte
³adn¹ pow³oczk¹, zosta³oby pozbawione niezbêdnej wiary.
Nied³ugo póŸniej zszokowaliby ka¿dego swoim upadkiem.

Dzisiaj roi siê od chrzeœcijan, którzy chcieliby prowa-
dziæ swe ¿ycie w oparciu o czyj¹œ wiarê. ¯yczyliby sobie,
¿eby mówiono im, co powinni uczyniæ. Najlepiej mieæ
gotow¹ receptê – niech kto inny siê mêczy i rozwi¹zuje
problemy! Sami gotowi s¹ pos³usznie post¹piæ wed³ug
otrzymanych wskazówek. Ale to nie funkcjonuje i przynosi
fatalne efekty! Spoczywaj¹c na wierze brata, nie stoimy,
lecz le¿ymy, po czym upadamy. Co wiêcej, nie przynosi
to b³ogos³awieñstwa dla osoby, na której wierze siê
opieramy, poniewa¿ rodzi u niej zdradliwe zami³owanie
do w³adczej pozycji.
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Walerego, Radomira

ŒRODA

28
Potem Pan... rzek³: (...) bêdê ciê pyta³.
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Ksiêga Joba 38,1. 3

Cztery pytania

„Szymonie, synu Jana, mi³ujesz mnie?” (Ew. Jana
21,16). Pytanie to zada³ Pan Jezus Szymonowi, czyli Pio-
trowi, ale mo¿e ono dotyczyæ równie¿ i naszej relacji
wobec Niego. Czy mi³ujemy Pana, czy nasze serce „bije”
dla Niego, i czy ka¿dego dnia cieszymy siê spo³ecznoœci¹
z Nim? Czy przypadkiem nie oziêb³a nasza pierwsza mi³oœæ
do Niego?
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„Czy to by³a odpowiednia pora przyjmowaæ pie-
ni¹dze, aby nabyæ za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzo-
dy owiec, i byd³o, i niewolników, i niewolnice?” (2. Król.
5,26). To pytanie  zada³ prorok Elizeusz swemu s³udze
Gehaziemu, który wy³udzi³ pieni¹dze od Naamana Syryj-
czyka. Spytajmy samych siebie: Czy naszym priorytetem
jest posiadanie jak najwiêcej  materialnych rzeczy? Czym
dla nas jest bogactwo i pieni¹dze? Czy znajduj¹c siê w
drodze do niebiañskiej ojczyzny powinniœmy poœwiêcaæ
siê pomna¿aniu swego maj¹tku?

„Co tu robisz, Eliaszu?” (1. Król. 19,9). Pan Jezus chce
us³yszeæ równie¿ od nas, gdzie jesteœmy i co robimy. Czy
przebywamy tylko tam, gdzie On sobie tego ¿yczy,
w miejscu wskazanym przez Niego? Jeœli tak jak Eliasz,
jesteœmy w niew³aœciwym miejscu, to Pan zapytuje nas,
co tam robimy.

„Gdzie¿ jest wiara wasza?” (£uk. 8,25). Tak jak w
przypadku uczniów, Pan Jezus wystawia czasem nasz¹
wiarê na próbê. Ale czy wtedy jesteœmy w stanie z³o¿yæ
na Niego wszystkie nasze troski? A mo¿e poddajemy siê,
ufaj¹c jedynie swoim w³asnym si³om?  By³oby to smutne,
gdyby po ciê¿kich doœwiadczeniach Pan musia³ nas
zapytaæ: „a gdzie jest twoja wiara?”.
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Zdzis³awa, Franciszka
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Bo có¿ pozostaje cz³owiekowi z ca³ego jego trudu i po-
rywów jego serca, którymi siê trudzi pod s³oñcem, skoro
ca³e jego ¿ycie jest tylko cierpieniem, a jego zajêcia
zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie zaznaje
spokoju? To równie¿ jest marnoœci¹.

Ksiêga Kaznodziei Salomona 2,22-23

Ju¿ od dawna szeroko rozpowszechnione jest prze-
konanie, ¿e wielcy tego œwiata – miliarderzy, arystokracja,
s³awne gwiazdy filmowe, utalentowani artyœci czy znani
pisarze wiêcej maj¹ z ¿ycia ni¿ inni.

Jednak pozory myl¹. Król Salomon, kaznodzieja z po-
wy¿ej zacytowanego wiersza, który nie odmówi³ sobie
niczego, lecz zakosztowa³ wszystkiego, co tylko istnieje,
nie znalaz³ w tych rzeczach trwa³ego zaspokojenia. Pa³ace,
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kobiety, wielkie po³acie ziemi, cudowne parki, winnice,
skarby, z³oto i srebro – wœród tego nie znalaz³ nic, w czym
jego serce osi¹gnê³oby trwa³¹ radoœæ (w. 10-11).

Równie¿ i Goethe, znany niemiecki poeta, ostrzega
przed iluzjami: „Zawsze uwa¿ano mnie za szczególnego
szczêœliwca i wybrañca losu. Nie chcê siê u¿alaæ. Niemniej
jednak moje ¿ycie by³o zawsze napiêtnowane przez trud,
zmagania i pracê. Chyba mogê powiedzieæ, ¿e w ci¹gu
d³ugich 57-u lat, które prze¿y³em, nie przypominam sobie
choæby miesi¹ca, w którym odczuwa³bym prawdziwe
zadowolenie. Moje ¿ycie przypomina raczej ci¹g³e toczenie
siê kamienia, który nieustannie walczy o to, aby siê pod-
nieœæ”.

Gonitwa za szczêœciem, pokojem i spoczynkiem musi
zakoñczyæ siê fiaskiem, je¿eli nasze spojrzenie pozostaje
przykute do rzeczy tego doczesnego œwiata. W nasze wnê-
trze zosta³a w³o¿ona têsknota za czymœ g³êbszym, za wie-
cznymi wartoœciami, któr¹ uciszyæ mo¿e jedynie wieczny
Bóg. Ju¿ Salomon mówi³ o tym: „Wiecznoœæ w³o¿y³ w ich
serca” (Kazn. 3,11).

Jezus Chrystus zaprasza ka¿dego. On mówi: „Ka¿dy,
kto pijê tê wodê, znowu pragn¹æ bêdzie; ale kto napije siê
wody, któr¹ Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³ na wieki, lecz
woda, któr¹ Ja mu dam, stanie siê w nim Ÿród³em wody
wytryskuj¹cej ku ¿ywotowi wiecznemu” (Ew. Jana 4,13-
14).
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Macieja, Martyny
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I sta³o siê, ¿e umar³ ¿ebrak, i zanieœli go anio³owie na
³ono Abrahamowe; umar³ te¿ bogacz i zosta³ pochowany.
A (…) w krainie umar³ych cierpia³ mêki…

Ewangelia £ukasza 16,22-23

Przechadzaj¹c siê po cmentarzu, natkn¹³em siê na
krótki mora³ wygrawerowany na jednym z nagrobków:
„Przystañ, przychodniu, i pomyœl chwilê,/ jakim ty teraz,
ja niegdyœ by³em;/ jakim jam teraz, te¿ bêdziesz i ty,/
b¹dŸ na œmieræ gotów i za mn¹ idŸ!”. Ktoœ, kto przeczyta³
najwidoczniej owe linijki, wyry³ pod spodem odpowiedŸ:
„O, nie tak szybko! - Powiedz¿e wpierw mi/ którêdyœ
chodzi³ cz³owiecze ty?”. Choæ ten nietypowy dialog mo¿e
wywo³aæ u niejednego pob³a¿liwy uœmiech, niemniej
jednak niesie z sob¹ wcale niebanalne przes³anie. Mówi o
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dwóch powa¿nych faktach, które potwierdza powy¿szy
cytat z Biblii. Po pierwsze – ka¿dego cz³owieka nawiedza
œmieræ, po drugie – kurs obrany za ¿ycia na ziemi deter-
minuje wieczne przeznaczenie ludzkiej duszy.

Œmieræ dzia³a jak wielki niwelator ca³ej ludzkoœci.
Znosi wszelkie widoczne na ziemi ró¿nice: bogatego równa
z biednym, ma³ego z wielkim, œwiêtego z grzesznikiem.
Ziemska dola bogacza ró¿ni³a siê nieprzeciêtnie od tej
£azarza – ale po œmierci ich role ca³kowicie siê odwróci³y.
W historii tej Pan uchyla na chwilê zas³onê i pozwala nam
rzuciæ przelotne spojrzenie w niewidzialny œwiat zmar³ych.

£azarz jest w raju – miejscu pociechy i odpoczynku,
zaœ bogacz w krainie umar³ych – miejscu mêki. £azarz nie
znalaz³ siê w raju z racji swego smutnego losu na ziemi,
zaœ bogacz nie trafi³ na miejsce tortur z powodu bogactwa.
Ich poœmiertny los by³ rezultatem wyborów, jakie podjêli
za ¿ycia.

£azarz œwiadomie z³o¿y³ swe zaufanie w Chrystusie
i posiad³ w Nim zbawienie, podczas gdy bogacz pok³ada³
z³udn¹ ufnoœæ w maj¹tku. Gdy w krainie umar³ych próbowa³
naprawiæ swój b³¹d, okaza³o siê, ¿e by³o ju¿ na to za póŸno.
Po œmierci nasz wieczny stan jest nieodwracalny. „Szeroka
jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatra-
cenie, a wielu jest takich, którzy przez ni¹ wchodz¹. A cia-
sna jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ywota”
(Mat. 7,13-14). W którym kierunku pod¹¿asz?
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Marceli, Ludwiki
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Lecz Bóg jest wierny i nie dopuœci, abyœcie byli kuszeni
ponad si³y wasze, ale z pokuszeniem da i wyjœcie,
abyœcie je mogli znieœæ. 1. List do Koryntian 10,13

Ktoœ trafnie porówna³ ¿ycie wierz¹cego cz³owieka
do tarczy zegarowej, po której stale obrotowym ruchem
poruszaj¹ siê dwie wskazówki. Wskazówki te, to jakby
rêce Bo¿e, których dzia³anie dostrzegamy w naszym ¿yciu.

Ma³a wskazówka, godzinowa, oznacza wychowuj¹c¹
nas rêkê Bo¿¹, natomiast du¿a wskazówka, minutowa,
oznacza Jego ³askê. Ta du¿a, wskazówka prób i doœwiad-
czeñ naszego ¿ycia, przesuwa siê bardzo powoli. Bóg
dopuszcza w naszym ¿yciu szereg ró¿nych doœwiadczeñ,
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przez które wychowuje nas dla siebie oraz poddaje próbie
nasz¹ wiarê.

Ka¿de dziecko Bo¿e musi poznaæ to nie zawsze
przyjemne wychowywanie przez Pana. Podczas gdy
wskazówka godzinowa porusza siê tak powoli, wskazówka
minutowa - ta œwiadcz¹ca o ³asce - obraca siê dwanaœcie
razy szybciej. Czy¿ nie jest to piêkn¹ ilustracj¹ obfitoœci
³aski, któr¹ Bóg tak hojnie okazuje nam w naszym ¿yciu?
Tej ³aski doœwiadczamy szczególnie wyraŸnie w³aœnie w
czasie prób – symbolizuje to du¿a wskazówka ci¹gle prze-
suwaj¹ca siê nad ma³¹.

Obie wskazówki s¹ stabilnie osadzone na wspólnej,
mocnej osi, która jest obrazem niezmiennej mi³oœci
naszego Boga i Ojca. To z Jego mi³uj¹cego serca pochodzi
wszystko, czego pozwala On nam doœwiadczaæ.

Poniewa¿ Bóg nas mi³uje, czasami musi nas karciæ.
Zsy³a na nas cierpienia, próby, problemy, aby doprowadziæ
nas do wyznaczonego przez siebie celu. Jak¿e dobrze,
gdy wiemy, ¿e Jego druga rêka, rêka obdarowuj¹ca
obficie ³ask¹, tak¿e jest zawsze z nami, aby nas wesprzeæ,
pokrzepiæ, dodaæ si³ i otuchy! Potrzebujemy obu tych
r¹k, aby duchowo wzrastaæ.
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Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi
czciciele bêd¹ oddawali Ojcu czeœæ w duchu i w
prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak
czeœæ oddawali. Ewangelia Jana 4,23

S³owa te dzia³aj¹ na sumienie wierz¹cego cz³owieka.
Jeœli nale¿ysz do odkupionych Pana, pozwól, ¿e zadam Ci
pytanie: Czy kiedykolwiek oddawa³eœ ju¿ Bogu Ojcu naj-
wy¿sz¹ czeœæ – uwielbienie – w duchu i w prawdzie? A mo¿e
zadowala³eœ siê udzia³em w rytmach muzyki œwiata i mart-
wych rytua³ach? W istocie wiesz przecie¿ dobrze, ¿e nie
mo¿emy w nich uczestniczyæ, gdy¿ zawracaj¹ do ohydnych
i wyrafinowanych praktyk kultów ba³wochwalczych.
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Aposto³ Pawe³ rozpozna³ to niebezpieczeñstwo, wkra-
daj¹ce siê miêdzy wierz¹cych w Galacji, którzy przejmuj¹c
np. ¿ydowskie ceremonie, zawracali do „s³abych i nêdznych
¿ywio³ów” tego œwiata (Gal. 4,9). Ale có¿ odczuwa³by ten
aposto³, gdyby ujrza³ aktualny stan rzeczy? Temu, co siê
dzieje dziœ, powagi dodaje smutny fakt, ¿e ten zgubny
stan postêpujê z ka¿dym dniem naprzód. Nie zmieni siê to
a¿ do momentu, kiedy nast¹pi jego kres wraz z chwil¹
objawienia siê Pana Jezusa z niebios w ogniu p³omienistym,
wymierzaj¹cego karê tym, którzy nie znaj¹ Boga, oraz
tym, którzy nie s¹ pos³uszni ewangelii Pana naszego Jezusa
(2. Tes. 1,7-8). Ale jako zbawieni, czy nie zostaliœmy pozo-
stawieni tu po to, aby ju¿ teraz przynosiæ Bogu nale¿n¹
czeœæ – i to „w duchu i w prawdzie”?

Drodzy bracia w Chrystusie! Niech uwielbienie „w du-
chu i w prawdzie” bêdzie d¹¿eniem i chlub¹ Waszych serc!
Nie pozwólcie, by te wznios³e s³owa „w duchu i w praw-
dzie” zast¹pi³a pusta, niegodna paplanina! Zbyt czêsto ma
to miejsce poœród nas. Mówiæ o uwielbieniu nie oznacza
wcale automatycznie uwielbienia – jako oddawania Bogu
najwy¿szej czci, zgodnej z Jego œwiêtymi oczekiwaniami!
Prawdziwe chrzeœcijañskie oddawanie czci jest wyrazem
tego, co znajduje siê w sercu nowego cz³owieka, które
przez Ducha Œwiêtego posiad³o zdolnoœæ rozpoznania i zna-
lezienia swojej g³êbokiej radoœci oraz doskona³ego zaspo-
kojenia w Synu i w Ojcu.
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Marii, Miros³awa

PONIEDZIA£EK
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Tak mówi Pan (…): Spisz sobie wszystkie s³owa, które
mówi³em do ciebie w ksiêdze. Ksiêga Jeremiasza 30,2

Gdy¿ nie jest to dla was s³owo puste, lecz jest ono
waszym ¿yciem.

5. Ksiêga Moj¿eszowa 32,47

Biblia
Biblia jest najczêœciej kupowan¹ i czytan¹ ksiêg¹

œwiata. Na przestrzeni wieków zosta³a przet³umaczona –
w ca³oœci czy te¿ czêœciowo – na oko³o 3000 ró¿nych jêzyków
i dialektów.

Dlaczego ta stara ksiêga jest wci¹¿ tak aktualna? –
Poniewa¿ sam Bóg przemawia przez ni¹ do nas, objawiaj¹c
siê w niej osobiœcie. To w³aœnie przez Bibliê przekazuje
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nam wszystko, co musimy wiedzieæ, aby Go poznaæ i pro-
wadziæ szczêœliwe ¿ycie w spo³ecznoœci z Nim.

Jezus Chrystus jest centralnym tematem tej ksiêgi,
zaœ sam Bóg jej autorem. Biblia jest prawd¹ – jej relacje
s¹ porêczone i pewne. Biblia mówi o ¿yciu wiecznym i sta-
wia cz³owieka przed decyzjami najwy¿szej wagi. Otwiera
wrota, przez które mo¿na dojrzeæ przysz³oœæ ludzkoœci,
narodów i ca³ej ziemi. Biblia pociesza i wzmacnia – jest
niezast¹pion¹ pomoc¹ i przewodnikiem w problemach,
jakie niesie ze sob¹ ¿ycie. Stanowi duchowy pokarm,
którego potrzebuje ka¿dy cz³owiek. Jest œwiat³em, które
rozœwietla œcie¿kê naszego ¿ycia.

Ka¿dy, kto czyta j¹ ze szczer¹ modlitw¹ i przyjmuje
w wierze jako S³owo Bo¿e, dojdzie do poznania wiecznego
szczêœcia w Zbawicielu grzeszników – Panu Jezusie Chry-
stusie, a jego stracone ¿ycie nabierze najg³êbszego sensu.

Podsumowuj¹c treœæ i przes³anie Biblii, mo¿na powie-
dzieæ krótko, jak uczyni³ to niegdyœ aposto³ Jan, który
zamkn¹³ sw¹ ewangeliê s³owami: „Te zaœ s¹ spisane, abyœ-
cie wierzyli, ¿e Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyœ-
cie wierz¹c mieli ¿ywot w imieniu jego” (Ew. Jana 20,31).
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B³a¿eja, Oskara
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34 — 331
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628
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1626

3
Albowiem jestem tego pewien, ¿e ani œmieræ, ani ¿ycie,
ani anio³owie, ani potêgi niebieskie, ani teraŸniejszoœæ,
ani przysz³oœæ, ani moce, ani wysokoœæ, ani g³êbokoœæ,
ani ¿adne inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od
mi³oœci Bo¿ej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym. List do Rzymian 8,38-39

Jezus uda³ siê na krzy¿ jak Baranek prowadzony na
rzeŸ. Tam „cierpia³ za grzechy, sprawiedliwy za nie-
sprawiedliwych, aby nas przywieœæ do Boga”. „Zosta³ wyda-
ny za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla uspra-
wiedliwienia naszego” (Rzym. 4,25). Zatem Bóg, usprawie-
dliwiaj¹c grzesznika, który wierzy w Jezusa, nie rezygnuje
ze swych sprawiedliwych roszczeñ co do grzechu, gdy¿
Jezus zap³aci³ pe³n¹ cenê, ponosz¹c sprawiedliw¹ karê
Bo¿¹.
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Czy wierzysz w Syna Bo¿ego? Jeœli tak, Bóg udostêpnia
Ci pe³n¹ wartoœæ ofiary Jezusa. Czy¿ nie jest to cudowna
droga zbawienia, godna samego Boga? Jego mi³oœæ,
kosztowna chwa³a Jego Syna i zbawienie grzesznika s¹ œciœle
ze sob¹ powi¹zane. Jaka¿ niepojêta ³aska, jaka¿ chwa³a,
¿e Syn Bo¿y wykona³ ca³e dzie³o, za co zostanie uhono-
rowany wszelk¹ s³aw¹ i czci¹, zaœ Ty i ja, wierz¹c w Niego,
otrzymujemy z Jego mozo³u pe³niê b³ogos³awieñstwa, a¿
do ostatniej kropli!

Mo¿e zapytasz: „Ale dlaczego nie posiadam pewnoœci
zbawienia? Moje uczucia mówi¹ mi jednego dnia, ¿e jestem
zbawiony, drugiego zabieraj¹ mi tê nadziejê. Jestem jak
miotany sztormem, niezakotwiczony statek”.

Oto i w tym w³aœnie tkwi ca³y b³¹d! Czy s³ysza³eœ
kiedyœ o takim kotwiczeniu okrêtu, by kotwicê mocowaæ
wewn¹trz statku, na przyk³ad do jego pok³adu? Ka¿dy
rozumie, ¿e kotwica potrzebuje solidnego umocowania
na zewn¹trz. Tak i niezachwiana ufnoœæ w wartoœæ œmierci
Chrystusa jest jedynie w stanie daæ Ci poszukiwane
schronienie i wieczne bezpieczeñstwo. Nie ³udŸ siê, ¿e
Twoje uczucia pozwol¹ Ci to osi¹gn¹æ. Z³ó¿ w Nim swe
zaufanie i nie polegaj ju¿ na Twych zwodniczych uczuciach!
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Andrzeja, Weroniki

ŒRODA

4

35 — 330
1723

657

712

1628

Obawiam siê jednak, a¿eby nie by³y odwiedzione
umys³y wasze od prostoty i czystoœci wobec Chrystusa
w taki sposób, jak w swojej chytroœci w¹¿ uwiód³ Ewê.

BT, 2. List do Koryntian 11,3

Tendencja do wzdychania za czymœ skompliko-
wanym, niejasnym i wyszukanym, towarzyszy nam od
zawsze. Intelekt cz³owieka tego œwiata podpowiada
mu, ¿e ewangelia jest zbyt prosta oraz naiwna i dlatego
siê o ni¹ potyka. Równie¿ wierz¹cy, których siln¹ stron¹
jest ich intelekt, posiadaj¹ nadmiern¹ sk³onnoœæ w tym
samym kierunku. Je¿eli w tej kwestii nie postêpuj¹ w
duchu os¹dzania samych siebie, ich g³êbokie, niejasne
i zawik³ane myœli, prêdzej czy póŸniej skoñcz¹ siê
czymœ, co odwiedzie ich od prostoty wobec Chrystusa.
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Umys³ jest bardzo wa¿n¹ czêœci¹ istoty cz³owieka.
Nic te¿ dziwnego, ¿e to w³aœnie przeciwko niemu wy-
mierzone s¹ najostrzejsze i najchytrzejsze podstêpy
szatana. Co prawda, równie¿ sfera emocjonalna i su-
mienie stanowi¹ wa¿n¹ czeœæ naszej istoty. Problem
polega na tym, ¿e inteligentna osoba szybka jest do
przypisywania umys³owi o wiele znaczniejszej pozycji
ni¿ ta, jakiej udziela jej Pismo. Zapomina, ¿e Bóg obja-
wi³ nam swoje prawdy nie dla usatysfakcjonowania
naszego intelektu, lecz po to, aby panowa³y nad naszym
sercem, przemawia³y do naszych sumieñ i rz¹dzi³y ¿y-
ciem. Gdy zdamy sobie z tego sprawê, natychmiast
odkryjemy obfitoœæ kosztownoœci, które warte s¹ tego,
by anga¿owaæ duchow¹ energiê w zanurzanie siê w g³ê-
bok¹ prostotê prawdy. Wówczas wszelkie kusz¹ce
marzenia o czymœ zawi³ym, nowatorskim, odkrywczym
i niejasnym od razu nas opuszcz¹.

Prostota wobec Chrystusa! – To jest to, czego nam
wszystkim potrzeba. Znaæ Go, mi³owaæ, trwaæ z Nim
w nierozerwalnej wiêzi serca, uwielbiaæ Go, s³u¿yæ Mu!
Je¿eli nasze umys³y skierowane s¹ ku Niemu w szczerej,
nieska¿onej prostocie, wszystko inne zostanie nam
dodane, my sami zaœ zostaniemy zachowani w ¿arliwej,
pierwszej mi³oœci. Pawe³ wiedzia³ dobrze, ¿e je¿eli sza-
tanowi uda siê zwieœæ œwiat³ych, intelektualnych Koryn-
tian w tym punkcie, to niebawem zapanuje na ca³ej
linii.
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Agaty, Adelajdy

CZWARTEK

5

36 — 329
1826

723

711

1630

Czy ten, który uczyni³ ucho, nie s³yszy? Czy nie widzi
ten, kto ukszta³towa³ oko? Ksiêga Psalmów 94,9

Bóg siê Tob¹ interesuje!

Czy czujesz siê czasami samotny, opuszczony?
Cierpisz, bo znajdujesz siê w jakiejœ trudnej sytuacji?
Myœlisz, ¿e nikt siê Tob¹ nie interesuje? Jeœli tak, to
chcia³bym Ciê pocieszyæ: nie jesteœ sam, nawet jeœli
tak Ci siê wydaje!

Bóg, Twój Stwórca, kocha Ciê i interesuje siê Tob¹.
On tak¿e sam zabiega o to, abyœ nawi¹za³ z Nim osobisty
kontakt. Mo¿esz siê do Niego modliæ. Bóg dla cz³owieka
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odwracaj¹cego siê od ¿ycia w grzechu ma zawsze
otwarte uszy, aby wys³uchaæ jego wo³ania.

Oprócz tego Bóg zatroszczy³ siê o to, abyœ nawi¹za³
z Nim osobist¹ relacjê. Nasze grzechy oddalaj¹ nas od
Boga, ale On postanowi³ uczyniæ coœ, aby to zmieniæ.
Pos³a³ swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, na zie-
miê, abyœmy mogli siê do Niego zbli¿yæ: „Albowiem tak
Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot
wieczny” (Jana 3,16).

Jezus Chrystus umar³ za Ciebie na krzy¿u Golgoty,
abyœ móg³ nawi¹zaæ now¹ relacjê z Bogiem. Spójrz na
swoje grzeszne ¿ycie, odwróæ siê radykalnie od grzechu
i wyznaj Mu wszystko, co w swoim ¿yciu uczyni³eœ z³ego!
Uwierz, ¿e On Ci wybaczy. Musisz to uczyniæ, aby Bóg
Ciê przyj¹³.

Dziêki temu bêdziesz mieæ ¿yw¹, szczêœliw¹
spo³ecznoœæ z Bogiem. Mo¿esz o ka¿dej porze wylewaæ
przed Nim swoje serce! On Ciê zrozumie i pomo¿e Ci
w ka¿dej sytuacji. Gdy bêdziesz czyta³ Bibliê, przez
swoje S³owo bêdzie do Ciebie mówi³ i da Ci odwagê
i pociechê w ka¿dym po³o¿eniu.
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Doroty, Bohdana
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Prawdziwa to mowa i w ca³ej pe³ni przyjêcia godna,
¿e Chrystus Jezus przyszed³ na œwiat, aby zbawiæ
grzeszników, z których ja jestem pierwszy.

1. List do Tymoteusza 1,15

U Chrystusa nie ma kategorii ludzi zbyt z³ych. Je¿eli
wrogowi naszych dusz nie uda siê nas przekonaæ, ¿e je-
steœmy zbyt dobrzy, aby potrzebowaæ Zbawiciela,  usi³o-
wa³ bêdzie wmówiæ nam, ¿e jesteœmy zbyt Ÿli i nie ma
dla nas ratunku. Ale to niemo¿liwe, gdy¿ „Chrystus Jezus
przyszed³ na œwiat, aby zbawiæ grzeszników, z których
–  mówi o sobie Pawe³ – ja jestem pierwszy”.

Je¿eli pierwszy i najgorszy z grzeszników zosta³ ju¿
zbawiony, ¿aden z nas nie ma powodu do rezygnacji:
„Gdzie zaœ grzech siê rozmno¿y³, tam ³aska bardziej
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obfitowa³a” (Rzym. 5,20). Bóg znajduje radoœæ w okazaniu
³aski najs³abszemu i najpodlejszemu z grzeszników, jak
równie¿ tym, którzy œnili o swej sprawiedliwoœci, lecz doszli
do s³usznego przekonania, ¿e ich prawoœæ jest w Jego
oczach jak „splugawiona szata” (Izaj. 64,6). Nie ma skute-
czniejszego sposobu przekonania innych i wywarcia na nich
b³ogos³awionego wp³ywu, jak osobiste œwiadectwo osoby,
która sama zosta³a zbawiona. Czysta teoria, jak s³uszn¹
by nie by³a, nie wystarcza. Jeœli ktoœ chce pozyskiwaæ du-
sze, musi sam doœwiadczyæ na sobie przemo¿nego dzia³ania
zbawczej ³aski. Wyp³ywaj¹ce z g³êbi serca s³owa „On mnie
zbawi³” dodaj¹ mocy  do g³oszonej wieœci, wywo³uj¹c
pewnoœæ i ufnoœæ w sercach s³uchaczy.

Saul z Tarsu przeœladowa³ Koœció³ Bo¿y. Ju¿ wtedy
Bóg zwraca³ siê ku Niemu w swoim sercu, a¿ nadesz³a
chwila, w której ca³kowicie objawi³ mu swoj¹ ³askê –
wówczas ciemiêzca Saul przeobrazi³ siê w Paw³a, pos³añca
Chrystusa. To ³aska zmieni³a tego cz³owieka w tak
przemo¿ny sposób. Upowa¿ni³a go do g³oszenia ewangelii.
W dzisiejszych czasach nie brakuje wykszta³conych
kaznodziei, lecz teolog, który jest nim jedynie z zawodu,
jest ohyd¹ w oczach Boga. Si³¹ napêdow¹ prawdziwego
s³ugi Bo¿ego jest bowiem mi³oœæ do Chrystusa, która
cechowa³a Paw³a i ca³¹ jego s³u¿bê.
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Ryszarda, Romualda
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Bo tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wynios³y, który
króluje wiecznie, a którego imiê jest "Œwiêty": Królujê
na wysokim i œwiêtym miejscu, lecz jestem te¿ z tym,
który jest skruszony i pokorny duchem, aby o¿ywiæ ducha
pokornych i pokrzepiæ serca skruszonych.

Ksiêga Izajasza 57,15

Gdy przychodz¹ na nas obci¹¿enia, gdy ¿yciem pry-
watnym lub zawodowym wstrz¹saj¹ kryzysy, wtedy zwykle
jesteœmy wdziêczni za ka¿de pokrzepienie i dobr¹ radê ze
strony przyjació³ lub ludzi, którzy pragn¹ nam przyjœæ z
pomoc¹. W takich okolicznoœciach popularne opinie
„m¹drych ludzi” oraz obiegowe i powierzchowne gadki to
za ma³o – potrzebujemy konkretnej pomocy, rozwi¹zañ
dostosowanych do naszych aktualnych problemów.
Oczywiœcie zak³adaj¹c, ¿e takie w ogóle istniej¹.
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Jednak¿e nawet wtedy, gdy nie ma ju¿ pociechy, gdy
nie pojawia siê ¿aden „promieñ nadziei”, nie musimy siê
za³amywaæ. W³aœnie w takich sytuacjach najlepsze zasto-
sowanie znajduje Biblia, S³owo Bo¿e. Ca³e mnóstwo bez-
nadziejnych sytuacji powstaje bowiem w³aœnie z tego
powodu, ¿e ludzie nie znaj¹ ju¿ Boga, nie znaj¹ Go tak¿e
jako „najpewniejsz¹ pomoc w utrapieniach” (Psalm 46,2).
Ale Bóg bez trudu panuje nad wszystkimi naszymi udrêkami
i beznadziejnym po³o¿eniem i chce w³aœnie szczególnie w
takich okolicznoœciach doprowadziæ do tego, by ludzie
wreszcie przypomnieli sobie o Nim. Szczêœliwy ten, kto
wspomni Nañ i zawraca do Niego z wyznaniem swojej winy!
Dla takich ludzi Bóg pos³a³ swojego Syna Jezusa Chrystusa
jako Zbawiciela. - Chrzeœcijanie maj¹ wielki przywilej
opierania siê na niezliczonych pokrzepiaj¹cych zapew-
nieniach „Ksiêgi Bo¿ej”, a te nigdy nie s¹ pustymi s³owami.
Stoi za nimi ca³y autorytet i godna zaufania prawdo-
mównoœæ ¿ywego Boga, który powiedzia³: „Oto Ja jestem
Pan, Bóg wszelkiego cia³a: Czy jest dla mnie coœ niemo¿-
liwego?” (Ks. Jeremiasza 32,27).

Tak i zamieszczone dziœ na pocz¹tku tej kartki s³owo
z Biblii bêdzie pokrzepieniem dla tego, kto s¹dzi, ¿e jest
ju¿ skoñczony, ¿e osi¹gn¹³ kres swoich si³. Tak, wielki
i wznios³y Bóg, który mieszka na wysokoœciach, pragnie
„wprowadziæ siê” do serca cz³owieka, który z czci¹ i bo-
jaŸni¹ liczy siê z Nim i ufa Jego S³owu.
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Piotra, ¯akliny
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Uczniowie zaœ byli pe³ni radoœci i Ducha Œwiêtego.

Dzieje Apostolskie 13,52

Radoœæ w Panu

Czy¿ okolicznoœci w ¿yciu chrzeœcijan z Antiochii by³y
a¿ tak sprzyjaj¹ce, ¿e mogli mieæ tyle radoœci? Nie, wrêcz
przeciwnie! Pawe³ i Barnaba zostali wyrzuceni z miasta
za to, ¿e zwiastowali  ewangeliê, co te¿ zapocz¹tkowa³o
przeœladowania ze strony pe³nych nienawiœci ¯ydów.

Tak¿e inni uczniowie Pana Jezusa, nie tracili swej
radoœci nawet wtedy, gdy znajdowali siê w trudnych
sytuacjach. I tak, gdy Pawe³ i Sylas po wych³ostaniu zostali
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wtr¹ceni do wiêzienia, modlili siê tam i œpiewem wielbili
Boga. Mo¿na by zapytaæ: sk¹d u tych m³odych ludzi,
pomimo cierpieñ i przeœladowañ by³o tyle radoœci? Ka¿dy,
kto uwierzy w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela,
otrzymuje przebaczenie grzechów i nowe ¿ycie. Otrzy-
muje te¿ Ducha Œwiêtego. Ta boska Osoba mieszka  w nim,
co nie pozostaje bez wp³ywu na jego ¿ycie. Jednym z b³o-
gos³awionych rezultatów tego „zamieszkiwania” jest radoœæ.

Sam Pan Jezus mówi o Duchu Œwiêtym: „On mnie
uwielbi, gdy¿ z mego weŸmie i wam oznajmi” (Ew. Jana
16,14). Dziêki temu uczniowie mieli œwiadomoœæ tego, kim
jest Pan Jezus. On sta³ siê dla nich Zbawicielem i Po-
mocnikiem, który ich mi³uje, a oni mogli Mu ufaæ bezgra-
nicznie i nigdy siê nie zawiedli. Dlatego te¿ wielbili Go
ca³ym sercem. On by³ w ich ¿yciu jedyn¹ nadziej¹ i celem
wiary. Czekali na Jego przyjœcie. Widzimy wiêc, ¿e ucznio-
wie mieli wiele powodów do radoœci - podobnie jak my
dzisiaj.

W mojej duszy radoœæ brzmi,
Gdy¿ wœród burz i jasnych dni,
Bo¿a d³oñ prowadzi mnie przez ¿ycia znój.
On nape³ni³ serce me,
B³oga pewnoœæ krzepi mnie,
¯e jest ze mn¹ Pocieszyciel mój.
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Jeœli siê kto nie narodzi na nowo, nie mo¿e ujrzeæ
Królestwa Bo¿ego.

Ewangelia Jana 3,3

Dwie mo¿liwoœci

a) Dwie mo¿liwoœci narodzin:
Ka¿dy cz³owiek urodzi³ siê na tej ziemi w sposób

naturalny, cielesny, aby ¿yæ na niej przez pewien krótki
czas. Jeœli jednak uwierzymy w Pana Jezusa, rodzimy
siê na nowo. Przez duchowe narodzenie siê na nowo
otrzymujemy ¿ycie wieczne i nale¿ymy do Boga i do
rodziny Bo¿ej.
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b) Dwie mo¿liwoœci ¿ycia:
Mo¿emy ¿yæ dla siebie samych, jeœli bêdziemy

nasze ¿ycie uwa¿aæ b³êdnie za nasz¹ w³asnoœæ, któr¹
mo¿emy dowolnie dysponowaæ. Jednak takie egoisty-
czne ¿ycie nie da nam tego, czego w g³êbi serca pra-
gniemy.

Jezus Chrystus zaprasza nas, abyœmy w Niego
uwierzyli i ¿yli dla Niego. Jedynie to uczyni nas pra-
wdziwie szczêœliwymi. „A umar³ za wszystkich, aby ci,
którzy ¿yj¹, ju¿ nie dla siebie samych ¿yli, lecz dla
tego, który za nich umar³ i zosta³ wzbudzony” (2. Kor.
5,15)

c) Dwie mo¿liwoœci œmierci:
Jeœli podczas naszego ¿ycia nie pojednamy siê z

Bogiem, to pomrzemy w naszych grzechach (Jana 8,24),
czego skutkiem bêdzie s¹d wieczny oraz wieczne i nie-
odwracalne potêpienie. Jeœli jednak wyznamy nasze
grzechy Bogu i zaufamy Zbawicielowi, to w Panu
umrzemy (Obj. 14,13) i po œmierci pójdziemy do nieba,
do Pana Jezusa.
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Elwiry, Jacentego
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Wszystkiego doœwiadczajcie (dos³. wszystko badajcie),
co dobre, tego siê trzymajcie.

1. List do Tesaloniczan 5,21

Strona tytu³owa pewnego chrzeœcijañskiego czaso-
pisma przyku³a moj¹ uwagê. Cytowa³a J. Edwardsa, wier-
nego amerykañskiego kaznodziejê XVIII. wieku. Przed-
stawia³a ona piêæ oznak, które pozwalaj¹ nam stwierdziæ,
¿e dane przebudzenie jest dzie³em Boga: 1. Wzmaga ono
szacunek ludzi do Jezusa jako Syna Bo¿ego i Zbawiciela.
2. Prowadzi do odwrócenia siê od grzechu ku œwiêtoœci. 3.
Powoduje wzrost zainteresowania i mi³oœci do Biblii, S³owa
Bo¿ego.  4. Utwierdza w fundamentalnych prawdach wiary.
5. Przyczynia siê do coraz to wiêkszej mi³oœci do Boga,
wzbudzaj¹c pragnienie s³u¿enia Mu i otoczeniu.
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Tych piêæ prostych sentencji jest bardzo pomocnych
przy ocenie plagi religijnych ruchów przebudzeniowych
w dzisiejszym chrzeœcijañstwie. Przygl¹daj¹c siê im bez
tych wskazówek, mo¿emy popaœæ w jedn¹ z dwóch
niebezpiecznych, opisanych poni¿ej skrajnoœci.

Pierwsze ekstremum polega na postrzeganiu ich wszy-
stkich jako cudowne dzia³anie Ducha Bo¿ego i ignorowaniu
g³osu tych, którzy nak³aniaj¹, aby zbadaæ je dok³adniej.

Druga skrajnoœæ prowadzi niektórych wierz¹cych do
dopatrywania siê we wszystkim dzia³ania szatana albo w
najlepszym razie – cielesnego entuzjazmu. Skutkuje to
krytykowaniem wszystkich, którzy wyra¿aj¹ pozytywne
opinie.

Uczynimy s³usznie, jeœli tych kilka prostych wskazówek
weŸmiemy sobie do serca, przenosz¹c nie tylko na ruchy
przebudzeniowe w dalekim œwiecie, ale te¿ na osobiste
¿ycie i zborowe na miejscu, do którego nale¿ymy. Je¿eli
w naszych w³asnych sercach ma miejsce szczere przebu-
dzenie, to bêdziemy mogli je rozpoznaæ po pragnieniu
inwestowania swojego czasu w rozwa¿anie S³owa Bo¿ego
i zag³êbianie siê w Jego prawdy. Nasza mi³oœæ do Pana
Jezusa i zapa³ do s³u¿by bêd¹ wzrastaæ z ka¿dym dniem.
Pamiêtajmy, ¿e czyste i prawdziwe przebudzenie zaczyna
siê zawsze zbli¿eniem w³asnego serca do Boga i pragnieniem
przyci¹gniêcia innych do Niego.
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Marii, Lucjusza

ŒRODA

11

1. List Piotra 5,6-7

42 — 323
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Ukórzcie siê wiêc pod mocn¹ rêkê Bo¿¹, aby was
wywy¿szy³ czasu swego. Wszelk¹ troskê swoj¹ z³ó¿cie
na niego, gdy¿ On ma o was staranie.

Pan Jezus nie obiecywa³ wierz¹cym, ¿e omin¹ ich w
¿yciu ró¿nego rodzaju doœwiadczenia i problemy. Przycho-
dzi³y i przychodz¹ chwile, które s¹ dla nas trudne. Dzisiejszy
werset ze S³owa Bo¿ego jest wskazówk¹, jak mamy
zachowaæ siê w takich w³aœnie okolicznoœciach:

Zamiast winiæ Boga za sytuacjê, w której siê znale-
Ÿliœmy, przyjmijmy to w pokorze, zgadzaj¹c siê z tym, co
On czyni, choæ czêsto dla nas, ludzi, jest to doœæ trudne.
Jednak, gdy mamy przeœwiadczenie, ¿e Pan jest zawsze
z nami, to nasze serce bêdzie spokojne nawet w trudnych
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sytuacjach, a my sami nie bêdziemy opanowani przez
niepotrzebne obawy czy strach. Zazwyczaj potrzeba nam
wiêcej czasu, by zrozumieæ, ¿e wszystko, co nas w ¿yciu
spotyka, jest za przyzwoleniem Pana, który mówi w swoim
S³owie: „ode mnie wysz³a ta sprawa” (2. Kron. 11,4).

Zamiast poddawaæ siê zw¹tpieniu, gdy przychodz¹
trudnoœci i problemy, powinniœmy je wszystkie z³o¿yæ na
Pana. Jak dobrze, ¿e mamy tak¹ mo¿liwoœæ! Nasz Bóg
zawsze ma „otwarte ucho”, aby nas wys³uchaæ. Jemu
mo¿emy powiedzieæ o wszystkim, równie¿ o tym, co nam
ci¹¿y. U Niego znajdziemy pomoc zawsze: wtedy, gdy
jesteœmy ca³kiem zrezygnowani i wtedy, gdy nie wiemy,
jak  post¹piæ. On mi³uje nas i ma o nas staranie. Pamiêtaj:
jedynie Bóg zawsze ci dopomo¿e!

Gdy ciebie otocz¹ cierpienia i smutki,
I ciê¿ko ci bêdzie, by zwalczyæ, co z³e,
Pamiêtaj, ¿e Zbawca twój patrzy w tej chwili,
I On sw¹ cudown¹ ci pomoc daæ chce.
Na los swój siê nie skar¿ i nie traæ nadziei,
Zaufaj Mu szczerze i wierz.

Gdy chmury zw¹tpienia zawisn¹ nad tob¹,
A rozpacz i boleœæ rozpiera ci pierœ,
To spójrz na Jezusa, On powsta³ ju¿ z grobu,
On wszystko zwyciê¿y³ - wiêc patrz Nañ i wierz!
Pamiêtaj, ¿e Zbawca twój patrzy w tej chwili,
A On da zwyciêstwo ci te¿.
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Eulalii, Radzimierza

CZWARTEK
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43 — 322
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Jednak¿e nie omieszka³ dawaæ o sobie œwiadectwa przez
dobrodziejstwa, daj¹c wam z nieba deszcz i czasy
urodzajne, nape³niaj¹c pokarmem i radoœci¹ serca
wasze. Dzieje Apostolskie 14,17

¯aden cz³owiek nie mo¿e zobaczyæ Boga. Ale czy to
oznacza, ¿e Go nie ma? – Có¿ za g³upi wniosek! Kto podziela
pogl¹d, ¿e to, czego nie widzi, nie istnieje, powinien w³o¿yæ
palec do gniazdka. Choæ nie mo¿emy ogl¹daæ Boga naocznie
i namacalnie, to w ró¿noraki sposób da³ On wyraz swojej
niezaprzeczalnej egzystencji:

1. Poprzez przyrodê (naturê). To w³aœnie po dziele
rozpoznaje siê mistrza: „To, co o Bogu wiedzieæ mo¿na,
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jest dla nich jawne, gdy¿ Bóg im to objawi³. Bo niewidzial-
na jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mog¹
byæ od stworzenia œwiata ogl¹dane w dzie³ach i poznane
umys³em, tak i¿ nic nie maj¹ na swoj¹ obronê” (Rzym.
1,19-20).

2. Przez sumienie i osobiste doœwiadczenia. Bóg
da³ ka¿demu cz³owiekowi sumienie, aby móg³ rozró¿niaæ
dobro od z³a (Rzym. 2,15). W ró¿norakich okolicznoœciach
naszego ¿ycia pozwala nam czêsto doœwiadczaæ swojej
dobroci (Ew. Mat. 5,45; Dz. Ap. 17,25).

3. Przez spe³nione proroctwa. Bóg, który sam zna przy-
sz³oœæ, oznajmi³ w Biblii wiele proroctw, które siê spe³ni³y.
„Wspomnijcie (...), ¿e Ja jestem Bogiem i nie ma innego,
jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od pocz¹tku
zwiastowa³em to, co bêdzie, i z dawna to, co jeszcze siê nie
sta³o. Ja wypowiadam swój zamys³, i spe³nia siê on, i do-
konujê wszystkiego, czego chcê” (Izaj. 46,9-10).

4. Przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna. W Nim Bóg
objawi³ siê w pe³ni. „Boga nikt nigdy nie widzia³, lecz
jednorodzony Syn, który jest w ³onie Ojca, objawi³ Go”
(Ew. Jana 1,18).

Bóg siê objawi³! Teraz zaœ ka¿dy, kto chce, mo¿e do-
œwiadczaæ Jego bliskoœci i niezg³êbionej mi³oœci.
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Grzegorza, Katarzyny

PI¥TEK

151

1100
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Ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ, bo ich uczynki by³y
z³e. Ka¿dy bowiem, kto Ÿle czyni, nienawidzi œwiat³oœci
i nie zbli¿a siê do œwiat³oœci, aby nie ujawniono jego
uczynków. Ewangelia Jana 3,19-20

„Próbowa³em ju¿ kiedyœ czytaæ Bibliê, ale nic z tego
nie rozumia³em” – odpowiedzia³ przedstawiciel handlowy
pewnej firmy swemu wierz¹cemu s¹siadowi, który rozma-
wia³ z nim o ewangelii i zachêca³ do czytania S³owa Bo¿ego.
– „Czego takiego na przyk³ad nie potrafi³ pan zrozumieæ?”
– wierz¹cy nie dawa³ zbiæ siê z tropu. – „Wszystkiego – to
jest niezrozumia³a ksiêga, nie da siê jej poj¹æ!” – „Czy¿by
naprawdê?” – zapyta³ jego rozmówca niedowierzaj¹co. –
„Czy mam rzeczywiœcie znaleŸæ miejsce, które jest
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dziecinnie ³atwe do zrozumienia?” – Przez chwilê kartkowa³
w Biblii, po czym wskaza³ stoj¹cemu obok mê¿czyŸnie na
werset: „Nie cudzo³ó¿” (2. Moj¿. 20,14). – Zapad³o d³ugie
milczenie. Cz³owiek, który tak uparcie obstawa³ przy nie-
klarownoœci poselstwa Pisma Œwiêtego, znany by³ jako
kobieciarz i uwodziciel.

Powy¿szy przyk³ad obrazuje nam prost¹ zasadê:
wiêkszoœæ ludzi, którzy trudnoœci w rozumieniu Biblii podaj¹
z wielkim upodobaniem  za wymówkê, aby jej nie czytaæ,
w rzeczywistoœci obawia siê moralnego œwiat³a, jakie rzuca
ona na ich ¿ycie. Biblia – czy¿by naprawdê taka zamkniêta
i ciemna ksiêga? Nie, ona jest raczej za jasna – unika siê
jej, aby ujœæ przed niemi³ym poczuciem winy. „Ludzie
bardziej umi³owali ciemnoœæ ni¿ œwiat³oœæ.” Dlaczego? –
„Bo ich uczynki by³y z³e”. Tak by³o ju¿ w przypadku pierw-
szego cz³owieka w ogrodzie Eden: gdy tylko zgrzeszy³,
uciek³ jak najdalej od Boga, aby ukryæ sw¹ moraln¹
nagoœæ.

Gdy podnosimy ciê¿ki kamieñ, zwykle znajdujemy pod
nim rój ma³ych ¿yj¹tek, które ¿yj¹ w ciemnoœci. Ju¿ minutê
póŸniej nie ma po nich œladu, gdy¿ wyszuka³y sobie inn¹,
odpowiedni¹ dla nich kryjówkê. Podobnie ma siê sprawa
z sumieniem cz³owieka. Dlatego te¿ otwarte i szczere
wyznanie grzechów jest jedyn¹ drog¹ powrotu do Boga.
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Cyryla, Metodego

SOBOTA

14

45 — 320
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Pawe³, s³uga Jezusa Chrystusa, powo³any na aposto³a,
wyznaczony do zwiastowania ewangelii Bo¿ej, (...)
o Synu swoim, potomku Dawida wed³ug cia³a, (...)
o Jezusie Chrystusie, Panu naszym...

List do Rzymian 1,1-4

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 1,1-7

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 1,1-7

W Liœcie do Rzymian, który aposto³ Pawe³ napisa³
z Koryntu, ukazany jest grzeszny stan ludzkoœci. Poniewa¿
cz³owiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, Bóg musi go
za nie os¹dziæ. Jednak Bóg nie chce œmierci grzesznika,
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dlatego te¿ sam znalaz³ rozwi¹zanie, by go u³askawiæ: Bóg
pos³a³ swego Syna, Pana Jezusa, aby zmar³ za nas na krzy¿u.
Tam Bo¿a œwiêtoœæ i sprawiedliwoœæ znalaz³y zadoœæ-
uczynienie i tam zosta³ po³o¿ony fundament naszego
zbawienia. W Liœcie do Rzymian Duch Œwiêty ukazuje nam
pe³niê ewangelii ³aski Bo¿ej.

W szczególnie d³ugim wprowadzeniu mowa jest o ra-
dosnej nowinie skierowanej do wszystkich ludzi, o Panu
Jezusie. Z jednej strony jest On prawdziwym cz³owiekiem,
bez grzechu, który jako potomek Dawida wype³ni³ wszyst-
kie obietnice dane przez Boga. Z drugiej strony Bogiem,
Synem. Moc, w której zmartwychwsta³ po dokonaniu dzie³a
zbawienia, jest dowodem Jego boskoœci.

Od Pana Jezusa aposto³ Pawe³ otrzyma³ ³askê i pe³-
nomocnictwo, by g³osiæ ewangeliê. Wierz¹cy w Rzymie,
mimo ¿e Pawe³ ich jeszcze nie widzia³, byli w obrêbie jego
s³u¿by, i dlatego ten list jest do nich skierowany (w. 14-
15).
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Jowity, Faustyna

NIEDZIELA

15
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Jezus (...) umi³owawszy swoich, którzy byli na œwiecie,
umi³owa³ ich a¿ do koñca.

Ewangelia Jana 13,1

Niezmienna mi³oœæ Jezusa

Pan Jezus mi³uje wszystkich, którzy do Niego
nale¿¹. Ka¿dy wykupiony Jego drogocenn¹ krwi¹
przedstawia dla Niego niezwykle cenn¹ wartoœæ.

Jezus Chrystus dok³adnie wie o tym, ¿e ¿yjemy
na ziemi, która jest opanowana przez grzech. Widzi
tak¿e, ¿e ¿yjemy w œwiecie, który jest wrogi Bogu. Zna
doskonale nasz¹ osobist¹ sytuacjê: nasze troski i radoœci,
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pora¿ki i sukcesy. Mimo tego, Jego mi³oœæ do nas siê
nie zmienia.

Pan kocha nas tak¿e wtedy, gdy jesteœmy s³abi i nie
mamy si³y iœæ dalej. Wtedy mówi do nas, jak niegdyœ do
Izraela: „Wybra³em ciê, a nie wzgardzi³em tob¹: Nie bój
siê, bom Ja z tob¹, nie lêkaj siê, bom Ja Bogiem twoim!
Wzmocniê ciê, a dam ci pomoc, podeprê ciê prawic¹
sprawiedliwoœci swojej” (Izaj. 41,9-10).

Jego mi³oœæ jest z nami równie¿, gdy idziemy ciemn¹
dolin¹. Nie musimy siê lêkaæ (Psalm 23,4). Gdy £azarz
by³ chory, Pan Jezus nie poszed³ od razu go uzdrowiæ. On
przyszed³ dopiero, gdy £azarz le¿a³ ju¿ cztery dni w
grobie. Jego siostry nie potrafi³y tego poj¹æ. Mimo to,
czytamy na jednym miejscu: „A Jezus mi³owa³ Martê i jej
siostrê, i £azarza” (Jana 11,5).

Pan nas kocha, nawet jeœli pope³niamy b³êdy. Jednak
pragnie, aby nasza wzajemna relacja nie by³a niczym
zak³ócona. Nie chce równie¿, ¿eby nasza mi³oœæ do Niego
os³ab³a. To, co niegdyœ powiedzia³ do ludu izraelskiego,
teraz mówi i do nas: „Przyci¹ga³em ich wiêzami ludzkimi,
powrozami mi³oœci” (Oz. 11,4). Tê mi³oœæ chce nam
okazywaæ, kiedy bêdziemy trwaæ w spo³ecznoœci z Nim.
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Danuty, Julianny

PONIEDZIA£EK
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47 — 318
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Nie dziw siê, ¿e ci powiedzia³em: Musicie siê na nowo
narodziæ. Ewangelia Jana 3,7

Z okazji wielkiego otwarcia firmy zajmuj¹cej siê
urz¹dzaniem mieszkañ, pos³u¿ono siê has³em reklamowym:
„Nowe meble – nowy cz³owiek!”. Ach, gdyby to by³o takie
proste! Gdyby tak szybko mo¿na by³o zatrzeæ niechlubn¹
przesz³oœæ! Niestety, zmiana otoczenia wcale nie jest temu
w stanie sprostaæ.

Ka¿dy wie a¿ nadto dobrze, ¿e dobre noworoczne
postanowienia szybko odchodz¹ w niepamiêæ. Pozostaje
ta nieznoœna sk³onnoœæ krêcenia siê nieustannie wokó³
w³asnej osoby, egoizm, uganianie siê za w³asnymi
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interesami, czêsto nawet kosztem najbli¿szych. Byæ mo¿e
walczymy z k³amstwami i innymi wstydliwymi sprawami
jak niewiernoœæ czy nielojalnoœæ. Tak wygl¹daj¹ w³aœnie
te liczne uszczerbki, które szpec¹ obraz naszego ¿ycia.

Je¿eli nie da siê zmieniæ przesz³oœci – Bóg o niczym
nie zapomina – kto zagwarantuje nam spokojne jutro, bez
wyrzutów i zarzutów, bez koniecznoœci t³umaczenia siê?

„Musicie siê na nowo narodziæ” – mówi Pan Jezus.
Jeœli nie – wszystko zostanie po staremu. On t³umaczy nam
równie¿, w jaki sposób przebiegaj¹ te nowe narodziny:
przez S³owo Bo¿e, w mocy Ducha Œwiêtego.

„Narodziæ siê na nowo” – mo¿e brzmi to odlegle i mi-
stycznie, ale to realna prawda, której ka¿dy mo¿e
doœwiadczyæ . Radzê Ci, abyœ zacz¹³ od tego, co nie jest
wcale trudne i odleg³e – zacznij szczerze czytaæ Bibliê
i idŸ za jej wskazówkami. Ewangelia Jana, z której pochodzi
zacytowany fragment, to dobry pocz¹tek. Je¿eli to uczy-
nisz, poznasz prawdê, która Ciê wyswobodzi oraz wielkiego
Wyswobodziciela – Pana Jezusa Chrystusa, który umar³ na
krzy¿u Golgoty, by zmazaæ Twoje grzechy i daæ Ci nowe
¿ycie. Prze¿yjesz, co to znaczy, ¿e „jeœli ktoœ jest w Chry-
stusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminê³o, oto
wszystko sta³o siê nowe” (2. Kor. 5,17).
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Donata, Sylwana

WTOREK
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A gdy Pan Jezus to do nich powiedzia³, zosta³ wziêty
w górê do nieba i usiad³ po prawicy Boga.

Ewangelia Marka 16,19

Jezus Chrystus po prawicy Bo¿ej

Wiele chrzeœcijañskich prawd w sposób bezpoœredni
wynika z tego, ¿e Pan Jezus jako zmartwychwsta³y cz³owiek
zosta³ wziêty do nieba i zasiad³ po prawicy Bo¿ej:

- Stamt¹d zes³a³ Ducha Œwiêtego na ziemiê: „Wywy¿szony
tedy prawic¹ Bo¿¹ i otrzymawszy od Ojca obietnicê Ducha
Œwiêtego, sprawi³ to, co wy teraz widzicie i s³yszycie”
(Dz. Ap. 2,33).
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- Dopiero gdy zasiad³ po prawicy Boga, móg³ staæ siê
g³ow¹ Zgromadzenia Bo¿ego. Bóg „wzbudzi³ go z martwych
i posadzi³ po prawicy swojej w niebie ponad wszelk¹
nadziemsk¹ w³adz¹ i zwierzchnoœci¹ (...). I wszystko podda³
pod nogi jego, a jego samego ustanowi³ ponad wszystkim
G³ow¹ Koœcio³a” (Efez. 1,20-22).

- Pan Jezus bêd¹cy w niebie jest tym, ku któremu s¹
skierowane nasze serca: „A tak, jeœliœcie wzbudzeni z Chry-
stusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus
po prawicy Bo¿ej; o tym, co w górze, myœlcie, nie o tym,
co na ziemi” (Kol. 3,1-2).

- Stamt¹d daje nam pewnoœæ naszego zbawienia: „Lecz
gdy On z³o¿y³ raz na zawsze jedn¹ ofiarê za grzechy, usiad³
po prawicy Bo¿ej” (Hebr. 10,12).

- On jest celem naszej drogi wiary: „Przeto i my (...)
biegnijmy wytrwale w wyœcigu, który jest przed nami,
patrz¹c na Jezusa, sprawcê i dokoñczyciela wiary, który
zamiast doznaæ nale¿ytej mu radoœci, wycierpia³ krzy¿,
nie bacz¹c na jego hañbê, i usiad³ na prawicy tronu Bo¿ego”
(Hebr. 12,1-2).
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Symeona, Konstancjusza

18

Ewangelia Mateusza 16,26

Albowiem có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby ca³y œwiat
pozyska³, a na duszy swej szkodê poniós³? Albo co da
cz³owiek w zamian za duszê swoj¹?

49 — 316
603

1634

646
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Niejeden pracuje ciê¿ko przez ca³e ¿ycie i odnosi
zawodowe sukcesy, zyskuj¹c uznanie pracodawcy
i wspó³pracowników. Jednak zapominaj¹ o nim szybko,
gdy tylko przejdzie na emeryturê.

Inny jest szanowanym radnym – przez d³ugie lata s³u¿y³
miastu. Wielu ubolewa, gdy przychodzi chwila jego
rozstania siê z karier¹, a na jego pogrzebie wymienia siê
liczne zas³ugi.

Jeszcze inny ¿yje pe³n¹ piersi¹. Pozycja finansowa
pozwala mu na wszystko – willa nad morzem, podró¿e,
urlopy...



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
18 lutego 2015

Wszyscy trzej posiadaj¹ "wype³nione" ¿ycie – przepe³-
nione prac¹, zaszczytami, s³aw¹, bogactwem i przyjem-
noœciami.

Byæ mo¿e Twoje ¿ycie jest równie¿ wype³nione na-
gl¹cymi terminami i zajêciami. Twój terminarz na nastêpny
rok ju¿ dawno jest zape³niony. Ale czy uwzglêdni³eœ
nadchodz¹c¹ wiecznoœæ? – Ona nadchodzi wraz ze sprawie-
dliwym s¹dem Boga. Dlaczego? – Poniewa¿ obok osi¹gniêæ
nagromadzi³eœ w swym ¿yciu baga¿ nieprawoœci.

Czy jest ktoœ, kto móg³by wyprzeæ siê tych wielu
z³ych myœli i s³ów oraz niegodnych czynów, które ka¿dy
z nas posiada na swym koncie? W oczach Boga to nie s¹
b³ahostki, lecz grzechy w najprawdziwszym znaczeniu tego
s³owa.

„Zap³at¹ za grzech jest œmieræ” – mówi Biblia. Wniosek
jest prosty – Bóg musi ukaraæ nas za nasze grzechy. Dziœ
jednak oferuje nam jeszcze ³askê w zastêpczej œmierci
swego Syna, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Szczere wyznanie
obci¹¿aj¹cej nas winy, uznanie siê przed Bogiem w pokorze
za zgubionego grzesznika i wiara w Jezusa Chrystusa za-
pewniaj¹ nam przebaczenie i ¿ycie wieczne.

Zwa¿my na to: troska o zbawienie pod¹¿aj¹cych na
zatracenie dusz daleko przerasta wartoœæ tak zwanego
"wype³nionego ¿ycia".
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Arnolda, Konrada

CZWARTEK

19

Ewangelia £ukasza 7,36

I zaprosi³ go pewien faryzeusz, aby z nim jad³. Wszed³szy
tedy do domu tego faryzeusza, zasiad³ do sto³u.

50 — 315
637

1757

644

1656

Pan Jezus jako goœæ

Gdy Pan Jezus pe³ni³ swoj¹ s³u¿bê poœród ludu
izraelskiego, odwiedza³ ró¿nych ludzi.

Raz zosta³ zaproszony przez faryzeusza o imieniu
Szymon. W jego domu pojawi³ siê jako prorok. On
doskonale zna³ nie tylko grzesznicê, która przysz³a
do Niego prosz¹c o wybaczenie grzechów, ale tak¿e
tego faryzeusza. Pan widzia³ przez pobo¿n¹ maskê
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prawdziwy stan jego serca. Musia³ mu tak¿e daæ
do zrozumienia, ¿e przed Bogiem równie¿ i on jest
winny. Szymon móg³ poznaæ Pana Jezusa jako „praw-
dziw¹ œwiat³oœæ, która oœwieca ka¿dego cz³owieka”
(Jana 1,9).

Innym razem Lewi przygotowa³ mu wspania³y posi³ek.
„A gdy Jezus siedzia³ w domu za sto³em, wielu celników
i grzeszników przysz³o, i przysiedli siê do Jezusa i uczniów
jego” (Mat. 9,10). W tym przypadku Pan Jezus przyby³
w odwiedziny jako Zbawiciel. Jezus przyszed³, aby szukaæ
i zbawiæ to, co zginê³o. I tam spotka³ w³aœnie ludzi, którzy
uwa¿ali siê za grzeszników i pragnêli Go przyj¹æ i naœla-
dowaæ.

Pan Jezus wielokrotnie przebywa³ tak¿e w Betanii
jako goœæ (Ew. Jana 12,1-3). Tam zatrzymywa³ siê jako
przyjaciel rodziny. Poœród Marty, Marii i £azarza, Ten,
który przyszed³ z nieba, móg³ znaleŸæ tymczasowy
dom. Tych troje rodzeñstwa kocha³o Go, ka¿de z nich w
inny sposób. Marta, jako pani domu, wiernie Mu us³u-
giwa³a, £azarz cieszy³ siê spo³ecznoœci¹ z Nim przy stole,
zaœ Maria udowodni³a, jak wiele dla niej znaczy, kiedy
namaœci³a Jego stopy.
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Leona, Ludomira
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A gdy us³yszeli szelest Pana Boga przechadzaj¹cego
siê po ogrodzie w powiewie dziennym, skry³ siê Adam
z ¿on¹ swoj¹ przed Panem Bogiem wœród drzew ogrodu

1. Ksiêga Moj¿eszowa 3,8

Gdy oskar¿a nas sumienie

Ka¿dy cz³owiek posiada sumienie, które oskar¿a nas,
jeœli powiemy lub zrobimy coœ z³ego. Ten wewnêtrzny g³os
napomina nas na przyk³ad wtedy, gdy ok³amiemy szefa,
oszukamy ma³¿onka, b¹dŸ gdy unikamy p³acenia podatków.
Jak reagujemy na takie oskar¿enia?
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Czy tak samo jak pierwsi ludzie chcemy siê ukryæ,
próbuj¹c pozbyæ siê wszystkiego, co mog³oby przypominaæ
nam o naszym grzechu i staraj¹c siê zag³uszyæ wyrzuty
sumienia? Przed Bogiem nie mo¿na siê ukryæ!

Byæ mo¿e te¿ wmawiamy sobie: „To wszystko nie
by³o a¿ takie z³e! Któ¿ by zastanawia³ siê nad takimi dro-
biazgami, ostatecznie ka¿demu mo¿e siê to przydarzyæ.
Jeszcze wiele mi brakuje, ¿eby byæ tak z³ym jak mój s¹siad
czy kolega z pracy”. Przez takie myœlenie staramy siê
zag³uszyæ odzywaj¹cy siê w nas g³os, œwiadcz¹cy o po-
czuciu winy.

W obu przypadkach grzech ten nie zosta³ wyznany
przed Bogiem, dlatego On o nim nie zapomni! Lepiej wiêc
bêdzie dla nas, jeœli wyjdziemy z ukrycia, przezwyciê¿ymy
nasz¹ dumê i wyznamy wszystko przed Bogiem i ludŸmi!
Tylko w ten sposób mo¿emy rozprawiæ siê z grzechem.
Bóg chêtnie nam wszystko wybaczy, jeœli przyznamy siê
do winy i uwierzymy, ¿e Jezus Chrystus zap³aci³ swoj¹
œwiêt¹ krwi¹ tak¿e i  za nasze grzechy. Tylko bêd¹c czyœci
przed Bogiem, mo¿emy odzyskaæ spokój sumienia.
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Eleonory, Fortunata
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Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu dr¿ysz we
mnie? Ufaj Bogu, gdy¿ jeszcze s³awiæ go bêdê: On jest
zbawieniem moim i Bogiem moim!

Ksiêga Psalmów 43,5

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 43

Rozmyœlania nad Psalmem 43

Gdy porównamy Psalm 42 z Psalmem 43, znajdziemy
w nich, oprócz pe³nego drwiny pytania: „Gdzie jest twój
Bóg?”, równie¿ wiele innych cech wspólnych, bêd¹cych
dla nas pouczeniem. W obu tych Psalmach Bóg jest
ukazany jako Bóg ¿ywy, za którym têskni psalmista. Ma
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on z Nim osobist¹ relacjê i nazywa Go Bogiem swojego
¿ycia.

Pomimo i¿ psalmista ma wra¿enie, ¿e Bóg go opuœci³,
nadal Mu ufa i mówi o Nim: Ska³o moja (42,10) oraz Ostojo
moja (43,2). Myœli równie¿ o przysz³oœci, kiedy znów
bêdzie móg³ pielgrzymowaæ do domu Bo¿ego. Ciesz¹c
siê ju¿ na ten moment, zwraca siê do Boga: „I bêdê ciê
wys³awia³ na cytrze, Bo¿e, Bo¿e mój...!”.

Pytanie „dlaczego?” pojawiaj¹ce siê w obu tych
Psalmach (42,10; 43,2) niejednokrotnie pojawia siê
równie¿ w naszym ¿yciu. I nam nie s¹ obce tak skrajnie
ró¿ne uczucia, jak te wyra¿one przez psalmistê: strach
i zaufanie, zw¹tpienie i oddanie, przygnêbienie i radoœæ.

Wiedzmy, ¿e wszystko mo¿emy powierzyæ naszemu
Panu w modlitwie. Nie pozwólmy, aby w¹tpliwoœci,
zw¹tpienie i trudnoœci nas przezwyciê¿y³y. Chciejmy
raczej uczyæ siê od psalmisty, by w pe³ni wiary czekaæ na
Bo¿e dzia³anie, odwracaj¹c swój wzrok od niesprzyja-
j¹cych okolicznoœci, a kieruj¹c go na Pana. On bowiem
nigdy nas nie opuœci.



2015
ws
zs

wk
zk

luty

Marty, Ma³gorzaty
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Wys³a³ dwóch spoœród uczniów swoich, mówi¹c: IdŸcie
do wioski naprzeciwko, w której, gdy do niej wejdziecie,
znajdziecie oœlê uwi¹zane, na którym nikt z ludzi je-
szcze nie siedzia³, i odwi¹zawszy je, przyprowadŸcie.
A jeœliby was kto pyta³: Dlaczego odwi¹zujecie, powiedz-
cie tak: Pan go potrzebuje.

Ewangelia £ukasza 19,29-31

Wszyscy jesteœmy a¿ nadto sk³onni, by krêciæ siê wokó³
swych w³asnych potrzeb. Tak chêtnie myœlimy o Panu
Jezusie, który wychodzi³ naprzeciw potrzebom otacza-
j¹cych go t³umów oraz zauwa¿a³ i zaspokaja³ te zupe³nie
osobiste pojedynczych ludzi – starych czy m³odych, bez
wzglêdu na osobê. Jak to dobrze, ¿e mo¿emy znaæ Pana
od tej strony! Ale jak ma siê sprawa z Jego potrzebami?
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Czy On ich wcale nie posiada? W S³owie Bo¿ym spotykamy
kilkakrotnie sytuacje, w których Pan u¿y³ innych ludzi dla
zaspokojenia swych potrzeb. 1. W³aœciciel oœlêcia zaopa-
trzy³ go w œrodek transportu. 2. Pan zwróci³ siê do Piotra
z proœb¹ o u¿yczenie Mu ³odzi. 3. Samarytankê przy studni
poprosi³ o wodê. 4. U¿y³ podane Mu przez m³odego ch³opca
dwie ryby i piêæ bochenków ku b³ogos³awieñstwu wielu.
5. Przyj¹³ funt cennej maœci nardowej, któr¹ Maria nama-
œci³a Jego stopy. Niektórzy z obecnych byli niezadowo-
leni. Uwa¿ali to za marnotrawstwo, jednak¿e sam Pan
obroni³  tê niewiastê. Jej uczynek nie mia³ nic wspólnego
z rozrzutnoœci¹, lecz by³ przejawem g³êbokiej mi³oœci do
Niego. „Zostawcie j¹!”, powiedzia³. 6. Pan u¿y³ Nikodema,
aby zabra³ g³os w Jego obronie: „Czy¿ zakon nasz s¹dzi
cz³owieka, je¿eli go wpierw nie przes³ucha i nie zbada,
co czyni?”. 7. Józef z Arymatei zatroszczy³ siê o Jego cia³o
i o grobowiec, w którym je z³o¿ono.

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nasz Pan jest wszechmocny
i nieograniczony w swym dzia³aniu, a jednak sam mówi:
„Pan go potrzebuje”. Chcia³by u¿ywaæ równie¿ i Ciebie.
Czy zapyta³eœ Go ju¿ dzisiaj, w jaki sposób móg³byœ wyjœæ
naprzeciw Jego potrzebom?
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Romany, Damiana
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Albowiem nie wstydzê siê ewangelii Chrystusowej, jest
ona bowiem moc¹ Bo¿¹ ku zbawieniu ka¿dego, kto
wierzy, najpierw ¯yda, potem Greka.
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Mowa o KRZY¯U CHRYSTUSA

Nowina o Jezusie Chrystusie, „mowa o krzy¿u”, jak
mówi Biblia, przez wielu ludzi traktowana jest jak
g³upstwo. Jednak aposto³ Pawe³ nie wstydzi siê jej i nie-
ustannie zwiastuje ewangeliê. Istnieje tylko jedna nowina
prowadz¹ca do zbawienia, która zas³uguje na okreœlenie
zbawczej, poniewa¿ tylko w ewangelii Chrystusowej
objawia siê Bo¿a si³a, która ratuje od wiecznego potêpienia
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i jest w stanie radykalnie odmieniæ ¿ycie cz³owieka (1.
Kor. 1,18). W ¿adnej religii nie istnieje taka moc.

W Starym Testamencie ta moc nie zosta³a jeszcze
objawiona. Bóg wprawdzie podarowa³ ludowi izraelskiemu
zakon (prawo) na górze Synaj, ale postawi³ On te¿ im pewne
wymagania, jakich jako grzesznicy nie byli w stanie wy-
pe³niæ. Zakon podkreœla³ wiêc grzeszn¹ naturê cz³owieka,
ale sam nie wskazywa³ drogi ku przebaczeniu, jak równie¿
nie by³ w stanie uwolniæ cz³owieka od mocy grzechu.

Z ewangeli¹ jest zupe³nie inaczej: jako DOBRA
NOWINA nie stawia ona ¿adnych wymagañ, ale objawia
siê w mocy Bo¿ej. To, czego zakon nie móg³ dokonaæ,
dokona³ Bóg (Rzym. 8,3). Przez Jezusa Chrystusa i Jego
œmieræ krzy¿ow¹ Bóg przygotowa³ doskona³y ratunek: ka¿dy
grzech mo¿e zostaæ odpuszczony, cz³owiek mo¿e byæ
uwolniony od niszcz¹cej mocy grzechu, od mimowolnej
chêci do czynienia z³a. Dziêki temu, wiêŸ miêdzy Bogiem
a cz³owiekiem mo¿e zostaæ odnowiona. To wszystko i je-
szcze wiele, wiele wiêcej, zawiera siê w s³owie „ZBAWIE-
NIE”. Ewangelia nie wymaga od nas, byœmy w³asnymi si³ami
próbowali zas³u¿yæ na zbawienie, lecz abyœmy zrozumieli,
¿e Bóg dokona³ ju¿ wszystkiego w Jezusie Chrystusie.
Dopiero wówczas mo¿e ona okazaæ siê dla nas prawdziw¹
„moc¹ Bo¿¹ ku zbawieniu”.
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Macieja, Bogusza
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A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a¿ do
skoñczenia œwiata. Ewangelia Mateusza 28,20

Na górze i w dolinie

Pewnego dnia Pan Jezus wzi¹³ swoich uczniów, Piotra,
Jakuba i Jana, na wysok¹ górê. Tam przemieni³ siê przed
nimi. Jego twarz jaœnia³a jak s³oñce, a Jego szaty sta³y siê
bia³e jak œwiat³o. Tam te¿ ukazali siê im Moj¿esz i Eliasz,
dwaj wielcy mê¿owie wiary z ludu izraelskiego.

G³êboko poruszony Piotr chcia³, aby to cudowne
wydarzenie trwa³o d³u¿ej, dlatego powiedzia³ do Pana
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Jezusa: „Panie! Dobrze nam tu byæ; i jeœli chcesz, rozbijê
tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Moj¿esza jeden
i dla Eliasza jeden” (Mat. 17,4). Piotr pragn¹³ pozostaæ
na tej górze, w ¿adnym wypadku nie chcia³ wracaæ na dó³,
gdzie czeka³a na niego szara codziennoœæ ze swoimi
problemami i troskami.

A czy i nam nie s¹ obce takie myœli? Myœlê, ¿e tak. Bóg
w swojej dobroci tak¿e nam daje takie momenty, kiedy
ogl¹damy Jego wielkoœæ i chwa³ê. Rozmyœlamy wówczas
o Nim i cieszymy siê spo³ecznoœci¹ z innymi wierz¹cymi.
To w³aœnie wtedy znajdujemy siê na „górze”, z dala
od jakichkolwiek problemów.

Ale wszyscy wiemy, a¿ za dobrze, ¿e po ka¿dej nie-
dzieli nastêpuje poniedzia³ek. Bardzo chcemy, aby
szczêœliwe chwile, które prze¿ywaliœmy na górze, trwa³y
jak najd³u¿ej, jednak nadchodzi codziennoœæ.

Jak¿e pocieszaj¹ce jest w takich momentach to, ¿e
Pan Jezus jest przy nas tak¿e w dolinie! On obieca³ nam
swoj¹ obecnoœæ zawsze i wszêdzie, zarówno podczas tych
szczêœliwych, jak i ciê¿kich dni. Czy i my pragniemy
przebywaæ z Nim niezale¿nie od tego, gdzie siê
znajdujemy?
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Wiktora, Cezarego
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(…) aleœcie obmyci, uœwiêceni, i usprawiedliwieni
w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga na-
szego. 1. List do Koryntian 6,11

Wystêpuj¹ce obok zrodzenia na nowo uœwiêcenie
prowadzi nas jednak jeszcze znacznie dalej. O ile poprzez
obmycie jesteœmy od³¹czeni od nieczystoœci cia³a, to po-
przez uœwiêcenie zostajemy od³¹czeni na wy³¹czn¹ w³a-
snoœæ dla Boga. Inne miejsca w Piœmie (Jana 17,19 i 1.
Tes. 5,23), mówi¹ o postêpuj¹cym uœwiêceniu, w którym
to wierz¹cy coraz bardziej poœwiêca siê sprawom Bo¿ym.
Tu jednak mowa jest o odosobnieniu w pe³nym tego
s³owa znaczeniu – o tym  czytamy te¿ w Liœcie do Hebraj-
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czyków 10,10: „Moc¹ tej woli jesteœmy uœwiêceni przez
ofiarowanie cia³a Jezusa Chrystusa raz na zawsze”.
Obrazowo mo¿na przedstawiæ to tak: kamieñ, wydobyty
raz z kamienio³omu, jest od tej pory ju¿ na zawsze od³¹czo-
ny od z³o¿a, z którego pochodzi - pomimo, ¿e mo¿e byæ
jeszcze obrabiany i ciosany, aby jego kszta³t sta³ siê sto-
sownym do zamiarów mistrza.

Poprzez usprawiedliwienie dusza zostaje uwolniona
od oskar¿eñ przed Bogiem. Podstaw¹ tego usprawie-
dliwienia jest wy³¹cznie samo dzie³o Chrystusa. Poprzez
Ducha Œwiêtego te wznios³e prawdy sta³y siê nasz¹
w³asnoœci¹. Posiadamy now¹ naturê, jesteœmy od³¹czeni
dla Boga i usprawiedliwieni – oczyszczeni z zarzutów za
winy spowodowane nasz¹ grzesznoœci¹. Dlatego na koniec
aposto³ przypomina nam, ¿e nasze cia³a nale¿¹ do Pana.
Pouczenia te zamyka s³owami, które chciejmy wzi¹æ sobie
g³êboko do serca: „Albo czy nie wiecie, ¿e cia³o wasze
jest œwi¹tyni¹ Ducha Œwiêtego, który jest w was i którego
macie od Boga, i ¿e nie nale¿ycie te¿ do siebie samych?
Drogoœcie bowiem kupieni. Wys³awiajcie tedy Boga w
ciele waszym”.
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Miros³awa, Aleksandra
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Ruszyli tedy: król izraelski, król judzki i król edomski. Po
siedmiu dniach drogi zabrak³o wody dla wojska i byd³a,
które ci¹gnê³o za nimi. Wtedy odezwa³ siê król izraelski:
Biada, gdy¿ to Pan zwabi³ tu tych trzech królów, aby ich
wydaæ w rêce Moabitów. 2. Ksiêga Królewska 3,9-10

Jehoram, syn bezbo¿nego króla izraelskiego Achaba,
obj¹³ tron po œmierci swego bezpotomnego brata Ahazjasza.
Biblia mówi, ¿e czyni³ to, co z³e w oczach Pana, jednak nie
w tej mierze co jego rodzice. Choæ, co prawda, zmniejszy³
wymiar kultu Baala w Izraelu, nie odst¹pi³ od ba³wochwal-
stwa zapocz¹tkowanego przez Jeroboama.

Po œmierci Achaba podbity niegdyœ przez Dawida Moab
zbuntowa³ siê przeciw Izraelowi, przestaj¹c p³aciæ trybut.
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Podczas panowania Ahazjasza sprawa ta posz³a w za-
pomnienie. Teraz widzimy Jehorama szykuj¹cego wyprawê
przeciwko Moabitom w celu przywrócenia poddañstwa.
Szuka wsparcia u króla judzkiego oraz poddanego mu króla
edomskiego.

Królowie ci musieli stawiæ czo³a powa¿nemu proble-
mowi: poniewa¿ obrali okrê¿n¹ drogê przez pustyniê, szybko
zabrak³o im wody. Reakcja Jehorama jest typowa dla niego.
Równie¿ i póŸniej bêdzie powtarza³ z upodobaniem ten
schemat – obwinia Boga. Sam obmyœli³ tê wyprawê, zwer-
bowa³ pomoc, a teraz oskar¿a Pana o umyœlne sprowadzenie
ich w to zdradliwe miejsce po to, by wydaæ ich w rêce
króla Moabu.

Czy nie jest to typowa reakcja niewierz¹cych ludzi?
Czy nie zachowuj¹ siê oni dok³adnie tak samo, gdy napo-
tykaj¹ k³opoty? Sami œci¹gaj¹ na siebie nieszczêœcia,
a potem obwiniaj¹ za nie Boga. Nawet i problemy, które
nie dotycz¹ ich w bezpoœredni sposób, przypisywane s¹
Bogu, czêsto z na pozór logicznym wyt³umaczeniem: „Jeœli
Bóg jest Bogiem mi³oœci, to czemu do tego dopuszcza?”.

Choæ œwiêty i sprawiedliwy, Bóg jest rzeczywiœcie
Bogiem mi³oœci. Nastêpnego poranka  w cudowny sposób
zaopatrzy³ armiê w wodê i podarowa³ zwyciêstwo nad
Moabitami.
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Gabriela, Anastazji
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Opowiedz¿e mi o wszystkich tych wielkich sprawach,
jakich dokona³ Elizeusz (…). Opowiada³ królowi, jak
przywróci³ ¿ycie zmar³emu…

2. Ksiêga Królewska 8,4-5

Historia proroka Elizeusza pozostaje w œcis³ym zwi¹zku
z Jehoramem. Bóg w cudowny sposób wybawi³ tego króla
z opresji, spe³niaj¹c proroctwo. Jehoram wielokrotnie by³
œwiadkiem wielkich czynów dokonywanych przez mê¿a
Bo¿ego, wrêcz na w³asnej skórze odczuwa³ b³ogos³awione
skutki jego s³u¿by (2. Król. 5-7). W powy¿szych wierszach
Biblii wypytuje Gehaziego, by³ego s³ugê proroka, o wszy-
stkie te wielkie sprawy, jakich  dokona³ jego pan. Scena
ta zawiera najpowa¿niejsze ostrze¿enia. W Jehoramie
widzimy typowy obraz osoby pozornie zainteresowanej
sprawami duchowymi, która jednak nigdy nie uczyni³a
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najwa¿niejszego, zobowi¹zuj¹cego kroku w swym ¿yciu,
powierzaj¹c siê osobiœcie Bogu.

Gdy Gehazi relacjonowa³ historiê Szunamitki, której
synowi Elizeusz przywróci³ ¿ycie, kobieta ta wraz z synem
„stanê³a w drzwiach”. Przysz³a z proœb¹ o zwrócenie jej
bezprawnie zagarniêtej posiad³oœci. Król zarz¹dzi³ natych-
miast, aby oddano jej ziemiê wraz ze wszystkimi plonami,
jakie zrodzi³a podczas jej nieobecnoœci. Choæ sprawie-
dliwoœæ króla jest godna pochwa³y, ¿yczylibyœmy sobie
widzieæ u niego coœ wiêcej. Czy na tym koñczy siê wp³yw,
jaki wywar³y na nim uczynki Elizeusza?

Wielu ludzi s³ysza³o o cudach Jezusa Chrystusa. Wiedz¹
o Jego przyjœciu w ciele, narodzinach, s³yszeli o Jego
œwiêtym ¿yciu na ziemi, które zakoñczy³ okrutny akt ukrzy-
¿owania. Nie jest im obcy fakt Jego zmartwychwstania
i wniebowst¹pienia. Byæ mo¿e znaj¹ nawet ludzi, którzy
do Niego nale¿¹, którym podarowa³ On ¿ycie wieczne.
Zdumiewaj¹ siê nad zmianami, jakie zasz³y w ich ¿yciu –
zostanie chrzeœcijaninem w prawdziwym znaczeniu tego
s³owa zawiera w sobie mianowicie nowe narodziny i ca³ko-
wicie nowe ¿ycie. Ale na tym koñczy siê ich zaintere-
sowanie. Wiedz¹ o Chrystusie, ale Go nie znaj¹! To nie
wystarcza, mój Drogi Przyjacielu! Bycie „dobrym” i spra-
wiedliwym to te¿ o wiele za ma³o. Pozwól, ¿e zapytam:
Gdzie stoisz w swojej relacji z Panem Jezusem
Chrystusem?
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Romana, Makarego

SOBOTA

28

59 — 306
625

1713

1216

313

Ewangelia Jana 14,6

Odpowiedzia³ mu Jezus: Ja jestem droga i prawda,
i ¿ywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

Powy¿sze s³owa nale¿¹ do najbardziej znanych
wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Krótko przedtem mówi³ On
o tym, ¿e odejdzie do „domu” swojego Ojca – to nic innego
jak niewyobra¿alna chwa³a niebios – i ¿e Jego uczniowie
równie¿ zostan¹ tam zabrani.

Ale to dziwne i niecodzienne rzeczy. Jeden z uczniów
Jezusa – Tomasz – nie móg³ poj¹æ, o czym On w ogóle mówi.
By³ cz³owiekiem trzeŸwego usposobienia, opieraj¹cym siê
na niezbitych faktach i to dlatego tego typu wypowiedzi
wykracza³y po prostu poza mo¿liwoœci jego wyobraŸni.



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
28 lutego 2015

Niejeden z czytelników przyzna³by mu zreszt¹ racjê. Z dru-
giej jednak strony, Tomasz zna³ swego Pana ju¿ od ponad
trzech lat i wiedzia³, ¿e Jego s³ów nie lekcewa¿y siê ot tak,
nawet gdyby by³y najbardziej zagadkowe. Czy TY i w tym
punkcie byœ siê z nim zgodzi³? Krótko, Tomasz zadaje takie
pytanie: „Panie, nie wiemy, dok¹d idziesz, jak¿e mo¿emy
znaæ drogê?”. To na to pytanie Pan Jezus udziela tej jak¿e
g³êbokiej odpowiedzi, któr¹ zacytowaliœmy na pocz¹tku
dzisiejszej kartki z kalendarza. Mia³a ona g³êbokie znaczenie
nie tylko dla Tomasza, ale ma i dziœ dla NAS.

Jezus Chrystus jest nie tylko drogowskazem do Boga
Ojca i do Jego „domu”, lecz sam jest DROG¥. Ka¿dy, kto
interesuje siê tym, jak mo¿na doprowadziæ swe sprawy
z Bogiem do porz¹dku i mieæ Go za Ojca – to przecie¿
niesamowita rzecz! – ten tylko t¹ drog¹, przez Chrystusa,
mo¿e do tego dojœæ.

Jezus Chrystus nie tylko wyra¿a prawdê, co jeszcze
niejeden by Mu gotów by³ przyznaæ, ale sam jest PRAWD¥.
Jest jej Ÿród³em, jest prawd¹ sam¹ w sobie. I na koniec:
Jezus Chrystus jest nie tylko ¿yj¹cym (samo to jest ju¿
wielkie: przecie¿ umar³ i potem zmartwychwsta³!), ale
osobiœcie jest ̄ YCIEM! - Je¿eli TY pragniesz ¿ycia wiecznego
– musisz przyjœæ do Niego. Nie ma nikogo innego, kto móg³by
Ci je daæ.
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NIEDZIELA
Antoniny, Rados³awa

1

Ewangelia £ukasza 24,27

60 — 305
623
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355

I pocz¹wszy od Moj¿esza poprzez wszystkich proroków
wyk³ada³ im, co o nim by³o napisane we wszystkich
Pismach.

Proroctwa zapowiadaj¹ce Chrystusa

W Starym Testamencie znajdujemy wiele proroctw
dotycz¹cych Pana Jezusa. Zdumiewa nas, z jak¹ dok³a-
dnoœci¹ one wszystkie siê wype³ni³y:

„Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okrêgów
judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który bêdzie w³adc¹
Izraela” (Mich. 5,1). Aby wype³ni³y siê te s³owa, Bóg
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doprowadzi³ rzymskiego cesarza do zarz¹dzenia spisu
ludnoœci. W tym celu Józef i Maria musieli z Galilei udaæ
siê do Betlejem. Tam te¿ Maria urodzi³a swojego pier-
worodnego Syna.

„Przebodli rêce i nogi moje” (Ps. 22,17). Te s³owa
wype³ni³y siê, gdy rzymscy ¿o³nierze przybili Pana Jezusa
gwoŸdziami do krzy¿a.

„Miêdzy siebie dziel¹ szaty moje i o sukniê moj¹ los
rzucaj¹” (Ps. 22,19). Znów znaleŸli siê ¿o³nierze, którzy
wype³nili to proroctwo. Jego szaty podzielili na cztery
czêœci, a o wierzchnie odzienie - sukniê - rzucali losy,
poniewa¿ nie by³o szyte, ale od góry ca³e tkane.

„Grób Mu wyznaczono miêdzy bezbo¿nymi, i w œmier-
ci swej by³ na równi z bogaczem” (Izaj. 53,9; BT). Wszyscy
ci, którzy umierali na krzy¿u, byli chowani bez czci, zwykle
do grobów masowych. Ale Bóg zatroszczy³ siê o to, ¿eby
jego Syn zosta³ pogrzebany w nowym grobie -  w grobie
bogatego cz³owieka. Józef z Arymatei, cz³onek Rady,
z³o¿y³ Jego cia³o z czci¹ w grobowcu wykutym w skale,
gdzie przedtem nikt jeszcze nie le¿a³.
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Heleny, Halszki

PONIEDZIA£EK

2

Dzieje Apostolskie 26,18

Aby otworzyæ ich oczy, odwróciæ od ciemnoœci do
œwiat³oœci i od w³adzy szatana do Boga, aby dost¹pili
odpuszczenia grzechów i przez wiarê we mnie wspó³-
udzia³u z uœwiêconymi.

61 — 304
621

1717

1413

430

S³owo „nawrócenie” prawie ca³kowicie zniknê³o z u¿y-
cia. Byæ mo¿e u¿ywa siê go okazjonalnie, gdy mówi siê o
odleg³ych polach misyjnych w pogañskich krajach trzeciego
œwiata albo w zgo³a drwi¹cym, szyderczym kontekœcie –
przewa¿nie, gdy mówi siê z dystansem o tak zwanych
„nowych ruchach religijnych”. Niezale¿nie od tego, s³owo
to mówi o najwa¿niejszym i  najbardziej decyduj¹cym
wydarzeniu w ¿yciu cz³owieka.

Kto chce nawi¹zaæ relacjê z ¿ywym Bogiem i osi¹gn¹æ
prawo wstêpu do chwa³y nieba, musi prze¿yæ w swym ¿yciu
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nawrócenie – radykalny zwrot ku Bogu. Nie jest to wyssana
z palca doktryna jakiejœ sekty, lecz czysta, bezkompromi-
sowa nauka Biblii, S³owa Bo¿ego, przez któr¹ przemawia
do nas prawdomówny Bóg, daj¹c nam znaæ o swych spra-
wiedliwych roszczeniach.

Nawrócenie oznacza wiêc ca³kowity, szczery zwrot w
¿yciu cz³owieka. Poprzedza je zawsze rozpoznanie naszej
odpowiedzialnoœci wzglêdem Stwórcy, jak¹ posiadamy jako
ludzie, z jednoczesnym uznaniem, ¿e jej nie sprostaliœmy.
Wrêcz przeciwnie – dotychczas deptaliœmy jedynie Jego
sprawiedliwe prawa i obra¿aliœmy Go przez nasze w³asno-
wolne, wykluczaj¹ce Go ¿ycie. Nawrócenie oznacza rozpo-
czêcie ¿ycia, jak mo¿na to uj¹æ, ca³kowicie  od nowa. Cz³o-
wiek, który nawraca siê do Boga, przystaje, patrz¹c szczerze
i z ¿alem na swoje dotychczasowe ¿ycie, przyznaje otwarcie
przed sob¹ samym i przed Bogiem ca³kowicie fa³szywy
kierunek, w którym œlepo i uparcie kroczy³. Wyznaje Bogu
swoje winy bez jakiegokolwiek upiêkszania i zatuszowywania
prawdy. Odwraca siê od zgubnych, z³ych dróg, którymi pod¹-
¿a³, aby od teraz wieœæ ¿ycie zgodne z œwiêt¹ wol¹ Boga.

Gdy cz³owiek siê nawraca, wyznaje Bogu swoje
grzechy, a On wskazuje mu na Jezusa Chrystusa i Jego
ofiarê przeb³agaln¹ jako podstawê, na której przebacza
grzechy. Jego umi³owany Syn wycierpia³ na krzy¿u sprawie-
dliwy s¹d Bo¿y w miejsce wszystkich, którzy w Niego
uwierz¹. Nie ma nawrócenia bez wiary w Jezusa Chrystusa
i Jego dzie³o.
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Maryny, Kunegundy

WTOREK

3

Ewangelia Jana 1,41-42

Andrzej (...) spotka³ najpierw Szymona, brata swego,
i rzek³ do niego: ZnaleŸliœmy Mesjasza (to znaczy: Chry-
stusa). I przyprowadzi³ go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy
na niego, rzek³: Ty jesteœ Szymon, syn Jana; ty bêdziesz
nazwany Kefas (to znaczy: Piotr).

62 — 303
619
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500

Andrzej, w przeciwieñstwie do swojego brata, Szymona
Piotra, by³ spokojnym, nie zwracaj¹cym na siebie uwagi
s³ug¹ Pana Jezusa.

W Ewangelii Jana wymieniony jest tylko trzykrotnie.
Pierwszym miejscem jest dzisiejszy werset z Biblii. Czytamy
tam, ¿e to w³aœnie on znalaz³ swojego brata i przyprowadzi³
go do Jezusa. Przez to uczyni³ coœ bardzo wa¿nego dla
Piotra.
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O Szymonie Piotrze dowiadujemy siê o wiele wiêcej.
On mi³owa³ swojego Pana i raz wyda³ o Nim piêkne œwiade-
ctwo: „Ty jesteœ Chrystus, Syn Boga ¿ywego”. PóŸniej,
w Dziejach Apostolskich, mo¿emy przeczytaæ, ¿e by³ on
bardzo u¿ytecznym narzêdziem w pracy dla Pana. Piotr
g³osi³ ewangeliê, przyprowadzaj¹c wielu ludzi do opamiê-
tania. Szymon Piotr napisa³ tak¿e dwa listy o charakterze
pasterskim do chrzeœcijan pochodzenia ¿ydowskiego, które
s¹ zawarte w Piœmie Œwiêtym. Na koñcu swojego pierwszego
listu nazywa Marka, autora Ewangelii, swoim synem. Z tego
mo¿emy wywnioskowaæ, ¿e Piotr mia³ dobry, duchowy
kontakt z Markiem i móg³ udzieliæ mu wielu informacji
przydatnych do spisania Ewangelii.

Wszystko jednak zaczê³o siê od Andrzeja, który
przyprowadzi³ swojego brata, Piotra, do Pana. Ta ma³a,
niewidoczna s³u¿ba, by³a dla Pana Jezusa bardzo warto-
œciowa. Tak¿e dzisiaj nie mo¿emy tych ma³ych zadañ
uwa¿aæ za b³ahe, lecz powinniœmy wiernie je wykonywaæ
dla Pana Jezusa. Dla Niego s¹ one bowiem wa¿ne i warto-
œciowe, a ich rezultaty bêdziemy mogli ogl¹daæ kiedyœ
w niebie.
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Kazimierza, £ucji

ŒRODA

4
A z tego wiemy, ¿e go znamy, jeœli przykazania jego
zachowujemy.

63 — 302
616
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1617

527

1. List Jana 2,3

Aposto³ Jan w swoim pierwszym liœcie przedstawia
nam dwie cechy, które charakteryzuj¹ nowe ¿ycie, abyœmy
mogli rozpoznaæ, kto nale¿y do rodziny Bo¿ej, a kto nie:

1. Pos³uszeñstwo. Gdy otrzymujemy nowe ¿ycie,
automatycznie pragniemy byæ pos³uszni Bogu i Jego s³owu.
Jeœli tak jest, to potwierdzamy tym samym, ¿e posiadamy
¿yw¹ i blisk¹ spo³ecznoœæ z Bogiem. Wyjaœnia nam to dzi-
siejszy werset z Biblii: „A z tego wiemy,  ¿e go znamy, jeœli
przykazania jego zachowujemy”. Nasze pos³uszeñstwo nie
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zawsze jest jednak doskona³e, poniewa¿ nadal mamy  w
sobie star¹ naturê i czasem grzeszymy, mimo ¿e ju¿ nie
musimy tego czyniæ. Z powy¿szego wersetu mo¿na wyci¹-
gn¹æ równie¿ taki wniosek: Jeœli ktoœ mieni siê chrzeœci-
janinem, a wcale nie zwa¿a na przykazania Bo¿e, najpraw-
dopodobniej nie jest dzieckiem Bo¿ym.

2. Mi³oœæ braterska. Gdy otrzymamy nowe ¿ycie,
bêdziemy odczuwaæ równie¿ mi³oœæ do tych wszystkich,
którzy, tak jak my, zostali zbawieni. Tak wiêc mi³oœæ bra-
terska jest kolejnym potwierdzeniem, ¿e jesteœmy na nowo
zrodzeni: „My wiemy, ¿e przeszliœmy ze œmierci do ¿ywota,
bo mi³ujemy braci” (1. Jana 3,14). Dziecko Bo¿e bêdzie
szukaæ kontaktu z innymi wierz¹cymi oraz dobrze siê czuæ
w ich towarzystwie. Jeœli jednak ktoœ unika takich spotkañ,
jego nawrócenie stoi pod znakiem zapytania.
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Adriana, Fryderyka

CZWARTEK

5

Ksiêga Joba 9,11-12

64 — 301
614
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551

Oto przechodzi ko³o mnie, a nie widzê go, mija, a nie
zauwa¿am go. Zabiera, co chce, a któ¿ go zmusi do zwro-
tu? Któ¿ mu powie: Co czynisz?

Z³udne nadzieje

W jednej z gazet mo¿na by³o przeczytaæ nastêpuj¹ce
s³owa: „Œwiat d¹¿y do tego, aby cz³owiek zapomnia³ o
œmierci. Popatrzmy tylko na to, co dziœ jest w stanie uczyniæ
medycyna dla ludzi w podesz³ym wieku, którzy s¹ nieule-
czalnie chorzy”. Tak, to prawda, ¿e odnotowano niebywale
du¿y postêp w dziedzinie medycyny i dziêki niemu jesteœmy
w stanie podtrzymywaæ ¿ycie osób, nawet tych powa¿nie
chorych. Ale gdy sytuacja staje siê beznadziejna, lekarze
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ukrywaj¹ przed pacjentami ich rzeczywisty stan zdrowia
i robi¹ wszystko, by chorzy wierzyli, ¿e zostan¹ wyleczeni,
nawet jeœli ci lekarze dobrze wiedz¹, ¿e nie da siê ju¿ nic
zrobiæ. Gdy nadchodz¹ ostatnie godziny, podaj¹ pacjentom
œrodki, które pozwalaj¹ im na przekroczenie progu
wiecznoœci w zupe³nej nieœwiadomoœci i otêpieniu.

Nie jest nasz¹ spraw¹, by rozs¹dzaæ te kwestie z medy-
cznego punktu widzenia, chcemy jedynie wskazaæ na to,
¿e jest rzecz¹ absolutnie niew³aœciw¹, aby decyzjê o pojed-
naniu siê z Bogiem pozostawiaæ na ostatnie chwile swego
¿ycia.

Ostatnie chwile mog¹ okazaæ siê zbyt krótkie i zbyt
trudne, by by³ czas i si³y na jak¹kolwiek próbê pojednania
siê z Bogiem. A poza tym, jak¹ mamy pewnoœæ, ¿e nasze
serce bêdzie gotowe, by w pokorze i uni¿eniu przed Bogiem
os¹dziæ wtedy samych siebie?

Œmieræ jest nieuniknion¹ rzeczywistoœci¹. Nie oznacza
ona jednak koñca egzystencji. Jest jedynie przejœciem
z jednego stanu w drugi, zupe³nie inny. Dla wierz¹cego
jest to wejœcie do miejsca, gdzie jest Pan Jezus, Zbawiciel,
zaœ dla cz³owieka niezbawionego do miejsca nieopisanego
cierpienia, ju¿ na zawsze z dala od Boga, gdy¿ odrzuci³
Jego zbawcz¹ mi³oœæ. Nie pozostawiaj decyzji na ostatni¹
chwilê i nie dopuœæ do tego, by by³o za póŸno!
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Ró¿y, Jordana

PI¥TEK

6
Dziœ, jeœli g³os jego us³yszycie, nie zatwardzajcie serc
waszych.

65 — 300
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List do Hebrajczyków 3,7-8

WyobraŸ sobie, co by by³o, gdyby dzisiaj by³ ostatni
dzieñ Twojego ¿ycia. Jak spêdzi³byœ ostatnie jego godziny?
Kogo chcia³byœ po raz ostatni koniecznie zobaczyæ? Czy
zachowywa³byœ siê tak samo jak dotychczas? Ktoœ kiedyœ
powiedzia³: „Powinniœmy ka¿dego dnia ¿yæ tak, jakby by³
to nasz ostatni dzieñ, gdy¿ kiedyœ w koñcu przyjdzie ten
dzieñ, który bêdzie ostatnim!”.

¯ycie ka¿dego cz³owieka koñczy siê œmierci¹, obojêtnie
czy na skutek wypadku, choroby czy po prostu staroœci.
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Dlatego ka¿dego cz³owieka dotycz¹ s³owa: „Postanowione
jest ludziom raz umrzeæ, a potem s¹d” (Hebr. 9,27).

Czy jesteœ na to przygotowany? Czy ju¿ zatroszczy³eœ
siê   o to, gdzie spêdzisz wiecznoœæ? Albo zachowujesz siê
tak, jak niegdyœ król Agryppa? On bowiem s³ucha³ ewangelii
g³oszonej przez aposto³a Paw³a i to by³a jego szansa, aby
siê nawróciæ, ale odrzuci³ j¹ i odpowiedzia³ mu: „Nied³ugo,
a przekonasz mnie, bym zosta³ chrzeœcijaninem” (Dz. Ap.
26,28).

Czy Ty te¿ ju¿ by³eœ o krok od tego, aby wyznaæ swoje
grzechy Jezusowi, ale z jakiegoœ powodu odsun¹³eœ tê
decyzjê na póŸniej? Jeœli tak, to pomyœl o tych s³owach:
„Oto teraz czas ³aski, oto teraz dzieñ zbawienia!” (2. Kor.
6,2).

Jezus Chrystus umar³ za Ciebie na krzy¿u, abyœ nie
musia³ siê baæ œmierci i s¹du. Dlatego jeszcze dziœ zaufaj
Bo¿ej ³asce!
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Paw³a, Tomasza

SOBOTA

7
Albowiem gniew Bo¿y z nieba objawia siê przeciwko
wszelkiej bezbo¿noœci i nieprawoœci ludzi, którzy przez
nieprawoœæ t³umi¹ prawdê. Poniewa¿ to, co o Bogu
wiedzieæ mo¿na, jest dla nich jawne, gdy¿ Bóg im to
objawi³.

66 — 299
610
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1926

636

List do Rzymian 1,18-19

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 1,18-32

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 1,18-32

W przytoczonym fragmencie Listu do Rzymian aposto³
Pawe³ odpowiada na zasadnicze pytanie, dlaczego w ogóle
jest g³oszona ewangelia. OdpowiedŸ brzmi: gdy¿ wszyscy
ludzie s¹ winni i zas³u¿yli tylko na Bo¿y gniew (Jan 3,36).



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
7 marca 2015

Najpierw Pawe³ mówi o poganach. Nie s¹ oni, jak
wielu twierdzi, w totalnej niewiedzy. Jeœli poganie nie
wiedz¹ nic o Bogu, jest to jedynie ich wina, gdy¿ Bóg
objawi³ siê wszystkim ludziom poprzez stworzenie. To nie-
rozs¹dne twierdziæ, ¿e nic siê nie dostrzega z Bo¿ej mocy
i boskoœci w cudach stworzenia, z którymi mamy na co
dzieñ do czynienia. Bo¿y os¹d jest jasny: nie ma dla takich
ludzi usprawiedliwienia!

Dzieje pogan s¹ straszne: nie uczcili oni Stwórcy, ich
serce pogr¹¿y³o siê w ciemnoœci, dopuœcili siê ba³wochwal-
stwa, a w koñcu upadku w sferze moralnej i obyczajowej.
Poniewa¿ odrzucili Boga, wyda³ ich Bóg na ³up cielesnych
po¿¹dliwoœci (w.24,26,28). Czy¿ to nie jest tak¿e ostrze-
¿enie dla ludzi naszych czasów? Wielu naukowców uznaje
teoriê ewolucji, zaprzeczaj¹c istnieniu Stwórcy, który
w swej m¹droœci wszystko tak cudownie uczyni³. Oni
mieni¹ siê m¹drymi, ale stali siê g³upcami (w.22). Co
gorsza, zwodz¹ innych ludzi na drogê, która prowadzi do
opisanego tu moralnego upadku, gdy¿ ich teorie g³osz¹,
¿e nie ma ¿adnej wy¿szej instancji, przed któr¹ cz³owiek
by³by odpowiedzialny!
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Beaty, Wincentego

NIEDZIELA

8

1 List do Tymoteusza 1,15

Prawdziwa to mowa i w ca³ej pe³ni przyjêcia godna,
¿e Chrystus Jezus przyszed³ na œwiat, aby zbawiæ grze-
szników, z których ja jestem pierwszy.

67 — 298
607

1727

2030

659

Wszystko, czego dokona³ Jezus Chrystus,
jest doskona³e!

Jako zbawieni wierzymy, ¿e Pan Jezus Chrystus umar³
za nas na Golgocie. Swoj¹ przeb³agaln¹ œmierci¹ na krzy¿u
uczyni³ zadoœæ wszystkim wymaganiom Bo¿ym. Poniós³szy
s¹d za wszystkie nasze grzechy, na zawsze oddali³ je sprzed
Bo¿ego oblicza. Biblia potwierdza to nastêpuj¹co:
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„Lecz on zraniony jest za wystêpki nasze, starty za
winy nasze. Ukarany zosta³ dla naszego zbawienia, a jego
ranami jesteœmy uleczeni” (Ksiêga Izajasza 53,5).

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniós³ na
drzewie” (1. List Piotra 2,24).

„Gdy¿ i Chrystus raz za grzechy cierpia³, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby was przywieœæ do Boga” (1. List
Piotra 3,18).

Pismu Œwiêtemu mo¿emy bezgranicznie ufaæ. Ono
pokazuje nam podstawê, na której zosta³ zbudowany pokój
pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem: Pan Jezus Chrystus wyko-
na³ na krzy¿u Golgoty doskona³e dzie³o przeb³agania. Na
Jego dziele mo¿emy ca³kowicie polegaæ i cieszyæ siê poko-
jem cudownego wybawienia. Z wdziêcznoœci¹ mo¿emy
wiêc powtórzyæ za autorem pieœni:

Na Baranku dusze nasze
spoczywaj¹, wielbi¹c Go,
gdy¿ On wszystkie nasze grzechy
obmy³ swoj¹ œwiêt¹ krwi¹.

Szczêsne ¿ycie! B³ogi pokój
Nam przepe³nia g³êbiê dusz.
Tam, gdzie Œwiêty Bóg przebywa
Myœmy przeniesieni ju¿!
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Katarzyny, Franciszki

PONIEDZIA£EK

9

68 — 297
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Bo któ¿ to jest Apollos? Albo, któ¿ to jest Pawe³? S³udzy,
dziêki którym uwierzyliœcie, a z których ka¿dy doko-
na³ tyle, ile mu da³ Pan. Ja zasadzi³em, Apollos podla³,
a wzrost da³ Bóg.

1. List do Koryntian 3,5-6

S³uga Bo¿y (1)

Wierz¹cy w Koryncie dopuszczali siê wielu nadu¿yæ
w zakresie us³ugiwania darami. Przypisywali daleko
przesadzon¹ wartoœæ s³ugom, których u¿ywa³ Pan, aby
przekazywaæ im prawdê Bo¿¹. Posiadali faworytów, co
prowadzi³o do k³ótni i roz³amów. Aby skorygowaæ ten
stan, aposto³ pisze powy¿sze linijki,   z których i my mo¿emy
siê wiele nauczyæ!
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1. Na wstêpie pyta: „Któ¿ to jest Apollos, albo kto to
jest Pawe³?”. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e zarówno jeden,
jak i drugi byli obdarowanymi braæmi. Zbór w Koryncie
wyniós³ ich na nienale¿ne im stanowisko (o które ¿aden
z nich sam siê nie ubiega³!) liderów poszczególnych partii.
W gruncie rzeczy byli tylko s³ugami, dziêki których s³u¿bie
Koryntianie uwierzyli.  2. Po drugie, swoj¹ pozycjê s³ug
posiadali nie przez ludzk¹ ordynacjê, lecz jak „Pan ka¿-
demu z nich da³” (w. 5). 3. Po trzecie, ka¿demu z nich
powierzona zosta³a odrêbna s³u¿ba.

Jak ma to miejsce w sferze ziemskich relacji, gdzie
jeden sadzi, nastêpny pielêgnuje wzrastaj¹ce roœliny, zaœ
tym, który daje wzrost roœlinie jest jedynie Bóg, tak te¿
jest ze s³u¿b¹ dla Pana. Bóg móg³ pos³u¿yæ siê Paw³em,
aby doprowadziæ do nawrócenia ludzi czy Apollosem,
powierzaj¹c mu duchow¹ troskê o nowo nawróconych.
Nie zmienia to jednak nic z faktu, ¿e tym, który jedynie
mo¿e daæ ¿ycie oraz duchowy wzrost, jest wy³¹cznie On
sam.

(dokoñczenie w przysz³y wtorek)
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Cypriana, Marcela

WTOREK

10
B¹dŸ mocny i mê¿ny.

Ksiêga Jozuego 1,6

69 — 296
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Te s³owa skierowa³ Bóg do Jozuego, który sta³ przed
nowym, bardzo trudnym zadaniem. Mia³ przeprowadziæ
lud izraelski przez Jordan do ziemi Kanaan i podbiæ owe
tereny. Wykonanie tego zadania wymaga³o czasu i nie by³o
proste. Jednak¿e Bóg pociesza Jozuego ju¿ na samym
pocz¹tku: „Jak by³em z Moj¿eszem, tak bêdê z tob¹, nie
odst¹piê ciê ani ciê nie opuszczê”.

Tak¿e i my niejednokrotnie stoimy przed ró¿norodnymi
zadaniami, boj¹c siê, ¿e im nie sprostamy, np.:

- Uczeñ rozpoczyna rok szkolny w nowej klasie, w której
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nie zna ani nauczyciela, ani pozosta³ych uczniów. Jak
odnajdzie siê w nowej sytuacji?

- M³ody cz³owiek podejmuje swoj¹ pierwsz¹ pracê i od
samego pocz¹tku chce przyznaæ siê do wiary w Pana Jezusa,
jednak¿e boi siê, ¿e zostanie wyœmiany przez swojego
prze³o¿onego.

- Pracownik otrzymuje od szefa nowe, bardzo odpowie-
dzialne zadanie. Jak poradzi sobie w nat³oku pracy z no-
wymi obowi¹zkami?

- Pan Jezus m³odej dziewczynie, która nie ma ¿adnego
doœwiadczenia w pracy z dzieæmi oraz ¿adnego konkret-
nego pomys³u, jak siê do tego zabraæ, powierza zadanie,
aby prowadzi³a szkó³kê niedzieln¹.

W takich i podobnych sytuacjach zawsze stoi przy
nas Pan Jezus i wo³a: „B¹dŸ mocny i mê¿ny!”. Przez to
nie apeluje On ani do naszych si³, ani te¿ do naszych
w³asnych mo¿liwoœci. Wrêcz przeciwnie, w Liœcie do Efe-
zjan 6,10 napisane jest: „Umacniajcie siê w Panu i w po-
tê¿nej mocy jego!”. Poniewa¿ to w³aœnie ON zawsze jest
przy nas i daje nam odwagê i si³ê, bez ¿adnych obaw
mo¿emy przyjmowaæ ka¿de dane nam od Niego nowe
zadanie.
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Ludos³awa, Konstantego

ŒRODA

11
Cierp wespó³ ze mn¹ jako dobry ¿o³nierz Chrystusa
Jezusa. ¯aden ¿o³nierz nie daje siê wpl¹taæ w sprawy
doczesnego ¿ycia, aby siê podobaæ temu, który go do
wojska powo³a³.

70 — 295
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2. List do Tymoteusza 2,3-4

Dobry ¿o³nierz

Jeœli chcemy naœladowaæ Pana Jezusa i Jemu s³u¿yæ,
nasza droga za Nim nie bêdzie przyjemnym spacerkiem.
Dzisiejszy werset z Biblii porównuje nas do ¿o³nierzy. Ka¿dy
¿o³nierz musia³ znosiæ wiele trudnoœci. Poniewa¿ nie móg³
braæ udzia³u w ¿yciu spo³ecznym, tym bardziej poœwiêca³
siê s³u¿bie, chc¹c zdobyæ uznanie swojego prze³o¿onego.
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Nas - ¿o³nierzy Jezusa Chrystusa - powinny charakte-
ryzowaæ trzy g³ówne cechy:

1. ̄ o³nierz jest gotowy, aby znosiæ trudnoœci, które
s¹ skutkami s³u¿by dla Pana i  naœladowania Go. Czasami,
gdy staje w obronie Pana Jezusa, zostanie wyœmiany przez
swoich kolegów z pracy b¹dŸ szko³y. Innym zaœ razem
zostanie odrzucony przez ludzi, którym g³osi ewangeliê
zbawienia. Czy w takich momentach zaniechamy s³u¿by
dla Niego, czy bêdziemy dzia³aæ dalej?

2. Nie daje siê wpl¹taæ w sprawy doczesnego ¿ycia.
Ka¿dy z nas ma sporo swoich obowi¹zków. Mamy du¿o
pracy i ma³o czasu. Jednak wszystkie te zajêcia nie powinny
nas poch³aniaæ w takim stopniu, ¿e nie bêdziemy w stanie
koncentrowaæ siê na pracy dla Pana.

3.  ¯o³nierz chce siê podobaæ swojemu Panu. Jest
to najwiêksz¹ motywacj¹ wszelkich dzia³añ i powodem
naszych wyrzeczeñ. Mimo wszelkich trudnoœci ci¹gle
anga¿ujemy siê w pracê dla Pana, poniewa¿ pragniemy
otrzymaæ pochwa³ê od Niego.
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Bernarda, Grzegorza

CZWARTEK

12

Ksiêga Joba 20,4-5

Cz³owiek stworzony jest do radoœci i nosi w sobie
g³êbok¹ têsknotê za radoœci¹ autentyczn¹ i trwa³¹. Dlatego
te¿ siêga po wszystko, co propagowane i sprzedawane jest
jako œrodek do jej osi¹gniêcia. Có¿ mog³oby byæ odpowie-
dniejsze do osi¹gniêcia tego celu, jak nie czas karnawa³u
z jego oczarowuj¹cymi imprezami, podczas których mo¿na
pozwoliæ sobie na wszystko i nie trzeba siê niczym
przejmowaæ? Gor¹ca muzyka i lej¹cy siê strumieniami
alkohol podsycaj¹ bajeczn¹ atmosferê. – G³ód prawdziwego
¿ycia jest doprawdy wielki i ciê¿ki do zaspokojenia.

Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej, od czasu gdy
cz³owiek pojawi³ siê na ziemi, ¿e wesele bezbo¿nych
trwa krótko, a radoœæ bezecnych jest chwilowa?

71 — 294
558

1734

----
858
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Ale jedno jest pewne: nikt z nas nie znajdzie tam
niezm¹conej, prawdziwej radoœci. Nawet ateistycznie
zorientowany filozof Friedrich Nietzsche, zdecydowany
przeciwnik wiary, stwierdzi³: „To nie radoœæ jest matk¹
rozpusty, lecz raczej w³aœnie jej brak”. Tak, radoœci i ucie-
chy tego rodzaju s¹ jedynie niezak³amanym wyrazem
wewnêtrznej pustki. Biblia nazywa je „przemijaj¹c¹
rozkosz¹ grzechu” (Hebr. 11,25). Na d³u¿sz¹ metê nie s¹
w stanie daæ nam nic oprócz obci¹¿onego sumienia. – Albo
czy mo¿e ju¿ tak bardzo oddaliliœmy siê od Boga, ¿e poczu-
cie winy jest nam zupe³nie obce? Jeœli tak jest, to nadszed³
najwy¿szy czas, aby zastanowiæ siê nad tym, sk¹d w takim
razie bierze siê to poczucie niedaj¹cej siê niczym wype³niæ
pustki, ogarniaj¹ce nas ju¿ nastêpnego dnia po „œwietnej”
zabawie?

Trwa³ej radoœci nikt nie znajdzie w pró¿nych uciechach.
Nasze serce têskni za czymœ lepszym. Ale jak rozpoznaæ
prawdziw¹ radoœæ? Gdzie mo¿na j¹ znaleŸæ? – W tym celu
musimy zawróciæ do Boga – Ÿród³a wszelkiej radoœci – i wy-
znaæ Mu winê naszego ¿ycia. Wtedy ucichnie oskar¿aj¹cy
g³os sumienia. Gdy powierzymy nasze ¿ycie Bogu i Jego
pewnemu prowadzeniu, znajdziemy autentyczn¹ radoœæ.
To o Nim móg³ powiedzieæ wierz¹cy Dawid: „Wla³eœ
w serce me wiêksz¹ radoœæ, ni¿ kiedy siê ma obfitoœæ zbo¿a
i wina” (Ps. 4,8).
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Bo¿eny, Krystyny

PI¥TEK

13
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Albowiem zap³at¹ za grzech jest œmieræ, lecz darem
³aski Bo¿ej jest ¿ywot wieczny w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym. List do Rzymian 6,23

Ktoœ powie byæ mo¿e: „Grzech? – o tym siê ju¿ nie
mówi! To przestarza³e pojêcie. Nie ma go w moim s³ow-
niku. Mo¿na mówiæ o wykroczeniach przeciwko prawu
i naruszaniu praw cz³owieka”.

Kto inny stwierdzi: „Grzech? – No tak, pod pojêciem
grzechu rozumiem morderstwo, grabie¿, seksualne nad-
u¿ycia i podobne z³e czyny. Na szczêœcie nie splami³em
siê tymi sprawami”.

Jeszcze ktoœ inny obstaje przy swoim: „Grzech? –
Nie mo¿na dziœ byæ a¿ tak konserwatywnym! Czasy
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pruderii minê³y na szczêœcie bezpowrotnie. Nieco wiêcej
wolnoœci, panowie. Nie ma potrzeby siê tak spinaæ!”.

Ludzie tak chêtnie odwo³uj¹ siê do swoich rzekomych
praw – wolnoœci myœli, sumienia, wyznania, zapominaj¹c
ca³kowicie, ¿e tu nie chodzi wcale o to, co my postrzegamy
jako z³o. Przy tysi¹cach sprzecznych pogl¹dów prawda
jest wci¹¿ jedna. Istnieje tylko jedna Osoba, która ma
absolutne prawo, aby rozstrzygaæ, co jest grzechem, a co
nie. Bóg, sêdzia wszystkich – „Jeden jest zakonodawca
i sêdzia, Ten, który mo¿e zbawiæ i zatraciæ” (Jak. 4,12) –
uczyni³ to w bezkompromisowy, zrozumia³y dla ka¿dego
sposób w swoim S³owie, w Biblii. Kto dumnie wynosi siê
ponad to orzeczenie Boga, ju¿ wkrótce zostanie przez
Niego os¹dzony.

Lecz Bóg zawar³ w swoim S³owie coœ wiêcej. Nie pozo-
stawi³ cz³owieka w beznadziejnym poczuciu jego grzesz-
noœci. Przekonuje nas o mi³osierdziu i ³asce wzglêdem ka¿-
dego, kto jest gotów, aby wyznaæ swe grzechy. Komu On
przebacza? Czy tylko tym najlepszym, którzy najmniej
zawinili? – Nie! Przebaczenie grzechów mo¿e otrzymaæ ka¿dy,
ale pod wa¿nym warunkiem: „Kto je (tj. wystêpki) wyznaje
i porzuca, dostêpuje mi³osierdzia” (Przyp. 28,13).

Dar ³aski, o którym mówi zacytowany na wstêpie wiersz
z Biblii, staje siê osobist¹ w³asnoœci¹ ka¿dego, kto uwierzy
w Pana Jezusa Chrystusa. „Jeœli wyznajemy grzechy swoje,
wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuœci nam grzechy,
i oczyœci nas od wszelkiej nieprawoœci” (1. Jana 1,9).
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Leona, Matyldy

SOBOTA

14
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1. List do Koryntian 1,18

Albowiem mowa o krzy¿u jest g³upstwem dla tych,
którzy gin¹, natomiast dla nas, którzy dostêpujemy
zbawienia, jest moc¹ Bo¿¹.

Jakie jest Twoje stanowisko wobec
krzy¿a Golgoty?

Z pewnoœci¹ gdzieœ ju¿ s³ysza³eœ, ¿e Jezus Chrystus
umar³ na nim dla zbawienia zgubionych ludzi. Pozostaje
jednak pytanie, czy konkretny cz³owiek sam uwa¿a siê
te¿ za zgubionego. To dlatego niejeden reaguje ze z³oœci¹
i denerwuje siê, gdy mówi mu siê o krzy¿u. Cz³owiek jest
dumny i nie chce s³yszeæ, ¿e jest z nim tak Ÿle.
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Niemniej jednak krzy¿ Golgoty przemawia do nas
wszystkich nadzwyczaj powa¿n¹ mow¹. Tam Syn Bo¿y, który
przyszed³ na ziemiê z mi³oœci do nas, zgubionych ludzi,
zosta³ zabity z r¹k swoich w³asnych stworzeñ, które nie
chcia³y Go. A jednak ten straszliwy czyn, dowodz¹cy, jak
ogromne jest z³o ludzkich serc, sta³ siê podstaw¹
wiecznego ratunku i wszelkich b³ogos³awieñstw dla ludzi.
Krew Chrystusa, która zosta³a przelana na tym krzy¿u, sta³a
siê œrodkiem do przeb³agania Boga za wszystkie nasze
grzechy. Czy potrafisz to poj¹æ? Tak wielka by³a mi³oœæ
Boga, ¿e czyn ludzkiej nienawiœci Bóg obróci³ w Ÿród³o
najwiêkszych b³ogos³awieñstw dla wszystkich pokoleñ ludzi!

Ka¿dy grzesznik, niewa¿ne jak odra¿aj¹cy mo¿e byæ
w oczach innych ludzi, mo¿e zostaæ ca³kowicie oczyszczony
ze wszelkich swoich grzechów przez tê kosztown¹ krew
Syna Bo¿ego. Wystarczy ona, by zmyæ nawet wszystkie
grzechy wszystkich ludzi. Kto w g³êbokim ¿alu nad swym
w³asnym ¿a³osnym stanem bêdzie szukaæ dla siebie
schronienia w krzy¿u zmar³ego Zbawiciela i uczyni to z wia-
r¹, ¿e tak¿e i dla niego tam umar³, ten znajdzie prawdziwe
przebaczenie swoich grzechów. Taki cz³owiek otrzyma
pokój dla swego sumienia i serca oraz ¿ycie wieczne.

Tak¹ oto jest „mowa o krzy¿u”, której musi uwierzyæ
ka¿dy cz³owiek, chc¹cy unikn¹æ wiecznego potêpienia. Kto
czyni ten krok, doœwiadcza tego, ¿e rzeczywiœcie posiada
ona Bo¿¹ moc.
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Longina, Klemensa

NIEDZIELA

15
Ksiêga Izajasza 53,11

Za mêkê swojej duszy ujrzy œwiat³o (owoc, BG) i jego
poznaniem siê nasyci.

74 — 291
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Owoc Jego cierpieñ

Pan Jezus krótko przed swoj¹ œmierci¹ powiedzia³:
„Jeœli ziarnko pszeniczne, które wpad³o do ziemi, nie
obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeœli
obumrze, obfity owoc wydaje” (Jana 12,24). U¿ywaj¹c
takiego porównania chcia³ oznajmiæ, ¿e Jego œmieræ
przyniesie wiele owocu. Ma w nim udzia³ ka¿dy, kto siê
nawróci do Niego.
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Tych wszystkich wierz¹cych mo¿na zakwalifikowaæ
do jednej z czterech poni¿szych grup, s¹ to:

- Ci, którzy wierzyli w Boga i Jego s³owo w okresie
od Adama, pierwszego cz³owieka, a¿ do przyjœcia Mesjasza,
Jezusa Chrystusa.

- Ci, którzy przyjêli Pana jako swojego osobistego
Zbawiciela w okresie od dokonanego na krzy¿u dzie³a
zbawienia a¿ do Jego powtórnego przyjœcia po swoich
– w tym czasie zgubionym grzesznikom g³oszona jest
ewangelia ³aski.

- Ci, którzy uwierz¹ w ewangeliê w czasie s¹dów,
których czas wkrótce nadejdzie, tj. ci, którzy jej przed-
tem nie s³yszeli - oni nawróc¹ siê do Chrystusa i uznaj¹
Go za Króla, kiedy przyjdzie, aby panowaæ na ziemi.

- Ci, którzy nawróc¹ siê do Pana w czasie tysi¹c-
letniego królestwa pokoju – bêdzie to tylko pewna czêœæ
z tych, którzy siê wówczas urodz¹.

Zbawiciel musia³ osobiœcie cierpieæ i umrzeæ za
wszystkich wierz¹cych, tj. tych, którzy wierzyli zanim z³o¿y³
swe ¿ycie na krzy¿u, tych, którzy przyjêli ewangeliê i uwie-
rzyli w Jego dzie³o oraz tych, którzy jeszcze w Niego uwie-
rz¹. Wszyscy oni s¹ czêœci¹ owocu, który sprawia Jemu
radoœæ.
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Izabeli, Oktawii
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… abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Chrystusem, Synem
Boga, i abyœcie wierz¹c mieli ¿ywot w imieniu jego.

Ewangelia Jana 20,31

Dyskusje na temat wiary oraz wymiany pogl¹dów
religijnych i wyobra¿eñ o Bogu s¹ niezwykle popularne.
Równie¿ i Biblia, S³owo Bo¿e, wiele mówi o wierze, zw³aszcza
zaœ o:
- wierze w Boga i w Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego;
- wierze w dzie³o zbawienia, dokonane przez Jezusa
  Chrystusa na krzy¿u.

Powinniœmy przy tym jasno sobie powiedzieæ, ¿e Biblia
ma na myœli coœ znacznie wiêcej ni¿ tylko postawê, która
uwa¿a coœ za mo¿liwe, prawdziwe lub istniej¹ce. Przeko-
nanie takie nie czyni jeszcze nikogo autentycznym,
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wierz¹cym chrzeœcijaninem. Zacytowany na wstêpie wiersz
udowadnia nam, ¿e wiara w rozumieniu Biblii to ¿ywa wiara
– wiara urzeczywistniana w prawdziwej, autentycznej relacji
do Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Wiara w Jego histo-
ryczn¹ egzystencjê nie jest wiar¹ w pojêciu Boga. Nikt z
nas nie ma problemu w uwierzenie w to, czego nauczyliœmy
siê na historii i co podaj¹ rozmaite kroniki oraz inne Ÿród³a
historyczne. Tu jednak chodzi o tak¹ wiarê, która przyjmuje
relacje Boga dotycz¹ce Niego samego i Jego Syna, Jezusa
Chrystusa – o danie wiary ca³okszta³towi Bo¿ych wypowiedzi
i postêpowanie zgodnie z nimi. Do biblijnej wiary, która
jest jedyn¹, jak¹ aprobuje  Bóg, nale¿y:

- uznanie diagnozy, jak¹ wystawi³ Bóg odnoœnie ludzkiego
¿ycia i ludzkiej przyrodzonej natury, czyli zaakceptowanie
prawdy, ¿e jesteœmy – w tym i Ty! – zgubionymi grzesznikami;

- osobiste uchwycenie siê cudownej wieœci o odkupieniu
w Jezusie Chrystusie, czyli wiara w to, ¿e Bóg pos³a³ swojego
Syna, aby umar³ On jako mój zastêpca i poniós³ karê za
moje grzechy;

- przyjêcie œwiadectwa, jakie Biblia sk³ada o osobie Jezusa
Chrystusa – o Jego bóstwie, przyjœciu w ciele na ziemiê,
Jego œmierci, zmartwychwstaniu, wniebowst¹pieniu i zbli¿a-
j¹cym siê powtórnym przyjœciu.

Wierz¹cy w biblijnym sensie jest cz³owiekiem naro-
dzonym na nowo przez S³owo Bo¿e i Ducha Œwiêtego, jak
objaœni³ to Jezus faryzeuszowi Nikodemowi (Jana 3,7).
Natomiast ¿ycie, jakie prowadzi, bêdzie potwierdzeniem
autentycznoœci jego wiary (Jak. 2,18).
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Patryka, Zbigniewa

WTOREK
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A zatem ani ten, co sadzi, jest czymœ, ani ten, co podlewa,
lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, i ten, co
podlewa, jedno maj¹ zadanie i ka¿dy w³asn¹ zap³atê
odbierze wed³ug swojej pracy. Albowiem wspó³pra-
cownikami Bo¿ymi jesteœmy; wy rol¹ Bo¿¹, budowl¹ Bo¿¹
jesteœcie. 1. List do Koryntian 3,7-9

S³uga Bo¿y (2)

Strofuj¹c nadu¿ycia Koryntian co do traktowania
s³ug Bo¿ych, aposto³ Pawe³ uzmys³awia im dalej:
1. Skoro Bóg jest tym, który da³ wzrost, to s³udzy,
o których mniemano tak wiele, byli doprawdy niezna-
cz¹cy. Bez dzia³ania Bo¿ego nic by nie osi¹gnêli, zaœ
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s³u¿ba ich by³aby zupe³nie bezu¿yteczna (w. 7).
2. Chocia¿ s³ugom tym powierzone by³y ró¿ne zadania,
to jednak stanowili oni jedno. Ustanawiaj¹c ich przy-
wódcami konkuruj¹cych ze sob¹ lub zwalczaj¹cych siê
ugrupowañ, Koryntianie stawiali ich w opozycji wobec
siebie. Jednak w s³u¿bie Bo¿ej ¿aden s³uga nie jest w sta-
nie uczyniæ czegokolwiek bez wsparcia drugiego. Zatem
jak ró¿ne mog¹ byæ ich dary i pola dzia³ania, to jednak
jako s³udzy s¹ zawsze jedno w jednej sprawie. 3. Choæ
jako s³udzy stanowili spójn¹ ca³oœæ, to jednak ka¿dy z
nich otrzyma w³asn¹ zap³atê za sw¹ pracê. Nie bêdzie
ona mierzona wed³ug wysokoœci pozycji przyznanej im
przez ludzi ani te¿ wed³ug ludzkiej oceny ich s³u¿by,
lecz przez nieomylny os¹d Bo¿y, który oceni jej praw-
dziw¹ wartoœæ.

Na koniec aposto³ przypomina, ¿e jesteœmy Bo¿ymi
wspó³pracownikami. Nie oznacza to partnerskiej wspó³-
pracy z Bogiem, ale kooperacjê pomiêdzy samymi s³u-
gami pod Bo¿ym okiem i Jego zarz¹dem. Bracia us³ugu-
j¹cy w Koryncie nie byli konkurentami, jak móg³by to
postrzegaæ cieleœnie usposobiony cz³owiek, ale wspó³za-
le¿nymi od siebie wspó³pracownikami.
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Cyryla, Edwarda

ŒRODA

18

Dzieje Apostolskie 11,23

Gdy tam przyby³ i ujrza³ ³askê Bo¿¹, uradowa³ siê i za-
chêca³ wszystkich, aby ca³ym sercem trwali przy Panu.

77 — 288
544

1745

431

1523

Spogl¹daj¹c wstecz na blisko dwutysiêczn¹ historiê
chrzeœcijañstwa, widzimy zarówno wspania³e momenty,
z których jesteœmy dumni, jak i przykre, których niejedno-
krotnie siê wstydzimy.

Niektórzy s¹dz¹, ¿e przez dwa tysi¹ce lat pewne zwy-
czaje chrzeœcijañskie sta³y siê tak przestarza³e, dlatego
nale¿y je zmieniæ, o¿ywiæ. Uwa¿aj¹, ¿e zmiana formy
radykalnie odmieni oblicze chrzeœcijañstwa. Jednak nigdy
nie powinniœmy zapominaæ o tym, ¿e prawdziwe chrzeœci-
jañstwo nie zale¿y od zewnêtrznej formy, lecz od wew-
nêtrznego stanu jego wyznawców.
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To proste, by win¹ za wszystko, co siê nam nie po-
doba, obarczyæ innych. Ale w taki sposób nie da siê rozwi¹-
zaæ ¿adnego problemu. Tak, jak ka¿dy obywatel danego
kraju ponosi odpowiedzialnoœæ za to, co siê w nim dzieje,
tak te¿ jest w chrzeœcijañstwie. Ka¿dy, kto zwie siê chrze-
œcijaninem, jest wspó³odpowiedzialny za to, w jaki sposób
wyra¿a swoje chrzeœcijañstwo. Dlatego jest tak wa¿ne,
aby czytaæ  i uczyæ siê z Dziejów Apostolskich - ksiêgi,
w której przedstawione s¹ pocz¹tki chrzeœcijañstwa.

Dzisiejszy werset mówi o przybyciu Barnaby do Antio-
chii, do pogan, którzy co prawda nie posiadali takiej wiêzi
z ¿ywym Bogiem jak ¯ydzi, ale gdy tylko us³yszeli ewan-
geliê, uwierzyli jej poselstwu i nawrócili siê do Pana. Czego
ci m³odzi chrzeœcijanie potrzebowali teraz najbardziej?
Pouczeñ? Jeszcze nie, by³o na to za wczeœnie. Przede
wszystkim ich mi³oœæ do Pana Jezusa, któremu ca³kowicie
zawierzyli, musia³a zostaæ ugruntowana i wzmocniona,
czym zaj¹³ siê Barnaba.

Je¿eli zatem s¹dzimy, ¿e chrzeœcijañstwo potrzebuje
jakiejœ reformy, ulepszenia, to zacznijmy dzia³aæ skute-
cznie – zmieniaj¹c nie to, co zewnêtrzne, ale zaczynaj¹c
od wewn¹trz, przez wzajemne zachêcanie siê, aby ca³ym
sercem trwaæ przy Panu.
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Józefa, Bogdana

CZWARTEK

19

Ksiêga Psalmów 17,15; 92,15

Ale ja dziêki sprawiedliwoœci ujrzê oblicze twoje, kiedy
siê obudzê, nasycê siê widokiem twoim.
Jeszcze w staroœci przynosz¹ owoc, s¹ pe³ni si³ i œwie-
¿oœci.

78 — 287
542

1747

503

1646

Œwiadectwo starszego chrzeœcijanina

Pewien m³ody cz³owiek w XIX wieku wyemigrowa³
do Nowej Zelandii i powróci³ do swej ojczystej Anglii
dopiero pod koniec swojego ¿ycia. Podró¿ w tamt¹
stronê trwa³a miesi¹ce morskiej ¿eglugi, zaœ powrotny
lot samolotem zabra³ mu mniej ni¿ dwa dni. Cz³owiek
ten zasn¹³ w Chrystusie maj¹c 110 lat.
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Rok wczeœniej wyda³ takie œwiadectwo: „Przybli¿am
siê do chwili, w której wejdê do pa³acu Króla królów,
którego ku mojej radoœci zna³em jako mego Zbawiciela,
Pana i mojego Boga przez 93 lata. Jak¿e to bêdzie
wspania³e, móc spotkaæ po zmartwychwstaniu takich
s³awnych mê¿ów wiary, jak na przyk³ad Abraham,
Józef i wielu innych, w nowych, przemienionych cia³ach!
Prawdopodobnie z ich w³asnych ust dowiem siê, jak
doznawali Bo¿ej ³aski, której sam tak d³ugo doœwiad-
cza³em. Tak, bêdê razem z nimi, ale Jedynym, którego
bêdê ogl¹da³ w tym chwalebnym miejscu, bêdzie sam
Król w ca³ym swym piêknie. Chocia¿ jestem grzeszni-
kiem z natury i z uczynków, mogê radowaæ siê chwil¹,
kiedy zostanê wprowadzony w Jego œwiêt¹ obecnoœæ.
Czy bêdê siê tam dobrze czu³? Tak, poniewa¿ moje
grzechy zosta³y ca³kowicie wybaczone przez Jedynego
Boga zasiadaj¹cego na tronie chwa³y. Bêdê widzia³ tego
dowód, gdy na Jego d³oniach, stopach i Jego boku
zobaczê znaki cierpieñ, które On sam poniós³ z mi³oœci
do mnie”.



marzec2015
ws
zs

wk
zk

Klaudii, Eufemii

PI¥TEK

20

Objawienie Jana 3,18

Radzê ci, abyœ naby³ u mnie z³ota w ogniu wypróbowa-
nego, abyœ siê wzbogaci³ i abyœ przyodzia³ szaty bia³e,
aby nie wyst¹pi³a na jaw haniebna nagoœæ twoja, oraz
maœci, by ni¹ namaœciæ oczy twoje, abyœ przejrza³.

79 — 286
540

1749

533

1809

Duchowa œlepota

Po zakoñczeniu nabo¿eñstwa odbywaj¹cego siê na
wolnym powietrzu, jeden ze s³uchaczy poprosi³ o g³os.
„Przyjaciele - zwróci³ siê do sporej rzeszy s³uchaj¹cych
- s³yszeliœcie tego kaznodziejê. Nie wierzê ani jednemu
jego s³owu. Wierzê jedynie w to, co widzê. Nie wierzê
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w piek³o, nie wierzê w s¹d ani w Boga. W ca³ym moim
¿yciu jeszcze ¿adnej z tych rzeczy nie widzia³em”.

Po tych s³owach wsta³ ktoœ inny ze s³uchaczy i po-
wiedzia³: „Podobno woko³o nas roœnie wiele drzew oraz
zieleni siê soczysta trawa, lecz to jest nieprawd¹.
Powiedziano mi te¿, ¿e jest tu sporo ludzi, lecz i to
jest nieprawd¹. Mo¿e myœlicie teraz, ¿e straci³em
zdrowe zmys³y. W rzeczywistoœci mówiê to samo, co
mój poprzednik. Jestem bowiem niewidomy od
urodzenia i nigdy nie widzia³em drzew, trawy ani ludzi.
Jeœli twierdzê, ¿e to wszystko nie istnieje, poœwiadczam
tym samym, ¿e jestem nie tylko œlepy, lecz i zaro-
zumia³y”. Potem zwróci³ siê do poprzedniego mówcy:
„Pana s³owa œwiadcz¹ o tym, ¿e jest pan œlepy, du-
chowo œlepy”.

Pan Jezus powiedzia³: „Ja jestem œwiat³oœci¹ œwia-
ta; kto idzie za mn¹, nie bêdzie chodzi³ w ciemnoœci,
ale bêdzie mia³ œwiat³oœæ ¿ywota” (Ew. Jana 8, 12).
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Lubomira, Benedykta

SOBOTA

21

80 — 285
537

1750

603

1931

Ksiêga Psalmów 46,2-3

Bóg jest ucieczk¹ i si³¹ nasz¹, pomoc¹ w utrapieniach
najpewniejsz¹. Przeto siê nie boimy, choæby ziemia
zadr¿a³a i góry zachwia³y siê w g³êbi mórz.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 46

Rozmyœlania nad Psalmem 46

Psalm 46. mówi o wspania³ym zaufaniu do Boga
wierz¹cej resztki z Izraela oraz o wyzwoleniu Jerozolimy,
gdy Pan Jezus przyjdzie w mocy i chwale. Gdy Bóg zacznie
przez Chrystusa dzia³aæ dla dobra swojego ludu i miasta
Jerozolimy, zwyciê¿y wszystkich ich wrogów. ̄ ydzi w cu-
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downy sposób doœwiadcz¹ pomocy i wsparcia swojego
Boga.

S³owa tego Psalmu s¹ pocieszeniem równie¿ dla
wszystkich wierz¹cych chrzeœcijan. ̄ yj¹c na tym œwiecie,
który jest wrogi Bogu, mo¿emy w Nim znaleŸæ swe
schronienie i si³ê. W Nim doznajemy koniecznej pomocy
i naprawdê nie musimy siê niczego obawiaæ. Powstaje
tylko pytanie: Czy rzeczywiœcie ufamy Mu z ca³ego  serca?

Potoki i strumienie s¹ w Biblii symbolem b³ogos³a-
wieñstwa (Ps. 36,9; Obj. 22,1). Sk¹d wyp³ywaj¹ wody,
które rozweselaj¹ miasto i œwi¹tyniê Bo¿¹? W Ksiêdze
Objawienia 22,1 napisane jest, ¿e rzeka wody ¿ywota
wyp³ywa z tronu Boga i Baranka. Potok, który widzia³
Ezechiel, wyp³ywa ze œwi¹tyni (Ez. 47). Prawdziwe b³ogo-
s³awieñstwo ma swe Ÿród³o w obecnoœci Bo¿ej. Czy¿ nie
doœwiadczamy tego niejednokrotnie, gdy jako wierz¹cy
zgromadzamy siê do Jego imienia, On zaœ jest poœrodku
nas, by nam b³ogos³awiæ (Mat. 18,20)?

Werset 10 mówi, ¿e kiedyœ nastanie kres wszystkim
wojnom. Gdy Chrystus bêdzie panowa³ w pokoju i sprawie-
dliwoœci przez tysi¹c lat, wtedy nikt nie bêdzie uczy³ siê
sztuki wojennej. Wszelka istniej¹ca broñ zostanie zni-
szczona b¹dŸ wykorzystana w ca³kowicie nowym celu
(Izaj. 2,4).
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Katarzyny, Bogus³awa

NIEDZIELA

22

List do Efezjan 5,19

81 — 284
535

1752

634

2050

Rozmawiaj¹c z sob¹ przez psalmy i hymny, i pieœni
duchowne, œpiewaj¹c i graj¹c w sercu swoim Panu.

Œpiewajmy Panu

Œpiew charakteryzuje zbawionych ludzi. Poprzez
duchowe pieœni wyra¿aj¹ oni wdziêcznoœæ Bogu za daro-
wane im zbawienie w Chrystusie Jezusie.

Izrael, gdy zosta³ wyprowadzony z niewoli egipskiej,
powiedzia³: „Zaœpiewam Panu, gdy¿ nader wspania³ym siê
okaza³: konia i jego jeŸdŸca wrzuci³ w morze!” (2. Moj¿. 15,1).

Tak¿e Dawid, gdy Bóg wybawi³ go od jego nieprzyjació³
zawo³a³: „Ja bowiem zaufa³em ³asce twojej! Niech siê
raduje serce moje zbawieniem twoim! Bêdê œpiewa³ Panu,
bo okaza³ mi dobroæ!” (Ps. 13,6).
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Czy my, jako chrzeœcijanie, nie mamy szczególnie
wiele powodów ku temu, aby chwaliæ Boga poprzez pieœni?
Czy¿ w Chrystusie Jezusie nie wybawi³ nas Bóg od stra-
szliwego s¹du i czy¿ ka¿dego dnia nie doœwiadczamy Jego
dobroci i ochrony?

Wierz¹cy ludzie, zgromadzaj¹c siê razem, œpiewaj¹,
wspólnie wyra¿aj¹c swoj¹ wdziêcznoœæ Panu. Chciejmy
œpiewaæ nie tylko podczas naszych spo³ecznych zgroma-
dzeñ, ale równie¿ wtedy, kiedy siê nawzajem odwiedzamy.
O, jaki¿ to b³ogos³awiony czas, kiedy ca³e rodziny w swych
domach œpiewaj¹ razem Panu! Nie oznacza to wcale, ¿e
mo¿emy œpiewaæ tylko wspólnie, ka¿dy z nas indywidualnie
mo¿e przynosiæ Bogu pieœñ chwa³y, kiedy odczuwa tak¹
potrzebê.

Poprzez pieœñ serce mo¿e wyraziæ wdziêcznoœæ Panu
za to, co uczyni³ dla nas na krzy¿u Golgoty, i za to kim
teraz jest dla nas. Duchowe pieœni, które w swej treœci
mówi¹ o naszym wspania³ym Zbawicielu, wzmacniaj¹ nasz¹
wiarê. A wiêc œpiewajmy Panu na chwa³ê!

Ja œpiewam Panu memu, œpiewam ca³y dzieñ,
Œpiewam o mi³oœci tej, której nie zna œwiat.
Œpiewam, jak On zbawi³ mnie,
Przez sw¹ œmieræ na Golgocie,
Wci¹¿ œpiewam Panu memu,
Œpiewam ca³y dzieñ.
Œpiewam ca³y dzieñ!
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Pelagiusza, Oktawiana

PONIEDZIA£EK

23

Ksiêga Kaznodziei Salomona 1,5-7

S³oñce wschodzi i s³oñce zachodzi, i œpieszy do swego
miejsca, gdzie znowu wschodzi (...) wiatr ustawicznie
kr¹¿y i w swym biegu okrê¿nym wraca. Wszystkie rzeki
p³yn¹ ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym
ci¹gu p³yn¹ rzeki do miejsca, do którego zd¹¿aj¹.

82 — 283
533

1754

708

2205

Bóg jest niesamowitym Stwórc¹. Zacytowane powy¿ej
wersety z Ksiêgi Kaznodziei Salomona potwierdzaj¹, ¿e w
Jego stworzeniu nie ma niczego przypadkowego, niepotrze-
bnego, wszystko jest niezwyk³e i w doskona³ej harmonii!
Gdyby tak nie by³o, to ¿ycie na ziemi przesta³oby istnieæ.
WeŸmy na przyk³ad roœliny: ¿yj¹ one i rosn¹ dziêki temu,
¿e pobieraj¹ zwi¹zki nieorganiczne i wodê z gleby, a dwutle-
nek wêgla z powietrza. Gdyby tych zwi¹zków zabrak³o,
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procesy ¿yciowe roœlin zakoñczy³yby siê natychmiast. Lecz
Bóg wszystko to podtrzymuje, u¿ywaj¹c nawet do tego
celu procesów obumierania i rozk³adu! Stworzy³ organizmy,
które rozk³adaj¹c siê, oddaj¹ do powietrza dwutlenek
wêgla i wodê. Podobne procesy rozk³adu zachodz¹ równie¿
i w glebie. Przyroda wykorzystuje je do powstawania i roz-
woju nowych organizmów, które uczestnicz¹ póŸniej w ko-
lejnych cyklach przemian.

Ale UWAGA! Cz³owiek nigdy nie by³ przeznaczony na
to, by byæ czêœci¹ takiego cyklu! Wprawdzie grzech spowo-
dowa³, ¿e cz³owiek odszed³ od swego pierwotnego
przeznaczenia i podlega œmierci, a Bóg musia³ mu powie-
dzieæ: „Prochem jesteœ i w proch siê obrócisz” (1. Moj¿.
3,19). Jednak jego œmieræ nie jest równowa¿na ze œmierci¹
zwierz¹t czy roœlin, bowiem cz³owiek stworzony jest na obraz
Bo¿y i jest duchow¹ istot¹ a duch jego jest niezniszczalny -
wieczny! „Wróci siê proch do ziemi, tak jak nim by³, duch
zaœ wróci do Boga, który go da³” (Kazn. 12,7 por. Ps. 146,4).

Drogi Czytelniku, jakkolwiek w przyrodzie wystêpuj¹
cykle obumierania i powstawania nowego ¿ycia, jednak Ty,
maj¹c niezniszczalnego ducha, gdy zakoñczysz swe ¿ycie
na ziemi, bêdziesz egzystowa³ w wiecznoœci! Od Ciebie
jednak zale¿y, jakie to bêdzie miejsce: niebo czy piek³o.
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Marka, Gabora

WTOREK

24

83 — 282
530

1756

746

2314

I on ustanowi³ jednych aposto³ami, drugich prorokami,
innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczy-
cielami. List do Efezjan 4,11

Chrystus troszczy siê o Zgromadzenie

Jezus Chrystus po dokonanym dziele zbawienia jako
zwyciêzca zosta³ wziêty do nieba. Tam otrzyma³ wszelk¹
moc, i dlatego mo¿e troszczyæ siê o swoje Zgromadzenie.
Pan Jezus da³ cz³onkom Koœcio³a nie tylko Ducha Œwiêtego,
ale tak¿e dary, duchowe zdolnoœci, które istniej¹ do dnia
dzisiejszego. S¹ one po to, aby wykorzystywaæ je ku dobru
Zgromadzenia*.
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Po pierwsze, Pan da³ aposto³ów i proroków, którzy
inspirowani przez Ducha Œwiêtego, mogli spisaæ Nowy
Testament. My zaœ dziêki temu mo¿emy dziœ czytaæ
Ewangelie i listy.

Po drugie, Pan Jezus da³ tak¿e ewangelistów, którzy
g³osz¹ i rozpowszechniaj¹ dobr¹ nowinê o zbawieniu. Ten
dar istnieje równie¿ i dziœ. Przez dzia³anie ewangelistów
Pan ratuje  poszczególne osoby i do³¹cza je do swojego
Zgromadzenia.

Po trzecie, istniej¹ tak¿e pasterze oraz nauczyciele.
Ich s³u¿ba dotyczy wierz¹cych. Zadaniem nauczycieli jest
wyk³adanie S³owa Bo¿ego, aby wszyscy wykupieni mogli
mieæ dobry fundament wiary. S³u¿ba pasterska to pokrze-
pianie poprzez S³owo wierz¹cych oraz udzielanie im
konkretnych wskazówek odnoœnie ¿ycia wiary.

Wszystkie te dary pochodz¹ od Chrystusa i przyczy-
niaj¹ siê do wzrostu duchowego wierz¹cych oraz ku zbu-
dowaniu Zgromadzenia.

* wielu chrzeœcijan u¿ywa tutaj s³owa Koœció³
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Marioli, Wieñczys³awa

ŒRODA

25

List do Kolosan 3, 18-19

¯ony, b¹dŸcie uleg³e mê¿om swoim, jak przystoi w Panu.
Mê¿owie, mi³ujcie ¿ony swoje i nie b¹dŸcie dla nich
przykrymi.

84 — 281
528

1757

829

----

W tym fragmencie S³owo Bo¿e daje nam krótkie, jasne
wskazówki dotycz¹ce ¿ycia ma³¿eñskiego. Najpierw s³owa
skierowane s¹ do ¿on, a nastêpnie do mê¿ów.

¯ona powinna byæ uleg³a swojemu mê¿owi. To posta-
nowi³ Bóg ju¿ w momencie, gdy stworzy³ Ewê jako pomoc
dla Adama. Pomimo, ¿e wierz¹ca ¿ona oraz wierz¹cy m¹¿
maj¹ takie same chrzeœcijañskie stanowisko przed Bogiem,
jednak jest ró¿nica pomiêdzy nimi, która wynika z porz¹dku
stworzenia. ¯ona powinna byæ uleg³a mê¿owi i uznawaæ
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go za g³owê rodziny. Z pewnoœci¹ nie zawsze jest to pro-
ste, ale kobieta, która chce byæ pos³uszna S³owu Bo¿emu,
bêdzie wype³niaæ to polecenie z pomoc¹ Pana. Pan Jezus
zaœ bêdzie b³ogos³awi³ i uczyni szczêœliw¹ ka¿d¹ ¿onê, która
tak bêdzie czyniæ.

M¹¿ jest wzywany do tego, aby mi³owa³ swoj¹ ¿onê.
Powinien to czyniæ nie jedynie przez s³owa, ale równie¿
czyny. Mi³oœæ mê¿a objawia siê w okazywaniu zaintere-
sowania tym, co ¿onê zajmuje i porusza. M¹¿ powinien
mieæ na wzglêdzie to, ¿e jest ona kobiet¹ i liczyæ siê z jej
uczuciami oraz pragn¹æ dla niej jedynie dobra. Aby móc
ka¿dego dnia okazywaæ jej mi³oœæ, musi zg³êbiaæ mi³oœæ
Pana Jezusa do nas. To bêdzie dawaæ mu si³ê, aby wiernie
mi³owaæ swoj¹ ¿onê. Powinien te¿ szczególnie uwa¿aæ,
aby swych niepowodzeñ prze¿ywanych na przyk³ad w
pracy i skutkuj¹cych rozdra¿nieniem, nie wy³adowywaæ
na ¿onie. Przez to bowiem m¹¿ rani serce swojej ma³-
¿onki, oddala j¹ od siebie i znies³awia Pana.
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Larysy, Emanuela
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A [by³ tam] pewien cz³owiek, imieniem Zacheusz,
zwierzchnik celników i bardzo bogaty.

BT, Ewangelia £ukasza 19,2

Zacheusz z pewnoœci¹ wspi¹³ siê na sykomorê w na-
dziei, ¿e nikt go tam nie zauwa¿y. Ach, ta zwodnicza myœl:
„Nikt mnie tam nie bêdzie widzia³” znana jest ka¿demu
z nas. Takie s¹ podszepty naszych serc, dopóki nie nauczy-
my siê radowaæ ³ask¹ Chrystusa. Ten, kto cieszy siê dzieñ
w dzieñ mi³oœci¹ Bo¿¹ i zna Jego cudowne zbawienie, prag-
nie ka¿demu o tym powiedzieæ. Jest to normalny, zdrowy
stan rzeczy.

Ale jak to by³o z tym Zacheuszem? – Przechodz¹cy
obok Jezus spojrza³ w górê i zauwa¿y³ go. A przecie¿
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cz³owiek ten tak bardzo liczy³ na to, ¿e pozostanie nie-
dostrze¿onym! Pragn¹³ zobaczyæ Jezusa i gdy ten zbli¿a³
siê w otoczeniu t³umu, jego ¿yczeniu sta³o siê zadoœæ.
Zobaczy³! Ale w tym momencie Jezus, „spojrzawszy w górê,
ujrza³ go”. Tak, Jego oko spoczywa dziœ równie¿ na Tobie.
Jezus powiedzia³: „Zacheuszu! zejdŸ prêdko, albowiem
dziœ muszê siê zatrzymaæ w twoim domu”. Wiedzia³,
co by³o w sercu tego celnika – wie równie¿ o wszystkim, co
g³êboko ukryte tkwi na dnie Twego serca. Wie, czego pra-
gniesz i  ¿e Go potrzebujesz. A Ty, czy chcesz nale¿eæ do
Niego? Chcesz zostaæ obmyty w Jego krwi?

„Dziœ muszê siê zatrzymaæ w twoim domu” – jakie
³agodne, mi³e s³owa. Dziœ! Nie lekcewa¿ tego. Dzisiaj, nie
jutro! W³aœnie teraz, tam, gdzie jesteœ, w tej w³aœnie
chwili, Zbawiciel zwraca siê do Ciebie: „Dziœ muszê zostaæ
w twoim domu”. Pragnie, byœ odda³ Mu swe serce. Chce
wype³niæ je poznaniem Jego cudownej ³aski. Dlatego
wzywa Ciê usilnie: Zst¹p prêdko na dó³, albowiem dziœ Ja
– Jezus, Zbawiciel – muszê zostaæ w twoim domu. S³yszysz
tê ³agodn¹ melodiê Jego s³ów? Czy dostrzegasz, jak On
zaprasza? Jak zareagowa³ na to Zacheusz? – „Zst¹pi³ prêdko
i przyj¹³ go z radoœci¹”. Nie odk³adaj tego na potem. Nie
przesuwaj na jutro. Nie mów: zastanowiê siê, pomyœlê.
Nie, to nie wystarcza, nie zaspokaja! Pan Jezus mówi
do Ciebie: DZISIAJ!
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Lidii, Ernesta

PI¥TEK
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… a¿ zaczn¹ szukaæ w skrusze mojego oblicza.
Ksiêga Ozeasza 5,15

Pewien menad¿er znacz¹cego przedsiêbiorstwa cieszy³
siê powodzeniem i prowadzi³ beztroskie ¿ycie. Przy tym,
jak s¹dzi³, nie potrzebowa³ Boga.

Pewnego dnia cz³owiek ten zosta³ zaaresztowany pod
zarzutem kierowania grup¹ przestêpcz¹, która napad³a
na dostawcê towaru, zaopatruj¹cego jego firmê i ograbi³a
go. Chocia¿ menad¿er by³ ca³kowicie niewinny, czu³ siê
niczym najwiêkszy nêdzarz na ziemi. Na domiar z³ego
adwokat, któremu tak bardzo ufa³, akurat by³ nieobecny.
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Jego przyjaciele, zasiadaj¹cy na wysokich stanowiskach,
zdystansowali siê wobec niego.

Przebywaj¹c w areszcie w czasie dochodzenia,
otrzyma³ chrzeœcijañski kalendarz. Zacz¹³ czytaæ go i ju¿
wkrótce odczu³, ¿e Bóg wyraŸnie dzia³a w jego sercu. Gdy
nied³ugo póŸniej zajmuj¹cy siê jego przypadkiem urzê-
dnik s¹dowy odwiedzi³ go, aby wyjaœniæ pewne sprawy,
aresztowany zwierzy³ mu siê z duchowych potrzeb, jakie
w nim siê obudzi³y. Urzêdnik ten by³ wierz¹cym cz³owie-
kiem  i opowiedzia³ mu o przeb³agalnej, zastêpczej œmierci
Jezusa Chrystusa oraz Jego zwyciêskim zmartwychwstaniu
(1. Kor. 15,3-4).

Wtedy to niewinnie zatrzymany w areszcie menad¿er
rozpozna³, ¿e wobec Boga jest faktycznie zgubionym
grzesznikiem i przestêpc¹, który notorycznie lekcewa¿y³
Jego sprawiedliwe prawa. Przyj¹³ w wierze Pana Jezusa
Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. Kilka dni póŸ-
niej s¹d og³osi³ go niewinnym i wypuœci³ na wolnoœæ. Teraz
by³ podwójnie wolnym – wolnym od wyroku wiecznego
potêpienia oraz wypuszczonym z tymczasowego aresztu.

„A gdy mnie bêdziecie szukaæ, znajdziecie mnie. Gdy
mnie bêdziecie szukaæ ca³ym swoim sercem, objawiê siê
wam - mówi Pan – odmieniê wasz los” (Jer. 29,13-14).
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Anieli, Sykstusa

SOBOTA
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W czasach, gdy rz¹dzili sêdziowie, nasta³ g³ód w kraju.
Wtedy wyszed³ z Betlejemu judzkiego pewien m¹¿ (...)
aby osi¹œæ jako obcy przybysz na polach moabskich.
Potem umar³ Elimelech.

Przypowieœci Salomona 14,12

Ksiêga Rut 1,1-3
Niejedna droga zda siê cz³owiekowi prosta, lecz w koñcu
prowadzi do œmierci.

B³êdny wybór
W tamtym czasie Betlejem by³o niewielk¹ miejscowo-

œci¹ nale¿¹c¹ do plemienia Judy. PóŸniej sta³o siê rodzin-
nym miastem Dawida. W niej te¿ wed³ug proroctw mia³
narodziæ siê Mesjasz (Mich. 5,1; Mat. 2,1). Betlejem
oznacza „dom chleba”. Dzisiejszy tekst mówi nam, ¿e w
czasie, gdy rz¹dzili sêdziowie, nasta³ tam g³ód. Jak by³o
to mo¿liwe, ¿e w „domu chleba” zabrak³o chleba? Przecie¿



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
28 marca 2015

Bóg obieca³, ¿e w ziemi, do której wejdzie Izrael, lud bê-
dzie „zbiera³ swoje zbo¿e” i „jad³ do syta” (5. Moj¿. 11, 11-17).

Elimelech nie zastanawia³  siê nad tym, co jest przy-
czyn¹ g³odu. Wybra³ najprostsze rozwi¹zanie:  pójœæ tam,
gdzie jest chleb. Imiê Elimelech znaczy „mój Bóg jest
królem”.  Ale czy rzeczywiœcie uznawa³ on Boga za swego
króla? Za kogoœ, wobec kogo jest zale¿ny i u którego mo¿e
szukaæ pomocy i rady? Czy uczy³ te¿ swoje dzieci o Bogu
Izraela, ¿e jest prawdziwym, ¿ywym Bogiem, a nie okrut-
nym bo¿kiem jak moabski Kemosz? Z jego decyzji wynika,
¿e nie! Zabra³ swoj¹ rodzinê i poszed³ do Moabu.

O Moabie, oprócz tego, ¿e by³ zaciek³ym wrogiem
Izraela (4. Moj¿. 22,25), mo¿na jeszcze powiedzieæ i to,
¿e w tych burzliwych czasach cieszy³ siê niewzruszonym
pokojem (Jer. 48,11) i by³ wynios³y (Izaj. 16,6). Dobrobyt,
spokój i stabilizacja! Czegó¿ mo¿na jeszcze pragn¹æ? Byæ
mo¿e Elimelech planowa³ tylko jakiœ czas zatrzymaæ siê w
Moabie, ale jego synowie postanowili  siê tam osiedliæ;
za³o¿yli wiêc rodziny wi¹¿¹c siê z Moabitkami (5. Moj¿.
23:4). Biblia mówi: „Niejedna droga zda siê cz³owiekowi
prosta, lecz w koñcu prowadzi do œmierci”. Tak te¿ by³o
w tym przypadku.

Ta historia uczy nas tego, ¿e powinniœmy zawsze szukaæ
Bo¿ej rady i Jego woli, szczególnie, gdy pojawi¹ siê proble-
my; œwiat oferuje jedynie z³udny pokój i dobrobyt, co w
koñcu prowadzi do œmierci. Podejmuj¹c ¿yciowe decyzje,
musimy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e poci¹gn¹ one za
sob¹ daleko id¹ce konsekwencje nie tylko dla nas samych,
ale i dla naszych najbli¿szych.
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Wiktoryna, Helmuta

NIEDZIELA

29
Najpiêkniejszy jesteœ wœród ludzi; rozlany jest wdziêk
na wargach twoich. Ksiêga Psalmów 45,3

88 — 277
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Mowa Pana Jezusa

Pan Jezus by³ wyj¹tkowym mówc¹. Nigdy nie mówi³
za wiele, nigdy te¿ zbyt ma³o, nie wypowiada³ s³ów za
wczeœnie ani za póŸno. Zawsze Jego s³owa by³y adekwatne
do sytuacji i miejsca, w którym siê znajdowa³.

Jego s³owa trafia³y do serc i sumieñ s³uchaczy.
S³uchaj¹c Go nie czu³o siê ani przesytu, ani niedosytu.
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Wiele miejsc z Biblii potwierdza, w jak wyj¹tkowy sposób
Pan naucza³:

- „Albowiem uczy³ je jako moc maj¹cy, a nie jak ich
uczeni w Piœmie” (Ew. Mat. 7,29).

- „Niebo i ziemia przemin¹, ale s³owa moje nie
przemin¹” (Ew. Mar. 13,31).

- „I wszyscy przyœwiadczali mu, i dziwili siê s³owom
³aski, które wychodzi³y z ust jego” (Ew. £uk. 4,22).

- „Nigdy jeszcze cz³owiek tak nie przemawia³, jak
ten cz³owiek mówi” (Ew. Jana 7,46).

Pe³ni zazdroœci ¯ydzi próbowali przychwyciæ Pana na
jakimœ s³owie, jednak¿e zupe³nie bezskutecznie: „A gdy
stamt¹d odchodzi³, zaczêli uczeni w Piœmie i faryzeusze
gwa³townie nañ napieraæ i wypytywaæ go o wiele rzeczy,
czyhaj¹c nañ, by go przychwyciæ na jakimœ jego s³owie”
(Ew. £uk. 11, 53-54). Mimo, ¿e ich ataki i oskar¿enia by³y
tak gwa³towne, On pozosta³ spokojny i taktowny, nie
zapominaj¹c jednak o stanowczym g³oszeniu prawdy Bo¿ej.
Chciejmy tak¿e i w tym naœladowaæ naszego Pana.
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Amelii, Kwiryna

PONIEDZIA£EK
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Uwierz w Pana Jezusa, a bêdziesz zbawiony.
Dzieje Apostolskie 16,31

Banalne?

Czasami s³yszy siê s³owa: „Wy chrzeœcijanie twierdzi-
cie, ¿e aby zostaæ zbawionym, wystarczy uwierzyæ w Jezusa
Chrystusa. Czy to nie za banalne? Za³ó¿my, ¿e naprawdê
wierzê. Co wtedy?”.

Na takie pytanie odpowiedzmy najpierw samym S³o-
wem Bo¿ym, które mówi: „Albowiem tak Bóg umi³owa³
œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto
weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny” (Ew. Jana
3,16). Nastêpnie dodajmy do tej klarownej wypowiedzi
Pisma Œwiêtego jeszcze jedno niezwykle istotne pytanie:
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„Czy Ty, który twierdzisz, ¿e to Bo¿e wezwanie jest tak
banalne, rzeczywiœcie sam za nim poszed³eœ? Czy naprawdê
przyszed³eœ ju¿ w wierze do Chrystusa?” – Je¿eli nie,
obarczasz siebie ciê¿k¹ win¹, jaka spoczywa na ka¿dym
cz³owieku, który nie uczyni³ czegoœ tak prostego i lekcewa¿y
to klarowne wymaganie Boga!

Uwierzyæ w Pana Jezusa nie oznacza tylko uwierzyæ w
Jego egzystencjê. Nie o tym mówi S³owo Bo¿e. Chodzi tu
o zasadniczo inn¹ wiarê – o to, by uwierzyæ w Niego jako w
Syna Bo¿ego, który jako cz³owiek przyszed³ na ziemiê,
umar³ i zmartwychwsta³, a obecnie znajduje siê w chwale
po prawicy Boga. Taka wiara zawiera w sobie uznanie tego,
¿e ze wzglêdu na nasze – w tym i Twoje – ¿ycie, On MUSIA£
ponieœæ zastêpcz¹ œmieræ na krzy¿u i wykonaæ niebanalne
– och, jak¿e daleko wiêcej! – niepojête dzie³o zbawienia.
Musisz przyj¹æ Go ca³ym sercem (Dz. Ap. 8,37) jako swojego
osobistego Zbawiciela. Wszyscy, którzy to czyni¹, uznaj¹,
¿e s¹ osobiœcie winni wobec Boga i sami nigdy nie byliby
w stanie ujœæ przed Jego sprawiedliwym s¹dem.

Wiara i zaufanie zawsze id¹ w parze. Kto wierzy w
Chrystusa, powierza Mu siê ca³kowicie w szczerej ufnoœci
i przekazuje Mu ster swojego ¿ycia. St¹d te¿ prawdziwy
chrzeœcijanin nie bêdzie lekkomyœlnie czyni³ swej w³asnej
woli, lecz motywowany wdziêcznoœci¹ s³u¿y³ Chrystusowi,
swemu Panu, który odda³ za niego swe œwiête i drogocenne
¿ycie.
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Beniamina, Dobromierza
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Ratuj siê, bo chodzi o ¿ycie twoje.
1. Ksiêga Moj¿eszowa 19,17

Decyduj¹cy SKOK

Niedaleko wschodnich wybrze¿y Szkocji podczas
silnego sztormu zaton¹³ statek. Ca³y jego ³adunek poszed³
na dno, ale za³oga siê uratowa³a. By³o to mo¿liwe dziêki
temu, ¿e odwa¿ni i zdecydowani marynarze szybko spuœcili
na wodê ³odzie ratunkowe. Wszyscy pasa¿erowie i za³oga
zaczêli wiêc skakaæ do ³odzi z pok³adu ton¹cego statku.
Tylko jeden cz³owiek pozosta³ na pok³adzie, trzymaj¹c
siê kurczowo porêczy. Wo³ano do niego: „Zeskakuj,
szybko! Ratuj swoje ¿ycie! Poœpiesz siê, gdy¿ nie mo¿emy
d³u¿ej czekaæ!”.
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Cz³owiek ten pozosta³ jednak na pok³adzie ton¹cego
statku i nie zdoby³ siê na skok, który móg³ uratowaæ
mu ¿ycie. Nawet wzburzone i hucz¹ce fale oraz przeraŸliwe
wycie wichru i id¹cy na dno statek nie sk³oni³y go do po-
djêcia tej decyzji. Marynarzom nie pozosta³o wiêc nic in-
nego, jak odp³yn¹æ jak najdalej od tego ton¹cego statku,
aby nie pozostaæ czasem w strefie dzia³ania si³y ssania,
mog¹cej wci¹gn¹æ tak¿e i ³odzie ratunkowe w g³êbiny
wód. Gin¹cego cz³owieka musieli pozostawiæ jego losowi.

Z niektórymi ludŸmi jest podobnie, jak z tym nieroz-
s¹dnym pasa¿erem ton¹cego statku. Rozpoznaj¹ wpraw-
dzie niebezpieczeñstwo, ale nie maj¹ odwagi skoczyæ
w zbawcze ramiona Zbawiciela. On jest pewn¹, bezpie-
czn¹ ³odzi¹ ratunkow¹! Ten skok polega zaœ na przyjêciu
wiar¹ Jego S³owa i dokonanego przez Chrystusa dzie³a
odkupienia na krzy¿u Golgoty oraz przyznania siê do tego,
¿e przed Bogiem jest siê zgubionym grzesznikiem. Nikt
i nic nie mo¿e nam pomóc, jedynie sam Jezus Chrystus!

Drogi Czytelniku, ju¿ dziœ zdecyduj siê i miej odwagê
podj¹æ najwa¿niejsz¹ decyzjê w twoim ¿yciu – skocz
prosto w ratuj¹ce ramiona Zbawiciela! Pozwól, aby On
ciê zachowa³ przed najwiêkszym niebezpieczeñstwem -
przed piek³em, miejscem wiecznych udrêk i m¹k. Zwróæ
siê do Niego z ciê¿arem grzechów ca³ego twojego ¿ycia,
wyznaj Mu je, wierz¹c, ¿e On umar³ za nie na krzy¿u
Golgoty. „Uwierz w Pana Jezusa, a bêdziesz zbawiony”
(Dz. Ap. 16,31).
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Teodory, Gra¿yny
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A sz³a za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biada³y
i p³aka³y nad nim. Jezus zaœ, zwróciwszy siê do nich,
rzek³: Córki jerozolimskie, nie p³aczcie nade mn¹; lecz
p³aczcie nad sob¹ i nad dzieæmi swoimi, bo oto id¹ dni,
kiedy mówiæ bêd¹: B³ogos³awione niep³odne i ³ona, które
nie rodzi³y, i piersi, które nie karmi³y. Wtedy zaczn¹
mówiæ do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przy-
kryjcie nas! Gdy¿, jeœli siê to na zielonym drzewie
dzieje, co bêdzie na suchym? A sz³a za nim liczna rzesza
ludu i niewiast, które biada³y i p³aka³y nad nim.

Ewangelia £ukasza 23,27

Wstrz¹saj¹cy widok: Jezus wleczony brutalnie poza
bramy Jerozolimy. Niespe³na dwadzieœcia cztery godziny
temu zosta³ pojmany i jeszcze tej samej nocy przes³uchany
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przez ¿ydowskich prze³o¿onych ludu. Wyrok postanowio-
ny by³ od samego pocz¹tku – On musi umrzeæ. Ale nie
tylko to – ¿¹dano równie¿ zniewa¿enia Go w najniegodziw-
szy sposób. Bito Go w twarz, pluto na Niego. Spotka³y Go
najbrutalniejsze szyderstwa wszelkiego rodzaju.

Skoro œwit zaprowadzono Go do rzymskiego namiest-
nika Pi³ata. Zgodnie z prawem okupacyjnym, Izraelitom
nie wolno by³o zabijaæ. Dopi¹æ swego haniebnego celu
musieli zatem okrê¿n¹ drog¹, chwytaj¹c siê najpodlejszych
œrodków. U Pi³ata wytoczono przeciw Niemu szereg k³am-
liwych oskar¿eñ i poddano Go przes³uchaniom. Oskar¿ony
milcza³ – s³owo obrony nie wysz³o z Jego ust. Nie udowod-
niono ¿adnego z zarzucanych Mu przewinieñ. Mimo to Pi³at
nie wzdryga³ siê przed okrutn¹ przemoc¹. Kaza³ Go wy-
ch³ostaæ. Nastêpnie, chc¹c przypodobaæ siê ̄ ydom, wyda³
na Niego wyrok œmierci. By³a to najbrutalniejsza kara
stosowana w cesarstwie rzymskim za najsro¿sze przestêp-
stwa. Nie da siê opisaæ m¹k umieraj¹cych w ten sposób
skazañców. Ten haniebny wyrok do dzisiaj rzuca najciem-
niejszy cieñ na wszelk¹ sprawiedliwoœæ tego œwiata: „Tych
zaœ, którzy o uznanie dla siebie zabiegaj¹ i sprzeciwiaj¹
siê prawdzie, a ho³duj¹ nieprawoœci, spotka gniew i pom-
sta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszê ka¿dego cz³o-
wieka, który pope³nia z³e, najprzód ̄ yda, potem i Greka”
(Rzym. 2,8-9).
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W³adys³awa, Franciszka

CZWARTEK
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Wzgardzony by³ i opuszczony przez ludzi, m¹¿ boleœci,
doœwiadczony w cierpieniu jak ten, przed którym
zakrywa siê twarz, wzgardzony tak, ¿e nie zwa¿aliœmy
na niego (...) Lecz on zraniony jest za wystêpki nasze,
starty za winy nasze. Ukarany zosta³ dla naszego
zbawienia,  a jego ranami jesteœmy uleczeni.

Ksiêga Izajasza 53,3.5

Dla drwiny rzymscy ¿o³nierze w³o¿yli na Jego g³owê
cierniow¹ koronê i bili Go. Jak¿e g³êboko musia³y wbiæ siê
kolce! Potem zaprowadzono Jezusa na miejsce kaŸni.
Znajduj¹ce siê wœród obserwatorów kobiety zaczê³y
biadaæ: jak mo¿na by³o tak potraktowaæ cz³owieka – i to
takiego, który okazywa³ im tyle mi³oœci i dobroci!
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Wszystkie te cierpienia Pan Jezus odczuwa³ boleœnie.
Nie by³ tylko ofiar¹ prawa, mêczennikiem, który odda³
swe ¿ycie dla reprezentowanej przez siebie idei. On jest
Synem Bo¿ym, który przyszed³ na tê ziemiê jako cz³owiek,
aby móc umrzeæ. To z mi³oœci do nas da³ siê tak po-
traktowaæ. Przyszed³, by umrzeæ za nasze grzechy. Gdy
wisia³ na krzy¿u w trzech godzinach ciemnoœci, Jego duszê
dotknê³y jeszcze g³êbsze cierpienia, których nie potrafimy
poj¹æ. On, œwiêty, czysty i sprawiedliwy, nieznaj¹cy
grzechu, zawsze zale¿ny od swego Boga, zosta³ przez Niego
opuszczony. Bóg wyla³ na Niego ca³y ¿ar swego sprawiedli-
wego gniewu i s¹du nad grzechem. Zmaltretowany przez
ludzi, uczyniony grzechem i opuszczony przez Boga, wisia³
w nasze miejsce na krzy¿u, aby ka¿dy, kto w wierze uchwyci
siê dokonanego przez Niego dzie³a zbawienia, nie musia³
pójœæ na wieczne zatracenie ani doœwiadczyæ strasznego,
wiecznego oddalenia od Boga. Uczyni³ tak, abyœ i Ty móg³
radowaæ siê przebaczeniem grzechów i oczyszczony od
wszelkiej nieprawoœci przebywaæ w wiecznoœci w Bo¿ej
niepojêtej chwale: „G³osimy tedy, jak napisano: Czego
oko nie widzia³o i ucho nie s³ysza³o, i co do serca ludzkiego
nie wst¹pi³o, to przy-gotowa³ Bóg tym, którzy go mi³uj¹”
(1. Kor. 2,9).
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Ryszarda, Pankracego

PI¥TEK

3

93 — 272
607

1913

1817

541

Zaufa³ Bogu: niech¿e Go teraz wybawi, jeœli Go mi³uje.
Przecie¿ powiedzia³: Jestem Synem Bo¿ym.

Ewangelia Mateusza 27,43

Zagorzali wrogowie Jezusa stoj¹ pod krzy¿em.
Zbawiciel wisi na drzewie przekleñstwa. Drwi¹co naka-
zuj¹ Mu, aby zwróci³ siê do Boga z proœb¹ o ratunek.

Ale na krzy¿u Golgoty chodzi³o o coœ zupe³nie innego
– nie o Jego straszne po³o¿enie, lecz o nasze, o przera¿a-
j¹c¹ nêdzê naszych zgnêbionych sumieñ i dusz, które nie
potrafi³y znaleŸæ pokoju. Tam, na krzy¿u, chodzi o tragediê
mojego i Twojego po³o¿enia! To dlatego Zbawiciel wisia³
spokojnie na krzy¿u i ochotnie przyj¹³ na siebie wszystkie
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cierpienia. Co do Niego samego, nie ulega najmniejszej
w¹tpliwoœci, ¿e w ka¿dej chwili móg³ zejœæ z krzy¿a. Móg³
te¿ poprosiæ Ojca o wezwanie dwunastu legionów anio³ów,
które natychmiast uwolni³yby Go z r¹k okrutników. Wiêcej
jeszcze, On nie musia³by tam wcale zawisn¹æ! Czy przy-
pominasz sobie tê sytuacjê, gdy rozwœcieczony lud
wywlók³ Go na szczyt wysokiej góry, aby str¹ciæ Go w dó³,
a On, jakby nigdy nic, „przeszed³ przez œrodek ich i oddali³
siê” (£uk. 4)? Czy wiesz, ile to razy faryzeusze, uczeni w
Piœmie i wszyscy, których Jego s³owa razi³y ich sumienia,
szukali sposobnoœci, aby Go zabiæ, ale ci¹gle im siê to nie
udawa³o, gdy¿ nie nadesz³a jeszcze Jego godzina (Ew.
Jana 7,30)? Czy wiesz, ¿e to On sam powiedzia³ zdrajcy
Judaszowi, znaj¹c na wskroœ jego niecne zamiary: „Czyñ,
co masz czyniæ”? Czy wiesz równie¿, ¿e gdy ten sam Judasz
przyszed³, aby Go pochwyciæ, na dŸwiêk Jego s³ów „Ja
jestem” (t³umaczenie Jego Boskiego imienia Jahwe) pad³
wraz z towarzysz¹cym mu oddzia³em ¿o³nierzy jak pora¿ony
na ziemiê? Doprawdy, nikt nie odebra³ Mu ¿ycia, lecz On
po³o¿y³ je z w³asnej woli (Ewangelia Jana 10,18).
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Izydora, Wac³awa

SOBOTA

4

94 — 271
605

1915

1921

604

Ratuj siê, bo chodzi o ¿ycie twoje!
1. Ksiêga Moj¿eszowa 19,17

Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz ¿ycie swoje
k³adzie za owce (…) Nikt mi go nie odbiera, ale Ja k³adê
je z w³asnej woli. Mam moc daæ je i mam moc znowu je
odzyskaæ; taki rozkaz wzi¹³em od Ojca mego.

Ewangelia Jana 10,11.18

Na krzy¿u nie chodzi³o o wybawienie Jezusa od œmierci.
Nie, tam chodzi³o o wybawienie ludzi od œmierci – i to od
œmierci wiecznej. Pan Jezus umar³, gdy¿ pragn¹³ Ciebie
ratowaæ – wybawiæ od balastu win, od oskar¿aj¹cego g³osu
sumienia, grzechu, piek³a – sprawiedliwego s¹du Boga
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i miejsca wiecznego zatracenia. Biblia mówi w Liœcie do
Rzymian 6,23: „Zap³at¹ za grzech jest œmieræ...”. Tylko
przez œmieræ Pana Jezusa mo¿liwym jest wypuszczenie
grzesznika wolno.

„Jeœli go mi³uje...” – drwili szydercy, nie zdaj¹c sobie
sprawy, dlaczego Bóg nie myœla³ w tamtej chwili ratowaæ
swego umi³owanego Syna: „Albowiem tak Bóg umi³owa³
œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto
weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny” (Ew.
Jana 3,16). Bóg chcia³ podarowaæ zbawienie grzesznym,
nierozeznaj¹cym siê w niczym i zdezorientowanym
ludziom! Druga czêœæ zacytowanego wiersza z Listu do
Rzymian 6,23 mówi: „ale darem ³aski Bo¿ej jest ¿ywot
wieczny w Chrystusie Jezusie”. To dlatego Zbawiciel wisia³
na krzy¿u. To dlatego nie pozwoli³ siê w ¿aden sposób przed
nim zatrzymaæ. Dla Ciebie i dla mnie. Jeszcze dzisiaj przyj-
mij Jezusa Chrystusa z wdziêcznoœci¹ jako swego osobistego
Pana i Zbawiciela!
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WIELKANOC

NIEDZIELA

5

95 — 270
602

1916

2025

628

A gdy nasta³ wieczór owego pierwszego dnia po
sabacie i drzwi by³y zamkniête tam, gdzie uczniowie
z bojaŸni przed ̄ ydami byli zebrani, przyszed³ Jezus,
stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: Pokój wam! A to powie-
dziawszy, ukaza³ im rêce i bok. Uradowali siê tedy
uczniowie, ujrzawszy Pana.

Ewangelia Jana 20,19-20

Jezus Chrystus, ten dopiero co ukrzy¿owany, nagle
staje ¿ywy w œrodku skrupulatnie zamkniêtego przez
uczniów pomieszczenia i zaczyna mówiæ. Spotyka siê z nie-
dowierzaj¹cym zdumieniem. Czy¿ nie ukrzy¿owano Go w
zesz³y pi¹tek poza bramami Jerozolimy? A teraz, zaledwie
dwa dni póŸniej, w niedzielê wieczór, stoi przed nimi tak
namacalnie i blisko!
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To prawda, ¿e przed ukrzy¿owaniem wielokrotnie
mówi³ swoim uczniu o zmartwychwstaniu. Ale wtedy
przerasta³o to ich zdolnoœci pojmowania i by³o zbyt wielkie
jak na ich wiarê. Dziœ, jeszcze wczesnym rankiem, ukaza³
siê pewnej kobiecie i powierzy³ jej godne najwy¿szej uwagi
poselstwo, ka¿¹c przekazaæ je uczniom. Ci jednak wci¹¿
jeszcze nie potrafili uwierzyæ w Jego zmartwychwstanie.
Dlatego Pan Jezus pokazuje im teraz swoje rêce i bok –
niezaprzeczalne znaki ukrzy¿owania. To rozwia³o wszelkie
dotychczasowe w¹tpliwoœci, wype³niaj¹c ich serca g³êbok¹
radoœci¹.

Jak¹ cudown¹ nowinê zwiastuj¹ znamiona Jego
cierpieñ – przebite rêce, nogi i bok oraz okaleczona cier-
niami g³owa œwiadcz¹ niezbicie, ¿e dzie³o odkupienia
zosta³o dokonane! Jezus Chrystus, mój Pan i Zbawiciel,
umar³ w moje miejsce, poniós³ karê za wszystkie moje
grzechy i przewinienia, staj¹c siê moim jedynym zastêpc¹
w s¹dzie! Pragnie byæ nim równie¿ i dla Ciebie – to w³aœnie
dlatego tak bardzo cierpia³ i odda³ swe ¿ycie. Wiadomoœæ
o Jego œmierci i zmartwychwstaniu jest zupe³nie wiarygo-
dna i wielokrotnie poœwiadczona. Có¿ mia³oby staæ jeszcze
na przeszkodzie, abyœ uwierzy³ w Niego i w Jego dziele
zbawienia znalaz³ pokój dla swojego udrêczonego sumie-
nia?
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Izoldy, Celestyna, Wilhelma

PONIEDZIA£EK

6

Ewangelia Marka 16,5-6

96 — 269
600

1918

2130

654

A gdy wesz³y do grobu, ujrza³y m³odzieñca siedz¹cego
po prawej stronie, odzianego w bia³¹ szatê i zdumia³y
siê bardzo. On zaœ rzek³ do nich: Nie trwó¿cie siê! Jezusa
szukacie Nazareñskiego, ukrzy¿owanego; wsta³ z mart-
wych, nie ma go tu.

Prawdziwe chrzeœcijañstwo opiera siê na zdumiewa-
j¹cym fakcie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. „A jeœli
Chrystus nie zosta³ wzbudzony, tedy i kazanie nasze
daremne, daremna te¿ wasza wiara; (…) jesteœcie jeszcze
w swoich grzechach” (1. Kor. 15,14.17).

Fakt, ¿e Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym, znajduje
swoje potwierdzenie w Jego zmartwychwstaniu: „Wed³ug
ducha uœwiêcenia zosta³ ustanowiony (lub udowodniony)
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Synem Bo¿ym w mocy przez zmartwychwstanie, o Jezusie
Chrystusie, Panu naszym” (Rzym. 1,4).

Panowanie Chrystusa wymaga Jego uprzedniego
zmartwychwstania: „Na to bowiem Chrystus umar³ i o¿y³,
aby i nad umar³ymi i nad ¿ywymi panowaæ” (Rzym. 14,9).

Usprawiedliwienie wierz¹cego cz³owieka jest œciœle
powi¹zane ze zwyciêstwem Pana Jezusa nad œmierci¹
i grobem: „Zosta³ wydany za grzechy nasze i wzbudzony
z martwych dla usprawiedliwienia naszego” (Rzym. 4,25).

Równie¿ nowego narodzenia nie da siê oddzieliæ
od zmartwychwstania Pana. Bóg „odrodzi³ (lub zrodzi³
na nowo) nas ku nadziei ¿ywej przez zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa” (1. Piotra 1,3).

Zmartwychwstanie wierz¹cych i ich ¿ycie wieczne
maj¹ równie¿ swój fundament w zmartwychwstaniu
Jezusa: „Bo Ja ¿yjê i wy ¿yæ bêdziecie” (Jana 14,19; por.
Rzym. 8,11). „Wsta³ z martwych” – có¿ za cudowna i tre-
œciwa wieœæ!

¯yjesz Ty zwyciêzco mój, któ¿ Tw¹ s³awê g³osiæ mo¿e?
Jezu, nie ma na mnie win, boœ me grzechy w grobie z³o¿y³.
¯yjesz Ty – nie umrê ja, s¹dem mym œmieræ by³a Twa!
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Rufina, Donata

WTOREK

7

Ksiêga Izajasza 43,2

Gdy bêdziesz przechodzi³ przez wody, bêdê z tob¹,
a gdy przez rzeki, nie zalej¹ ciê; gdy pójdziesz przez
ogieñ, nie sp³oniesz, a p³omieñ nie spali ciê.

97 — 268
558

1920

2233

724

Bêdê z tob¹

Na przestrzeni wieków wielu wierz¹cych, bêd¹c
w ró¿nych trudnych sytuacjach, mog³o doœwiadczyæ, jak
prawdziwa jest ta obietnica:

Gdy Dawid ucieka³ przed królem Saulem, skar¿y³ siê
swojemu przyjacielowi, ¿e jedynie „krok jest miêdzy mn¹
a miêdzy œmierci¹!” (1. Sam. 20,3). Móg³ jednak wówczas
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modliæ siê do Pana: „Choæbym nawet szed³ ciemn¹ dolin¹,
z³a siê nie ulêknê, boœ Ty ze mn¹, laska twoja i kij twój
mnie pocieszaj¹” (Ps. 23,4).

Szadrach, Meszach i Abed-Nego, trzech przyjació³
Daniela, wzbrania³o siê oddaæ pok³on wielkiemu z³otemu
pos¹gowi. Dlatego król poleci³ swoim s³ugom, aby ich
zwi¹zali i wrzucili do rozpalonego pieca ognistego. Co za-
uwa¿y³ w³adca, gdy chwilê póŸniej spojrza³ w ogieñ? „Oto
ja widzê czterech mê¿ów chodz¹cych wolno w œrodku ognia
i nie ma na nich ¿adnego uszkodzenia, a wygl¹d czwartej
osoby podobny jest do anio³a” (Dan. 3,25). Pan Jezus by³
z tymi trzema mê¿czyznami, którzy za swoj¹ wiernoœæ
wobec Boga mieli zostaæ spaleni i wyratowa³ ich ze œmierci.

Daniela wrzucono do lwiej jamy, poniewa¿ z³ama³
prawo Medów i Persów, modl¹c siê do Boga ¿ywego. Mimo
to bardzo wyg³odzone lwy nawet go nie dotknê³y. Dlaczego?
Poniewa¿ Bóg pos³a³ swojego anio³a i zamkn¹³ im paszcze.
Daniel nie spêdzi³ tej nocy sam w tym strasznym miejscu.
On móg³ doœwiadczyæ, ¿e Bóg by³ przy nim!
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Cezaryny, Dionizego

ŒRODA

8

Ewangelia Jana 1,43

Nastêpnego dnia chcia³ udaæ siê do Galilei; i spotka³
Filipa, i rzek³ do niego: PójdŸ za mn¹!

98 — 267
556

1921

2335

759

PójdŸ za mn¹!

Ka¿dy, kto przyj¹³ Pana Jezusa jako swojego osobistego
Zbawiciela, musia³ odpowiedzieæ na to wezwanie Pana:
„PójdŸ za mn¹!”. Gdy siê nawracamy, stajemy siê Jego
uczniami. Ma to dla nas konkretne i dalekosiê¿ne kon-
sekwencje:

1. On jest naszym Panem, któremu jesteœmy winni
pos³uszeñstwo. Powinniœmy uznaæ Go za swojego Mistrza,
który ma pe³ne prawo, aby decydowaæ o naszym ¿yciu.
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Wszystko, co On nam mówi przez swoje S³owo, jest dla
nas aktualne, i dlatego chciejmy byæ pos³uszni Jego
wskazówkom. Przy tym jednak pamiêtajmy, ¿e On jest
dobrotliwy i nie wymaga  od nas rzeczy niemo¿liwych. Nie
mo¿emy mieæ lepszego Pana od Tego, który odda³ za nas
swoje ¿ycie. Dlatego z mi³oœci do Niego b¹dŸmy Mu ulegli.

2. On jest naszym przewodnikiem, który idzie przed
nami na naszej drodze ¿ycia. Dlatego naœladujmy Go,
pozwalaj¹c Mu kierowaæ naszym ¿yciem. Przed podjêciem
ka¿dej decyzji pytajmy najpierw o Jego wolê. To nie my,
lecz On powinien kierowaæ naszym ¿yciem. Jedynie Jezus
Chrystus zna nasz¹ przysz³oœæ i wie, jaka droga jest dla
nas najlepsza. Chciejmy zaufaæ Jego kierownictwu a¿
do momentu, gdy wraz z Nim znajdziemy siê u celu, w gó-
rze.

3. On jest naszym przyk³adem. Podczas pielgrzymki
na tej ziemi Pan Jezus zachowywa³ siê zawsze bez zarzutu.
Teraz zaœ wzywa nas, abyœmy Go naœladowali. Jako jego
uczniowie mo¿emy wstêpowaæ w Jego œlady, które nam
pozostawi³. Czytaj¹c Ewangelie z ³atwoœci¹ je odnajdzie-
my, a jeœli bêdziemy Go wiernie naœladowaæ, to ludzie ze
œwiata bêd¹ mogli zobaczyæ w nas coœ z charakteru Pana
Jezusa.



kwiecieñ2015
ws
zs

wk
zk

Mai, Dymitra

CZWARTEK

9

99 — 266
553

1923

----
840

Dziœ, jeœli g³os jego us³yszycie, nie zatwardzajcie serc
waszych. List do Hebrajczyków 3,7-8

Albo mo¿e lekcewa¿ysz bogactwo jego dobroci i cier-
pliwoœci, i pob³a¿liwoœci, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e dobroæ
Bo¿a do upamiêtania ciê prowadzi?

1. List do Koryntian 5,17

Pewne towarzystwo ubezpieczeniowe pos³ugiwa³o siê
has³em reklamowym: „O jutrze decydujesz dzisiaj!”.
O jakim jutrze? – WyraŸnie chodzi³o tutaj o materialne
sprawy doczesnego ¿ycia.

Zdanie to ma jednak równie¿ ogólniejsze znaczenie.
Znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach ¿ycia.
Ma nam po prostu do powiedzenia, ¿e nasze ¿ycie
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naznaczone jest decyzjami, które musimy podejmowaæ,
a z których niejedna wywiera wp³yw na ca³¹ nasz¹
przysz³oœæ na ziemi. Ma siê tak w przypadku wyboru
zawodu, ma³¿onka czy miejsca zamieszkania. B³êdna
decyzja w takich sprawach mo¿e byæ czêsto nieodwracalna
i mieæ tragiczne konsekwencje na ca³e nasze ¿ycie.

Ale co w takim razie mamy powiedzieæ o decyzji,
której skutki wychodz¹ daleko poza teraŸniejsze ¿ycie?
Pomyœlmy wszyscy o zbawieniu. W tej kwestii rozstrzygamy
ju¿ dzisiaj – i to na ca³¹ wiecznoœæ!

Dlatego te¿ aposto³ Pawe³ napomina³ tak uporczywie:
„Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak
gdyby przez nas Bóg upomina³; w miejsce Chrystusa
prosimy: Pojednajcie siê z Bogiem” oraz: „Oto teraz dzieñ
zbawienia” (2. Kor. 5,20; 6,2).

Pos³uguj¹c siê mow¹ obrazow¹, Salomon ostrzega nas,
¿e po œmierci nie ma mowy o zmianie po³o¿enia: „Drzewo
(…) tam le¿y, gdzie pada” (Kazn. 11,3), a prorok Amos
wzywa: „Przygotuj siê na spotkanie twojego Boga!”.
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Micha³a, Makarego

PI¥TEK

10

100 — 265
551

1925

033

929

Tym bardziej wiêc teraz, usprawiedliwieni krwi¹ jego,
bêdziemy przez niego zachowani od gniewu.

List do Rzymian 5,9

Skutki wykroczenia

Z siostrzeñcem za kierownic¹ jecha³em przez strefê
ograniczonej prêdkoœci. Policja ustawi³a siê w bardzo
zrêczny sposób. Ciê¿ko by³o j¹ dostrzec i ju¿ za niewielkie
przekroczenie prêdkoœci zostaliœmy œci¹gniêci na bok.
Chwila nieuwagi i ju¿ mandat!

Sytuacja ta wywo³a³a jednak ciekaw¹ rozmowê z po-
licj¹. Rzecz jasna – do jej zadañ nale¿y udowodnienie winy
wszystkim, którzy przestêpuj¹ prawo. Ale jak ma siê sprawa
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z naszymi wykroczeniami przeciwko prawom i zarz¹dze-
niom œwiêtego Boga? – zadaliœmy sobie pytanie. Czy je-
steœmy œwiadomi naszej winy? Czy przyznaliœmy siê do niej
otwarcie i bez krêtactwa przed Bogiem? A co z nale¿n¹ za
nie kar¹?

Uprzejma policjantka by³a przekonana o swojej winie
wobec Boga. Wierzy³a równie¿, ¿e Jezus Chrystus umar³
na krzy¿u Golgoty, aby nasze grzechy mog³y zostaæ
przebaczone.

Ale czy rzeczywiœcie mo¿emy byæ pewni, ¿e nasze
grzechy s¹ przebaczone i ¿e ju¿ nigdy nie bêdziemy za nie
s¹dzeni? – W tym aspekcie policjantka mia³a jedynie cich¹,
niejasn¹ nadziejê. Na podstawie Biblii objaœniliœmy jej,
¿e ka¿dy, kto nawróci siê do Boga i wyzna Mu szczerze
swoje grzechy, mo¿e wiedzieæ z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e Chry-
stus poniós³ nale¿n¹ za nie karê na krzy¿u Golgoty (1. Jana
1,9; Izaj. 53,12).

Bóg jest sprawiedliwy – On nie mo¿e ukaraæ dwa razy
za ten sam grzech. Poniewa¿ Chrystus za nas umar³, wszy-
scy, którzy wierz¹ w Jego dzie³o zbawienia, s¹ „usprawie-
dliwieni” ze swoich grzechów i mog¹ zostaæ wyzwoleni
spod ci¹¿¹cego na nich wczeœniej wyroku. Pismo zapewnia:
„Ukarany zosta³ dla naszego zbawienia, a jego ranami
jesteœmy uleczeni” (Izaj. 53,5).
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Filipa, Leona

SOBOTA

11

101 — 264
549

1927

123

1027

Czy mniemasz, cz³owiecze, który os¹dzasz tych, co takie
rzeczy czyni¹, a sam je czynisz, ¿e ujdziesz s¹du Bo¿e-
go? Albo mo¿e lekcewa¿ysz bogactwo jego dobroci i cier-
pliwoœci, i pob³a¿liwoœci, nie zwa¿aj¹c na to, ¿e dobroæ
Bo¿a do upamiêtania ciê prowadzi? Ty jednak przez
zatwardzia³oœæ swoj¹ i nieskruszone serce gromadzisz
sobie gniew na dzieñ gniewu i objawienia sprawie-
dliwego s¹du Boga. List do Rzymian 2,3-5

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 2,1-16

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 2,1-16

Ludzie, którzy w powierzchownej ocenie "brzydzili"
siê ¿yciem pogan, jakie opisuje koniec pierwszego rozdzia³u
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Listu do Rzymian, istnieli zawsze. Za czasów aposto³a Paw³a
byli nimi wykszta³ceni Grecy, którzy oskar¿ali tych
„barbarzyñców”, ale sami potajemnie czynili tak samo,
jak oni. Jak¿e czêsto dzieje siê tak i dziœ!

Wiersz 4 udziela odpowiedzi na pytanie, dlaczego
Bóg pozwala, aby ten upadek siê pog³êbia³. On chce, by
ludzie pokutowali, prawdziwie siê nawrócili (2. Piotra 3,9).
Niestety, ta Bo¿a cierpliwoœæ sprawia, ¿e ludzie czêsto
zatwardzaj¹ swoje serca wobec Boga i ¿yj¹ chwil¹ wed³ug
w³asnej woli. Jak¿e straszny bêdzie ich stan w dniu gniewu
i objawienia sprawiedliwego s¹du Bo¿ego!

Koñcowe wiersze tej czêœci rozdzia³u pokazuj¹ jasno,
¿e ¿aden grzech nie ujdzie przed s¹dem Bo¿ym. Nie ma
znaczenia, czy zosta³ pope³niony przez kogoœ, kto zna Bo¿e
przykazania czy przez nieœwiadomego poganina. S¹d nad
wszystkimi niewierz¹cymi ludŸmi bêdzie mia³ nastêpuj¹ce
cechy:
1. Jezus Chrystus, kiedyœ odrzucony i ukrzy¿owany, bêdzie
sêdzi¹.
2. S¹d ten nie ma wzglêdu na osobê - znikn¹ socjalne
i wszelkie inne ró¿nice miêdzy ludŸmi.
3. Ukrywane rzeczy bêd¹ w pe³ni objawione i os¹dzone.
Przed przenikliwymi oczami sêdziego ka¿da piêkna fasada
zniknie, ka¿dy blask zblednie.
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Iwana, Juliusza, Oksany

NIEDZIELA

12

102 — 263
546

1928

212

1132

Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz ¿ycie swoje
k³adzie za owce.

Ewangelia Jana 10,11

Dobry Pasterz

Biblia opisuje nam pasterzy, „którzy sami siebie paœli”.
Szukali jedynie w³asnych korzyœci i nie troszczyli siê o dobro
owiec.

Pan Jezus mówi tak¿e o najemnikach, do których „owce
nie nale¿¹” (Ew. Jana 10,12). Ci myœl¹ jedynie o w³asnym
bezpieczeñstwie, poniewa¿ gdy przyjdzie dziki zwierz,
porzucaj¹ owce i ratuj¹ w³asne ¿ycie.
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Zupe³nie inaczej postêpuje dobry Pasterz:
- W³asne ¿ycie k³adzie za owce. Pan Jezus umar³ za

nas na krzy¿u, poniewa¿ bardziej ceni³ nasze ¿ycie ni¿
swoje. On pragnie, abyœmy nie szli na wieczne zatracenie,
ale abyœmy uwierzyli w Niego i byli zbawieni. Ka¿dy
cz³owiek jest dla Niego tak wa¿ny, ¿e by³ gotów oddaæ za
niego swoje ¿ycie. On uczyni³ to dobrowolnie, dla Ciebie
i dla mnie!

- Zna swoje owce (Jana 10,14). Pan Jezus ma osobist¹
relacjê z ka¿dym, kto w Niego wierzy. Wie, jak nam siê
powodzi, co nam dolega i co sprawia nam radoœæ. On zna
równie¿ nasze s³abe, jak i mocne strony. I mi³uje nas w³aœnie
takimi, jakimi jesteœmy.

- Troszczy siê o swoje owce (Ps. 23). Pan daje nam
zarówno duchowy pokarm, jak i schronienie i pokój, których
potrzebujemy. To On prowadzi nas za rêkê po naszej drodze
wiary, jest z nami podczas trudnych chwil i zachowuje
nas przed niebezpieczeñstwami. A ju¿ niebawem zabierze
nas do siebie!
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Przemys³awa, Hermenegildy

PONIEDZIA£EK

13

103 — 262
544

1930

253

1243

(…) znasz Pisma œwiête, które ciê mog¹ obdarzyæ
m¹droœci¹ ku zbawieniu przez wiarê w Jezusa Chrystu-
sa. Ca³e Pismo przez Boga jest natchnione i po¿yteczne
do nauki, do wykrywania b³êdów, do poprawy, do wy-
chowywania w sprawiedliwoœci.

2. List do Tymoteusza 3,15-16

Biblia
W porównaniu z niezliczonymi ksi¹¿kami tego œwiata,

Biblia jest szczególna i niepowtarzalna ze wzglêdu na swoje
pochodzenie, powstanie i zadziwiaj¹c¹ spójnoœæ. Przecie¿
jest to zbiór 66-u ksi¹g, wychodz¹cych spod pióra ponad
40-u pisarzy, na przestrzeni oko³o 1500 lat!

Mê¿owie, których Bóg wybra³ do spisania Biblii, po-
chodzili z najró¿niejszych warstw spo³ecznych. Wœród nich
znajdujemy przywódców (Moj¿esz, Jozue), królów (Dawid,
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Salomon), ministrów (Daniel, Nehemiasz), uczonych w Piœmie
(Ezdrasz, aposto³ Pawe³), lekarza (£ukasz), pasterza (Amos),
rybaków (aposto³owie Jan i Piotr). Ludzie ci nie spisywali
Biblii wed³ug swego w³asnego uznania. Jako „œwiêci mê¿owie
Bo¿y” pisali „natchnieni Duchem Œwiêtym” (2. Piotra 1,21).

Oddzieleni od siebie ogromnymi przestrzeniami czasu
lub odleg³oœci¹, bez mo¿liwoœci porozumienia miêdzy sob¹,
pisarze ci wnosili swój wk³ad do tej niepowtarzalnej ksiêgi.
Poniewa¿ stali pod bezpoœrednim kierownictwem Ducha
Œwiêtego, ich pisma uzupe³niaj¹ siê, tworz¹c zadziwiaj¹co
harmonijn¹ ca³oœæ. Te „Pisma œwiête” s¹ zainspirowane
przez Boga lub „natchnione”, jak pisze aposto³ Pawe³ w 2.
Liœcie do Tymoteusza – s¹ S³owem Bo¿ym.

Zamiarem Biblii jest objawienie cz³owiekowi Boga –
kim On jest: w sposobie dzia³ania, w swych s³owach i my-
œlach. Uchyla ona poniek¹d r¹bek welonu, który zakrywa
dawn¹ wiecznoœæ, jeszcze przed nastaniem czasu, objawia-
j¹c nam jednoczeœnie tê przysz³¹, oczekuj¹c¹ wierz¹cych
i niewierz¹cych po s¹dzie i zniesieniu czasu, którym obecnie
jesteœmy ograniczeni.

Przede wszystkim jednak Biblia mówi o Jezusie Chrystu-
sie, Synu Bo¿ym. Ju¿ w pierwszej czêœci, w Starym Testa-
mencie, znajdujemy liczne prorocze wskazówki na Jego
przyjœcie. W Nowym Testamencie natomiast widzimy, jak
Syn Bo¿y objawi³ doskonale Boga w swym ¿yciu, którego
zwieñczeniem by³a œmieræ krzy¿owa – dzie³o doskona³ego
odkupienia.
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Bereniki, Waleriana

WTOREK

14
Przeto i my (...) z³o¿ywszy z siebie wszelki ciê¿ar
i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wy-
œcigu, który jest przed nami, patrz¹c na Jezusa…

104 — 261
542

1932

328

1359

List do Hebrajczyków 12,1-2

Patrz¹c na Jezusa
To wezwanie ma w sobie zaledwie trzy s³owa,

a mieœci siê w nim ca³a tajemnica szczêœliwego ¿ycia ka¿-
dego chrzeœcijanina.

Patrz¹c na Jezusa, który umar³ na krzy¿u, otrzymujemy
przebaczenie grzechów i pokój z Bogiem.

Patrz¹c na Jezusa, który zmartwychwsta³, zostajemy
usprawiedliwieni i mo¿emy przychodziæ przed oblicze Bo¿e.

Patrz¹c na Jezusa, który zaj¹³ zaszczytne miejsce
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po prawicy Boga, mo¿emy mieæ pokój, bo On wstawia siê
za nami.

Gdy patrzymy na Jezusa, Jego mi³oœæ zachêca nas,
abyœmy umartwiali grzech w ciele i przeciwstawiali siê
atakom wroga.

Patrz¹c na Jezusa, widzimy, jak rozœwietla ciemnoœæ
sw¹ mi³oœci¹, co sprawia, ¿e zapominamy o sobie, usta-
wicznie siê radujemy, nie trapi¹c siê z powodu problemów
i trosk.

Patrz¹c na Jezusa, mamy pewnoœæ, ¿e pragnie On
s³yszeæ nasze modlitwy i odpowiadaæ na nie.

Patrz¹c na Jezusa, z którym nasze ¿ycie jest ukryte
w Bogu, uœwiadamiamy sobie, ¿e choæ ¿yjemy na tym
œwiecie, nie jesteœmy ze œwiata.

Gdy patrzymy na Jezusa, otrzymujemy moc, aby sk³a-
daæ o Nim œwiadectwo przed ludŸmi.

Patrz¹c na Jezusa, którego mamy naœladowaæ,
odnajdujemy w Jego S³owie  wskazówki, a w obietnicach
pociechê.

Patrz¹c na Jezusa, który niebawem przyjdzie po-
wtórnie, nie mo¿emy zapomnieæ, ¿e ju¿ nied³ugo przyjdzie,
aby zabraæ do siebie wszystkich prawdziwych wierz¹cych.

Raz brzmieæ w niebie bêdzie tryumfalny chór,
Poœród sal weselnych zabrzmi i twój wtór.
Lecz i przy tym blasku z³otych niebios bram
Na Jezusa patrzeæ bêdziesz wiecznie tam!
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Ludwiny, Wac³awy

ŒRODA

15

List do Efezjan 2,8-9

Albowiem ³ask¹ zbawieni jesteœcie przez wiarê, i to nie
z was: Bo¿y to dar; nie z uczynków, aby siê kto nie
chlubi³.

105 — 260
540

1934

400

1518

Pewnoœæ zbawienia
Jak mogê wiedzieæ, czy posiadam prawid³ow¹ wiarê?

Z³o¿y³eœ sw¹ ufnoœæ we w³aœciwej Osobie, w Synu Bo¿ym?
– Jeœli tak, znajdujesz siê na s³usznej drodze. Nie chodzi
tu o g³êbiê Twojej wiary, lecz o niezawodnoœæ i wiarygod-
noœæ Osoby, w której z³o¿y³eœ swe zaufanie. Jeden mo¿e
uchwyciæ siê Chrystusa kurczowym uœciskiem ton¹cego,
podczas gdy drugi dotknie jedynie skraju Jego szaty –
obaj s¹ jednakowo bezpieczni. Jeden i drugi opieraj¹ siê
na wiecznej i niewzruszonej skutecznoœci dokonanego
przez Niego dzie³a. Na tym polega uwierzenie w Niego.
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Upewnij siê, ¿e ufnoœæ Twa nie spoczywa w uczyn-
kach, obrzêdach i ceremoniach religijnych, uczuciach czy
moralnym treningu. Mog¹ one nawet stanowiæ trzon Twojej
wiary, a i tak zginiesz na wieki. Najs³absza wiara w Chrystusa
gwarantuje wieczne zbawienie, podczas gdy najbardziej
niezachwiana wiara w samego siebie nic nie daje, a osta-
tecznie wiedzie na wieczne potêpienie.

„Wierzê w Niego”, wyzna³a mi kiedyœ pewna dziew-
czyna, „ale gdy mnie pytaj¹, czy jestem zbawiona, nie lubiê
mówiæ, ¿e 'tak', gdy¿ bojê siê, ¿e mog³abym sk³amaæ”.
Dziewczyna ta by³a córk¹ prowincjonalnego rzeŸnika. Jej
ojciec nie wróci³ jeszcze z targu, gdzie zwykle nabywa³
zwierzêta na ubój. Zwróci³em siê do niej zatem: „Gdybyœ
zapyta³a swego ojca, ile owiec dzisiaj kupi³, na co on odpo-
wiedzia³by dziesiêæ, a potem któryœ z s¹siadów zapyta³by
ciebie o to samo, a ty odpowiedzia³abyœ: 'nie mogê powie-
dzieæ, bo nie chcê k³amaæ' – czy to by³oby w porz¹dku?”.
Stoj¹ca obok matka dziewczyny zareagowa³a z irytacj¹: „Jak
to! Przecie¿ w ten sposób w³asnego ojca uczyni³aby k³amc¹!”.

Mówi¹c: „Wierzê w Niego, ale nie lubiê mówiæ, ¿e je-
stem zbawiona, gdy¿ bojê siê, ¿e mog³abym sk³amaæ”,
dziewczyna ta nieœwiadomie rzuca³a z³y cieñ na Chrystusa.
On sam bowiem zapewni³: „Kto wierzy we mnie, ma ¿ywot
wieczny” (Jana 6,47).
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CZWARTEK

16
Kseni, Cecyliana

Ewangelia Jana 20,31

Ewangelia Jana (1)

Porównanie Ewangelii Jana z pozosta³ymi ewangeliami
wskazuje na jej szczególny charakter, przedstawia ona
bowiem Pana Jezusa jako odwiecznego Syna Bo¿ego, który
sta³ siê cz³owiekiem.

Ewangelista Jan nie rozpoczyna swej relacji od naro-
dzenia Pana Jezusa, jak czyni¹ to dwaj inni ewangeliœci,

106 — 259
538

1935

430

1639

Te zaœ s¹ spisane, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Chry-
stusem, Synem Boga, i abyœcie wierz¹c mieli ¿ywot
w imieniu jego.
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lecz cofa siê znacznie dalej, a¿ do wiecznoœci: „Na pocz¹tku
by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, a Bogiem by³o S³owo.
Ono by³o na pocz¹tku u Boga” (Ew. Jana 1,1-2). Syn Bo¿y
okreœlony jest tutaj jako „S³owo”, które jest Bogiem. On
istnia³ zanim stworzone zosta³y niebiosa i ziemia, i sta³ siê
cz³owiekiem, aby objawiæ nam Boga.

Jan opisuje nam osobiste spotkania Pana Jezusa z poje-
dynczymi osobami, ale równie¿ ukazuje nam Go przema-
wiaj¹cego do t³umów. S³owa Pana odzwierciedlaj¹ Jego
odwieczn¹ relacjê z Bogiem Ojcem, a czyny wskazuj¹ na
to, ¿e jest Synem Bo¿ym.

Przedstawiony w tej Ewangelii opis pojmania i ukrzy-
¿owania Pana Jezusa w szczególny sposób podkreœla Jego
boski autorytet i dostojeñstwo. W Bo¿ej mocy wykona³
dzie³o zbawienia, oddaj¹c dobrowolnie na œmieræ swoje
¿ycie, zmartwychwstaj¹c po trzech dniach jako Zwyciêzca.

 Poprzez swoj¹ ewangeliê Jan chce pog³êbiæ nasz¹
wiarê w bosk¹ naturê osoby Jezusa Chrystusa, przeciwsta-
wiæ siê fa³szywym oskar¿eniom i krytyce, które poddawa³y
w w¹tpliwoœæ prawdziwoœæ i doskona³oœæ cz³owieczeñstwa
Syna Bo¿ego, przez wiarê w którego otrzymaliœmy ¿ycie
wieczne i staliœmy siê dzieæmi Bo¿ymi (Ew. Jana 1,12;
3,36).
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PI¥TEK
Roberta, Rudolfa

17

107 — 258
535

1937

459

1800

Ewangelia Jana 20,31

Te zaœ s¹ spisane, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Chry-
stusem, Synem Boga, i abyœcie wierz¹c mieli ¿ywot
w imieniu jego.

Ewangelia Jana (2)

Powy¿szy wiersz wyjaœnia nam, w jakim celu aposto³
Jan napisa³ swoj¹ Ewangeliê. Bêd¹c kierowany przez
Ducha Œwiêtego, przedstawia on Pana Jezusa jako
odwiecznego Syna Bo¿ego, który, aby objawiæ nam Boga
Ojca sta³ siê cz³owiekiem. Wszystkie Jego s³owa i czyny
potwierdza³y to, ¿e by³ Synem Bo¿ym; podobnie te¿
cuda i znaki nie pozostawia³y ¿adnych w¹tpliwoœci co
do tego, ¿e Jezus Chrystus to cz³owiek i Bóg w jednej
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osobie. Poniewa¿ jako ludzie nie jesteœmy w stanie tego
zrozumieæ, trudno jest nam w to uwierzyæ. Ju¿ za czasów
Pana Jezusa wielu ludzi stawia³o pod znakiem zapytania
Jego boskoœæ, co ma miejsce równie¿ i dzisiaj. Dlaczego
tak trudno jest przyj¹æ i uwierzyæ w to, o czym tak wy-
raŸnie mówi Biblia? Osobista wiara ka¿dego pojedynczego
cz³owieka w to, ¿e Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym
rodzi bardzo powa¿ne konsekwencje: „Kto ma Syna, ma
¿ywot; kto nie ma Syna Bo¿ego, nie ma ¿ywota” (1. Jana
5,12). Innymi s³owy: Je¿eli wierzysz, ¿e Jezus Chrystus
jest Synem Bo¿ym, to tym samym uznajesz Jego auto-
rytet, otrzymujesz te¿ ¿ycie wieczne. Jeœli jednak od-
rzucasz Syna Bo¿ego, to nie masz ¿ycia wiecznego i pod-
legasz s¹dowi Bo¿emu! Pan Jezus Chrystus pozostawia
decyzjê Tobie: je¿eli jeszcze dziœ w Niego uwierzysz,
otrzymasz wieczne szczêœcie i bêdziesz móg³ razem ze
zbawionymi œpiewaæ Jemu na chwa³ê:

Bo¿y Synu, obraz Ojca w Tobie ogl¹damy z czci¹,
Bo¿¹ ³askê i wspania³oœæ, Jego mi³oœæ, dobroæ cn¹.
Panie, W³adc¹ Tyœ wszechœwiata,
Któryœ stworzy³ moc¹ sw¹
i wci¹¿ zachowujesz go.
Hymn dziêkczynny do Ciê wzlata,
Wraz z stworzeniem Ciê s³awimy
i w podziwie siê korzymy.
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Bogus³awy, Apoloniusza

SOBOTA

18

108 — 257
533

1939

529

1921

A widz¹c lud, u¿ali³ siê nad nim, gdy¿ by³ utrudzony
i opuszczony jak owce, które nie maj¹ pasterza.

Ewangelia Mateusza 9,36

Stado owiec bez pasterza to niepokoj¹cy, a ju¿ na
pewno niezbyt buduj¹cy widok. Jak ma samo znaleŸæ drogê
do miejsc, gdzie pokarm jest w obfitoœci? W Palestynie
za czasów Jezusa osamotnione stado owiec oznacza³o
równie¿ ca³kowity brak ochrony przed dzikimi zwierzêtami.

Takim samym obrazem mo¿na pos³u¿yæ siê i dziœ, aby
zilustrowaæ, jak wspó³czesnych ludzi widzi Jezus Chrystus
– b³¹dz¹cych, bez orientacji, bezbronnych. Jakby chcia³
im powiedzieæ: Wasz zasadniczy problem polega na tym,
¿e nie znajdujecie drogi do Boga. Wielu nad wami panuje,
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ale nikt nie chce was paœæ. To dlatego nie znajdujecie
równie¿ pokarmu zaspokajaj¹cego wewnêtrzny g³ód
cz³owieka, którego tak bardzo potrzebujecie, by znaleŸæ
autentyczn¹ radoœæ ¿ycia. Dlatego wykrwawiacie siê z tak
wielu ukrytych ran, zadanych przez z³e wp³ywy, na które
nieustannie jesteœcie nara¿eni.

Co wiêc mamy zrobiæ? Przyjœæ do Jezusa Chrystusa,
do Pana. Jak to siê robi? Mówi Mu siê o swojej udrêce
w szczerej modlitwie. Trzeba œmia³o i ufnie z Nim poro-
zmawiaæ, bez ukrywania czegokolwiek i bez upiêkszania
tego, co z³e.

Jaka bêdzie Jego reakcja? On wys³uchuje takiej
modlitwy i wskazuje nam na to, jak jako dobry „pasterz”
odda³ na krzy¿u za „owce” swe ¿ycie. Tam umar³ za
wszystkie „owce”, które przyjd¹ do Niego i stan¹ siê czêœci¹
jego „owczarni”. Wolno nam odnieœæ to z wiar¹ osobiœcie
do siebie samych.

A co dalej? Nastêpnie On sam przejmuje kierownictwo
w ¿yciu tych, którzy do Niego tak w³aœnie przyszli. Tak jak
pasterz, pod¹¿a przodem, a my, jak owce, idziemy za
Nim. On poprowadzi nas, bêdzie nas „paœæ” w dobrych
miejscach, napoi œwie¿¹ i czyst¹ „wod¹”, da odpoczynek,
zachowa i obroni przed gro¿¹cymi niebezpieczeñstwami.
Jak dobrze jest ka¿demu, kto mo¿e mieæ Go za swego
PASTERZA!
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Adolfa, Tymona

NIEDZIELA

19

109 — 256
531

1940

602

2039

Mi³ujê mojego pana, moj¹ ¿onê i moje dzieci i nie chcê
wyjœæ na wolnoœæ. 2. Ksiêga Moj¿eszowa 21,5

Mi³oœæ Pana Jezusa objawi³a siê na krzy¿u

„Lecz œwiat musi poznaæ, ¿e mi³ujê Ojca i ¿e tak
czyniê, jak mi poleci³ Ojciec. Wstañcie, pójdŸmy st¹d”
(Ew. Jana 14,31). Pan Jezus wzywa tak swoich uczniów,
aby udali siê z Nim do Ogrodu Getsemane. Jednak s³owa
te jednoczeœnie sygnalizowa³y pocz¹tek Jego drogi na
krzy¿. Z mi³oœci do Ojca Jezus by³ gotowy wycierpieæ
wszystko, co mia³o na Niego przyjœæ. Tak¿e w tych
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najtrudniejszych godzinach jego najwa¿niejszym celem
by³o wype³nienie woli Ojca, a tym samym uwielbienie Go.
Pan objawi³ swoj¹ mi³oœæ do Boga Ojca przez to, ¿e by³
pos³uszny a¿ do œmierci krzy¿owej.

„Chrystus umi³owa³ Koœció³ i wyda³ zañ samego siebie”
(Efez. 5,25). Kolejnym powodem Jego œmierci krzy¿owej
by³a mi³oœæ do Koœcio³a. Przed jego œmierci¹ Koœció³ jeszcze
nie istnia³, ale Pan Jezus ju¿ wiedzia³, ¿e zostanie on
utworzony ze wszystkich wierz¹cych czasu ³aski. Porówna³
go te¿ do kosztownej per³y. To w³aœnie dla niej by³ gotowy
oddaæ swoje ¿ycie.

„Syn Bo¿y, który mnie umi³owa³ i wyda³ samego siebie
za mnie” (Gal. 2,20). Gdy Zbawiciel szed³ na krzy¿, to
myœla³ tak¿e o Tobie i o mnie - o tych, którzy w Niego
uwierzyli. Jego mi³oœæ do ka¿dego z nas by³a tak wielka,
¿e wycierpia³ s¹d i poszed³ na œmieræ, dlatego przez ca³¹
wiecznoœæ bêdziemy Mu za to dziêkowaæ!
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Czes³awa, Agnieszki

PONIEDZIA£EK

20

Ksiêga Izajasza 43,11

Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma
wybawiciela.

110 — 255
529

1942

638

2153

Nietolerancyjna prawda

Pewne znane przys³owie mówi: „Wszystkie drogi
prowadz¹ do Rzymu”. Oznacza ono: istnieje wiele
mo¿liwoœci i dróg, które prowadz¹ do upragnionego
celu. Jest to niejednokrotnie prawd¹ w naszym ¿yciu,
ale nie dotyczy to tego, w jaki sposób mo¿na dotrzeæ
do Boga. Ró¿ne religie staraj¹ siê przekonaæ nas, ¿e
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tak jest, natomiast s¹ one wymyœlone przez cz³owieka
i nie prowadz¹ do jednego celu.

Bóg mówi w Biblii, ¿e do zbawienia wiedzie tylko
jedna droga. To wed³ug niektórych bardzo nietole-
rancyjna prawda. Jednak Bóg natchn¹³ i powo³a³ pisarzy
Biblii, aby j¹ poœwiadczyæ. W Ewangelii Jana 14,6
czytamy: „Odpowiedzia³ mu Jezus: Ja jestem droga
i prawda, i ¿ywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko
przeze mnie”.

W Dziejach Apostolskich 4,12 aposto³ Piotr powie-
dzia³ do przywódców ¿ydowskich: „I nie ma w nikim
innym zbawienia; albowiem nie ma ¿adnego innego
imienia [poza imieniem Jezus] pod niebem, danego
ludziom, przez które moglibyœmy byæ zbawieni”.

W 1. Liœcie do Koryntian 3,11 aposto³ Pawe³ oœwiad-
cza: „Albowiem fundamentu innego nikt nie mo¿e
za³o¿yæ oprócz tego, który jest za³o¿ony, a którym jest
Jezus Chrystus”.

Jedynie przez wiarê w Jezusa Chrystusa cz³owiek
osi¹ga pokój z Bogiem, zbawienie swojej duszy i ¿ycie
wieczne!
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Anzelma, Bartosza

WTOREK

21
Myœmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyœmy zostali
usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków
zakonu. List do Galacjan 2,16

111 — 254
527

1944

719

2300

Usprawiedliwienie

Podstaw¹ usprawiedliwienia jest krew Jezusa
Chrystusa. Aby wierz¹cy mogli byæ uznani za sprawiedli-
wych, Pan musia³ oddaæ swoje ¿ycie na krzy¿u: „Tym
bardziej wiêc teraz, usprawiedliwieni krwi¹ jego,
bêdziemy przez niego zachowani od gniewu” (Rzym. 5,9).
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•ród³em usprawiedliwienia jest ³aska Bo¿a. Bóg z w³a-
snej woli wybacza wierz¹cym ich winy: „Gdy¿ wszyscy
zgrzeszyli i brak im chwa³y Bo¿ej, i s¹ usprawiedliwieni
darmo, z ³aski jego” (Rzym. 3,23-24).

Usprawiedliwienie mo¿e dokonaæ siê jedynie na
podstawie wiary, gdy¿ dobre uczynki nie czyni¹ nas
sprawiedliwymi przed Bogiem: „Usprawiedliwieni tedy
z wiary, pokój mamy z Bogiem” (Rzym. 5,1).

Dowodem na to, ¿e zostaliœmy usprawiedliwieni, jest
zmartwychwstanie Pana Jezusa. Bóg potwierdzi³ Jego
dzie³o krzy¿a przez to, ¿e wzbudzi³ Go z martwych i od tej
pory równie¿ i my mo¿emy byæ pewni swojego usprawie-
dliwienia, wiedz¹c, ¿e Jezus Chrystus „zosta³ wydany
za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawie-
dliwienia naszego” (Rzym. 4,25).

Tym, dziêki któremu wierz¹cy mog¹ zostaæ usprawie-
dliwieni, jest sam Bóg. To daje nam pewnoœæ mimo wszy-
stkich ataków wroga: „Któ¿ bêdzie oskar¿a³ wybranych
Bo¿ych? Przecie¿ Bóg usprawiedliwia” (Rzym. 8,33).
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Kai, Leonii

ŒRODA

22
Ksiêga Objawienia 2,4

Lecz mam ci za z³e, ¿e porzuci³eœ pierwsz¹ twoj¹ mi³oœæ.

112 — 253
525

1946

806

2358

Pierwsza mi³oœæ

Dzieje Apostolskie opisuj¹ nam cechy, które charak-
teryzowa³y pierwszych chrzeœcijan: „I trwali w nauce apo-
stolskiej i we wspólnocie, w ³amaniu chleba i w modlitwach
(...). Codziennie te¿ jednomyœlnie uczêszczali do œwi¹tyni,
a ³ami¹c chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem
i w prostocie serca” (Dz. Ap. 2,42.46). P³omieñ mi³oœci do
Pana i do siebie nawzajem p³on¹³ bardzo jasno. By³a to
pierwsza mi³oœæ.
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Jednak w Ksiêdze Objawienia, rozdzia³ 2, Pan Jezus
musia³ powiedzieæ do zboru w Efezie: „porzuci³eœ pierwsz¹
twoj¹ mi³oœæ”. Wierz¹cy wprawdzie nadal s³u¿yli Panu,
ale On, który zna ka¿de serce, wiedzia³, ¿e wygas³ ju¿
niestety p³omieñ pierwszej mi³oœci, a tym samym œwia-
dectwo tego zboru zaczê³o upadaæ.

Napomnienie, które niegdyœ Pan skierowa³ do wie-
rz¹cych w Efezie, dotyczy tak¿e i nas. Tak¿e i nam grozi
niebezpieczeñstwo porzucenia pierwszej mi³oœci. Je¿eli
nasze serce nie jest gor¹ce dla Niego, to ca³a nasza s³u¿ba
jest daremna. Czy i w naszym ¿yciu Pan ju¿ nie jest naj-
wa¿niejszy, bo inne rzeczy przys³aniaj¹ nam Jego obraz?

Tak jednak nie musi byæ! Pokutujmy i proœmy Pana,
aby zapali³ w nas na nowo p³omieñ pierwszej mi³oœci. Jeœli
zaœ bêdziemy rozmyœlaæ o Jego mi³oœci, to On znów stanie
siê dla nas najcenniejszy i zapragniemy na nowo z pa-
³aj¹cym sercem Go naœladowaæ i Jemu s³u¿yæ.
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Jerzego, Wojciecha

CZWARTEK

23

113 — 252
523

1947

858

----

Szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a otworz¹ wam.
Ewangelia Mateusza 7,7

£ukasz jest nastolatkiem. Mieszka w wielkim mieœcie.
Gry komputerowe traktuje jako najlepsze lekarstwo na
nudê. Ju¿ w wieku 15-u lat jest ca³kowicie uzale¿niony
i bez nich nie potrafi wyobraziæ sobie choæby jednego dnia.
Nied³ugo póŸniej wraz z grup¹ znajomych zaczyna przyj-
mowaæ œrodki odurzaj¹ce. Od czasu do czasu uczestniczy
w bójce. Zaniedbuje szko³ê. Pewnego dnia z obra¿eniami
na ciele l¹duje w areszcie m³odzie¿owym.

To nie jest ¿ycie, jakie wyobra¿a³ sobie £ukasz. W tym
stanie zaczyna popadaæ w melancholiê. Coraz czêœciej
dokucza mu depresja. Zaczyna rozmyœlaæ o Bogu. Czy On
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w ogóle istnieje? – W przyp³ywie nadziei siada do komputera
i zaczyna wpisywaæ ró¿ne has³a w wyszukiwarce Google.
Wiêkszoœæ podpowiadanych wyników nie zadowala go.
Teologiczne rozprawy, ludzkie mniemania i argumenty,
ró¿ne wyznania wiary tego czy innego koœcio³a, sekt... –
nie, to nie to, czego szuka.

Po d³u¿szym szperaniu tu i tam natrafia wreszcie na
stronê, która zawiera coœ wiêcej ni¿ tylko czysto religijne
pogl¹dy. Dzia³anie Boga i Pan Jezus stoj¹ tu na pierwszym
planie. £ukasz czuje, ¿e tego w³aœnie szuka³. Godzinami
czyta dalej. Niektóre kwestie staj¹ siê dla niego jasne,
inne rodz¹ coraz to nowe pytania. W koñcu decyduje siê
przyj¹æ ofertê prowadz¹cego stronê i wysy³a mu maila.
W napiêciu czeka na odpowiedŸ. Nie jest to krótka, po-
wierzchowna, zbywaj¹ca wiadomoœæ, lecz wyczerpuj¹ce
odpowiedzi na jego pytania. Równie¿ i tym razem rzucaj¹
mu siê w oczy zadziwiaj¹co czêste odwo³ania do Biblii,
S³owa Bo¿ego.

Zaczyna siê o¿ywiona korespondencja. £ukasz znaj-
duje, czego szuka. Udaje siê drog¹, któr¹ wskazuje mu
Biblia. Wyznaje Bogu swoje grzechy  i w wierze przyjmuje
Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Jego ¿ycie
obraca siê o sto osiemdziesi¹t stopni. Teraz, gdy z radoœci¹
idzie sw¹ drog¹ za Panem Jezusem, ma ono g³êboki sens.
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Horacego, Fidelisa

PI¥TEK

24

114 — 251
520

1949

955

048

WchodŸcie przez ciasn¹ bramê; albowiem szeroka jest
brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie,
a wielu jest takich, którzy przez ni¹ wchodz¹. A ciasna
jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ywota;
i niewielu jest tych, którzy j¹ znajduj¹.

Ewangelia Mateusza 7,13-14

1. List Jana 5,13

Droga wiod¹ca do ¿ycia
Na klepsydrze przeczyta³em niegdyœ interesuj¹c¹

sentencjê. Bliscy umar³ego pisali: „Odszed³eœ od nas,
zostawi³eœ nas, ale Twoje problemy i tajemnice zabra³eœ
ze sob¹”.

To napisa³em wam, którzy wierzycie w imiê Syna Bo¿e-
go, abyœcie wiedzieli, ¿e macie ¿ywot wieczny.
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Co kryje siê za tym krótkim zdaniem? Cz³owiek
mimowolnie zadaje sobie to pytanie: Có¿ takiego zabra³a
ta osoba ze sob¹ do wiecznoœci? W tym kontekœcie na-
tychmiast rodzi siê kolejne, niezwykle powa¿ne pytanie:
A z czym ja odejdê do wiecznoœci? Zabiorê z sob¹ brzemiê
niezliczonych grzechów, które nazbiera³em w ci¹gu
mojego ¿ycia? - Je¿eli nie uzna³em dotychczas przed
Bogiem, ¿e jestem winnym, straconym grzesznikiem, to
mogê byæ pewny, ¿e mój d³ug nie zosta³ jeszcze umorzo-
ny. Moje winy ca³y czas s¹ skrupulatnie odnotowywane
w rejestrze Bo¿ym (por. Oz. 7,2; 13,12). Kto umiera, nie
posiad³szy odpuszczenia grzechów, musi zostaæ na zawsze
od³¹czony od  Boga. Rzecz¹ niemo¿liw¹ jest dostanie
siê z naszymi grzechami do nieba, które jest mieszkaniem
œwiêtego Boga. Jego „oczy s¹ zbyt czyste, aby mog³y
patrzeæ na z³o” (Hab. 1,13). Do niebiañskiego miasta „nie
wejdzie nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwoœæ
i k³amie, tylko ci, którzy s¹ zapisani w ksiêdze ¿ywota
Baranka” (Obj. 21,27).

Dlatego Biblia usilnie nawo³uje wszystkich ludzi, aby
zwrócili siê do Jezusa. Je¿eli wyznamy Mu szczerze nasze
grzechy i z³o¿ymy w Nim sw¹ ufnoœæ, bêdziemy mogli ¿yæ
radoœnie, nie bêd¹c nêkani lêkiem przed œmierci¹. Zamiast
niego towarzyszyæ nam bêdzie cudowna, niezachwiana
pewnoœæ, ¿e Chrystus umar³ równie¿ za nasze grzechy i
¿e wkrótce zabierze nas  do swej chwa³y, abyœmy na
zawsze byli tam, gdzie On jest (Ew. Jana 14,3).
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Marka, Jaros³awa

SOBOTA

25

115 — 250
518

1951

1055

126

Ksiêga Psalmów 46,2-3

Bóg jest ucieczk¹ i si³¹ nasz¹, Pomoc¹ w utrapieniach
najpewniejsz¹. Przeto siê nie boimy, choæby ziemia
zadr¿a³a I góry zachwia³y siê w g³êbi mórz.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 49

Rozmyœlania nad Psalmem 49

Prawdy zawarte w tym Psalmie s¹ ponadczasowe,
a wiêc aktualne tak¿e dla nas. Wprowadzenie do g³ównej
myœli tego fragmentu jest doœæ obszerne (w. 2-5) i nawo³uje
do uwa¿nego s³uchania tego, co powie psalmista, gdy¿
jego s³owa maj¹ szczególne znaczenie i dotycz¹ ka¿dego
cz³owieka.
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W tych wersetach jest mowa o ludziach, którzy
polegaj¹ na swoim bogactwie i chlubi¹ siê nim. Wierz¹cy
nie musz¹ siê ich obawiaæ ani czuæ siê gorsi, poniewa¿
wiedz¹, ¿e nie mo¿na odkupiæ swojej duszy za pieni¹dze.
¯aden cz³owiek nie mo¿e wykupiæ sobie miejsca w niebie.
Okup za grzesznych ludzi by³ o wiele wiêcej wart ni¿
bogactwo ca³ego œwiata. Aposto³ Piotr pisze, ¿e wierz¹cy
nie zostali wykupieni srebrem ani z³otem, lecz drogocenn¹
krwi¹ Baranka Bo¿ego (1. Piotra 1,18-21). Bóg pos³a³
swojego jedynego Syna jako cz³owieka na ziemiê, aby
poniós³  œmieræ. Na krzy¿u Jezus Chrystus umar³ za
wszystkich, którzy w Niego wierz¹. Jedynie dziêki tej
ofierze przeb³agalnej Bóg mo¿e u³askawiæ i wykupiæ
ka¿dego, kto uwierzy. Nie ma innej mo¿liwoœci.

Kolejn¹ wa¿n¹ prawdê widzimy w wersecie 11.
Psalmista mówi, ¿e ka¿dy cz³owiek musi umrzeæ,
niezale¿nie od tego, czy postêpowa³ m¹drze czy g³upio
w swoim ¿yciu. Nikt te¿ nie mo¿e zabraæ do grobu swojego
bogactwa. Nie mo¿emy nic ze sob¹ zabraæ do wiecznoœci –
oprócz naszych grzechów i odpowiedzialnoœci za nie,
jeœli nie zosta³y obmyte krwi¹ Jezusa Chrystusa.
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Marzeny, Klaudiusza

NIEDZIELA

26
Zawo³ali tedy Rebekê i zapytali jej: Czy chcesz pójœæ
z tym mê¿em?

116 — 249
516

1952

1156

204

1. Ksiêga Moj¿eszowa 24,58

„Pójdê” - tak brzmia³a odpowiedŸ Rebeki na py-
tanie zadane przez s³ugê Abrahama, czy chce pójœæ do
ca³kiem obcego kraju, aby zostaæ tam ¿on¹ Izaaka. Ta
m³oda niewiasta uwierzy³a temu, co s³uga Abrahama
opowiada³ jej o m³odym mê¿czyŸnie, Izaaku, i postano-
wi³a pozostawiæ wszystko, co do tej pory by³o dla niej
najwartoœciowsze. Czeka³a j¹ d³uga i bardzo ciê¿ka
podró¿, jednak¿e jej wzrok nie by³ skierowany na drogê,
ale na jej cel.
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Ta historia pokazuje nam, ¿e my jako ludzie
wierz¹cy zmierzamy do nieba, gdzie przebywa Jezus
Chrystus. Najpierw przyjêliœmy Go w wierze jako
naszego osobistego Pana i Zbawiciela. Przez to nasze
serca zosta³y pozyskane dla Niego. Teraz wêdrujemy
do Niego. Ziemia nie jest ju¿ nasz¹ ojczyzn¹, ale tak¿e
nie osi¹gnêliœmy jeszcze nieba. S³uga jest obrazem na
Ducha Œwiêtego, który chce nas podczas tej drogi
prowadziæ. Tak, jak niegdyœ owy s³uga podczas tej
uci¹¿liwej drogi opowiada³ Rebece o jej przysz³ym
domu, tak samo Duch Bo¿y ukazuje nam obecnie
wielkoœæ Pana Jezusa oraz nieba przez S³owo Bo¿e.

Potrzebujemy tego wci¹¿ na nowo, w przeciwnym
razie nasze troski i zmartwienia sprawi¹, ¿e ogarnie
nas zniechêcenie. Nie powinniœmy myœleæ o tym, co
pozostawiliœmy, ale o celu, który jest przed nami.
W trudnych chwilach Duch Œwiêty dodaje nam otuchy,
abyœmy szli naprzód i znu¿eni nie ustali. Przez to, ¿e
On bez przestanku siê o nas troszczy, zbli¿amy siê ca³y
czas do celu. I zanim siê obejrzymy, bêdziemy ju¿
u Pana!
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Zyty, Teofila

PONIEDZIA£EK

27

117 — 248
514

1954

1259

233

Ramiê twoje jest potê¿ne; mocna jest rêka twoja, a wy-
soko podniesiona prawica twoja.

Ksiêga Psalmów 89,14

27. kwietnia 1988 roku. Czyste, b³êkitne niebo. Jeszcze
tylko krótkich trzydzieœci minut dzieli przepe³niony samolot
od hawajskiego lotniska w Honolulu. Nagle do uszu pasa¿e-
rów dociera og³uszaj¹cy ha³as. Na wysokoœci ponad siedmiu
kilometrów zosta³ oderwany dach kabiny – pêkniêcie wywo-
³ane zmêczeniem materia³u. Jedni pasa¿erowie poddaj¹
siê rezygnacji, inni krzycz¹ do Boga – Boga, którego oso-
biœcie nie znaj¹.

Wtedy dzieje siê cud. Mimo licznych problemów
technicznych pilotowi udaje siê wyl¹dowaæ awaryjnie na
lotnisku Kahului. Znajduj¹cy siê na pok³adzie ludzie w przy-
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p³ywie emocji rzucaj¹ siê sobie w ramiona. Po policzkach
sp³ywaj¹ ³zy radoœci. Zewsz¹d daj¹ siê s³yszeæ tryumfalne
okrzyki: „Ale¿ mieliœmy szczêœcie!” - A Bóg? Co z tym Bogiem,
którego jeszcze przed chwil¹ gorliwie wzywali? Wiêkszoœæ
zd¹¿y³a ju¿ o Nim zapomnieæ. Jednak na konferencji
prasowej pilot z³o¿y³ dobitne œwiadectwo: „To rêka Bo¿a
prowadzi³a ten samolot”.

W takich sytuacjach wychodzi na jaw ca³kowita bez-
radnoœæ cz³owieka. Pytania odnoœnie Boga pojawiaj¹ siê
uporczywie – przynajmniej tak d³ugo, jak d³ugo trwaj¹
trudnoœci. Gdy sprawy przybieraj¹ z³y obrót, Boga sadza
siê na ³awie oskar¿onych: „Jak mog³eœ do tego dopuœciæ?!”
albo: „Czy to ma byæ ten Bóg mi³oœci?” Jednak gdy Bóg
da znaæ o sobie przez cudown¹ ingerencjê, cz³owiek
mówi tylko  o szczêœliwym zrz¹dzeniu losu, o farcie i przy-
padku. W dobie oœwieconego, naukowego œwiata nie ma
dla Boga miejsca. - Czy¿by na pewno?

„To rêka Bo¿a prowadzi³a ten samolot.” Bóg stoi za
kulisami i wszystko trzyma w swojej d³oni. “Chce, aby
wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”
(1. Tym. 2,4). Puka do drzwi ka¿dego ludzkiego serca.
Czasem dzieje siê to przez trudnoœci i katastrofy, a czasem
przez pomyœlne zrz¹dzenia – rozpoznaj w tym dzia³anie
Boga i powierz swoje ¿ycie w Jego mocne rêce!
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Paw³a, Walerii

WTOREK

28

118 — 247
512

1956

1401

259

Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi do zborów.
Objawienia Jana 3,22

Listy do siedmiu zborów (1)

Siedem zborów przedstawionych w Objawieniu Jana
(Apokalipsie) przedstawia ogó³ chrzeœcijañstwa od mo-
mentu jego pocz¹tków a¿ po chwilê, gdy sam Pan Jezus
Chrystus przyjdzie po tych, którzy zostali odkupieni Jego
krwi¹ i s¹ Jego w³asnoœci¹, aby zabraæ ich  do domu Ojca.
Przedstawione tu zbory strofowane s¹ za niesprostanie
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powierzonej im odpowiedzialnoœci, jak¹ by³o sk³adanie
wiernego œwiadectwa o Panu podczas Jego nieobecnoœci.
Niemniej jednak Pan by³ w stanie wybraæ z masy wielu
martwych wyznawców nieliczn¹ garstkê tych, którzy
przylgnêli ca³ym sercem do Jego imienia i S³owa, za co
otrzymuj¹ pochwa³ê. Mimo tego wci¹¿ przeplataj¹ce siê
wyra¿enia jak „pozostali” w przypadku Tiatyry, „kilka
osób” w Sardes, czy „niewielka moc” w Filadelfii, przy-
pominaj¹ nam boleœnie, ¿e ¿yjemy w czasach upadku
i s³aboœci. Jakim¿ wiernym i cierpliwym jest nasz Pan,
który w obliczu tak strasznego odstêpstwa, wci¹¿ jeszcze
zwraca nasz wzrok ku Niemu – jedynemu schronieniu,
azylowi dla wiary i Ÿród³u niewyczerpalnych zasobów.
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Rity, Piotra

ŒRODA

29

119 — 246
510

1958

1504

323

Kto ma uszy, niechaj s³ucha, co Duch mówi do zborów.
Objawienia Jana 3,22

Listy do siedmiu zborów (2)

Potrzebujemy bezpieczeñstwa? – On jest tym, który
trzyma siedem gwiazd w swej prawej rêce. Szukamy
pociechy w uciskach? – On jest pierwszym i ostatnim, który
by³ umar³y, lecz o¿y³. Otaczaj¹ nas niejasnoœci co do do-
ktryny, zas³ugujemy na naganê, potrzebujemy sprostowa-
nia, pouczenia w tym, co prawe? – Do Niego nale¿y ostry



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
29 kwietnia 2015

miecz obosieczny. Têsknimy za ¿yciem i wolnoœci¹? – On
jest Synem Bo¿ym, w którym tkwi ¿ycie – „Kto ma Syna,
ma ¿ywot” (1. Jana 5,12). Brakuje nam duchowej mocy? –
On dysponuje siedmioma duchami Boga. Potrzebujemy
wzorca dla bogobojnego ¿ycia? – Spójrzmy na Niego, który
jest œwiêty i prawdziwy. Szukamy drogi dla s³u¿by? – On
trzyma klucze Dawida – gdy otwiera, nikt nie zamknie,
gdy zamyka, nikt nie mo¿e otworzyæ. On jest wielkim
zarz¹dc¹ wszechrzeczy. Potrzebujemy uspokojenia dla
sko³atanej duszy? – On jest Amen, bo obietnice Bo¿e, ile
ich by³o, w nim znalaz³y swoje "Tak" (2. Kor. 1,20).
Wszystko to przypomina nam, ¿e to On jest pe³ni¹
(Kol. 2,10) i mo¿e zaspokoiæ ka¿d¹ nasz¹ potrzebê.

Czy i Twoja mi³oœæ sta³a siê tak letnia, ¿e stoi On u
drzwi Twego serca i ko³acze? Us³ysz Jego g³os i otwórz Mu,
a wst¹pi do Ciebie i bêdzie z Tob¹ wieczerza³, zaœ Ty z Nim
(Obj. 3,20). On obiecuje, ¿e ci, którzy zwyciê¿¹, zasi¹d¹
wraz z Nim na tronie, tak jak On zwyciê¿y³ i siedzi teraz
na tronie Ojca.
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Mariana, Katarzyny

CZWARTEK

30

List do Efezjan 1,7

W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpusz-
czenie grzechów, wed³ug bogactwa ³aski jego.

120 — 245
508

1959

1607

345

Drzewo i jego owoce
Mówi siê: „Takie owoce, jakie drzewo”. Stwierdzenie

to sprawdza siê nie tylko w przyrodzie. Mo¿na je równie¿
odnieœæ do owoców, jakie wydaje grzeszna natura cz³o-
wieka. Pan Jezus uj¹³ to tak: „z³e drzewo wydaje z³e owoce.
Nie mo¿e... z³e drzewo rodziæ dobrych owoców” (Mat.
7,17-18). Jednak nie ka¿dy cz³owiek jest gotów zaakce-
ptowaæ to, ¿e problem grzechu nie dotyczy jedynie jego
z³ych uczynków, ale jest o wiele g³êbszy i obejmuje ca³¹
jego istotê, która uleg³a ska¿eniu.

Bóg wskazuje na podwójny wymiar grzechu. Pierwszy
dotyczy grzesznej natury cz³owieka: „Jeœli mówimy,
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¿e grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w
nas nie ma” (1. Jana 1,8). Ten werset mówi o grzechu jako
o korzeniu albo Ÿródle, z którego pochodz¹ wszelkie z³e
sk³onnoœci i dzia³ania. Jeœli myœlimy, ¿e nie ma w nas korzenia
z³a, to zwodzimy samych siebie. Nasze serce jest ca³kowicie
z³e i nie mo¿e wydawaæ dobrych owoców, tak samo jak nie
przynosi ich chore drzewo.

Drugi dotyczy grzeszenia jako owocu grzesznej natury:
„Jeœli mówimy, ¿e nie zgrzeszyliœmy, k³amcê z niego robimy
i nie ma w nas S³owa jego” (1. Jana 1,10). Ten werset
pokazuje, ¿e grzeszymy. Ka¿dy, kto szczerze wejrzy w
siebie, przyzna to. Te nasze grzeszne uczynki s¹ jak chore
owoce ze ska¿onego drzewa.

Bóg przygotowa³ dwojakie rozwi¹zanie. Po pierwsze,
os¹dzi³ na krzy¿u Golgoty korzeñ grzechu, czyli grzeszn¹
naturê - Bóg nie mo¿e usun¹æ z nas Ÿród³a grzechu, czyli
z³ej natury, która jest w nas. Jego przebaczenie nie dotyczy
Ÿród³a grzechu, On musia³ je os¹dziæ. Sta³o siê to podczas
trzech godzin ciemnoœci, kiedy Bóg z powodu grzechu s¹dzi³
Swego Syna.  Na skutek tego, ¿aden wierz¹cy nie musi iœæ
na potêpienie, mimo tego ¿e ma w sobie grzech dopóki
¿yje na tej ziemi (Rzym. 8,1-3). Po drugie, przebacza grzechy
i daje nam zwyciêstwo nad nimi: Bóg oferuje nam odpusz-
czenie grzechów. Jeœli Mu je wyznamy i wiar¹ przyjmiemy
Pana Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, to zostanie-
my usprawiedliwieni. Grzechy nie bêd¹ ju¿ d³u¿ej dla nas
ciê¿arem, poniewa¿ Pan Jezus zap³aci³ za nie swoim ¿yciem.
Dziêki temu dzie³u zostaliœmy te¿ uwolnieni od sk³onnoœci
do grzechu,  zadowolenia z grzechu i z mocy grzechu, i on
nad nami wiêcej „panowaæ nie bêdzie" (Rzym. 6,14).
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PI¥TEK
ŒWIÊTO PRACY

1
Wszystkie dni nasze znikaj¹ z powodu gniewu twego.
Lata nasze gin¹ jak westchnienie.

Ksiêga Psalmów 90,9

506

2001

121 — 244
1710

408

Zmarnowany czas?

Dwóch pacjentów le¿a³o na s¹siednich ³ó¿kach w sali
szpitalnej. Jeden z nich to m³ody, dwudziestoletni mê¿-
czyzna, cierpi¹cy na powa¿n¹ chorobê serca, a drugi -
starszy pan, bêd¹cy ju¿ niemal u kresu swego ¿ycia. Ten
ostatni odwróci³ siê do m³odego cz³owieka, pragn¹c
w kilku s³owach dodaæ mu odwagi: „Spójrz, m³ody cz³o-
wieku, mam siedemdziesi¹t lat i przez te lata mia³em
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wystarczaj¹co du¿o czasu, aby przemyœleæ pewne sprawy.
Myœla³em nad tym bardzo d³ugo i doszed³em do wniosku,
¿e nie ma znaczenia, czy umieramy  w wieku dwudziestu
czy siedemdziesiêciu lat. ¯ycie po prostu nie jest warte,
aby ¿yæ”. Jego serce przepe³nia³a jedynie gorycz.

Aposto³ Pawe³ napisa³ List do Filipian bêd¹c w wiê-
zieniu, a mimo to mia³ ca³kowicie inne nastawienie. Bez
wzglêdu na to, czy dalej bêdzie ¿y³ na tej ziemi, czy
odejdzie, aby byæ z Chrystusem, jego serce przepe³nia³a
radoœæ. Najwa¿niejsze dla niego by³o to, aby Pan Jezus
Chrystus by³ uwielbiony, czy to przez ¿ycie, czy przez
œmieræ swego s³ugi. Pozostawanie przy ¿yciu nawet bêd¹c
w wiêzieniu uwa¿a³ za cenne i wartoœciowe, gdy¿ przy-
nosi³o owoc w s³u¿bie dla Niego (Fil. 1,22).

Czas darowany chrzeœcijaninowi w tym ¿yciu dla
uczczenia jego Pana ma nieocenion¹ wartoœæ. Nie mo¿emy
cofn¹æ siê w przesz³oœæ, aby naprawiæ z³o lub wyœwiad-
czyæ komuœ dobro. Tym, co jedynie liczy siê dla Boga
i ma wieczn¹ wartoœæ jest to, co uczyniliœmy dla Niego
i z Nim.

Czy nasze ¿ycie jest strat¹ czasu? Oczywiœcie, ¿e
nie, jeœli ¿yjemy z Chrystusem i dla Niego!
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Zygmunta, Atanazego

SOBOTA

2

504

2003

122 — 243
1815

431

Przynaglali anio³owie Lota, mówi¹c: Wstañ, weŸ ¿onê
swoj¹ i dwie córki, które siê tu znajduj¹, byœ nie zgin¹³
wskutek winy tego miasta. Lecz gdy siê oci¹ga³, wziêli
go owi mê¿owie za rêkê (...) bo Pan chcia³ go oszczê-
dziæ. 1. Ksiêga Moj¿eszowa 19,15-16

Nieprzeczytany list

Pewien m³ody Holender poszed³ drog¹ syna mar-
notrawnego (Ew. £ukasza 15). Gdy ju¿ wyda³ wszyst-
ko co mia³, wst¹pi³ do wojska, które stacjonowa³o
w Indonezji. Stamt¹d napisa³ do swego ojca, prosz¹c
go pilnie o pieni¹dze. Po kilku tygodniach nadszed³
oczekiwany list, ale poniewa¿ w kopercie nie by³o
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niczego, co przypomina³oby pieni¹dze lub informacje
o przekazie, nie czytaj¹c zmi¹³ go niedbale i wrzuci³
gdzieœ miêdzy swoje szparga³y.

Kilka miesiêcy póŸniej ciê¿ko zachorowa³. Przypom-
nia³ mu siê list, którego, jak dot¹d, w ogóle nie przeczyta³.
Towarzysz¹cy mu sanitariusz odszuka³ go i przyniós³ mu.
Czyta³ w nim: „Zleci³em kapitanowi P., aby, o ile chcesz
rozstaæ siê z armi¹, zabra³ ciê na swój statek – mo¿esz
nim wróciæ do domu. Tutaj znajdziesz dobre zakwate-
rowanie. Tylko, jeszcze przed 1. maja odezwij siê do tego
kapitana...”. Choremu pot wyst¹pi³ na czo³o. By³ koniec
czerwca. By³o za póŸno.

Jak wielu ludzi do dziœ lekcewa¿y Bo¿e poselstwo
mi³oœci, które On do nich posy³a! Mo¿e i Ty nigdy nie
zada³eœ sobie dot¹d trudu, by siêgn¹æ po Bibliê, tê „Ksiêgê
Bo¿¹”. Tutaj ma³a próbka tego, o czym w niej mo¿esz
przeczytaæ: „Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto weñ wierzy,
nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.” (Ew. Jana 3,16).

„Oto teraz dzieñ zbawienia” i dlatego „w miejsce
Chrystusa prosimy: Pojednajcie siê z Bogiem!” (2. List do
Koryntian 6,2; 5,20). „A czemu teraz, zwlekasz?” (Dzieje
Apostolskie 22,16).
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NIEDZIELA
ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3
Albowiem jestem pewien, ¿e ani œmieræ, ani ¿ycie, ani
anio³owie, ani potêgi niebieskie, ani  teraŸniejszoœæ,
ani przysz³oœæ, ani moce, ani wysokoœæ, ani g³êbokoœæ,
ani ¿adne inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od
mi³oœci Bo¿ej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym. List do Rzymian 8,38-39

503

2004

123 — 242
1920

457

Mi³oœæ Bo¿a

Czy znasz to miejsce, gdzie Bóg w pe³ni objawi³ swoj¹
mi³oœæ do Ciebie? Jest to wzgórze Golgoty. Tam Jezus
Chrystus umar³ na krzy¿u. Po tym, jak cz³owiek przez
tysi¹ce lat udowadnia³, ¿e nie chce byæ pos³uszny
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w³asnemu Stwórcy, Bóg da³ swojego jedynego Syna na
ofiarê, aby Jego wrogowie dost¹pili u³askawienia. W³aœnie
przez to Bóg objawi³ mi³oœæ do ludzi, ¿e pos³a³ na œmieræ
umi³owanego Syna za tych, którzy Go nienawidzili. Syn
Bo¿y umar³ na krzy¿u z mi³oœci do Ciebie. Poniós³ na krzy¿u
Twoje grzechy i przez to wycierpia³ karê, na któr¹ Ty
zas³u¿y³eœ. Czy potrafisz poj¹æ tê wielk¹ mi³oœæ?

A co jest najwiêkszym przejawem Bo¿ej mi³oœci? Jest
nim przebaczenie wszystkich Twoich grzechów, jeœli je
Jemu wyznasz. Gdy to uczynisz, automatycznie stajesz
siê dzieckiem Bo¿ym: „Patrzcie, jak¹ mi³oœæ okaza³ nam
Ojciec, ¿e zostaliœmy nazwani dzieæmi Bo¿ymi i nimi je-
steœmy” (1. Jana 3,1). Jako dziecko Bo¿e mo¿esz byæ ka-
¿dego dnia pewny, ¿e On Ciê mi³uje!

Nie ma takiego wydarzenia w Twoim ¿yciu, które
mog³oby od³¹czyæ Ciê od mi³oœci Bo¿ej. Jeœli okolicznoœci,
w jakich siê znajdujesz, sprawiaj¹, ¿e w¹tpisz w to,
wspomnij na krzy¿ Golgoty, gdzie Bóg tak wyraŸnie objawi³
swoj¹ mi³oœæ do Ciebie. I nigdy o tym nie zapominaj -
obojêtnie, co siê wydarzy w Twoim ¿yciu, Ty jesteœ i po-
zostaniesz Jego dzieckiem.
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Moniki, Floriana

PONIEDZIA£EK

4

1. List do Tesaloniczan 2,2

W Bogu naszym nabraliœmy odwagi, by w ciê¿kim boju
g³osiæ wam ewangeliê Bo¿¹.

501

2006

124 — 241
2025

525

Ewangelia

S³owo „ewangelia” wystêpuje bardzo czêsto w Piœmie
Œwiêtym i oznacza tyle, co „dobra nowina”. Jednak w wie-
lu przypadkach wystêpuje ono z innym, uœciœlaj¹cym go
s³owem.

W dzisiejszym wersecie jest mowa o ewangelii Bo¿ej.
Wskazuje to nam na jej twórcê. Nie jest to przes³anie
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wymyœlone przez ludzi. Pochodzi ona od „Boga, Zbawiciela
naszego, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
i doszli do poznania prawdy” (1.Tym. 2,3-4).

W 2. Liœcie do Koryntian 10,14 napisane jest: „dotar-
liœmy a¿ do was z ewangeli¹ Chrystusow¹”. Tutaj chodzi
o treœæ tej dobrej nowiny: narodzenie Pana Jezusa, Jego
¿ycie, œmieræ, zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie s¹
podstaw¹ i treœci¹ ewangelii. Bez tego nie by³oby
zbawienia.

W Dziejach Apostolskich 20,24 Pawe³ mówi o ewangelii
³aski Bo¿ej. Wskazuje to na jej charakter. Nie musimy
zapracowywaæ sobie na miejsce w niebie, ale z ³aski,
przez wiarê w Chrystusa Jezusa, zostajemy usprawiedli-
wieni.

Ka¿dy, kto z wiar¹ przyjmuje tê dobr¹ nowinê,
otrzymuje przebaczenie grzechów, staje siê te¿ dzieckiem
Bo¿ym i nale¿y do Jego rodziny. Ma  ¿yw¹ spo³ecznoœæ
z Jezusem Chrystusem i oczekuje go z Nim wspania³a
przysz³oœæ. Czy¿ ewangelia nie jest kosztownym darem
Bo¿ym?
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Ireny, Waldemara

WTOREK

5
Sam bowiem powiedzia³: Nie porzucê ciê ani ciê nie
opuszczê. Tak wiêc z ufnoœci¹ mo¿emy mówiæ: Pan jest
pomocnikiem moim, nie bêdê siê lêka³, có¿ mo¿e mi
uczyniæ cz³owiek? List do Hebrajczyków 13,5-6

459

2008

125 — 240
2128

559

W Biblii jest wiele obietnic dla wierz¹cych, a Bóg
ich wszystkich dotrzymuje. „Bóg nie jest cz³owiekiem,
aby nie dotrzyma³ s³owa, ani synem cz³owieczym, aby
¿a³owa³. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie
spe³nia?” (4. Moj¿. 23,19).

Pan zapewnia ka¿dego z nas: „nie porzucê ciê”. Jest
to obietnica Jego pomocy. On pamiêta o nas, pomagaj¹c
nam w codziennych naszych troskach i problemach; wie,
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czego nam potrzeba i daje nam tyle si³y, odwagi i m¹droœci,
ile w danej chwili potrzebujemy.

Pan równie¿ obiecuje: „nie opuszczê ciê”.  W tym
zawiera siê zapewnienie o Jego sta³ej obecnoœci. Nigdy
nie jesteœmy sami, poniewa¿ nasz Zbawiciel nas nie
opuszcza; On jest zawsze przy nas; zarówno wtedy, gdy
dobrze nam siê powodzi, ale równie¿ wtedy, gdy Ÿle.

Jeœli zaufasz tym Bo¿ym obietnicom, nigdy siê nie
zachwiejesz! Jego pomoc i obecnoœæ dodadz¹ ci odwagi
w trudnych chwilach; zniknie strach przed nieznan¹
przysz³oœci¹ czy te¿ ludzk¹ wrogoœci¹, jak równie¿ obawa
przed sytuacjami i decyzjami, na które nie jesteœ jeszcze
przygotowany.

Razem z Dawidem mo¿emy œmia³o zawo³aæ: „z Bogiem
moim przesadzam mur” (Ps. 18,30)!

Bóg obietnice swe spe³ni, wieczne i pewne s¹,
Jezus potwierdzi³ je w pe³ni œwiêt¹, niewinn¹ krwi¹.
Wszystko tu run¹æ mo¿e, góry upadn¹ w morze,
Lecz obietnice Bo¿e wieczne i pewne s¹!
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Judyty, Juranda

ŒRODA

6

457

2009

126 — 239
2228

638

Ukórzcie siê wiêc pod mocn¹ rêkê Bo¿¹. (…) Wszelk¹
troskê swoj¹ z³ó¿cie na niego, gdy¿ On ma o was
staranie. 1. List Piotra 5,6-7

Wszyscy musimy wyznaæ, ¿e czêstokroæ ³atwo
przychodzi nam zanieœæ nasze ciê¿ary do Pana, podczas
gdy zostawienie ich tam przysparza nam nie lada trudnoœci.

Tajemnica zdolnoœci do pozostawienia wszelkich
naszych problemów przed Jezusem tkwi w nieustannym
trwaniu w Nim. Wymaga ona ca³kowitej zale¿noœci od
Niego i ufania Mu ca³ym sercem, a nie opierania siê na
w³asnym rozumie i ludzkiej logice. Ca³kowita zale¿noœæ
oznacza w praktyce z³o¿enie wszelkiej mojej ufnoœci w
Nim oraz wiarê w to, ¿e jeœli uznajê Go i rozpoznajê na
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wszystkich moich drogach, to On pokieruje moj¹ œcie¿k¹
i nie zawiedzie nigdy tego, kto Mu ufa (Przyp. 3,5-6).

Bêd¹c zupe³nie zale¿nymi od Niego, pozostaniemy
trwaj¹c ca³ym sercem przy Nim (Dz. Ap. 11,23). Trwanie
ca³ym sercem przy Nim, to podjêcie g³êbokiego rozstrzy-
gniêcia o pozostaniu wiernym wobec Pana, niezale¿nie
od ceny, jak¹ przyjdzie nam za to zap³aciæ. Decyduje
ono równie¿ i o tym, ¿e nie pozwolimy, aby cokolwiek
wdar³o siê pomiêdzy nas a Niego. Gdy tak jest, mo¿emy
powiedzieæ wraz z Paw³em: „Co mam czyniæ, Panie?”
(Dz. Ap. 22,10).

Ca³kowita zale¿noœæ sk³oni nas do rozpoczynania
ka¿dego dnia modlitw¹ (Ps. 5,3; Dan. 6,6-24) i zarezerwo-
wania sobie czasu na rozwa¿anie S³owa Bo¿ego. Oznacza
to skoncentrowanie naszych myœli na tym, co Bóg ma do
powiedzenia i w jaki sposób odnosi siê to do nas osobiœcie.
Mamy przecie¿ „rozmyœlaæ o nim (tj. o S³owie Bo¿ym) we
dnie i w nocy, aby œciœle czyniæ wszystko, co w nim jest
napisane” (Joz. 1,8).

Jeœli ¿yjemy w ca³kowitej zale¿noœci od Pana, staraj¹c
siê rozeznaæ Jego wolê i urzeczywistniaæ j¹ w praktyce,
zauwa¿ymy, ¿e nasz stary sposób rozumowania zostaje
wypierany przez now¹ logikê, która umo¿liwia nam zrzu-
cenie na Niego wszelkiej naszej troski.
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CZWARTEK

7
Gizeli, Ludmi³y

455

2011

127 — 238
2323

725

Choæby ojciec i matka mnie opuœcili, Pan jednak mnie
przygarnie. Ksiêga Psalmów 27,10

Ale Pan sta³ przy mnie i doda³ mi si³.
2. List do Tymoteusza 4,17

Pewien m³ody cz³owiek opowiada o swym ¿yciu:
„Wyros³em bez religijnego wychowania. Rodzice rozwiedli
siê, gdy mia³em siedem lat. Bardzo dotkliwie to odczu³em
– by³em g³êboko rozdarty i zraniony. Skutecznie odizolo-
wywa³em siê od otoczenia. Chocia¿ zewnêtrznie pewny
siebie, odczuwa³em nieznoœn¹ wewnêtrzn¹ pustkê. Znaj-
dowa³em siê w nieustannym poszukiwaniu czegoœ, co
wype³ni³oby bezdenn¹ otch³añ w moim wyg³odzonym
sercu.
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Jako jedenastolatek zacz¹³em paliæ. Maj¹c czterna-
œcie lat, za¿ywa³em narkotyki i pi³em alkohol. Prowadzi-
³em ohydne ¿ycie. Szuka³em spe³nienia w okultyzmie
i jodze.

Gdy skoñczy³em dziewiêtnaœcie lat, po raz pierwszy
us³ysza³em o mi³oœci Jezusa, skierowanej do nêdznych,
grzesznych ludzi. Opowiedzia³ mi o Nim wujek. W dowód
swych s³ów podarowa³ mi Bibliê. Czytanie zacz¹³em od
Ewangelii Mateusza. Z jakim zdumieniem odkry³em, ¿e
Bóg daje mi w tej Ksiêdze tak klarowne odpowiedzi na
dotychczas drêcz¹ce mnie pytania! Odczuwa³em wy-
raŸnie, ¿e dzia³a On w moim sercu. Coraz bardziej uœwia-
damia³em sobie balast obci¹¿aj¹cych mnie grzechów.
G³êboko dotkniêty, zap³aka³em nad swoj¹ nêdz¹. Prosi³em
Boga o przebaczenie za wszystkie bluŸnierstwa, k³amstwa
i ca³e z³o, które mia³y miejsce w moim ¿yciu. Ogarnê³o
mnie uczucie ukojenia, osi¹gn¹³em pewnoœæ przebacze-
nia. By³o to niezapomnianym prze¿yciem: Jezus Chrystus
sta³ siê moim osobistym Zbawicielem! Jego przeb³agalna
krew obmy³a mnie z wszelkich grzechów.

Wydarzenie to zmieni³o radykalnie moje dotych-
czasowe ¿ycie. W Panu Jezusie znalaz³em najlepszego
i najbardziej za¿y³ego przyjaciela zarówno na te dobre,
jak i z³e dni. Uwolni³ mnie z wszelkich pêt – grzechu, pa-
lenia, narkotyków, alkoholu. Jest przy mnie dzieñ w dzieñ.”
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Stanis³awa, Wiktora

PI¥TEK

8

453

2013

128 — 237
----
820

Je¿eli jesteœ sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co
otrzymuje On z twoich r¹k? Ksiêga Joba 35,7

Jak¿e czêsto s³yszy siê s³owa: „Bo¿e, jeœli wyci¹gniesz
mnie z tych tarapatów, uzdrowisz z choroby, wtedy w cie-
bie uwierzê!” Rzeczywiœcie Bóg wiele razy odpowiedzia³
na takie wo³anie, ale nie dlatego, ¿e mo¿na z Nim pertrak-
towaæ, lecz dlatego, ¿e jest ³askawy.

Pilni czytelnicy Biblii znaj¹ historiê Jakuba – patriarchy,
od którego wywodzi siê naród izraelski. Obieca³ on oddaæ
siê w s³u¿bê Bogu, jeœli ten spe³ni jego oczekiwania (1.
Moj¿. 28,10-22). Podobnie jak Jakub wielu doœwiadczy³o
dobrotliwej pomocy Boga. Niewielu jednak jest takich,
którzy spe³nili swoje przyrzeczenia!
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Niezale¿nie od tego wyobra¿enie, ¿e cz³owiek mo¿e
wchodziæ z Bogiem w pewne uk³ady, stawiaæ Mu warunki,
coœ obiecaæ, coœ „daæ”, jest z gruntu b³êdne. Zacytowany
powy¿ej wiersz jest jednoznaczny w swoim przes³aniu:
nikt z nas nie jest w stanie podarowaæ Bogu czegoœ,
czego On by jeszcze nie posiada³. Bóg jest niewyobra¿alnie
wielki. Bez nas i naszych darów posiada wszystko (Dz. Ap.
17,26). Œwiadomoœæ ta powinna byæ punktem wyjœciowym
wszelkich przemyœleñ na Jego temat. Nie uwzglêdniaj¹c
jej, szybko popadamy w b³¹d.

Gdy jednak mimo tego faktu wielki Bóg zechce siê
do nas zwróciæ, to jest to niezas³u¿ona przychylnoœæ z
Jego strony. Pismo Œwiête nazywa j¹ czêsto ³ask¹. Kto
ju¿ na wstêpie odrzuca ³askê Bo¿¹, zamyka sobie wszelk¹
drogê do Niego. Gdy jednak dojdziemy do autentycznego
przekonania o Jego suwerennoœci, to nastêpnym krokiem
bêdzie s³uszne rozpoznanie naszej w³asnej pozycji.
W œwietle Bo¿ym jesteœmy s³abi, bezradni i bez reszty
zdani na Niego.

Taki wgl¹d w samego siebie wymaga od nas szczeroœci
i odwagi, ale daje nam szansê na prawdziwe spotkanie
z Bogiem.
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Bo¿ydara, Grzegorza

SOBOTA

9

452

2014

129 — 236
012

923

TY (...) który mówisz, ¿eby nie cudzo³o¿ono, cudzo-
³o¿ysz? Który wstrêt czujesz do ba³wanów, dopuszczasz
siê œwiêtokradztwa? Który siê chlubisz zakonem, przez
przekraczanie zakonu bezczeœcisz Boga? Albowiem z
waszej winy, jak napisano, poganie bluŸni¹ imieniu
Bo¿emu.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 2,17-29

Od wiersza 17 aposto³ mówi o ¯ydach, którzy czuli
siê lepsi od innych. Myœleli, ¿e s¹ blisko Boga. Poniewa¿
Bóg im siê objawi³ i da³ im zakon, uwa¿ali siê za nauczycieli
tych, którzy nie zostali oœwieceni. Dlatego te¿ wywy¿szali
siê i z pewn¹ pogard¹ patrzyli na innych (£uk.18,9).

List do Rzymian 2,22-24

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 2,17-29
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Bóg to wszystko widzia³. Oskar¿a³ ich przede wszyst-
kim za to, ¿e bêd¹c nauczycielami, sami Ÿle czynili, chodzili
z³ymi drogami i zawiedli w prawdziwej s³u¿bie Bogu.
Poganie mieli takie wyobra¿enie o Bogu, jakim widzieli
go w ¿yciu ¯ydów. To powodowa³o, ¿e bluŸnili imieniu
Bo¿emu.

Te s³owa dotycz¹ tak¿e nas, chrzeœcijan. Ilu z nas
chwali siê czytaniem Biblii, a nie przestrzega tego, co w
niej jest napisane? ̄ ydzi mieli obrzezanie jako zewnêtrzny
znak, ¿e nale¿¹ do ludu Bo¿ego (1. Moj¿. 17,10-14). Ale
ten znak nie mia³ ¿adnej wartoœci, gdy nie przestrzega³o
siê zakonu. Chrzeœcijanie uznaj¹ chrzest jako znak przyna-
le¿noœci do chrzeœcijañstwa. Jednak dla Boga taki znak
nigdy nie zast¹pi zbawczej wiary p³yn¹cej prosto z serca
(por. w.29).
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Izydora, Antonina

NIEDZIELA

10
Bêdzie bowiem tak jak z cz³owiekiem, który odje¿-
d¿aj¹c, przywo³a³ swoje s³ugi i przekaza³ im swój maj¹-
tek, i da³ jednemu piêæ talentów, a drugiemu dwa,
a trzeciemu jeden, ka¿demu wed³ug zdolnoœci i odje-
cha³. Ewangelia Mateusza 25,14-15

450

2016

130 — 235
054

1032

Wiernie s³u¿yæ Panu

W przypowieœci o talentach Pan Jezus pragnie nam
zwróciæ uwagê na to, ¿e podczas Jego nieobecnoœci
nasz¹ odpowiedzialnoœci¹ i zadaniem jest bycie dobrym
œwiadectwem na tej ziemi. Powinniœmy dobr¹ nowinê
o krzy¿u przekazywaæ dalej tym, którzy jeszcze nigdy nie
s³yszeli o Zbawicielu.
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W tym celu ka¿dy z nas otrzyma³ od Stwórcy spe-
cyficzne zdolnoœci. Adekwatnie do nich Pan obdarzy³
ka¿dego ró¿norodnymi darami (talentami). Abyœmy mogli
rzetelnie wykonywaæ swoje obowi¹zki, musimy czerpaæ
si³ê od Ducha Œwiêtego, który w nas mieszka. Wszystko
wiêc, co posiadamy i kim jesteœmy, pochodzi od Boga,
dlatego z jednej strony nikt z nas nie mo¿e siê chlubiæ
swoimi zdolnoœciami, a drugiej strony nie powinien czuæ
siê bezwartoœciowy.

Oczywiœcie ten, któremu Pan powierzy³ wiêcej, ma
wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ od tego, któremu Pan po-
wierzy³ mniej. Najwa¿niejsza jednak w tym wszystkim jest
nasza osobista wiernoœæ w pracy dla Pana.

Pamiêtajmy te¿ o tym, ¿e ta umowa o pracê jest
zawarta na czas okreœlony. Jej wa¿noœæ koñczy siê wraz
z powtórnym przyjœciem Pana. Wtedy bêdzie ju¿ za póŸno,
aby dla Niego pracowaæ i przyprowadzaæ do Niego ludzi.
Ostatecznie Pan da ka¿demu nagrodê za wiern¹ s³u¿bê.
Nawet jeœli nasz¹ jedyn¹ motywacj¹ w s³u¿bie jest mi³oœæ
do Pana, to niech zachêca nas œwiadomoœæ, ¿e w przy-
sz³oœci nasza praca zostanie nagrodzona.
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Franciszka, Jakuba

PONIEDZIA£EK

11

448

2018

131 — 234
127

1145

Ka¿dy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znaj-
duje, a kto ko³acze, temu otworz¹.

Ewangelia Mateusza 7,8

Pewna nauczycielka opowiada³a: „Podczas studiów
mia³am blisk¹ znajom¹. By³a bardzo pobo¿na. Podobnie
jak ja, pochodzi³a z pó³nocnej Afryki. Wiele mówi³a o Bogu
– by³ to czêsty powód o¿ywionych debat. Ci¹gle t³umaczy³a
mi, dlaczego zosta³a chrzeœcijank¹. Wyprowadza³o mnie
to z równowagi. Nie mog³am tego s³uchaæ.

Dla muzu³manina zostanie chrzeœcijaninem równo-
znaczne jest z porzuceniem wszystkiego, co drogie sercu
i bliskie, co stanowi powód do dumy. Historia, kultura
i wiara s¹ u nas œciœle ze sob¹ powi¹zane. Moja przyja-
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ció³ka wyzby³a siê swojej to¿samoœci i zdradzi³a swego
boga!

D³ugo mia³am j¹ za stracon¹. PóŸniej jednak, id¹c
za rad¹ mê¿a, zdecydowa³am siê zaprosiæ j¹ w nadziei,
¿e bêdê w stanie jej pomóc. Ale jak¿e mia³abym podwa-
¿yæ jej wiarê, której w ogóle nie zna³am? – Postanowi³am,
¿e zacznê czytaæ Bibliê, aby przygotowaæ siê na to spot-
kanie. Zag³êbi³am siê w Ewangelie. Dotychczas Jezus by³
dla mnie tylko prorokiem – jednym z wielu. Jak¿e bardzo
zafascynowa³a mnie nagle Jego osoba! Podczas czytania
Nowego Testamentu natrafi³am co prawda na pewne
trudnoœci, ale ogólnie rzecz bior¹c, z niezwyk³¹ ³atwoœci¹
rozumia³am kontekst.

Popad³am w g³êbokie rozterki. Szukanie prawd wiary
poza obszarem religii przodków uchodzi³o za ciê¿kie
przestêpstwo. Wkrótce nadszed³ kryzys. Nie mog³am spaæ.
Straci³am apetyt... – a¿ nadesz³a owa niezapomniana noc,
której z g³êbi udrêczonej duszy zawo³a³am do Boga:
„Powiedz mi, gdzie mo¿na Ciê znaleŸæ? W Koranie czy w
Biblii? Powiedz mi, proszê!”.

Po tej krótkiej modlitwie poczu³am siê tak, jakby
spad³y mi ³uski z oczu. Poniewa¿ by³am gotowa, aby pójœæ
za g³osem ¿ywego Boga, darowa³ mi niezachwian¹ pe-
wnoœæ. Znalaz³am wewnêtrzny pokój i sta³am siê dog³êb-
nie szczêœliw¹ osob¹. – JEZUS JEST DROG¥! (Jana 14,6).”
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Pankracego, Domiceli

WTOREK

12
A Bóg wszelkiej ³aski, który was powo³a³ do wiecznej
swej chwa³y w Chrystusie, po krótkotrwa³ych cier-
pieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwier-
dzi, umocni, na trwa³ym postawi gruncie.

1. List Piotra 5,10

447

2019

132 — 233
203

1301

£aska Bo¿a

Jezus Chrystus, prawdziwy Syn Bo¿y, objawi³ nam
³askê Bo¿¹ przez to, ¿e przychodz¹c na ziemiê sta³ siê
cz³owiekiem i umar³ na krzy¿u. „A S³owo cia³em siê sta³o
i zamieszka³o wœród nas (...) pe³ne ³aski i prawdy”.
„Albowiem objawi³a siê ³aska Bo¿a, zbawienna dla
wszystkich ludzi” (Jana 1,14; Tyt. 2,11).



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
12 maja 2015

Jeœli wyznamy swoje grzechy i uwierzymy w Jezusa
Chrystusa, to bêdziemy mogli osobiœcie doœwiadczyæ Jego
³aski. Bóg wybaczy nam nasze winy i uczyni nas swoimi
dzieæmi. „Albowiem ³ask¹ zbawieni jesteœcie przez wiarê”
(Efez. 2,8).

Od tego momentu Jego nieskoñczona ³aska bêdzie
nam ju¿ zawsze towarzyszyæ podczas naszej wêdrówki na
tej ziemi do celu w wiecznoœci. W ka¿dej sytuacji i w ka¿-
dym problemie Pan bêdzie w swojej ³asce wstawia³ siê za
nami. Jak wygl¹da to w praktyce, pokazuje nam dzisiejszy
werset z Biblii:

Przysposabia nas (czyni doskona³ymi; BG). Bóg dzia³a
tak, aby nasze zachowanie odpowiada³o stanowisku, które
posiadamy w Jezusie Chrystusie.

Utwierdza nas. Przez swoje S³owo On ugruntowuje
nas we wierze. W swoim S³owie ukazuje nam swoj¹
wiernoœæ, daj¹c nam pewnoœæ  zbawienia.

Umacnia nas. Przez swojego Ducha daje nam si³ê,
aby móc wprowadzaæ w ¿ycie wskazówki, które odnaj-
dujemy w Jego s³owie.

Ugruntowuje nas. Przez urzeczywistnianie prawd
zawartych w Jego S³owie, nasza wiara bêdzie oparta na
pewnym fundamencie, dziêki któremu bêdziemy mogli
zwyciêsko przejœæ przez wszystkie burze, jakie pojawiaj¹
siê w ¿yciu ka¿dego wierz¹cego.
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Serwacego, Roberty

ŒRODA

13

445

2021

133 — 232
232

1419

Wszystko mogê w tym, który mnie wzmacnia, w Chry-
stusie.

List do Filipian 4,13

Z Nim wszystko – bez Niego nic

W swojej s³u¿bie aposto³ Pawe³ prze¿y³ ze swym
Panem wiele nieocenionych doœwiadczeñ. Czasem ¿y³ w
obfitoœci, nierzadko cierpia³ niedostatek. W tych wci¹¿
zmieniaj¹cych siê sytuacjach nauczy³ siê, aby nie spogl¹-
daæ na okolicznoœci, lecz kierowaæ wzrok na Chrystusa.
Przebywaj¹c w wiêzieniu, doszed³ do g³êbokiego prze-
konania – „Wszystko mogê w tym, który mnie wzmacnia,
w Chrystusie”.
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WypowiedŸ ta jest twierdzeniem odwrotnym do
wiersza z Ewangelii Jana 15,5. Pan Jezus uœwiadamia nam
tam, ¿e bez Niego nie jesteœmy w stanie nic uczyniæ.
Jedynie z Nim mo¿emy wszystko!

Czasami mówimy: Jesteœmy tak bezsilni, nie mo¿emy
nic zrobiæ w tej sytuacji. Byæ mo¿e brzmi to pokornie,
ale w gruncie rzeczy s³owa te œwiadcz¹ niezbicie o nie-
wierze, jaka zdominowa³a nasze myœlenie. Czy Chrystus
Paw³a ró¿ni siê czymœ od naszego? Czy nie jest On ten
sam – wczoraj, dzisiaj i na wieki? Jego moc stoi nam w ta-
kim samym stopniu do dyspozycji, jak niegdyœ aposto³owi.
Jeœli œwiadomi w³asnej niemocy i bezradnoœci, pozosta-
niemy w bliskiej spo³ecznoœci z wszechmocnym Bogiem
Paw³a, który jest i naszym Bogiem, doœwiadczymy pe³ni
Jego mocy. Ufaj¹c w nieograniczone mo¿liwoœci naszego
Boga, zdolni jesteœmy pokonaæ nawet mur (Ps. 18,30).

Czasem ³udzimy siê jednak, ¿e poradzimy sobie
o w³asnych si³ach. Dzia³amy na w³asn¹ rêkê, w zgubnej
ufnoœci w nasze rzekome zdolnoœci. Postêpowanie takie
musi zawsze zakoñczyæ siê gorzkim niepowodzeniem. Bez
osobistego kontaktu z naszym Panem w modlitwie nie je-
steœmy w stanie postawiæ na œcie¿ce wiary choæby jedne-
go kroku. Jedynie w nieustannej zale¿noœci od Tego,
który jest Ÿród³em naszych si³, mo¿emy wieœæ zwyciêskie
chrzeœcijañskie ¿ycie i przynosiæ owoc dla Boga.
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Bonifacego, Dobies³awa

CZWARTEK

14
W czasie ³aski wys³ucha³em ciê, a w dniu zbawienia
pomog³em ci; oto teraz czas ³aski, oto teraz dzieñ
zbawienia.

2. List do Koryntian 6,2

443

2022

134 — 231
300

1537

Jeœli dotychczas nie uporz¹dkowa³eœ swojego ¿ycia
i nie pojedna³eœ siê z Bogiem, to w³aœnie teraz jest ku
temu najbardziej odpowiedni moment. Poni¿ej przedsta-
wiony zosta³ podwójny powód, dla którego powinieneœ
to uczyniæ:

1. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza: „PójdŸcie do mnie
wszyscy, którzy jesteœcie spracowani i obci¹¿eni, a Ja
wam dam ukojenie” (Mat. 11,28). Jeœli odczuwasz ciê¿ar
swych grzechów, które oddzielaj¹ ciê od Boga, to Pan
Jezus, który ciê mi³uje, jest gotów go zdj¹æ. On umar³ za
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ciebie na krzy¿u Golgoty abyœ ty nie by³ przez Boga
s¹dzony. Jedyne co musisz uczyniæ, to uwierzyæ, ¿e On
ca³¹ tw¹ winê wzi¹³ na siebie i za ni¹ zap³aci³. Wtedy
otrzymasz przebaczenie grzechów i pokój z Bogiem.

2. Jutro mo¿e byæ za póŸno. Nikt nie wie, co przy-
niesie kolejny dzieñ, tak samo jak ¿aden z ludzi nie wie,
kiedy nadejdzie jego koniec. Byæ mo¿e jutro bêdziesz tak
zajêty, ¿e nie bêdziesz mia³ czasu, by w spokoju pomyœleæ
o tym. Gdyby jutro zakoñczy³o siê twe ¿ycie, to zakoñczy³by
siê równie¿ dla ciebie czas ³aski, i bêdzie ju¿ za póŸno na
uporz¹dkowanie swych spraw z Bogiem. To, jak¹ decyzjê
podejmiesz za ¿ycia, zadecyduje o tym, gdzie spêdzisz
wiecznoœæ: albo oddalony od Boga - w piekle, albo pojed-
nany z Bogiem - w niebie. Biblia wyraŸnie wzywa do tego,
abyœ podj¹³ w³aœciw¹ decyzjê: „Po³o¿y³em dziœ przed tob¹
¿ycie i œmieræ, b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo. Wybierz
przeto ¿ycie, abyœ ¿y³…” (5. Moj¿. 30,19).

Dzisiaj jeszcze Bóg oferuje ci sw¹ ³askê, wiêc nie
lekcewa¿ tego, chodzi bowiem o ca³¹ Tw¹ wiecznoœæ!

Dok¹d idziesz? Dok¹d biegniesz? Tak ci czasu ci¹gle brak!
Ucisz siê i sk³oñ kolana, pomyœl dziœ o ¿yciu swym,
Póki ¿yjesz, szukaj Pana, jutro mo¿esz spóŸniæ siê!
Dok¹d œpieszysz? O czym myœlisz?
Co w twym ¿yciu wartoœæ ma?
Jezus dziœ na ciebie czeka, aby daæ zbawienie ci,
IdŸ do Niego i nie zwlekaj, z Nim szczêœliwe bêd¹ dni!
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Zofii, Jana

PI¥TEK

15
I jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak musi byæ
wywy¿szony Syn Cz³owieczy, aby ka¿dy, kto weñ
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.

Ewangelia Jana 3,14-15

442

2024

135 — 230
328

1656

Chrystus - nasz Zbawiciel i Orêdownik

Pewien w³oski malarz przedstawi³ na swym obrazie
scenê, która nawi¹zuje do 4. Ksiêgi Moj¿eszowej rozdz.
21,6-9. W centrum obrazu widzimy miedzianego wê¿a,
który wzniesiony jest na drzewcu, oraz Moj¿esza, który
na niego wskazuje. Wokó³ znajduje siê wielu synów
izraelskich, którzy z powodu niepos³uszeñstwa Bogu zostali
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œmiertelnie uk¹szeni przez wê¿e. Po prawej stronie
widzimy tych, którzy spogl¹daj¹ – tak, jak Bóg nakaza³ -
na miedzianego wê¿a i zostaj¹ uzdrowieni. Po lewej
widzimy zaœ tych, którzy tego nie czyni¹, odrzucaj¹c
oferowany im ratunek. Przed Moj¿eszem klêczy pewien
cz³owiek, który zamiast spojrzeæ na miedzianego wê¿a,
prosi go o pomoc – ten te¿ jest zgubiony. Inny œpi g³êbokim
snem - ten jest równie¿ zgubiony. Trzeci opatruje swoje
rany - bezskutecznie. Czwarty walczy z gadami: zabija
jednego, a zostaje uk¹szony przez drugiego - te¿ jest
zgubiony... Obok miedzianego wê¿a widzimy stoj¹cych
ludzi – z ich twarzy promienieje spokój i radoœæ. Rozma-
wiaj¹ ze sob¹ o wspania³ym wybawieniu, jakie da³ im Bóg.
Oni bowiem zgodnie z Bo¿ym nakazem z wiar¹ spojrzeli
na miedzianego wê¿a i zostali uzdrowieni.

Jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak Jezus,
Syn Bo¿y, by³ wywy¿szony na krzy¿u Golgoty. Jak œmier-
telnie uk¹szeni przez wê¿e Izraelici zostali uzdrowieni,
spogl¹daj¹c na miedzianego wê¿a umocowanego na
drzewcu, tak grzesznicy zas³uguj¹cy na wieczn¹ œmieræ
zostaj¹ zbawieni, spogl¹daj¹c z wiar¹ na Jezusa Chrystusa,
cierpi¹cego za nich na krzy¿u.
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Andrzeja, Jêdrzeja

SOBOTA

16

440

2025

136 — 229
358

1814

Znowu wzi¹³ go diabe³ na bardzo wysok¹ górê i pokaza³
mu wszystkie królestwa œwiata oraz chwa³ê ich.

Ewangelia Mateusza 4, 8

Zwróæ swój wzrok na Jezusa

Dzisiaj przyje¿d¿a ciocia Marta! – powiedzia³ tata - i ma
dla was niespodzianki! – Hurra! Ale super! – zaczê³y wo³aæ
dzieci, które szczerze kocha³y ciociê i zawsze czeka³y
na jej odwiedziny. Przy kolacji ciocia zaczê³a opowiadaæ
o swojej nowej pracy. – Dosta³am œlicznego nowego Hyunday’a,
a szkolenia pracowników naszej firmy odbywaj¹ siê w lu-
ksusowych hotelach. - Ale bryka, ciociu - zawo³a³ pod-
ekscytowany dwunastoletni Maciek - czy to terenówka?
– Tak, Maciusiu – powiedzia³a ciocia Marta – jak bêdziesz
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siê dobrze uczyæ, to te¿ takiego dostaniesz, i tego ci
¿yczê. W tym momencie wtr¹ci³ siê ojciec: Martuœ, ja
te¿ mam dla ciebie ¿yczenie. Ku zdziwieniu wszystkich
domowników zacz¹³ œpiewaæ: "Zwróæ swój wzrok na Jezu-
sa, jak wielki jest twarzy tej czar, urok ziemskich spraw
dziwnie zblednie wnet w blasku Jego mi³oœci bez miar."

Przy stole zapad³a cisza. Nikt nie chcia³ kontynuowaæ
rozpoczêtego tematu. Ojciec wzi¹³ Bibliê i zacz¹³ mówiæ
o Panu Jezusie Chrystusie, który bêd¹c Bogiem i maj¹c
wszelkie bogactwo chwa³y niebios sta³ siê ubogim cz³o-
wiekiem. Zamiast doznaæ nale¿nej Mu czci przyj¹³ zniewa-
gê i haniebny krzy¿, abyœmy mogli wejœæ do Jego chwa³y.

W czasach ostatecznych, w których ¿yjemy, ludzie
s¹ coraz bardziej opanowani przez ¿¹dzê posiadania wielu
luksusowych rzeczy, podnoszenia standardu ¿ycia i pod¹-
¿aniem za mod¹. Niestety nie idzie to w parze z prawdziw¹
pobo¿noœci¹. Pragnienie posiadania wiêcej niesie ze sob¹
wielkie niebezpieczeñstwo dla naszej spo³ecznoœci z Bo-
giem, co  potwierdzaj¹ zgodnie trzej aposto³owie: Pawe³,
Piotr i Jan (1. Tym. 6, 6-10; 2. Piotra 1, 4; 1. Jana 2, 15-16).
Dzisiejszy urywek Pisma przypomina nam, i¿ diabe³ chce,
byœmy byli zafascynowani osi¹gniêciami i mo¿liwoœciami
jakie oferuje œwiat. Dlatego b¹dŸmy ostro¿ni i nie dajmy
mu siê zniewoliæ.
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Weroniki, Brunona

NIEDZIELA

17
I rzecze do mnie: Napisz: B³ogos³awieni, którzy s¹
zaproszeni na weseln¹ ucztê Baranka. I rzecze do mnie:
To s¹ prawdziwe S³owa Bo¿e. I upad³em mu do nóg, by
mu oddaæ pok³on. A on rzecze do mnie: Nie czyñ tego!
Jam wspó³s³uga twój i braci twoich, którzy maj¹
œwiadectwo Jezusa, Bogu oddaj pok³on! A œwiadectwem
Jezusa jest duch proroctwa.

439
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137 — 228
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Ewangelia Jana 19,28.30

Objawienie Jana 19,9-10

Potem Jezus, wiedz¹c, ¿e siê ju¿ wszystko wykona³o,
aby siê wype³ni³o Pismo, powiedzia³: Pragnê (…). A gdy
Jezus skosztowa³ octu, rzek³: Wykona³o siê! I sk³oniwszy
g³owê, odda³ ducha.

Chrystus spe³ni³ proroctwa (1)
Gdy ktoœ próbuje usun¹æ osobê Chrystusa z Biblii,

pozostaje nam w rêkach ksiêga pustych rytua³ów i cere-
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monii nieposiadaj¹cych ¿adnego znaczenia. Bez Niego
niezliczone proroctwa, które mówi¹ nam o nadziei
ludzkoœci i pragnieniu wszystkich narodów (Aggeusz 2,7,
BG) œwiadczy³yby o jakiejœ nieistniej¹cej osobie lub zgo³a
o niczym. Jednak¿e mówi¹ one wszystkie niezaprzeczalnie
w³aœnie o Nim i to na Niego nam wskazuj¹. Gdy Jezus
Chrystus przyszed³ na tê ziemiê i pod¹¿a³ na krzy¿, opad³a
zas³ona zakrywaj¹ca znaczenie wszystkich starotesta-
mentowych obrazów, rytua³ów i proroctw. Zosta³y ods³o-
niête i wype³nione co do jednego. Biblia mówi: „Œwiade-
ctwo Jezusowe jest duch(em) proroctwa” (BG). Relacja
pomiêdzy œwiadectwem Chrystusa a proroctwami jest
przyrównana do niezaprzeczalnego zwi¹zku cia³a z du-
chem. Bez Jezusa proroctwa staj¹ siê tym, czym jest
cia³o bez ducha. Dlatego ka¿dy, kto czyta Stary Testa-
ment, nie rozpoznaj¹c i nie uznaj¹c niezbitego faktu, ¿e
mówi on o Chrystusie, nic z niego nie zrozumie. Pisma
starotestamentowe, chocia¿ zawieraj¹ najlepsze i najcie-
kawsze ze wszystkich historii, staj¹ siê dla niego czyst¹
literack¹ fikcj¹.



maj2015
ws
zs

wk
zk

Eryka, Aleksandry

PONIEDZIA£EK

18
Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata; kto idzie za mn¹, nie
bêdzie chodzi³ w ciemnoœci, ale bêdzie mia³ œwiat³oœæ
¿ywota.
Ja jestem droga i prawda, i ¿ywot, nikt nie przychodzi
do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 8,12; 14,6
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W³aœciwa droga
Andrzejek, szeœcioletni ch³opiec, zgubi³ siê w cen-

trum miasta. Widz¹c policjanta, poprosi³ go o pomoc,
ale podczas gdy ten t³umaczy³ mu drogê do domu, ch³o-
piec p³aka³ i nie  potrafi³ opanowaæ siê i skupiæ na s³o-
wach policjanta. W tym momencie nadszed³ jego s¹siad
- wzi¹³ ch³opczyka za rêkê i poprowadzi³ go do domu.
Kiedy ch³opiec by³ ju¿ zbyt zmêczony, aby iœæ dalej,
wzi¹³ go na ramiona i zaniós³.
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Wprawdzie policjant równie¿ wskaza³ ch³opcu drogê,
ale s¹siad sam sta³ siê niejako drog¹ do jego domu! Tak
i Pan Jezus jest drog¹, która prowadzi do Boga. On nie
tylko pokazuje nam drogê, któr¹ powinniœmy iœæ, lecz
niesie na swoich ramionach wszystkich, którzy zaufali Mu,
by pod¹¿aæ t¹ drog¹ ¿ycia.

Ludzie mog¹ dawaæ nam ró¿ne rady: „Zrób to, czy
tamto” albo „IdŸ tutaj albo tam!” lub „Porozmawiaj z
tak¹ lub tak¹ osob¹”, jednak te rady posiadaj¹ jedn¹,
wspóln¹ cechê: odwo³uj¹ siê do ludzkiej pomocy. Innymi
s³owy, wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e cz³owiek potrafi pomóc
drugiemu cz³owiekowi oraz sam sobie.

Ale co ma uczyniæ cz³owiek, kiedy nie ma ju¿ si³
i odwagi, aby iœæ dalej? Albo gdy zawiód³ siê na innych
i jest zmêczony i zniechêcony? Wówczas mo¿e liczyæ jedy-
nie na Pana Jezusa i Jego pomoc. On bowiem przyjmuje
nas takimi, jakimi jesteœmy i wskazuje nam drogê do Boga.

Nie jest tak zawodny, jak cz³owiek - jest Zbawicielem,
który nieustannie siê o nas troszczy. Chrzeœcijanin nie
czerpie si³y z siebie samego. Jest œwiadomy w³asnych
s³aboœci, ale ma Jezusa - Tego, który pokaza³, ¿e jest
najmocniejszy i obieca³, ¿e bêdzie z nami a¿ do koñca
naszych dni – i na Nim mo¿e polegaæ.



maj2015
ws
zs

wk
zk

Miko³aja, Piotra

WTOREK

19
Otwórz oczy moje, abym ogl¹da³ cudownoœæ zakonu
twego. Ksiêga Psalmów 119,18
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139 — 226
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Wartoœæ S³owa Bo¿ego

 Psalm 119 jest najd³u¿szym psalmem. Posiada 176
wersetów, które dziel¹ siê na 22 czêœci, ka¿da po osiem
wersetów. Pocz¹tkowe litery tych 22 czêœci w jêzyku
hebrajskim s¹ pierwszymi literami alfabetu - osiem
wersetów z ka¿dej poszczególnej czêœci zaczyna siê t¹
sam¹ liter¹. Ten psalm jest wiêc swoistym dzie³em sztuki!

Poeta, który napisa³ ten psalm, wyra¿a w nim, jak
wielk¹ wartoœæ ma dla niego S³owo Bo¿e:
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- „Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, ni¿ tysi¹ce
sztuk z³ota i srebra” (w. 72).

- „O, jak s³odkie jest s³owo twoje dla podniebienia
mego, s³odsze ni¿ miód dla ust moich” (w. 103).

- „Dlatego kocham przykazania twoje Bardziej ni¿ z³oto,
bardziej ni¿ szczere z³oto” (w. 127).

- „Weselê siê z obietnicy twojej (w³aœc.: ze s³owa
twojego) jak ten, który zdoby³ wielki ³up” (w. 162).

Autor psalmu wskazuje tak¿e na korzyœci p³yn¹ce z czy-
tania S³owa Bo¿ego:

- „Jak zachowa m³odzieniec w czystoœci ¿ycie swoje?
Gdy przestrzegaæ bêdzie s³ów twoich” (w. 9).

- „To jest pociech¹ moj¹ w niedoli mojej, ¿e obietnica
twoja (w³aœc.: s³owo twoje) mnie o¿ywia” (w. 50).

- „S³owo twoje jest pochodni¹ nogom moim i œwiat³o-
œci¹ œcie¿kom moim” (w. 105).

Niech zachêci nas to do czytania S³owa Bo¿ego,
abyœmy mogli doœwiadczaæ ka¿dego dnia, jak wielka jest
jego wartoœæ.
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Bazylego, Bernarda

ŒRODA

20
Wszak¿e fundament Bo¿y stoi niewzruszony, a ma tê
pieczêæ na sobie: Zna Pan tych, którzy s¹ jego, i: Niech
odst¹pi od niesprawiedliwoœci ka¿dy, kto wzywa
imienia Pañskiego. 2. List do Tymoteusza 2,19
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140 — 225
644

2239

Dzisiejszy fragment Pisma Œwiêtego pochodzi
z ostatniego napisanego przez aposto³a Paw³a listu,
w którym mówi o pog³êbiaj¹cym siê upadku chrzeœcijañ-
stwa i wskazuje jak pozostaæ wiernym Bogu w obliczu
takiego stanu. M³ody Tymoteusz, który styka³ siê z b³êd-
nymi naukami i tymi, którzy je szerzyli, widz¹c, w jakim
tempie rozwija siê nieprawoœæ wœród tych, którzy przyzna-
wali siê do Chrystusa, by³ tym g³êboko zaniepokojony.

Aposto³ Pawe³, chc¹c go pocieszyæ i utwierdziæ
w prawdzie, wskazuje na niewzruszony fundament Bo¿y.
To, co u ludzi jest chwiejne i zmienne, u Boga jest
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nieporuszone jak ska³a. Tak jak daje uprawnienia pieczêæ,
która zosta³a odciœniêta królewskim pierœcieniem, tak te¿
Bóg potwierdza swoj¹ pieczêci¹: "Znam tych, którzy s¹
moi, wspieram ich i umacniam. S³owa te wyra¿aj¹ Bo¿¹
troskê i zapewnienie Jego pomocy."

Ju¿ wtedy by³y podzia³y w chrzeœcijañstwie; czêsto-
kroæ ci, którzy trzymali siê prawdy Bo¿ej stanowili mniej-
szoœæ i musieli od³¹czaæ siê od wszelkiej niesprawiedli-
woœci, aby móc oddawaæ Bogu czeœæ w duchu i prawdzie.
S³owo Bo¿e wielokrotnie wzywa do wyjœcia i od³¹czenia
siê (4. Moj¿. 16, 5; 2. Kor. 6, 17; 2. Tym. 4, 15; Obj.18, 4).
Tak¿e i tutaj Pawe³ apeluje, aby odst¹piæ od niesprawie-
dliwoœci, to znaczy odrzuciæ nieprawdê, fa³szywe nauki
i g³osz¹cych je nauczycieli. To wezwanie Pisma sk³oni³o
w poprzednich wiekach wielu wierz¹cych do wyjœcia z
powszechnie panuj¹cych systemów religijnych, aby
zgromadzaæ siê jedynie do imienia Pana Jezusa.

Przytoczony dzisiaj tekst Pisma Œwiêtego zachêca
nas do sprawdzenia tego, czy droga, któr¹ idziemy jest
biblijna, czy S³owo Bo¿e jest wa¿niejsze ni¿ ludzka
tradycja, a przede wszystkim, czy Pan Jezus Chrystus
jest t¹ jedyn¹ Osob¹, wokó³ której siê zgromadzamy,
któr¹ zwiastujemy i któr¹ uwielbiamy. Jeœli tak nie jest,
to jesteœmy wezwani by siê oddzieliæ (Hebr. 13,13) i wyjœæ
„poza obóz”. Wprawdzie czeka nas pogarda i odrzucenie
ze strony religijnego œwiata, ale te¿ przywilej oddawania
czci Bogu w duchu i w prawdzie tak, jak Mu to jest mi³e,
z nabo¿nym szacunkiem i bojaŸni¹.
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Wiktora, Kryspina

CZWARTEK

21
Boœ Ty ska³¹ moj¹ i twierdz¹ moj¹, przez wzgl¹d na
imiê twoje bêdziesz mnie prowadzi³ i wiód³!

Ksiêga Psalmów 31,4

433

2033

141 — 224
739

2325

Spotkaæ ich mo¿na w niemal ka¿dym mieœcie.
Wa³êsaj¹ siê w lichych, œmierdz¹cych, czasem dziurawych
ubraniach, czêsto z puszk¹ piwa czy innego alkoholu.
Nêdzne miejsca, w których mieszkaj¹, nadaj¹ siê jedynie
do spania, natomiast nie do przebywania, st¹d te¿ ca³e
dnie spêdzaj¹ poza nimi.

Dobrze ubrani przechodnie nie zwracaj¹ na nich
uwagi. ¯yj¹ w zupe³nie innym œwiecie. Ich notesy s¹
zape³nione zaplanowanymi spotkaniami biznesowymi i to
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determinuje ich ka¿dy dzieñ. Nie maj¹ ani czasu, ani
ochoty, aby interesowaæ siê takimi wyrzutkami spo³e-
czeñstwa. Ich uwaga skoncentrowana jest na samych
sobie.

Pierwsza grupa ludzi to ¿yciowi nieudacznicy – tak
myœl¹ o nich inni oraz oni sami. A co z drug¹ grup¹ ludzi?
Wydaj¹ siê byæ tymi, którzy odnieœli sukces, ale zwykle
nie uœwiadamiaj¹ sobie, ¿e w ostatecznym rozrachunku
tak¿e mog¹ okazaæ siê przegranymi. Decyduj¹c¹ kwesti¹
nie jest bowiem to, czy los siê do nas uœmiechn¹³ i dobrze
nam siê powodzi, ale to, czy poznaliœmy Tego, który mo¿e
byæ dla nas pewnym oparciem i godnym zaufania przewo-
dnikiem w ró¿nych okolicznoœciach naszego ¿ycia - Pana
Jezusa Chrystusa.

Jeœli popatrzysz na swoje ¿ycie w œwietle S³owa
Bo¿ego – a jest to jedyna w³aœciwa miara – i zobaczysz
pope³nione przez siebie grzechy oraz wyznasz je przed
Bogiem, otrzymasz wspania³¹ nadziejê! Bowiem Pan Jezus
jest szczerze zainteresowany ka¿dym cz³owiekiem, równie¿
tob¹ i nie przejdzie obok ciebie obojêtnie. Jeœli poznasz
Go jako swego Zbawiciela i pomocnika, bêdziesz posiada³
pewn¹ i trwa³¹ kotwicê wykraczaj¹c¹ poza t¹ rzeczy-
wistoœæ ziemsk¹ - poza grób (Hebr. 6,19).
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Heleny, Wies³awy

PI¥TEK

22
(...) oddawali nawet samych siebie najpierw Panu (...).

Oddanie siê Panu

Dzisiejszy werset z Biblii mówi o chrzeœcijanach
z Macedonii, którzy odwrócili siê od s³u¿enia martwym
bo¿kom, a zwrócili siê do ¿ywego i prawdziwego Boga.

Pawe³ z radoœci¹ pisze, ¿e Ci wierz¹cy szczodrze
wspomagali biednych z Jerozolimy, mimo ¿e sami nie
posiadali zbyt wiele. Ich hojnoœæ by³a wyrazem oddania
i poœwiêcenia siê Panu, poniewa¿ „oddawali nawet samych
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142 — 223
839

----

2. List do Koryntian 8,5
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siebie najpierw Panu”. Z ich postawy tak¿e i my mo¿emy
siê czegoœ nauczyæ:

1. W pewnym momencie w swoim ¿yciu podjêli de-
cyzjê: oddali siê ca³kowicie Temu, który umar³ za nich
na krzy¿u. Czy to poœwiêcenie siê Panu jest te¿ widoczne
w naszym ¿yciu?

2. To postanowienie by³o dobrowolne. Z radoœci¹
oddali siê Panu do dyspozycji. Nasz Zbawiciel czeka,
abyœmy tak¿e my z ochot¹ Mu s³u¿yli.

3. Oddali samych siebie. To dotyczy³o ich osobiœcie
i oznacza³o poœwiêcenie wszystkiego: ich cia³a, si³y,
majêtnoœci, czasu, zdolnoœci, serc. Czy my te¿ chcemy
wszystko oddaæ Panu?

4. Oddali siê Panu. Ci wierz¹cy byli œwiadomi, ¿e Pan
ma do nich pe³ne prawo, gdy¿ przez wykupienie ich swoj¹
krwi¹ stali siê Jego w³asnoœci¹. Czy i my uznajemy Go
Panem w naszym ¿yciu?

5. Najpierw oddali siê Panu. Jezus Chrystus zajmowa³
pierwsze miejsce w ich ¿yciu. A które miejsce zajmuje
w Twoim?
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Iwony, Micha³a

SOBOTA

23
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Ksiêga Psalmów 51,3-4

Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, wed³ug ³aski swojej, Wed³ug
wielkiej litoœci swojej zg³adŸ wystêpki moje! Obmyj
mnie zupe³nie z winy mojej I oczyœæ mnie z grzechu
mego!

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 51

Rozmyœlania nad Psalmem 51

Dawid by³ wiernym mê¿em Bo¿ym i wielkim królem
izraelskim, jednak pomimo tego dopuœci³ siê powa¿nego
grzechu - pope³ni³ ohydne cudzo³óstwo. Chc¹c to jakoœ
zatuszowaæ, zgrzeszy³ jeszcze raz, pope³niaj¹c morder-
stwo. Z tego powodu Bóg pos³a³ do niego proroka Natana,
aby powiedzia³ mu, ¿e Ÿle post¹pi³ (2. Sam. 11,1-12,15).
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Psalm 51 pokazuje nam, jak Dawid wraca do spo³ecznoœci
z Bogiem dziêki temu, ¿e szczerze wyzna³ Mu swój grzech.
My równie¿, nawet jeœli nie pope³niliœmy takiego grzechu
jak król Dawid, mo¿emy nauczyæ siê czegoœ z tego Psalmu.
Jeœli jako dzieci Bo¿e zgrzeszymy, zawsze mo¿emy w szcze-
roœci przyjœæ do naszego Ojca i wyznaæ mu to. Wtedy On
nam przebaczy. Czy mamy tê œwiadomoœæ, ¿e ka¿dy
pope³niony przez nas grzech jest przestêpstwem wobec
samego Boga (w. 6)?

Kolejna prawda zawarta jest w wersecie 7. Nasza
stara natura jest ca³kowicie z³a, zepsuta, a ka¿dy cz³owiek
posiada w sobie korzeñ grzechu dopóki ¿yje na tej ziemi.
W naszym ciele nie mieszka nic dobrego i nie jest ono
w stanie siê samo zmieniæ.

Wiersz 8. ostrzega nas przed oszukiwaniem samych
siebie. Jak¿e czêsto wmawiamy sobie, ¿e nic siê nie sta³o
i próbujemy usprawiedliwiaæ swoje z³e uczynki! Jednak
w g³êbi serca wiemy: to jest grzech, który musi zostaæ
wyznany, w przeciwnym razie Bóg nam go nie przebaczy.
Bêdziemy mieæ radoœæ i pokój w sercu dopiero wtedy,
gdy nasza relacja z Bogiem zostanie odbudowana, a jeœli
to konieczne, tak¿e z ludŸmi, wobec których zgrzeszyliœmy
(w. 10).
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Joanny, Zuzanny

NIEDZIELA

24
Przede wszystkim to wiedzcie, ¿e wszelkie proroctwo
Pisma nie podlega dowolnemu wyk³adowi. Albowiem
proroctwo nie przychodzi³o nigdy z woli ludzkiej, lecz
wypowiadali je ludzie Bo¿y, natchnieni Duchem
Œwiêtym. 2. List Piotra 1,20-21
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Chrystus spe³ni³ proroctwa (2)

O Chrystusie mówi³y liczne proroctwa. Pierwsze z nich
Bóg wypowiedzia³ w ogrodzie Eden po upadku cz³owieka
w grzech. Chrystus mia³ staæ siê potomkiem Ewy, który
zmia¿d¿y szatanowi g³owê (1. Moj¿. 3,15; por. Hebr. 2,14-
15). Kolejnymi s¹ zapowiedzi dane przed nadaniem zakonu.
To w nikim innym jak w³aœnie w Chrystusie, potomku Abra-
hamowym, wszystkie narody ziemi mia³y otrzymaæ b³o-



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
24 maja 2015

gos³awieñstwo (1. Moj¿. 22,18). PóŸniej spotykamy siê
z szeregiem proroctw g³oszonych w Izraelu lub podczas
jego niewoli, nad Jordanem czy nad Kebar. Doprawdy, to
nie o sobie samych mówili prorocy, lecz o kimœ innym – o
Chrystusie (por. Dz. Ap. 8,34)!

Zwróæmy nasze oczy ku chwili, w której Chrystus
wypowiedzia³ s³owa: „Wykona³o siê”. Jan pisze: „Potem
Jezus, wiedz¹c, ¿e siê ju¿ wszystko wykona³o, aby siê wy-
pe³ni³o Pismo, powiedzia³: Pragnê”. Czy Chrystus musia³
analizowaæ tysi¹ce proroctw, sprawdzaj¹c, czy zosta³o
jeszcze jakieœ s³owo, które by nie by³o wype³nione? Czy
szuka³ choæby jednego nieznacz¹cego proroctwa, które-
mu powinno by³o staæ siê zadoœæ, zanim odda³ ducha?
Nawet jednego s³owa, choæby najbardziej nieznacz¹cego
i b³ahego w oczach ludzi? – Nie, w Nim wszystko znalaz³o
swoje wype³nienie i nic nie mog³o pozostaæ zaniedbane.
To proroctwa wskazywa³y na Chrystusa, a nie Chrystus na
proroctwa! Tak wiêc, gdy tylko Jezus wypi³ podany Mu
ocet, powiedzia³: „Wykona³o siê” (por. Ps. 69,22). Pan Jezus
– niech Jemu bêdzie czeœæ – nie wypowiedzia³ tych s³ów
a¿ do chwili, w której wype³ni³ do ostatka wszelkie proro-
ctwa dotycz¹ce Jego cierpieñ. Tak wiêc wœród wielu s³ów
wypowiedzianych z ust œwiêtych proroków przez Ducha
nie zabrak³o ani jednego – wszystkie zosta³y urzeczywist-
nione przez Niego do ostatniej litery (por. Dz. Ap. 3,18;
4,28; 13,27.29).



maj2015
ws
zs

wk
zk

Grzegorza, Urbana

PONIEDZIA£EK

25
Starajcie siê tedy usilnie o wiêksze dary ³aski; a ja
wam wska¿ê drogê jeszcze doskonalsz¹.

1. List do Koryntian 12,31

428

2038

145 — 220
1148

103

Mi³oœæ – jeszcze doskonalsza droga s³u¿by

Tymi s³owami aposto³ Pawe³ koñczy rozdzia³ mówi¹cy
o darach ³aski i ich u¿ywaniu. W zakresie tym istnieje pe-
wna hierarchia, poniewa¿ mowa jest o wiêkszych dar-
ach. To do nich mamy d¹¿yæ, a jednak istnieje droga
jeszcze doskonalsza (12,31). Mo¿emy s³u¿yæ sobie
nawzajem przez dary ³aski, ale wy¿sz¹ drog¹ s³u¿by jest
mi³oœæ, o której mówi w kolejnym rozdziale.

Ka¿dy z nas zna z pewnoœci¹ ten znany rozdzia³ Biblii,
zwany czêsto hymnem mi³oœci. 13. rozdzia³ 1. Listu
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do Koryntian zawiera w sobie nieprzejrzane g³êbie.
Zrozumienie kontekstu, w którym zosta³ zamieszczony,
pozwoli nam zauwa¿yæ, ¿e jest on czymœ znacznie wiêcej
ni¿ poetyckim opisem mi³oœci, jak myœli wielu ludzi. W 12.
rozdziale aposto³ podkreœla suwerenne prawa Ducha
Œwiêtego do rozdzielania darów ³aski w ciele Chrystuso-
wym (w Koœciele Bo¿ym, który sk³ada siê ze wszystkich
narodzonych na nowo wierz¹cych) „ka¿demu poszcze-
gólnie, jak chce” (w. 11). Dalej, w 14. rozdziale, poucza
nas o w³aœciwym ich u¿ywaniu ku zbudowaniu Koœcio³a.
Natomiast w tym rozdziale, stanowi¹cym swoisty przeryw-
nik tematu darów, przypomina nam, ¿e bez mi³oœci nie
ma mowy o zbudowaniu. W Liœcie do Efezjan czytamy, ¿e
cia³o buduje siebie samo „w mi³oœci” (4,16). Mi³oœæ jest
duchowym motorem ka¿dej prawdziwej s³u¿by. To w³aœnie
ona jest tym, co ka¿e nam nie tylko pracowaæ, ale i s³u-
¿yæ w naszej pracy. Wzajemna mi³oœæ jest naczeln¹ zasad¹,
która powinna regulowaæ  WSZYSTKO, co dzieje siê
w Koœciele Bo¿ym.

Z tego wzglêdu aposto³ zamieszcza tu tê piêkn¹,
krótk¹ rozprawê. Nie pokazuje w niej, czym my jesteœmy,
ale czym jest mi³oœæ. Ogl¹damy tu mi³oœæ sam¹ w sobie,
w jej istocie i naturze, zaœ niekoniecznie w jej dzia³aniach
i uczynkach. To prawda, ¿e mi³oœæ jest aktywna i tak¹
byæ musi – ale tutaj mamy przedstawion¹ mi³oœæ tak¹,
jak¹ ona jest, a nie co i jak czyni.



maj2015
ws
zs

wk
zk

Filipa, Pauliny

WTOREK

26
Choæbym mówi³ jêzykami ludzkimi i anielskimi, a mi³o-
œci bym nie mia³, by³bym miedzi¹ dŸwiêcz¹c¹ lub
cymba³em brzmi¹cym. I choæbym mia³ dar prorokowania,
i zna³ wszystkie tajemnice, i posiada³ ca³¹ wiedzê, i choæ-
bym mia³ pe³niê wiary, tak ¿ebym góry przenosi³, a mi³o-
œci bym nie mia³, by³bym niczym. I choæbym rozda³ ca³e
mienie swoje, i choæbym cia³o swoje wyda³ na spalenie,
a mi³oœci bym nie mia³, nic mi to nie pomo¿e.

1. List do Koryntian 13,1-3

427

2040

146 — 219
1251

127

Wybitne znaczenie mi³oœci
Aby udowodniæ olbrzymie znaczenie mi³oœci, aposto³

mówi o trzech rzeczach, którymi chlubili siê Koryntianie: o
elokwencji, ich duchowym maj¹tku i aktywnoœciach.
Pokazuje, ¿e choæ rzeczy te mog³y byæ w ich oczach czymœ
znacz¹cym, to jednak je¿eli mi³oœæ nie by³a ich nadrzêdnym
motywem, w oczach Bo¿ych stawa³y siê bez wartoœci.
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Wierz¹cy ci k³adli wielki nacisk na dar mówienia jêzykami
i elokwencjê. Aposto³ ostrzega: gdyby tak mówiæ jêzykami,
i to nawet anielskimi – mo¿liwe jest, by czyniæ to, nie posia-
daj¹c krzty mi³oœci. Gdzie tak jest w rzeczywistoœci, mówi¹cy,
choæby u¿ywa³ najwznioœlejszych s³ów, jest niczym „miedŸ
dŸwiêcz¹ca lub cymba³ brzmi¹cy”.

Koryntianie che³pili siê równie¿ duchowymi mo¿liwo-
œciami. Posiadali wszelkie dary ³aski, poznanie i mieli wgl¹d
w tajemnice. Mo¿e mieli te¿ wiarê, dziêki której mogli prze-
zwyciê¿aæ nie lada przeszkody – ale, ale, mówi aposto³ –
mo¿emy posiadaæ przeró¿ne zdolnoœci, lecz jeœli nie mamy
mi³oœci, to i tak jesteœmy niczym. Nie mówi, ¿e dar  proroko-
wania, poznanie i wiara by³yby niczym, lecz ten, który ich
u¿ywa, nie posiadaj¹c mi³oœci.

Nietrudno przyznaæ, ¿e mo¿liwa jest piêkna mowa bez
mi³oœci; ³atwo te¿ wyobraziæ sobie, ¿e mo¿na siê chlubiæ
poznaniem, nie posiadaj¹c jej wcale. Takim osobom sk³onni
bylibyœmy poradziæ, aby mniej mówili, a wiêcej dzia³ali. Ale!
– aposto³ ostrzega dalej – mo¿liwe jest tak¿e wykonywanie
wznios³ych czynów bez mi³oœci. Dobroczynne dzia³alnoœci
cz³owieka mog¹ siêgn¹æ nawet tego, ¿e rozda ca³e swoje
mienie, by wy¿ywiæ biednych albo umrze jak mêczennik –
jednak i tu mo¿e zdarzyæ siê, ¿e to nie mi³oœæ jest naczelnym
motywem. Jeœli tak, dzia³anie takie niczego mu nie przyniesie.

Nawet jeœli Bóg potrafi u¿yæ mowy, poznania i uczynków
pozbawionych mi³oœci do osi¹gniêcia swych celów, to jednak
nie przynios¹ one zysku temu, który tak mówi lub postêpuje.
Bez mi³oœci jest niczym i nic z tego mia³ nie bêdzie.
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Magdaleny, Jana

ŒRODA

27

1. List do Koryntian 13,4-5

426

2041

147 — 218
1354

147

Mi³oœæ jest cierpliwa, mi³oœæ jest dobrotliwa, nie
zazdroœci, mi³oœæ nie jest che³pliwa, nie nadyma siê,
nie postêpuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi
siê.

Istota mi³oœci (1)

Pierwsze osiem cech mi³oœci pokazuje, ¿e skutkiem
mi³oœci w jej istocie jest ca³kowite wyrzeczenie siê w³a-
snego Ja – z jego niecierpliwoœci¹, bezwzglêdnoœci¹, zaz-
droœci¹, narzucaniem siê, napuszeniem, nieuprzejmoœci¹,
egocentryzmem i k³ótliwoœci¹.

1. Mi³oœæ jest cierpliwa: Z natury zawsze jesteœmy
niecierpliwi, ale mi³oœæ potrafi czekaæ wytrwale na czas
Bo¿y. Naturalna wytrwa³oœæ szybko siê wyczerpuje – mi³oœæ
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nigdy siê nie zu¿ywa. 2. Mi³oœæ jest dobrotliwa: Je¿eli
czekamy na coœ w duchu przyrodzonej natury, to czynimy
to z zatroskaniem i rozgniewaniem – mi³oœæ nawet
w bolesnym oczekiwaniu potrafi zachowaæ dobrotliwe
usposobienie, w którym ma wzgl¹d na innych. 3. Mi³oœæ
nie zazdroœci: Przyrodzona natura cz³owieka zawsze d¹¿y
do osi¹gniêcia pozycji przed lub nad innymi. Jest zawistna,
ilekroæ inni ciesz¹ siê wiêksz¹ ¿yczliwoœci¹ ni¿ my sami.
Mi³oœæ raduje siê bez cienia zazdroœci z pozycji innych
i okazywanego im szacunku. 4. Mi³oœæ nie jest che³pliwa
(nie jest zuchwa³a i nachalna): cz³owiek w swej zepsutej
naturze lubi siê narzucaæ, d¹¿yæ do tego, aby zostaæ
zauwa¿onym, przepychaæ siê na pierwszy plan – mi³oœæ nie
jest zapatrzona w siebie, lecz powœci¹gliwa i skromna. 5.
Mi³oœæ nie nadyma siê: Z natury jesteœmy zarozumiali
i przekonani o wa¿noœci samego siebie; mi³oœæ w s³u¿bie
dla innych zajmuje miejsce uni¿enia. 6. Mi³oœæ nie postêpuje
nieprzystojnie: Z natury potrafimy postêpowaæ nieprzystoj-
nie i nieobyczajnie, nawet na wysokim szczeblu spo³e-
cznym. Mi³oœæ doprowadza ka¿dego – wysoko czy nisko uro-
dzonego – do mi³ego i uprzejmego postêpowania. 7. Mi³oœæ
nie szuka swego: Z natury d¹¿ymy do zaspokojenia swych
pragnieñ. Mi³oœæ jest bezinteresowna i szuka dobra drugiej
osoby. 8. Mi³oœæ nie unosi siê (nie daje siê szybko sprowoko-
waæ i doprowadziæ do rozgoryczenia): cech¹ naszej przyro-
dzonej natury jest dra¿liwoœæ – nie zapominamy ¿adnej
obelgi. Mi³oœæ nie jest szybka do gniewu i nie daje siê ³a-
two sprowokowaæ.
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Jaromira, Augustyna

CZWARTEK

28

425

2042

148 — 217
1457

212

Grzech mój wyzna³em tobie i winy mojej nie ukry³em.
Rzek³em: Wyznam wystêpki moje Panu; wtedy Ty
odpuœci³eœ winê grzechu mego. Ksiêga Psalmów 32,5

Bardzo porz¹dni ludzie (1)

Król pruski Fryderyk II (1712-1786) ju¿ za ¿ycia zosta³
nazwany Wielkim, poniewa¿ rzeczywiœcie by³ niezwyk³ym
mê¿em stanu. By³ lubiany i ceniony za swe sprawiedliwe
rz¹dy. Kiedy by³ ju¿ w podesz³ym wieku z g³êbokim
szacunkiem zwano go „Starym Fryderykiem”. Czêstokroæ
przebywa³ wœród swoich poddanych, aby poznaæ ich
potrzeby i troski, a ci nie bali siê mówiæ jemu o swoich
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problemach. Pewnego razu król odwiedzi³ wiêzienie.
Rozmawia³ z przebywaj¹cymi tam wiêŸniami, chc¹c
dowiedzieæ siê, za jakie przestêpstwa zostali os¹dzeni
i jakie kary im wymierzono. Fryderyk rozmawia³ z ka¿dym
z nich osobiœcie. Ze zdziwieniem spostrzeg³, ¿e wszyscy
oni  uwa¿ali siê za niewinnych. Jedni twierdzili, ¿e zostali
fa³szywie oskar¿eni, inni, ¿e padli ofiar¹ czyjegoœ b³êdu,
a jeszcze inni, ¿e zostali os¹dzeni niesprawiedliwie. Król
wys³uchiwa³ tego wszystkiego uwa¿nie. Kiedy przyszed³
do kolejnego skazañca, ten siedzia³ ze spuszczon¹ g³ow¹.
Na pytanie króla, dlaczego jest tak przygnêbiony, cz³owiek
ów odpowiedzia³: „Och, Wasza Wysokoœæ! By³em i jestem
³ajdakiem! Najpierw, kiedy chodzi³em jeszcze do szko³y
ucieka³em z lekcji. PóŸniej nie chcia³o mi siê pracowaæ,
co te¿ by³o powodem zmartwieñ moich rodziców. Z cza-
sem stawa³em siê coraz bardziej nikczemny, popad³em w
d³ugi i w koñcu siêgn¹³em po cudz¹ w³asnoœæ. Zrujnowa-
³em ca³e swoje ¿ycie...”.

(ci¹g dalszy jutro)
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Teodozji, Magdaleny

PI¥TEK

29

424

2044

149 — 216
1601

235

(...) bi³ siê w pierœ swoj¹, mówi¹c: Bo¿e, b¹dŸ mi³oœciw
mnie grzesznemu.

Ewangelia £ukasza 18,13

Bardzo porz¹dni ludzie (2)

„Ach, gdybym tak móg³ to wszystko naprawiæ!” -
powiedzia³ wiêzieñ z ¿alem.

Król zwróci³ siê do s³u¿by wiêziennej i rzek³: „Oto
jedyny przestêpca wœród tych «porz¹dnych» ludzi. Za-
bierzcie go st¹d, aby nie zepsu³ pozosta³ych”. Wiêzieñ
ten zosta³ natychmiast zwolniony i móg³ rozpocz¹æ nowe
¿ycie, inne ni¿ dotychczas. O pozosta³ych „Stary Fryde-
ryk” powiedzia³: „Ci nicponie mog¹ tu siedzieæ dalej; nie
maj¹ bowiem ¿adnego wstydu ani poczucia winy, a do
tego  jeszcze k³ami¹, uwa¿aj¹c siê za niewinnych”.
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Wielu ludzi zabiega o to, by w oczach innych ucho-
dziæ za dobrych i sprawiedliwych. I rzeczywiœcie, czêsto
im siê to udaje. Przed Bogiem nie ma jednak ani jednego
cz³owieka, który by³by bez winy, choæ nie musi siê z te-
go powodu iœæ do wiêzienia. Z kolei przekonanie o swojej
w³asnej sprawiedliwoœci jest ju¿ wystarczaj¹cym powo-
dem, by nie wejœæ do nieba. Ci, którzy tak uwa¿aj¹, s¹
tak samo na drodze do piek³a, jak pozostali grzesznicy.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e szeroka droga prowadz¹ca na
zatracenie ma równie¿ chodnik. Nie ma na nim wprawdzie
tyle brudu, co na drodze, jednak nale¿y on do niej i pro-
wadzi do tego samego miejsca. Jak¿e wielu pewnych
siebie ludzi kroczy takim chodnikiem! Uwa¿aj¹, ¿e nie s¹
wielkimi grzesznikami. Nie obracaj¹ siê w z³ym albo bez-
bo¿nym towarzystwie. Nie przyniesie im to jednak zbawie-
nia. Jeœli chc¹ byæ uratowani, musz¹ przyznaæ, ¿e s¹ grze-
sznikami! Pan Jezus mówi: „Nie przyszed³em bowiem
wzywaæ sprawiedliwych, lecz grzeszników” (Mat. 9,13)
oraz „Nie potrzebuj¹ zdrowi lekarza, lecz ci, którzy siê
Ÿle maj¹. Nie przyszed³em wzywaæ do upamiêtania spra-
wiedliwych, lecz grzesznych” (£uk. 5,31-32).

Drogi Czytelniku, mo¿e jesteœ „porz¹dny” i „uczciwy”,
jednak musisz przyznaæ, ¿e nie masz pokoju z Bogiem!
Nie próbuj siê t³umaczyæ i zas³aniaæ w³asn¹ sprawie-
dliwoœci¹. Wyznaj „Wielkiemu Królowi”, Panu Jezusowi
Chrystusowi, swoje winy i grzechy. Nie ukrywaj d³u¿ej
tego, co ci ci¹¿y. Uczyñ ten decyduj¹cy krok, a rozpo-
czniesz nowe ¿ycie. Bóg Ci w tym dopomo¿e!
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Feliksa, Ferdynanda

SOBOTA

30
Zatrzymaj siê na chwilê, a ja ci wyjawiê s³owo Bo¿e.

1. Ksiêga Samuela 9,27

423

2045

150 — 215
1706

259

Jak czytamy Bibliê?

Zacytowane powy¿ej s³owa tekstu biblijnego
skierowa³ niegdyœ prorok Samuel do Saula. Mia³ on
przekazaæ temu m³odemu cz³owiekowi wiadomoœæ, ¿e
zostanie pierwszym królem w Izraelu. Aby móc tego
wys³uchaæ, co prorok ma do powiedzenia, musia³ na
chwilê siê zatrzymaæ.

Z tej historii mo¿emy nauczyæ siê dwóch rzeczy,
które dotycz¹ s³uchania i przyjmowania S³owa Bo¿ego:
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Zaplanujmy sobie czas na czytanie S³owa Bo¿ego.
Nie bêdziemy mieli bowiem z niego ¿adnego po¿ytku,
jeœli bêdziemy je czytaæ w biegu, w poœpiechu. Nie powin-
na to równie¿ byæ czynnoœæ wykonywana w tzw. miêdzy-
czasie. Wa¿ne jest, aby ka¿dego dnia zarezerwowaæ sobie
czas na  czytanie, aby móc skupiæ siê jedynie na tym S³o-
wie, pozwalaj¹c, by przemawia³o do nas.

Wybierzmy odpowiednie miejsce na czytanie. Aby
przynios³o nam ono duchow¹ korzyœæ, musimy siê wyci-
szyæ i skoncentrowaæ. Proœmy równie¿ Pana o wewnêtrzny
pokój. Biblia jest ksiêg¹ dok³adn¹ i jednoznaczn¹, dlatego
czytajmy j¹ starannie i uwa¿nie, nawet te dobrze znane
nam fragmenty. Wtedy z pewnoœci¹ bêdziemy coraz bar-
dziej odkrywaæ jej bogat¹  treœæ, znajduj¹c w niej dosko-
na³e wskazówki dla naszego  ¿ycia.

Pan Jezus pragnie nam b³ogos³awiæ za ka¿dym razem,
gdy otwieramy tê œwiêt¹ Ksiêgê!

Tak, jak jeleñ do potoku z utêsknieniem szybko mknie,
Tak i ja za Bibli¹ têskniê - ona wszystkim jest dla mnie.
Kiedym smutny, pocieszenie wlewa w serce ksiêga ta;
Gdym zbola³y, ukojenie Biblia mi na pewno da.

S³owem Bo¿ym przezwyciê¿ê mojej duszy ka¿dy grzech,
Bowiem w ksiêdze tej czyta³em, ¿e miê Jezus bêdzie strzeg³.
Z Bibli¹ œmia³o w ¿ycie idê: wiem, ¿e mnie nie zmo¿e wróg,
Bo mi Biblia moja mówi, ¿e nade mn¹ czuwa Bóg.
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NIEDZIELA
Anieli, Petroneli

31

422

2046

151 — 214
1811

326

List do Efezjan 1,13

W nim i wy, którzy us³yszeliœcie s³owo prawdy, ewan-
geliê zbawienia waszego, i uwierzyliœcie w niego, zosta-
liœcie zapieczêtowani obiecanym Duchem Œwiêtym.

Ka¿dy, kto uwierzy³ wieœci, jak¹ niesie ze sob¹
ewangelia zbawienia, zosta³ zapieczêtowany Duchem
Œwiêtym. Przebywa On w ka¿dym nowonarodzonym wie-
rz¹cym. Gdy zamieszka³ w odkupionych Pana, z³¹czy³ ich
wszystkich w jedno niepodzielne cia³o, cia³o Chrystusa,
Koœció³ Bo¿y. Jest ono oblubienic¹, przysz³¹ ma³¿onk¹
Baranka (Obj. 19). Zabranie z tego œwiata tych, którzy
stanowi¹ oblubienicê Chrystusa oraz wprowadzenie ich
do domu Ojca, jest g³ównym, najwznioœlejszym zadaniem
przebywaj¹cego na ziemi Ducha Œwiêtego.
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Je¿eli zbawieni maj¹ wiêcej serca i czasu dla œwiata
oraz ziemskich rzeczy ni¿ dla Pana i Jego interesów, Duch
Œwiêty jest skrêpowany i nie mo¿e swobodnie dzia³aæ.
Gdy oci¹gamy siê i wa³êsamy w „drodze do domu”, jeœli
wyjœcie na spotkanie Oblubieñca nie jest naszym priory-
tetem, nie dziwmy siê na dŸwiêk s³ów zasmuconego Ducha
Œwiêtego: Nie zatrzymujcie mnie! (por. 1. Moj¿. 24,56).
Nie mo¿emy traktowaæ oddzielnie naszej promiennej
nadziei na powtórne przyjœcie Pana od dzie³a, jakie wyko-
nuje w nas Duch. Je¿eli nie bêdziemy uwa¿nie s³uchali
jego g³osu, z pewnoœci¹ gorliwoœæ, z jak¹ oczekujemy
momentu ujrzenia naszego Pana, drastycznie zmaleje.
Duch Œwiêty zst¹pi³ na ziemiê, aby objawiæ wierz¹cym
cudown¹ chwa³ê Syna Bo¿ego. Chce posiadaæ bez reszty
nasze serca dla Niego i jest szczêœliwy, gdy je dostaje.
Jeœli nie – jest zasmucony i pohamowany w dzia³aniu.

Godnym uwagi jest fakt, ¿e ostatni¹ wzmiankê o Du-
chu Œwiêtym w S³owie Bo¿ym znajdujemy w ostatnim
rozdziale Biblii, gdzie czytamy: „A Duch i oblubienica
mówi¹: PrzyjdŸ!”. Widzimy tutaj praktyczn¹ manifestacjê
jednoœci Ducha: serca œwiêtych zjednoczone s¹ we wspól-
nym pragnieniu i rw¹ siê têsknie do przyjœcia Pana Jezusa
Chrystusa.

Duch Bo¿y nieustannie podejmuje ten trud, aby Bara-
nek móg³ us³yszeæ wreszcie p³omienn¹ modlitwê wyp³y-
waj¹c¹ z serca Jego umi³owanej oblubienicy: „Amen,
przyjdŸ Panie Jezu!”.
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PONIEDZIA£EK
Jakuba, Gracjany

1
Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego
jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny. Ewangelia Jana 3,16

421

2047

152 — 213
1917

357

Gwiazda polarna

Ze wszystkich gwiazd na niebie najpo¿yteczniejsza
dla ¿eglarzy jest Gwiazda Polarna, wskazuje bowiem
zawsze ten sam kierunek - pó³noc.

Werset dzisiejszy jest tak¹ w³aœnie Gwiazd¹ Polarn¹ -
przewodnikiem prowadz¹cym ludzi do zbawienia - jak
¿aden inny werset. Jest on poœród Bo¿ych obietnic tak
rozpoznawalny, jak Wielka NiedŸwiedzica poœród gwiezd-



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
1 czerwca 2015

nych konstelacji. Ka¿de ze s³ów tego wersetu œwieci
szczególnym blaskiem. Zatem przyjrzyjmy siê mu bli¿ej.

Widzimy bezmiar Bo¿ej mi³oœci w s³owach: „tak Bóg
umi³owa³ œwiat, ¿e”; czytamy tak¿e, ¿e z powodu tej mi-
³oœci On „da³” - ten cudowny dar Bo¿y jest dostêpny dla
ka¿dego. Da³ „Syna swego” - to najwiêkszy i najcenniejszy
dar mi³oœci Bo¿ej, która okaza³a siê najpe³niej w tym, ¿e
jednorodzony Syn Bo¿y przyszed³ z nieba na ziemiê, ¿y³
i umar³ za grzesznych ludzi. Te trzy prawdy s¹ tu bardzo
widoczne.

Dalej widzimy prost¹ wskazówkê, pokazuj¹c¹ drogê
zbawienia grzesznikowi, któr¹ trzeba przyj¹æ wiar¹: „aby
ka¿dy... nie zgin¹³”. Jest tak¿e zaproszenie obejmuj¹ce
wszystkich ludzi: „ka¿dy, kto weñ wierzy”. S³owo „ka¿dy”
dotyczy tych wszystkich ludzi, którzy nie znaj¹c tej obiet-
nicy, byli od³¹czeni od ³aski Bo¿ej. Wreszcie ostatnia, wielka
Bo¿a obietnica: ten, kto uwierzy, nie zginie, ale bêdzie
mia³ ¿ycie wieczne. Je¿eli wiêc wierzysz w Pana Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela grzeszników, masz ¿ycie wieczne!
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Erazma, Marianny

WTOREK

2

420

2048

153 — 212
2019

434

Równie¿ ja, gdy przyszed³em do was, bracia, nie przy-
szed³em z wynios³oœci¹ mowy lub m¹droœci, g³osz¹c wam
œwiadectwo Bo¿e. Albowiem uzna³em za w³aœciwe nic
innego nie umieæ miêdzy wami, jak tylko Jezusa Chry-
stusa i to ukrzy¿owanego.

1. List do Koryntian 2,1-2

Aposto³ Pawe³ nie próbowa³ dotrzeæ do Koryntian
przez wznios³¹ mowê lub ludzk¹ m¹droœæ. Przyszed³, by
zwiastowaæ œwiadectwo Bo¿e – Jezusa Chrystusa i to jako
ukrzy¿owanego. Treœci¹ jego kazania by³a jedynie Jego
Osoba, Zbawiciel na krzy¿u – najbardziej poni¿aj¹cym
miejscu, na jakim mo¿e znaleŸæ siê cz³owiek. Aposto³
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opowiada³ Koryntianom, którzy tak wielk¹ wartoœæ przy-
pisywali intelektowi cz³owieka i którym nie brakowa³o
ludzkiej m¹droœci, ¿e Chrystus musia³ zawisn¹æ  na krzy¿u,
by ratowaæ zgubionych grzeszników. Musia³ zaj¹æ naj-
pierw ich stanowisko, ¿eby ci spoœród nich, którzy w Nie-
go uwierz¹, mogli otrzymaæ Jego stanowisko przed
Bogiem.

Krzy¿ obrazuje miejsce stosowne dla cz³owieka. Nie
mo¿na oczekiwaæ od niego godnoœci, bohaterstwa czy te¿
czegoœ donios³ego. Jest to miejsce wzgardy i hañby, s¹du
i œmierci. Uœwiadomienie cz³owiekowi, ¿e jest to miejsce
nale¿ne mu przed Bogiem, niweczy wszelk¹ jego do-
nios³oœæ. Niezale¿nie od rzekomej m¹droœci, bogactwa
i wysokiego pochodzenia, krzy¿ pokazuje cz³owiekowi,
¿e pomimo wszystkiego, co posiada przed ludŸmi, w oczach
Bo¿ych jest tylko grzesznikiem, i to pod wyrokiem œmierci.
Mowa o krzy¿u depcze ca³¹ jego dumê.
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ŒRODA
Leszka, Tamary

3

419
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154 — 211

I przyby³em do was w s³aboœci i w lêku, i w wielkiej
trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie by³y
g³oszone w przekonywaj¹cych s³owach m¹droœci, lecz
objawia³y siê w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie
opiera³a siê na m¹droœci ludzkiej, lecz na mocy Bo¿ej.

1. List do Koryntian 2,3-5

Pawe³ – jako g³osz¹cy – przemawia³ poœród Koryntian
równie¿ w stanie upokarzaj¹cym ludzk¹ dumê. Nie przyby³
jako pewny siebie mówca. Wiedz¹c o potrzebach swoich
odbiorców, œwiadom niemocy oraz powagi g³oszonej przez
siebie nowiny, przebywa³ wœród nich pe³en lêku. Aby
pozostawiæ Bogu miejsce do dzia³ania, odrzuci³ wszelkie

2118

519
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ludzkie sposoby postêpowania. Nie d¹¿y³ do pozyskania
swych s³uchaczy przez przekonanie ich o swojej m¹droœci
i  naturalnych zdolnoœciach. Nie u¿ywa³ starannie dobra-
nych s³ów, gdy¿ zamiast do serc i sumieñ zwraca³yby siê
raczej do ich uszu, przywyk³ych do wytwornych mów, a tym
samym kierowa³yby uwagê na jego w³asn¹ osobê. Dlatego
przeciwnie – zarówno w przedmiocie g³oszonej prawdy,
sposobie jej przekazywania, jak i zewnêtrznym wizerunku
g³osz¹cego, aposto³ w ¿adnym stopniu nie pob³a¿a³ zmys³o-
wej naturze cz³owieka (cia³u) ani siê do niej nie zwraca³.

Zupe³ne pominiêcie takich metod daje miejsce Du-
chowi do dzia³ania w wielkiej mocy. Jeœli podczas takiego
g³oszenia ktoœ przyjmuje to, co kompromituje cz³owieka
i pokazuje bezwzglêdnie jego koniec w s¹dzie, wtedy ³atwo
wywnioskowaæ, ¿e to nie m¹droœæ ludzka wskrzesi³a w nim
wiarê, lecz czynna moc Ducha Œwiêtego. Takie zwiasto-
wanie daje Duchowi mo¿liwoœæ przedstawienia grzesznikom
ich nêdzy. Wzbudzona wiara nie polega ju¿ na m¹droœci
ludzkiej, lecz Bo¿ej.
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Karola, Kwiryny

CZWARTEK

4
Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam bêdzie i serce
wasze.
Nie mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i mamonie.

Ewangelia £ukasza 12,34; 16,13

419

2050

155 — 210
2210

612

Portfel i Biblia

Pewnego sobotniego popo³udnia us³ysza³em dzwonek
do drzwi. Otworzy³em - na zewn¹trz sta³ s¹siad. „Czy wiesz,
¿e jedna z szyb w twoim samochodzie jest st³uczona?” -
zapyta³. Poœpieszy³em, aby to zobaczyæ. Od³amki szk³a
by³o rozsypane dooko³a. Ktoœ ukrad³ kilka rzeczy  z mojego
samochodu, w bia³y dzieñ! Lecz co zosta³o zabrane? Zasta-
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nowi³em siê chwilê. Tak! Zniknê³y dwie rzeczy: portfel
i Biblia.

Zaledwie wróci³em do domu, dzwonek rozleg³ siê
ponownie. Tym razem by³ to przechodzieñ - trzyma³ w rê-
kach moj¹ Bibliê. Znalaz³ j¹ niedaleko domu, porzucon¹
na chodniku przy ulicy. Spostrzeg³szy wewn¹trz moje
nazwisko i adres, przyniós³ mi j¹. Muszê przyznaæ, ¿e by³em
bardzo szczêœliwy, ¿e j¹ odzyska³em. Nigdy wiêcej nie
zobaczy³em jednak mojego portfela. Wielkoœæ i oprawa
mojej Biblii upodobni³y j¹ z wygl¹du do portfela. Kiedy
z³odziej uœwiadomi³ sobie swój b³¹d, wyrzuci³ j¹, ale
zatrzyma³ prawdziwy portfel. To by³ jego wybór, ale po-
kazuje on równie¿ o wiele wa¿niejsz¹ prawdê: sposób
myœlenia dzisiejszego spo³eczeñstwa, naszej tzw. za-
chodniej cywilizacji. Odrzuca ona bowiem wiarê w Boga,
wybieraj¹c materializm. Ale, czy jest to m¹dry wybór?

W kazaniu na górze Pan Jezus ostrzega³ swoich
uczniów: „Nie gromadŸcie sobie skarbów na ziemi (...),
ale gromadŸcie sobie skarby w niebie (...). Albowiem gdzie
jest skarb twój - tam bêdzie i serce twoje” (Ew. Mat.
6,19-21).

Co byœ wybra³ - portfel czy Bibliê? Zastanów siê! Od
odpowiedzi zale¿y bowiem, gdzie spêdzisz wiecznoœæ!
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Waltera, Bonifacego

PI¥TEK

5
(...) przygotuj siê na spotkanie twojego Boga.

Ksiêga Amosa 4,12

418

2051

156 — 209
2255

714

Dzia³o siê to ponad 60 lat temu w Londynie, dok³adnie
8 paŸdziernika 1952 r. Na dworcu Harrow sta³ w³aœnie poci¹g
podmiejski przepe³niony ludŸmi. Zbli¿a³ siê czas odjazdu.
Nagle z wielk¹ prêdkoœci¹ wpad³ na peron poci¹g poœpieszny
ze Szkocji i najecha³ na ten stoj¹cy na stacji. Jak pude³ka
zapa³ek wagony zaczê³y wsuwaæ siê jeden do drugiego.
Chwilê póŸniej trzeci poci¹g, poœpieszny z Londynu, wje-
cha³ na resztki porozrzucanych po szynach wagonów i cia³
ludzkich i wykolei³ siê. Zginê³o 110 osób. Ci, którzy byli
w drodze do pracy, nigdy tam nie dotarli.

Po co przytaczamy te drastyczne fakty? Czy po to,
aby ciê przestraszyæ i abyœ ju¿ nigdy nie wsiad³ do poci¹gu
albo autobusu, unika³ podró¿owania statkiem czy samo-
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lotem? Czy zreszt¹ jedynie œrodki transportu bywaj¹
niebezpieczne? Nie, równie dobrze w twoim domu mo¿e
staæ ci siê coœ z³ego lub mo¿esz nagle zachorowaæ,
niezale¿nie od tego, czy jesteœ w m³odym, czy w pode-
sz³ym wieku.

Mam pewne zdjêcie, zrobione przed matur¹, przedsta-
wiaj¹ce mnie i moich czterech przyjació³. Piêciu m³odych,
zdrowych i pe³nych optymizmu ch³opców. Jeden zgin¹³
w wypadku samochodowym, a drugi zmar³ z powodu ciê¿-
kiej choroby. Niepojête, ¿e w³aœnie najsprawniejszy z nas,
sportowiec, musia³ tak ciê¿ko zachorowaæ i umrzeæ! Jego
zegar ¿ycia stan¹³. Wszystkie zegary kiedyœ stan¹, dla
jednych wczeœniej, dla drugich póŸniej.

Po wstrz¹saj¹cej katastrofie w Londynie widzia³em
zdjêcia w gazetach ukazuj¹ce to wydarzenie - na jednym
z nich by³ widoczny zegar. By³ to zegar na peronie, gdzie
sta³ rozbity poci¹g. Wskazówki wskazywa³y godzinê 8:19 -
by³ to moment zderzenia siê poci¹gów. Obok zegara by³o
jeszcze coœ wa¿nego. Wisia³ tam plakat ze s³owami: „PRZY-
GOTUJ SIÊ NA SPOTKANIE TWOJEGO BOGA” (Amos 4,12)!

Jak ma³o by³o tych, którzy przebywaj¹c na dworcu
czytali ten plakat, a jeszcze mniej takich, którzy o nim
myœleli! Ale tamtego dnia te s³owa sta³y siê rzeczywistoœci¹
dla wielu ludzi, którzy musieli spotkaæ siê z Bogiem. Ich
zegar ¿ycia siê zatrzyma³. Obyœ i ty nie przeszed³ obojêtnie
obok tych s³ów! Czy jesteœ gotowy na spotkanie z Bogiem
i czy masz pewne schronienie w Jezusie Chrystusie?
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Norberta, Laurentego

SOBOTA

6

417

2052

157 — 208
2334

822

Albowiem ³ask¹ zbawieni jesteœcie przez wiarê, i to nie
z was: Bo¿y to dar; nie z uczynków, aby siê kto nie
chlubi³. List do Efezjan 2,8-9

Czym na to zas³u¿y³em?

To nieszczêœcie, ta choroba, to niesprawiedliwe
potraktowanie – tak, czym na to wszystko zas³u¿y³em? Mo¿e
nierzadko tak w³aœnie pytamy, zapominaj¹c przy tym, ¿e
w³aœciwie to takim pytaniem kierujemy zarzuty wobec
Boga, bo przecie¿ to On ostatecznie stoi ponad tym
wszystkim. „Los” - jak to krótko ujmujemy, jest ostatecznie
czymœ, co On zsy³a.
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Ale - gdy ktoœ nieoczekiwanie coœ nam sprezentuje,
czy wtedy te¿ pytamy: „Czym na to zas³u¿y³em?”. A co
dopiero, gdy ju¿ w ogóle nie chodzi o ludzi, tylko o zrz¹-
dzenia Bo¿e: zachowanie od niebezpieczeñstwa, powrót
do zdrowia po ciê¿kiej chorobie oraz wiele innych, które
okreœlamy jako „szczêœcie w nieszczêœciu”? Jak¿e szybko
zapominamy o tym, ¿e na ¿adn¹ z tych rzeczy nie
zas³u¿yliœmy i przeoczamy, by Bogu za nie dziêkowaæ.
A jednak niewdziêcznoœæ to grzech – tylko jeden z wielu –
ale za to, byæ mo¿e, najczêstszy.

Naszemu Stwórcy zawdziêczamy nieskoñczenie wiele.
Mimo to wiêkszoœæ ludzi przechodzi przez ¿ycie nie pytaj¹c
w ogóle o Niego, zapominaj¹c jak wielkimi s¹ d³u¿nikami
wobec Boga! A przy tym ka¿dy dzieñ prze¿yty bez Boga,
powiêksza jedynie ten d³ug.

W zamian za to, Bóg pyta o nas. Bóg jest mi³oœci¹. To
dlatego ka¿dy obci¹¿ony swym d³ugiem cz³owiek mo¿e
przyjœæ do Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego. Kto to uczyni³,
zachwyca siê wci¹¿ na nowo w sercu przepe³nionym szcze-
rym uwielbieniem: przebaczenie moich win, podarunek
¿ycia wiecznego, obietnice niebiañskich b³ogos³awieñstw
– czym na to wszystko zas³u¿y³em? To nie moja zas³uga,
lecz Bo¿a nieskoñczona ³aska!
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Roberta, Wies³awa

NIEDZIELA
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158 — 207
----
935

Wziêli wiêc Jezusa i odprowadzili go. A On, dŸwigaj¹c
krzy¿ swój, szed³ na miejsce, zwane Trupi¹ Czaszk¹,
co po hebrajsku zwie siê Golgota, gdzie go ukrzy¿owali,
a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a po-
œrodku Jezusa. Ewangelia Jana 19,16-18

„Wziêli wiêc Jezusa i odprowadzili go” – s³owa te
ods³aniaj¹ ogrom winy cz³owieka i stanowi¹ najwy¿szy
wyraz jego bezbo¿nych uczynków i przepe³niaj¹cej serce
nienawiœci oraz buntu do wszystkiego co Bo¿e. „A On,
dŸwigaj¹c krzy¿ swój, szed³” – w tych s³owach natomiast
dostrzegamy cudowne zwyciêstwo Bo¿ej mi³oœci nad z³em
cz³owieka i jego nienawistnymi d¹¿eniami. To nie cz³owiek
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odebra³ Mu ¿ycie – On sam je po³o¿y³ (Jana 10,18).
Z Jego strony nie ma ¿adnego oporu, nie ma oci¹gania siê,
wzbraniania czy wyrazów ¿alu. Zamiast tego widzimy
czynn¹ ochoczoœæ i gor¹c¹ mi³oœæ, które mimo lêku i ca-
³ej ohydy czekaj¹cych na Niego najg³êbszych doœwiadczeñ,
o których wiedzia³ i przed którymi siê wzdryga³, gna³y Go
na miejsce zwane Trupi¹ Czaszk¹. Ka¿dy Jego krok w kie-
runku Golgoty w rzeczywistoœci trz¹s³ w posadach ca³ym
królestwem szatana.

Tam te¿ „ukrzy¿owali go”. Ukrzy¿owany Chrystus jest
odpowiedzi¹ Boga na podstêpne k³amstwo szatana z ogro-
du Eden, którym skutecznie uda³o mu siê zasiaæ w ludzkim
sercu w¹tpliwoœci w mi³oœæ i dobroæ Bo¿¹. Gdyby Bóg kaza³
nam samym ¿¹æ gorzkie ¿niwo naszej rebelii i upadku
w grzech, nie moglibyœmy siê u¿alaæ – nie by³oby to nie-
sprawiedliwe. On jednak wzi¹³ tê sprawê w swe w³asne
rêce, aby rozproszyæ ciemnoœæ i obaliæ moc szatana przez
ten nieporównany i przekonuj¹cy dowód Jego mi³oœci do
nas.
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Seweryna, Maksyma

PONIEDZIA£EK

8
Jeœli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg
i sprawiedliwy i odpuœci nam grzechy, i oczyœci nas od
wszelkiej nieprawoœci.

1. List Jana 1,9

Trzy pytania

Aby lepiej zrozumieæ przytoczony dzisiaj werset
biblijny, odpowiedzmy sobie na trzy pytania:

- Co to jest grzech? Grzechem jest wszystko to, co
pochodzi z wnêtrza tj. z serca cz³owieka, istoty, jak¹ jest
w swojej SKA¯ONEJ naturze. Grzech to radykalne, ale
prawdziwe i realistyczne pojêcie. Grzechem jest wszelkie
z³o, które jako ludzie wyrz¹dzamy Bogu, sobie samym oraz

416

2054

159 — 206
007

1050
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sobie nawzajem: czczenie bo¿ków – idoli  i w³asnego „ja”,
nienawiœæ, zazdroœæ i chciwoœæ, g³upota, haniebne myœli
i czyny, fa³sz, k³amstwa, oszustwa, kradzie¿e. Grzechem
jest te¿  nasze odrzucanie Boga i pozorowanie pobo¿noœci,
niepos³uszeñstwo wobec Niego i w³asnowola, lekcewa¿enie
Jego przykazañ.

- Czym jest wyznanie? Nie jest to jedynie stwierdzenie
w rodzaju: „Nikt nie jest doskona³y, ka¿dy ma swoje s³abe
strony i pope³nia b³êdy”. Nie, prawdziwe wyznanie ozna-
cza, ¿e jesteœmy w pe³ni œwiadomi naszej winy i potrafimy
okreœliæ nasze grzechy. Przyznajemy siê przed Bogiem bez
¿adnego usprawiedliwienia do wszystkiego, co uczy-
niliœmy, tym samym potwierdzaj¹c, ¿e jesteœmy winni
i zas³u¿yliœmy na karê.

- Czym jest przebaczenie? Jest to Bo¿a odpowiedŸ na
nasze wyznanie. Jednak Bóg nie mówi do nas: „Wszystko
w porz¹dku, nic siê takiego z³ego nie sta³o!”. Nie, wrêcz
przeciwnie!  Bóg wskazuje, ¿e Jego Syn, Jezus Chrystus,
musia³ ponieœæ na krzy¿u wszystkie nasze grzechy. Dlatego,
¿e Pan Jezus to uczyni³, Bóg mo¿e nam teraz wybaczyæ.
Tym sposobem nasz d³ug zosta³ zap³acony, a grzech na
wieki wymazany. Bóg nigdy wiêcej nie bêdzie go wypo-
mina³, kto prawdziwie opar³ siê wiar¹ na Jego zapewnieniu
o przebaczeniu.
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Pelagii, Felicjana

WTOREK
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160 — 205
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Dzieje Apostolskie 3,19

Przeto upamiêtajcie i nawróæcie siê, aby by³y zg³adzone
grzechy wasze.

POKUTA I NAWRÓCENIE

Ju¿ od dawna ludzie nie lubi¹ s³owa „pokuta”, i dlatego
te¿ prawie nie s³yszy siê go z kazalnicy. Wielu dzisiejszych
tak zwanych „chrzeœcijan” nie wie w ogóle, co S³owo
Bo¿e ma na myœli, kiedy mówi o pokucie. Uwa¿aj¹ oni, ¿e
pokuta to pewnego rodzaju ¿al z powodu pope³nionego
grzechu, dlatego mówi¹: „Bardzo mi przykro, ¿e to uczy-
ni³em”, a potem nadal ¿yj¹ tak, jak poprzednio.

Sam ¿al, który niejednokrotnie odczuwamy, nie wy-
starczy. Judasz Iskariot odczu³ pewien ¿al, ¿e zdradzi³
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Pana Jezusa - targa³y nim wyrzuty sumienia, lecz nigdy
prawdziwie nie pokutowa³. Prawdziwa pokuta oznacza
zawrócenie z poprzedniej drogi; za³amanie siê przed
Bogiem, z takim wyznaniem, jak to czytamy w Ksiêdze
Izajasza 6,5: „Biada mi! Zgin¹³em, bo jestem cz³owiekiem
nieczystych warg”. Kiedy Hiob pozna³, kim jest jako cz³owiek
w Bo¿ych oczach, powiedzia³: „Przeto¿ ¿a³ujê i pokutujê
w prochu i w popiele” (Joba 42,6, BG).

Oto jest prawdziwa pokuta, jaka dokonuje siê przez
dzia³anie Ducha Œwiêtego i S³owa Bo¿ego w sercu cz³o-
wieka. Poznanie grzechu, uznanie go przed Bogiem oraz
wyznanie go wobec Niego, jest pierwszym krokiem do
w³aœciwej pokuty.

Kto wiêc z prawdziwym ¿alem w duszy przyjdzie do
Boga, do tego On kieruje s³owa: „Uwierz w Pana Jezusa,
a bêdziesz zbawiony” (Dz. Ap. 16,31). Takiemu cz³owiekowi
Bóg daruje wiarê, która zbawia, gdy¿ pokuta i wiara id¹
ze sob¹ w parze.

Kto tak uczyni, otrzyma w darze zbawiaj¹c¹ wiarê,
wiarê w zmar³ego i zmartwychwsta³ego Zbawiciela. On
jest ub³aganiem za grzechy nasze, a Bóg okazuje sw¹
sprawiedliwoœæ przez to, ¿e ka¿demu, kto szczerze wyzna
Mu swoje grzechy, przebacza, daje pokój, radoœæ i wie-
czny dzia³ w domu Ojca w niebie.
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Bogumi³a, Ma³gorzaty

ŒRODA
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161 — 204
105

1324

Gdy tedy szli drog¹, rzek³ ktoœ do niego: Pójdê za
tob¹, dok¹dkolwiek pójdziesz.

Ewangelia £ukasza 9,57

Gdy deklarujemy, ¿e chcemy naœladowaæ Pana
Jezusa, nasz Zbawiciel bada, jakie s¹ nasze motywy:
- Czy szukamy uznania ze strony Pana czy ludzi?
- Czy jesteœmy gotowi coœ dla Niego poœwiêciæ?
- Czy naprawdê chodzi nam o to, aby GO naœladowaæ
  i byæ przy NIM?

W dzisiejszym wersecie z Biblii czytamy, ¿e pewien
mê¿czyzna chcia³ zostaæ naœladowc¹ Chrystusa. Pan
Jezus odpowiada mu: „Lisy maj¹ jamy, a ptaki niebieskie



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
10 czerwca 2015

gniazda, lecz Syn Cz³owieczy nie ma, gdzie by g³owê
sk³oni³”. Tym samym da³ mu do zrozumienia, ¿e naœla-
duj¹c Go, nie zdobêdzie ¿adnych ziemskich majêtnoœci.
Ten, kto chce naœladowaæ Pana, musi byæ gotowy
zrezygnowaæ z wszelkich wygód. Je¿eli sam Mistrz nie
posiada³ na ziemi w³asnego domu, tym bardziej nie móg³
obiecaæ go swoim uczniom.

W S³owie Bo¿ym nie czytamy, ¿eby ten cz³owiek
póŸniej zosta³ naœladowc¹ Pana. Czy odpowiedŸ Jezusa
by³a za szorstka? A mo¿e ten cz³owiek oczekiwa³, ¿e
zostanie przyjêty  z radoœci¹? Oczywiœcie, Pan bardzo
siê cieszy, jeœli zamierzamy Go naœladowaæ, ale te¿ nie
pozostawia ¿adnych z³udzeñ, jeœli chodzi o skutki tej
decyzji.

On musi byæ najwa¿niejszy. Musimy odsun¹æ nasze
w³asne sprawy na plan dalszy i wzi¹æ pod uwagê ró¿ne
niedogodnoœci. Jeœli jednak Pan bêdzie dla nas wiele
znaczy³, ³atwiej bêdzie nam znieœæ odrzucenie ze strony
œwiata. Bo czy¿ nasz Pan nie jest wart tego, abyœmy
ca³ym sercem pragnêli Go naœladowaæ?
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CZWARTEK
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Barnaby, Radomira
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162 — 203
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1440

[Mi³oœæ] nie myœli nic z³ego, nie raduje siê z niesprawie-
dliwoœci, ale siê raduje z prawdy; wszystko zakrywa,
wszystkiemu wierzy, wszystkiego siê spodziewa,
wszystko znosi. 1. List do Koryntian 13,5-7

Istota mi³oœci (2)
Wymienione w dzisiejszym fragmencie S³owa Bo¿ego

trzy cechy mi³oœci ucz¹ nas, ¿e prowadzi ona nie tylko do
rezygnacji z w³asnego Ja, ale ¿e ma tak¿e autentyczn¹
radoœæ z wszystkiego, co jest prawdziwe i œwiête. 1. Mi³oœæ
nie myœli nic z³ego: Z natury szybcy jesteœmy do tego, by
wyobra¿aæ sobie coœ z³ego i przypisywaæ innym z³e motywy.
Mi³oœæ nie liczy siê z obecnoœci¹ z³a, dopóki nie ma na ni¹
autentycznego dowodu. 2. Mi³oœæ nie raduje siê z niespra-
wiedliwoœci: Niestety, zepsuta natura cz³owieka odnajduje
przyjemnoœæ w zajmowaniu siê z³em. Mi³oœæ unika odkry-
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wania go i wydobywania na œwiat³o dzienne. 3. Mi³oœæ siê
raduje z prawdy: Cia³o, owa zmys³owa natura cz³owieka,
nie jest œwiête i ma upodobanie w zajmowaniu siê z³em.
Mi³oœæ jest œwiêta i ma radoœæ w zajmowaniu siê prawd¹.
Przy tym mi³oœæ nie jest wcale œlepa – zna prawdê i ceni j¹.

Ostanie cztery cechy przedstawiaj¹ niez³omn¹ ener-
giê mi³oœci; kto j¹ posiada, bêdzie utrzymywany przez ni¹
wpoœród wrogo usposobionego œwiata. 1. Mi³oœæ wszystko
zakrywa (dos³. wszystko znosi, tzn. jest w stanie wiele unieœæ,
nie podnosi sprawy do rangi afery przy byle okazji): Z na-
tury potrafimy znieœæ jedynie niewiele bez irytacji, nie
nosz¹c urazy. Mi³oœæ potrafi znieœæ wszystko – czêsto nawet
milcz¹co. 2. Mi³oœæ wszystkiemu wierzy: Z natury jesteœmy
nieufni. Mi³oœæ nie jest podejrzliwa i udziela kredytu zaufa-
nia, je¿eli nie ma bezpoœredniego dowodu na zaistnienie
z³a – nawet wobec wielu rzeczy, które mog¹ wzbudzaæ
w¹tpliwoœci. 3. Mi³oœæ wszystkiego siê spodziewa (ma na-
dziejê): Zwykle jesteœmy gotowi, aby pomawiaæ innych i po-
dejrzewaæ u nich coœ z³ego. Mi³oœæ zawsze widzi raczej
to, co dobre, zamiast tego, co z³e. Jest dobrej myœli, ma
nadziejê – pomimo wielu rzeczy, które mog¹ wydawaæ siê
beznadziejne. 4. Mi³oœæ wszystko znosi (jest w stanie
wszystko znieœæ, przetrwaæ ka¿dy kryzys): Z natury zak³a-
damy to, co najgorsze, szybko wyzbywamy siê nadziei.
Gdzie nie ma nadziei, tam nie ma te¿ si³y do dŸwigania
ciê¿arów. Mi³oœæ, która we wszystkim ma nadziejê, wzma-
cnia tych, którzy j¹ posiadaj¹, do wytrwania – nawet w ob-
liczu przeciwnoœci i zniechêcenia.
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Janiny, Onufrego

PI¥TEK
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Mi³oœæ nigdy nie ustaje (…). Teraz wiêc pozostaje wiara,
nadzieja, mi³oœæ, te trzy; lecz z nich najwiêksza jest
mi³oœæ. 1. List do Koryntian 13,8.13

Nieprzemijaj¹ca i wiecznie trwa³a MI£OŒÆ

Mi³oœæ nigdy nie zawodzi i nie s³abnie. Proroctwa
przemin¹, maj¹c koniec w ostatecznym wype³nieniu. Jêzyki
ustan¹ wraz z koñcem podzielenia narodów. Poznanie
musimy pomna¿aæ przez ca³e ¿ycie – jest to tylko dowodem
na nasz¹ niewiedzê. Jest ono zawsze cz¹stkowe. W stanie
doskona³oœci to cz¹stkowe poznanie na zawsze siê
zakoñczy. W niebiañskiej rzeczywistoœci poznanie prawdy
osi¹gnie pe³niê. Zrozumienie bêdzie doskonale. Aby
przybli¿yæ nieco obecny stan naszego cz¹stkowego
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poznania, aposto³ u¿ywa obrazu dziecka, które potrafi
myœleæ, mówiæ i oceniaæ jedynie jak dziecko. Lecz gdy
wyrasta na doros³ego mê¿a, pozostawia za sob¹ swój
dzieciêcy stan. Tak te¿ i my, dopóki jeszcze jesteœmy w ziem-
skim ciele, jesteœmy w znacznej mierze zmuszeni, aby myœleæ
o duchowych rzeczach w u³omnych naturalnych pojêciach
i pojmowaæ je na sposób ludzki. Co siê tyczy prawdy, wi-
dzimy j¹ tylko niewyraŸnie. Jesteœmy podobni do takich,
którzy ogl¹daj¹ przedmioty przez pó³przeŸroczyste medium,
przez co obraz jest zamglony. W doskona³oœci bêdziemy
widzieæ twarz¹ w twarz. Tak, jak sami jesteœmy poznani
przez Boga, poznamy kompletnie prawdê, która ju¿ dziœ
jest ca³kowicie objawiona, ale rozumiana tylko czêœciowo.

„Teraz wiêc pozostaje wiara, nadzieja, mi³oœæ, te trzy;
lecz z nich najwiêksza jest mi³oœæ.” W stanie niebiañskim
nasza wiara dojdzie do ogl¹dania. Równie¿ nadzieja znajdzie
koniec w jej wype³nieniu. Pozostanie jedynie mi³oœæ. Wiara
i nadzieja s¹ nieocenionymi towarzyszami podró¿y, lecz
u drzwi wprowadzaj¹cych do wspania³oœci rozstaniemy
siê z nimi na zawsze. Tylko jedn¹ rzecz zabierzemy z sob¹
do nieba – mi³oœæ! Jednak¿e wiersz ten mówi o obecnym
stanie i pokazuje nam, ¿e nawet teraz mi³oœæ posiada
najwy¿sz¹ wartoœæ. Tak te¿ byæ musi, poniewa¿ mi³oœæ
jest natur¹ Boga – i dlatego jest wieczna.
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Lucjana, Antoniego

SOBOTA

13
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164 — 201
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Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie
masz, kto by rozumia³, nie masz, kto by szuka³ Boga;
Wszyscy zboczyli, razem stali siê nieu¿ytecznymi, nie
masz, kto by czyni³ dobrze, nie masz ani jednego (...)
Nie ma bojaŸni Bo¿ej przed ich oczami.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 3,9-20

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 3,9-20

List do Rzymian 3,10-12.18

Wiersze 9-18 Listu do Rzymian 3 bezkompromisowo
opisuj¹ ca³¹ winê wszystkich ludzi. Przywileje ¯yda nie
czyni¹ go lepszym od poganina. To, ¿e zarówno ¯ydzi jak
i Grecy ¿yj¹ w grzechu, jest oczywiste. Nie jest to wniosek
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aposto³a, gdy¿ Pismo Œwiête ju¿ wczeœniej o tym mówi³o,
co podkreœlaj¹ cytaty z Psalmów i z Ksiêgi Izajasza.

„Nie ma ani jednego sprawiedliwego”- có¿ za os¹d
moralnoœci cz³owieka! Rozum cz³owieka jest zepsuty
przez grzech, cz³owiek nie ma ¿adnego pragnienia, by
byæ blisko Boga, chodzi w³asnymi drogami, nie posiada
nic, co Bóg móg³by u¿yæ, nie ma w nim nic dobrego! Có¿
za chara-kterystyka! Wszystkie grzechy s¹ wynikiem
wrogoœci wobec Boga, przed którym cz³owiek nie okazuje
¿adnej bojaŸni.

Zakon kiedyœ oskar¿a³ tych, którzy byli pod jego
panowaniem, czyli ¯ydów. Zakon pokazuje tak¿e wszyst-
kim ludziom ca³¹ obrzydliwoœæ grzechu w Bo¿ych oczach.
Niepodwa¿alne jest, ¿e ca³y œwiat bêdzie s¹dzony przez
Boga. Jednak zakon mo¿e jedynie pokazaæ grzech i od-
wieœæ od grzechu, ale nie jest w stanie pomóc grzeszni-
kowi. Mo¿e potêpiæ, ale nie mo¿e go usprawiedliwiæ przed
Bogiem. Z uczynków zakonu nie bêdzie usprawiedliwiony
przed nim ¿aden cz³owiek.
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Elizy, Bazylego

NIEDZIELA

14

414

2058

165 — 200
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Panie, (…) ba³em siê bowiem ciebie, ¿eœ cz³owiekiem
surowym; bierzesz, czego nie po³o¿y³eœ, i ¿niesz, czego
nie posia³eœ. Ewangelia £ukasza 19,21

Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego
jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.

Ewangelia Jana 3,16

Szatan zaszczepi³ w cz³owieku fa³szywe przekonanie,
¿e Bóg jest surowym, szorstkim panem. Daj¹c nam
najwy¿szy dar, którego nie by³y w stanie obj¹æ nawet
niebiosa – swojego w³asnego umi³owanego Syna – Bóg
udowodni³, ¿e u Niego jest pe³nia mi³oœci. Gdy chwalebne
œwiat³o tej mi³oœci przeniknie do serca cz³owieka,
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tyrañskiemu królestwu szatana zostaje po³o¿ony kres. Jezus
zosta³ podniesiony na drzewo krzy¿a i to Jego wywy¿szenie
objawi³o ca³¹ prawdê. K³amstwo zosta³o obna¿one, ust¹pi³a
ciemnoœæ najg³êbszej niewiedzy, daj¹c miejsce œwiat³u –
to Bóg zatriumfowa³.

Jak¿e wielk¹ jest chwa³a Golgoty! To przez jej
promienne œwiat³o zostaliœmy obudzeni z g³êbokiej nocy
i stanu uœpienia jak przez wschodz¹ce s³oñce, które og³asza
wszem i wobec, ¿e nastaje dzieñ. Przepe³nieni zdumieniem
i podziwem wo³amy: „A jednak, Bóg nas mi³owa³!” Wraz
z Jego S³owem przysz³a œwiat³oœæ, a z ni¹ prawdziwa
wolnoœæ. Zas³ony ciemnoœci zosta³y rozdarte i nasze dusze
wesz³y w sferê Bo¿ego, niegasn¹cego œwiat³a. Jak¿e
cudowna mi³oœæ zosta³a zademonstrowana w krzy¿u Pana
Jezusa Chrystusa!

Ów m¹¿ na krzy¿u dŸwiga na
swych barkach moje winy
i pe³en wstydu s³yszê ja
wœród szyderstw w³asne kpiny.
To grzechy me przybi³y Go,
kaza³y znieœæ cierpienie;
w wygas³ym swoim tchu On da³
mi ¿ycie i zbawienie!
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Wita, Jolanty

PONIEDZIA£EK

15
Czy Murzyn mo¿e odmieniæ swoj¹ skórê, a pantera swo-
je prêgi? A czy wy, przywykli do z³ego, mo¿ecie dobrze
czyniæ? Ksiêga Jeremiasza 13,23

414

2059

166 — 199
346

1929

W ubieg³ych stuleciach badacze Afryki odkryli, ¿e
niektóre plemiona murzyñskie potrafi¹ przygotowaæ bardzo
jasn¹ farbê, któr¹ maluj¹ swoje cia³a, aby zmieniæ kolor
skóry z czarnej na bia³¹. W dzisiejszych czasach afrykañskie
kobiety i mê¿czyŸni maj¹ u³atwione zadanie. Kupuj¹
bowiem w drogerii œrodek wybielaj¹cy i efekt jest ten
sam.

Wszyscy dobrze wiemy, ¿e z czarnego nie da siê
zrobiæ bia³ego i odwrotnie. Nie pomog¹ tu ¿adne œrodki.
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Przypomina o tym wiersz z Biblii: „Czy Murzyn mo¿e
odmieniæ swoj¹ skórê, a pantera swoje prêgi? A czy wy,
przywykli do z³ego, mo¿ecie dobrze czyniæ?” (Jer. 13,23).
Nie, dla Murzyna niemo¿liwe jest pozbyæ siê swojej czarnej
skóry i zamieniæ j¹ na bia³¹. Równie¿ dzika pantera nie
mo¿e odmieniæ swoich prêg.

Identycznie jest z natur¹ cz³owieka. Nie mo¿e on
uczyniæ nic dobrego, gdy¿ ma grzeszn¹ naturê i od
urodzenia posiada sk³onnoœæ do czynienia z³a. Nie jest on
z natury neutralny, jak próbuj¹ udowadniaæ niektórzy
filozofowie, lecz jest grzeszny przez dziedzictwo grzechu
i ca³kowicie niezdolny, aby stan¹æ przed œwiêtym Bogiem.
Ale Bogu niech bêd¹ dziêki, ¿e dla wszystkich, którzy w
œwietle Jego S³owa poznaj¹ swój zgubny stan, przygotowa³
cud, o którym czytamy w Ksiêdze Izajasza 1,18: „Choæ
wasze grzechy bêd¹ czerwone jak szkar³at, jak œnieg
zbielej¹”.

Pewien Murzyn na zgromadzeniu ewangelizacyjnym
powiedzia³ do s³uchaj¹cych: „Posiadam czarn¹ twarz, ale
moje serce jest bia³e, bo zosta³o obmyte krwi¹ Jezusa
Chrystusa. Wy macie bia³e twarze, ale mo¿e wasze serca
s¹ czarne. Pozwólcie wybieliæ je krwi¹ Pana Jezusa,
Zbawiciela!”.
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Aliny, Benona
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Star³em jak ob³ok twoje wystêpki, a twoje grzechy
jak mg³ê. Ksiêga Izajasza 44,22

Czy zaobserwowa³eœ, jak szybko wiatr rozprasza ciemne,
burzowe chmury na niebie, aby za chwilê mog³o ukazaæ siê
piêkne, bezchmurne niebo, ton¹ce w promieniach s³oñca?
Czy pragniesz, by w twoim duchowym ¿yciu mia³o miejsce
podobne zjawisko? Bóg zapewnia, ¿e jest to mo¿liwe, mówi
On: „Star³em jak ob³ok twoje wystêpki…”.

Gdy siê zastanowimy nad tym, stwierdzimy, ¿e rzeczy-
wiœcie grzechy s¹ powodem tego, i¿ w naszym ¿yciu zapa-
nowa³a ciemnoœæ. Biblia pokazuje, ¿e „zap³at¹ za grzech
jest œmieræ” (Rzym. 6,23), tak duchowa, jak i fizyczna;
z powodu grzechu zas³u¿yliœmy na karê wiecznego potê-
pienia, jednak¿e Bóg oferuje nam mo¿liwoœæ jej unikniêcia
i otrzymanie „daru ³aski”, którym jest ¿ycie wieczne.
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W jaki sposób Bóg mo¿e spe³niæ tê obietnicê? On
pos³a³ w³asnego Syna, którego wyda³ na œmieræ krzy¿ow¹
za nasze winy: „Bóg zaœ daje dowód swojej mi³oœci ku
nam przez to, ¿e kiedy byliœmy jeszcze grzesznikami,
Chrystus za nas umar³” (Rzym. 5,8). Chrystus Pan przela³
swoj¹ krew, która jedynie by³a w stanie „zetrzeæ” nasze
przewinienia. S³owo Bo¿e jednoznacznie stwierdza: „Krew
Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego
grzechu” (1. Jana 1,7).

A Ty, czy nie pragniesz, aby Bóg przez moc krwi Jezusa
Chrystusa usun¹³ równie¿ i Twoje grzechy? On chce, abyœ
spêdzi³ „bezchmurn¹” wiecznoœæ u boku Tego, który jest
„s³oñcem sprawiedliwoœci”. Stanie siê to, jeœli tylko z wiar¹
wyznasz Mu swoje grzechy! B¹dŸ przekonany o prawdzi-
woœci tych s³ów: „Jeœli wyznajemy grzechy swoje, wierny
jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuœci nam grzechy, i oczyœci
nas od wszelkiej nieprawoœci” (1. Jana 1,9).

Czy pragniesz wolnym od grzechów swych byæ?
Jest moc w œwiêtej krwi, moc w œwiêtej krwi.
O, pójdŸ, byœ zawsze pokojem móg³ ¿yæ,
Gdy¿ nas œwiêta oczyszcza krew.

Czy chcia³byœ bielszym byæ, bielszym ni¿ œnieg?
Jest moc w œwiêtej krwi, moc w œwiêtej krwi.
Dla serc zbola³ych najlepszy w niej lek.
Oczyszczenie jest w œwiêtej krwi.
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Laury, Marcjana

ŒRODA
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414

2100

168 — 197
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2118

Dzieje Apostolskie 24,16

Przy tym sam usilnie staram siê o to, abym wobec
Boga i ludzi mia³ zawsze czyste sumienie.

Pewna wierz¹ca dziewczyna zosta³a zaproszona przez
m³odego mê¿czyznê na koncert rockowy, jednak
grzecznie odmówi³a. Wkrótce zaprosi³ j¹ na dyskotekê.
Znów odrzuci³a zaproszenie. Spróbowa³ wiêc po raz
trzeci. Tym razem chcia³ j¹ zabraæ na prywatkê stu-
denck¹. Kiedy ponownie odmówi³a, nie wytrzyma³ i zawo-
³a³ oburzony: „Nie chodzisz na koncerty rockowe! Nie
tañczysz! Nie chodzisz na prywatki! Czym wiêc siê
cieszysz?!”. Jej odpowiedŸ jest lekcj¹ dla nas wszystkich:
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„To, co sprawia mi radoœæ, to byæ w stanie ka¿dego
wieczoru pójœæ spaæ ze spokojn¹ g³ow¹ i czystym sumie-
niem. Cieszê siê, gdy wstajê rano bez kaca i nie muszê
mieæ poczucia winy w zwi¹zku z tym, co robi³am poprzed-
niego wieczoru. Jestem zadowolona, ¿e nie uczyni³am
niczego, czego póŸniej musia³abym siê wstydziæ. Moj¹
najwiêksz¹ radoœci¹ jest podobaæ siê mojemu Panu”.

M³ody cz³owiek s³ucha³ oniemia³y. I nigdy wiêcej
jej nie zaprosi³. Ktokolwiek przyszed³ do Pana Jezusa
Chrystusa w wierze i doœwiadczy³, czym jest czyste su-
mienie dziêki Bo¿emu przebaczeniu, mo¿e trwaæ w szczê-
œliwej spo³ecznoœci z Panem i „zachowywaæ siebie nie
splamionym przez œwiat” (Jak. 1,27).

Dzisiaj ta m³oda kobieta jest ¿on¹ chrzeœcijanina,
cz³owieka w pe³ni oddanego Chrystusowi. On rozumie
i podziela jej przekonania, a ona cieszy siê, ¿e nie musi
nosiæ baga¿u swojej grzesznej przesz³oœci. Jej radoœci¹
jest byæ prawdziw¹ pomoc¹ swemu mê¿owi i dzieciom.
Jest wdziêczna Panu, ¿e mo¿e byæ przyk³adem dla innych
m³odych dziewcz¹t, które równie¿ staj¹ dziœ przed po-
dobnymi wyzwaniami i pokusami.
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Marka, El¿biety

CZWARTEK
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Tym zaœ, którzy ¿yj¹ w stanie ma³¿eñskim, nakazujê nie
ja, lecz Pan, a¿eby ¿ona mê¿a nie opuszcza³a, a jeœliby
opuœci³a, niech pozostanie niezamê¿na albo niech siê z
mê¿em pojedna; niech te¿ m¹¿ z ¿on¹ siê nie rozwodzi.
Pozosta³ym zaœ mówiê ja, nie Pan: Jeœli jakiœ brat ma ¿o-
nê pogankê, a ta zgadza siê na wspó³¿ycie z nim, niech siê
z ni¹ nie rozwodzi; i ¿ona, która ma mê¿a poganina, a ten
zgadza siê na wspó³¿ycie z ni¹, niech siê z nim nie rozwodzi.
Albowiem m¹¿ poganin uœwiêcony jest przez ¿onê i ¿ona
poganka uœwiêcona jest przez wierz¹cego mê¿a; inaczej
dzieci wasze by³yby nieczyste, a tak s¹ œwiête. A jeœli
poganin chce siê rozwieœæ, niech¿e siê rozwiedzie; w takich
przypadkach brat czy siostra nie s¹ niewolniczo zwi¹zani,
gdy¿ do pokoju powo³a³ was Bóg. Bo sk¹d¿e wiesz, ¿ono,
¿e zbawisz mê¿a? Albo sk¹d wiesz, mê¿u, ¿e zbawisz ¿onê?

1. List do Koryntian 7,10-16
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Wszyscy wiemy, ¿e ma³¿eñstwo to jeden z takich
obszarów w tym œwiecie, w którym œwiêta wola Boga jest
permanentnie deptana. Równie¿ i my jako wierz¹cy
znajdujemy siê w niebezpieczeñstwie, aby przej¹æ myœle-
nie œrodowiska, którym jesteœmy otoczeni i nie widzieæ
tych spraw w klarownym œwietle Boga.

Dla tych, którzy s¹ w ma³¿eñstwie, aposto³ nie daje
w³asnych rad, ale bezpoœredni nakaz Pana – ¿ona ma nie
opuszczaæ mê¿a. Jeœliby go opuœci³a, ma pozostaæ nieza-
mê¿n¹ albo siê z mê¿em pojednaæ. Równie¿ i m¹¿ ma siê
z ¿on¹ nie rozwodziæ.

Nastêpnie aposto³ zajmuje siê trudnym przypadkiem,
gdy wierz¹cy ma niewierz¹c¹ ¿onê lub na odwrót. Nie jest
tu mowa o sytuacji, w której wierz¹ca osoba poœlubia
niewierz¹c¹ – to jest ewidentnie wbrew myœli Pana (2. Kor
6,14). Tutaj chodzi o ma³¿eñstwa mieszane, w których
jedna ze stron nawróci³a siê w trakcie trwania ma³¿eñstwa.
W tym przypadku zwi¹zek z niewierz¹cym nie zanieczysz-
cza wierz¹cego. Wrêcz przeciwnie –  to niewierz¹cy ma³-
¿onek i dzieci narodzone z tego zwi¹zku s¹ uœwiêcone.
Uœwiêcenie i œwiêtoœæ nie oznaczaj¹ stanu duchowego,
który stawia ich w ¿ywej relacji z Bogiem i daje zbawienie.
Tu zawarta jest myœl, ¿e przez wierz¹cego zwi¹zek ów
jest czysty i uznany przez Boga, a wierz¹cy mo¿e w nim
pozostaæ. Poddaj¹c siê pod prowadzenie Pana, przyjmu-
jemy z Jego rêki to, do czego dopuœci³ – nawet w trudnych
przypadkach, gdy niewierz¹cy partner opuszcza swego
wierz¹cego ma³¿onka.
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Gerwazego, Protazego

PI¥TEK
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Có¿ jeszcze nale¿a³o uczyniæ mojej winnicy, czego ja
jej nie uczyni³em? Dlaczego oczekiwa³em, ¿e wyda
szlachetne grona, a ona wyda³a z³e owoce?

Ksiêga Izajasza 5,4

414

2101

170 — 195
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Przytoczony cytat to kluczowe miejsce Starego
Testamentu. W scenie, z której pochodzi, widzimy proroka
œpiewaj¹cego Panu ulubion¹ Jego pieœñ. Treœæ tej pieœni,
zaadresowanej do mieszkañców Judy i Jerozolimy, dotyczy
winnicy nale¿¹cej do Umi³owanego. Winnica ta jest
obrazem narodu izraelskiego. Bóg pielêgnowa³ j¹ troskli-
wie, zaopatruj¹c w szlachetne szczepy. Czyni³ wszystko,
by mog³a przynieœæ obfity owoc, jednak¿e ona zrodzi³a
jedynie dzikie winogrona. Oczekiwa³ j¹ wiêc smutny los –
musia³a zostaæ zniszczona.
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Pieœñ ta podsumowuje przes³anie Starego Testa-
mentu: cz³owiek jest grzesznikiem. Izrael posiada³ przy-
wileje, jakich nie mia³ ¿aden inny naród, ale jako
buntowniczy i w³asnowolny ci¹gle sprzeniewierza³ siê Bogu.
W tym znaczeniu jest  on obrazem ca³ej ludzkoœci.

Stary Testament jest histori¹ cz³owieka – czy w Ede-
nie, czy w sprawowaniu rz¹dów po potopie, czy po na-
daniu Bo¿ego prawa, w s³u¿bie kap³añskiej, w okresie
bezkrólewia czy pod panowaniem królów – w ka¿dej re-
lacji, w jakiej cz³owiek zosta³ postawiony, zawiód³ i nie
sprosta³ swej odpowiedzialnoœci. Nawet zakon Moj¿esza
nie da³ cz³owiekowi ¿ycia, poniewa¿ ten nie by³ w stanie
wype³niæ jego przykazañ. Objawi³ jedynie dobitnie, ¿e
zepsuta natura cz³owieka niczego nie osi¹gnie (Jana 6,63).
Grzeszny z natury cz³owiek jest kompletnie niezdolny,
by wydaæ nawet najmarniejszy owoc dla Boga, a ka¿da
stronica Starego Testamentu œwiadczy o tej smutnej
prawdzie.

W Nowym Testamencie czytamy o innej winnicy –
prawdziwym krzewie winnym (Jana 15,1). To Chrystus –
prawdziwy Izraelem, który w ka¿dym aspekcie wype³ni³
wolê Bo¿¹ i uwielbi³ Go tak, jak nikt inny. Jakie¿ to
cudowne, ¿e wierz¹cy w Niego s¹ ga³¹zkami, latoroœlami,
które trwaj¹c w Nim, przynosz¹ dla Boga wiele owocu
(Jana 15,5.8).
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Diny, Bogny

SOBOTA
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Kto ukrywa wystêpki, nie ma powodzenia, lecz kto je
wyznaje i porzuca, dostêpuje mi³osierdzia.

Przypowieœci Salomona 28,13

Pewnej surowej zimy, w XIX wieku jezioro Neuchâtel
w Szwajcarii silnie zamarz³o. Pewna kobieta, która mia³a
do za³atwienia parê sprawunków po przeciwnej stronie,
postanowi³a wykorzystaæ okazjê – wziê³a pod rêkê kosz
i ruszy³a w drogê po zamarzniêtym lodzie.

Gdy ju¿ tylko parê metrów dzieli³o j¹ od brzegu,
us³ysza³a nagle g³uchy trzask. Zanim zd¹¿y³a zorientowaæ
siê w sytuacji, pêk³ lód pod jej nogami – zaczê³a ton¹æ w
lodowatej wodzie. W ostatnim momencie zdo³a³a uchwy-
ciæ siê krawêdzi pokrywy lodowej. G³oœno wo³aj¹c o po-
moc, oczekiwa³a ratunku.
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Niektórzy mieszkañcy wioski us³yszeli rozpaczliwe
wo³anie i poœpieszyli na pomoc. Jeden z nich opar³ o brzeg
d³ug¹ drabinê, po³o¿y³ j¹ na lodzie i id¹c ostro¿nie po
szczeblach, dotar³ do kobiety. Chwyci³ j¹ za rêkê i próbowa³
wci¹gn¹æ na drabinê, ale odczuwa³ wyraŸny opór, który
uniemo¿liwia³ sprawne przeprowadzenie akcji. Gdy
zauwa¿y³ kosz, który trzyma³a wci¹¿ kurczowo, zawo³a³:
„Puœæ¿e w koñcu ten kosz!” – Gdy nie spotka³ siê z ocze-
kiwanym odzewem, wyrwa³ jej kosz z rêki i cisn¹³ nim
w dal. – „Co robisz?!” – krzyknê³a. – „Mój kosz, mój kosz!
W œrodku jest mój ulubiony kapelusz niedzielny!” – „A co
mnie obchodzi twój kapelusz? Przecie¿ chodzi o twoje
¿ycie, kobieto!” – odpowiedzia³ trzeŸwo mê¿czyzna.

Mo¿e i w Twoim ¿yciu istnieje podobny „kapelusz”,
którego nie chcesz wypuœciæ? Co jeszcze stoi na drodze,
abyœ zosta³ zbawiony? Ukryte grzechy, których nie chcesz
zostawiæ, Ÿli przyjaciele, grzeszne przyzwyczajenia,
relacje? Puœæ¿e je wreszcie! Chodzi o Twoje ¿ycie – ¿ycie
wieczne albo wieczne potêpienie. Uchwyæ siê wyci¹gniêtej
rêki Zbawiciela Jezusa Chrystusa! On z pewnoœci¹
doprowadzi Ciê bezpiecznie do niebiañskiego celu.
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Alicji, Alojzego

NIEDZIELA
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Niech mnie Bóg uchowa, abym mia³ siê chlubiæ z czego
innego, jak tylko z krzy¿a Pana naszego Jezusa Chrys-
tusa List do Galacjan 6,14

Nie ma niczego, co mog³oby równaæ siê z krzy¿em
Golgoty! Jako jedyny w swej wspania³oœci i majestacie
jest centrum samej wiecznoœci. Stanowi niepojêt¹ zagadkê
dla ka¿dej inteligentnej istoty, jako ¿e wypisane s¹ na
nim obok siebie doszczêtne zepsucie i nienawiœæ upad³ego
stworzenia oraz niepojêta dobroæ i mi³oœæ Boga. Widzimy
ów krzy¿, jak wy³ania siê z mg³y i cienia przesz³oœci, jawi¹c
siê w swej promienistej jasnoœci i ponurej czerni, nie-
nagannej wiernoœci i ciemnej zdradzie, sprawiedliwoœci
i grzechu, wspó³czuciu i niepohamowanym okrucieñstwie,
mi³oœci i nienawiœci.



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
21 czerwca 2015

W jego po³ysku odbija siê serce niebios, kontrastuj¹c
z g³êbi¹ z³a i ciemnoœci. Patrz¹c nañ  w cichym podziwie,
odkrywamy ze zdumieniem nieprzejrzane morze ludzkich
win i krystaliczny ocean Bo¿ej ³aski. W ca³ych dziejach
œwiata nie istnieje nic godnego porównania – wszystko przy
nim blaknie. Równie¿ i przysz³oœæ nie przyniesie niczego
donioœlejszego. Zatrzymuj¹c siê przy nim w zamyœleniu,
zauwa¿amy najohydniejszy z grzechów, jaki kiedykolwiek
pope³ni³ cz³owiek w kontraœcie wobec bezgranicznej,
niedoœcignionej ³aski Bo¿ej. Tam mia³ miejsce ostateczny
egzamin moralnoœci cz³owieka; tam te¿ objawi³a siê
niezmierzona g³êbia wspó³czucia Bo¿ego.

Krzy¿ stoi tam, gdzie pa³aj¹ce wrogoœci¹ upad³e istoty
unios³y swe bezbo¿ne, mordercze rêce, zadaj¹c krwawy
cios, na co ich Stwórca odpowiedzia³ niewypowiedzian¹
mi³oœci¹. Widzimy tam nikczemnoœæ cz³owieka, której nie
da siê przeœcign¹æ oraz dowód ³aski i przychylnoœci, jakie-
go Bóg ju¿ nie powtórzy! Da³, co mia³ najdro¿szego – swego
w³asnego Syna. Bezkresne niebiosa nie s¹ w stanie opisaæ
i obj¹æ g³êbi mi³oœci, ³aski i mi³osierdzia Bo¿ego, które
znalaz³y swój wyraz w Golgocie. Cz³owiek nie jest w stanie
ogarn¹æ swym umys³em tego, co mia³o tam miejsce. Mo¿e
jedynie ugi¹æ siê i oddaæ ho³d w cichym podziwie.
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Pauliny, Flawiusza

PONIEDZIA£EK
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Lecz bezbo¿ni s¹ jak wzburzone morze, które nie mo¿e
siê uspokoiæ, a którego wody wyrzucaj¹ na wierzch mu³
i b³oto. Nie maj¹ pokoju bezbo¿nicy - mówi mój Bóg.

Ksiêga Izajasza 57,20-21
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Kogo Biblia ma na myœli, u¿ywaj¹c okreœlenia „bezbo¿-
nicy”? Ludzi, którzy maj¹ w³asne wyobra¿enia o tym, kim
jest Bóg oraz czym jest moralnoœæ. Nie zwracaj¹ oni w
ogóle uwagi na Bo¿e prawo i ustanowione przez Niego
przykazania.

Wiele narodów lekcewa¿y Boga-Stwórcê, czyni¹c sobie
w³asnych bogów, co œci¹ga na nich gniew prawdziwego
Boga, Sêdziego ca³ego œwiata.
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Pewien filozof powiedzia³ kiedyœ: „Nawet najbardziej
pobo¿ny z ludzi nie mo¿e ¿yæ w pokoju, jeœli jego s¹siad
ci¹gle wywo³uje konflikty”. Gwa³towny przyrost liczby
ludnoœci na naszej planecie, a co za tym idzie, ograniczona
przestrzeñ do ¿ycia, powoduje powstawanie ró¿nych
konfliktów, nie sprzyjaj¹c utrzymaniu pokoju miêdzy
ludŸmi. Jeœli wiêc bezbo¿nicy, jak nazywa ich Biblia, zaczn¹
walczyæ ze sob¹, sytuacja stanie siê niebezpieczna. Izajasz
maj¹c to na uwadze, mówi, ¿e tacy ludzie s¹ jak „wzbu-
rzone morze”.

Dobrze wiemy, ¿e wojna oznacza ci¹g³e okrucieñstwo,
niesie zniszczenie i œmieræ. Prorok porównuje niemoralnoœæ
bezbo¿nych ludzi, którzy tak czyni¹, z mu³em i b³otem
wyrzucanym przez fale.

Kiedy Bóg mówi: „Nie maj¹ pokoju bezbo¿nicy”,
oznacza to groŸbê s¹du i przeczucie jego rych³ego na-
dejœcia. Nie myœlmy, ¿e Bóg jest jedynie obserwatorem,
¿e obojêtnie patrzy na to, jak bezbo¿ni realizuj¹ swoje
z³e zamiary!

Jeœli nie wierzysz w Boga, równie¿ nale¿ysz  do grupy
bezbo¿ników. Dzieñ Bo¿ego s¹du jeszcze nie nadszed³.
Ale jest ju¿ najwy¿szy czas, aby ka¿dy, kto w swojej bez-
bo¿noœci odwróci³ siê od Boga, wezwa³ Go, aby otrzymaæ
³askê i przebaczenie.
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Wandy, Zenona
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Albowiem i cia³o nie jest jednym cz³onkiem, ale wieloma.
Jeœliby rzek³a noga: Poniewa¿ nie jestem rêk¹, nie nale¿ê
do cia³a; czy dlatego nie nale¿y do cia³a?

1. List do Koryntian 12,14-15

Koœció³ Bo¿y – ró¿norodnoœæ w jednoœci

Zgromadzenie Bo¿e (Koœció³) z³¹czone zosta³o w jed-
no ze wszystkich wierz¹cych, którzy w jednym Duchu
zostali ochrzczeni w jedno cia³o (1. Kor. 12,13). Chrzest
Ducha, jak wiemy z Dziejów Apostolskich 1,5 i 2 mia³ miejs-
ce jeden raz – w dzieñ Zielonych Œwi¹t. Wówczas to
wierz¹cy poprzez zst¹pienie Ducha Œwiêtego, który w nich
zamieszka³, zostali po³¹czeni z Chrystusem – G³ow¹ w niebie
i miêdzy sob¹ nawzajem.
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Po przedstawieniu prawdy o Zgromadzeniu jako ciele
Chrystusowym, aposto³ przedstawia nam praktykê, jaka
powinna charakteryzowaæ cia³o Chrystusowe na ziemi.
Pos³uguj¹c siê obrazem cz³onków naturalnego cia³a i ich
ró¿nych funkcji, wykazuje, ¿e podobnie jest z cia³em
Chrystusowym, w którym wierz¹cy winni funkcjonowaæ
i dzia³aæ sprawnie jako zjednoczona ca³oœæ. Wyklucza to
wszelki chaos.

Aposto³ przypomina nam, ¿e w ludzkim ciele istnieje
ró¿norodnoœæ w jednoœci: „Albowiem i cia³o nie jest
jednym cz³onkiem, ale wieloma”. Gdyby ka¿da czêœæ cia³a,
kierowana zazdroœci¹ wzglêdem innych, sprawuj¹cych
w organizmie wa¿niejsze funkcje, zaniedba³a sw¹ w³asn¹,
to ró¿norodnoœæ ta zosta³aby szybko zatracona. Powsta³yby
chaos i dysharmonia nie do opanowania. Stopa narzeka,
¿e nie jest rêk¹, a ucho, ¿e nie jest okiem – normalne
i zdrowe funkcjonowanie cia³a jest zak³ócone, bo u¿alaj¹-
ce siê cz³onki nie dzia³aj¹ sprawnie ku po¿ytkowi ca³ego
cia³a. Takiemu zamieszaniu mo¿na zapobiec tylko w je-
den sposób – poprzez rozpoznanie i uznanie faktu, ¿e to
nie cz³owiek, lecz Bóg „umieœci³ cz³onki w ciele, ka¿-
dy z nich tak, jak chcia³”. On przewidzia³ dla ka¿dego
wierz¹cego odpowiednie miejsce i zadania. Gdyby
wszyscy pe³nili tê sam¹ funkcjê, istnienie cia³a nie
by³oby mo¿liwe: "A jeœliby wszystkie by³y jednym
cz³onkiem, gdzie¿ by³oby cia³o?”.
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Jana, Danuty
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1. List do Koryntian 12,20-25

A tak cz³onków jest wiele, ale cia³o jedno. Nie mo¿e
wiêc oko powiedzieæ rêce: Nie potrzebujê ciebie; albo
g³owa nogom: Nie potrzebujê was. Wprost przeciwnie;
te cz³onki cia³a, które zdaj¹ siê byæ s³abszymi, s¹ po-
trzebniejsze, a te, które w ciele uwa¿amy za mniej
zacne, otaczamy wiêkszym szacunkiem, a dla wstyd-
liwych cz³onków naszych dbamy o wiêksz¹ przyzwo-
itoœæ, podczas gdy przyzwoite cz³onki nasze tego nie
potrzebuj¹. Lecz Bóg tak ukszta³towa³ cia³o, i¿ da³ po-
œledniejszemu wiêksz¹ zacnoœæ, aby nie by³o w ciele
rozdwojenia, lecz aby cz³onki mia³y nawzajem o siebie
jednakie staranie.

Koœció³ Bo¿y – jednoœæ w ró¿norodnoœci
We wczeœniejszych wierszach, które rozwa¿yliœmy

wczoraj, aposto³ przedstawi³ nam zasadê ró¿norodnoœci
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w jednoœci, jaka kieruje cia³em Chrystusowym, tj. Koœ-
cio³em Bo¿ym. Teraz pokazuje nam, ¿e istnieje równie¿
jednoœæ w ró¿norodnoœci. Nawet jeœli wiele jest cz³on-
ków, to cia³o jest jedno. Jednak¿e jednoœæ ta by³aby w
najwy¿szym stopniu zagro¿ona, gdyby „wy¿sze” cz³onki
spogl¹da³y pogardliwie na „ni¿sze”. O ile zazdroœæ wobec
innych cz³onków zniszczy³aby ró¿norodnoœæ, to lekcewa-
¿enie i poczucie wy¿szoœci unicestwiaj¹ jednoœæ. Oko
lekcewa¿¹ce rêkê lub g³owa pogardzaj¹ca nogami koñcz¹
jednoœæ cia³a. Znowu dostrzegamy, ¿e istnieje tylko je-
den skuteczny œrodek przeciw tej zarazie: rozpoznanie
i uznanie obecnoœci oraz mocy Bo¿ej. Bóg w taki sposób
po³¹czy³ cia³o w jednoœæ, ¿e ¿aden cz³onek nie mo¿e obejœæ
siê bez drugiego.

Uznanie prawdy o istnieniu jednoœci w lub mimo
ró¿norodnoœci wyklucza rozpowszechnion¹ zasadê
niezale¿noœci – bo chocia¿ ka¿dy cz³onek posiada specy-
ficzn¹ funkcjê, to jednak wszystkie s¹ w najwy¿szym
stopniu zale¿ne od siebie. Nauka o ciele Chrystusowym
streszcza siê zatem w jednym krótkim zdaniu: ¿aden wie-
rz¹cy nie posiada wyj¹tkowego znaczenia (w. 14-19),
a wszystkie cz³onki s¹ zale¿ne od siebie nawzajem (w. 20-
25).
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£ucji, Wilhelma

CZWARTEK
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A Jezus znowu przemówi³ do nich tymi s³owy: Ja jestem
œwiat³oœci¹ œwiata; kto idzie za mn¹, nie bêdzie chodzi³
w ciemnoœci, ale bêdzie mia³ œwiat³oœæ ¿ywota.

Ewangelia Jana 8,12
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Œwiat³oœæ œwiata (1)

Rzesze turystów odwiedzaj¹ corocznie Londyn, stolicê
Wielkiej Brytanii. Wielu z nich zwiedza s³ynne zabytki tego
miasta, w tym wybudowan¹ w latach 1675-1710 Katedrê
œw. Paw³a, najwiêksz¹ katedrê w Anglii. Zosta³a ona
zaprojektowana przez s³ynnego architekta sir Christophera
Wrena, który jest autorem wielu innych znanych budowli
na œwiecie, ale ta katedra jest jego najwiêkszym dzie³em.
Tam te¿ zosta³ pochowany, prze¿ywszy 91 lat. Na jego
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grobie widnieje napis: „Jeœli szukasz przepychu - rozejrzyj
siê!”. Pochowanych tam jest równie¿ wielu s³awnych ludzi.
Jednym z nich jest bohater narodowy, admira³ lord Nel-
son, który w 1805 r. u po³udniowych brzegów Hiszpanii,
niedaleko przyl¹dka Trafalgar, zada³ srog¹ klêskê flocie
francusko-hiszpañskiej, sam jednak zosta³ œmiertelnie
ranny i wkrótce zmar³. Spoczywa tam równie¿ genera³
Wellington, który w 1815 r. pod Waterloo wraz z pruskim
marsza³kiem Blücherem zada³ ostateczny cios niepo-
konanemu dot¹d Napoleonowi.

Bêd¹c tam warto zwróciæ uwagê na coœ zupe³nie
innego. Du¿e wra¿enie robi na zwiedzaj¹cych niezwyk³y,
alegoryczny obraz angielskiego malarza Williama Hunta
(1827-1910) zatytu³owany „The Light of the World” („Œwia-
t³oœæ Œwiata”). Scena rozgrywa siê noc¹ w opuszczonym,
zaroœniêtym chwastami i powyginanymi drzewami
ogrodzie. Na ciemnym tle widaæ pe³n¹ dostojeñstwa i ³ago-
dnoœci postaæ, przedstawiaj¹c¹ Chrystusa w cierniowej
koronie. W lewej rêce trzyma On lampê oœwietlaj¹c¹ drzwi
i czêœciowo szatê, a œwiat³o rozprasza panuj¹c¹ woko³o
ciemnoœæ. Drug¹ rêk¹ puka do drzwi, nas³uchuj¹c. Drzwi
s¹ zamkniête i poroœniête kolczastymi pêdami je¿yn. Tkwi¹
w nich zardzewia³e gwoŸdzie i ostre drzazgi. Jednak nie
maj¹ one klamki. Czy¿by malarz o niej zapomnia³?

(ci¹g dalszy jutro)
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Jana, Paw³a

PI¥TEK

26

Objawienie Jana 3,20
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177 — 188
1450

102

Oto stojê u drzwi i ko³aczê; jeœli ktoœ us³yszy mój g³os i
otworzy drzwi, wst¹piê do niego (...).

Œwiat³oœæ œwiata (2)

Dlaczego William Hunt na swoim obrazie namalowa³
takie drzwi? Czy drzwi bêd¹ce w takim stanie mo¿na w
ogóle otworzyæ? Dzisiejszy werset z Ksiêgi Objawienia
pomo¿e nam zrozumieæ wymowê tego dzie³a: „Oto stojê
u drzwi i ko³aczê…”. Drzwi, o których mówi przytoczony
fragment Pisma, s¹ drzwiami do ludzkiego serca, podobnie
jak drzwi przedstawione na obrazie Hunta. Pan Jezus, który
jest pe³en mi³oœci, zdecydowanie puka do serca cz³owieka.
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I choæ ono jest tak d³ugo ju¿ zamkniête na Bo¿¹ ³askê,
pe³ne ciemnoœci, nieczystoœci i z³ych rzeczy, to jednak On
nie przestaje pukaæ. Jak beznadziejne by³oby nasze
po³o¿enie, gdyby Pan Jezus Chrystus bêd¹cy „œwiat³oœci¹
œwiata” (Jana 8,12) nie puka³ do serca i nie czeka³, a¿ w
koñcu te drzwi serca siê otworz¹! Dlaczego to czyni? By
mog³y tam wejœæ: œwiat³oœæ, ¿ycie, pokój i radoœæ!

Przedstawiaj¹c drzwi, które nie maj¹ klamki, malarz
chcia³ zwróciæ uwagê na bardzo wa¿ny fakt, mianowicie,
¿e drzwi serca mog¹ zostaæ otwarte jedynie od œrodka!
Pan Jezus nie chce tam wejœæ na si³ê, On tylko puka i cier-
pliwie czeka. Jest wiêc jasne, dlaczego w tych drzwiach
nie ma klamki od zewn¹trz. Czy us³ysza³eœ ju¿ pukanie do
drzwi twego serca? Jeœli tak, to otwórz Mu bez wahania!
Ty jedynie mo¿esz to uczyniæ. Mo¿e u drzwi twego serca
stoi On ju¿ ostatni raz...

Chce Bóg wszystkim ludziom swoj¹ ³askê daæ,
B³og¹ wieœæ ka¿demu chce do serca wlaæ.
Otwórz wiêc niezw³ocznie serca swego drzwi
I Jezusa przyjmij ty!
Wpuœæ Jezusa w serce dziœ,
Nie zwlekaj¹c, zaraz przed Nim ukórz siê.
Jemu wyznaj grzechy swe.
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Maryli, W³adys³awa

SOBOTA

27
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2101

178 — 187
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128

Ksiêga Psalmów 51,14-16.18-19

Przywróæ mi radoœæ z wybawienia twego I wesprzyj mnie
duchem ochoczym! Przestêpców bêdê naucza³ dróg
twoich, I grzesznicy nawróc¹ siê do ciebie. Wybaw mnie
od winy za krwi przelanie, Bo¿e, Bo¿e zbawienia mego
(...) Albowiem ofiar nie ¿¹dasz, A ca³opalenia, choæbym
ci je da³, nie zechcesz przyj¹æ. Ofiar¹ Bogu mi³¹ jest
duch skruszony, sercem skruszonym i zgnêbionym nie
wzgardzisz, Bo¿e.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 51

Rozmyœlania nad Psalmem 51 (c.d.)

Dawid modli³ siê: „Nie odrzucaj mnie od oblicza
swego!”. Czy Bóg Ojciec odrzuci swoje dziecko, gdy ono
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zgrzeszy? Nie! Czytamy o Panu Jezusie, ¿e jest On naszym
Orêdownikiem i wstawia siê za nami, „jeœliby kto zgrze-
szy³” (1. Jana 2,1). On - jak adwokat - od razu przejmuje
nasz¹ sprawê. Jakie¿ to pocieszaj¹ce dla ka¿dego, kto
bêd¹c dzieckiem Bo¿ym smuci siê z powodu grzechu, który
pojawi³ siê w jego ¿yciu!

Dla cz³owieka wierz¹cego grzech jest zak³óceniem,
przerwaniem spo³ecznoœci z Bogiem. Z tego powodu
tracimy nasz¹ radoœæ (w. 14), która powraca dopiero
wówczas, gdy przyjdziemy do Boga ze skruszonym sercem.
Wtedy doznamy przebaczenia i bêdziemy mogli na nowo
mieæ radoœæ ze spo³ecznoœci z Nim.

Jako ci, którzy doœwiadczyli Bo¿ego mi³osierdzia
i przebaczenia, mo¿emy opowiadaæ innym, co prze¿yliœmy
(w. 15). Wokó³ nas ¿yje tak wielu ludzi, którzy nie pojednali
siê jeszcze z Bogiem. Powiedzmy im, ¿e Bóg chce równie¿
im odpuœciæ wszystkie winy, jeœli tylko szczerze Mu je
wyznaj¹! Wtedy radoœæ zbawienia zagoœci tak¿e w ich
sercach!

Psalmista koñczy ten Psalm, mówi¹c o z³o¿eniu ofiar
bêd¹cych wyrazem czci i dziêkczynienia. Taki jest bowiem
kolejny krok, jaki nastêpuje po uœwiadomieniu sobie
odpuszczenia Bo¿ego – dziêkczynienie i oddanie czci, aby
nasze  serca znów przepe³nia³a radoœæ!
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Leona, Ireneusza

NIEDZIELA
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179 — 186
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2. List do Koryntian 4,6

Bo Bóg, który rzek³: Z ciemnoœci niech œwiat³oœæ zaœwieci,
rozœwieci³ serca nasze, aby zajaœnia³o poznanie chwa³y
Bo¿ej, która jest na obliczu Chrystusowym.

Jaka g³êbia kryje siê w wyra¿eniu: chwa³a Bo¿a, która
jest na obliczu Chrystusowym! – M¹¿ siedz¹cy po prawicy
Bo¿ej, na którego obliczu jaœnieje niezakryta chwa³a Bo¿a.
Ach! Fakt, ¿e On, Syn Bo¿y, jest cz³owiekiem – i to tam
w górze – pozwala mi odkryæ zakamarki serca, o których,
gdyby nie On, nie wa¿y³bym siê nigdy wspomnieæ w obec-
noœci Bo¿ej. Mo¿e da³em siê zwieœæ zwodniczemu sercu
i opuœci³em sferê radosnej spo³ecznoœci, ale gdy tylko moja
dusza ponownie nawi¹zuje kontakt z Tym, który jest w
chwale jako przyjêta przez Boga doskona³a ofiara, do serca
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powraca pokój. Wiem, ¿e moje sprawy z Bogiem s¹
uporz¹dkowane. Gdy pytam, kim jest ów Baranek na tronie,
otrzymujê odpowiedŸ: „To Nazarejczyk” – ten sam, który
zst¹pi³ z niebios, aby staæ siê moim zastêpc¹ w nale¿nym
mi s¹dzie.  To Ten, który obmy³ mnie w swojej krwi – On
jest Tym, na którego obliczu Bóg widzi sw¹ chwa³ê.

Pozwól, ¿e zapytam: Czy Ty radujesz siê ¿yw¹ spo-
³ecznoœci¹ z Chrystusem? On spogl¹da z góry i czyta z ³a-
twoœci¹ wszystko, co jest w Twoim sercu – widzi ka¿dy
nieusuniêty jeszcze brud. Patrzy na Ciebie jako Syn Cz³o-
wieczy, który poniós³ za Ciebie przekleñstwo grzechu.
Je¿eli nale¿ysz do Niego, mo¿esz ze spokojem unieœæ wzrok
i powiedzieæ: "O, Panie, Ty sam usun¹³eœ po¿¹dliwoœæ œwiata
z mojego serca. Ty znalaz³eœ mnie jako b³¹dz¹c¹ owcê
i przyci¹gn¹³eœ do siebie przez swoj¹ krew. Czy¿ Twe serce
nie bije nieustannie szczerym uczuciem ku tej nêdznej
istocie, któr¹ podnios³eœ? Tak bardzo zale¿a³o Ci na mnie,
¿e ani przez chwilê nie zawaha³eœ siê ponieœæ ciê¿aru
nale¿nego mi przekleñstwa, a teraz mia³bym w¹tpiæ, ¿e
mnie kochasz? Czy moje przewrotne serce mog³oby
pozwoliæ, aby wkrad³a siê doñ taka rani¹ca Go myœl?"

Blask chwa³y Bo¿ej – gdzie? Na obliczu Jezusa Chrystu-
sa. Bóg, wskazuj¹c na Niego, mówi: "Je¿eli chcesz poznaæ
moj¹ chwa³ê, oto proszê, ona jest tam – w Osobie mego
Syna!"
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Piotra, Paw³a

PONIEDZIA£EK

Biada tym, którzy z³o nazywaj¹ dobrem, a dobro z³em,
którzy zamieniaj¹ ciemnoœæ w œwiat³oœæ, a œwiat³oœæ   w
ciemnoœæ. Ksiêga Izajasza 5,20

417

2101

180 — 185

29
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230

Zasady, na których opiera³a siê ludzkoœæ od pocz¹tku
a¿ do obecnych czasów, tak zwane „wartoœci moralne”,
dziœ coraz czêœciej podawane s¹ w w¹tpliwoœæ. Takie
wartoœci, jak: rodzina, wiara, patriotyzm, szacunek, pow-
œci¹gliwoœæ, przyjaŸñ, uczciwoœæ i prawoœæ, nie maj¹ ju¿
znaczenia. Dla pewnych ludzi dobro i z³o sta³o siê rela-
tywne, wzglêdne. Co stoi za tym buntem przeciwko
wszelkim wartoœciom? To duma i egoizm, które zapanowa³y
w ludzkich sercach, odk¹d grzech wszed³ na œwiat. Jedyn¹
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rzecz¹, która siê najbardziej dziœ liczy, to ludzkie „JA”!
Mówi siê nam, ¿e najwa¿niejsza jest samorealizacja
i osi¹gniêcie sukcesu, dlatego nale¿y pozbyæ siê wszyst-
kiego, co w jakiœ sposób nas ogranicza i powstrzymuje
przed pe³nym korzystaniem z ¿ycia. Ka¿dy dziœ broni swojej
w³asnej pozycji, domaga siê swoich praw, zapominaj¹c
natomiast o swoich obowi¹zkach, tak¿e moralnych.

Jednak¿e istnieje jedna wartoœæ, która jest ponad
tym wszystkim - jest ni¹ mi³oœæ. Mi³oœæ oznacza bowiem
dawanie, dzielenie (nawet siebie, jeœli trzeba) zamiast
stawiania ¿¹dañ i egoizmu i jest gotowa zaprzeæ siê siebie.
Prawdziwa mi³oœæ, maj¹ca swoje Ÿród³o w Bogu, jest jedyn¹
realn¹ i trwa³¹ wartoœci¹ zdoln¹ przeciwstawiæ siê ¿¹dzy
w³adzy, tak bardzo rozpowszechnionej w dzisiejszych
czasach.

Najwy¿szy wymiar tej mi³oœci znajdujemy w Jezusie
Chrystusie, który ofiarowa³ siebie za grzeszników: „Po tym
poznaliœmy mi³oœæ, ¿e On za nas odda³ ¿ycie swoje” (1.
Jana 3,16). W innym miejscu Biblia oznajmia: „Albowiem
tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego jednorodzonego
da³, aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot
wieczny” (Jana 3,16).
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Emilii, Lucyny

WTOREK

30
A myœmy poznali i uwierzyli w mi³oœæ, któr¹ Bóg ma do
nas. Bóg jest mi³oœci¹, a kto mieszka w mi³oœci, mie-
szka w Bogu, a Bóg w nim (…). Mi³ujmy wiêc, gdy¿ On
nas przedtem umi³owa³. 1. List Jana 4,16.19
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181 — 184
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Niegdyœ Bóg nakaza³: „Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga
swego, z ca³ego serca swego i z ca³ej duszy swojej, i z ca³ej
myœli swojej”. Choæ prawo, jakie Pan do nas posiada, nie
jest ani odrobinê mniejszym ni¿ wówczas, a Jego serce
nie zadowala siê niczym powierzchownym, wiemy, ¿e to
nie przykazaniem zapewnia On dziœ sobie mi³oœæ swego
ludu. Smutna historia ludzkoœci, pocz¹wszy od dnia nada-
nia zakonu na górze Synaj, da³a bolesny dowód tego, ¿e
taki nakaz nie jest w stanie zagwarantowaæ nale¿nej Bogu
mi³oœci ze strony Jego stworzenia. Nie, swój cel osi¹ga On
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na innej, niezawodnej drodze: nasz¹ mi³oœæ pozyskuje
poprzez bezprzyk³adne objawienie swojej w³asnej,
niezg³êbionej mi³oœci.

„Wdziêk (lub ³aska) rozla³ siê na wargach twoich” –
mówi o Nim proroczo psalmista. Pan zwraca siê w ³ago-
dnych, s³odkich tonach do spragnionego serca. Wielu
doœwiadczy³o tego podczas Jego krótkiego ¿ycia na ziemi,
kiedy to w stosownej porze przychodzi³ z odpowiednim
s³owem do znu¿onych ludzi. WeŸmy choæby kobietê przy
studni w Sychar czy bolej¹c¹ u Jego stóp niewiastê w do-
mu Szymona, wdowê pogr¹¿on¹ w ¿a³obie po swym
jedynaku lub sparali¿owanego, uginaj¹cego siê pod
brzemieniem grzechu. Pomyœlmy  o Zacheuszu, gromadzie
dzieci i wielu innych (czyt. Jana 4; Marka 14,3-9; £uk.
7,11-16; 5,18-20; 19,1-10; Marka 10,13-16). Wszyscy oni
poznali Go jako sprawiedliwszego od synów ludzkich, gdy¿
³aska wylana by³a na Jego ustach (por. £uk. 4,22). A czy
to, czego my doœwiadczyliœmy z Jego strony, by³o mniej
kosztownym? Us³yszeliœmy Jego g³os wypowiadaj¹cy s³owa
przebaczenia i pokoju do naszych niegdyœ tak niespokoj-
nych serc. £aska wyla³a siê obficie z Jego warg ku nam,
gasz¹c pal¹ce pragnienie. Tak, z w³asnego doœwiadczenia
wiemy, jak wielka jest Jego ³aska, us³yszeliœmy Jego g³os
i poszliœmy za s³owami: „O, znu¿ony, z³ó¿ sw¹ utrudzon¹
g³ow¹ na mojej piersi”.



lipiec2015
ws
zs

wk
zk

Haliny, Mariana

ŒRODA

Poi³em was mlekiem, nie sta³ym pokarmem, bo jeszcze
go przyj¹æ nie mogliœcie, a i teraz jeszcze nie mo¿ecie,
jeszcze bowiem cieleœni jesteœcie. Bo skoro miêdzy wami
jest zazdroœæ i k³ótnia, to czy¿ cieleœni nie jesteœcie i czy
na sposób ludzki nie postêpujecie? Albowiem jeœli jeden
mówi: Ja jestem Paw³owy, a drugi: Ja Apollosowy, to
czy¿ cieleœni nie jesteœcie? 1. List do Koryntian 3,2-4

1

419

2101

2001

401

Wierz¹cy w Koryncie, pomimo m¹droœci, poznania
oraz obfitoœci posiadanych darów, znajdowali siê w tak
s³abej kondycji duchowej, ¿e aposto³ nie by³ w stanie
przekazywaæ im g³êbszych myœli Bo¿ych. Prawd¹ jest,
¿e Koryntianie jako wierz¹cy nie byli ludŸmi napiêt-
nowanymi jedynie star¹, zmys³ow¹ natur¹, jak ci,
którzy nie posiadaj¹ Ducha Œwiêtego (1. Kor. 2,14),
ale niestety nie byli tak¿e duchowi jak ci, którzy krocz¹

182 — 183
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pod Jego nieustannym kierownictwem. Z tego wzglêdu
aposto³ musia³ raz po raz stawiaæ im to smutne pytanie:
„Czy¿ cieleœni nie jesteœcie?”. Byli to niew¹tpliwie
wierz¹cy, którzy mieli Ducha, a jednak ich praktyczne
¿ycie by³o cielesne, przesi¹kniête odruchami starej
natury. Jak¿e upokarzaj¹cym jest odkrycie, ¿e wie-
rz¹cy, który jest obsypany wszelkimi darami, nasycony
i rozumny w Chrystusie (1. Kor. 4,8-10), mo¿e byæ
jednak w oczach Bo¿ych cielesny i niedojrza³y duchowo
- niczym chore niemowlê, które Ÿle siê rozwija i nie
jest zdolne przyswoiæ sobie bogactwa pokarmu, w który
Bóg zaopatruje swój lud.

Aposto³ strofuje Koryntian z powodu ich ciele-
snego stanu. Poœród nich panowa³a zazdroœæ i k³ótnia.
W swoim praktycznym zachowaniu nie ró¿nili siê od
ludzi tego œwiata. Zamiast s³u¿yæ jedni drugim w mi³o-
œci, jak przystoi œwiêtym, zazdroœcili sobie nawzajem.
Celem, do którego d¹¿yli w duchu niezdrowej rywali-
zacji, by³o dorównanie tym, którzy w jakiœ sposób prze-
wy¿szali ich darami czy poznaniem lub nawet prze-
œcigniêcie ich. Korzeniem takiego sposobu dzia³ania
by³a zazdroœæ. W³aœciwie nie ma w tym œwiecie wiêkszej
mocy z³a ni¿ w³aœnie zazdroœæ. To ona doprowadzi³a
do pierwszego morderstwa na ziemi (Kain), a póŸniej
do najokropniejszego mordu, jaki mia³ kiedykolwiek
miejsce – aktu gwa³tu na samym Dawcy ¯ycia, Panu
Jezusie (Mat. 27,18).
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Jagody, Urbana

CZWARTEK

Cz³owiek porywczy pope³nia wiele b³êdów.
Przypowieœci Salomona 29,22

2

419
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2051

459

183 — 182

Bywaj¹ sytuacje w naszym ¿yciu, kiedy musimy
dzia³aæ szybko i nie mamy czasu na zastanawianie siê.
Czêsto jednak poœpiesznie podjêta decyzja wyrz¹dza
wiele szkody.

Król Saul, pierwszy w³adca nad Izraelem, by³
cz³owiekiem porywczym. Podczas wojny z Filistyñczykami
wielu Izraelitów ze strachu uciek³o, a przera¿ony Saul
czeka³ niecierpliwie na przyjœcie proroka Samuela, ale
ten spóŸnia³ siê. Wtedy król sam z³o¿y³ ofiarê ca³opaln¹
s¹dz¹c, ¿e w ten sposób zyska ³askê u Boga, ale w tej
chwili nadszed³ Samuel, który rzek³ do Saula: „Pope³ni³eœ
g³upstwo!” (1. Sam. 13,13). Saul z³ama³ przykazanie
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Pañskie, na w³asn¹ rêkê szukaj¹c ratunku. Gdyby zachowa³
spokój i ufnoœæ ku Bogu pomimo gro¿¹cego niebez-
pieczeñstwa, to sam Bóg przyszed³by mu na pomoc. Saul
wkrótce znowu odst¹pi³ od Pana oszczêdzaj¹c najlepsze
sztuki z owiec i byd³a, a tak¿e zachowuj¹c przy ¿yciu
samego króla Amalekitów, Agaga. Król Saul by³ gorliwy
we wierze, ale nie by³a to gorliwoœæ podobaj¹ca siê Bogu,
gdy¿ czêsto postêpowa³ wed³ug w³asnej woli, ³atwo te¿
ulega³ wp³ywom innych, nie dbaj¹c o dok³adne wype³-
nianie S³owa Pañskiego.

Drogi bracie, droga siostro, jeœli znajdujesz siê w
trudnym po³o¿eniu, nie podejmuj nieprzemyœlanych
decyzji, czekaj na Pana, a On na pewno siê nie spóŸni!

Pewien wierz¹cy cz³owiek by³ Ÿle traktowany w swoim
miejscu pracy i zastanawia³ siê nad tym, czy nie zacz¹æ
szukaæ innej pracy. Ju¿ nawet przedsiêwzi¹³ pewne kroki
w tym kierunku, ale czytaj¹c Bibliê natrafi³ na s³owo
z Ksiêgi Kaznodziei: „Je¿eli gniew w³adcy wybucha prze-
ciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdy¿ spokój
mo¿e zapobiec wielkim uchybieniom” (Kazn. 10,4). S³owo
to przyj¹³ jak od Pana i pozosta³ na dotychczasowym
stanowisku, bêd¹c nadal œwiadectwem dla innych.

W wielu trudnych sytuacjach cz³owiek opanowany
i rozwa¿ny mo¿e za³agodziæ spór, unikn¹æ niebezpie-
czeñstwa lub byæ dla innych podpor¹. Jedn¹ z cech cha-
rakteru Boga jest to, ¿e jest On „nierych³y do gniewu”.
B¹dŸmy i w tym Jego naœladowcami!
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Jacka, Anatola

PI¥TEK

3
Dziœ, jeœli g³os jego us³yszycie, nie zatwardzajcie
serc waszych.

List do Hebrajczyków 4,7

2133

606

420

2100

184 — 181

S³ynny naukowiec i myœliciel Blaise Pascal jest autorem
sentencji: „B³¹kamy siê po czasach, które do nas nie nale¿¹,
a czasu, który do nas nale¿y, nie zauwa¿amy”. WypowiedŸ
ta mo¿e zdawaæ siê na pierwszy rzut oka niezbyt ³atwa do
zrozumienia. Co takiego mia³ na myœli? – Pascal kieruje nasz
wzrok na dzisiaj. Co by³o wczoraj, jest przesz³oœci¹. Jutro
nale¿y do przysz³oœci. Dzisiaj jest tym krótkim wycinkiem
czasu, który wa¿y chwilê – czas, w którym oddycham, ¿yjê,
rozmyœlam, dzia³am. Jest nietrwa³y i nie wróci – za chwilê
przeminie. Kto zaniedbuje to dzisiaj, zaniedbuje ca³e swoje
¿ycie. Bo kiedy zapadaj¹ decyzje? – Dzisiaj. A jednak jak
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czêsto myœlimy: „Ach, gdyby tak...”. Gdyby tak czas szko³y
wreszcie siê skoñczy³, gdybym mia³ to za sob¹, gdybym
sp³aci³ ten kredyt, gdyby dzieci wreszcie by³y doros³e...
Krêc¹c siê wokó³ tych myœli, marnujemy energiê, któr¹
moglibyœmy zainwestowaæ w dzisiaj, aby nie p³akaæ nad
przesz³oœci¹. M³odzi i starzy – wszyscy „b³¹kamy siê po
czasach, które do nas nie nale¿¹”. M³odzi chêtniej mówi¹ o
przysz³oœci, starzy wspominaj¹ przesz³oœæ, a czasu, który
do nich nale¿y, nie zauwa¿aj¹. Jaki czas jest wiêc moim
czasem?  – Dzisiaj, to jest teraz. Tylko tyle mam do dyspo-
zycji. Za kilka sekund dziœ zamieni siê w przesz³oœæ. Teraz
Bóg mówi do nas w swojej ³asce. Gdy Jezus Chrystus
przyszed³ na œwiat, Bóg nakaza³ zwiastowaæ: „Gdy¿ DZIŒ
narodzi³ siê wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w
mieœcie Dawidowym” (Ew. £uk. 2,11). Tak jest, ilekroæ
Jezus, zmartwychwsta³y i ¿ywy Pan, staje komuœ na drodze.
Niegdyœ zwróci³ siê do Zacheusza: „DZIŒ muszê siê zatrzymaæ
w twoim domu” (Ew. £uk. 19,5). W Twoim domu, w Twoim
sercu! DZIŒ masz otworzyæ swe uszy i serce. DZIŒ wo³a Ciebie
Bóg, który „TERAZ wzywa wszêdzie wszystkich ludzi, aby
siê upamiêtali” (Dz. Ap. 17,30). Kto dzisiaj nie chce oddaæ
Bogu steru swego ¿ycia, teraz - nie chce tego w ogóle.
Dany nam czas szybko siê koñczy, gdy¿ „tylko krok jest
miêdzy mn¹ a œmierci¹” (1. Sam. 20,3). Zauwa¿ ten jedyny
czas, który do Ciebie nale¿y! „DZIŒ, jeœli g³os jego us³yszycie,
nie zatwardzajcie serc waszych” (Hebr. 4,7).
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Odona, Malwiny

SOBOTA

4

421

2059

2210

720

185 — 180

Ksiêga Psalmów 52,3-5.7

Czemu siê chlubisz z³oœci¹, mocarzu? Wszak ³aska Bo¿a
trwa wiecznie! Knujesz zgubê, Jêzyk twój jest jak ostry
nó¿, ty zdrajco! Mi³ujesz bardziej z³o ni¿ dobro, K³am-
stwo bardziej ni¿ s³owo prawe (...) Przeto Bóg zniszczy
ciê na wieki, pochwyci ciê i wyrwie z namiotu i wyko-
rzeni ciê z ziemi ¿yj¹cych.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 52

Rozmyœlania nad Psalmem 52

Dwa pierwsze wersety opisuj¹ t³o powstania tego
Psalmu. Zosta³ on napisany w czasie, gdy Dawid ucieka³
przed Saulem. Dawid poszed³ do kap³ana Abimelecha
i prosi³ go o chleb dla swoich ludzi. Jednak Doeg, Edomita
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przebywaj¹cy wówczas w Sylo, zdradzi³ przed królem
Saulem rodzinê kap³añsk¹, a ten kaza³ ich wszystkich zabiæ
(1. Sam. 22 i 23).

S³owa, jakie Dawid kieruje w tym Psalmie do okrutnego
Doega, maj¹ równie¿ prorocze znaczenie. Cz³owiek mi-
³uj¹cy bardziej z³o ni¿ dobro jest obrazem antychrysta
w czasach ostatecznych. Bêdzie on mia³ grzeszne zamiary
wobec bogobojnego ludu Bo¿ego i sprowadzi nieszczêœcie
na tych, którzy przyjm¹ Mesjasza. Bóg jednak go zniszczy.
Gdy Chrystus objawi siê w mocy i chwale, zarówno zwierzê
(w³adca królestwa rzymskiego), jak i fa³szywy prorok
(antychryst), zostan¹ natychmiast wrzuceni do jeziora
ognistego (Obj. 19,20).

W wersetach 10 i 11 Dawid mówi w proroczy sposób o
wiernej resztce z Izraela, któr¹ Pan Jezus wybawi podczas
swojego przyjœcia. Oni Mu zaufali i nie bêd¹ zawstydzeni.
Bêd¹ wiêc na wieki wys³awiaæ Tego, który tak wspaniale
zatroszczy³ siê o ich przysz³oœæ.

Bóg nigdy nie zawiedzie zaufania tych, którzy nale¿¹
do Niego. Dlatego równie¿ i my mo¿emy polegaæ na Jego
wspania³ym imieniu!
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Karoliny, Antoniego

NIEDZIELA

… przez krew Jezusa mamy wstêp do œwi¹tyni drog¹
now¹ i ¿yw¹, któr¹ otworzy³ dla nas poprzez zas³onê,
to jest przez cia³o swoje.

2242

836

5

422

2059

List do Hebrajczyków 10,19-20

Dzie³o krzy¿a – trwa³y fundament pokoju dla grze-
sznika, podstawa wyp³ywaj¹cego z jego serca uwiel-
bienia dla Boga! Podstawa wiecznej spo³ecznoœci
z Nim - Tym, który objawi³ siê na Golgocie w tak cudo-
wny, b³ogos³awiony sposób! Jak¿e cennym jest ten
krzy¿ dla samego Boga! W Nim po³o¿y³ On sprawiedliwy
grunt, na którym mo¿e teraz obejœæ siê z grzesznikiem
wed³ug bezmiaru swej ³aski, jednoczeœnie nie ujmuj¹c
nic a nic z ¿¹dañ swojej œwiêtoœci. Krzy¿ ma dla Boga

186 — 179
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tak wielk¹ wartoœæ, ¿e badaj¹c uwa¿nie Jego wypo-
wiedzi o nim, zauwa¿ymy, ¿e wszystko, co mówi³
i czyni³ ju¿ od samego pocz¹tku, sk³ada³o niezbity
dowód, ¿e zajmuje on w Jego sercu i myœlach naj-
wy¿sze miejsce.

To w³aœnie tam mia³ zawisn¹æ Jego drogi, umi³o-
wany Syn, pomiêdzy niebem a ziemi¹, staj¹c siê przed-
miotem zniewag, obelg i cierpieñ, jakimi obsypywali
go ludzie i diabe³ – przeciwnik – za to, ¿e Jego radoœci¹
i ¿yczeniem by³o spe³nienie woli Ojca i wywalczenie
dla Niego dzieci zrodzonych z ³aski. W wiecznoœci to
w³aœnie na dziele krzy¿a, bêd¹cym najdonioœlejszym
wyrazem mi³oœci Bo¿ej, bêd¹ skupiaæ siê oczy wszyst-
kich wykupionych.

Któ¿ pojmie g³êbiê Twej mi³oœci,
O, Panie, co kaza³a Ci
Opuœciæ niebios wspania³oœci,
Dom Ojca, abyœ poniós³ Ty
Szyderstwo, bicie, hañbê, œmiech,
Zap³atê za nasz grzech?
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Gotarda, Dominiki

PONIEDZIA£EK

Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawia³ Bóg
dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio,
u kresu tych dni, przemówi³ do nas przez Syna.

6

2311

954

423

2058

List do Hebrajczyków 1,1

187 — 178

Fryderyk II (1194-1250), w³adca Œwiêtego Cesarstwa
Rzymskiego, by³ ciekaw¹ osobistoœci¹. By³ nie tylko zdolnym
politykiem, ale równie¿ zapalonym badaczem œwiata przyrody.
Z licznych przeprowadzonych przez niego eksperymentów
zw³aszcza jeden zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Cesarz wyda³
niegdyœ rozkaz otoczenia skrzêtn¹ opiek¹ grupy noworodków.
Mia³y otrzymywaæ niezbêdne do wzrostu mleko i byæ pielêg-
nowane. Najêtym opiekunkom zabroniono jednak wszelkich
pieszczot i odzywania siê do niemowl¹t. Wszystko mia³o odbywaæ
siê w warunkach skrajnej izolacji. Fryderyk zamierza³ zbadaæ,
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czy podroœniête dzieci mówiæ bêd¹ po hebrajsku, jak s¹dzi³
najstarszym jêzyku, czy mo¿e po grecku, arabsku, w ³acinie
b¹dŸ te¿ w jêzyku rodziców.

Wynik tego brutalnego eksperymentu by³ wstrz¹saj¹cy:
¿adne z dzieci nie prze¿y³o. Kronikarz relacjonowa³ to wyda-
rzenie: „Wszelkie starania cesarza spe³z³y na niczym, gdy¿
dzieci poumiera³y. Nie mog³y ¿yæ bez pieszczotliwych s³ów
swych nianiek i karmicielek, bez g³askania i przyjaznego wy-
razu twarzy”.

Dywagacje dotycz¹ce pierwotnego jêzyka ludzkoœci
ust¹pi³y miejsca innej prawdzie, ¿e cz³owiek nie mo¿e
funkcjonowaæ, jeœli nie zostanie zaspokojona jego przyrodzona
najg³êbsza potrzeba: nie mo¿e ¿yæ bez s³ów i uczynków mi³oœci.

W Biblii czytamy: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek,
lecz ka¿dym s³owem, które pochodzi z ust Bo¿ych” (Ew. £uk.
4,4). Bez S³owa Bo¿ego, które zwraca siê do nas z g³êbok¹
mi³oœci¹, bylibyœmy z góry skazani na œmieræ. Jak¿e bardzo
mo¿emy byæ wdziêczni, ¿e nasz Bóg nie jest milcz¹cym Bogiem!
Przemawia do nas ludzi i nie jest martwy jak bo¿ki – mówi³ do
nas wiele razy od pocz¹tku œwiata. „Ostatnio, u kresu tych dni,
przemówi³ do nas przez Syna”. Posy³aj¹c swojego Syna Jezusa
Chrystusa na tê ziemiê, da³ najwyraŸniejsze i niezbite œwia-
dectwo swej mi³oœci. Mi³oœæ ta jaœnieje najpromienniej na
krzy¿u Golgoty, gdzie Jego Syn poniós³ s¹d nale¿ny grzesznikom.
Jaka jest Twoja osobista odpowiedŸ na tê niepojêt¹ mi³oœæ
Bo¿¹?
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Estery, Oswalda

WTOREK

7
...pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego (...),
a wzmacniacie rêce bezbo¿nego.

423

2058

2339

1112

Ezechiela 13,22

Pewien chrzeœcijanin mia³ wypadek samochodowy i przy
wykupie nastêpnego ubezpieczenia OC straci³ wszystkie
zni¿ki. Agent ubezpieczeniowy zaproponowa³ przejœcie do
innego Towarzystwa, co pomog³oby zachowaæ mu korzystn¹
ulgê. Po wype³nieniu niezbêdnych dokumentów agent da³
mu jeszcze jeden druk do podpisu, który potwierdza³, ¿e
wykupuj¹cy ubezpieczenie nie utraci³ prawa do korzystania
ze zni¿ek.

188 — 177
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„Nie mogê tego podpisaæ, bo by³aby to nieprawda” -
powiedzia³ ten brat.

„Ale nikt tego nie sprawdza - odpowiedzia³ agent -
a poza tym, wszyscy tak robi¹”. Na co wierz¹cy odpo-
wiedzia³: „Nie podpiszê tego, bo bojê siê Boga  i wolê raczej
nie mieæ zni¿ek i pozostaæ w poprzednim towarzystwie
ubezpieczeniowym”.

Ka¿dy z nas z pewnoœci¹ by³ w takiej sytuacji. Ile¿ to
razy s³yszeliœmy opowieœci o tym, jak ktoœ sobie coœ
„za³atwi³”, „zakombinowa³” czy wykorzysta³ jakiœ kruczek
prawny.  Miejmy œwiadomoœæ,  ¿e takie postêpowanie jest
sprzeczne z tym, kim jest œwiêty i sprawiedliwy Bóg. Jako
chrzeœcijanie jesteœmy wezwani, aby byæ œwiêci jak On i od-
rzuciæ równie¿ wszystko to, co jest nielegalne i sprzeczne
z ziemskim prawem.

Pamiêtajmy te¿, ¿e nasze postêpowanie ma wp³yw na
innych. Wiara Tesaloniczan dodawa³a otuchy Paw³owi,
a grzech w Koryncie wywo³ywa³ zniechêcenie i zgorszenie
w ca³ej okolicy. Niektórzy wspominaj¹c cudzo³óstwo Dawida
albo w¹tpliwoœci Tomasza, usprawiedliwiaj¹ swój brak wiary
i chwiejne postêpowanie. Dobrze jest jednak mieæ w pamiêci
piêkne œwiadectwa, na przyk³ad Filemona, którego wiara
i mi³oœæ by³a pokrzepieniem dla wielu serc (Filem. 5-7).
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Edgara, El¿biety

ŒRODA

Pod wieczór przyszli dwaj anio³owie do Sodomy, a Lot
siedzia³ w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrza³, powsta³,
by wyjœæ na ich spotkanie, i pok³oni³ siê a¿ do ziemi,
i rzek³: Proszê, panowie moi, wst¹pcie do domu s³ugi
waszego i przenocujcie.

1. Ksiêga Moj¿eszowa 19,1-2

424

2057

8

----
1229

Abraham i Lot (1)

„A Lot siedzia³ w bramie Sodomy”. Lot wspi¹³ siê
wysoko. Jego droga zosta³a pozornie ukoronowana sukce-
sem. Na pocz¹tku podj¹³ wybór w oparciu o to, co widzia³y
jego oczy: obfity w wodê okr¹g nadjordañski, bêd¹cy „jak
ogród Pana”. Da³ siê ponieœæ „po¿¹dliwoœci oczu” (1. Jana
2,16). Ju¿ chwilê póŸniej rozbija³ swe namioty a¿ do Sodomy,
potem wszed³ do tego bezbo¿nego miasta, zaœ teraz widzimy
go zasiadaj¹cego w bramie, jako wp³ywowego obywatela.

189 — 176
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Jak bardzo scena ta ró¿ni siê od tej, któr¹ znajdujemy
w poprzednim rozdziale, gdzie widzimy Abrahama, goszcz¹-
cego samego Pana. Dlaczego los tych wierz¹cych tak bardzo
siê ró¿ni³? Przyczyna jest jasna: „Przez wiarê osiedli³ siê
(Abraham) jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyŸ-
nie, zamieszkawszy pod namiotami”. Nic podobnego nie
czytamy o Locie. Istnieje pytanie, które przenika serce a¿
do jego niezbadanych g³êbi. Powinniœmy zadaæ je sobie
przed ka¿dym krokiem. Brzmi ono: Czy dzia³am z wiary?
„Cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest”; „Bez wiary nie
mo¿na podobaæ siê Bogu” (BG, Rzym.14,23; Hebr.11,6).
Niestety, to nie przez wiarê Lot zasiad³ w bramie Sodomy.
Nie znalaz³ te¿ miejsca „w ob³oku œwiadków” (Hebr. 12,1),
którzy wiedli swe ¿ycie w mocy wiary. Œwiat sta³ siê dla niego
pu³apk¹, a jego atrakcje okaza³y siê dla niego w najwy¿szym
stopniu zgubne. Jego wzrok skierowany by³ na rzeczy wi-
dzialne i doczesne, podczas gdy Abraham spogl¹da³ na to,
co niewidzialne i wieczne. Ró¿nica pomiêdzy tymi dwoma
mê¿ami by³a uderzaj¹ca. Choæ wspólnie rozpoczêli podró¿,
osi¹gnêli zupe³nie inny cel (co siê tyczy ich œwiadectwa,
nie miejsca wiecznego przeznaczenia). Lot by³ bez w¹tpienia
zbawiony, ale „jak przez ogieñ”, gdy¿ „jego dzie³o sp³onê³o”
(1. Kor. 3). Abraham zaœ znalaz³ „szeroko otwarte wejœcie do
wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa” (2. Piotra 1,11). Co wiêcej, nie czytamy, aby Lot
mia³ udzia³ w cudownych przywilejach, jakimi cieszy³ siê
Abraham. Zamiast zostaæ zaszczycony odwiedzinami Pana,
„drêczy³ siê dzieñ w dzieñ w sprawiedliwej duszy swojej”
(2. Piotra 2,8).
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Lukrecji, Weroniki

CZWARTEK

9
Nie mi³ujcie œwiata ani tych rzeczy, które s¹ na œwiecie.
Jeœli kto mi³uje œwiat, nie ma w nim mi³oœci Ojca. Bo
wszystko, co jest na œwiecie, po¿¹dliwoœæ cia³a i po-
¿¹dliwoœæ oczu i pycha ¿ycia, nie jest z Ojca, ale ze œwiata.

006

1346

425

2056

1. List Jana 2,15-16

Abraham i Lot (2)
Wiele jest kontrastów ró¿ni¹cych Abrahama od

Lota. Zamiast radowaæ siê spo³ecznoœci¹ z Bogiem jak
Abraham, Lot znajdowa³ siê z dala od Niego. Zamiast
byæ zdolnym, by wstawiaæ siê za innymi, móg³ prosiæ
co najwy¿ej za siebie samego. Pan pozosta³ u Abra-
hama, by podzieliæ siê z Nim swoimi myœlami i wtajem-
niczyæ go w swe plany, podczas gdy do Sodomy pos³a³
jedynie anio³ów, których Lotowi z trudem uda³o siê
namówiæ do pozostania w jego domu. „Nie, bêdziemy
nocowali na dworze”, brzmia³a sucha odpowiedŸ. Jak

190 — 175
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bardzo ich wyraŸne wzbranianie siê przed przyjêciem
goœciny Lota ró¿ni siê od ochotnego przyjêcia zapro-
szenia Abrahama (18,5).

Przyjêcie goœciny jest znacz¹ce. Wyra¿a spo³e-
cznoœæ goœcia z gospodarzem. „Wst¹piê do niego i bêdê
z nim wieczerza³, a on ze mn¹” (Obj. 3,20). Przypom-
nijmy sobie s³owa samego Pana: „Jeœli kto mnie mi³uje,
s³owa mojego przestrzegaæ bêdzie, i Ojciec mój umi³u-
je go, i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy”
(Jana 14,23). Postawa anio³ów wzglêdem Lota jedno-
znaczne potêpia³a jego udzia³ w sprawach Sodomy.
Woleli spêdziæ noc pod go³ym niebem ni¿ nocowaæ
pod dachem mê¿a, który znajdowa³ siê na niew³aœci-
wym stanowisku. Ich wyprawa do Sodomy nie mia³a
¿adnego innego celu jak tylko uwolnienie Lota – i to
ze wzglêdu na Abrahama: „A Bóg, niszcz¹c miasta tego
okrêgu, wspomnia³ na Abrahama i ocali³ Lota od za-
g³ady”. Jest to fakt godny uwagi. Pan nie ma spo³e-
cznoœci z usposobionym œwiatowo sercem, a to w³a-
œnie mi³oœæ do teraŸniejszego z³ego œwiata (Gal. 1,4)
sk³oni³a Lota do zapuszczenia korzeni w moralnym
bagnie Sodomy. Nie zaprowadzi³a go tam wiara, rów-
nie¿ nie niebiañskie usposobienie ani jego „sprawie-
dliwa dusza”. Có¿ za straszny wybór! Próby wyznacze-
nia sobie drogi na w³asn¹ rêkê musz¹ siê zakoñczyæ
gorycz¹. Pope³niamy wtedy najsmutniejsze b³êdy. O
ile¿ lepiej jest, gdy pozwolimy Bogu wytyczyæ nasz¹
œcie¿kê i powierzymy Mu wszystko w usposobieniu uf-
nego dziecka. On jest tym, który w swej nieomylnej
m¹droœci oraz nieskoñczonej mi³oœci mo¿e i chce wszy-
stko za nas uregulowaæ!
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Sylwany, Witalisa

PI¥TEK

Ca³e Pismo przez Boga jest natchnione i po¿yteczne do
nauki, do wykrywania b³êdów, do poprawy, do wycho-
wywania w sprawiedliwoœci.

10

191 — 174
036

1500

426

2056

2. Tymoteusza 3,16

Co jest najwiêksz¹ tajemnic¹ Biblii?

a) Autor. To nie ludzie wymyœlili historie, które s¹
opisane w S³owie Bo¿ym, lecz sam Bóg jest ich auto-
rem. Wprawdzie Bóg u¿y³ ludzi, aby spisali poszcze-
gólne czêœci Biblii, ale to s¹ Jego s³owa, które On im
podyktowa³. Oni pisali tak, jak nakaza³ im Duch Bo¿y.
Biblia jest wiêc ci¹gle aktualnym S³owem od samego
Boga skierowanym do nas, ludzi. Skoro z wielkim
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zainteresowaniem czytamy ka¿d¹ wiadomoœæ, któr¹
otrzymamy od naszych przyjació³, to o ile¿ bardziej
powinno nas interesowaæ to, co sam Bóg chce nam
przekazaæ!

b) Poselstwo. Biblia przedstawia bardzo dok³adnie,
kim jest cz³owiek. Pokazuje nam niczym w lustrze,
jacy tak naprawdê jesteœmy. Jesteœmy ludŸmi, którzy
zawinili wobec Boga. Ale Pismo Œwiête mówi nam coœ
wiêcej: „Albowiem tak Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swego jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto weñ wierzy,
nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny” (Ew. Jana 3,16).
Tylko dlatego, ¿e Bóg nas bardzo kocha, znalaz³ dla
nas ratunek: przez wiarê w Jezusa Chrystusa mo¿emy
zostaæ zbawieni i tym samym otrzymaæ ¿ycie wieczne.

c) Dzia³anie. Biblia zmienia ludzi. Ka¿dy, kto j¹
czyta i wierzy jej s³owom, otrzymuje now¹ œwiadomoœæ
i stanowisko, wiêcej - now¹ naturê. Z grzesznika staje
siê dzieckiem Bo¿ym i zamiast sprawiedliwego s¹du ze
strony Boga, dziedziczy ¿ycie w chwale niebios. Nato-
miast w trudnych, pe³nych zw¹tpienia chwilach, ksiêga
ta przynosi nam nadziejê i pokój.

10 lipca 2015
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Olgi, Kaliny

SOBOTA

11

108

1611

428

2055

Przez wiarê Abraham przyniós³ na ofiarê Izaaka, gdy
by³ wystawiony na próbê, i ofiarowa³ jednorodzonego,
on, który otrzyma³ obietnicê.

List do Hebrajczyków 11,17

Tylko jeœli ¿yjemy w autentycznej wierze, jesteœmy
w stanie rozpocz¹æ dzie³o w mi³y Bogu sposób, konty-
nuowaæ je i skoñczyæ w tym samym duchu. Abraham nie
tylko postawi³ pierwszy krok na drodze, na której mia³
ofiarowaæ swojego syna, ale szed³ ni¹ wytrwale, a¿ osi¹-
gn¹³ wyznaczone przez Boga miejsce: „Abraham wzi¹³
drwa na ca³opalenie i w³o¿y³ je na syna swego Izaaka, sam
zaœ wzi¹³ do rêki ogieñ i nó¿ i poszli obaj razem. I rzek³
Izaak do ojca swego Abrahama tak: Ojcze mój! A ten
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odpowiedzia³: Oto jestem, synu mój! I rzek³: Oto ogieñ
i drwa, a gdzie jest jagniê na ca³opalenie? Abraham odpo-
wiedzia³: Bóg upatrzy sobie jagniê na ca³opalenie, synu
mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym
mu Bóg powiedzia³, zbudowa³ tam Abraham o³tarz i u³o¿y³
drwa. Potem zwi¹za³ syna swego Izaaka i po³o¿y³ go na
o³tarzu na drwach. I wyci¹gn¹³ Abraham swoj¹ rêkê,
i wzi¹³ nó¿, aby zabiæ syna swego” (1. Moj¿. 22,6-10).

By³ to czyn wiary w najprawdziwszym znaczeniu tego
s³owa. Nie by³o w nim krzty pozoru, ob³udy, czczej pa-
planiny - rzeczy skrywaj¹cych serce oddalone od Boga.
Abraham nie powiedzia³: „Idê, Panie!”, pozostaj¹c na
miejscu. U niego ka¿dy ruch i ka¿de s³owo przepe³nione
by³y autentyzmem. £atwo jest czyniæ widowisko ze swo-
jego rzekomego oddania, gdy nikt nie ¿¹da jego dowodu.
£atwo jest powiedzieæ: „Choæby siê wszyscy zgorszyli
z ciebie, ja siê nigdy nie zgorszê (…). Choæbym mia³
z tob¹ umrzeæ, nie zaprê siê ciebie” (Mat. 26,33.35), ale
trudniej wykazaæ siê stanowczoœci¹, gdy nadchodzi
pokusa. Gdy Piotr zosta³ wystawiony na próbê, ca³ko-
wicie zawiód³. Wiara nie mówi o tym, co zamierza uczy-
niæ, lecz w mocy Pana czyni, co potrafi. Nie ma nic ¿a-
³oœniejszego ni¿ pycha i zuchwalstwo. Natomiast wiara
dzia³a, gdy jest wystawiana na próbê, a dopóki nie
nadejdzie jej moment, zadowala siê swym skromnym
miejscem w ukryciu i w cichoœci.
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Jana, Gwalberta

NIEDZIELA

12
Spraw sobie dwie srebrne tr¹by, kute. Bêdziesz nimi
zwo³ywa³ zbór i dawa³ znak do zwijania obozów.

4. Ksiêga Moj¿eszowa 10,2

429

2054

143

1718

Srebrne tr¹by (1)

Podczas podró¿y Izraela po pustyni kap³ani mieli wydawaæ
za pomoc¹ tr¹b zarz¹dzenia, wobec których ka¿dy cz³onek
ludu mia³ okazaæ natychmiast bezwarunkowe pos³uszeñstwo.
By³oby to oburzaj¹ce i nie usz³oby bezkarnie, gdyby ktoœ wa¿y³
siê wyruszyæ bez wyraŸnego nakazu lub gdyby oci¹ga³ siê,
us³yszawszy wezwanie tr¹by. Wszyscy musieli czekaæ na ten
Bo¿y sygna³.

Pouczenie to jest bardzo proste. Nie jest ciê¿ko rozpoznaæ
znaczenia tej prawdy dla zgromadzenia na pustyni. Ale
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zwa¿my na to, ¿e wszystkie te rzeczy napisano dla naszego
pouczenia (Rzym. 15,4). Jesteœmy zobowi¹zani, aby przyj¹æ
zawart¹ w tym rozdziale lekcjê. Jest ona szczególnie aktualna
w dzisiejszych czasach, gdy¿ pokazuje bezkompromisowo,
¿e lud Bo¿y we wszystkim, co czyni, musi trwaæ w zale¿noœci
od Boga i pos³uszeñstwie wzglêdem Jego wypowiedzi. Nie
chodzi³o o to, co podoba³o siê poszczególnym osobom, co
by³o im na rêkê, jakie mieli wyobra¿enia, zdania, itp., lecz o
zdecydowane pos³uszeñstwo. Zarówno œpiew chwalców jak
i okrzyk bojowy wojowników by³y pod bezpoœrednim zarz¹dem
Bo¿ym.

Je¿eli jest jakaœ cecha, która bardziej ni¿ wszystkie inne
charakteryzowa³aby obecny czas chrzeœcijañstwa, to jest to
brak podporz¹dkowania pod autorytet Boga i sprzeciw wobec
prawdy, gdy ta wymaga bezwarunkowego pos³uszeñstwa
i zaparcia siê samego siebie. Dopóki chodzi o prawdy odnoœnie
przebaczenia grzechów, przyjêcia nas przez Boga, uspra-
wiedliwienia i naszego stanowiska w Chrystusie, chêtnie
nadstawiamy na nie ucha. Ale gdy tylko podkreœla siê prawa
i autorytet Tego, który odda³ za nas ¿ycie, zaraz pojawiaj¹
siê tak zwane „trudnoœci w zrozumieniu” i tysi¹ce pytañ.
Prawdzie odbiera siê jej ostrze. Nie czeka siê na dŸwiêk tr¹b.
Nawet, gdy rozbrzmiewa tak donoœnym g³osem, ¿e ka¿dy
wie, i¿ mo¿e pochodziæ jedynie od Boga, nie widaæ odzewu.
Oto skutek: Idziemy, gdy mamy staæ i stoimy, gdy mamy iœæ.
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Irwina, Margarety

PONIEDZIA£EK

Spraw sobie dwie srebrne tr¹by, kute. Bêdziesz nimi
zwo³ywa³ zbór i dawa³ znak do zwijania obozów.

13

430

2053

228

1819

4. Ksiêga Moj¿eszowa 10,2

Srebrne tr¹by
(dokoñczenie z wczorajszej niedzieli)

Jakie¿ s¹ nastêpstwa odsuniêcia na bok Bo¿ego
autorytetu, powierzchownoœci w sprawach wiary i du-
chowej g³uchoty wœród wyznaj¹cych Chrystusa? Oto
takie: Albo nie ma postêpu, albo widoczny jest ruch
w zgo³a przeciwnym kierunku, co jest jeszcze gorsze.
Nie ma mowy o jakimkolwiek postêpie na œcie¿ce wiary,
je¿eli nie podporz¹dkujemy siê w stu procentach s³o-
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wu Pana. Byæ mo¿e rzeczywiœcie jesteœmy zbawieni
z ³aski przez przeb³agaln¹ krew Pana Jezusa. Ale czy
mamy siê tym zadowoliæ? Czy nie powinniœmy d¹¿yæ za
wszelk¹ cenê do tego, by ¿yæ z Nim i tylko dla Niego?
Mielibyœmy wzi¹æ z Jego rêki zbawienie, nie troszcz¹c
siê ju¿ wcale o Jego prawa?

Czy myœlimy, ¿e Bóg, który w tak cudowny sposób
kierowa³ obozem na pustyni, mia³by odmówiæ prowa-
dzenia swemu Koœcio³owi? Niemo¿liwe! Ale sk¹d siê
to bierze, ¿e spotyka siê tak wielu chrzeœcijan, którzy
w ogóle nie wiedz¹, jak maj¹ postêpowaæ? Przyczyna
musi le¿eæ w braku „obrzezanego ucha”, które by³oby
wyczulone na dŸwiêk srebrnej tr¹by oraz braku uleg³ej
woli, która gotowa jest do natychmiastowego pos³u-
szeñstwa. Kto posiada otwarte ucho i uleg³e serce,
z pewnoœci¹ posi¹dzie pewnoœæ od Boga, co powinien
czyniæ. Nasz ³askawy Pan mo¿e i chce darowaæ nam
jasnoœæ i zdecydowany krok we wszystkich sprawach.
Je¿eli On ich nie daje, to nikt inny nie mo¿e tego
uczyniæ. Gdy nam je daje, nie potrzebujemy ich od
nikogo innego.
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Ulryka, Bonawentury

WTOREK

14
I ¿eby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na
niebie, pojedna³o siê z nim dziêki przywróceniu
pokoju przez krew krzy¿a jego.

431

2052

317

1912

List do Kolosan 1,20

DROGA DO POKOJU

Spory pomiêdzy ludŸmi istniej¹ od pojawienia siê
cz³owieka na ziemi. Zaczê³y siê poza bramami ogrodu Eden,
kiedy Kain ogarniêty zazdroœci¹ zabi³ swego brata Abla.
Zród³em tego sporu by³o to samo, co i dzisiaj - ludzka
grzeszna natura. St¹d te¿ po kilku tysi¹cach lat nie jesteœmy
wcale bli¿ej osi¹gniêcia pokoju na œwiecie ni¿ koczownicze
plemiona na pocz¹tku historii ludzkoœci.
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Jak mo¿e panowaæ pokój na ziemi miêdzy ludŸmi,
miêdzy mê¿em a ¿on¹, miêdzy bratem a bratem oraz
miêdzy narodami, skoro ludzie nie maj¹ pokoju z Bogiem?

Bóg nigdy nie by³ wrogiem cz³owieka, ale cz³owiek
sta³ siê Jego wrogiem, wybieraj¹c drogê wed³ug w³asnej
woli. Kiedy Adam zwiedziony przez szatana odpad³ od Boga
z powodu niepos³uszeñstwa, wtedy powsta³a wielka
przepaœæ miêdzy Bogiem a Jego stworzeniem.

Aby tê przepaœæ usun¹æ, przyszed³ Pan Jezus, Bo¿y
Syn, na tê ziemiê i w nasze miejsce umar³ na krzy¿u. Tam
dokona³ przeb³agania za nasze grzechy, aby pojednaæ
z Bogiem zgubionego cz³owieka. Bóg nie potrzebowa³
pojednania z nami, lecz to my, którzy Go zniewa¿yliœmy
naszymi grzechami, musieliœmy pojednaæ siê z Bogiem.
Dzie³a pojednania dokona³ Chrystus na krzy¿u Golgoty,
tak ¿e dzisiaj ka¿dy, kto szczerze pragnie pokoju z Bogiem,
mo¿e go otrzymaæ. Pan Jezus uczyni³ „pokój przez krew
krzy¿a swego” i wszyscy, którzy Go przyjm¹ jako swego
Poœrednika i Zbawiciela, mog¹ powiedzieæ: „On jest
pokojem naszym” (Efez. 2,14).
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Henryka, W³odzimierza

ŒRODA

Zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzaj¹c
dusze uczniów i zachêcaj¹c, aby trwali w wierze, i mó-
wi¹c, ¿e musimy przejœæ przez wiele ucisków, aby wejœæ
do Królestwa Bo¿ego.

15

432

2051

413

1957

Dzieje Apostolskie 14,21-22

W drodze powrotnej z wyprawy misyjnej Pawe³ i Barnaba
zawitali do wczeœniejszych punktów swojej podró¿y. W miej-
scach tych oddali siê s³u¿bie pasterskiej i utwierdzali w wierze
nowo nawróconych uczniów. Nie ukrywali przed nimi, ¿e ocze-
kiwa³y ich cierpienia. Zapowiedzieli, ¿e s¹ one nieuchronne –
nie mówili, ¿e mo¿emy spodziewaæ siê jakichœ ucisków, lecz
¿e przez wiele ucisków musimy wejœæ do Królestwa Bo¿ego.

Ich s³owa nic nie straci³y na swej aktualnoœci. Mo¿emy
próbowaæ zejœæ z drogi wszelkim trudnoœciom, ale nie
odniesiemy sukcesu. Je¿eli z tchórzostwa unikamy wejœcia
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w konflikt ze œwiatem, pojawi¹ siê k³opoty w codziennych
okolicznoœciach lub nawet wœród swoich, wœród wierz¹cych.
Aposto³ Pawe³ pisa³ do Koryntian: „Cia³o nasze nie zazna³o
¿adnego odpoczynku, lecz zewsz¹d byliœmy uciœnieni walkami
zewn¹trz, obawami od wewn¹trz” (2. Kor. 7,5). Zapewne
znamy coœ podobnego, choæ niestety a¿ nazbyt czêsto jest
na odwrót: opanowani zbyt wieloma obawami co do tego, co
na zewn¹trz, zaanga¿owani bywamy w zawstydzaj¹ce walki
wewn¹trz, tj. w krêgu ludu Bo¿ego. Tak czy inaczej, uciski
przypisane s¹ do ¿ycia wierz¹cych. Sam Pan Jezus
zapowiedzia³: „Na œwiecie ucisk mieæ bêdziecie, ale ufajcie,
Ja zwyciê¿y³em œwiat.” (Jana 16,33).

Czy warto uciekaæ przed trudnoœciami, przez które
mo¿emy przejœæ zwyciêsko z Panem po naszej stronie, by
bez Niego wpaœæ w udrêkê, która nie jest Jego wol¹ dla nas,
a wywo³ana zostaje niewiernoœci¹? Sam Pan chce, abyœmy
mieli w Nim pokój. Do dziœ prawd¹ pozostaj¹ s³owa wy-
powiedziane przez psalmistê, który prze¿y³ z Nim wiele
cennych doœwiadczeñ: „Skosztujcie i zobaczcie, ¿e dobry
jest Pan: B³ogos³awiony cz³owiek, który u niego szuka schro-
nienia! Bójcie siê Pana, œwiêci jego! Bo niczego nie brak tym,
którzy siê go boj¹. Lwiêta cierpi¹ niedostatek i g³ód, lecz
tym, którzy szukaj¹ Pana, nie brak ¿adnego dobra. Wiele
nieszczêœæ spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze
wszystkich” (Ps. 34,10-11,21.).
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Mariki, Benity

CZWARTEK

16
A gdy us³yszeli o zmartwychwstaniu, jedni naœmiewali
siê, drudzy zaœ mówili: O tym bêdziemy ciê s³uchali innym
razem.

512

2035

433

2050

Dzieje Apostolskie 17,32

A jak Ty reagujesz?

Podczas g³oszenia ewangelii spotykamy siê z ró¿nymi
reakcjami:

Niektórzy niepostrze¿enie zmieniaj¹ temat, po-
ruszaj¹c jakiœ w¹tek polityczny b¹dŸ spo³eczny. W ten
sposób chc¹ unikn¹æ osobistego spotkania z Jezusem
Chrystusem.

Istniej¹ tak¿e ludzie bardzo tolerancyjni, którzy nie
zaprzeczaj¹ wprost biblijnej nowinie, ale trzymaj¹ siê z
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dala od wszelkich dyskusji na tematy religijne. Wed³ug
nich ka¿dy powinien wierzyæ na swój sposób.

Inni zaœ bardzo kategorycznie odrzucaj¹ wszystko,
co dotyczy Pana Jezusa i Biblii.

Istniej¹ te¿ ludzie bardzo kulturalni i mili, którzy
przyjmuj¹ chrzeœcijañski traktat z uœmiechem na twarzy,
dziêkuj¹c za niego, jednak póŸniej nawet do niego nie
zagl¹daj¹.

S¹ te¿ ludzie, którzy otwarcie wyœmiewaj¹ ewan-
geliê. Najczêœciej robi¹ to w grupie, gdy¿ w pojedynkê
nie s¹ tak odwa¿ni. Takie osoby chc¹ poni¿yæ wszystkich
prawdziwie wierz¹cych, przy okazji dobrze siê bawi¹c
ich kosztem.

Wszyscy Ci ludzi maj¹ ze sob¹ coœ wspólnego - w g³êbi
serca nie chc¹ mieæ nic do czynienia z Jezusem Chrystu-
sem, Zbawicielem œwiata. Jednak istniej¹ te¿ nieliczne
osoby, które s¹ otwarte na przyjêcie ewangelii o zba-
wieniu. S¹ te¿ gotowe czytaæ S³owo Bo¿e, aby w ten spo-
sób dowiedzieæ siê czegoœ wiêcej o Jezusie. Jeœli przyjm¹
Go do swojego serca, staj¹ siê dzieæmi Bo¿ymi.

A jak Ty reagujesz, gdy s³yszysz o Jezusie? Odrzucasz
Go czy raczej chcesz Go poznaæ? Zdecyduj o tym jeszcze
dzisiaj, gdy¿ jutro mo¿e byæ za póŸno.
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Anety, Aleksego

PI¥TEK

17
Ojcze nasz, któryœ jest w niebie, œwiêæ siê imiê twoje,
przyjdŸ Królestwo twoje, b¹dŸ wola twoja, jak w niebie
tak i na ziemi.

435

2049

615

2107

Ewangelia £ukasza 11, 2

Prawdziwa modlitwa

Cytowany dzisiaj fragment Ewangelii £ukasza
zawiera jedne z najbardziej znanych i najczêœciej
powtarzanych s³ów Nowego Testamentu. Uczniowie
prosili Jezusa, aby nauczy³ ich modliæ siê, dlatego Pan
da³ im krótki wzorzec modlitwy, który zawiera w sobie:
uwielbienie Boga, poddanie siê Jego doskona³ej woli,
proœbê o zaspokojenie podstawowych potrzeb mate-
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rialnych, wyznanie grzechów, przebaczenie i proœbê
o pomoc Bo¿¹, aby nie ulec pokusom diabelskim.

Czy Bóg chce, abyœmy recytowali te s³owa, klêkaj¹c
przed Nim? Czy On w ogóle wys³uchuje takich modlitw?
Nigdzie w Biblii nie czytamy, aby ktokolwiek modli³
siê wyuczon¹ na pamiêæ modlitw¹. Czy m¹¿ cieszy³by
siê, gdyby ¿ona zamiast szczerze z nim porozmawiaæ,
recytowa³aby zapamiêtane wczeœniej piêkne zdania?
Rozmowa z Bogiem nie polega na odgrywaniu roli, uda-
waniu czegoœ ani na elokwentnym dialogu, ale jest ¿yw¹
spo³ecznoœci¹ z Nim, opart¹ na szczeroœci i zaufaniu.
Taki m¹¿ modlitwy jak aposto³ Pawe³, pisz¹c listy do
zborów w Efezie,  Filippi czy Kolosach, zawsze wymie-
nia³, o co siê dla nich modli. Za ka¿dym razem modli³
siê o coœ innego i bardzo konkretnie, nie u¿ywaj¹c ¿a-
dnych utartych sformu³owañ.

"Albowiem z obfitoœci serca mówi¹ usta."
(Ewangelia Mateusza 12,34)
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Erwina, Kamila

SOBOTA

719

2135

18

436

2048

Ale teraz (...) objawiona zosta³a sprawiedliwoœæ Bo¿a,
o której œwiadcz¹ zakon i prorocy, i to sprawiedliwoœæ
Bo¿a przez wiarê w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wie-
rz¹cych. Nie ma bowiem ró¿nicy, gdy¿ wszyscy zgrze-
szyli i brak im chwa³y Bo¿ej, i s¹ usprawiedliwieni darmo,
z ³aski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 3,21-26

List do Rzymian 3,21-24

„Ale teraz” - te s³owa wprowadzaj¹ cudown¹ zmianê
w postêpowaniu Boga z ludŸmi. Po setkach lat prób,
w czasie których cz³owiek okaza³ siê nieprzyjacielem

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 3,21-26
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Boga, Bóg objawi³ swoj¹ istotê, wywiód³ na œwiat³o
swoj¹ sprawiedliwoœæ niezale¿nie od zakonu. Uczyni³ to,
posy³aj¹c swojego jedynego, umi³owanego Syna na tê
ziemiê.

Przez wiarê w Pana Jezusa Bóg oferuje wszystkim
ludziom, bez wyj¹tku, swoj¹ sprawiedliwoœæ. Jednak
otrzymuj¹ j¹ jedynie ci, którzy osobiœcie w wierze przyjm¹
dzie³o Chrystusa.

A co sta³o siê z grzechami, które uniemo¿liwia³y nam
dostêp do chwa³y Bo¿ej? Czy Bóg udaje, ¿e ich nie widzi?
W ¿adnym wypadku! Na krzy¿u, na Golgocie, Pan Jezus
wycierpia³ ca³y ogrom Bo¿ego s¹du nad grzechem. W tych
trzech godzinach ciemnoœci dotkn¹³ go œwiêty Bo¿y gniew.
Bo¿a sprawiedliwoœæ zosta³a zaspokojona. Krew Jego Syna
sprawia, ¿e Bóg mo¿e przebaczyæ grzechy ka¿demu, kto
wierzy i usprawiedliwiæ go za darmo. Winy s¹ odkupione,
gdy¿ zosta³a wylana krew, która je odkupi³a. Bóg jest
sprawiedliwy, dlatego przebaczy ka¿demu grzesznikowi,
który przyjmie Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela.
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Alfredy, Wodzis³awa

NIEDZIELA

(...) przysz³a niewiasta, maj¹ca alabastrowy s³oik
czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; st³uk³a
alabastrowy s³oik i wyla³a olejek na g³owê jego.
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2159

Ewangelia Marka 14,3

W Biblii kilkakrotnie czytamy o przedmiotach, które
zosta³y z³amane, skruszone lub pot³uczone i za ka¿dym
razem wi¹za³o siê to z jakimœ b³ogos³awieñstwem.

W Ksiêdze Sêdziów czytamy o zastêpie Gedeona,
w którym id¹cy do natarcia mê¿owie najpierw pot³ukli
dzbany, potem w lewe rêce pochwycili pochodnie, a w
prawych trzymali tr¹by, w które zadêli. St³uczone dzbany
mówi¹ nam o nowozrodzeniu, o tym, ¿e stare przeminê³o.
Pochodnie to obraz Ducha œwiêtego, a tr¹by to œwiade-
ctwo, rozg³aszanie ewangelii.
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Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus powiedzia³:
„To jest cia³o moje, które siê za was daje”. Cia³o to by³o
bite, biczowane, kaleczone, obci¹¿one krzy¿em, a w koñ-
cu zawieszone na nim i wydane na œmieræ. Œmieræ Pañska
da³a nam ¿ycie i wszyscy czerpiemy z b³ogos³awieñstw,
które p³yn¹ z ofiarowania cia³a Jezusa Chrystusa. Pan
pragn¹³, abyœmy ka¿dej niedzieli sobie to przypominali.

W Ewangelii Mateusza znajdujemy opis nakarmienia
ponad 5 tysiêcy ludzi piêcioma chlebami, które Pan
otrzyma³. Pan Jezus najpierw modli³ siê, potem ³ama³
i podawa³ uczniom. Kiedy dajemy Panu to, co mamy, On
musi najpierw to z³amaæ, aby sta³o siê b³ogos³awieñstwem
dla innych.

Czytamy, ¿e Maria z Betanii mia³a alabastrowy s³oik
z olejkiem nardowym (alabaster to pó³przejrzysty minera³
bêd¹cy surowcem rzeŸbiarskim). Olejek by³ wart co
najmniej 300 denarów, a wiêc tyle, co przeciêtny roczny
zarobek. Maria mog³a nabraæ jedynie odrobinê olejku do
namaszczenia Pana, a jednak postanowi³a rozbiæ naczynie
i poœwiêciæ wszystko. Odt¹d o jej czynie mi³oœci opowiada
siê wszêdzie tam, gdzie g³oszona jest ewangelia.

Na koniec przypomnijmy jeszcze jedn¹ z³aman¹ rzecz:
jest ni¹ skruszone serce Dawida, który doœwiadczywszy
w³asnej grzesznoœci, modli³ siê: „Sercem skruszonym nie
wzgardzisz, Bo¿e” (Ps. 51,19).
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Czes³awa, Hieronima

PONIEDZIA£EK

Albowiem có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby ca³y
œwiat pozyska³, a na duszy swojej szkodê poniós³?

20
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2222

Ewangelia Marka 8,36

Pewien bogaty biznesmen podczas swojego urlopu
nad morzem spotka³ ubogiego rybaka, który siedzia³
wygodnie ko³o swojej ³odzi nad brzegiem. „Dlaczego
nie wyp³ynie pan na pe³ne morze?”- spyta³ bogacz.
„Poniewa¿ dziœ z³owi³em ju¿ wystarczaj¹co du¿o ryb”
- odpowiedzia³ rybak. „Dlaczego wiêc nie ³owi pan
wiêcej ryb ni¿ to konieczne?” - dopytywa³ biznesmen.
„No i co mia³bym z nimi zrobiæ?”.„Móg³by pan przez
to wiêcej zarobiæ, nastêpnie kupiæ sobie lepsz¹ ³ódŸ,
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aby móc jeszcze dalej wyp³ywaæ i ³owiæ wiêcej ryb.
Móg³by pan kupiæ sobie nylonowe sieci, aby móc ³owiæ
jeszcze wiêcej i przez to o wiele lepiej zarabiaæ”.

Rybak odpowiedzia³ ponownie: „I co potem mam
robiæ?”. „Potem mo¿e pan przestaæ pracowaæ i korzy-
staæ z ¿ycia”. „A jak siê panu zdaje, co w³aœnie teraz
robiê?” - odpowiedzia³ z nut¹ satysfakcji rybak, patrz¹c
radoœnie na morze.

Byæ mo¿e uœmiechamy siê czytaj¹c tê historiê,
jednak jest w niej wiele prawdy. Je¿eli jedynym celem
w naszym ¿yciu bêdzie powiêkszanie dóbr material-
nych, nigdy nie bêdziemy szczêœliwi i zadowoleni. Pan
Jezus powiedzia³ kiedyœ: „Wystrzegajcie siê wszelkiej
chciwoœci, dlatego, ¿e nie od obfitoœci dóbr zale¿y
czyjeœ ¿ycie.” (£uk. 12,15).

Zamiast tego d¹¿my do ubogacenia naszej nie-
œmiertelnej duszy. O wiele wa¿niejsze od ziemskich
dóbr jest posiadanie ¿ywej relacji z Bogiem i ¿ycia
wiecznego. Obydwie te rzeczy mo¿na znaleŸæ jedynie
w Panu Jezusie!
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Daniela, Andrzeja

WTOREK
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A Jezus, rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ, mia³ lat oko³o
trzydziestu.

Ewangelia £ukasza 3,23

Etapy ¿ycia Pana Jezusa

Czas ¿ycia Pana Jezusa na tej ziemi mo¿na podzieliæ
na cztery etapy:

1) Pierwszy - od dzieciñstwa do doros³oœci (oko³o 30
lat). Ewangelia Mateusza i £ukasza mówi¹ nam o tym, jak
nasz Zbawiciel siê narodzi³ i jak maj¹c 12 lat uda³ ze swoimi
rodzicami do Jerozolimy na œwiêto Paschy. PóŸniej pracowa³
jako cieœla.
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2) Drugi - to Jego s³u¿ba, która trwa³a oko³o trzech
lat. Ten okres jest szeroko opisany w czterech Ewangeliach.
Jezus g³osi³ dobr¹ nowinê o zbawieniu i uzdrawia³ chorych,
jednak wiêkszoœæ ludzi zareagowa³a z³oœci¹ i nienawiœci¹
na Jego bezgraniczn¹ mi³oœæ. Szczególnie ¿ydowscy przy-
wódcy religijni byli Panu przeciwni. Jednak w tym czasie
nie mogli Mu jeszcze nic z³ego uczyniæ: „I starali siê go
pojmaæ, lecz nikt nie podniós³ na niego rêki, gdy¿ jeszcze
nie nadesz³a jego godzina” (Ew. Jana 7,30).

3) Trzeci - godzina nale¿¹ca do ludzi (Ew. £uk. 22,53,
BG). Godzina ta rozpoczê³a siê wraz z pojmaniem Pana
Jezusa, a zakoñczy³a siê wtedy, gdy ¿o³nierz rzymski przebi³
Panu bok tu¿ po jego œmierci. W tym czasie ludzie uczynili
Panu to, co od pocz¹tku zamierzali uczyniæ, zadaj¹c Mu
wiele cielesnych cierpieñ. Na koñcu przybili Go do krzy¿a,
gdzie zmar³.

4) Czwarty, ostatni okres obejmuje czterdzieœci dni
od Jego zmartwychwstania do wniebowst¹pienia. Wtedy
widzieli Pana jedynie wierz¹cy. Jezus kilkakrotnie spotyka³
siê ze swoimi uczniami, aby ich pocieszyæ i daæ wskazówki
dotycz¹ce tego, co ma siê wydarzyæ po Jego wniebo-
wst¹pieniu.

21 lipca 2015



lipiec2015
ws
zs

wk
zk

Marii, Magdaleny

ŒRODA
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22
Jak nawróciliœcie siê od ba³wanów do Boga, aby s³u¿yæ
Bogu ¿ywemu i prawdziwemu.

1. List do Tesaloniczan 1,9

Ewangelia Mateusza 11,28

Jezus Chrystus mówi: PójdŸcie do mnie wszyscy (...)
Ja wam dam ukojenie.

NAWRÓCENIE

Dr¿eæ przed nieuniknionym faktem œmierci i przed
myœl¹ o wiecznym s¹dzie Bo¿ym, to nie jest nawró-
cenie. Niejeden przestêpca obawia siê policji i wiê-
zienia, lecz nie uzna swoich przestêpstw i nie upokorzy
siê z ich powodu. Sama bojaŸñ przed kar¹ nie zmienia
jeszcze niczyjego serca.
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Pokuta, która dokonuje prawdziwego nawrócenia,
oznacza odrazê do grzechu i do samego siebie, jak to
mówi Job: "Mam odrazê do siebie i kajam siê w prochu
i w popiele". W innym miejscu Biblii prorok Izajasz
wo³a: "Biada mi, jestem zgubiony! Gdy¿ jestem mê¿em
nieczystych warg!". Jeszcze w innym  miejscu Dawid
wyznaje: "Przeciwko tobie samemu zgrzeszy³em... We-
d³ug wielkoœci twojej litoœci zg³adŸ moje przestêp-
stwa".

Od takiego momentu poznaje siê ³askê Bo¿¹
i Jego mi³oœæ do stworzeñ, które na ni¹ nie zas³u¿y³y.
Otrzymanie takiej ³aski sprawia zupe³n¹ zmianê
usposobienia i ¿ycia cz³owieka, co Pan Jezus okreœla
w rozmowie z Nikodemem jako "nowozrodzenie".

Przez wiarê przyjmujemy Pana Jezusa jako Wy-
bawcê; Bóg os¹dzi³ na Nim nasz¹ star¹, grzeszn¹ naturê
na krzy¿u, a nam, którzy wierzymy w Niego, w Jego
Imiê i w Jego dokonane dzie³o, daje prawo staæ siê
dzieæmi Bo¿ymi (por. Ew. Jana 1,12).



lipiec2015
ws
zs

wk
zk

Bogny, Polikarpa

CZWARTEK

Stamt¹d [Abraham] wyruszy³ w góry na wschód od Betelu
i rozbi³ swój namiot. Betel by³o z zachodu, a Ai ze wschodu.
Tam zbudowa³ Panu o³tarz i wzywa³ imienia Pana. Potem
wêdrowa³ Abram coraz dalej do Negebu. Kiedy zaœ nasta³
g³ód w tym kraju, Abram uda³ siê do Egiptu, aby siê tam
zatrzymaæ jako przybysz, gdy¿ w kraju by³ wielki g³ód.

23

443

2041

1. Ksiêga Moj¿eszowa 12,8-10

Doœwiadczenia wiary (1)

Pocz¹tkowo widzimy Abrahama, opuszczaj¹cego Haran
i udaj¹cego siê za g³osem Boga w nieznane. Bóg wynagradza
jego wiarê i obiecuje uczyniæ s³awnym jego imiê. Abraham
znajduje siê na wy¿ynach wiary – mieszka w namiocie (obraz
bycia przechodniem na ziemi) i buduje o³tarz Panu.

204 — 161
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Ale Bóg nie tylko odpowiada na wiarê – On równie¿ j¹
doœwiadcza. Nie powinniœmy myœleæ, ¿e m¹¿ wiary,
zepchn¹wszy raz swój „okrêt ¿ycia” z mielizny otoczenia
i okolicznoœci, poruszaæ siê bêdzie zawsze po spokojnej
wodzie. Wrêcz przeciwnie – raczej raz po raz napotykaæ bêdzie
z³owrogie burzowe chmury. Nad wszystkim czuwa jednak
³askawy Bóg, który ma swój cel – pragnie, aby w wierz¹cym
dojrza³o przekonanie o przewy¿szaj¹cej wszystko wartoœci
obecnoœci Boga dla ufaj¹cego Mu serca. Gdyby niebo by³o
zawsze bezchmurne, wierz¹cy nie pozna³by dog³êbnie swego
Boga. Sami wiemy, jak sk³onni jesteœmy myliæ zewnêtrzny
pokój z pokojem Bo¿ym, tym, który jako jedyny jest
niezale¿ny od okolicznoœci. Jak¿e szybko, gdy wszystko toczy
siê po naszej myœli, gdy kwitnie interes, a zdrowie nie po-
zostawia nic do ¿yczenia, sk³onni jesteœmy myliæ pokój
bazuj¹cy na pomyœlnych okolicznoœciach z tym, który mo¿na
znaleŸæ zawsze jedynie w obecnoœci Chrystusa! Pan wie o
tym i gdy widzi u nas taki stan, mo¿emy byæ pewni, ¿e ju¿
wkrótce zachwieje naszym fa³szywym oparciem. Ale nie bój
siê Boga mi³oœci!

(c.d. jutro)
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Kingi, Krystyny

PI¥TEK

24
Ze wzglêdu na ni¹ [Sarê] wyœwiadcza³ [faraon] Abra-
mowi dobrodziejstwa, tak ¿e mia³ owce, byd³o, os³y,
niewolników i niewolnice, oœlice i wielb³¹dy.

1. Ksiêga Moj¿eszowa 12,16
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2357

Doœwiadczenia wiary (2)
Czêsto oceniamy s³usznoœæ drogi wed³ug pojawiaj¹-

cych siê na niej trudnoœci lub ich braku. To powa¿ny b³¹d.
Œcie¿ka pos³uszeñstwa przewa¿nie przynosi ze sob¹
doœwiadczenia. W kraju, do którego Bóg zaprowadzi³
Abrahama, musia³ on zetkn¹æ siê z bezbo¿nymi mie-
szkañcami Kanaanu, a wkrótce potem prze¿y³ g³ód. Czy
wiêc by³ na niew³aœciwym miejscu? Nie. Ocena ta bazowa³a
jedynie na tym, co widzia³y oczy. Jakkolwiek by³a to ciê¿ka
próba dla Abrahama, wiara nie ocenia w ten sposób.
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W Nowym Testamencie mamy Paw³a. Gdy tylko uda³ siê
w drogê do Macedonii, znalaz³ siê w wiêzieniu. Nietrwaj¹ce
w spo³ecznoœci z Bogiem serce upatrywa³oby w tym œmier-
telny cios dla ca³ej tej wyprawy. Pawe³ jednak nie w¹tpi³ ani
przez chwilê, ¿e znajdowa³ siê na s³usznej drodze, co pozwoli³o
mu œpiewaæ pieœni pochwalne w wiêzieniu – wszystko dzia³o
siê zgodnie z planem Boga. Chwilê potem wysz³o na jaw, ¿e
w wiêzieniu w Filipii przebywa³ cz³owiek, któremu Bóg pragn¹³
okazaæ mi³osierdzie, a który, mówi¹c po ludzku, nie mia³by
nigdy mo¿liwoœci us³yszenia ewangelii, gdyby kaznodzieja nie
zosta³ zamkniêty w³aœnie tam, gdzie on sam by³ stró¿em.
Wbrew swojej woli rozsiewaj¹cy przeszkody diabe³ pos³u¿y³
tu za narzêdzie, by zanieœæ ewangeliê poganinowi.

Abraham móg³by myœleæ podobnie jak Pawe³ w wiêzieniu.
Znajdowa³ siê na miejscu, na którym postawi³ go Bóg i nie
otrzyma³ nakazu, aby je opuœciæ. Klêska g³odu by³a jednak
oczywista, a w pobli¿u znajdowa³ siê Egipt – kusz¹ca okazja
do wyzwolenia siê spod balastu nieznoœnych okolicznoœci.
Ale droga s³ugi Bo¿ego jest prosta – lepiej g³odowaæ w Kana-
anie ni¿ ¿yæ w dostatku w Egipcie! Lepiej cierpieæ na wyty-
czonej przez Boga œcie¿ce ni¿ ¿yæ w obfitoœci na drodze
szatana. W Egipcie Abraham dorobi³ siê owiec, byd³a, os³ów,
niewolników i wielb³¹dów. Czy to dowód na to, ¿e post¹pi³
s³usznie, czy tylko pozory? W Egipcie nie by³o o³tarza, nie
by³o spo³ecznoœci z Bogiem. Kraj faraona nie by³ krajem obec-
noœci Pana. To tu Abraham poniós³ d³ugo utrzymuj¹ce siê
straty. (c.d. jutro)
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Jakuba, Krysztofa

SOBOTA

Lecz moim szczêœciem byæ blisko Boga. Pok³adam
w Panu, w Bogu nadziejê moj¹.

25
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Ksiêga Psalmów 73,28

Doœwiadczenia wiary (3)

Nic nie jest w stanie zast¹piæ utraty spo³ecznoœci
z Bogiem. Uwolnienie od chwilowego ucisku i zdobycie
bogactwa s¹ doprawdy nêdzn¹ rekompensat¹ za to, co
tracimy, gdy choæby o milimetr oddalimy siê od prostej
œcie¿ki pos³uszeñstwa. Ilu¿ wierz¹cych, ustêpuj¹c przed
doœwiadczeniami i próbami, które powi¹zane s¹ z drog¹
Bo¿¹, popad³o w wartki nurt z³ego œwiata, œci¹gaj¹c na
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siebie poczucie pustki, biedê i utratê œwiat³a! Byæ mo¿e
znaleŸli swe „szczêœcie”, nazbierali bogactw, zdobyli
uznanie, mo¿e nawet przychylnoœæ ze strony swojego
„faraona”. Ale czy wszystkie te kusz¹ce atrakcje s¹
rzeczywiœcie w stanie zast¹piæ radoœæ w Panu i spo³ecznoœæ
z Nim, czyste sumienie, szczêœliwe serce, duch uwielbienia
i zdolnoœæ do sk³adania ¿ywego œwiadectwa? Mimo to jak¿e
czêsto te niezrównane b³ogos³awieñstwa sprzedawane s¹
za pieni¹dze i tzw. korzystne uk³ady.

Miejmy siê na bacznoœci wobec naszych w³asnych serc,
które ci¹gle staraj¹ siê uciec od wyboistej, ale b³ogo-
s³awionej drogi pos³uszeñstwa! Starajmy siê usilnie za-
chowaæ „wiarê i dobre sumienie”, których nic nie mo¿e
zast¹piæ! Gdy zbli¿a siê doœwiadczenie, polegajmy na Panu,
zamiast œpieszyæ do Egiptu! A gdy jesteœmy o krok, by byæ
porwanymi z  nurtem tego œwiata, skierujmy wzrok na Te-
go, „który wyda³ samego siebie za grzechy nasze, aby nas
wyzwoliæ z teraŸniejszego wieku z³ego (tj. œwiata)” (Gal.
1,4). Skoro tak wielka by³a Jego mi³oœæ do nas i tak
bezkompromisowa ocena otaczaj¹cego nas œwiata, ¿e od-
da³ samego siebie, aby nas wyrwaæ z jego mocy, to czy¿
mielibyœmy jeszcze siê Go zapieraæ, zawracaj¹c do tego,
od czego na wieki uwolni³ nas Jego krzy¿?
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Anny, Miros³awa

NIEDZIELA
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Albowiem, ilekroæ ten chleb jecie, a z kielicha tego
pijecie, œmieræ Pañsk¹ zwiastujecie, a¿ przyjdzie.

1. Koryntian 11,26

207 — 158

A¿ przyjdê

1. „Obracajcie nimi, a¿ powrócê” (Ew. £uk. 19,13).
Ka¿demu z nas Pan Jezus powierzy³ zdolnoœci i mo¿li-
woœci, którymi powinniœmy dysponowaæ dla dobra
Jego dzie³a. Ka¿dy, kto cokolwiek w nie zainwestuje
i z poœwiêceniem bêdzie Mu s³u¿y³, otrzyma nagrodê
w niebie!

2. „A gdybym zechcia³, aby ten pozosta³, a¿ przyj-
dê, co ci do tego? Ty chodŸ za mn¹!” (Ew. Jana 21,22).
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Jest to osobistym wezwaniem Pana Jezusa do naœla-
dowania Go. Naszym zadaniem nie jest obserwowanie
i ocenianie innych, ale zdecydowane naœladowanie
Jego Osoby.

3. „Trzymajcie siê tylko mocno tego, co posia-
dacie, a¿ przyjdê” (Obj. 2,25). W czasach, gdy w chrze-
œcijañstwie niejednokrotnie pojawiaj¹ siê b³êdne nauki
i wiele rzeczy jest niew³aœciwych, dla Pana Jezusa
wa¿ne jest, abyœmy trzymali siê mocno tego, co jest
napisane w Biblii. Trzymaæ siê tego oznacza odrzuciæ
z³o, zajmowaæ siê S³owem Bo¿ym i stosowaæ je w ¿yciu
codziennym.

4. „...œmieræ Pañsk¹ zwiastujecie, a¿ przyjdzie”
(1. Kor. 11,26). Pragnieniem Pana Jezusa jest, abyœmy
regularnie przypominali sobie o Jego œmierci. Wspólnie
czynimy to podczas Wieczerzy Pañskiej. Ka¿dej nie-
dzieli mo¿emy wraz ze wszystkimi wierz¹cymi, którzy
zgromadzaj¹ siê do imienia Pana, ³amaæ chleb.

5. „Przeto nie s¹dŸcie przed czasem dopóki nie
przyjdzie Pan” (1. Kor. 4,5). Nie powinniœmy os¹dzaæ
motywów innych. Tylko Bóg zna serca, dlatego Jemu
pozostawmy os¹d.
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Julii, Natalii

PONIEDZIA£EK

27
Ale mimo to do mnie przychodziæ nie chcecie, aby
mieæ ¿ywot. Ewangelia Jana 5,40

448

2036

1648

105

Odrzucaæ ³askê

Mimo ¿e wszyscy zgrzeszyliœmy, Bóg daje nam
cudown¹ ofertê ³aski: ka¿dy, kto do mnie przyjdzie,
wyzna mi swoje grzechy i uwierzy, ¿e dokona³em dzie³a
zbawienia na krzy¿u, otrzyma odpuszczenie grzechów
i ¿ycie wieczne. Mimo to wielu ludzi odrzuca tê Bo¿¹
ofertê. Dlaczego?

Wielu ludzi jest zbyt dumnych, aby przyznaæ siê
do pope³nionych b³êdów i zaakceptowaæ Bo¿¹ ³askê.

208 — 157
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Zwykle dlatego wol¹ przez w³asne starania i "dobre
uczynki" zas³u¿yæ sobie na ¿ycie wieczne.

Inni nie chc¹ po prostu przyznaæ, ¿e s¹ winni i uwa-
¿aj¹, ¿e w ogóle nie potrzebuj¹ ofiarnej œmierci Pana
Jezusa.

Jeszcze inni s¹dz¹ natomiast, ¿e pope³nili tak wiele
strasznych grzechów i prowadzili tak z³e ¿ycie, ¿e Bo¿a
³aska jest dla nich niewystarczaj¹ca.

Ci, którzy tak uwa¿aj¹, nie maj¹ najmniejszego
pojêcia, co Bóg myœli na temat grzechu. Postêpowanie
wed³ug w³asnej woli i niepos³uszeñstwo Bóg stawia
na równi z zabójstwem, wszeteczeñstwem czy kradzie-
¿¹. ¯adnego grzechu nie pozostawi bez kary. Tak
œwiêtym jest Bóg!

Mimo to On podarowa³ swojego Syna, Jezusa
Chrystusa, przez którego jedynie mo¿emy zbli¿yæ siê
do Boga. Tak bardzo nas umi³owa³! Dlatego jeœli choæ
trochê rozumiemy Bo¿¹ mi³oœæ i wielkoœæ oraz uznamy
swój grzeszny stan, wtedy i nam zostanie okazana
³aska.



lipiec2015
ws
zs

wk
zk

Wiktora, Innocentego
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Albowiem gdzie jest skarb twój - tam bêdzie  i serce
twoje. Ewangelia Mateusza 6, 21

Serce

Kiedy Biblia mówi o „sercu” to nie ma na myœli
organu, który znajduje siê w ludzkim ciele, ale wew-
nêtrzne centrum uczuæ, sk³onnoœci oraz motywacji
cz³owieka.

Ju¿ na pierwszych stronach Biblii czytamy, ¿e ludz-
kie serce ju¿ od dawna by³o z³e (1. Moj¿. 6,5; porównaj
z Ew. Mat. 15,19). Wszyscy ludzie rodz¹ siê jako grze-
sznicy, dlatego wczeœniej czy póŸniej objawia siê
tkwi¹ce w ich sercu z³o.
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Ka¿dy cz³owiek, podœwiadomie dostrzegaj¹c pust-
kê w swym sercu, stara siê jakoœ j¹ wype³niæ, czymœ
to g³odne serce zadowoliæ. Szuka wiêc przyjemnoœci
i rozkoszy w tym œwiecie, a niejednokrotnie siêga po
alkohol czy inne u¿ywki, aby zag³uszyæ budz¹cy siê przy
tym g³os swego sumienia. Byæ mo¿e Twoje ¿ycie wygl¹da
podobnie, jak ¿ycie cudzo³o¿nicy z Ewangelii Jana.
Wchodzisz ci¹gle w nowe zwi¹zki, pragn¹c w tym zna-
leŸæ swoje szczêœcie, ale poza pustymi s³owami nikt
nie jest w stanie Ci tego naprawdê zaoferowaæ. Albo
te¿ Twoje ¿ycie podobne jest do tego, jakie wiód³
m³ody, bogaty cz³owiek opisany w Ewangelii Mateusza
19. Masz wprawdzie konto pe³ne pieniêdzy, ale Twoje
serce nadal jest puste!

Jedno jednak powinieneœ wiedzieæ: pustka Twoje-
go serca, któr¹ wci¹¿ usi³ujesz czymœ wype³niæ, jest
zbyt wielka, byœ móg³ sobie sam z tym poradziæ. To jak
studnia bez dna - nigdy jej nie wype³nisz. Bóg da³ Ci
twe serce i tylko On jako Stwórca mo¿e wype³niæ tê
pustkê. On jeszcze dzisiaj Ciê wzywa: „Jeœli kto prag-
nie, niech przyjdzie do mnie i pije” (Jana 7,37)!
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Olafa, Marty

ŒRODA

29

1840

243

451

2032

Oto nakazano mi b³ogos³awiæ, On pob³ogos³awi³, ja tego
nie odmieniê. W Jakubie nie dopatrzy³em siê niczego
zdro¿nego, nie widzia³em ob³udy w Izraelu.

4. Ksiêga Moj¿eszowa 23,21

Stanowisko a stan ludu Bo¿ego (1)

Przyjrzyjmy siê proroctwom Bileama. To coœ niesa-
mowitego byæ œwiadkiem scen odgrywaj¹cych siê na
wzgórzach Baala, zastanawiaæ siê nad sprawami, które
tam siê rozgrywa³y, przys³uchiwaæ siê s³owom mówi¹cego
i mieæ zdolnoœæ spogl¹dania poza kulisy. Jak¿e nik³ym by³o
pojêcie Izraela o powadze tego, co dzia³o siê pomiêdzy
Panem a wrogiem! Niewykluczone, ¿e Izraelici szemrali
w swoich namiotach w tej samej chwili, w której Bóg kaza³
og³osiæ ich doskona³oœæ. Balak chcia³ us³yszeæ z ust Bileama

210 — 155



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze

29 lipca 2015

przekleñstwo wypowiedziane nad Izraelem, ale przeliczy³
siê, gdy¿ Bóg nie pozwoli, by ktoœ przeklina³ Jego lud. Byæ
mo¿e sam bêdzie musia³ dotkn¹æ siê obecnego poœród niego
z³a, ale z pewnoœci¹ nie dopuœci, ¿eby ktokolwiek pomawia³
go zuchwale i bezkarnie. Byæ mo¿e bêdzie musia³ go zawsty-
dziæ, odkrywaj¹c przed jego w³asnymi oczami niejedno
odstêpstwo, ale nigdy nie przyzwoli na to, by karci³ go
obcy.

To wa¿ny aspekt dzia³ania Bo¿ego. Nie chodzi tu o to,
co wróg myœli na temat ludu Bo¿ego lub co ów lud myœli
sam o sobie. Rozstrzygaj¹ce jest pytanie: Co Bóg myœli o
swoim ludzie? Wie o nich wszystko – kim s¹, co uczynili, co
jest w ich sercach. Nic nie jest zakryte przed Jego przeni-
kliwym wzrokiem. Tajniki serca, charakteru i zakamarki
¿ycia s¹ Mu dobrze znane. Ani anio³owie, ani ludzie, ani
nawet szatan nie znaj¹ nas tak dok³adnie, jak Bóg. To z
Nim mamy do czynienia. Mo¿emy zawo³aæ tryumfuj¹co:
„Jeœli Bóg za nami, któ¿ przeciwko nam?”. Bóg myœli o nas
i mówi zgodnie z tym, co On sam z nas i dla nas uczyni³, tj.
zgodnie z doskona³oœci¹ w³asnego dzie³a, jakie wykona³.
Inni mog¹ znaleŸæ w nas wiele b³êdów i uchybieñ, ale co
siê tyczy naszego stanowiska (a nie stanu), Bóg postrzega
nas w nieskalanej piêknoœci Chrystusowej. W Nim jesteœmy
doskonali (Hebr. 10,14). To Jego istota, imiê, wspania³oœæ
i chwa³a oraz doskona³oœæ Jego dzie³a wyznaczaj¹
stanowisko tych, z którymi zechcia³ siê z³¹czyæ wiecznymi
wiêzami.
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Julity, Ludmi³y
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I wyg³osi³ swoje proroctwo, mówi¹c: (…) Jak¿e
piêkne s¹ twoje namioty, Jakubie, twoje siedziby,
Izraelu! 4. Ksiêga Moj¿eszowa 24,3-5

Stanowisko a stan ludu Bo¿ego (2)

Gdy tylko powstaje jakiœ oskar¿yciel, sam Pan
wychodzi naprzeciw, aby stawiæ mu czo³a, wys³uchaæ
oskar¿enia i udzieliæ odpowiedzi. Jego odpowiedŸ nie
opiera siê na tym, czym Jego lud jest sam w sobie,
lecz zawsze na tym, co sam Bóg uczyni³ z Niego przez
doskona³oœæ swego w³asnego dzie³a. Chwa³a Bo¿a jest
œciœle powi¹zana z Jego ludem. Gdy staje w jego
obronie, utrzymuje swoj¹ w³asn¹ chwa³ê. Sam wkracza
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pomiêdzy swój lud a oskar¿yciela. Jego chwa³a wy-
maga, aby przedstawi³ go w nienagannej piêknoœci,
jak¹ go sam obdarzy³. Gdy wróg powstaje, by prze-
klinaæ i oskar¿aæ, Pan udziela natychmiastowej odpo-
wiedzi, daj¹c wyraz ca³kowitemu upodobaniu, jakie
posiada w tych, których wybra³ i ostatecznie uzdolni³
do przebywania w Jego obecnoœci.

Bóg nie dopuszcza zatem, aby ktoœ bezkarnie
oskar¿a³ Jego lud. Piêkny przyk³ad takiego dzia³ania
Boga znajdujemy w Zachariasza 3. Tam równie¿
widzimy wroga, który zjawia siê po to, by stawiæ opór
reprezentantowi ludu Bo¿ego. A co na to Bóg? –
Przyodziewa w piêkne szaty i wk³ada koronê na skronie
tego, o którego kompromitacjê zabiega³ szatan, do-
prowadzaj¹c tym samym go do milczenia. Brudne szaty
znikaj¹ i ten, który przed chwil¹ przypomina³ wyrwan¹
z ognia g³owniê, staje siê strojnym, godnym kap³anem.
Ten, któremu przys³ugiwa³y p³omienie piek³a, ma teraz
prawo do przebywania na dworze Pana.
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Któ¿ wiêc mo¿e byæ zbawiony?
Ewangelia Marka 10,26

Powy¿sze pytanie zadali Panu uczniowie po spo-
tkaniu z bogatym m³odzieñcem, który myœla³, ¿e mo¿e
odziedziczyæ ¿ycie wieczne. Mia³ wiele ziemskich po-
siad³oœci, ale odczuwa³, ¿e pieni¹dze siê nie licz¹, jeœli
chodzi o zdobycie ¿ycia wiecznego. Dlatego chcia³
uczyniæ coœ szczególnego. Jednak¿e to, czego Pan od
niego wymaga³, by³o dla niego przeszkod¹ nie do
pokonania: „IdŸ, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj
ubogim, a bêdziesz mia³ skarb w niebie, po czym
przyjdŸ i naœladuj mnie”. Mê¿czyzna ten odszed³
zasmucony, a Pan powiedzia³, i¿: „£atwiej jest wielb³¹-
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dowi przejœæ przez ucho igielne ni¿ bogatemu wejœæ
do Królestwa Bo¿ego” (Ew. Marka 10,25). My równie¿
mo¿emy zapytaæ jak uczniowie: Któ¿ wiêc mo¿e byæ
zbawiony? Czy to jest w ogóle mo¿liwe? Pan odpo-
wiedzia³ im: dla cz³owieka nie jest, ale dla Boga tak
(Ew. Marka 10,27).

Dlaczego Pan jest tak nieugiêty, mówi¹c o rezy-
gnacji z dóbr ziemskich? Poniewa¿ On pragnie, aby nasze
serce nale¿a³o wy³¹cznie do Niego! Posiadanie ¿ycia
wiecznego jest równoznaczne z posiadaniem samego
Pana Jezusa Chrystusa i On wymaga, aby nasza mi³oœæ
nale¿a³a wy³¹cznie do Niego - tak, jak narzeczony
spodziewa siê od swojej przysz³ej ¿ony, ¿e bêdzie
kocha³a tylko jego, nikogo wiêcej. To oczywiste, ¿e bo-
gacze nie s¹ jedynymi ludŸmi, których serca przylg-
nê³y do ziemskich dóbr czy innych wartoœci ma-
terialnych. Dotyczy to równie¿ tych, którzy s¹ dumni
ze swojej pozycji spo³ecznej albo pok³adaj¹ ufnoœæ
w swojej wiedzy i zdolnoœciach. Je¿eli nie jesteœmy
gotowi tego wszystkiego pozostawiæ, nie mamy szans
na otrzymanie Bo¿ych, wspania³ych b³ogos³awieñstw.
S¹ one przeznaczone dla pokornych.
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SOBOTA
Nadziei, Justyny

Tak mówi Pan – który ciê stworzy³ (…) i  który ciê ukszta³-
towa³ (...): Nie bój siê, bo ciê wykupi³em, nazwa³em ciê
twoim imieniem, moim jesteœ! Ksiêga Izajasza 43,1
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Ma³y Boguœ mieszka³ w pobli¿u rzeki. Pewnego dnia
wpad³ na pomys³: „Zbudujê model ¿aglówki, która potrafi-
³aby p³ywaæ po wodzie”. Jak pomyœla³, tak zrobi³. Po kilku
dniach model by³ gotowy. Och, jak¿e dumny by³ Boguœ,
gdy po raz pierwszy puœci³ swe dzie³o na wodê! Lecz nagle
silniejszy podmuch wiatru zerwa³ cienk¹ niæ, któr¹ ch³o-
piec ci¹gn¹³ stateczek i nurt rzeki porwa³ go ze sob¹. Jaka¿
strata!

Jak¿e wielkim by³o jednak zdziwienie ch³opca, gdy
kilka dni póŸniej zobaczy³ swój model ju¿ nie na rzece,
ale... w oknie wystawowym sklepu z u¿ywanymi towarami.

1
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Bez zastanowienia wpad³ do œrodka i podekscytowany
t³umaczy³ sprzedawcy: „Ta ³ódka w oknie wystawowym,
proszê pana, jest moja!”. Mê¿czyzna odpowiedzia³
spokojnie: „Ale¿ ch³opcze, ja j¹ kupi³em. Wyda³em na ni¹
moje w³asne pieni¹dze. Mo¿esz j¹ mieæ, jeœli chcesz, ale
musisz zap³aciæ jak ka¿dy inny klient”. – Rozczarowany
Boguœ odszed³ bez s³owa do domu.

Chwilê póŸniej przysz³a mu jednak do g³owy nowa
myœl: „A tak w ogóle, dlaczego mia³bym jej nie kupiæ?  –
Tak w³aœnie zrobiê!”. Wygrzeba³ ze skarbonki skrupulatnie
zbierane oszczêdnoœci i podliczy³ je. Wynosi³y niemal
dok³adnie tyle samo, co cena, jakiej ¿¹da³ za ¿aglówkê
sprzedawca. Ponownie poszed³ do sklepu i odkupi³ swój
ma³y skarb. Gdy ¿aglówka znalaz³a siê w jego rêkach,
przycisn¹³ j¹ do piersi i wyszepta³ czule: „Teraz znowu
nale¿ysz do mnie – po raz drugi!”.

Dok³adnie tak samo ma siê rzecz ze wszystkimi, którzy
wierz¹ w Chrystusa. Jako Stwórca Bóg ma prawo do ka¿-
dego cz³owieka. Niestety, istniej¹ca pomiêdzy Nim a Jego
stworzeniem wiêŸ zosta³a jednak bardzo szybko zerwana
przez niepos³uszeñstwo cz³owieka i wkroczenie grzechu.
Wszyscy z natury jesteœmy zgubionymi grzesznikami, zaœ
olbrzymia przepaœæ dzieli nas od Pana ¿ycia i wszelkich
b³ogos³awieñstw. Bóg, widz¹c ten stan i bolej¹c nad nim,
pos³a³ na œwiat swojego umi³owanego Syna, Jezusa
Chrystusa. Da³ Go jako okup za nas, aby w ten sposób
posi¹œæ nas „po raz drugi” – tym razem ju¿ jako swoje
umi³owane dzieci (1. Jana 3,1).



sierpieñ2015
ws
zs

wk
zk

NIEDZIELA
Kariny, Gustawa

2
Œniada jestem. Pieœñ nad Pieœniami 1,5

Stanowisko a stan ludu Bo¿ego (3)

W Pieœni nad Pieœniami oblubieniec mówi do oblu-
bienicy: „Ca³a jesteœ piêkna, moja przyjació³ko, i nie ma
na tobie ¿adnej skazy” (4,7). Ona sama zaœ, gdy mówi o
sobie, musi wyznaæ szczerze: „Œniada (ciemna) jestem”.
Tak samo mówi Pan Jezus w Ew. Jana 13, stwierdzaj¹c,
¿e jego uczniowie czyœci s¹ cali, chocia¿ niespe³na kilka
godzin póŸniej jeden z nich przysi¹g³, ¿e Go nie zna. Jak¿e
olbrzymia jest zatem ró¿nica pomiêdzy tym, czym jesteœmy
sami w sobie a tym, czym jesteœmy w Chrystusie – pomiêdzy
podarowanym nam stanowiskiem a aktualnym stanem,
w jakim mo¿emy siê znajdowaæ.
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Czy ten cudowny fakt, ¿e jesteœmy doskonali co siê
tyczy naszego stanowiska, mia³by byæ powodem nie-
dbalstwa odnoœnie naszego praktycznego stanu? Nie,
to w³aœnie rozpoznanie naszej na wieki pewnej i dosko-
na³ej pozycji w Chrystusie, Duch Œwiêty czyni motorem
praktycznego ¿ycia i uœwiêcania siê. „A tak, jeœliœcie wzbu-
dzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi
Chrystus po prawicy Bo¿ej; o tym, co w górze, myœlcie,
nie o tym, co na ziemi.  Umarliœcie bowiem, a ¿ycie wasze
jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy siê Chrystus,
który jest ¿yciem naszym, oka¿e, wtedy siê i wy oka¿ecie
razem z nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych
cz³onkach jest ziemskiego: wszeteczeñstwo, nieczystoœæ,
namiêtnoœæ, z³¹ po¿¹dliwoœæ i chciwoœæ, która jest ba³wo-
chwalstwem” (Kol. 3,1-5). Nie wolno mierzyæ nam naszego
stanowiska wed³ug naszego stanu. Ma byæ dok³adnie na
odwrót – to nasz stan winniœmy gorliwie dopasowywaæ
do wznios³ego stanowiska. Obni¿anie rangi stanowiska
ze wzglêdu na s³aby stan praktyczny blokuje postêp w ¿y-
ciu chrzeœcijanina. W ¿yciu wierz¹cego nie ma wiêkszej
mocy, która tak skutecznie par³aby go naprzód, ka¿¹c mu
¿yæ w œwiêtoœci dla Pana, jak œwiadomoœæ niezas³u¿onej
³aski, która wydŸwignê³a go z do³u i podarowa³a wznios³e
miejsce u boku jego Boga.
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PONIEDZIA£EK
Lidii, Augustyna
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A umar³ za wszystkich, aby ci, którzy ¿yj¹, ju¿ nie
dla siebie samych ¿yli, lecz dla tego, który za nich
umar³ i zosta³ wzbudzony. 2. List do Koryntian 5,15

Ricardo jest najlepszym pracownikiem ma³ej farmy
w Peru. Wysoki, silny, pe³ny energii, sumiennie wype³nia
wszystkie zadania zlecone mu przez Pedra, swojego
pracodawcê. Ludzie pracuj¹cy z nim pytaj¹ go od czasu
do czasu: „W³aœciwie to dlaczego pracujesz jeszcze
u Pedra? W innym miejscu mia³byœ znacznie wy¿sz¹
pensjê!”. Jego odpowiedŸ jest ci¹gle taka sama: „Pedro
uratowa³ mi ¿ycie”.

Dziesiêæ lat temu Ricardo znajdowa³ siê na dnie –
zarówno w sferze materialnej, jak i moralnej. Zaœ prze-
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de wszystkim cierpia³ duchowo – tu³a³ siê po kraju,
próbuj¹c znaleŸæ sens ¿ycia.  W takim stanie znalaz³
go Pedro i zaopiekowa³ siê nim. Codziennie na skraju
farmy zostawia³ mu coœ do zjedzenia. Dziêki temu
w sercu Ricarda powoli ros³o zaufanie do Pedra. A kiedy
Pedro zacz¹³ opowiadaæ mu o mi³oœci Bo¿ej, s³ucha³
z wielkim zainteresowaniem. Po pewnym czasie z wiar¹
przyj¹³ dobr¹ nowinê o zbawieniu do swojego serca.
Jego ¿ycie zupe³nie siê odmieni³o. Gdy Pedro zapro-
ponowa³ mu pracê na farmie, uzna³ to za wielki przy-
wilej i postanowi³ z oddaniem wype³niaæ wszelkie swoje
obowi¹zki.

Jak¿e wiele uczyni³ dla nas Chrystus, kiedy umar³,
by przeb³agaæ nasze grzechy! Czy¿ nie jest dla nas
szczególnym przywilejem, ¿e mo¿emy Mu s³u¿yæ z ca-
³ego serca? Nasze zaanga¿owanie i si³a, czas, którym
dysponujemy, jak równie¿ wszystko, co posiadamy,
powinniœmy powierzyæ Jemu. Je¿eli idziemy na kom-
promis z tym œwiatem lub ¿yjemy wed³ug w³asnych
pragnieñ kosztem mi³oœci do naszego Zbawiciela, to
nie bêdziemy szczêœliwi. Jedynie w pe³nym oddaniu
Jemu i w Jego bliskoœci nasze serca wype³ni¹ siê trwa³¹
i g³êbok¹ radoœci¹.
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Dominika, Protazego

4
Kto nie mi³uje, nie zna Boga, gdy¿ Bóg jest mi³oœci¹.

1. List Jana 4,8

Ka¿dy elektryk posiada miernik, czyli przyrz¹d
z kontrolk¹, którym sprawdza siê, czy przewody s¹ pod
napiêciem. Jeœli po dotkniêciu do kabla kontrolka nie
œwieci, oznacza to, ¿e nie ma po³¹czenia ze Ÿród³em
zasilania lub ¿e obieg zosta³ gdzieœ przerwany.

Mo¿na to odnieœæ do ¿ycia cz³owieka. Jeœli ktoœ
przejawia mi³oœæ do Pana Jezusa i do tych, którzy nale¿¹
do Niego, oznacza to, ¿e ma blisk¹ spo³ecznoœæ z Bo-
giem. Jeœli natomiast w czyimœ ¿yciu nie widaæ prze-
jawów tej mi³oœci, œwiadczy to o tym, ¿e cz³owiek ten
w ogóle nie ma wiêzi z Bogiem lub ¿e ta wiêŸ zosta³a
przerwana przez grzech. Zród³em mi³oœci jest Bóg.
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Stwarzaj¹c cz³owieka, Bóg uzdolni³ go do prze¿ywania
i wyra¿ania mi³oœci. Niestety, grzech zniszczy³ tê zdol-
noœæ i obecnie ta mi³oœæ istnieje w ludzkim sercu w zni-
komej postaci, lecz nawet  za t¹ odrobin¹ têskni ka¿dy
cz³owiek. Bóg jednak zamiast odwróciæ siê od nas z po-
wodu naszego grzechu, okaza³ nam mi³oœæ i da³ nam
swego Syna - pos³a³ Go na ziemiê i tym samym wype³ni³o
siê s³owo wypowiedziane przez Izajasza: „Obyœ rozdar³
niebiosa i zst¹pi³” (Iz. 64,1). Od tej chwili w sercach
wszystkich odrodzonych ludzi rozlana jest mi³oœæ Bo¿a
i przywrócona ³¹cznoœæ z Bogiem.

Teraz ka¿de dziecko Bo¿e mi³uje Boga, a tak¿e
mi³uje tych, którzy wierz¹ w Pana Jezusa oraz tych,
którzy jeszcze s¹ daleko od Boga. Ten, kto mi³uje Boga,
jest gotów zapomnieæ o sobie i swoich potrzebach,
szukaj¹c tego, co Bo¿e i co jest dobrem bliŸniego.
Biblijnym przyk³adem praktycznej mi³oœci mo¿e byæ
Epafrodyt, który odby³ ponad tysi¹ckilometrow¹ podró¿
do Rzymu, aby zanieœæ dar od wierz¹cych z Filippi
i pocieszyæ uwiêzionego aposto³a Paw³a. Mo¿na wspo-
mnieæ te¿ Tytusa, który mimo zniechêcaj¹cych wieœci
z Koryntu, odwiedza³ chrzeœcijan z tego miasta. Tak¿e
Gajus, do którego pisa³ aposto³ Jan, mi³owa³ braci, bo
goœcinnie przyjmowa³ pielgrzymuj¹cych chrzeœcijan
i troszczy³ siê o nich. „Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie
uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ bêdzie-
cie” (Ew. Jana 13,35).
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ŒRODA
Oswalda, Wirgiliusza

5
I rzek³ Moj¿esz do Chobaba (…): Wyruszamy do miejsca,
o którym Pan powiedzia³: Dam je wam. PójdŸ z nami,
a dobrze ci bêdzie u nas, gdy¿ Pan obieca³, ¿e dobrze
siê bêdzie powodziæ Izraelowi. Lecz on mu odpowie-
dzia³: Nie pójdê, ale wrócê do mojej ziemi i do moich
krewnych. Wtedy Moj¿esz rzek³: Nie opuszczaj nas,
gdy¿ wiesz, gdzie moglibyœmy obozowaæ na pustyni
i mo¿esz byæ dla nas przewodnikiem.

4. Ksiêga Moj¿eszowa 10,29-31.33

Gdybyœmy nie znali naszych serc, moglibyœmy siê
dziwiæ s³owom Moj¿esza. Zapytalibyœmy: Do czego by³y
mu potrzebne oczy Chobaba? Czy Pan mu nie wystar-
cza³? Czy On nie zna³ pustyni? Czy Moj¿esz ju¿ zapo-
mnia³, po co by³y s³up ob³oku i srebrne tr¹by? Czy nie
by³y one daleko lepsze ni¿ rozeznanie Chobaba? Nie-
stety, a¿ nadto dobrze rozumiemy jego zachowanie.

217 — 148
2240

1133

502

2021
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Znamy sk³onnoœæ naszych serc do szukania oparcia w rze-
czach widzialnych. Unikamy zdania siê na samego Boga.
Chobab, którego widzimy, wydaje nam siê pewniejszym
oparciem ni¿ Bóg, którego nie jesteœmy w stanie zoba-
czyæ. Czujemy siê spokojni, gdy nêdzny œmiertelnik staje
u boku; oci¹gamy siê i dr¿ymy, gdy mamy wieœæ ¿ycie
w prostym zaufaniu do Boga. Ile¿ to razy przekonaliœmy
siê, jak¹ g³upot¹ jest poleganie na namacalnym „ramie-
niu”, a mimo to wyrzekamy siê Go. Ile razy prze¿yliœmy, ¿e
Bóg nigdy nie zawodzi, ¿e czyni wiêcej, ni¿ siê spodziewamy,
a mimo to bywamy nieufni wobec Niego i wolimy opieraæ
siê na „z³amanej trzcinie”.

Bogu niech bêdzie chwa³a za obfitoœæ Jego ³aski! Gdy
w pe³nym napiêcia oczekiwaniu oczy Moj¿esza skierowane
by³y na Chobaba, Bóg pouczy³ swego s³ugê, ¿e On sam
wystarczy im jako przewodnik. Dlatego odstêpuje od
pocz¹tkowej zasady: skrzynia œwiadectwa nie zostaje w
œrodku obozu, ale ci¹gnie przodem. Jaka¿ ³aska – zamiast
pozostaæ poœród zgromadzenia i korzystaæ z pos³ugi in-
nych, Pan zni¿a siê, by pe³niæ funkcjê stra¿y przedniej dla
swego ludu:„A Skrzynia Przymierza Pañskiego w ci¹gu tych
trzech dni sz³a przed nimi, aby upatrzyæ dla nich miejsce
odpoczynku”. Takim jest nasz Bóg – zawsze cierpliwy, mi³o-
sierny, mocny i wierny. W majestacie swej ³aski staje zawsze
ponad naszymi potkniêciami, a w mi³oœci wy¿ej ni¿ bariery,
jakie stawia na naszej drodze niewiara. Dowiód³ Moj¿eszowi
i swemu ludowi, ¿e jako przewodnik jest daleko lepszy ni¿
dziesiêæ tysiêcy Chobabów.
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CZWARTEK
S³awy, Jakuba

6
A wszed³szy, ujrza³ mnóstwo ludu i ulitowa³ siê nad
nimi, ¿e byli jak owce nie maj¹ce pasterza, i pocz¹³
ich uczyæ wielu rzeczy. Ewangelia Marka 6,34

218 — 147
2312

1249

504

2019

T³um to osobliwy widok. Nie jest on ot tak po prostu
wypadkow¹ cech charakteru wszystkich pojedynczych
sk³adaj¹cych siê na niego ludzi, lecz rz¹dzi siê w³asnymi
prawami. Emocje i pogl¹dy odgrywaj¹ przy tym prze-
wa¿nie decyduj¹c¹ rolê. W t³umie ³atwo je roznieciæ
w niebezpieczny sposób, a wtedy staj¹ siê trudne do
opanowania.

T³um ³atwo zachwyciæ b³yskotliw¹ osobowoœci¹ czy
ide¹. Wszelki opór i zahamowania ustêpuj¹ wówczas
miejsca wartkiemu nurtowi, który porywa ze sob¹
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wzburzon¹ masê. Ale t³um potrafi równie dobrze zwróciæ
siê przeciwko jakiejœ osobie, grupie czy idei. Mo¿e
przybieraæ szlachetne pozy i zagrania, ale mo¿e byæ
równie¿ okrutny i bezwzglêdny. Na politycznej scenie
wci¹¿ na nowo pojawiaj¹ siê przywódcy, którzy nie tylko
prowadz¹ masy ludu, ale równie¿ œwiadomie nimi
steruj¹, manipuluj¹ i je podburzaj¹.

Jezus Chrystus czêsto mia³ do czynienia z t³umami.
Ludzie zgromadzali siê tysi¹cami, aby s³uchaæ Jego s³ów
i ujrzeæ na w³asne oczy cuda, jakich dokonywa³ (£uk.
12,1). Ale On nigdy nie próbowa³ nimi zaw³adn¹æ i uczy-
niæ ich marionetkami w celu wyci¹gniêcia zysków dla
siebie samego. Gdy któregoœ dnia w Galilei chciano
obwo³aæ Go królem, odszed³ na ustronne miejsce (Jana
6,15).

Pan Jezus wzruszy³ siê wewnêtrznie, widz¹c g³odny
i znu¿ony t³um. Kaza³ ludziom usi¹œæ na trawie i nakarmi³
ich. Przy Jego wjeŸdzie do Jerozolimy, t³um g³oœno
wiwatowa³. Jednak zmanipulowany rêkoma chciwych
w³adzy przywódców ju¿ wkrótce póŸniej zjednoczy³ siê
z tymi, którzy ¿¹dali œmierci Pana. Rzesze narodu krzy-
cza³y: „Precz, precz, ukrzy¿uj go!”. Jednak usposobienie
Pana Jezusa znajduje swój wyraz na krzy¿u w s³owach:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedz¹, co czyni¹”.
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Doroty, Kajetana

PI¥TEK

7
Aby nas szatan nie podszed³; jego zamys³y bowiem
s¹ nam dobrze znane.

2. List do Koryntian 2,11

219 — 146
2348

1402

505

2017

Taktyka wroga

Szatan zna wiele sposobów, aby zaszkodziæ wie-
rz¹cym oraz Zgromadzeniu. Rozdzia³y 6-8 Dziejów Apo-
stolskich pokazuj¹ nam trzy przyk³ady tego, w jaki
sposób wróg dzia³a wykorzystuj¹c ludzi i okolicznoœci:

1. Diabe³ wznieca szemranie wœród wykupionych:
„W owym czasie, gdy liczba uczniów wzrasta³a, wszczê-
³o siê szemranie hellenistów przeciwko ¯ydom” (Dz.
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Ap. 6,1). Szemranie wœród wierz¹cych, niechêæ i k³ótnie
powoduj¹ wielkie szkody.

2. Szatan próbuje odwieœæ wierz¹cych od wyzna-
czonego im zadania, aby w ten sposób zaszkodziæ dzie³u
Pañskiemu. Jednak aposto³owie w porê dostrzegli, ¿e:
„nie jest rzecz¹ s³uszn¹, ¿ebyœmy zaniedbali s³owo
Bo¿e” (Dz. Ap. 6,2). Tak¿e i dzisiaj wróg chce na wiele
sposobów odci¹gn¹æ nas od czytania Biblii i s³u¿enia
Panu.

3. Diabe³ próbowa³ tak¿e zniszczyæ lud Bo¿y po-
przez przeœladowania: „A Saul têpi³ zbór” (Dz. Ap.
8,3). Tak¿e i dziœ chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie s¹
w ró¿ny sposób przeœladowani.

Strategia szatana nie jest wiêc nam obca. On chce
nas zniszczyæ zewnêtrznymi i wewnêtrznymi œrodkami,
ale w ¿adnym wypadku nie jest w stanie odebraæ nam
zbawienia. Mo¿e jednak odebraæ nam radoœæ oraz
wywo³aæ podzia³y miêdzy wierz¹cymi i tym samym
zaszkodziæ dzie³u Pañskiemu.
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Cypriana, Emiliana

SOBOTA

8

220 — 145
----
1510

507

2015

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 3,27-31

List do Rzymian 3,24.27

I s¹ usprawiedliwieni darmo, z ³aski jego, przez od-
kupienie w Chrystusie Jezusie (...) Gdzie¿ wiêc chluba
twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynaj-
mniej, lecz przez zakon wiary.

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 3,27-31

Jeœli jedynie Bóg mo¿e usprawiedliwiæ cz³owieka, to
czy jest jeszcze coœ, czym cz³owiek móg³by siê chlubiæ?
Nie, gdy¿ wszystko, co by³o konieczne do zbawienia, uczyni³
Bóg. Tylko Jemu nale¿na jest chwa³a i czeœæ (1. Kor. 1,30-
31).
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S³owo „zakon” w wyra¿eniu „zakon wiary” oczywiœcie
nie oznacza zakonu Moj¿eszowego z góry Synaj. Tutaj przez
s³owo „zakon” rozumiana jest pewna sta³a, niezmienna
zasada (porównaj z wyra¿eniami: prawa przyrody, prawo
grawitacji itp.). Takie znaczenie s³owa „zakon” znajdziemy
te¿ w rozdziale 7.

Gdy porównamy 28 wiersz z Ksiêg¹ Kaznodziei 12,13
to mo¿e nam siê wydawaæ, ¿e wiersze te przecz¹ sobie
wzajemnie. Naturalnie tak nie jest. Kaznodzieja zajmuje
siê obowi¹zkami cz³owieka i s¹dem Bo¿ym. Natomiast List
do Rzymian mówi, ¿e cz³owiek ca³kowicie zawiód³ i ukazuje
jego winê, ale te¿ usprawiedliwienie Bo¿e. Ró¿nica polega
na tym, ¿e pomiêdzy tymi ksiêgami znajduje siê krzy¿
Golgoty!

Bóg, który stworzy³ wszystkich ludzi, wszystkim
ludziom oferuje swoje zbawienie. Nie jest On ju¿ jedynie
Bogiem ¯ydów. On usprawiedliwia ¯ydów na podstawie
wiary (w przeciwieñstwie do tego, co czyni³ zakon), a pogan
usprawiedliwia przez wiarê w Pana Jezusa. Dziêki temu
zakon nie zostaje zniesiony, a utwierdzony, czyli dalej
ukazuje grzech cz³owieka.
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Romana, Romualda

NIEDZIELA

9
Lewici bêd¹ wiêc pe³niæ stra¿ przy Przybytku Œwia-
dectwa. 4. Ksiêga Moj¿eszowa 1,53

Dlaczego akurat Lewici? Czemu plemiê to zosta³o
wyró¿nione spoœród wszystkich innych i zarezerwowane
do pe³nienia tak wznios³ej s³u¿by œwi¹tynnej? Ani w cha-
rakterze Lewitów, ani te¿ w ich praktycznym ¿yciu nie
znajdujemy choæby cienia duchowej przewagi nad
innymi Izraelitami. Patriarcha Jakub, wspominaj¹c
haniebny czyn ich ojca, który wybi³ ostrzem miecza wielu
ludzi, mówi³: „Symeon i Lewi – to bracia; miecze ich s¹
narzêdziami gwa³tu. Nie bierz udzia³u, duszo moja w ra-
dzie ich, nie przy³¹czaj siê do ich wspólnoty, serce moje,
bo w gniewie zabili mê¿ów, a w swawoli okaleczyli wo³y.
Przeklêty ich gniew, bo jest gwa³towny, i zapalczywoœæ
ich, bo jest sroga” (1. Moj¿. 49,5-7).

509

2013

221 — 144
028

1613
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Lewi – z natury w³asnowolny, burzliwy i okrutny –
mia³ zostaæ wyró¿niony spoœród ludu i otrzymaæ tak
wznios³e stanowisko! Od pocz¹tku do koñca by³o to dzia-
³anie ³aski, która chwyta siê najbardziej beznadziejnych
przypadków. Zstêpuje w najg³êbsze przepaœci i tam do-
konuje promiennych zwyciêstw. Aposto³ Pawe³ mówi:
„Prawdziwa to mowa i w ca³ej pe³ni przyjêcia godna,
¿e Chrystus Jezus przyszed³ na œwiat, aby zbawiæ
grzeszników, z których ja jestem pierwszy” (1. Tym.
1,15).

Jak¿e przeszywaj¹ce s¹ s³owa: „Nie bierz udzia³u,
duszo moja w radzie ich, nie przy³¹czaj siê do ich
wspólnoty”. Oczy Boga s¹ tak czyste, ¿e nie mog¹ nawet
patrzeæ na z³o (Hab. 1,13). Bóg nie móg³ braæ udzia³u
w tajemnej radzie Lewiego i przy³¹czyæ siê do jego
wspólnoty. Ale znalaz³ lepsze wyjœcie – On móg³ dopuœciæ
Lewiego do swojej tajemnej rady i zjednoczyæ go ze
swoj¹ wspólnot¹. Móg³ zabraæ go z jego domu, w którym
z³o¿one by³y narzêdzia przemocy i zaprowadziæ do œwi¹-
tyni, gdzie odt¹d mia³ zajmowaæ siê œwiêtymi przyrz¹-
dami. By³ to akt bezkresnej ³aski Bo¿ej, która sta³a siê
podstaw¹ wznios³ej s³u¿by Lewiego. Jeœli chodzi o niego
samego, to niew¹tpliwie pomiêdzy nim a œwiêtym
Bogiem istnia³a olbrzymia przepaœæ, której nie mog³a
pokonaæ ¿adna ludzka zrêcznoœæ ani si³a. Ale nawet jeœli
œwiêty Bóg nie mo¿e mieæ nic wspólnego z grzechem –
to Bóg ³aski zdolny by³ zaj¹æ siê Lewim!
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Wawrzyñca, Blanki

PONIEDZIA£EK

Jest to dowodem sprawiedliwego s¹du Bo¿ego i tego,
¿e zostaliœcie uznani za godnych Królestwa Bo¿ego,
za które te¿ cierpicie. 2. List do Tesaloniczan 1,5

10

510

2011

222 — 143
113

1708

Obserwuj¹c ¿ycie wielu chrzeœcijan, niejednokrotnie
podziwiamy ich wiarê, odwagê i gorliwoœæ. Ich œwiadectwo
jest dla nas zachêt¹ do podobnego postêpowania. Jako
przyk³ad mo¿emy podaæ wierz¹cych z Tesaloniki, którzy
przechodz¹c przez przeœladowania i uciski byli pe³ni wiary.
Ta si³a pochodzi³a od Boga, który da³ im moc do wytrwania
w tych doœwiadczeniach. Ale nie tylko to. Z powodu tego,
jak ¿yli, zostali uznani przez Boga za godnych odziedzi-
czenia Królestwa Bo¿ego. Nie znaczy to, ¿e swoj¹ pobo¿-
noœci¹ otworzyli sobie drzwi do nieba, ale maj¹c ju¿
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otwarte drzwi, potwierdzili swoje powo³anie poprzez
œwiête, bogobojne ¿ycie.

Pewna 13-letnia dziewczyna z Bhutanu (niedaleko
Nepalu), która uwierzy³a Panu Jezusowi, zosta³a wyrzu-
cona z domu przez swoich rodziców, buddystów. Potem
by³a brutalnie przes³uchiwana przez policjê i zmuszona
wraz z innymi chrzeœcijanami do opuszczenia swego kraju.
Po kilkumiesiêcznej tu³aczce zosta³a fa³szywie oskar¿ona
i trafi³a do wiêzienia, gdzie spêdzi³a ponad rok. Tam nau-
czy³a siê okazywaæ mi³oœæ i modliæ siê za innych. W ten
sposób sta³a siê ¿ywym œwiadectwem wiary i doprowadzi³a
do Chrystusa wiele znajduj¹cych siê w wiêzieniu kobiet.

Wiemy, ¿e dziecko rodzi siê zwykle z krzykiem, i nie
oznacza on radoœci, a raczej strach z powodu roz³¹czenia
z matk¹ i przyjœcia na ten œwiat. Tak te¿ jest z tymi,
którzy zdecydowali pójœæ za Jezusem. W ich ¿yciu poja-
wiaj¹ siê trudnoœci, których wczeœniej nie doœwiadczali -
jest to dowód posiadania nowego ¿ycia. Jednak tak, jak
niemowlê doœwiadcza troski i opieki swoich rodziców,
tak i Pan troszczy siê o tych, którzy stali siê Jego dzieæmi.
Jeœli ludzie mi³uj¹cy Boga cierpi¹ dziœ z powodu swoich
dobrych uczynków, jaki straszny los czeka tych, którzy
Bogu siê sprzeciwiaj¹ i czyni¹ Ÿle?
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Zuzanny, Klary

WTOREK

Radoœæ z Pana jest wasz¹ ostoj¹.
Ksiêga Nehemiasza 8,10

512

2009

223 — 142
207

1755

RADOŒÆ w PANU

„Radujcie siê w Panu zawsze”! Te s³owa pocho-
dz¹ce z Biblii zosta³y zapisane bia³ymi literami na cie-
mnych, drewnianych drzwiach pewnego starego domu
w Münsterland.

W Niemczech bardzo czêsto spotyka siê stare
budynki, na których œcianach czy drzwiach zapisane s¹
wersety biblijne b¹dŸ jakieœ chrzeœcijañskie aforyzmy.
Czy zwracamy na nie uwagê tylko dlatego, ¿e s¹ œwia-

11
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dectwem historii poprzednich stuleci lub dobrze
œwiadcz¹ o budowniczym domu czy raczej z powodu
ich prawdziwej wartoœci?

Jednak¿e te s³owa z Listu do Filipian 4,4 maj¹
szczególny wydŸwiêk i myœlê, ¿e zosta³y umieszczone
tam przez cz³owieka posiadaj¹cego ¿yw¹ wiarê w Boga.
Osoba, która zbudowa³a ten dom, wiedzia³a, ¿e radoœæ
mo¿e znaleŸæ jedynie w Jezusie Chrystusie, w ka¿dych
okolicznoœciach swojego ¿ycia. Znalaz³a szczêœcie,
które wierz¹cy cz³owiek mo¿e posiadaæ zawsze,
poniewa¿ doœwiadcza bliskoœci i pomocy Pana równie¿
w trudnych chwilach.

Król Dawid, w którego ¿yciu by³o wiele wzlotów
i upadków, utwierdza nas w tym przekonaniu. W je-
dnym ze swoich Psalmów mówi do Boga: „Wla³eœ w
serce me wiêksz¹ radoœæ, ni¿ kiedy siê ma obfitoœæ
zbo¿a i wina” (Ps. 4,8).
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Lecha, Juliana

ŒRODA

12
I jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak musi
byæ wywy¿szony Syn Cz³owieczy, aby ka¿dy, kto weñ
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.

Ewangelia Jana 3,14

Miedziany w¹¿ (1)

Znasz historiê miedzianego wê¿a? – Znajduj¹cy siê
w pustyni Izraelici szemrali przeciwko Bogu, za co ze-
s³a³ na nich jadowite wê¿e. Wielu pomar³o od uk¹szeñ.
W swej ³asce Bóg nakaza³ Moj¿eszowi sporz¹dziæ mie-
dzianego wê¿a i umieœciæ wysoko na drzewcu w wido-
cznym dla ka¿dego miejscu. Kto z wiar¹ w Bo¿y ratunek
spojrza³ na niego, pozostawa³ przy ¿yciu.

224 — 141
304

1835

514

2007
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W zacytowanym wersecie biblijnym Jezus Chrystus
wyjaœnia, ¿e miedziany w¹¿ obrazowa³ Jego samego.
Jako pos³any przez Ojca Syn Bo¿y, Jezus jest darem
niebios i wyrazem mi³oœci Bo¿ej do zgubionego œwiata.
Ale na tym nie koniec. Mia³ zostaæ wywy¿szony na
drzewie krzy¿a jako przeb³aganie za grzechy. Ca³y ludzki
ród zosta³ œmiertelnie uk¹szony przez wê¿a (szatana),
ale Bóg wszelkiej ³aski da³ uleczenie w Tym, który zosta³
zawieszony na krzy¿u. Teraz zaœ zwraca siê do wszy-
stkich, którzy odczuwaj¹ ów œmiercionoœny jad grze-
chu, aby spojrzeli w wierze na Jezusa – na Jego zbawcz¹
œmieræ – w którym mo¿na otrzymaæ ¿ycie i pokój. Chry-
stus jest niezawodnym lekarstwem od Boga na ca³¹
chorobê grzechu. Przez Niego grzesznikowi zwiasto-
wane jest darmo doskona³e zbawienie, na teraŸniej-
szoœæ i na wiecznoœæ.

Przez wiarê grzesznik mo¿e uchwyciæ siê zbawienia
w Chrystusie. Aby pozostaæ przy ¿yciu, zraniony Izra-
elita nie musia³ spogl¹daæ na siebie, na swe rany i in-
nych ludzi, lecz podnieœæ swój wzrok na miedzianego
wê¿a na drzewcu –  podarowany przez Boga ratunek.
Gdy siê wzbrania³, MUSIA£ UMRZEÆ.
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Diany, Hipolita

CZWARTEK

I jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak musi
byæ wywy¿szony Syn Cz³owieczy, aby ka¿dy, kto weñ
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny.

Ewangelia Jana 3,14

Miedziany w¹¿ (2)

Jak niegdyœ Izraelita mia³ spojrzeæ na miedzianego
wê¿a, tak i dziœ grzesznik jest wzywany, aby zwróciæ
swój wzrok z wiar¹ na Jezusa Chrystusa. Bóg nie ka¿e
mu patrzeæ na koœcio³y, ludzi czy anio³ów. W nich sa-
mych nikt nie znajdzie pomocy. Nale¿y spojrzeæ jedynie
na Jezusa, którego œmieræ i zmartwychwstanie stanowi¹
wieczny fundament pokoju i ¿ywej nadziei. Bóg
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zapewnia, ¿e „ka¿dy, kto w niego wierzy, nie zginie,
ale ma ¿ywot wieczny”. To uspokaja ka¿de serce i su-
mienie. Bóg zosta³ zaspokojony, wiêc i my powinniœmy
daæ siê tym zadowoliæ i nie pytaæ ju¿ o nic wiêcej. Gdy
tylko grzesznik spojrzy w wierze na Jezusa, Jego krew
przykrywa jego sumienie i niczym wartki, oczyszczaj¹cy
strumieñ, zmywa wszelkie plamy w œwietle Bo¿ej
œwiêtoœci.

Spojrzenie uk¹szonego na wê¿a by³o czymœ oso-
bistym. Nikt nie móg³ uczyniæ tego w zastêpstwie za
bliŸniego. Jedno krótkie spojrzenie obdarza³o ¿yciem
– ale spojrzenie to musia³o zostaæ rzucone we w³a-
œciwym kierunku. Niezbêdnym by³ osobisty kontakt
z podarowanym przez Boga sposobem ratunku. – Ka¿dy
z nas musi osobiœcie spotkaæ siê z Jezusem. Ani ¿aden
Koœció³, ani ksi¹dz, ani pastor nie s¹ w tej kwestii
w stanie nam pomóc. Bez osobistego kontaktu ze
Zbawicielem nie ma mowy o ¿yciu. „A jeœli w¹¿ uk¹si³
cz³owieka, a ten spojrza³ na miedzianego wê¿a,
pozostawa³ przy ¿yciu”. Takim by³o zarz¹dzenie Boga:
„Jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a na pustyni, tak musi
byæ wywy¿szony Syn Cz³owieczy, aby ka¿dy kto weñ
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny”.
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Alfreda, Euzebiusza

PI¥TEK

14

226 — 139
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Ka¿dy bywa kuszony przez w³asne po¿¹dliwoœci,
które go poci¹gaj¹ i nêc¹. List Jakuba 1,14

Ratuj wydanych na œmieræ, a tych, których siê wie-
dzie na stracenie, zatrzymaj.

Przypowieœci Salomona 24,11

Jak muchy do miodu...

Pewnego razu zapomnia³em schowaæ s³oik z mio-
dem w naszej altanie - przez ca³y dzieñ sta³ na stole.
Nastêpnego ranka zosta³em powitany nieprzyjemnym
widokiem. Zwabione zapachem miodu muchy, osy
i inne owady przyp³aci³y ¿yciem uleganie swojej po-
¿¹dliwoœci. St³oczone, udusi³y siê w miodzie. Gdy to
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obserwowa³em, przylecia³o ich jeszcze wiêcej - nie
odstraszy³ ich los poprzedników. Trzês¹c siê z chciwoœci,
najpierw wiesza³y siê na brzegu s³oja, a nastêpnie
wpada³y do œrodka. Wreszcie grzêz³y w s³odkiej masie:
na krótko przed tym, jak ginê³y.

Jak¿e wielu ludzi przypomina te owady! Troszkê
ciekawoœci, troszkê zadowolenia, a wkrótce budz¹ siê
z³e, niepohamowane ¿¹dze. Tylko ma³y krok dzieli
po¿¹dliwoœæ od uzale¿nienia. Ludzie, zanim zdadz¹
sobie sprawê z tego, co siê dzieje, budz¹ siê zwi¹zani
przez grzech, jak niewolnicy alkoholu i narkotyków.
Pokusa wydaje siê ca³kiem nieszkodliwa i poci¹ga
s³abych, tak jak miód skusi³ te owady. Wkrótce znaj-
duj¹ siê w pu³apce, w truciŸnie, która ich dusi, nisz-
cz¹c cia³o i duszê. Ale czy jest jeszcze jakaœ nadzieja?
Tak, ale TYLKO u Boga!

Cz³owiek znajduj¹cy siê w opisanym stanie musi
najpierw zdaæ sobie sprawê, ¿e dopuœci³ siê powa¿nego
grzechu przed Bogiem. Pierwszym krokiem, jaki mo¿e
uczyniæ jest wiêc wyznaæ ca³¹ swoj¹ winê Jemu i otrzy-
maæ przebaczenie przez wiarê w Jezusa Chrystusa, Jego
Syna, który zapewni³: "Jeœli wiêc Syn was wyswobodzi,
prawdziwie wolnymi bêdziecie" (Ew. Jana 8,36).

To jedyna droga, by poznaæ prawdê s³owa Pana i zo-
staæ uwolnionym od swych grzesznych uzale¿nieñ.
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Marii, Napoleona

SOBOTA

15
WchodŸcie przez ciasn¹ bramê; albowiem szeroka jest
brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie,
a wielu jest takich, którzy przez ni¹ wchodz¹. A ciasna
jest brama i w¹ska droga, która prowadzi do ¿ywota;
i niewielu jest tych, którzy j¹ znajduj¹.

Ewangelia Mateusza 7,13-14

Obraz zaprezentowany przez zacytowany fragment
Biblii jest prosty i zrozumia³y: dla ca³ej ludzkoœci istniej¹
tylko dwie bramy, dwie drogi, dwie grupy pod¹¿aj¹cych
nimi oraz dwa ostateczne cele. Nie jest w tym miejscu
wyraŸnie powiedziane, co znacz¹ owe dwie bramy i dwie
drogi. Ale obydwa cele, do których te bramy i drogi
prowadz¹ - na zatracenie lub do ¿ycia - posiadaj¹ jedno-
znaczn¹ wymowê. Nie pozostawiaj¹ nikomu cienia
w¹tpliwoœci, co do przejmuj¹cej powagi po³o¿enia ca³ej
ludzkoœci.
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Dla ludzi bez nowego ¿ycia - ¿ycia wiecznego z Boga,
przejœcie przez przestronn¹ bramê i wkroczenie na
szerok¹ drogê to nieuchronna oczywistoœæ. Tu nie ma
¿adnych ograniczeñ, pojêcia dobra i z³a s¹ wzglêdne -
wszystko jest dozwolone. Ale droga ta koñczy siê
zatraceniem. Wielu ludzi zaœlepia jak¿e szerokie wejœcie
na tê drogê i ukryta tu zwodnicza moc. By jednak trwaæ
w b³êdzie, musz¹ zamykaæ oczy na jej nieunikniony
koniec!

W normalnym przypadku nie wsiada siê do poci¹gu
lub samolotu, nie wiedz¹c dok³adnie, kiedy i gdzie koñczy
siê podró¿. Gdy odniesiemy ten przyk³ad do najwa¿niej-
szej "podró¿y" - drogi ¿ycia ka¿dego cz³owieka na tej ziemi,
to musimy z ¿alem stwierdziæ, ¿e wiêkszoœæ "podró¿u-
j¹cych" nie zastanawia siê nad koñcem swej drogi i jej
ostatecznym celem, a nierzadko wielu z nich tkwi nawet
w pe³nym pozorów poczuciu urojonego bezpieczeñstwa.

Zawarte w tym fragmencie Ewangelii wezwanie
Jezusa Chrystusa jest przepe³nione najg³êbsz¹ powag¹.
Dotyczy przede wszystkim w³aœnie tych, którzy uwa¿aj¹
siê za chrzeœcijan. Pytanie, które jednak dla swego dobra
nale¿y sobie postawiæ, brzmi: czy przeszed³em przez
"ciasn¹ bramê" i czy znajdujê siê na "w¹skiej drodze"?
Drogi Czytelniku! Je¿eli szczerze stwierdzasz, ¿e nie znasz
odpowiedzi na to pytanie, przyjmij wskazanie Pana
Jezusa: "Ja jestem drog¹, i prawd¹, i ¿yciem" (por. Ew.
Jana 14,6).
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Joachima, Stefana

NIEDZIELA

16
Bêdê opowiada³ imiê twoje braciom moim, Bêdê ciê
chwali³ poœród zgromadzenia.
Od ciebie pochodzi moja pieœñ pochwalna w wiel-
kim zgromadzeniu.

Psalm 22, 23.26

Psalm 22 proroczo ods³ania uczucia cierpi¹cego
Chrystusa, ale tak¿e przedstawia nam Go w Jego zmar-
twychwstaniu. Zacytowane powy¿ej fragmenty psalmu
mo¿emy wiêc uwa¿aæ za s³owa, które Pan Jezus po
œmierci i zmartwychwstaniu kieruje do Boga i Ojca
swego. Nie potrafimy zg³êbiæ, jak straszna by³a Jego
udrêka i jak bolesne Jego cierpienia, gdy na krzy¿u
dŸwiga³ ciê¿ar naszych grzechów, aby sw¹ w³asn¹ krwi¹
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zmazaæ nasz¹ winê przed Bogiem. Dziêki gorzkim
cierpieniom usun¹³ wszystko, co oddziela³o nas od Boga.

W s³owach pieœni wys³awia imiê Boga, który odpo-
wiedzia³ Mu i wyprowadzi³ Go ze œmierci. Chrystus
musia³ cierpieæ i wykonaæ dzie³o odkupienia, ale tu
widzimy Go zmartwychwsta³ego, otoczonego liczn¹
rzesz¹ braci. W "wielkim zgromadzeniu" tych, któ-
rych wyrwa³ dziêki swojej krwi z mocy szatana i obmy³
z grzechów, zaintonowa³ now¹ pieœñ, "pieœñ pochwal-
n¹ naszemu Bogu".

Jaka¿ to ³aska! Odkupieni i szczêœliwi mo¿emy
w³¹czyæ siê w chór wznosz¹cy s³owa tego pochwalnego
hymnu. On, Odkupiciel, sam rozpoczyna oddawanie tej
wielkiej chwa³y, a my, odkupieni, mo¿emy œpiewaæ
wraz z Nim i uwielbiaæ wielkiego, ³askawego Boga. On
to da³ swego umi³owanego Syna za nas oraz uzna³
doskona³¹ wartoœæ Jego dzie³a, wzbudzaj¹c Go z mart-
wych. Dlatego jak¿e s³uszne s¹ s³owa: "PójdŸcie, rado-
œnie œpiewajmy Panu, wznoœmy okrzyki radosne skale
zbawienia naszego" (Psalm 95,1).
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Jacka, Julianny

PONIEDZIA£EK

17
Albowiem sercem wierzy siê ku usprawiedliwieniu,
a ustami wyznaje siê ku zbawieniu.

List do Rzymian 10,10
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W jaki sposób mogê otrzymaæ pewnoœæ zbawienia?

Poni¿ej podane s¹ cztery rady dla chrzeœcijan,
którzy nie s¹ pewni swojego zbawienia:

Czytaj Bibliê! Polegaj jedynie na S³owie Bo¿ym,
a nie na w³asnych prze¿yciach czy odczuciach. Podejmij
starania o to, aby zgromadzaæ siê tylko z takimi chrze-
œcijanami, którzy wzywaj¹ Pana ze szczerego serca
(2. Tym. 2, 22), a samo S³owo Bo¿e jest wyk³adane
jasno i z bojaŸni¹ Bo¿¹. Przez czytanie i s³uchanie Twój
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wzrok bêdzie skierowany na osobê Pana Jezusa, który
odda³ za Ciebie swoje ¿ycie na krzy¿u.

Módl siê do Boga! Nawet wtedy, gdy Twoja wiara
jest bardzo s³aba, mo¿esz siê modliæ. Proœ Boga o to,
¿eby usun¹³ Twoje w¹tpliwoœci i aby umocni³ Tw¹
wiarê. Bóg, który mi³uje ludzi maj¹cych szczere serca,
da tak¿e i Tobie pewnoœæ zbawienia.

Porzuæ wszelki grzech! Nie znajdziesz pokoju dla
swojej duszy, je¿eli tolerujesz w swoim ¿yciu grzech.
Grzech uniemo¿liwia otrzymanie pewnoœci i radoœci
zbawienia. Je¿eli jednak bêdziesz ¿y³ zgodnie z tym,
czego naucza Bo¿e S³owo, to sam zobaczysz, ¿e Bóg
w ró¿ny sposób bêdzie dawa³ ci coraz g³êbsze prze-
konanie o pewnoœci i nienaruszalnoœci Twojego zba-
wienia.

Wszystko powiedz swojemu Panu! Szczere wy-
znanie wszystkiego Chrystusowi pog³êbi Twoj¹ wiarê.
Je¿eli równie¿ publicznie przyznasz siê do swojego Pana
i Zbawiciela, Twoje wewnêtrzne przekonanie o posia-
daniu zbawienia umocni siê.
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Ilony

WTOREK

18
Wo³ali do Pana w swej niedoli, a On wybawi³ ich
z utrapienia. Uciszy³ burzê, i uspokoi³y siê fale mor-
skie. Wtedy radowali siê, ¿e siê uspokoi³y, i zawiód³
ich do upragnionej przystani.

Psalm 107,28-30

Ryszard mia³ bardzo ¿ywy temperament i w rezul-
tacie sprawia³ swojej rodzinie wiele k³opotów. Posiada³
te¿ jedn¹ wielk¹ pasjê - morze. Podj¹³ wiêc pracê na
statku rybackim i ca³ymi latami p³ywa³ po oceanie.
Jego przyjaciel Tomasz próbowa³ opowiedzieæ mu o
Jezusie Chrystusie, ale Ryszard nie chcia³ s³uchaæ.
Pewnej nocy na otwartym morzu zerwa³ siê huragan.
Ryszard i Tomasz byli obaj przy sterze. Pozosta³a tylko
jedna rzecz do zrobienia - skierowaæ siê do najbli¿szej
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przystani. Niestety, potê¿na fala przesz³a nagle przez
mostek, zagarniaj¹c Tomasza do wzburzonej toni.

Nie by³o mo¿liwoœci walczyæ z si³¹ rozszala³ego
¿ywio³u, aby szukaæ ton¹cego. Ryszard z desperacj¹
musia³ kontynuowaæ swoje usi³owania, by dostaæ siê
w koñcu do brzegu. Wydawa³o siê, ¿e godziny mija³y
podczas gdy œciskaj¹c z ca³ych si³ ster kutra próbowa³
dostrzec choæby najdelikatniejsze przeb³yski œwiat³a
w otaczaj¹cej go gêstej ciemnoœci. W lodowatym zim-
nie, z bryzgaj¹c¹ mu w twarz spienion¹ wod¹, bêd¹c
u kresu fizycznej i wewnêtrznej wytrzyma³oœci, Ryszard
zrobi³ to, czego nigdy wczeœniej nie uczyni³ - zawo³a³:
"O Bo¿e, pomó¿ mi!"

Po latach wspomina³: "Wtedy sta³o siê coœ dziw-
nego, czego pocz¹tkowo nie umia³em zrozumieæ. Ster
porusza³ siê ³atwiej, tak jakby silna rêka nim kiero-
wa³a. Statkiem ³atwiej by³o sterowaæ. Teraz wiem, ¿e
sztorm os³ab³ i znaleŸliœmy siê w p³ytszej i spokojniej-
szej zatoce dla statków. Wiedzia³em wtedy i wiem o tym
jednak nadal, ¿e to Bóg przyszed³ mi wtedy z pomoc¹".

Od tamtej pory ¿ycie Ryszarda ca³kowicie siê zmie-
ni³o. Czêsto opowiada³ o Bogu, tym niewidzialnym ster-
niku, który w jego ¿yciu poprowadzi³ go "do upragnionej
przystani".
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Juliana, Boles³awa

ŒRODA

19
I rzek³: Co widzieli w twoim domu?

Ksiêga Izajasza 39,4
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Pytanie to skierowa³ prorok Izajasz do króla Hiskia-
sza, gdy ten pokaza³ pos³om babiloñskim wszystkie
swoje skarby oraz wszystko, co by³o w jego domu. Choæ
Hiskiasz szczerze odpowiedzia³ na to pytanie, Izajasz,
jako pos³aniec Bo¿y, zapowiedzia³ mu s¹d nad jego
domem. Zadaniem Hiskiasza w tej próbie, by³o rozpo-
znaæ j¹ i poœwiadczyæ pos³om babiloñskim, w jak cudo-
wny sposób Bóg go uleczy³. Jednak w jaki sposób w rze-
czywistoœci zachowa³ siê, gdy król babiloñski przys³a³ mu
"list i dary"? Ach, "serce jego wzbi³o siê w pychê" (2.
Kron. 32,25) i dlatego nie przeszed³ pomyœlnie tej próby.
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Czy nasze mieszkania s¹ wobec tego z³ego œwiata
œwiadectwem, ¿e nale¿ymy do Pana? Czy to, co wido-
czne jest w naszych domach, pokrywa siê z naszym
wyznaniem, ¿e jesteœmy w tym œwiecie obcymi i piel-
grzymami, ¿yj¹cymi w od³¹czeniu od niego - to jest
jego ska¿onych d¹¿noœci? Czy ludziom, z którymi ma-
my stycznoœæ, prezentujemy dumnie nasze ziemskie
bogactwa i "chwalebne" zdobycze, tak jak niestety
uczyni³ to Hiskiasz, czy te¿ z radoœci¹ sk³adamy œwia-
dectwo o "niezg³êbionym bogactwie Chrystusowym"
i tym, czego dokona³ dla naszej duszy?

Dzisiejszy fragment biblijny chce nam tak¿e przy-
pomnieæ, ¿e Bo¿e oczy widz¹ wszystko, co dzieje siê
w naszych domach i ¿e Bóg wie te¿ i o tym wszystkim,
co chêtnie ukrywamy przed innymi. Czy moglibyœmy
teraz, w tej chwili, pokazaæ Panu Jezusowi bez obaw
zbiór naszych ksi¹¿ek, szafy z odzie¿¹ lub szuflady
naszego biurka? Czy nie zauwa¿y³by, ¿e s¹  w naszych
domach rzeczy, które nale¿¹ do œwiata, t³umi¹ bojaŸñ
Bo¿¹, zak³ócaj¹ czytanie Jego S³owa i szkodz¹ modli-
twie? Niech to zacytowane dzisiaj pytanie: "Co widzieli
w twoim domu?" spowoduje, ¿e wszyscy zrobimy przed
Panem raz jeszcze przegl¹d tego, co posiadamy, czym
na co dzieñ pos³ugujemy siê i z czego czerpiemy!
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Samuela, Sabiny

CZWARTEK

20
Abyœmy (…) mieli mocn¹ zachêtê do pochwycenia
le¿¹cej przed nami nadziei. Jej to trzymamy siê jako
kotwicy duszy, pewnej i mocnej.

List do Hebrajczyków 6,18-19
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P³yn¹cy na wielkiej, rw¹cej rzece statek wymkn¹³
siê spod kontroli. Zawiód³ uk³ad sterowania, a statek,
targany bezw³adnie przez nurt, uszkodzi³ powa¿nie
kilka domów, postawionych bezpoœrednio nad brze-
giem. Pasa¿erowie popadli w panikê, wielu uleg³o w tej
szamotaninie powa¿nym obra¿eniom. Gdyby zarzucono
kotwicê w odpowiednim czasie, szkody by³yby niepo-
równywalnie mniejsze. Nie zrobiono tego jednak, gdy¿
by³a uszkodzona.
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Jak¿e szybko ¿ycie mo¿e wymkn¹æ siê nam spod
kontroli! Wystarczy z³a, przygnêbiaj¹ca wieœæ albo
strach przed powa¿n¹ chorob¹. Byle doœwiadczenie,
a ju¿ jesteœmy zaniepokojeni i tracimy wewnêtrzn¹
równowagê. Wcale nierzadko obezw³adnia nas poczu-
cie, ¿e grunt wali siê nam pod nogami.

Jak dobrze ma siê ka¿dy, kto zna pewn¹ i nieza-
wodn¹ „kotwicê duszy”, któr¹ podaje nam sam Bóg.
Jest to „kotwica”, która utrzyma nas w równowadze
i bezpiecznie przeprowadzi przez najgorsz¹ nawa³nicê
–  „kotwica”, której nic nie jest w stanie zerwaæ. Jest
ni¹ sam Jezus Chrystus, a wraz z Nim wszystkie nie-
zmienne obietnice Boga. Gdy nadchodz¹  problemy
i przyt³aczaj¹ca udrêka, chrzeœcijanin ma przywilej,
by oprzeæ siê na tej mocnej kotwicy. Bóg chce, aby ci,
których odkupi³, zdali sobie sprawê z tego, jak nieza-
chwiane i pewne s¹ wszystkie Jego przyrzeczenia.
To mocne oparcie, stoj¹ce do dyspozycji wierz¹cych
ka¿dego dnia, jest wystarczaj¹cym zabezpieczeniem
przed wymkniêciem siê ¿ycia spod kontroli.

Kieruj¹c wzrok na pewny cel – cudown¹ przysz³oœæ
u boku Chrystusa – aposto³ Pawe³ krzepi³ wierz¹cych
Tesaloniczan, pisz¹c: „I tak zawsze bêdziemy z Pa-
nem. Przeto pocieszajcie siê nawzajem tymi s³owy.”
(1. Tes. 4,17-18).
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Joanny, Franciszka

PI¥TEK

21
Przez wiarê zbudowa³ Noe, ostrze¿ony cudownie o
tym, czego jeszcze nie mo¿na by³o widzieæ, pe³en
bojaŸni, arkê dla ocalenia rodziny swojej.

List do Hebrajczyków 11, 7

Przyk³ad Noego dodaje wielkiej otuchy wszystkim
rodzicom, którym Pan podarowa³ dzieci. Z rozdzia³ów
1. Ksiêgi Moj¿eszowej 5 do 7 mo¿na odczytaæ, ¿e na-
kaz Bo¿y do budowy arki zosta³ dany Noemu na oko³o
20 lat przed urodzeniem jego pierwszego dziecka.
Zatem ju¿ w tym czasie Bóg podejmowa³ kroki, by
wype³niæ swe postanowienie i zg³adziæ ludzkoœæ, a Noe
wiedzia³ o tym. Czy wobec tego faktu Noe waha³ siê
lub nawet obawia³ siê o¿eniæ i zrodziæ dzieci w tym
z³ym, gwa³tem i przestêpstwem przepe³nionym œwie-

233 — 132
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cie? Nie! Noe wierzy³ bowiem Bogu, wierzy³ nie tylko
w to, co On powiedzia³ o zbli¿aj¹cym siê s¹dzie, lecz
tak¿e w to, co obieca³ w sprawie wybawienia jego
rodziny.

Noe postêpowa³ wed³ug S³owa Bo¿ego. Sta³ siê
ojcem trzech synów i wychowywa³ ich w œwiecie, co
do którego Bóg podj¹³ postanowienie zniszczenia przez
potop. Noe by³ wówczas jedynym cz³owiekiem, którego
Bóg móg³ uznaæ za prawego i sprawiedliwego - jedy-
nym, który ¿y³ z Bogiem. A jednak w tak zepsutym
œwiecie, poœród tak zdeprawowanych s¹siadów, których
"z³oœæ by³a wielka na ziemi", Noe wychowa³ swych
synów w taki sposób, ¿e gdy nadszed³ czas, wszyscy
trzej dobrowolnie weszli z Nim do arki. Noemu uda³o
siê nawet znaleŸæ ma³¿onki dla swoich synów, które
potem by³y chêtne wejœæ z nimi do arki.

Jaka¿ zachêta dla nas, tak¿e w dzisiejszym cza-
sie, by wychowywaæ dzieci dla Pana! Bogu niech bêd¹
dziêki, ¿e nie mamy dziœ do czynienia z tak katastro-
falnym stanem œwiata, w którym istnia³by tylko je-
den, tj. pojedynczy sprawiedliwy cz³owiek lub jedna
sprawiedliwa rodzina - w œwietle zapowiedzi S³owa
Bo¿ego nie bêdziemy te¿ mieæ ju¿ z takim stanem
rzeczy do czynienia w przysz³oœci. Bóg posiada wielu,
wielu, którzy przez wiarê w Pana Jezusa zostali obda-
rowani pozycj¹ sprawiedliwych.
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Zygfryda, Cezarego

SOBOTA

22

530

1947

234 — 131
1331

2302

Ksiêga Psalmów 53,2-3

G³upi rzek³ w sercu swoim: Nie ma Boga. S¹ zniepra-
wieni, pope³niaj¹ ohydne czyny; nie ma nikogo, kto by
dobrze czyni³. Bóg spogl¹da z niebios na ludzi, aby zoba-
czyæ, czy jest kto rozumny, który szuka Boga.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 53

Rozmyœlania nad Psalmem 53

Jest interesuj¹ce, i¿ Psalm ten prawie w ca³oœci jest
powtórzeniem Psalmu 14. Z pewnoœci¹ nie jest to
przypadek, kiedy Bóg powtarza coœ w swoim odwiecznym
S³owie. Gdy dok³adniej rozwa¿ymy  poszczególne wersety,
zobaczymy, ¿e s¹ one niezwykle aktualne.
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Cz³owiek nie tylko odwróci³ siê od swojego Boga,
Stwórcy (1. Moj¿. 4,16), ale ma  tak¿e odwagê powiedzieæ:
„Nie ma Boga”! Bóg jednak istnieje i widzi wszystkich ludzi.
Tak, On rozgl¹da siê za rozumnym, za tym, kto Go szuka.
Niestety, nie ma nikogo, kto by czyni³ dobro w Bo¿ych
oczach. Jego stworzenie ca³kowicie zawiod³o, upad³o.

Wersety 5-7 odnosz¹ siê wprawdzie do Izraela,
ziemskiego ludu Bo¿ego, gdy¿ Bóg przyjdzie im z pomoc¹
i pokona ich wrogów, ale uczymy siê z nich tak¿e, ¿e Bóg
nie patrzy obojêtnie na bezbo¿noœæ cz³owieka. Nadejdzie
czas, w którym ka¿dy, kto siê nie nawróci³, nie szuka³
Boga i nie przyj¹³ wiar¹ Zbawiciela, Pana Jezusa, bêdzie
musia³ odpowiedzieæ za swoje czyny. Przed wielkim, bia³ym
tronem sêdziego tego œwiata, bêdzie musia³ stan¹æ ka¿dy
niewierz¹cy (Obj. 20,11-15).

Dlaczego bezbo¿ny mówi w swoim sercu: „Nie ma
Boga”? Poniewa¿ jego sumienie, dopóki nie zostanie prze-
mienione przez Boga, szuka w k³amstwie ucieczki przed
odzywaj¹cym siê raz po raz poczuciem winy i odpowie-
dzialnoœci wobec wy¿szego autorytetu - Boga. Ale czy¿
ju¿ samo stworzenie (natura) nie jest wyraŸnym  i wspania-
³ym dowodem na to, ¿e Bóg jednak istnieje (Rzym. 1,19-
20)?
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Filipa, Ró¿y

NIEDZIELA

Gdy¿ i Chrystus raz za grzechy cierpia³, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych, aby was przywieœæ do Boga.

1. Piotra 3,18

23

532

1945

235 — 130
1433

2342

Listopad 1938 roku. Straszna, ciemna noc – kres wielu
ludzkich istnieñ. Noc kryszta³owa. W ca³ych Niemczech szaleje
ogieñ nazistowskiej nienawiœci skierowanej przeciwko ̄ ydom
– równie¿ i stara synagoga w Essen stoi w p³omieniach.
Nastêpnego poranka z okaza³ej budowli zobaczyæ mo¿na
jedynie resztki zwêglonych murów. Przez nastêpne siedem
lat stoi g³ucho i ponuro – pomnik ludzkiej nienawiœci i pod³oœci.
Nadchodzi rok 1945. Hegemonia Niemiec s³abnie. Niemieckie
miasta, jedno za drugim, zasypywane s¹ gradem bomb.
Zemsta nie omija i Essen. Jednej z pierwszych nocy roku
1945 p³onie ca³e miasto. Gdzie okiem siêgn¹æ – morze
szalej¹cych p³omieni. P³on¹ domy, budynki u¿ytku
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publicznego, koœcio³y, parki, drzewa... Zrozpaczeni ludzie
na pró¿no szukaj¹ schronienia. W Essen jest jednak jedno
miejsce, którego ogieñ siê nie ima... – stara synagoga, w któ-
rej siedem lat temu wyszala³ siê po¿ar. Wœród zwêglonych
murów niektórzy mieszkañcy znajduj¹ upragnione schro-
nienie. Tutaj ogieñ nie ma po¿ywki – raz p³on¹³, drugi raz nie
bêdzie. To smutne miejsce ich winy staje siê dla nich miejscem
wybawienia.

Historia ta ¿ywo przypomina inne miejsce. Jeszcze bar-
dziej ni¿ synagoga w Essen jest ono pomnikiem ludzkiego
upadku i nienawiœci – Golgota. Obiektem tej nienawiœci by³
Syn Bo¿y, nieustannie wyœwiadczaj¹cy ludziom dobro. Na
Golgocie, gdzie Jezus Chrystus wzi¹³ na siebie winy grzesznych
ludzi, Bóg wyla³ ca³y ¿ar swego sprawiedliwego s¹du nad
grzechem na swego umi³owanego Syna. Tam szala³ jak¿e
straszliwy „p³omieñ”! Jezus dobrowolnie poniós³ karê za moje
i Twoje grzechy. Nad Nim przesz³y wszystkie nawa³nice Bo¿e
(Ps. 42,8) – wszystkie, co znaczy, ¿e nie pozosta³a ju¿ ani
jedna, która mog³aby nas dotkn¹æ. Nie jesteœmy w stanie
poj¹æ, jak strasznym by³ ten „p³omieñ” i s¹d, które dotknê³y
Jezusa Chrystusa ze strony œwiêtego Boga. Ka¿dy, kto schroni³
siê pod krzy¿em Golgoty, w Chrystusie, mo¿e byæ pewien:
Na Golgocie zap³on¹³ ju¿ raz ogieñ s¹du Bo¿ego, drugi raz
p³on¹æ nie bêdzie. Nie ma takiego pocisku, który móg³by
mnie tu dosiêgn¹æ. To miejsce, które sk³ada niezbite œwia-
dectwo o ogromie mojej winy, œwiadczy jednoczeœnie o moim
ca³kowitym bezpieczeñstwie: „Nie ma ¿adnego potêpienia
dla tych, którzy s¹ w Chrystusie Jezusie” (Rzym. 8,1)!
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Jerzego, Bart³omieja

PONIEDZIA£EK

Na was, mê¿owie, wo³am, mój g³os zwraca siê do sy-
nów ludzkich.

A Samuel rzek³: Mów, bo s³uga twój s³ucha.
1.Ksiêga Samuela 3,10

Przypowieœci Salomona 8,4

Bóg ma swój w³asny sposób przemawiania do lu-
dzi, ale konieczne jest,aby najpierw poznaæ ten sposób.
Tego doœwiadczy³ ch³opiec Samuel, kiedy us³ysza³, jak
ktoœ wo³a go w œwi¹tyni po imieniu. Tym kimœ by³ sam
Bóg. Ale Bóg nie zawsze przemawia w ten sam sposób.
Czasem Jego g³os mo¿e byæ mi³y i delikatny, innym
razem powa¿ny, a nawet rozkazuj¹cy. W koñcu, kiedy
ludzie nie chc¹ s³uchaæ, bywa, ¿e przestaje przemawiaæ
i dzia³aæ. Bóg czêsto u¿ywa innych, aby przemówiæ do

236 — 129
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ich otoczenia. Dzisiaj rolê tê spe³niaj¹ ewangeliœci,
którzy mog¹ powtórzyæ za aposto³em Paw³em: "Dlatego
w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby
przez nas Bóg upomina³; w miejsce Chrystusa prosimy:
Pojednajcie siê z Bogiem" (2. List do Koryntian 5,20).
To biblijny apel, który powinien zwróciæ nasz¹ uwagê.
Bo¿e wo³anie powinno spotkaæ siê z odpowiedzi¹, której
On oczekuje. Jest ni¹ przyjœcie do Niego z wyznaniem
winy.

Nastêpnie Bóg przemawia poprzez swoje S³owo,
Bibliê. Zawiera ona zarówno delikatne, jak i powa¿ne
tony. Czytaj¹c j¹, odczuwamy ponaglanie: "Bóg (...)
wzywa wszêdzie wszystkich ludzi, aby siê upamiêtali"
(Dzieje Apostolskie 17,30). Ten Bo¿y nakaz nie mo¿e
byæ potraktowany powierzchownie - przenika do g³êbi.

Bóg mo¿e przemawiaæ równie¿ poprzez ró¿ne
wypadki losowe, zw³aszcza wtedy, gdy Jego wo³anie,
przez wys³ane przez Niego osoby lub przez Bibliê, jest
lekcewa¿one. Jeœli wszystkie te zabiegi oka¿¹ siê dare-
mne, ju¿ wiêcej nie przemawia, ale pozwala ludziom
kroczyæ ich w³asnymi zgubnymi drogami. Nikt nie
powinien jednak myœleæ, ¿e oznacza to, ¿e ju¿ wiêcej
nie bêdzie mia³o siê do czynienia z Bogiem. Takie Bo¿e
milczenie oznacza bowiem nadchodz¹cy nieuchron-
ny S¥D.
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Luizy, Ludwika

WTOREK

25

237 — 128
1626

029

535

1940

Na to Jezus rzek³ do niego: Szymonie, mam ci coœ
do powiedzenia. Ewangelia £ukasza 7,40

Szymon nale¿a³ do stronnictwa faryzeuszy. W cza-
sach pocz¹tków chrzeœcijañstwa by³a to wp³ywowa gru-
pa religijna o orientacji politycznej. Szymon by³ sce-
ptycznie ustosunkowany do Osoby Jezusa Chrystusa.
Pomimo to zaprosi³ Go na posi³ek do swojego domu.
Pragn¹³ Go poznaæ. By³ to cenny gest i dlatego Pan
przyj¹³ jego zaproszenie. Jednak motywy, którymi siê
kierowa³, nie by³y szczere. Bez pokornego serca owocne
spotkanie z Jezusem nie jest mo¿liwe. Dok³adnie tego
brakowa³o Szymonowi.
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Podczas posi³ku do domu wesz³a kobieta znana
w tej miejscowoœci ze swojej z³ej reputacji. Drêcz¹ce
wyrzuty sumienia ponagla³y j¹, by odszukaæ Jezusa,
wiêc odwa¿y³a siê przyjœæ do domu faryzeusza. Pan
widzia³ jej szczere pragnienie i w odpowiedzi na to
obdarzy³ j¹ ³ask¹ i przebaczeniem. Jak¿e chêtnie uczy-
ni³by to samo dla Szymona! Ale jego serce wype³nia³a
pogarda dla tej kobiety i dezaprobata dla postê-
powania Pana, a nawet wiêcej: zw¹tpienie, ¿e jest to
Ten, który przychodzi z misj¹ od Boga. Nie by³ œwiadom,
KIM w rzeczywistoœci by³ jego goœæ i sam postawi³ w
swym sercu barierê do Jego poznania.

Przenikaj¹ce s³owa Pana dotar³y do uszu faryze-
usza: "Szymonie, mam ci coœ do powiedzenia". Nastê-
pnie Jezus opowiedzia³ podobieñstwo o dwóch d³u¿ni-
kach. Uczyni³ to, aby wyjaœniæ Szymonowi, ¿e œwiado-
moœæ przebaczenia mo¿e jedynie wywo³aæ prawdziw¹
mi³oœæ do Niego. Biblia nie zdradza nam dalej, czy Szy-
mon to zrozumia³ i czy odnalaz³ drogê do Pana.

Jak¿e czêsto Pan zwraca siê do nas: "Mam ci coœ
do powiedzenia!" Jest to tak, jakby On bra³ nas na
bok, by przemówiæ do nas cicho i osobiœcie, gdy¿ tro-
szczy siê o nasze zbawienie. Czy spostrzegamy Jego
pe³ne mi³oœci i czu³oœci s³owa, kiedy dla nas osobiœcie
to czyni?
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Marii, Zefiryny

ŒRODA

537

1938

Wstanê i pójdê do ojca mego.
Ewangelia £ukasza 15,18

26

238 — 127
1715

125

To historia o TOBIE (1)

Kilka lat temu grupa gitarzystów zebra³a siê na rynku
miasta. Swoimi utworami przyci¹gnêli od razu uwagê
wielu s³uchaczy. Po wystêpie jeden z wêdrownych
grajków obchodzi³ zgromadzonych ludzi, zbieraj¹c
pieni¹dze. Zapuka³ równie¿ do okna pobliskiego domu.
Tam us³ysza³: M³ody cz³owieku, masz piêkny g³os. Tutaj
jest Nowy Testament i piêæ dolarów. Mo¿esz je zatrzy-
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maæ, jeœli przeczytasz tym zgromadzonym ludziom
historiê syna marnotrawnego.

To ³atwy zarobek – pomyœla³ mê¿czyzna i wróci³ do
grupy zebranych. – „Panie i panowie – zawo³a³ do s³ucha-
j¹cych – mam wam coœ do przeczytania!”. – Znalaz³szy
odpowiednie miejsce w Ewangelii £ukasza, rozpocz¹³
czytanie: „Pewien cz³owiek mia³ dwóch  synów. I rzek³
m³odszy z nich ojcu: Ojcze, daj mi czêœæ majêtnoœci,
która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzieli³ im
majêtnoœæ.” – W tym miejscu gitarzysta siê zatrzyma³. Nie
by³ ju¿ taki pewny siebie jak na pocz¹tku. Po chwili
kontynuowa³: „A po niewielu dniach m³odszy syn zabra³
wszystko i odjecha³ do dalekiego kraju, i tam roztrwoni³
swój maj¹tek, prowadz¹c rozwi¹z³e ¿ycie.” – Nag³a myœl
przemknê³a przez g³owê m³odego cz³owieka: To przecie¿
historia o tobie! Kryj¹c zmieszanie, czyta³ dalej tê opo-
wieœæ, tak podobn¹ do jego  w³asnego ¿ycia, a¿ doszed³
do s³ów: „Ja tu z g³odu ginê. Wstanê i pójdê do ojca
mego.”

(dokoñczenie jutro)
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Józefa, Cezarego

CZWARTEK

27
A gdy jeszcze by³ daleko, ujrza³ go jego ojciec, u¿ali³
siê i pobieg³szy rzuci³ mu siê na szyjê, i poca³owa³ go.

Ewangelia £ukasza 15, 20

239 — 126
1758

233

538

1936

To historia o TOBIE (2)

W sercu tego m³odego cz³owieka niespodziewanie
rozpoczê³a siê wewnêtrzna walka. Ta historia przywio-
d³a na myœl wspomnienia, które próbowa³ st³umiæ.
Oczyma swej wyobraŸni zobaczy³ rodziców i ich wielk¹
mi³oœæ, któr¹ go otaczali. Co sk³oni³o go do zerwania
wiêzi z domem? Wiedzia³, ¿e droga jego ¿ycia godzi³a w
najg³êbsze przekonania jego rodziców. I kiedy doko-
na³ wyboru pomiêdzy Bogiem i rodzicami a „wolnoœci¹”,
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jak j¹ wtedy rozumia³, okaza³o siê to zdecydowanie
z³ym wyborem. Teraz próbowa³ ukryæ swoj¹ godn¹
po¿a³owania sytuacjê i wewnêtrzn¹ pustkê, wype³-
niaj¹c sobie czas ró¿nymi zajêciami, by urozmaiciæ jakoœ
swoje ¿ycie i uczyniæ je znoœnym. Po skoñczeniu czy-
tania opowieœci na forum, przed s³uchaj¹cym go t³u-
mem, uda³ siê do domu cz³owieka, który wrêczy³ mu
Nowy Testament. To tam dowiedzia³ siê, ¿e droga po-
wrotna, nie tylko do jego rodziców, ale przede wszy-
stkim do Boga, jest nadal osi¹galna.

M³ody gitarzysta, o którym opowiada ta historia,
wyzna³ ostatecznie swoj¹ winê przed Bogiem i przyj¹³
Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. PóŸniej doœwiad-
czy³ czegoœ zdumiewaj¹co podobnego do tego, co by³o
prze¿yciem syna marnotrawnego z biblijnej opowieœci.
Bóg powita³ go takim, jaki by³, przyjmuj¹c z mi³oœci¹
i otwartoœci¹, na jakie nie zas³ugiwa³. Zapewni³ go o
swoim trwa³ym przebaczeniu. Przez Jezusa Chrystusa
i Jego dzie³o odkupienia ten m³ody mê¿czyzna odnalaz³
pokój z Bogiem i g³êboki sens tej oto wypowiedzi Biblii:
„Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rzym. 5,1).



sierpieñ2015
ws
zs

wk
zk

Augustyna, Patrycji

PI¥TEK

540

1934

28
PogódŸ siê rych³o z przeciwnikiem swoim, póki jesteœ
z nim w drodze, aby ciê przeciwnik nie poda³ sêdzie-
mu (...) i abyœ nie zosta³ wtr¹cony do wiêzienia.

Ewangelia Mateusza 5,25

Cz³owiek o kluczowej kierowniczej funkcji porzu-
ca pracê, aby podj¹æ j¹ w konkurencyjnej firmie. Czy
zabra³ ze sob¹ tajemnice firmowe z poprzedniego
miejsca pracy? To kwestia, któr¹ czêsto musi rozstrzy-
gaæ s¹d. W niektórych pañstwach zainteresowane firmy
próbuj¹ rozwi¹zaæ sprawê na drodze ugody pomiêdzy
sob¹. Jednak takie wypadki w Stanach Zjednoczonych
czêœciej prowadz¹ raczej do wydania wyroku s¹dowe-
go, zmuszaj¹cego czasem winn¹ stronê do wyp³acenia
odszkodowania siêgaj¹cego nawet grubych milionów
dolarów!

240 — 125
1836

346
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Pan Jezus podkreœli³ s³usznoœæ pokojowego rozwi¹-
zania sporów w swym tak zwanym "Kazaniu na górze"
(Ew. Mateusza 5-7), ale w¹tpliwe wydaje siê, czy strony
uwik³ane w wewnêtrzne konflikty, przyjm¹ dobr¹ radê
od Niego. Jednak czy post¹pi¹ tak, czy inaczej, zawsze
dobr¹ rzecz¹ jest zwróciæ uwagê na nauczanie Biblii.

Ale s³owa wypowiedziane przez Pana Jezusa w dzi-
siejszym wersecie posiadaj¹ g³êbsze znaczenie. Pan ma
g³ównie na myœli, ¿e powinniœmy uporz¹dkowaæ nasze
sprawy z Bogiem póki mamy jeszcze czas, jednak w tym
przypadku nie mo¿e to nast¹piæ drog¹ wzajemnego
porozumienia. Bóg nie jest naszym przeciwnikiem - to
my musimy uporz¹dkowaæ nasze sprawy z Nim, a nie On
z nami. Grzech nie ostoi siê przed Bogiem, ale On kocha
ludzi (por. Jana 3,16). Wina le¿y tylko po naszej stronie.
On, wieczny Bóg, darowa³ za nas swego umi³owanego
Syna, tak ¿e mo¿emy byæ pojednani z Nim. Nie by³o
Jego zamiarem procesowaæ siê z nami z powodu naszej
winy. On pragn¹³ usprawiedliwiæ nas, a nie potêpiaæ.
Bóg nie wymaga te¿ od nas, abyœmy w jakikolwiek sposób
musieli zap³aciæ za nasze pojednanie. Syn Bo¿y sp³aci³
ca³y nasz d³ug za nas, oczekuj¹c, ¿e zaakceptujemy Jego
ofertê pojednania. Po naszej stronie spoczywa teraz
odpowiedzialnoœæ, aby to uczyniæ.

28 sierpnia 2015
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Flory, Sabiny

SOBOTA

29
Wstañ, idŸ do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów g³oœno
przeciwko niej, gdy¿ jej nieprawoœæ dosz³a do mnie. Lecz
Jonasz wsta³, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu.
A gdy przyby³ do Jaffy, znalaz³ tam okrêt, który mia³
p³yn¹æ do Tarszyszu. I zap³aciwszy za przejazd, wszed³
na pok³ad, aby sprzed oblicza Pana jechaæ z nimi do
Tarszyszu. Lecz Pan zes³a³ silny wiatr na morze i zerwa³a
siê potê¿na burza na morzu, tak i¿ zdawa³o siê, ¿e okrê-
towi grozi rozbicie (...) Jonasz zaœ zszed³ na sam dó³
okrêtu i zasn¹³ twardym snem. Wtedy podszed³ do niego
kapitan okrêtu i tak rzek³ do niego: Dlaczego œpisz? Wstañ,
wo³aj do swojego Boga! Ksiêga Jonasz 1,2-6

241 — 124
1910

505

542

1931

Jonasz pochodzi³ z pó³nocnej czêœci królestwa
izraelskiego. By³ prorokiem Bo¿ym (2. Król. 14,25). Pan
nie pos³a³ go jednak, jak wiêkszoœci proroków Starego
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Testamentu, do swojego ludu, lecz do Niniwy – stolicy
ówczesnego mocarstwa asyryjskiego. Jej mieszkañcy
byli bezbo¿ni i mieli pogañskie zwyczaje; nale¿eli
równie¿ do wrogów Izraela.

Dlaczego Jonasz nie pos³ucha³ Boga i ucieka³ przed
Nim? Dobrze wiedzia³, ¿e Bóg zapowiadaj¹c s¹d Nini-
wijczykom, chcia³ poruszyæ ich serca i sumienia, aby
uniknêli nadchodz¹cej tragedii. Gdyby zaœ zaczêli po-
kutowaæ, pragn¹³ im wybaczyæ. Jonaszowi nie podo-
ba³a siê myœl, ¿e Bóg chcia³ okazaæ ³askê i mi³osierdzie
poganom. Duma narodowa Izraelity wziê³a tutaj górê.
Z tego te¿ powodu wzbrania³ siê pójœæ jako prorok
do tamtejszego miasta.

Przed Bogiem nie da siê jednak uciec. O tym
wiedzia³ ju¿ Dawid pisz¹c Psalm 139 (wersety 7-10).
Wydawa³o siê na pocz¹tku, ¿e los sprzyja ucieczce
Jonasza do Tarszyszu, lecz Pan „dopad³” go, gdy by³
ju¿ na morzu. Zes³a³ tak gwa³town¹ burzê, ¿e ca³ej
za³odze statku grozi³o utoniêcie. W tych trudnych
chwilach Jonasz zszed³ na najni¿szy pok³ad statku i za-
sn¹³ twardym snem. Sam kapitan musia³ go obudziæ
oraz wskazaæ mu – wierz¹cemu cz³owiekowi – ¿eby za-
cz¹³ wo³aæ o pomoc do Boga. Kiedy jednak Jonasz
nie potrafi³ w³aœciwie zareagowaæ, sam Bóg wyjawi³
prawdê. Pan, który zes³a³ sztorm na morzu, tak pokie-
rowa³ losowaniem, by los pad³ na g³ównego wino-
wajcê – na Jonasza.
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Ró¿y, Szczêsnego

NIEDZIELA

1941

627

30

242 — 123
543

1929

Przeto pomyœlcie o tym, który od grzeszników zniós³
tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyœcie nie upadli
na duchu, utrudzeni.

List do Hebrajczyków 12, 3

Pierwsze wiersze 12 rozdzia³u Listu do Hebraj-
czyków przedstawiaj¹ nam dwa bardzo wa¿ne pou-
czenia odnosz¹ce siê do naszego wewnêtrznego ¿ycia
w wierze.

Gdy autor tego listu wzywa nas, abyœmy pomyœleli
o Panu Jezusie w okolicznoœciach Jego ¿ycia na ziemi,
ma na myœli, abyœmy zastosowali w tym wzglêdzie
porównanie nas samych z Chrystusem. Mo¿e jesteœ
poddany ciê¿kim doœwiadczeniom, cierpieniu, spo-
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tykasz siê z oporem, który wydaje ci siê byæ ponad
si³y. Ale spróbuj porównaæ swoje po³o¿enie i rozmiary
problemów z tymi, które Nañ nieustannie napiera³y.
Przyjrzyj siê temu, ile musia³ przetrzymaæ, a w koñcu
przyj¹æ jak¿e straszliw¹ œmieræ! Nie przysz³o ci siê
jeszcze przeciwstawiaæ tak wielkiemu ogromowi z³a.
Dlatego mamy ten przywilej - zarówno Ty, jak i ja - by
z Jego przyk³adu zaczerpn¹æ pokrzepienia i wzmoc-
niæ siê w Nim. Och, uczmy siê od Niego wytrwa³oœci
i cierpliwoœci, a¿eby wiernie pod¹¿aæ wskazan¹ nam
drog¹, a¿ do osi¹gniêcia celu.

W 2. wersecie wskazanego rozdzia³u wzywani
jesteœmy do tego, by biec wytrwale w biegu, w którym
raz wystartowaliœmy "patrz¹c na Jezusa, sprawcê
i dokoñczyciela wiary". Moc posilaj¹c¹ nasze wew-
nêtrzne ¿ycie w wierze znajdziemy jedynie w kiero-
waniu naszego duchowego wzroku ku otoczonemu
chwa³¹ i czci¹ Panu w górze. Gdy wiêc szukamy tego,
"co w górze, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bo¿ej",
bêdziemy obdarzeni moc¹ do wytrwa³ego kroczenia
w Jego œladach. Obyœmy stale mieli Go przed oczyma,
by w naszej drodze i naszym dzia³aniu zachowaæ tê
drogocenn¹ zdolnoœæ do odzwierciedlania Jego nie-
przemijaj¹cych cnót.
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Dagmary, Rajmunda

PONIEDZIA£EK

545

1927

31
Odezwa³ siê król (Nebukadnesar) i rzek³: Czy to nie
jest ów wielki Babilon, który zbudowa³em na siedzibê
króla dziêki potê¿nej mocy mojej i dla uœwietnienia
mojej wspania³oœci?

Ksiêga Daniela 4,27

Niebezpieczeñstwo sukcesu

Nebukadnesar, w³adca babiloñskiego imperium
(612-538 p.n.e.), jako absolutny monarcha osi¹gn¹³
niewyobra¿aln¹ moc. Jednak¿e sukces, w³adza i moc
do wykonywania zamierzeñ zaœlepiaj¹ oczy ludzkie,
czyni¹ cz³owieka wynios³ym i zuchwa³ym. Tak¿e i Nebu-
kadnesar uleg³ tym ¿ywio³om serca. Zamiast s³uchaæ
S³owa Bo¿ego, sk³oniæ siê przed wielkim Bogiem i zer-

243 — 122
2011

750
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waæ ze swoimi grzechami, przyw³aszcza³ sobie czeœæ
nale¿n¹ Bogu. W swej pysze mówi³ o swojej mocy i o
swojej wspania³oœci. Bóg "na pniu" tj. w jednej chwili
os¹dzi³ tê pychê: król oszala³ i zosta³ wypêdzony przez
w³asnych ludzi. Niez³omn¹ Bo¿¹ zasad¹ jest, ¿e Bóg
pysznym siê sprzeciwia, a pokornym wyœwiadcza ³askê.

W naszym "oœwieconym" stuleciu wydaje siê, ¿e
sukcesy ludzkie osi¹gnê³y niemal swój dotychczasowy
szczyt. Szczególnie w technice poczyniono wielkie po-
stêpy. Cz³owiek stara siê zdobyæ wszechœwiat. Wiêkszoœæ
ludzi wykluczy³a Boga ze swego ¿ycia - On dla nich nie
istnieje. Jak¿e niepohamowana jest wynios³oœæ i pycha
ludzka!

Dlaczego Bóg milczy, obserwuj¹c to wszystko? Czeka,
aby wszystko dojrza³o do sprawiedliwego s¹du, by miara
siê dope³ni³a. Z drugiej zaœ strony czeka w Swojej cierpli-
woœci i daje ludziom jeszcze czas, by nawrócili siê i by
w ten jedyny sposób, nadchodz¹cy, straszny s¹d móg³
ich omin¹æ. S³owo Bo¿e mówi: "Bóg teraz jednak wzywa
wszêdzie wszystkich ludzi, aby siê upamiêtali, gdy¿ wy-
znaczy³ dzieñ, w którym bêdzie s¹dzi³ œwiat sprawiedli-
wie przez mê¿a, którego ustanowi³" (Dzieje Apostolskie
17,30-31). Zapowiedzianym tu mê¿em jest JEZUS
CHRYSTUS - twój Zbawiciel, czy SÊDZIA?
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Idziego, Bronis³awy

WTOREK

546

1925

2041

912

£aska i wiernoœæ siê spotka³y, a sprawiedliwoœæ i pokój
poca³owa³y. Psalm 85,10

244 — 121

1

„Wiesz, ja nie jestem ateist¹” – powiedzia³ pewien
mê¿czyzna, z którym prowadzi³em rozmowê. – „Ale nie
mogê po prostu uwierzyæ w sprawiedliwego i wszech-
mocnego Boga. Mo¿e i jest On Bogiem mi³oœci, ale dla-
czego nie zrobi porz¹dku z problemami na tym œwie-
cie?” Odpowiedzia³em wtedy: „Czy mo¿emy siê zgodziæ,
¿e wiêkszoœæ problemów na tym œwiecie powstaje przez
ludzi, którzy nie wierz¹ wcale w Boga?” Mê¿czyzna ten
przytakn¹³, wiêc kontynuowa³em: „Co powinien w takim
przypadku zrobiæ sprawiedliwy i wszechmocny Bóg
z takimi ludŸmi?” - Mê¿czyzna ów wymamrota³ coœ nie-
zrozumia³ego, odwróci³ siê na piêcie i znikn¹³ w t³umie.
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Nasza rozmowa zosta³a zakoñczona, zanim tak naprawdê
siê rozpoczê³a. Problemy na tym œwiecie mog¹ nas pro-
wadziæ do desperacji. I jest to niew¹tpliwie wa¿ne
pytanie, jak mo¿na zaradziæ wszelkiej krzywdzie, tak
by sprawiedliwoœæ zajaœnia³a.  Gdyby Bóg mia³ ju¿ teraz
zastosowaæ swoj¹ sprawiedliwoœæ, dotknê³aby ona
ka¿dego, zgodnie z miar¹ przewinieñ. Ale poniewa¿ Bóg
jest Bogiem mi³oœci, opóŸni³ On dzieñ s¹du. Chrystus
zmar³ zastêpczo, by winni mogli osi¹gn¹æ usprawiedli-
wienie: „On [Bóg] tego, który nie zna³ grzechu [Chry-
stusa], za nas grzechem uczyni³, abyœmy w nim stali siê
sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹” (2. Kor. 5,21). Dlatego te¿ Bóg
jest ³askawy i sprawiedliwy w okazaniu nam swojego
mi³osierdzia. W ten sposób pokój i prawoœæ mog¹ zaist-
nieæ w naszym ¿yciu. Ponadto Bóg obieca³, ¿e stworzy
„nowe niebo i now¹ ziemiê”, gdzie bêdzie panowa³a
sprawiedliwoœæ. A¿ do tego czasu „okazuje cierpliwoœæ
wzglêdem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zgin¹³, lecz
chce, aby wszyscy przyszli do upamiêtania” (2. List Piotra
3, 9). Jednak prawd¹ pozostaje fakt, ¿e Bóg „wyznaczy³
dzieñ, w którym bêdzie s¹dzi³ œwiat sprawiedliwie przez
mê¿a, którego ustanowi³, potwierdzaj¹c to wszystkim
przez wskrzeszenie go z martwych” i ¿e „oto teraz czas
³aski, oto teraz dzieñ zbawienia” (por. Dz. Ap. 17,31;
2. Kor. 6,2). ̄ aden cz³owiek nie ma prawa graæ z Bogiem
na zw³okê. „Nie b³¹dŸcie, Bóg siê nie da z siebie na-
œmiewaæ” (Gal. 6.7).
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Juliana, Stefana

ŒRODA

548

1922

2113

1032

2
B³ogos³awiony m¹¿, który polega na Panu, którego
ufnoœci¹ jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad
wod¹, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie
boi siê, gdy upa³ nadchodzi, lecz jego liœæ pozostaje
zielony, i w roku posuchy siê nie frasuje, i nie przestaje
wydawaæ owocu. Ksiêga Jeremiasza 17,7-8

245 — 120

To, czy drzewo roœnie zdrowo i wydaje owoc, w du-
¿ej mierze zale¿y od gleby. Drzewo zasadzone nad stru-
mieniem lub rzek¹, która nie wysycha w upalne lato,
mo¿e poprzez swoje korzenie pobieraæ wystarczaj¹c¹
iloœæ wody. Na Wschodzie ma to jeszcze du¿o wiêksze
znaczenie ni¿ w naszym, umiarkowanym klimacie. Tam
bardzo wiele strumieni zamieniaj¹cych siê w rw¹ce
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potoki w porze deszczowej jest niczym wiêcej jak
wyschniêtymi korytami rzecznymi podczas lata.

W przytoczonym dziœ fragmencie z Biblii mamy
ukazane takie drzewo dla zobrazowania cz³owieka, który
jest b³ogos³awiony. Oznacza to, ¿e jego ¿ycie ma sens
i jest owocne dla Boga. ̄ adne okolicznoœci nie maj¹ na
niego wp³ywu. Rzeka wskazuje na „wodê ¿yw¹”, o której
mówi³ Pan w swej rozmowie z kobiet¹ przy studni w
Sychar. On sam mo¿e daæ nam wody, która wytryœnie
ku ¿ywotowi wiecznemu jak Ÿród³o (Ew. Jana 4,14).
Nawet teraz On oferuje tê wodê ¿ycia ka¿demu, kto jej
pragnie: „A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto
chce, niech darmo weŸmie wodê ¿ywota” (Obj. 22,17).

Na tym œwiecie jest tak wiele „wód niepewnych”
(Jer. 15,18). W porze deszczowej wprawdzie wylewaj¹,
ale szybko wysychaj¹ w nastêpuj¹cej póŸniej porze
suchej. Obrazowo przedstawiaj¹ niezaspokojone
pragnienie ka¿dego cz³owieka, który szuka spe³nienia
w tym œwicie, nie chc¹c skorzystaæ z oferty zbawienia
Pana Jezusa. Musimy wiêc przyjœæ do Niego i z³o¿yæ nasze
znikome, grzeszne ¿ycie u Jego stóp, prosz¹c Go, aby
darowa³ nam nowe, wieczne ¿ycie ze swego Ÿród³a. On
da je nam, i to w obfitoœci.
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Izabeli, Szymona

CZWARTEK

550

1920

2148

1148

3
Niebiosa opowiadaj¹ chwa³ê Boga (…). Nie jest to mowa,
nie s¹ to s³owa (…), a jednak po ca³ej ziemi rozbrzmiewa
ich dŸwiêk.

Bo Bóg, który rzek³: Z ciemnoœci niech œwiat³oœæ zaœwieci,
rozœwieci³ serca nasze, aby zajaœnia³o poznanie chwa³y
Bo¿ej, która jest na obliczu Chrystusowym.

2. List do Koryntian 4,6

246 — 119

Psalm 19,2.4.5

Kosmonauta James Irwin przebywa³ trzy dni na
Ksiê¿ycu. W tym czasie jego ¿ona, która niedawno siê
nawróci³a, klêka³a i codziennie modli³a siê za swojego
mê¿a. Gdy Irwin w swoim skafandrze stan¹³ na Ksiê¿ycu
i zobaczy³ Ziemiê wœród wielu innych planet i gwiazd,
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by³ poruszony do g³êbi. Martwy i nieprzyjazny dla cz³o-
wieka krajobraz Ksiê¿yca wyraŸnie kontrastowa³ z piê-
kn¹, niebiesk¹ planet¹, na której ¿y³. Otoczony zupe³n¹
cisz¹ dostrzeg³ tê jedn¹ per³ê w bezgranicznej i przy-
t³aczaj¹cej swym ogromem przestrzeni kosmosu. Widz¹c
to, odczu³ przemawiaj¹cy do niego g³os Boga: „Stwarza-
j¹c tê planetê, Stwórca mia³ w tym jakiœ cel. To dla
ludzi Bóg ugruntowa³ Ziemiê, a teraz interesuje siê
ka¿dym cz³owiekiem. Jednak jak niewielu jest tych,
którzy szczerze interesuj¹ siê swoim Stwórc¹!”.

James Irwin jako dziecko wielokrotnie s³ysza³ dobr¹
nowinê o Jezusie, mimo to pozosta³ wzglêdem niej
obojêtny. Jednak wówczas postanowi³, ¿e od tego
momentu jego ¿ycie bêdzie nale¿a³o tylko i wy³¹cznie
do Zbawiciela. Jego serce wype³nia³o pragnienie, aby
Mu s³u¿yæ i zanieœæ ludziom wieœæ o Jezusie Chrystusie,
który przyszed³ na tê ziemiê i na niej zosta³ przybity do
krzy¿a. Dlatego nie marnujmy naszego krótkiego ¿ycia,
ale póki jest czas, powierzmy Stwórcy nasze ¿ycie i miej-
my z Nim spo³ecznoœæ. On pragnie, aby Jego œwiat³oœæ
rozœwietli³a nasze serca i da³a nam poznanie prawdy,
a my abyœmy mogli z kolei staæ siê nios¹cymi Jego
œwiat³oœæ innym!
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Rozalii, Ró¿y

PI¥TEK

551

1918

2228

1300

4
Pamiêtajcie na wodzów waszych, którzy wam g³osili
S³owo Bo¿e, a rozpatruj¹c koniec ich ¿ycia, naœladuj-
cie wiarê ich. List do Hebrajczyków 13,7

247 — 118

Jedn¹ z najbardziej uderzaj¹cych zmian, jaka
dotknê³a ró¿ne spo³eczeñstwa w ostatnich latach, jest
zanik autorytetów czy te¿ odmowa podporz¹dkowania
lub poddania siê. Dawniej ludzie z wiêkszym doœwiad-
czeniem byli uwa¿ani za góruj¹cych nad tymi bez niego.
Poniewa¿  zwykle potrzeba wiele czasu, by owo doœwiad-
czenie zdobyæ, ludzie w podesz³ym wieku uchodzili za
niezaprzeczalnie m¹drzejszych. W œrodowisku, w którym
wszystko szybko siê zmienia, wci¹¿ na wszystko brakuje
czasu, a zdobyte doœwiadczenie rzadziej mo¿na za-
stosowaæ. Zdobyta przez nas wiedza nierzadko ma ogra-
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niczon¹ wa¿noœæ, gdy¿ wkraczaj¹ wci¹¿ nowe wymaga-
nia – czy to na rynku pracy, czy gdziekolwiek indziej.
W rezultacie to wiedza „na czasie” liczy siê najbardziej,
czyli coœ, co m³odym ludziom przychodzi z ³atwoœci¹.
Starsze osoby zmuszone s¹ zaakceptowaæ, ¿e nasta³
czas uczenia siê przez ca³e ¿ycie (tak samo jak dzisiejsi
m³odzi ludzie bêd¹ siê uczyli, gdy siê zestarzej¹). W œwie-
cie, gdzie wszyscy wci¹¿ zdobywaj¹ wiedzê, ciê¿ko wiêc
o autorytety. W przesz³oœci w³adza by³a czêsto nadu¿y-
wana, wiêc dzisiaj ka¿de napomnienie do uleg³oœci i pod-
porz¹dkowania siê przynosi niewielki efekt.

Co wiêc pozostaje chrzeœcijanom w takich warun-
kach? – jeszcze g³êbsze ni¿ kiedykolwiek uznanie, ¿e
w³adza i autorytet znajduj¹ siê w Bogu. Poprzez swoje
S³owo pokazuje On nam swoj¹ wolê i oczekuje, ¿e bê-
dziemy jej poddani. Taka postawa mo¿e wymagaæ od
nas równie¿ podporz¹dkowania siê ró¿nym mniejszym
autorytetom: jako dzieci – rodzicom, jako pracownicy –
kierownikowi czy pracodawcy, jako uczniowie – nauczy-
cielom, jako obywatele pañstwa – obowi¹zuj¹cemu
w nim prawu i w³adzy, itd. Nawet jeœli te pogl¹dy s¹
niemodne, opieraj¹ siê one na wiecznie aktualnym
S³owie niezmieniaj¹cego siê Boga. Wymaga to, byœmy
æwiczyli nasz¹ prawoœæ, pokorê oraz g³êbokie zrozumie-
nie Jego doskona³ej woli.

4 wrzeœnia 2015
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Doroty, Wawrzyñca

SOBOTA

553

1915

2313

1406

5

248 — 117

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 4,1-12

List do Rzymian 4,3-5;7-8

Bo co mówi Pismo? Uwierzy³ Abraham Bogu i poczytane
mu to zosta³o za sprawiedliwoœæ. A gdy kto spe³nia uczyn-
ki, zap³aty za nie nie uwa¿a siê za ³askê, lecz za nale¿-
noœæ; gdy zaœ kto nie spe³nia uczynków, ale wierzy w tego,
który usprawiedliwia bezbo¿nego, wiarê jego poczytuje
mu siê za sprawiedliwoœæ (...) B³ogos³awieni, którym od-
puszczone s¹ nieprawoœci i których grzechy s¹ zakryte;
b³ogos³awiony m¹¿, któremu Pan grzechu nie poczyta.

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 4,1-12

Aposto³ Pawe³ przytacza dwa przyk³ady ze Starego
Testamentu na potwierdzenie usprawiedliwienia z wiary.
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Najpierw mówi o Abrahamie, na którym ̄ ydzi szczególnie
czêsto siê wzorowali (Jan 8,33-39). Chodzi tutaj o osobiste
usprawiedliwienie Abrahama przed Bogiem. On mia³ tê
wiarê na d³ugo przedtem, zanim otrzyma³ zewnêtrzny znak
obrzezania. PóŸniej jego wiara objawia³a siê w uczynkach,
co by³o dobitnym œwiadectwem dla ludzi (Jak. 2,18-21).
Ale przed Bogiem Abraham nie chcia³ byæ sprawiedliwy
poprzez w³asne osi¹gniêcia czy d¹¿enia. W wierze opar³
siê ca³kowicie na Bogu, a On podarowa³ mu swoj¹ spra-
wiedliwoœæ.

Oprócz Abrahama aposto³ wymienia tak¿e Dawida,
pierwszego króla w Izraelu wed³ug woli Bo¿ej. W przeci-
wieñstwie do Abrahama, Dawid urodzi³ siê za czasów pano-
wania zakonu. Czy wobec tego mia³ zostaæ usprawiedli-
wiony przed Bogiem w inny sposób? Dawid odpowiada sam
na to pytanie w cytowanych tutaj wierszach z Psalmu 32.
Nie czytamy tam nic o uczynkach zakonu albo o staraniach
cz³owieka. Dawid uzna³ przebaczenie jako dzie³o wy³¹cznie
³aski Bo¿ej.

Obrzezanie nie by³o œrodkiem usprawiedliwiaj¹cej
³aski, lecz pieczêci¹ sprawiedliwoœci z wiary. Bóg da³ Abra-
hamowi ten znak i przez to od³¹czy³ go dla siebie jako
wierz¹cego. W duchowym znaczeniu obejmuje to wszyst-
kich prawdziwie wierz¹cych, dlatego Abraham jest ojcem
wszystkich, którzy wstêpuj¹ w œlady wiary.
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Beaty, Eugeniusza

NIEDZIELA

555

1913

----
1503

6

249 — 116

Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliœmy s³abi, we w³a-
œciwym czasie umar³ za bezbo¿nych.
Bóg zaœ daje dowód swojej mi³oœci ku nam przez to, ¿e
kiedy byliœmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas
umar³. List do Rzymian 5, 6.8

Bo¿y dowód mi³oœci

Obraz, jaki Bóg roztacza przed naszymi oczami z ca³¹
pewnoœci¹ nie schlebia nam w ¿aden sposób.  W Liœcie do
Rzymian 5 nazywa On nas s³abymi (w³aœciwie: bezsilnymi -
przyp. t³um.), bezbo¿nymi, grzesznikami i nieprzyjació³mi.

Bezsilni: Nie posiadamy w sobie samych ¿adnej mocy,
by trwale porzuciæ z³o. Ale podobnie te¿ nie posiadamy w
sobie ¿adnej mocy, by czyniæ dobro, które podoba siê Bogu.
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Bezbo¿ni: Cz³owiek pogr¹¿ony w niewierze jest
przekonany, ¿e mo¿na ¿yæ bez Boga. Nie wierzy wiêc w
Niego i szuka sposobów, by podwa¿yæ Jego egzystencjê.
Ale gdy ludziom Ÿle siê wiedzie, szybko dochodz¹ do wnio-
sku, ¿e nareszcie posiadaj¹ podstawy, by Boga oskar¿yæ
za swoje nieszczêœcia!

Grzesznicy: Ju¿ jako potomek pierwszego cz³owieka
- Adama, ka¿dy z nas jest grzesznikiem. Ale ponadto ka¿dy
z osobna jest grzesznikiem na podstawie swoich w³asnych
grzechów, bo napisane jest, ¿e "wszyscy pope³nili grzech".

Wrogowie: S³owem tym Duch Bo¿y okreœla rebeliê,
bunt cz³owieka przeciwko Bogu. Cz³owiek œwiadomie wy-
stêpuje przeciwko swojemu Stwórcy. Nienawidzi go. Wielu
mówi tak, jak niegdyœ przedstawiony w Biblii faraon:
"A kim¿e jest Bóg, ¿e mia³bym us³uchaæ jego g³osu?"

Ale teraz us³uchaj! Nak³oñ ucha w podziwie! Bóg
w swojej mi³oœci pozwoli³, by za takich, którzy posiadaj¹
tak nêdzny wizerunek, umar³ Jego umi³owany Syn. A Chry-
stus sam okaza³ wszelk¹ gotowoœæ, by umrzeæ na krzy¿u
za bezsilnych i bezbo¿nych. Przez tê oto œmieræ niewinnej
ofiary, my ludzie mogliœmy dost¹piæ pojednania z Bogiem.
Dlatego, ¿e pe³ny przewidziany Bo¿ym wyrokiem wymiar
kary oraz Bo¿y doskona³y gniew, który sprawiedliwie nam
by siê nale¿a³, spocz¹³ na Zbawicielu, który by³ gotów,
by umrzeæ zastêpczo za nas. Czy wierzysz, ¿e On uczyni³
to równie¿ osobiœcie DLA CIEBIE?
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Reginy, Melchiora

PONIEDZIA£EK

004

1553

7

250 — 115

1. List do Koryntian 4,4

Albowiem do niczego siê nie poczuwam, lecz to mnie
jeszcze nie usprawiedliwia…

Przy tym sam usilnie staram siê o to, abym wobec
Boga i ludzi mia³ zawsze czyste sumienie.

Dzieje Apostolskie 24,16

Sumienie – „szósty zmys³”

Z pewnoœci¹ dobrze jest, ¿e mamy sumienie, a je-
szcze lepiej, je¿eli mamy czyste sumienie. Ale tutaj
istnieje pewne niebezpieczeñstwo – wielu ludzi myœli,
¿e postêpowanie zgodne z ich sumieniem jest zupe³nie
wystarczaj¹ce. Jest to co prawda modny pogl¹d, ale
niestety niezgodny z prawd¹. Czy mo¿na powiedzieæ,
¿e sumienie jest wewnêtrznym miernikiem, który
wskazuje, co jest dobre, a co nie? Owszem, ale z pewn¹

556

1911



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
7 wrzeœnia 2015

doz¹ ostro¿noœci! - jest bowiem „przyrz¹dem pomiaro-
wym”, który mo¿e byæ niedok³adny lub nawet ca³kiem
siê popsuæ.

Pewien budowniczy, któremu zarzucono istotne
nadu¿ycia w budowie, odpowiedzia³ na zarzuty: „Moje
sumienie nic mi nie wyrzuca.”. Ale zapewnienie to nie
zmieni³o wcale wyroku sêdziego, który oznajmi³ surowo:
„Pañskie sumienie jest widocznie inaczej zbudowane
ni¿ moje.”.

Sumienie jest moralnym zmys³em do wyczuwania
tego, co jest s³uszne, a co nie. Reprezentuje ono czêœæ
naszej istoty jak rozum czy wola. Jest wewnêtrznym
g³osem, który nas napomina. Ale ono nie jest absolut-
nie wi¹¿¹ce i niezawodne. Jak kapitan statku potrzebuje
kompasu, aby odnaleŸæ siê na morzu, tak sumienie za-
sad, wed³ug których mog³oby siê orientowaæ.

Kompasem tym jest Biblia, S³owo Bo¿e. Bo¿e oczy
„s¹ zbyt czyste, aby mog³y patrzeæ na z³o”. Biblia poka-
zuje nam, co On postrzega jako grzech. Ale S³owo Bo¿e
daje nam jednoczeœnie lekarstwo, œrodek zaradczy przez
pojednawcze dzie³o Jezusa Chrystusa na krzy¿u. Dla
wszystkich, którzy usprawiedliwieni s¹ z wiary w Jezusa
Chrystusa, nie ma ju¿ potêpienia (Rzym. 8,1). Sumienie
jest zaœ poniek¹d jak szósty zmys³. Oparte na S³owie
Bo¿ym uzdalnia wierz¹cego do os¹dzania wszystkiego
w Bo¿ym œwietle: swoich czynów, myœli i najbardziej
intymnych, wewnêtrznych motywów i aspiracji.
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Marii, Klementyny

WTOREK

558

1908

058

1635

8

251 — 114

Ewangelia Jana 9,2

I zapytali go uczniowie jego, mówi¹c: Mistrzu, kto
zgrzeszy³, on czy rodzice jego, ¿e  siê œlepym urodzi³?

Oto relacja m³odej, wierz¹cej mamy: „Zanim urodzi³a
siê nasza córeczka, modliliœmy siê z mê¿em o szczêœliwy
przebieg ci¹¿y, aby dziecko by³o zdrowe i by Bóg nam
pob³ogos³awi³.  Kiedy córeczka urodzi³a siê nikt nie stwierdzi³
nic niepokoj¹cego, ale po kilku miesi¹cach okaza³o siê, ¿e
jest opóŸniona w rozwoju i jej przysz³oœæ stoi pod znakiem
zapytania. Co zrobi³am Ÿle? Czy Ÿle siê modli³am?”

Jest to jednym z najciê¿szych doœwiadczeñ cz³owieka,
kiedy musi spogl¹daæ bezradnie na cierpienie w³asnego
dziecka. £atwo jest wtedy popaœæ w ci¹g³e oskar¿anie samego
siebie: Czy to wynik moich zaniedbañ? Mo¿e to z mojej winy?

W ten sposób myœla³a te¿ zapewne wdowa z Sarepty
Sydoñskiej, której syn zachorowa³ i wkrótce umar³. Byæ mo¿e
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ojcem jej syna nie by³ jej zmar³y m¹¿ (1. Królewska 17,18).
Jednak prorok Eliasz nie potwierdzi³, ¿e choroba syna, to
nieodwracalna kara Bo¿a i wskrzesi³ ch³opca. Sam Chrystus
Jezus wystawi³ jej bardzo dobre œwiadectwo (Ew. £uk. 4,26).

Pytanie uczniów, zawarte w dzisiejszym urywku mia³o
jednak podstawy biblijne. W drugim przykazaniu dekalogu,
które jest najd³u¿szym ze wszystkich, Bóg zapowiada, ¿e ka-
rz¹c za ba³wochwalstwo, bêdzie kara³ tak¿e wnuków i pra-
wnuków tych, którzy nie bêd¹ mu wierni. Karanie to mia³o
odwróciæ ich od s³u¿enia innym bogom i zwróciæ ich serca do
prawdziwego Boga, który jest zazdrosny w mi³oœci. Jednak w
tym konkretnym przypadku œlepota tego mê¿czyzny nie by³a
skutkiem grzechu jego dziadków, ani jego rodziców, ani jego
samego, ale by³ to zamierzony cel Bo¿y. Bóg dopuœci³, aby
urodzi³ siê niewidomym i ¿y³ tak przez kilkadziesi¹t lat, aby
pewnego dnia Jezus Chrystus na³o¿y³ b³ota na jego oczy, by
przejrza³ i by³ ¿ywym œwiadectwem, ¿e On jest Zbawicielem.

Na skutek grzechu, który wszed³ na œwiat, istniej¹ choroby
cia³a, umys³u i wewnêtrznej istoty cz³owieka. Dopiero w Ty-
si¹cletnim Królestwie nast¹pi powszechna odmiana tego stanu
(Izaj. 65,20). Bóg, który czyni co chce, mo¿e podnieœæ ze
œmiertelnej choroby, jak to by³o w przypadku Epafrodyta
(Fil. 2, 27) lub sprowadziæ œmieræ, jak by³o z nieœlubnym
dzieckiem Dawida i Batszeby. W ka¿dym wypadku powinniœmy
jednak zwracaæ siê do Boga w modlitwie szukaj¹c jego woli
i ³aski. Ze wzglêdu na s³aboœæ ludzkiej natury wa¿ne jest, aby
nie roztaczaæ w swojej wyobraŸni czarnej wizji, na przyk³ad
piêædziesiêciu lat udrêki z niepe³nosprawnym dzieckiem.
Wspomnijmy s³owa Chrystusa, ¿e dosyæ ma dzieñ swego utra-
pienia. Proœmy o si³y na dziœ, a jutrzejsze brzemiê pozostawmy
jego mi³osierdziu.
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Nestora, Rados³awa

ŒRODA

600

1906

202

1710

9
G³upi rzek³ w sercu swoim: Nie ma Boga!

252 — 113

Psalm 14,1
… usta k³amców bêd¹ zamkniête.

Psalm 63,12

Trzy rodzaje ateistów

Pewien powieœciopisarz opowiada³, jak to zdarzy³o
siê, ¿e siedzia³ pewnego razu przy stole w gospodzie
w towarzystwie trzech m³odych ludzi, którzy otwarcie
zaprzeczali egzystencji Boga.
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Przez chwilê przys³uchiwa³ siê rozmowie, po czym
powiedzia³: „Moi panowie, s¹ trzy rodzaje ateistów: Jedni
z nich to g³êbocy myœliciele, którzy podczas filozoficz-
nych studiów popadli w zawi³oœci ludzkiej filozofii i zw¹t-
pili w istnienie Boga. Nie wiem, czy panowie nale¿¹ do
takiej grupy”. – Skromnie zaprzeczyli. – „Drug¹ grupê sta-
nowi¹ ci, którzy nie posiadaj¹c swoich w³asnych prze-
konañ, jak papugi powtarzaj¹ najczêœciej us³yszane
rzekome m¹droœci. Mam nadziejê, ¿e panowie do nich
równie¿ nie nale¿¹.” – Z oburzeniem ¿ywo siê sprzeciwili.
„Trzeci¹ grupê stanowi¹ ci, którzy maj¹ obci¹¿one sumie-
nie, w których ¿yciu s¹ powa¿ne zgrzyty, tak ¿e czuj¹ siê
zmuszeni twierdziæ, ¿e nie ma œwiêtego i sprawiedliwego
Boga. Pocieszaj¹ siê myœl¹: 'Nie ma Boga, hulaj duszo –
piek³a nie ma'. Moi panowie, czwartej grupy nie ma.” –
Tym stanowczym s³owem zakoñczy³ swoj¹ wypowiedŸ,
podniós³ siê z krzes³a i opu-œci³ to towarzystwo szyderców.
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£ukasza, Miko³aja

CZWARTEK

601

1904

301

1741

10
Baczcie wiêc pilnie, jak macie postêpowaæ, nie jako
niem¹drzy, lecz jako m¹drzy, wykorzystuj¹c czas,
gdy¿ dni s¹ z³e. List do Efezjan 5,15-16

253 — 112

Jak wykorzystujemy swój czas?

Potrzebujemy wiele m¹droœci od Boga, aby jako Jego
dzieci po¿ytecznie wykorzystywaæ czas. Ka¿dy z nas ma
w ci¹gu doby 24 godziny do dyspozycji - ani mniej ani
wiêcej. Wiêkszoœæ tego czasu poœwiêcamy na pracê. Jeœli
to od nas zale¿y, powinniœmy tak ustalaæ czas naszej
pracy, aby zawsze móc uczestniczyæ we wspólnych spot-
kaniach wierz¹cych. Poza tym potrzebujemy równie¿ czas
dla rodziny oraz na sen i odpoczynek.
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Jednak przewa¿nie pozostaje nam jeszcze kilka
godzin tzw. wolnego czasu. Jak go spêdzamy? Co jest na
pierwszym miejscu: nicnierobienie, relaks, sport, hobby?
Czy mo¿e wykorzystujemy ten czas na studiowanie S³owa
Bo¿ego korzystaj¹c z dobrych rozwa¿añ biblijnych,
a mo¿e na modlitwê?

Pan Jezus chcia³by tak¿e, abyœmy byli czynni w s³u-
¿bie dla Niego. A pracy jest bardzo du¿o - rozpow-
szechnianie ewangelii, odwiedzanie wierz¹cych -
zarówno m³odzi, jak i starzy bracia i siostry tak bardzo
tego potrzebuj¹! Pytajmy Pana, do jakiej s³u¿by chce
nas powo³aæ.

Czêsto jest tak, ¿e chrzeœcijanie, którzy maj¹ wiele
obowi¹zków w pracy czy w domu, mimo tego znajduj¹
du¿o czasu, aby czytaæ S³owo Bo¿e i s³u¿yæ Panu. Czas
jest tak cenny, ¿e powinien byæ dobrze wykorzystywany.
Musimy pozbyæ siê w³asnego egoizmu, aby móc s³u¿yæ
Panu. Pomyœlmy o tym, ¿e On wkrótce przyjdzie! Wtedy
bêdzie ju¿ za póŸno, aby cokolwiek dla Niego uczyniæ.

Pewien doœwiadczony brat tak opisa³ szerz¹cy siê
aktualnie trend: "Jeœli masz jak¹œ wa¿n¹ sprawê do za-
³atwienia i pilnie potrzebujesz pomocy, idŸ do najbar-
dziej zajêtych braci, bo pozostali nie maj¹ czasu!"
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Jacka, Dagny

PI¥TEK

603

1901

403

1808

11

254 — 111

Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest
ode mnie. Daremnie mi jednak czeœæ oddaj¹, g³osz¹c
nauki, które s¹ nakazami ludzkimi.

Upamiêtajcie siê i wierzcie ewangelii.
Ewangelia Marka 7,6-7 i 1,15

Czy cz³owiek, który chce zbli¿yæ siê do Boga, musi
zatraciæ sw¹ indywidualn¹ osobowoœæ, poddaæ siê re-
ligijnym formu³om, b¹dŸ zaakceptowaæ bezkrytycznie
zasady sekty, której staje siê cz³onkiem?

Sam Jezus Chrystus wypowiada³ siê bardzo wyraŸ-
nie przeciwko wszelkim utartym formu³om i tradycjom.
Zarzuca³ religijnym przewodnikom w Izraelu, ¿e przez
swoje postêpowanie i religijn¹ postawê, oddalaj¹ ludzi
od Boga. Czy¿ Bóg, Stwórca cz³owieka, mia³by negowaæ
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ró¿norodnoœæ odczuæ, charakterów i zdolnoœci stworzo-
nych przez siebie istot? Bóg nie wystêpuje przeciwko
cz³owiekowi, lecz przeciwko z³ym zwi¹zkom, w których
przez grzech siê uwik³a³.

Ka¿dy cz³owiek mo¿e wiêc przyjœæ do Boga takim,
jakim jest, i to nie w celu znalezienia przy Nim powierz-
chownych religijnych regu³, lecz by posi¹œæ ¿yw¹ spo-
³ecznoœæ z Nim samym. Wiara chrzeœcijanina nie jest
zbiorem sztywnych zasad i twierdzeñ; opiera siê ona
raczej na objawieniu Bo¿ych zamys³ów i woli. Zród³em
tego objawienia jest przede wszystkim ¿ycie, œmieræ
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przyszed³
po to, abyœmy mogli poznaæ jakim jest Bóg i jak wielk¹
pa³a do nas mi³oœci¹. Wszelkie formu³y religijne zabijaj¹
wewnêtrzne ¿ycie wiary, z drugiej zaœ strony, szczera
i ¿ywa wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest najlepszym
zabezpieczeniem przed zabójczym dzia³aniem religii.
Dar ¿ywej wiary i jego przywileje s¹ oferowane przez
Boga ka¿demu za darmo.

Wiara nie ma nic wspólnego z naiwnoœci¹ i ³atwo-
wiernoœci¹. Ka¿dy wierz¹cy opiera siê na tym, co mó-
wi Biblia, poniewa¿ rozpoznaje w niej s³owo prawdzi-
wego Boga. ̄ ywa wiara nie zna te¿ przes¹dów ani w¹t-
pliwoœci, a jej naczeln¹ cech¹ jest niewymuszone po-
s³uszeñstwo wobec woli Bo¿ej.
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Amadeusza, Gwidona

SOBOTA

605

1859

507

1832

12
Choæbym nawet szed³ ciemn¹ dolin¹, z³a siê nie ulêknê,
boœ Ty ze mn¹. Ksiêga Psalmów 23,4

255 — 110

Bóg dolin (cz. 1)

Za czasów króla Achaba Aramejczycy wyruszyli, aby
walczyæ z Izraelem, lecz dziêki Bo¿ej pomocy, to Izraelici
odnieœli zwyciêstwo. Niebawem zaatakowali jeszcze raz,
mówi¹c: „Pan jest Bogiem gór, a nie jest On Bogiem dolin.
Gdybyœmy stoczyli z nimi bitwê na równinie, mo¿e
zwyciê¿ylibyœmy”. Wtedy Pan wyda³ ponownie Aramej-
czyków w rêce Izraela.

Nasz Pan jest Bogiem gór, ale i Bogiem dolin. Daje
nam prze¿ywaæ wznios³e chwile, takie jak ogl¹danie chwa³y
Pana na górze Hermon czy wizja Nowego Jeruzalem ogl¹-
dana przez aposto³a Jana. Tym niemniej nasz Pan jest
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równie¿ Bogiem dolin i daje nam odczuæ swoje dzia³anie
w dniach smutku i niepewnoœci. Zechciejmy przyjrzeæ siê,
co oznaczaj¹ niektóre doliny znajduj¹ce siê w Izraelu, aby
bli¿ej poznaæ Boga dolin.

Dolina Ben-Hinnom. Nazwa tej doliny oznacza „dolina
syna Hinnoma”. Bardziej znana jest pod greck¹ nazw¹
„Gehenna”. Le¿y ona na po³udnie od Jerozolimy. Za czasów
Jeremiasza sk³adano tam na miejscu zwanym Tofet
(palenisko) ofiary z dzieci dla ohydnego bo¿ka Molocha.
Z daleka widaæ by³o unosz¹cy siê dym ofiar, co by³o przera-
¿aj¹cym widokiem. Pan Jezus kilkakrotnie u¿ywa³ nazwy
tej doliny, mówi¹c o piekle. Dolinê tê Dawid nazywa dolin¹
cienia œmierci równie¿ dlatego, ¿e jest ona jednoczeœnie
bardzo w¹ska i g³êboka, co sprawia, ¿e przechodz¹c przez
ni¹ rzadko dostrzega siê promienie s³oñca. Zwykle mówimy,
¿e aby coœ naprawdê wiedzieæ, trzeba to najpierw prze¿yæ,
jednak Dawid z ca³ym przekonaniem zwraca siê do swego
Pana: „z³a siê nie ulêknê, boœ Ty ze mn¹”. Mog¹ nas spotkaæ
trudne prze¿ycia, choroby czy œmieræ najbli¿szych, ale
mamy pewnoœæ, ¿e to nas nie za³amie, bo Pan jest z nami!

Dolina Dêbów. W tym miejscu Dawid pokona³ Goliata.
Niepozorny m³odzieniec bez zbroi zwyciê¿y³ przera¿aj¹cego
rycerza-olbrzyma. Dolina ta mówi nam o zwyciêstwie
Chrystusa na krzy¿u, który rozbroi³ nadziemskie w³adze
i zwierzchnoœci. Cichy, ³agodny i bezbronny Jezus Chrystus
pokona³ wœciek³ego i chytrego szatana wraz z jego armi¹
demonów. Zwyciêstwo naszego Pana uwalnia nas ze szpon
diabelskich na wieki, ale jest te¿ przyk³adem dla nas, jak
zwyciê¿aæ w Bo¿ej mocy.
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Eugenii, Filipa

NIEDZIELA

606

1857

609

1855

13

256 — 109

(...) Jezus Chrystus, który jest œwiadkiem wiernym,
pierworodnym z umar³ych i w³adc¹ nad królami
ziemskimi. Objawienie Jana 1,5

W przytoczonym dziœ wersecie biblijnym Panu
Jezusowi przypisane s¹ trzy tytu³y, które obejmuj¹ jego
przesz³oœæ, teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ.

Wierny œwiadek - takim by³ nasz Pan, gdy w po-
ni¿eniu ¿y³ na tej ziemi jako cz³owiek. Przyszed³ na
ten œwiat, aby objawiæ nam Boga oraz wszystko, co
by³o w Jego sercu. Lecz ludzie sprzeciwiali siê faktowi,
¿e ten prosty cz³owiek by³ Synem Bo¿ym. Dla nich by³
tylko bluŸnierc¹. Ale On - wierny œwiadek - nie podda³
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siê licznym, ró¿norodnym groŸbom. Nawet przed
rzymskim sêdzi¹ wyzna³ kim by³ i po co przyszed³. Ale
ludzie nie spoczêli, dopóki nie zabili tego wiernego
œwiadka i w ten sposób doprowadzili go do milczenia.

Pierworodny z umar³ych - Pan Jezus jest naj-
znakomitsz¹ Osob¹ poœród wszystkich, którzy musieli
umrzeæ z powodu swej wiernoœci wobec Boga. Ponie-
wa¿ by³ bez grzechu, œmieræ nie mog³a go zatrzymaæ.
Jako pierworodny z umar³ych wsta³ z martwych i po-
wróci³ do niebios. Od tej chwili zajmuje tam jako
cz³owiek po prawicy Boga miejsce najwy¿szej czci.

Wkrótce wróci na tê ziemiê jako w³adca nad kró-
lami ziemskimi w mocy i wielkiej chwale. Moment ten
le¿y wprawdzie jeszcze w przysz³oœci, ale faktu tego
nie da siê zmieniæ - On przyjdzie. Wtedy wszyscy w³adcy
ziemscy poddadz¹ siê pod Jego w³adzê i oddadz¹ Mu
czeœæ. Wszystko bêdzie z³o¿one pod jego stopy. Ka¿de
kolano ugnie siê przed Nim i ka¿dy jêzyk wyzna, ¿e On
jest Panem. Ten, dla którego ziemscy mocarze mieli
niegdyœ jedynie krzy¿, zostanie wtedy uznany i ucz-
czony jako KRÓL KRÓLÓW i PAN PANÓW.
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Roksany, Cypriana

PONIEDZIA£EK

608

1854

712

1917

14

257 — 108

Ksiêga Jeremiasza 23,23-24

Czy jestem Bogiem tylko z bliska - mówi Pan - a nie
tak¿e Bogiem z daleka? Czy zdo³a siê kto ukryæ w kry-
jówkach, abym Ja go nie widzia³? - mówi Pan.

Bóg wszechobecny

Nikt z ludzi nie mo¿e byæ jednoczeœnie obecny w
dwóch ró¿nych miejscach. To dla nas niemo¿liwe.
Jednak nie dla Boga. Jest On nie tylko w dwóch miejs-
cach w jednym i tym samym czasie. On jest obecny
wszêdzie. Jest wszechobecny. Z natury Bóg musi byæ
niepojêty i nieosi¹galny dla swojego stworzenia, gdy¿



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
14 wrzeœnia 2015

"Bóg jest w niebie, a ty na ziemi" (Kazn. 5,1). Jednak
On jest bardzo blisko nas w tym samym czasie "w nim
¿yjemy i poruszamy siê, i jesteœmy" (Dz. Ap.17,28).
Ta tajemnica sprzeciwia siê prawom natury i jest nie-
zrozumia³a dla ludzkiego umys³u, ale wiara bez prze-
szkód j¹ akceptuje.

W Osobie Jezusa Chrystusa Bóg by³ obecny na tej
ziemi, aby przynieœæ ludziom dobr¹ nowinê o zba-
wieniu. Jednak Bóg Ojciec przemawia³ z nieba; s³ysza-
ny by³ Jego g³os chwal¹cy swego umi³owanego Syna.

Dziœ ka¿dy wierz¹cy wie bardzo dobrze z Biblii,
¿e "bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywaj¹" (Ps.
145,18). Równie¿ Pan Jezus zapewnia nas: "Ja jestem
z wami po wszystkie dni" (Ew. Mat. 28,20).

Dla wszystkich, którzy w Niego wierz¹, jest wielk¹
pociech¹ œwiadomoœæ, ¿e Pan jest wystarczaj¹co blis-
ko, by dzieliæ z nimi najtrudniejsze i najbardziej pro-
blematyczne okolicznoœci, a tak¿e, aby radowaæ siê
z nimi, gdy wszystko uk³ada siê dobrze. Jaki¿ pokój
daje to zapewnienie! Jednak œwiadomoœæ, ¿e mamy
Boga za Towarzysza, wymaga naszego zbo¿nego sza-
cunku.
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Albiny, Nikodema

WTOREK

609

1852

815

1940

15

258 — 107

Przyszed³ bowiem Syn Cz³owieczy, aby szukaæ i zba-
wiæ to, co zginê³o. Ewangelia £ukasza 19,10

W codziennych gazetach regularnie znajdujemy
strony z og³oszeniami zatytu³owanymi: "dam pracê" oraz
"szukam pracy". Te, które oferuj¹ pracê, zajmuj¹ cza-
sem ³¹cznie wiêcej miejsca ni¿ te, w których praca jest
poszukiwana. Jednak nie powinniœmy daæ siê temu zwieœæ
- oferty firm s¹ du¿o wiêksze ni¿ og³oszenia zamieszczone
przez prywatne osoby szukaj¹ce pracy. Te pierwsze musz¹
byæ wiêksze. I nie chodzi tu jedynie o sprawê prezentacji.
Potrzebuj¹ one wiêcej przestrzeni ze wzglêdu na listê
kwalifikacji wymaganych od potencjalnego kandydata:
szczegó³ów dotycz¹cych wykszta³cenia, doœwiadczenia
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zawodowego, umiejêtnoœci obs³ugi komputera, zna-
jomoœci jêzyków, osobistych predyspozycji i co nie mniej
wa¿ne - wymagañ odnoœnie wieku. Ta d³uga lista mo¿e
zniechêciæ niektórych kandydatów.

Chcielibyœmy u¿yæ tego przyk³adu dla zobrazowania
zupe³nie innego zagadnienia. S³owo Bo¿e równie¿ przed-
stawia pewn¹ ofertê, a tak¿e listê koniecznych "kwalifi-
kacji". Niektórzy mog¹ w tym miejscu pomyœleæ o Bo¿ych
dziesiêciu przykazaniach - nie jest to zbyt d³uga lista,
chocia¿ w ci¹gu okresu trwaj¹cego 1500 lat przed naro-
dzeniem Chrystusa okaza³o siê wyraŸnie, ¿e nikt nie jest
w stanie spe³niæ tych niewielu wymagañ. Przeciwnie,
dla wszystkich sta³o siê jasne, ¿e cz³owiek ³ami¹c nie-
ustannie te przykazania jest zgubionym grzesznikiem
i nie mo¿e z w³asnych si³ siebie zbawiæ.

Dok³adnie to sta³o siê powodem, dla którego Pan
Jezus przyszed³ na ziemiê. Nie przyszed³, aby nas s¹-
dziæ. On ustanowi³ nowy uk³ad warunków. Przyszed³, aby
szukaæ i zbawiæ wszystkich, którzy byli zgubieni. Podsta-
wowym warunkiem do spe³nienia jest szczere wyznanie,
¿e jesteœmy zgubieni. Nastêpnie dochodz¹ do tego odwró-
cenie siê od ¿ycia w grzechu i wiara. Pan Jezus przyszed³
z nieba, aby zbawiæ zgubionych grzeszników poprzez
swoj¹ œmieræ. Jeœli pragniesz mieæ miejsce w niebie,
spe³nij konieczne te proste "wymagania".
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Edyty, Kamili

ŒRODA

611

1850

917

2004

16
S³udzy, b¹dŸcie pos³uszni we wszystkim ziemskim panom,
s³u¿¹c nie tylko pozornie, aby siê przypodobaæ ludziom,
lecz w szczeroœci serca, jako ci, którzy siê boj¹ Pana.
Panowie, obchodŸcie siê ze s³ugami waszymi sprawiedli-
wie i rzetelnie, wiedz¹c, ¿e i wy macie Pana w niebie.

List do Kolosan 3, 22; 4,1

259 — 106

Chyba ka¿dy z nas doœwiadczy³ trudnych sytuacji w
pracy: przymusowe nadgodziny, nieprzestrzeganie praw
pracownika, spóŸnione wyp³aty, presja prze³o¿onych. Ale
niestety prawd¹ te¿ jest, ¿e pracownicy czêsto wykonuj¹
swoj¹ pracê niedbale, spóŸniaj¹ siê, marnuj¹ czas na po-
gawêdki. S³owo Bo¿e nie pomija tych kwestii, ale udziela
wskazówek, jak winniœmy postêpowaæ. Pracownicy maj¹
pracowaæ tak, jakby ich szefem by³ sam Pan Jezus, nawet
jeœli prze³o¿eni bywaj¹ niesprawiedliwi i nieprzyjemni (1.
Piotra 2,18). Natomiast wierz¹cy pracodawcy odpowiadaj¹
nie tylko przed Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy, ale przed Bogiem.
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W pewnej piekarni w³aœciciel nakaza³ pracownikowi
formowaæ chleby o wadze 90 dag, podczas gdy na etykiecie
widnia³a waga 1 kg. Kiedy on odmówi³, wywi¹za³a siê rozmowa
i pracownik powiedzia³ szefowi: „Te dziesiêæ dkg jest za ciê¿-
kie dla mego sumienia”. Pracodawca najpierw grozi³ mu
zwolnieniem, ale póŸniej ust¹pi³ i 1 kg chleba znowu wa¿y³ 1
kg. W dzisiejszych czasach problemem jest te¿ to, ¿e praca
zabiera coraz wiêcej czasu i si³. Doœwiadczyli tego ju¿ Izraelici
bêd¹c w niewoli egipskiej, st¹d mo¿emy powiedzieæ, ¿e tym,
który zmusza nas do ca³kowitego poœwiêcenia siê pracy, jest
w¹¿ starodawny, szatan. Dla porównania - zbieranie manny
na pustyni nie by³o uci¹¿liwe. Problem pojawia³ siê dopiero
wtedy, gdy ktoœ chcia³ zebraæ mannê na zapas albo w sabat.
Salomon, który gani³ lenistwo i chwali³ pracowitoœæ, napisa³
te¿: „B³ogos³awieñstwo Pañskie ubogaca, a nie przynosi z so-
b¹ utrapienia” (Przyp. Sal.10, 22; BG). Oznacza to, ¿e ci,
którzy pracuj¹ ponad miarê, maj¹ wiêcej, jednak nie s¹
szczêœliwi. Oczywiœcie, wa¿ne jest te¿, co robimy z zaoszczê-
dzonymi pieniêdzmi. Cz³owieka, który po obfitych zbiorach
postanowi³ zburzyæ stare stodo³y, a w ich miejsce zbudowaæ
nowe i oddaæ siê przyjemnoœciom, Pan Jezus nazywa g³upcem.
Nawet bogobojna Marta otrzyma³a naganê od swego Pana.
Zdarza³o siê wielokrotnie, ¿e Jezus z uczniami przychodzi³ do
niej w goœcinê i jej pracowitoœæ zosta³a zapewne nieraz
doceniona, tym niemniej brakowa³o jej tego, co posiada³a
jej siostra - nie potrafi³a poœwiêciæ czasu na s³uchanie w sku-
pieniu s³ów Jezusa. Czytanie S³owa Bo¿ego wynikaj¹ce z po-
budek szczerej pobo¿noœci to wielki zysk, szczególnie, jeœli
towarzyszy mu determinacja do poprzestawania w sprawach
ziemskich i doczesnych „na ma³ym”.
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Franciszka, Justyny

CZWARTEK

613

1847

1020

2031

17
Sk¹d przychodzisz i dok¹d idziesz?

1. Ksiêga Moj¿eszowa 16,8

260 — 105

Wielki dworzec kolejowy, zat³oczony plac w cen-
trum miasta, ruchliwa ulica - to miejsca, gdzie przebywa
mnóstwo ludzi. Sk¹d przybywaj¹? Dok¹d zmierzaj¹?
Dlaczego s¹ w drodze? Gdyby postawi³o siê tym ludziom
takie pytania, uzyska³oby siê najprzeró¿niejsze odpo-
wiedzi.

Ale gdy Bóg pyta: „sk¹d?” oraz „dok¹d?”, to nie
chodzi Mu o jakieœ okreœlone miejsce, lecz o stan naszego
serca. Sk¹d przychodzisz? Czy mo¿e uciekasz przed
ludŸmi, przed problemami, czy przed samym Bogiem?



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
17 wrzeœnia 2015

A mo¿e musia³byœ odpowiedzieæ: „Przed samym sob¹,
bo moje ¿ycie to pasmo rozczarowañ i niepowodzeñ”.
A dok¹d zmierzasz? Nie wiesz dok¹d, ale chcesz zmieniæ
swoje ¿ycie, ci¹gle próbujesz osi¹gn¹æ szczêœcie.
A mo¿e brak ci ju¿ si³ i odwagi do tego, by w ogóle ¿yæ?
Mo¿e po prostu pozwalasz, by ¿ycie unosi³o ciê
bezw³adnie jak statek pozbawiony steru?

Bóg zadaje nam pytania o nasze „sk¹d” i nasze
„dok¹d” po to, by nam pomóc, abyœmy mogli otrzymaæ
na nie w³aœciw¹, prawdziw¹ odpowiedŸ, znaleŸæ sens
¿ycia oraz wspania³y cel. To, co by³o z³e, b³êdne i grze-
szne w naszym ¿yciu, ca³¹ nasz¹ przesz³oœæ, On chce
nam przebaczyæ - ze wzglêdu na Chrystusa. Ka¿demu,
kto Mu zaufa, ukazuje nowy cel - niebiosa przepe³nione
chwa³¹ oraz nowy sens ¿ycia, Jezusa Chrystusa.
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Ireny, Irmy

PI¥TEK

614

1845

1122

2102

18
Panowie, co mam czyniæ, abym by³ zbawiony?

Dzieje Apostolskie 16,30

261 — 104

Czy kiedykolwiek zada³eœ to pytanie? Jeœli nie, to
czy jesteœ œwiadomy, ¿e twój grzech oddziela ciê od
Boga, gdy¿ On jest œwiêty? Jeœli o tym wiesz, jest dla
ciebie nadzieja. Pan Jezus przyszed³, aby „szukaæ i zba-
wiæ to, co zginê³o” (Ew. £uk. 19,10).

Stró¿ wiêzienny w Filippi, który zada³ to pytanie,
zosta³ tego dnia przez Boga z³amany, gdy tylko zda³
sobie sprawê ze swego grzesznego stanu. By³ on przy-
zwyczajony do przebywania z przestêpcami, których
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czêstokroæ traktowa³ surowo i bezwzglêdnie. Widzia³
tak wiele cierpienia, ¿e nie by³o ³atwo go wzruszyæ.
Ale tego dnia dwaj niezwykli wiêŸniowie zostali po-
wierzeni jego opiece - Pawe³ i Sylas, szczerzy œwiadko-
wie Jezusa Chrystusa. Byli bici, ich nogi by³y zakute
w dyby, a mimo to o pó³nocy zaczêli œpiewem wielbiæ
Boga. Wówczas nast¹pi³o trzêsienie ziemi.

Widz¹c, ¿e drzwi wiêzienia s¹ otwarte, stra¿nik
obawia³ siê, ¿e powierzeni mu wiêŸniowie uciekli.
Przerazi³ siê, bo wiedzia³, ¿e bêdzie musia³ zap³aciæ za
to swoim ¿yciem. Wtedy us³ysza³ od Paw³a i Sylasa, ¿e
wszyscy nadal s¹ w wiêzieniu. Z dr¿eniem upad³ przed
nimi na kolana i zada³ pytanie: „Panowie, co mam czyniæ,
abym by³ zbawiony?”. Jaka by³a odpowiedŸ? „Uwierz
w Pana Jezusa, a bêdziesz zbawiony”.

Jeœli ktoœ zobaczy, ¿e przed Bogiem jest zgubionym
grzesznikiem, mo¿e w pe³ni zawierzyæ tej odpowiedzi.
Dlatego uwierz w Syna Bo¿ego, który umar³ na krzy¿u
Golgoty za grzeszników, czyli tak¿e za ciebie, a wtedy
ty równie¿ otrzymasz zbawienie.
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Januarego, Konstancji

SOBOTA

616

1843

1223

2139

19

262 — 103

Ksiêga Psalmów 56,2-5

Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, bo ludzie nastaj¹ na mnie;
Ca³y dzieñ wrogowie uciskaj¹ mnie! Ca³y dzieñ nieprzy-
jaciele moi nastaj¹ na mnie, Gdy¿ wielu zuchwale mnie
zwalcza. Ilekroæ lêk mnie ogarnia, W tobie mam nadzie-
jê. Bogu, którego s³owo wys³awiaæ bêdê, Bogu ufam,
nie lêkam siê; Có¿ mi mo¿e uczyniæ cz³owiek?

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 56

Rozmyœlania nad Psalmem 56

Werset pierwszy podaje, co by³o powodem napisania
tego Psalmu. Dawid znów znalaz³ siê w trudnej sytuacji.
Zatrzyma³ siê w Gat, poniewa¿ mia³ nadziejê, ¿e w ziemi
Filistyñczyków zazna spokoju od Saula, lecz zosta³ rozpo-
znany i znalaz³ siê w niebezpieczeñstwie (1. Sam. 21,11-16).
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Ten Psalm proroczo mówi nam, przez co bêd¹ musieli
przechodziæ ¯ydzi z wiernej resztki Izraela podczas Wiel-
kiego Ucisku. Chciejmy jednak w tym rozwa¿aniu zastano-
wiæ siê, jakie ma on znaczenie dla wierz¹cych ¿yj¹cych
w czasie ³aski.

Z pewnoœci¹ ka¿dy, kto jest dzieckiem Bo¿ym,
odczuwa³ strach bêd¹c w jakiejœ trudnej sytuacji – równie¿
i ty. Psalmista równie¿ tego doœwiadczy³, jednak czytamy:
„Bogu, którego s³owo wys³awiaæ bêdê, Bogu ufam, nie
lêkam siê; có¿ mi mo¿e uczyniæ cz³owiek?” (w. 5), dlatego
mo¿emy uchwyciæ siê tych s³ów i tak¿e zupe³nie zaufaæ
Panu.

Bóg zna ka¿dy, nawet najdrobniejszy szczegó³ naszego
¿ycia. On zna nasz¹ drogê i wie o ka¿dym b³êdnym kroku,
jaki uczyniliœmy; widzi te¿ ka¿d¹ ³zê (w. 9). Ale wiemy, ¿e
kiedyœ nadejdzie cudowny dzieñ, w którym znikn¹ wszelkie
trudnoœci, udrêki i p³acz. Wtedy On sam otrze ³zy z naszych
oczu, a wraz z tym wszelkie wspomnienia o cierpieniu.
Jakie¿ bêdzie to wspania³e!

„To wiem, ¿e Bóg jest ze mn¹” (w. 10). Podobne my-
œli wyra¿a tak¿e aposto³ Pawe³ w Liœcie do Rzymian 8,31
i dodaje: „On, który nawet w³asnego Syna nie oszczêdzi³,
ale go za nas wszystkich wyda³, jak¿eby nie mia³ z nim
darowaæ nam wszystkiego?”.

Wersety 5 i 11 pokazuj¹, ¿e S³owo Bo¿e jest tak cenne
dla psalmisty, i¿ powiada: „s³owo wys³awiaæ bêdê”. Przez
wiarê mo¿emy je przyj¹æ, polegaæ na nim i cieszyæ siê z
niego. Czy tak jest równie¿ w twoim ¿yciu?
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Filipiny, Eustachego

NIEDZIELA

618

1840

1321

2222

20
Bez wiary zaœ nie mo¿na podobaæ siê Bogu; kto bowiem
przystêpuje do Boga, musi uwierzyæ, ¿e On istnieje i ¿e
nagradza tych, którzy go szukaj¹.

List do Hebrajczyków 11,6

263 — 102

Przez czyn wiary Bóg otrzymuje nale¿n¹ Mu czeœæ.
W ca³ej historii Abrahama nie ma niczego, przez co Bóg
zosta³by bardziej uwielbiony ni¿ w³aœnie wydarzenie na górze
Moria. Tam Abraham otrzyma³ si³ê, aby poœwiadczyæ, ¿e
wszystkie jego Ÿród³a by³y w Bogu (Ps. 87,7). Opieranie siê
na Jego b³ogos³awieñstwach, gdy kana³, przez które p³yn¹,
jest szeroko otwarty, nie jest wyczynem. Zupe³nie czymœ
innym jest poleganie na Bogu w próbie, gdy zdaje siê, ¿e
zniknê³y b³ogos³awieñstwa. Znakomitoœæ wiary Abrahama
okaza³a siê w tym, ¿e potrafi³ ufaæ Bogu i Jego obietnicy nie
tylko wtedy, gdy Izaak sta³ przed nim jako radosny okaz
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zdrowia i mêskiej si³y, lecz gdy wiedzia³, ¿e za chwilê ujrzy
ch³opca w p³omieniach o³tarza. Niezm¹cone zaufanie! Abra-
ham nie pok³ada³ ufnoœci czêœciowo w Stwórcy, a czêœciowo
w stworzeniu, lecz opiera³ siê na mocnym gruncie – na samym
Bogu. Nie liczy³ na mo¿liwoœci Izaaka, lecz „s¹dzi³, ¿e Bóg
ma moc wskrzeszaæ nawet umar³ych”. Izaak bez Boga
by³ niczym. Natomiast Bóg bez Izaaka by³ wszystkim.

Jak reagujê, gdy zauwa¿am, ¿e zdrój b³ogos³awieñstw
zaczyna wysychaæ? Ogarnia mnie trwoga czy pozostajê tak
blisko Ÿród³a, ¿e mogê przygl¹daæ siê z uwielbieniem i uf-
noœci¹ w sercu wyczerpuj¹cym siê Ÿród³om ludzkiej pomocy?
Czy posiadam tak niezachwiane zaufanie we wszechmoc
Bo¿¹, ¿e jestem w stanie, mówi¹c obrazowo, wyci¹gn¹æ
rêkê, wzi¹æ nó¿ i zabiæ mojego syna? Abraham posiada³ tê
zdolnoœæ, gdy¿ jego oko spoczywa³o na Bogu zmartwych-
wstania: „S¹dzi³, ¿e Bóg ma moc wskrzeszaæ nawet
umar³ych”. Œwiadomoœæ, ¿e ma do czynienia z Bogiem, wy-
starcza³a mu. Bóg nie dopuœci³ do œmiertelnego ciosu. Abra-
ham posun¹³ siê do granic. Bóg ³aski nie móg³ przyzwoliæ na
to, aby je przekroczy³. Uczyni³ go bogatszym o cudowne
doœwiadczenie z Bogiem, który nie zawstydza tych, którzy
Mu ufaj¹. Oszczêdzi³ ojcowskiemu sercu Abrahama ból,
którego nie oszczêdzi³ samemu sobie, wydaj¹c swego
umi³owanego Syna na œmieræ: „Nawet w³asnego Syna nie
oszczêdzi³, ale go za nas wszystkich wyda³” (Rzym. 8,32).
¯aden powstrzymuj¹cy g³os nie odezwa³ siê z nieba, gdy
Ojciec z³o¿y³ swego drogiego Syna na Golgocie. Nie, ofiara
zosta³a dokonana, trwale pieczêtuj¹c nasz wieczny pokój.
Niech Jemu bêdzie za to wieczna chwa³a!
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kod pocztowy, miejscowoœæ

iloœæ zamawianych sztuk

Kalendarz ChrzeœcijañskiKalendarz ChrzeœcijañskiKalendarz ChrzeœcijañskiKalendarz ChrzeœcijañskiKalendarz Chrzeœcijañski
"Dobry Zasiew 2016""Dobry Zasiew 2016""Dobry Zasiew 2016""Dobry Zasiew 2016""Dobry Zasiew 2016"

imiê i nazwisko zamawiaj¹cego

Niniejszy formularz zamówienia
dotycz¹cy zakupu kalendarza
"DOBRY ZASIEW" na rok 2016
prosimy kierowaæ na podany
na odwrocie adres wydawcy.

UWAGA:
Ze wzglêdów organizacyjnych
preferujemy kontakt mailowy:
kalendarze@chrzescijanin.strefa.pl

Dane adresowe s³u¿¹ wy³¹cznie realizacji Pañstwa zamówienia.
Gwarantujemy, ¿e rozpowszechnianie kalendarza nie s³u¿y celom
werbunkowym lub innym jakiejkolwiek sekty ani religijnego ugru-
powania.
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Czytajcie Pismo Œwiête
- najwiêkszy skarb œwiata!

“Te zaœ s¹ spisane, abyœcie wierzyli,
¿e Jezus jest Chrystusem, Synem Boga,
i abyœcie wierz¹c mieli ¿ywot
w imieniu jego”
(Ewangelia Jana 20,31)

WYDAWCA:

Rozpowszechnianie
Literatury Chrzeœcijañskiej

ul.Bukowina 55, 43-180 Orzesze
http://chrzescijanin.strefa.pl    e-mail: rlch@rlch.pl

Dystrybucja regionalna w Polsce:

40-116 Katowice, ul. Cicha 22
43-190 Miko³ów, ul Waryñskiego 42a
63-520 Grabów nad Prosn¹, ul. Ostrowska 1
59-920 Bogatynia, ul. Koœciuszki 60
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Miry, Mateusza

PONIEDZIA£EK
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1838

1416

2314

21
Ka¿dy, kto pije tê wodê, znowu pragn¹æ bêdzie.

Ewangelia Jana 4,13

264 — 101

Woda ¯ywa

Na poboczu drogi ze starej fontanny wycieka³a na
g³adki kamieñ orzeŸwiaj¹ca woda. Obok sta³a ³awka,
zapraszaj¹c przechodniów do wypoczynku. Na niej wid-
nia³ napis: „Jeœli masz pragnienie, zatrzymaj siê tutaj”.
Znajdziesz tu wodê, naczerpiesz jej nawet do swojej
mena¿ki, ale mimo tego nie zaspokoisz swojego
pragnienia (Ew. Jana 4,13)!
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Mo¿ecie piæ ze wszystkich fontann na œwiecie,
za¿ywaæ wszelkich rozkoszy, czerpaæ ze Ÿród³a nawet
najszlachetniejszej wiedzy czy sztuki, a ci¹gle bêdziecie
odczuwaæ pragnienie.

Mo¿e nigdy nie s³yszeliœcie o Ÿródle, które na zawsze
zaspokoi wasze pragnienie. Tym Ÿród³em, o którym
chcemy wam powiedzieæ, jest S³owo Bo¿e. Ono mówi
o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym, Zbawicielu œwiata.
On zaspokoi potrzebê waszego serca i uspokoi sumienie,
które was oskar¿a z powodu grzechu, za który trzeba
przed Bogiem odpowiedzieæ.

ZnajdŸcie wiêc czas, by siê zatrzymaæ. Czytajcie
S³owo, prosz¹c Boga, aby otworzy³ wasze serca na przy-
jêcie Jego b³ogos³awieñstwa. Czytajcie wci¹¿ na nowo,
gdy¿ nie zrozumiecie wszystkiego od razu. Pod¹¿ajcie
za Jezusem po drodze, któr¹ On wam wskazuje. Pod¹¿aj-
cie a¿ do krzy¿a. Przys³uchujcie siê krzykowi Pana, który
wyda³ zwracaj¹c siê do Boga: „Bo¿e mój, Bo¿e mój,
czemuœ mnie opuœci³?”. Wszystko to sta³o siê ze wzglêdu
na was. On wyda³ siebie jako okup za wasze grzechy.
Nikt nie okaza³ ludziom wiêkszej mi³oœci ni¿ On (Ew.
Jana 15,13).
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Tomasza, Maurycego

WTOREK
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----
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A jeœli nawet ewangelia nasza jest zas³oniêta, zas³o-
niêta jest dla tych, którzy gin¹.

2. List do Koryntian 4,3

265 — 100

26. lipca 1971 r. trzech amerykañskich astronautów
wystartowa³o na pok³adzie statku kosmicznego „Apollo
15” na Ksiê¿yc. Gdy 7. sierpnia powrócili na Ziemiê,
okaza³o siê, ¿e podczas pobytu w przestrzeni kosmicznej
w ¿yciu dwóch z nich nast¹pi³a radykalna zmiana. Czym
by³a ona spowodowana? Na tyle, na ile wiemy, mia³o
miejsce nastêpuj¹ce wydarzenie:

Kiedy James Irwin i David Scott wyl¹dowali na Ksiê-
¿ycu, Alfred Worden pozosta³ wewn¹trz kabiny, która
nadal kr¹¿y³a wokó³ Ksiê¿yca. Dziêki temu, ¿e przez
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trzy dni przebywa³ w zupe³nej samotnoœci, mia³ czas
zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem. Co sta³oby siê, gdyby
statek z powodu wypadku lub awarii ju¿ nigdy nie
powróci³ na Ziemiê? A gdyby tak odlecia³ w niezbadane
przestworza kosmosu?

Worden nigdy nie interesowa³ siê tym, jaki Bóg ma
plan wzglêdem jego ¿ycia. Ale wówczas zda³ sobie
sprawê, ¿e z powodu swoich grzechów nie ma z Bogiem
¿adnej spo³ecznoœci. Dlatego gdyby umar³, poszed³by
na wieczne zatracenie. Wczeœniej, gdy porównywa³ siê
z innymi ludŸmi, zawsze znajdowa³ dla siebie jakieœ
usprawiedliwienie: „To, co robi¹ wszyscy ludzie, nie
mo¿e byæ przecie¿ takie z³e!”. Jednak przebywaj¹c
samotnie w swojej kabinie, uœwiadomi³ sobie, ¿e musi
nawi¹zaæ relacjê z Bogiem. Zrozumia³, ¿e w koñcu powi-
nien podj¹æ decyzjê dotycz¹c¹ swojej przysz³oœci. Jako
astronauta ca³y czas liczy³ siê z tym, ¿e œmieræ mo¿e
przyjœæ w ka¿dej chwili. A jeœli teraz mu przyjdzie stan¹æ
przed Bogiem? Te pytania doprowadzi³y do tego, ¿e
znalaz³ Zbawiciela.

James Irwin, drugi astronauta, równie¿ prze¿y³
podobn¹ sytuacjê i odda³ swoje ¿ycie Bogu. Tylko trzeci
z nich, David Scott, pozosta³ obojêtny wobec g³osu
Bo¿ego.

A jaka jest TWOJA postawa? Musisz w koñcu podj¹æ
decyzjê, gdzie chcesz spêdziæ wiecznoœæ!
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Tekli, Bogus³awa

ŒRODA

623
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A gdy us³yszeli szelest Pana Boga przechadzaj¹cego siê
po ogrodzie w powiewie dziennym, skry³ siê Adam
z ¿on¹ swoj¹ przed Panem Bogiem wœród drzew ogrodu.
Lecz Pan Bóg zawo³a³ na Adama i rzek³ do niego: Gdzie
jesteœ? 1. Ksiêga Moj¿eszowa 3,8-9

266 — 99

Niegrzeczne dzieci unikaj¹ spojrzenia matki lub
ukrywaj¹ siê przed ni¹. Szukaj¹ wyjœcia z k³opotliwej sy-
tuacji i próbuj¹ unikn¹æ odpowiedzialnoœci za z³e postê-
powanie. Ale co robi m¹dra mama? – Czeka cierpliwie,
a¿ wyjd¹ z ukrycia. Nie pozostaje im nic lepszego, jak wy-
znaæ winê, przeprosiæ i z ¿alem prosiæ o przebaczenie.
Wtedy kochaj¹ca matka bierze swe dzieciê w ramiona,
zapewniaj¹c o przebaczeniu i swojej mi³oœci.

Wielu ludzi postêpuje podobnie jak ma³e, nieœwiadome
dzieci. Ukrywaj¹ siê przed wszechwiedz¹cym Bogiem,



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
23 wrzeœnia 2015

przed którym i tak bêd¹ musieli stan¹æ. Jedni chowaj¹ siê
za swoj¹ religijnoœci¹, inni za pustymi, oklepanymi wymów-
kami, jeszcze inni za rzekomo dobrymi uczynkami. Nie
brak te¿ takich, którzy wyjœcia z sytuacji dopatruj¹ siê w
upartym zaprzeczaniu egzystencji Boga.

¯ywy Bóg jednak istnieje i czeka na tê chwilê, a¿
cz³owiek opuœci swoj¹ skrzêtnie urz¹dzon¹ kryjówkê. Nie
tylko czeka – czeka i nawo³uje! Jak niegdyœ w ogrodzie
Eden, gdy pierwszy cz³owiek zgrzeszy³, przekraczaj¹c
przykazanie Boga, tak i dziœ wzywa ka¿dego po imieniu,
zadaj¹c mu to przenikaj¹ce do g³êbi serca i sumienia
pytanie: „Gdzie jesteœ?”. Wo³a, nios¹c ka¿demu dobr¹
wieœæ o Zbawicielu Jezusie Chrystusie i wywalczonym przez
Niego na krzy¿u przebaczeniu grzechów. Je¿eli wyznamy
Mu szczerze nasze winy, przyjmie nas. Jak ojciec w znanej
przypowieœci o synu marnotrawnym, który wybieg³ na spo-
tkanie swojego znêdznia³ego syna i wzi¹³ go w ramiona,
tak i Bóg bierze nas w swoje dobre, mocne rêce – przebacza
nam, poniewa¿ Pan Jezus zap³aci³ ju¿ pe³n¹, nale¿n¹ za
nasze grzechy cenê.

Przez wiarê w Chrystusa grzesznik zostaje uwolniony
od wszelkiej winy i otrzymuje pokój z Bogiem. Z t¹ chwil¹
koñczy siê równie¿ wszelka „zabawa” w chowanego.
Uwolniony od brzemienia swych win cz³owiek mo¿e odt¹d
z radosn¹ ufnoœci¹ przystêpowaæ w ka¿dej chwili do Boga,
który sta³ siê jego mi³uj¹cym Ojcem.
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Gerarda, Teodora

CZWARTEK
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(...) s¹ chmurami bez wody unoszonymi przez
wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodz¹
owoców, dwakroæ obumar³ymi, wykorzenionymi,
wœciek³ymi ba³wanami morskimi, wyrzucaj¹cymi
hañbê swoj¹, b³¹kaj¹cymi siê gwiazdami, dla których
zachowane s¹ na wieki najgêstsze ciemnoœci.

List Judy 12-13

267 — 98

CZ£OWIEK BEZ WIARY

Zapytano kiedyœ pewnego pisarza: „Do czego mo¿na
porównaæ cz³owieka, który jest bardzo szczêœliwy, ale
nie ma wiary?”. Pisarz, mimo ¿e nie by³ chrzeœcijaninem,
odpar³: „Taki cz³owiek jest podobny do jednego z kwia-
tów rosn¹cych w ogrodzie, które zrywamy, aby umieœciæ
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je w wazonie. Wkrótce obumieraj¹, gdy¿ nie maj¹ ko-
rzeni oraz wody”.

Cz³owiek bez Boga jest jak wyrwana z ziemi roœlina.
Zosta³ stworzony przez samego Boga na Jego obraz i po
to, aby móg³ mieæ ¿yw¹ relacjê ze swym Stwórc¹. Jeœli
odwraca siê od Boga, opuszcza wyznaczone mu miejsce
- jest jak okrêt, który ulega rozbiciu i staje siê igraszk¹
fal morskich. S¹dzi, ¿e jest niezale¿ny, wolny, a tak na-
prawdê sta³ siê niewolnikiem wielkiego przeciwnika,
szatana. Straci³ kontakt z Bogiem, ze Ÿród³em ¿ycia,
dlatego jest zgubiony, skazany na œmieræ, duchowo
martwy.

Lecz Bóg mo¿e w swej ³asce obdarzyæ go ¿yciem,
prawdziwym ¿yciem wiecznym. On chce uratowaæ zgu-
bionego grzesznika. Dlatego pos³a³ swego Syna na œwiat,
aby pojednaæ ze sob¹ zgubionego cz³owieka: „I ¿eby
przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie,
pojedna³o siê z nim dziêki przywróceniu pokoju przez
krew krzy¿a jego” (Kol. 1,20). On wzi¹³ na siebie nasze
grzechy, ponosz¹c ze strony œwiêtego Boga karê, na jak¹
my zas³u¿yliœmy!

Czytelniku, a kim TY jesteœ? Cz³owiekiem, który
oddala siê od Boga, czy kimœ, kto Go poszukuje? Jeœli
poszukujesz Go ze szczerego serca, pamiêtaj - On da
ci siê znaleŸæ.
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Aurelii, W³adys³awa

PI¥TEK
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1704
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25

268 — 97

List do Efezjan 1,3

B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który nas ub³ogos³awi³ w Chrystusie
wszelkim duchowym b³ogos³awieñstwem niebios.

Czterdziestoletnia wêdrówka w pustyni by³a dla ludu
Izraelskiego wielkim ³añcuchem prób i udrêk, których
konsekwencj¹ by³o æwiczenie serc. Droga przez pustkowie
mia³a taki sens, aby upokorzyæ Izraela i objawiæ stan jego
serca (5. Moj¿. 8,2). Jednak¿e doœwiadczenia poczynione
w Ziemi Obiecanej by³y prze¿yciami zupe³nie innego
rodzaju. Dopiero tam rozpoczê³y siê prawdziwe walki
o praktyczne objêcie Kanaanu w posiadanie.
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Podobnie rzecz ma siê z chrzeœcijaninem. Œwiat,
w którym ¿yje, jest dla niego jedynie pustyni¹. Wszy-
stko wokó³ niego stoi w sprzecznoœci wobec nowej natury,
¿ycia z Boga, które otrzyma³. Jego droga jest pe³na prze-
ciwnoœci i udrêk.

Rzecz wiêc w tym, aby przez wszelkie wiry tego ¿ycia
kroczyæ w poddaniu siê woli Bo¿ej, trwaæ w charakterze
obcego przybysza i unikn¹æ ska¿enia, jakie niesie œwiat.
Ale czy¿ nie dlatego ¿ycie na tym œwiecie ma dla chrze-
œcijanina tak czêsto charakter walki, ¿e nie we wszystkim
powierza³ siê z dziecinn¹ ufnoœci¹ i ochotnym pos³u-
szeñstwem Ojcu, lecz szmota³ siê zraniony w ró¿nych
wrogich i przeciwnych okolicznoœciach?

Zasadnicza walka chrzeœcijanina zwi¹zana jest z jego
wysokimi przywilejami. Bóg, w odniesieniu do jego sta-
nowiska w Jezusie Chrystusie - i to niezale¿nie od tego, czy
jest dopiero m³odym, wielu rzeczy nieœwiadomym i niedo-
œwiadczonym wierz¹cym - postawi³ go w niebiañskich
miejscach i tam raz na zawsze i nieodwo³alnie obdarzy³
wszelkim duchowym b³ogos³awieñstwem niebios.

Ale istniej¹ z³e, duchowe moce, które nie mog¹
wprawdzie zrabowaæ tych donios³ych przywilejów, anga-
¿uj¹ jednak wszystko w tym kierunku, aby stan¹æ na prze-
szkodzie urzeczywistnianiu niebiañskiego stanowiska
chrzeœcijanina i jak tylko to mo¿liwe utrudniæ praktyczne
objêcie w posiadanie i rozkoszowanie siê wielkimi, ducho-
wymi b³ogos³awieñstwami. Czy dostrzegamy, ¿e w³aœnie
to stanowi istotê naszej walki?
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Justyny, Cypriana

SOBOTA

628

1826

1736

355
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Wtedy rzekli do niego: Powiedz¿e nam, z czyjej winy
spad³o na nas to nieszczêœcie, jakie jest twoje rzemios³o,
sk¹d pochodzisz (...)? I odpowiedzia³ im: Jestem Hebraj-
czykiem, czczê Pana, Boga niebios, który stworzy³ morze
i l¹d. Wtedy ci mê¿owie bardzo siê zlêkli i dowiedziawszy
siê, ¿e ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to by³ powie-
dzia³, rzekli do niego: Dlaczego to uczyni³eœ? (...) Co pocz-
niemy z tob¹, aby morze uspokoi³o siê (...)? WeŸcie mnie
i wrzuæcie do morza (...) Wziêli wiêc Jonasza i wrzucili
do morza; wtedy morze przesta³o siê burzyæ (...) A ci
mê¿owie bardzo siê zlêkli Pana; z³o¿yli wiêc Panu ofiarê
i uczynili œluby.

269 — 96

Ksiêga Jonasza 1,8-16

Jonasz, ten pobo¿ny Izraelita, musia³ wyznaæ przed
poganami, kim by³ oraz jak Ÿle post¹pi³. Jego szczere wyznanie
(werset 9) wywo³a³o wielki strach poœród za³ogi statku.
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Zawo³ali do niego z wyrzutem: „Dlaczego to uczyni³eœ?”. Czy
rzeczywiœcie jest sens uciekaæ przed tak potê¿nym Bogiem?
Ci mê¿owie byli m¹drzejsi od Jonasza. „Czy zdo³a siê kto
ukryæ w kryjówkach, abym Ja go nie widzia³? – mówi Pan. Czy
to nie Ja wype³niam niebo i ziemiê? – mówi Pan” (Jer. 23,24).

Nastêpnie zadali pytanie, co maj¹ uczyniæ, aby nie
zaton¹æ podczas tej burzy. OdpowiedŸ Jonasza wyraŸnie
wskazuje, ¿e by³ on wierz¹cym cz³owiekiem. By³ gotowy
ponieœæ konsekwencje swojego b³êdnego postêpowania. Nie
wskoczy³ sam do morza – tzn. nie odebra³ sobie ¿ycia przy-
t³oczony t¹ trudn¹ sytuacj¹. Proponuj¹c za³odze statku, aby
go wyrzucili za burtê, powierzy³ siê zupe³nie w rêce Bo¿e,
oddaj¹c Mu dalsze prowadzenie w tej sprawie.

Marynarze nie od razu pos³uchali jego propozycji. Nie
chcieli byæ mordercami. Gdy jednak spostrzegli, ¿e te nie-
bezpieczne okolicznoœci, w których siê znaleŸli z powodu
Jonasza, zagra¿aj¹ równie¿ ich ¿yciu, post¹pili wed³ug jego
s³ów, wczeœniej jednak prosz¹c Boga, by nie obarcza³ ich
win¹ za ten czyn.

Pod koniec tego rozdzia³u widzimy, jak ci poganie, którzy
na pocz¹tku wo³ali ka¿dy do swojego boga, wspólnie oddali
czeœæ jedynemu, prawdziwemu Bogu. Jonasz nie by³ gotowy
zanieœæ poganom dobrej nowiny o zbawieniu, jednak to, co
Bóg sam „g³osi³” przeciwko Jonaszowi zsy³aj¹c ten sztorm,
zrozumieli nawet ci mê¿owie.
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Damiana, Mirabelli

NIEDZIELA
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I przemówi³ Pan do Moj¿esza tymi s³owy: Przemów do
Aarona i powiedz mu: Gdy bêdziesz ustawia³ lampy,
to przedni¹ stronê œwiecznika niech oœwietla siedem
lamp. 4. Ksiêga Moj¿eszowa 8,1-2

270 — 95

Siedem lamp obrazuje promieniej¹ce czystym œwia-
dectwem œwiat³o Ducha Œwiêtego. By³y one œciœle zwi¹zane
z samym œwiecznikiem, który symbolizuje Chrystusa. To On
jest jedyn¹ podstaw¹ do dzie³a Ducha w Koœciele Bo¿ym.
Wszystko zale¿y od Chrystusa. Ka¿dy promieñ œwiat³a w Ko-
œciele czy w pojedynczym wierz¹cym ma w Nim swe Ÿród³o.

Ale obraz ten ma nam coœ wiêcej do powiedzenia.
„Przedni¹ stronê œwiecznika niech oœwietla siedem lamp.”
Chc¹c przet³umaczyæ s³owa te na jêzyk Nowego Testamentu,
spójrzmy na Ew. Mat. 5,16: „Tak niechaj œwieci wasza
œwiat³oœæ przed ludŸmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
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i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Gdzie tylko
œwieci prawdziwe œwiat³o Ducha, tam niesie ono jasne
œwiadectwo dla Chrystusa. Nie bêdzie skupia³o uwagi na mnie,
lecz na Nim, ku chwale Boga. „Przedni¹ stronê œwiecznika
niech oœwietla siedem lamp.”

To bardzo wa¿na prawda. Najpiêkniejsze œwiadectwo
o jakiejkolwiek pracy to to, ¿e jej bezpoœrednim celem jest
wywy¿szenie Chrystusa. Gdy uwaga kierowana jest na dzie³o
lub jego wykonawców, œwiat³o zostaje st³umione i s³uga œwi¹-
tyni musi u¿yæ szczypiec (2. Moj¿, 25,38). Zadaniem Aarona
by³o zapalanie lamp, oczyszczanie i utrzymywanie w dobrym
stanie. Innymi s³owy – œwiat³o, które generujemy jako chrzeœci-
janie, jest nie tylko ugruntowane na Chrystusie, ale równie¿
przez Niego zostaje podtrzymane przez ca³y czas trwania
moralnej nocy. Bez Niego nic nie mo¿emy uczyniæ. To œwiecznik
dŸwiga³ lampy. To rêka kap³ana dostarcza³a oliwy i pos³ugiwa³a
siê szczypcami. Wszystko jest z, przez i dla Chrystusa.

Œmia³o mo¿emy powiedzieæ, ¿e wszystko, co by³o czynio-
ne nie z tym jednym zamiarem, aby wywy¿szyæ Chrystusa,
nie jest z Ducha Œwiêtego – choæby wygl¹da³o poci¹gaj¹co.
Istnieje wiele rzeczy, które maj¹ przyci¹gaæ uwagê ludzi
i wywo³ywaæ ich poklask, a które byæ mo¿e nie zawieraj¹ na-
wet jednego promienia œwiat³a, pochodz¹cego ze z³otego
œwiecznika. Dlaczego? – Bo uwaga adresatów zarezerwowana
jest dla dzie³a i jego wykonawców. Tu cz³owiek, jego czyny
i s³owa zostaj¹ podkreœlane zamiast Chrystusa. Œwiat³o nie
jest sycone oliw¹, któr¹ dostarcza rêka arcykap³ana i dlatego
jest FA£SZYWYM ŒWIAT£EM. Nie oœwieca ono œwiecznika,
lecz czyny i imiê œmiertelników. (c.d.  w niedzielê 4.10.2015)
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Marka, Wac³awa

PONIEDZIA£EK
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1821

1837

640

28
Po³o¿y³em dziœ przed tob¹ ¿ycie i œmieræ, b³ogos³awieñ-
stwo i przekleñstwo. Wybierz przeto ¿ycie, abyœ ¿y³.

5. Ksiêga Moj¿eszowa 30,19

271 — 94

Wybór

Wiele rzeczy w naszym ¿yciu nie zale¿y od nas. Nie
mo¿emy na przyk³ad wybraæ, jakich bêdziemy mieæ
rodziców albo nauczyciela w szkole. Jednak o wielu
rzeczach mo¿emy sami zadecydowaæ. Wybieramy sobie
zawód, miejsce pracy czy zamieszkania. Jednak i w tym
przypadku istnieje wiele czynników, które maj¹ wielki
wp³yw na podjêcie naszych decyzji.



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
28 wrzeœnia 2015

Najwa¿niejsza decyzja, jak¹ musimy podj¹æ, doty-
czy naszego ¿ycia po œmierci. T¹ decyzjê musimy podj¹æ
jeszcze za ¿ycia - czy chcemy wiecznoœæ spêdziæ w niebie
czy w piekle. Nikt automatycznie nie dostanie siê do
nieba, ale te¿ nikt nie jest z góry przeznaczony do piek³a.
T¹ decyzjê musi podj¹æ ka¿dy osobiœcie.

Bóg sam stawia nas przed tym wyborem. Mimo, ¿e
musi os¹dziæ grzeszników, to jednak mówi: „nie mam
upodobania w œmierci bezbo¿nego, a raczej, by siê
bezbo¿ny odwróci³ od swojej drogi, a ¿y³”. Dlatego daje
nam wybór, mówi¹c: „Wybierz przeto ¿ycie, abyœ ¿y³”!

Jak dokonaæ tego wyboru? Jeœli uwierzymy w Pana
Jezusa, On wybaczy nam nasze winy, abyœmy nie musieli
iœæ na wieczne zatracenie. Mo¿e siê to staæ dziêki
zastêpczej œmierci Chrystusa na krzy¿u Golgoty. On prag-
nie podarowaæ nam ¿ycie wieczne w niebie, abyœmy
mogli szczêœliwie z Nim ¿yæ.

Dlatego uwierz jeszcze dziœ w Pana Jezusa i przyjmij
Go do swojego ¿ycia. Jeœli dokonasz tego wyboru, to
nie musisz ju¿ wiêcej obawiaæ siê ¿adnej kary ze strony
Boga, ale ju¿ teraz mo¿esz siê cieszyæ, ¿e Twoje imiê
zosta³o zapisane w niebie.
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Micha³a, Michaliny

WTOREK

633

1819

1909

803

29

272 — 93

Przywdziejcie ca³¹ zbrojê Bo¿¹, abyœcie mogli ostaæ
siê przed zasadzkami diabelskimi. Gdy¿ bój toczymy
nie z krwi¹ i z cia³em, lecz z nadziemskimi w³adzami,
ze zwierzchnoœciami, z w³adcami tego œwiata ciem-
noœci, ze z³ymi duchami w okrêgach niebieskich.

List do Efezjan 6,11-12

Wielu chrzeœcijan, w szczególnoœci tych, którzy
stawiaj¹ pierwsze kroki na drodze wiary, walczy przeciwko
sobie samym, przeciwko swej starej naturze, jej
namiêtnoœciom i ¿¹dzom. Przy tym doœwiadczaj¹ - nie mo¿e
byæ przecie¿ inaczej - wielu rozczarowuj¹cych prze¿yæ.
Bo przecie¿ z pouczeñ S³owa Bo¿ego jasno wynika, ¿e stara
natura - owo "cia³o", Ÿród³o z³a, pozostanie w nas tak d³ugo,
jak d³ugo bêdziemy przebywaæ w naszych fizycznych
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cia³ach. Nikt nie bêdzie móg³ doprowadziæ w sobie do jego
zaniku i dojœæ do stanu, w którym nie bêdzie ju¿ kuszony
przez "po¿¹dliwoœæ cia³a", "po¿¹dliwoœæ oczu" lub "pychê
¿ycia".

Jednak cz³owiek, który uwierzy³, nie jest ju¿ w "ciele"
(Rzym 8,9). S³owo Bo¿e sk³ada o nim jasne i jednoznaczne
œwiadectwo, ¿e od tej pory, jeœli chodzi o jego nowe,
wewnêtrzne stanowisko, jest "w Duchu", który w nim za-
mieszkuje. A poniewa¿ jest zrodzony na nowo przez Ducha
Bo¿ego i przeszed³ do ¯ycia, jest zdolnym od tej pory do
"kroczenia w Duchu" (Gal. 5, 25). Uzyska³ bowiem zdolnoœæ
i wszelkie podstawy do tego, aby stale czuwaæ nad tym,
by cia³o wraz z jego namiêtnoœciami i ¿¹dzami nieprzer-
wanie widzieæ jako wespó³ ukrzy¿owane z Chrystusem
(Gal. 5, 24). Cz³owiek wierz¹cy jest wiêc w stanie, aby
ka¿d¹ z³¹ myœl i przejaw grzesznej po¿¹dliwoœci, które
chcia³yby siê w nim na nowo wybiæ, wy³¹czyæ (obezw³ad-
niæ) w mocy Ducha. Je¿eli bêdzie to czyniæ od natychmiast,
nie zostanie niczym zanieczyszczony.

Fundamentalna walka, która stworzy³a wierz¹cemu
mo¿liwoœæ kroczenia poza zasiêgiem po¿¹dliwoœci ciele-
snej, zosta³a dokonana przez Jezusa Chrystusa na krzy¿u.
Chrzeœcijanin mo¿e wiêc od tej pory w ka¿dym czasie po-
wo³ywaæ siê na tê zakoñczon¹ walkê i dokonane zwyciêstwo
Chrystusowe.
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Hieronima, Zofii

ŒRODA

634

1817

1944

924

30
Przeto teraz nie ma ¿adnego potêpienia dla tych,
którzy s¹ w Chrystusie Jezusie.

List do Rzymian 8,1

273 — 92

Czy uchwyci³eœ siê ju¿ cudownej prawdy o tym, co
znaczy byæ w Chrystusie Jezusie? Dlaczego pytam? –  Ponie-
wa¿ nie ma ¿adnego potêpienia dla tych, którzy s¹ w Chrystu-
sie Jezusie! Jak to? Dlaczego? – Gdy¿ nie pozosta³o nic, za
co mo¿na by³oby ich potêpiæ. Powiesz byæ mo¿e, ¿e to bardzo
œmia³e stwierdzenie. Nie zaprzeczam, poniewa¿ ja sam znam
b³ogoœæ p³yn¹cej z tej prawdy radoœci! Nie ma nic, co zas³u-
giwa³oby na potêpienie – jeœli jesteœ w Chrystusie Jezusie.

Prawda ewangelii mówi, ¿e gdy Pan Jezus wisia³ na
krzy¿u, nie tylko dŸwiga³ nasze grzechy. Tam sta³o siê coœ
o wiele bardziej znacz¹cego: On sam zosta³ przez Boga
uczyniony grzechem (2. Kor. 5,21)! Uto¿sami³ siê w ka¿dym
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aspekcie z istot¹ pierwszego cz³owieka, Adama, bêd¹cego
obrazem grzesznego rodu ludzkiego i poniós³ ci¹¿¹cy na
nim s¹d Bo¿y. W œmierci drugiego cz³owieka, Jezusa Chry-
stusa, bêd¹cego g³ow¹ nowego stworzenia, po³o¿ony zosta³
kres historii pierwszego cz³owieka – zarówno przed Bogiem,
jak i dla ka¿dego, kto wiar¹ uchwyci siê tej prawdy. Na
krzy¿u wszystko zosta³o potêpione i ukarane, zatem teraz
nie pozosta³o ju¿ nic do potêpienia (por. Rzym. 8,1-3)!

Bóg nie uczyni³ ciemnoœci œwiat³oœci¹. Chrystus poniós³
nasze grzechy i usun¹³ je. Co wiêcej zosta³ grzechem uczy-
niony i zszed³ w niezmierzone g³êbie s¹du nale¿nego za
grzech, po czym powsta³ z martwych. Sta³ siê moim ¿yciem,
ja jestem teraz w Nim i bêd¹c w Nim, znajdujê siê w jedynej
bezpiecznej sferze, w jakiej  przebywa On sam – Ten, który
nie mo¿e byæ potêpiony! Grzech w ciele – zroœniêty niepo-
dzielnie z natur¹ cz³owieka – nie móg³ byæ i nie zosta³ przeba-
czony! Bóg usun¹³ go przez potêpienie. Bóg przebacza
wprawdzie grzesznikom, u³askawia ich i odpuszcza ich grze-
chy, wymazuj¹c je krwi¹ Chrystusa. Natomiast grzech zro-
œniêty z natur¹ (grzech w ciele), jako istota starego cz³o-
wieka, musi skoñczyæ jedynie w s¹dzie. Je¿eli jesteœ
wierz¹cym, Bóg widzi Ciê w Chrystusie, dlatego te¿ nie ma
dla Ciebie potêpienia. Twoje miejsce ukryte jest w Tym,
który wyszed³ z s¹du, pozostawiaj¹c w nim wszystko, co
mia³o zwi¹zek z Twoimi grzechami. Móg³by On teraz potê-
piæ tych, za których umar³, wycierpia³ mêki – za których
sam zosta³ potêpiony? Przenigdy! Alleluja!
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Danuty, Remigiusza
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CZWARTEK

274 — 91

Ksiêga Jonasza 2,1-10

Pan wyznaczy³ wielk¹ rybê, aby po³knê³a Jonasza. I by³
Jonasz we wnêtrznoœciach ryby trzy dni i trzy noce. I mo-
dli³ siê Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnêtrznoœci ry-
by, mówi¹c: Wzywa³em Pana w mojej niedoli i odpowie-
dzia³ mi (...) Gdy ustawa³o we mnie ¿ycie, wspomnia³em
na Pana (...) pragnê ci z³o¿yæ ofiarê z g³oœnym dziêkczy-
nieniem, spe³niê, co œlubowa³em. U Pana jest wybawie-
nie.
Wtedy Pan rozkaza³ rybie, a ta wyplu³a Jonasza na l¹d.

Jonasz nie uton¹³. Bóg w swej przemo¿nej mocy,
podobnie jak zes³a³ sztorm, by zapobiec jego ucieczce,
w okamgnieniu pos³a³ te¿ wielk¹ rybê, która go po³knê³a.
¯ywy i przytomny znalaz³ siê w jej wnêtrzu. Tam zacz¹³
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siê (wreszcie) modliæ. S³owa, jakie wtedy wypowiedzia³,
s¹ nam podane jako inspirowane S³owo Bo¿e. Prawdopo-
dobnie on sam je spisa³.

Z g³êbi swojego podwójnego utrapienia – z wnêtrza
ryby oraz z utrapienia duszy – zawo³a³ do Pana. Jonasz
wiedzia³, ¿e jego s³owa dotr¹ do Boga i zostanie wys³u-
chany. By³o jednak konieczne, ¿eby zrozumia³, i¿ znalaz³
siê w tych trudnych okolicznoœciach z w³asnej winy. Tak
te¿ siê sta³o – prorok przyj¹³ karcenie od Boga. Nie musia³
ju¿ w¹tpiæ, lecz móg³ mieæ pewnoœæ, ¿e znów zobaczy
œwi¹tyniê Bo¿¹ i powróci do spo³ecznoœci z Nim.

W wersecie 7 Jonasz mówi o uwolnieniu z przepaœci
(z wnêtrza ryby) oraz chce Bogu z serca podziêkowaæ,
zanieœæ Mu chwa³ê i czeœæ za ten ratunek. Jest równie¿
gotowy wype³niæ to, co œlubowa³. Jonasz zamierza³
pocz¹tkowo trwaæ w niepos³uszeñstwie, lecz teraz za-
pragn¹³ s³uchaæ Bo¿ych s³ów i wed³ug nich postêpowaæ.
W tym prze³omowym momencie Bóg nakaza³ rybie, aby
wyplu³a Jonasza na l¹d. Czy¿ nie doœwiadczy³ on wtedy
wspania³ej ³aski Bo¿ej?
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PI¥TEK
Teofila, Dionizji

638

1812

2108

1152

2

275 — 90

Ten to Duch œwiadczy wespó³ z duchem naszym, ¿e dzie-
æmi Bo¿ymi jesteœmy.

 List do Rzymian 8,16

Wielu ludzi s¹dzi, ¿e w³aœciwie to ka¿dy cz³owiek
jest dzieckiem Bo¿ym. Ale to kardynalny b³¹d: wszyscy
ludzie s¹ wprawdzie stworzeniami Bo¿ymi, ale nie
wszyscy posiadaj¹ przywilej, by byæ dzieæmi Bo¿ymi.
Nie oznacza to równie¿ ¿adnej dyskryminacji: ka¿dy
cz³owiek mo¿e go bowiem posi¹œæ.

Bóg jest Stwórc¹ wszystkich ludzi, ale przez upadek
pierwszego cz³owieka, Adama, ka¿dy jego potomek -
w rzeczywistoœci ka¿dy pojedynczy cz³owiek - od³¹czony
jest z natury od Boga i automatycznie, bez wyboru,
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znajduje siê pod despotyczn¹ w³adz¹ diab³a. Ka¿dy
"umar³ przez upadki i grzechy swoje" (Efez. 2,1). Bóg
pragnie jednak ratowaæ godnych potêpienia grzeszni-
ków, dlatego pos³a³ na ten zgubiony œwiat Swego jedno-
rodzonego Syna, Zbawiciela. Ka¿dy, kto wierzy w Niego,
otrzymuje odpuszczenie grzechów, pokój z Bogiem i ¿y-
cie wieczne. Bóg dokonuje w istnieniu takiego cz³owieka
czegoœ absolutnie nowego - daruje mu powtórne, ducho-
we narodziny. To nowe narodzenie, o którym Pan Jezus
mówi w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Wszyscy, któ-
rzy uwierzyli Ewangelii zbawienia, otrzymuj¹ te¿ Ducha
Œwiêtego. Jest On niezawodn¹ "pieczêci¹" przynale¿noœci
do Boga: tylko ten, kto ma Ducha Œwiêtego, jest prawdzi-
wym chrzeœcijaninem: "Jeœli zaœ kto nie ma Ducha
Chrystusowego, ten nie jest jego" (Rzym. 8,9). Jeœli ktoœ
przyszed³ ze swoj¹ win¹ do Pana Jezusa i sta³ siê przez
wiarê w Niego wspó³uczestnikiem wiecznego zbawienia,
wtedy Duch Œwiêty sam daje potwierdzenie tego, ¿e
cz³owiek taki jest dzieckiem Bo¿ym. Nie jest wiêc oznak¹
pychy lub wynios³oœci, by na podstawie tych prawd S³owa
Bo¿ego nazywaæ siê dzieckiem Bo¿ym. Ka¿dy zbawiony
cz³owiek posiad³ wielki przywilej noszenia tego wznio-
s³ego imienia. Co za ³aska: wielki Bóg w niebie jest moim
Ojcem! Mamy prawo, by przystêpowaæ do Niego i wo³aæ:
"Ojcze!"
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Teresy, Franciszka

SOBOTA

639

1810

2158

1255

3

276 — 89

Przepisy Pana s¹ s³uszne, rozweselaj¹ serce (...).
Równie¿ twój s³uga bêdzie przez nie pouczony; wiel-
ka jest nagroda dla tych, którzy je strzeg¹.

Psalm 19,9.12

Król angielski Edward VI, który zmar³ w wieku 16 lat,
zosta³ koronowany na króla, gdy by³ jeszcze dzieckiem.
Podczas koronacji mia³y byæ niesione przed nim trzy miecze
jako symbol trzech królestw. Wtedy król zauwa¿y³:
„Brakuje tu jeszcze jednego miecza”.

Zacni lordowie otaczaj¹cy go zapytali ze zdziwieniem,
co ma na myœli. Wtedy odpowiedzia³ im: „Brak tu Biblii,
ona jest mieczem Ducha. Jeœli tego miecza nie bêdziemy
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nieœli przed wszystkimi innymi mieczami, wtedy te¿ nigdy
nie bêdziemy ich nale¿ycie u¿ywali. W tym bowiem mieczu
le¿y nasza si³a i nasz dobrobyt. Przy jego pomocy winniœmy
rz¹dziæ narodem, bez niego zaœ zostaniemy wydani na
pastwê wroga”. Na jego rozkaz przyniesiono wiêc Bibliê
i niesiono j¹ z czci¹ przed królem.

Niektórzy ludzie uwa¿aj¹ Bibliê za przestarza³¹ i nie-
aktualn¹. Inni myœl¹, ¿e jest jak¹œ ¿ydowsk¹ ksiêg¹ napisan¹
przez m¹drych ludzi. Ale to, co my uwa¿amy na jej temat,
nie jest miarodajne. Prawda jest taka, ¿e jest ona œwiêtym,
inspirowanym S³owem Bo¿ym. Wielu ni¹ gardzi i j¹ odrzuca,
wielu siê jej sprzeciwia, co jest przejawem wrogoœci wobec
Boga i prawdy. Ci, którzy tak czyni¹, bêd¹ ponosiæ przez
ca³¹ wiecznoœæ straszliwe tego konsekwencje.

Zarówno nasza teraŸniejszoœæ tu na ziemi, jak i nasza
przysz³oœæ, wiecznoœæ, zale¿¹ od tego, jak traktujemy
S³owo Bo¿e. Wszelkie zepsucie i chaos panuj¹cy w dzisiej-
szym œwiecie wynikaj¹ z odsuniêcia siê od Boga i z odrzu-
cenia Bo¿ych zasad danych cz³owiekowi. Natomiast ci, któ-
rzy wierz¹ S³owu Bo¿emu, otrzymuj¹ odpuszczenie, pokój
i prawdziwe szczêœcie oraz wspania³¹ przysz³oœæ. Dlatego
warto czytaæ Bibliê, wierzyæ S³owu Bo¿emu i przekazywanej
przez niego prawdzie.
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Rozalii, Gerarda

NIEDZIELA
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1808

2253

1349

4

277 — 88

Jezus, aby uœwiêciæ lud w³asn¹ krwi¹, cierpia³ poza
bram¹. WyjdŸmy wiêc do niego poza obóz, znosz¹c
pohañbienie jego.

List do Hebrajczyków 13,13

Dzie³o krzy¿a zas³uguje na uwagê tak¿e jako podstawa
naszego uczniostwa, s³u¿by i œwiadectwa. Ten sam krzy¿,
który stawia wierz¹cego w najœciœlejszej relacji z Bogiem,
dzieli go od œwiata. Wierz¹cy, który umar³ z Chrystusem,
zerwa³ na zawsze z tym œwiatem. Jest ukrzy¿owany dla
œwiata, a œwiat dla niego. Poniewa¿ zmartwychwsta³ z Chry-
stusem, jest z³¹czony z Bogiem w mocy nowego ¿ycia.
Wierz¹cy, który jest zwi¹zany nierozerwalnymi wiêzami
z Chrystusem, dzieli zarówno Jego przyjêcie u Boga, jak
i odrzucenie ze strony œwiata. Te dwie rzeczy id¹ ze sob¹
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w parze. Pierwsza z nich nadaje mu charakter prawdziwe-
go czciciela Boga i niebiañskie obywatelstwo, podczas gdy
druga czyni go na ziemi obcym i przechodniem. Pierwsza
wprowadza go poza zas³onê, druga wyprowadza poza obóz
(Hebr. 10,19-22; 13,13).

Skoro krzy¿ stan¹³ miêdzy mn¹ a mymi grzechami,
wyznaczaj¹c mi miejsce pokoju z Bogiem, to stan¹³ równie¿
miêdzy mn¹ a œwiatem, wskazuj¹c mi na miejsce u boku
niechcianego w tym œwiecie Chrystusa. Uczyni³ ze mnie
pokornego, wytrwa³ego œwiadka niepojêtej, wiecznej ³aski,
któr¹ ogl¹damy w krzy¿u.

Wierz¹cy nie powinien nigdy d¹¿yæ do za¿ywania
wyp³ywaj¹cych z krzy¿a b³ogos³awieñstw, zaniedbuj¹c
aspekt swojej odpowiedzialnoœci. Je¿eli jego ucho pozwo-
li³o mu us³yszeæ zapraszaj¹cy g³os zza zas³ony, to powinno
pozostaæ otwarte na g³os dochodz¹cy spoza obozu. Kto
przyj¹³ w wierze dokonane na krzy¿u dzie³o pojednania,
nie powinien cofaæ siê przed odrzuceniem, które ze sob¹
przynosi. Aposto³ Pawe³ mówi³: „Co do mnie, niech mnie
Bóg uchowa, abym mia³ siê chlubiæ z czegokolwiek innego,
jak tyko z krzy¿a Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez
którego dla mnie œwiat jest ukrzy¿owany, a ja dla œwiata”.
Postrzega³ œwiat jako coœ, co zas³ugiwa³o, by zostaæ przybite
do krzy¿a. Ten sam œwiat, mówi¹c obrazowo, w akcie ukrzy-
¿owania Chrystusa ukrzy¿owa³ z Nim wszystkich, którzy s¹
Jego w³asnoœci¹!
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Igora, Flawii

PONIEDZIA£EK
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278 — 87

Lecz kto napije siê wody, któr¹ ja mu dam, nie bêdzie
pragn¹³ na wieki. Ewangelia Jana 4,14

Kto zaspokoi pragnienie?

Niezliczone rzecze ludzi pragn¹ wewnêtrznego pokoju
oraz trwa³ego i prawdziwego szczêœcia – tak, ¿ywego Boga.
Pragnienie to drêczy ich serca niezale¿nie od tego, czy
chc¹ siê do tego przyznaæ, czy te¿ nie. To prawda, jest bo-
wiem wiele rzeczy, do których cz³owiek boi siê przyznaæ
nawet wobec siebie samego.

W cichych godzinach samotnoœci, w czasie bezsennych
nocy, serce cz³owieka przenika têsknota za wolnoœci¹ i wy-
bawieniem z niewoli, jakiej natrêtne poczucie wraca wci¹¿
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na nowo, za pokojem, który jedynie pochodzi od Boga.
Gdy walka o byt przygniata swym ciê¿arem, gdy na w³asnej
skórze doœwiadcza siê ciemnego wp³ywu szatana i jego
despotycznej w³adzy – tego jak¿e nieznoœnego balastu –
gdy rozpalone namiêtnoœci oraz czcze i puste uciechy do-
prowadzaj¹ do granic, do rezygnacji i za³amania, wtedy
serce czêstokroæ nie wytrzymuje milczenia i krzyczy za
czymœ autentycznym i utêsknionym, a jednoczeœnie jakby
tak bardzo odleg³ym, ¿e zdaje siê – wrêcz nieuchwytnym.

Na krzyk ten nie da siê znaleŸæ zadowalaj¹cej
odpowiedzi w telewizji, teatrze, kinie, na dyskotece,
równie¿ w bogactwie i materialnym przepychu, w ma³¿eñ-
stwie, sporcie, pracy, czy nauce, a ju¿ z pewnoœci¹ nie
w u¿ywkach i w rozwi¹z³ym ¿yciu.  Jedyna satysfakcjonu-
j¹ca odpowiedŸ tkwi w Chrystusie, Synu Bo¿ym i Zbawi-
cielu, który swoj¹ œmierci¹ na krzy¿u przeb³aga³ Boga
z powodu naszych grzechów. On jest jedynym i prawdzi-
wym Ÿród³em ¿ycia i pokoju.

„Jezus – Ÿród³o obficie wod¹ ¿yw¹ tryskaj¹ce,
serca ka¿dego najg³êbsze pragnienie zaspokajaj¹ce.”

Kto znalaz³ Jezusa, znalaz³ ¿ycie. Jego pragnienie
zostaje na zawsze zaspokojone!
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Artura, Bronis³awa
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279 — 86

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od niego
jest zbawienie moje, tylko On jest opok¹ moj¹ i zba-
wieniem moim, twierdz¹ moj¹, przeto siê nie za-
chwiejê. Psalm 62, 2.7

W roku 1660 John Bunyan, angielski kotlarz, który
by³ pisarzem i kaznodziej¹, za zwiastowanie ewangelii
zosta³ wtr¹cony do wiêzienia. Jeden z jego braci we
wierze odwiedzi³ ¿onê Bunyana. By³ bardzo oburzony,
¿e jej m¹¿ jako cz³owiek ciesz¹cy siê nieposzlakowan¹
opini¹ i maj¹cy autorytet, zosta³ zamkniêty w wiêzieniu.
Rzecz ta zdawa³a mu siê niepojêta i niesprawiedliwa.

„Dlaczego jest to dla pana takie niezrozumia³e? -
zapyta³a go g³êboko wierz¹ca ¿ona Bunyana. - Mnie
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zrozumienie tego nie sprawia ¿adnego problemu. Jeœli
pan powierza swojemu pracownikowi jakieœ zadanie,
to czy t³umaczy mu za ka¿dym razem, dlaczego mu je
da³? Na pewno nie! Oczekuje pan od niego jedynie, aby
nale¿ycie wype³nia³ swoje obowi¹zki. Naturalnie, on
mo¿e zastanawiaæ siê nad powodem pana postêpowania,
ale bêd¹ to tylko domys³y. Czy¿ i nasz Pan nie ma prawa,
aby zakryæ przed nami swoje plany? A poza tym, czy¿
bylibyœmy w stanie je w pe³ni zrozumieæ?”.

Bóg nie ma zamiaru swoich dzieci trzymaæ w nie-
pewnoœci, dlatego te¿, jeœli tylko mo¿liwe, chêtnie
objawia im swoje myœli i postanowienia. Jednak przede
wszystkim pragnie On, aby ci, którzy w Niego wierz¹,
coraz bardziej poznawali Go - Tego, który przecie¿ jest
niewidzialny. Jeœli bêdziemy to czyniæ, w odpowiednim
czasie zrozumiemy równie¿ Jego plany wobec nas. Bóg
nas mi³uje, dlatego mo¿emy w pe³nym zaufaniu powie-
rzyæ nasze ¿ycie w Jego cudowne, wszechmocne rêce.
Ile¿ to razy dociekamy, dlaczego Bóg dopuszcza to czy
tamto, jednoczeœnie maj¹c dla Niego gotowy plan
dzia³ania! Czy¿ nie œwiadczy to o naszej niewierze i braku
zaufania wobec Niego?
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Marii, Marka

ŒRODA
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1801
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280 — 85

Poniewa¿ to, co o Bogu wiedzieæ mo¿na, jest dla nich
jawne, gdy¿ Bóg im to objawi³. Bo niewidzialna Jego
istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mog¹ byæ
od stworzenia œwiata ogl¹dane w dzie³ach, poznane
umys³em, tak i¿ nic nie maj¹ na swoja obronê, dlatego
¿e poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie
z³o¿yli mu dziêkczynienia.

List do Rzymian 1,19-21

Je¿eli ktoœ nie wyrazi podziêkowania za otrzymany
prezent albo wyœwiadczon¹ mu przys³ugê, uwa¿amy to
za nieuprzejme i nie jesteœmy sk³onni pomóc takiej osobie
drugi raz.

Szczera i niepowierzchowna uprzejmoœæ nie jest tak
powszechna, jak byæ powinna - zarówno dzieci, jak i doroœli
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zapominaj¹ o tym, aby wyra¿aæ swoj¹ wdziêcznoœæ.
Wydaje siê nam, ¿e wszystko, co otrzymujemy, nam siê
nale¿y, st¹d nie dziêkujemy. Jesteœmy jednak bardzo
ura¿eni, jeœli to nam zapomni ktoœ podziêkowaæ. Ale czy
my sami nie zapominamy podziêkowaæ najwiêkszemu
ze wszystkich dobroczyñców - samemu Bogu?

Dzisiejszy werset z Biblii przypomina nam, ¿e wyra-
¿anie wdziêcznoœci ze strony stworzenia jest jednym z je-
go obowi¹zków wobec Stwórcy. Zdrowie, szczêœliwe
¿ycie rodzinne, praca, dobra materialne, nawet powietrze,
którym oddychamy - jeœli cieszymy siê tym wszystkim,
czy nie powinniœmy byæ za to wdziêczni? Nic nie bierze siê
samo z siebie – wszystko jest wiêc okazj¹ do dziêkowania
Bogu za Jego dobre dary!

Najwiêkszym jednak ze wszystkich darów jest Jego
jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, którego zes³a³ dla nas,
grzeszników, aby dokona³ dzie³a odkupienia. Czy nie jest
to powód do nieustannej wdziêcznoœci? Obyœmy mogli
szczerze powtórzyæ z wszystkimi wierz¹cymi s³owa na-
pisane przez aposto³a Paw³a: „Bogu niech bêd¹ dziêki za
niewys³owiony dar jego” (2. Kor. 9,15)!
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Pelagii, Brygidy

CZWARTEK
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8

281 — 84

I widzia³ Bóg, ¿e œwiat³oœæ by³a dobra. Oddzieli³ tedy
Bóg œwiat³oœæ od ciemnoœci. I nazwa³ Bóg œwiat³oœæ
dniem, a ciemnoœæ nazwa³ noc¹. I nasta³ wieczór, i nasta³
poranek - dzieñ pierwszy. 1. Ksiêga Moj¿eszowa 1,4-5

Widzimy tu dwa symbole, przeplataj¹ce siê przez ca³e
Pismo Œwiête. Obecnoœæ œwiat³a lub te¿ jego brak decyduje
o tym, czy trwa dzieñ, czy noc. Równie¿ w dziejach ludzkich
dusz znajdujemy odzwierciedlenie tej prawdy. S³owo Bo¿e
nie pozostawia najmniejszych w¹tpliwoœci co do faktu, ¿e
istniej¹ „dzieci œwiat³oœci” i „dzieci ciemnoœci”. Jest to
bardzo powa¿ne rozró¿nienie. Wszyscy, którzy zostali na-
wiedzeni poprzez „œwiat³oœæ z wysokoœci” (£uk. 1,78),
którzy ujrzeli oczami ducha œwiat³o poznania chwa³y Bo¿ej,
która jest na obliczu Chrystusowym (2. Kor. 4,6) – nale¿¹
do pierwszej grupy i s¹ „dzieæmi œwiat³oœci”. Natomiast
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wszyscy inni, pogr¹¿eni g³êboko w ciemnoœci, œlepocie
i niewierze, ci, którzy nie wpuœcili jeszcze do swego serca
promieni „s³oñca sprawiedliwoœci”, otoczeni s¹ gêst¹,
nieprzeniknion¹ ciemnoœci¹ strasznej, duchowej nocy. S¹
„dzieæmi ciemnoœci”.

Drogi Czytelniku! Zatrzymaj siê na chwilê, aby w obec-
noœci Tego, który bada serca, zadaæ sobie szczerze pytanie,
do której z tych dwóch grup nale¿ysz. Mo¿esz byæ ubogim,
pogardzanym, niewykszta³conym, ale je¿eli ³aska Bo¿a
stworzy³a wiêŸ, która ³¹czy Ciê nierozerwalnie z Synem
Bo¿ym, „œwiat³oœci¹ œwiata”, to jesteœ „synem dnia” i ju¿
nied³ugo bêdziesz œwieci³ na zawsze niczym gwiazda w
niebiañskiej wspania³oœci – tam, w wiecznoœci, gdzie s³oñ-
cem i centrum wszystkiego bêdzie nieustannie „zabity
Baranek”. To nie Twoja zas³uga. Jest to wynik doskona³ego
planu i dzia³ania Boga, który w swej niepojêtej ³asce i mi-
³oœci podarowa³ Ci w Jezusie œwiat³o i ¿ycie, radoœæ i pokój.
Ale jeœli nie pozna³eœ jeszcze œwiêtego wp³ywu Bo¿ego
œwiat³a, Twoje oczy nie zosta³y jeszcze otworzone, aby
dojrzeæ w Synu Bo¿ym jakikolwiek blask i piêkno, to wiedz,
¿e nawet jeœli posiadasz nieprzeciêtn¹ inteligencjê,
zg³êbi³eœ wszelkie skarby filozofii i ludzkiej m¹droœci, to
i tak jesteœ „synem nocy”, zgubionym „dzieckiem ciem-
noœci”. I jeœli œmieræ zaskoczy Ciê w Twym teraŸniejszym
stanie, znajdziesz siê w ramionach przera¿aj¹cej ciemnoœci
– nigdy niekoñcz¹cej siê nocy. Dlatego nie czytaj ani jednej
strony dalej, dopóki nie znajdziesz zadowalaj¹cej od-
powiedzi na to ponaglaj¹ce pytanie!
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Arnolda, Ludwika
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282 — 83

Albowiem mowa o krzy¿u jest g³upstwem dla tych,
którzy gin¹, natomiast dla nas, którzy dostêpujemy
zbawienia, jest moc¹ Bo¿¹. 1. List do Koryntian 1,18

Pewien alpinista opowiada: Razem z moim przyja-
cielem wspinaliœmy siê na jeden z alpejskich szczytów.
Pob³¹dziliœmy w drodze. Nagle stanêliœmy przed potê¿n¹
przepaœci¹. Nie da³o siê iœæ dalej. O powrocie drog¹, któr¹
siê tu dostaliœmy, te¿ nie by³o mowy. Ta równie¿ stanowi³a
powa¿ne zagro¿enie ¿ycia. Ponad trzysta metrów pod nami
lœni³a siê tafla górskiego jeziora, w której odbija³y siê
wypiêtrzone wierzcho³ki gór. Ka¿dy niew³aœciwy ruch by³
jednoznaczny z niechybn¹ œmierci¹. Musieliœmy jednak iœæ
dalej. Jak okiem siêgn¹æ – nigdzie nie by³o widaæ miejsca,
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które mog³oby zagwarantowaæ nam oparcie. Nagle
zauwa¿yliœmy niewielk¹ pó³kê skaln¹, ale oddalon¹ od nas
o tyle, ¿e nie da³o siê jej osi¹gn¹æ jednym krokiem. Jedyna
nasza szansa polega³a na wykonaniu ryzykownego skoku.
Wydawa³o siê to szaleñstwem. ¯aden rozs¹dny alpinista
nie uczyni³by czegoœ takiego. Ale musieliœmy siê na to od-
wa¿yæ. Nie by³o innego wyjœcia. Skok ten uda³ siê, a œmier-
telne niebezpieczeñstwo le¿a³o za nami – bezpiecznie osi¹g-
nêliœmy szczyt.

Wspinaczka ta przypomina mi moje ¿ycie. Równie¿
i ja obra³em b³êdn¹ drogê, a¿ musia³em siê przekonaæ, ¿e
jestem stracony. Odwróciæ tego, co mia³o miejsce w moim
¿yciu, nie by³em w stanie. Iœæ dalej t¹ drog¹ oznacza³oby
pewn¹ zgubê.

Wówczas ujrza³em pewien punkt oparcia: krzy¿ Pana
Jezusa Chrystusa. Musia³em tylko odwa¿yæ siê na skok.
Najpierw wydawa³o mi siê to g³upot¹. Potwierdza to po-
wy¿ej zacytowany wiersz z Biblii. Ale czy Ty, Drogi Czytel-
niku, nie chcia³byœ post¹piæ tak, jak niegdyœ ja? Zostaw
wszystko! Rzuæ siê w mocne ramiona Jezusa Chrystusa,
jak uczyni³o to ju¿ przed Tob¹ tak wielu ludzi! Zrób tak,
jak niegdyœ ów niewidomy, o którym czytamy: „A on zrzuci³
swój p³aszcz, porwa³ siê z miejsca i przyszed³ do Jezusa”
(Ew. Marka 10,50).
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Pauliny, Franciszka

SOBOTA
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283 — 82

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 5,1-11

List do Rzymian 5,1-2; 6. 8-9

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dziêki któremu
te¿ mamy dostêp przez wiarê do tej ³aski, w której sto-
imy, i chlubimy siê nadziej¹ chwa³y Bo¿ej.
Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliœmy s³abi, we w³aœci-
wym czasie umar³ za bezbo¿nych. (...) Bóg zaœ daje
dowód swojej mi³oœci ku nam przez to, ¿e kiedy byliœmy
jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umar³. Tym bar-
dziej wiêc teraz, usprawiedliwieni krwi¹ jego, bêdziemy
przez niego zachowani od gniewu.

Jak¿e cudowne s¹ skutki naszego usprawiedliwienia!
Dotycz¹ naszej przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przysz³oœci.

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 5,1-11
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My, niegdyœ bezbo¿ni, grzesznicy i nieprzyjaciele Boga,
mamy teraz niewzruszony pokój z Bogiem. Jako wierz¹cy
w wolnoœci i z zaufaniem przebywamy w obecnoœci Bo¿ej.
Zarówno uwolnienie od naszej winy, jak i spo³ecznoœæ z
Bogiem, zawdziêczamy tylko i wy³¹cznie naszemu Panu
Jezusowi Chrystusowi, a patrz¹c w przysz³oœæ mo¿emy w
nadziei chlubiæ siê chwa³¹ Bo¿¹.

Usprawiedliwienie z wiary nie gwarantuje nam jednak
³atwego ¿ycia tutaj na ziemi. Nasze ¿ycie jest raczej
podobne do wêdrówki ludu izraelskiego przez pustyniê,
podczas której przechodz¹c przez ró¿ne doœwiadczenia,
mo¿emy siê czegoœ nauczyæ. Uciski ucz¹ nas wytrwa³oœci,
wytrwa³oœæ rodzi doœwiadczenie, doœwiadczenie daje
nadziejê, która wzmacnia nasz¹ odwagê. Nasz¹ prawdziw¹
si³¹ jest Duch Œwiêty, który mieszka w ka¿dym wierz¹cym.

Czy zauwa¿yliœmy, jaki nacisk jest po³o¿ony na œmieræ
Pana, gdy mowa o naszym zbawieniu? Wszystko, kim
jesteœmy teraz przed Bogiem, opiera siê tylko i wy³¹cznie
na dziele z Golgoty. Nam pozostaje tylko dziêkczynienie.
Tak, my chlubimy siê te¿ Bogiem, dawc¹ wszelkich darów,
który nie zatrzyma³ tego, co mia³ najcenniejsze, swojego
Syna, lecz w Nim darowa³ nam wszystko.
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Emila, Aldony

NIEDZIELA
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284 — 81

Zamilk³ i nie otworzy³ swoich ust.
Ksiêga Izajasza 53,7

Czytaj¹c opis cierpieñ Pana Jezusa przedstawiony
w Ksiêdze Izajasza 53, jesteœmy pobudzeni, aby za nie
uwielbiaæ Boga. Widzimy tu Pana jako cierpi¹cego s³ugê
Bo¿ego. On by³ „wybranym Bo¿ym”, w którym Bóg znalaz³
„ca³e swoje upodobanie”; On by³ s³ug¹, który dziêki
swojemu nieskazitelnemu postêpowaniu mia³ zostaæ „nader
wywy¿szony i bardzo wysoko wyniesiony” (Iz. 42,1; 52,13).

Lecz w rozwa¿anym wersecie widzimy Go w zupe³nie
inny sposób - milcz¹cego i cierpi¹cego. On otwiera³ swoje
usta, aby uwielbiæ Boga. Przed Pi³atem tak¿e z³o¿y³ dobre
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wyznanie (1. Tym. 6,13). Jego ca³e ¿ycie odzwierciedla³y
s³owa: „Ja siê urodzi³em i na to przyszed³em na œwiat,
aby daæ œwiadectwo prawdzie” (Ew. Jana 18,37). Zaœ wi-
sz¹c na krzy¿u „wstawi³ siê za przestêpcami”, mówi¹c:
„Ojcze, odpuœæ im” (Iz. 53,12; £uk. 23,34).

Jeœli jednak chodzi³o o Jego w³asn¹ osobê, o obronê
swojej pozycji, praw i w ogóle siebie samego – On milcza³.
Kiedy Pi³at zapyta³ Go: „Czy nie s³yszysz, jak wiele œwiadcz¹
przeciwko tobie?”, wtedy „nie odpowiedzia³ mu na ¿adne
s³owo, tak i¿ namiestnik bardzo siê dziwi³” (Ew. Mat. 27,13-
14). Pan Jezus, odwieczne S³owo, Prawda, milcza³. Nie
myœla³ o tym, by broniæ siebie. Wrêcz przeciwnie. Jego
myœli by³y skierowane na to, ¿e „to Panu upodoba³o siê
utrapiæ go cierpieniem” (Iz. 53,10). Jego ¿ycie mia³o staæ
siê ofiar¹ za grzechy. Ka¿de s³owo obrony naruszy³oby
wspania³¹ woñ doskona³ej ofiary.

Jednak wielkimi krokami zbli¿a siê ta godzina, w której
Bóg-Ojciec wype³ni swoj¹ obietnicê: „Dlatego dam mu
dzia³ wœród wielkich i z mocarzami bêdzie dzieli³ ³upy”
(Iz. 53,12). Olbrzymia, nieopisana chwa³a Chrystusa jest
Bo¿¹ odpowiedzi¹ na pe³ne oddania milczenie Jego S£UGI.
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Eustachego, Maksymiliana

PONIEDZIA£EK
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Proœcie, a bêdzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie;
ko³aczcie, a otworz¹ wam. Ka¿dy bowiem, kto prosi,
otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto ko³acze, temu
otworz¹.
(…) i nie pogardzi ich proœb¹.

Ewangelia Mateusza 7,7-8

Ksiêga Psalmów 102,17

Krótka modlitwa

Pewien wierz¹cy mê¿czyzna podczas podró¿y
zatrzyma³ siê na noc w hotelu. Mimochodem zapyta³
pokojówkê, czy nie myœli czasem o tym, ¿eby siê pomodliæ.
Zdziwiona zaprzeczy³a: „Proszê pana, tutaj jest tyle roboty,
¿e z bied¹ udaje mi siê w miêdzyczasie coœ przek¹siæ.
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Jak¿e mia³abym jeszcze znaleŸæ czas na modlitwê?” -
„Znam bardzo krótk¹ modlitwê, która nie kosztuje wiele
czasu. S¹ to w zasadzie tylko trzy s³owa: Panie, ratuj mnie!.
Mo¿na znaleŸæ j¹ w Biblii, w 14. rozdziale Ewangelii Mate-
usza. Niech pani spróbuje pomodliæ siê w ten sposób,
choæby tylko dwa razy dziennie, rano i wieczorem”. Zdu-
miona m³oda dziewczyna przyrzek³a pójœæ za t¹ rad¹.

Kilka miesiêcy póŸniej mê¿czyzna ten zawita³ po raz
kolejny do tego hotelu. Kiedy dowiedzia³ siê, ¿e dziewczyna
zmieni³a miejsce pracy, poprosi³ o jej adres. „Ach, to pan!”
- brzmia³y jej s³owa, gdy otworzy³a drzwi na jego pukanie.
- „Gdyby pan tylko wiedzia³, jakie cudowne dzia³anie mia³a
ta modlitwa! Przez pierwsze piêtnaœcie dni zgodnie z obiet-
nic¹ powtarza³am j¹ mechanicznie rano i wieczorem.
W koñcu zaczê³am siê zastanawiaæ nad jej sensem. Ponie-
wa¿ pan powiedzia³ mi, ¿e modlitwê tê mo¿na znaleŸæ
w Biblii, postanowi³am postaraæ siê o jeden egzemplarz
Pisma Œwiêtego. Czytaj¹c je, dosz³am do przekonania, ¿e
rzeczywiœcie potrzebujê ratunku. Nieco póŸniej wyczy-
ta³am, ¿e ratunek – dzie³o odkupienia, zosta³ ju¿ dokonany
przez Jezusa. Teraz nie potrzebujê ju¿ powtarzaæ tej
modlitwy, gdy¿ zosta³a wys³uchana. Zamiast tego zaczynam
ka¿dy poranek i koñczê ka¿dy wieczór s³owami: Panie,
dziêkujê, ¿e mnie uratowa³eœ!”
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Teofila, Edwarda
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I zatr¹bi³ trzeci anio³; i spad³a z nieba wielka gwiazda
p³on¹ca jak pochodnia (...). Biada, biada, biada miesz-
kañcom ziemi, gdy rozlegn¹ siê pozosta³e g³osy tr¹b
trzech anio³ów, którzy jeszcze maj¹ tr¹biæ.

Objawienie Jana 8,10.13

Bill Clinton, by³y prezydent Stanów Zjednoczonych,
pewnego dnia zatelefonowa³ do ówczesnego premiera
Australii, Johna Howarda. Chcia³ go poinformowaæ, ¿e zgod-
nie z obliczeniami technologów kosmicznych, rosyjska son-
da zakoñczy swój 28-godzinny niekontrolowany lot spa-
daj¹c na ziemiê gdzieœ w po³udniowej czêœci Brisbane
w Australii. Dnia 17 listopada 1996 r. panika ogarnê³a
mieszkañców tego regionu, poniewa¿ kosmiczna kapsu³a
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zawiera³a 270 gramów plutonu. Jednak sonda zatonê³a
w Oceanie Spokojnym na g³êbokoœci oko³o 20 000 stóp.
Eksperci zapewniali, ¿e wszelkie niebezpieczeñstwo gro-
¿¹ce mieszkañcom ziemi zosta³o za¿egnane.

Dzisiejszy werset biblijny mówi o gwieŸdzie, która
kiedyœ spadnie na ziemiê. Nie jest naszym zamiarem wy-
jaœnianie w tym miejscu, co dok³adnie wydarzy siê w cza-
sach ostatecznych. W ka¿dym b¹dŸ razie pamiêtajmy, ¿e
jêzyk Ksiêgi Objawienia jest w du¿ej mierze jêzykiem
symbolicznym. Jednak¿e chcielibyœmy zwróciæ uwagê
czytelników na ostrze¿enia zawarte w trzykrotnym zwrocie:
„Biada!”. Jest to wyra¿enie czêsto spotykane w tej ksiêdze.
„Mieszkañcy ziemi” to ludzie, którzy nie nawrócili siê
w czasie ³aski i z powodu tego nie zostali razem ze zbawio-
nymi zabrani do nieba. S¹ oni pozostawieni na ziemi na
s¹d, który nadejdzie. Jednak ktokolwiek uwierzy w Pana
Jezusa, nie musi siê obawiaæ tego „biada”. Chrzeœcijanie
oczekuj¹ bowiem swego Pana z nieba, który zabierze
ich do wspania³ego, bezpiecznego domu, do domu Ojca.
A gdzie jest twój WIECZNY dom?
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Kaliksta, Bernarda

ŒRODA
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1745

812

1835
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287 — 78

Wtedy Miriam i Aaron zaczêli wypowiadaæ siê przeciw
Moj¿eszowi z powodu ¿ony, Kuszytki, któr¹ poj¹³, gdy¿
poj¹³ za ¿onê Kuszytkê. I mówili: Czy tylko przez Moj¿e-
sza przemawia³ Pan? Czy tak¿e przez nas nie przema-
wia? A Pan to us³ysza³. I zap³on¹³ gniew Pana przeciwko
nim, i odszed³. A zaledwie ust¹pi³ ob³ok znad namiotu,
oto Miriam okry³a siê tr¹dem jak œniegiem (…) I by³a
Miriam wy³¹czona z obozu przez siedem dni.

4. Ksiêga Moj¿eszowa 12,1-2.9-10.15

W zwi¹zku Moj¿esza z Kuszytk¹ zobrazowana jest
tajemnica S³owa Bo¿ego dotycz¹ca zwi¹zku Koœcio³a z Chry-
stusem. Wroga postawa Aarona i Miriam stawia tê sprawê w
szczególnym œwietle. Nieograniczone dzia³anie ³aski wywo³uje
sprzeciw ze strony ludzi posiadaj¹cych pewne przyrodzone
przywileje. Z NT wiemy, ¿e to w³aœnie fakt, i¿ ³aska Bo¿a
mia³a obj¹æ równie¿ narody pogañskie, spotka³ siê z nie-
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nawiœci¹ ̄ ydów. Nie chcieli o tym s³yszeæ. Rzymian 11 porusza
ten temat. Czytamy tam odnosz¹ce siê do pogan s³owa: „Bo
jak i wy byliœcie niegdyœ niepos³uszni Bogu, a teraz dost¹pi-
liœcie mi³osierdzia z powodu ich niepos³uszeñstwa, tak i oni
teraz, gdy wy dostêpujecie mi³osierdzia, stali siê niepos³uszni,
a¿eby i oni teraz mi³osierdzia dost¹pili”.

Wiersz ten jest odbiciem historii Moj¿esza. Najpierw
widzimy Moj¿esza przychodz¹cego do swych braci wed³ug
cia³a, którzy go jednak odrzucaj¹ w swej niewierze. Bóg wyko-
rzysta³ to zdarzenie, aby okazaæ ³askê ca³kiem obcej osobie –
w czasie odrzucenia Moj¿esz zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z po-
gañsk¹ kobiet¹. To tej relacji przeciwstawiaj¹ siê Aaron i Mir-
iam. Ich sprzeciw œci¹ga na nich s¹d Bo¿y. Miriam dotyka za-
raza tr¹du – jest pogr¹¿on¹ w stanie nêdzy nieczyst¹ osob¹,
godn¹ po¿a³owania i mi³osierdzia, którego dostêpuje poprzez
wstawiennictwo tego, któremu tak gorzko siê sprzeciwia³a.

Obraz ten zgadza siê w najdrobniejszych szczegó³ach
z nauk¹ NT. ̄ ydzi nie uwierzyli prawdzie o u³askawieniu pogan,
dlatego te¿ przyszed³ na nich sprawiedliwy gniew Bo¿y.
Niemniej jednak póŸniej – podobnie jak poganie – zostan¹ na
powrót sprowadzeni na grunt ³aski. Jest to dla nich upoka-
rzaj¹ce, jako ¿e starali siê zachowaæ sw¹ pozycjê na gruncie
obietnicy i narodowych przywilejów. Wydalon¹ poza obóz
Miriam mo¿emy postrzegaæ jako obraz obecnego stanu Izraela,
który jako naród jest tymczasowo odsuniêty na bok z powodu
swego nieprzejednanego sprzeciwu wobec Bo¿ych zamys³ów
³aski wzglêdem pogan. Ale gdy minie owe „siedem dni”, na
podstawie ³aski, której doœwiadczy dziêki wstawiennictwu
Chrystusa, prze¿yje jeszcze duchow¹ odnowê.
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Teresy, Jadwigi

CZWARTEK

700

1743

915

1905
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288 — 77

Miej nadziejê w Panu! B¹dŸ mê¿ny i niech serce
twoje bêdzie niez³omne! Miej nadziejê w Panu!

Ksiêga Psalmów 27,14

Miej nadziejê w Panu!

Dawid na podstawie tego, co prze¿y³ ze swoim
Bogiem, zachêca nas w tym Psalmie, abyœmy mieli
nadziejê w Bogu, zawsze Mu ufali i w ka¿dym czasie
czekali na Jego pomoc.

W Psalmie 62 Dawid znowu mówi: „Jedynie w Bogu
jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie
moje” (w. 2). Dawid nauczy³ siê w swoim burzliwym
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¿yciu nie polegaæ na w³asnych si³ach ani na ludziach.
Ca³kowicie zaufa³ we wszystkim wszechmocnemu Bogu.

„Ufaj mu, narodzie, w ka¿dym czasie” (w. 9). Dawid
dobrze wiedzia³, ¿e jest b³ogos³awion¹ rzecz¹, aby
w ka¿dej sytuacji ufaæ i polegaæ na Bogu, zarówno
w m³odoœci, gdy jeszcze brakuje nam doœwiadczenia,
jak i w starszym wieku, kiedy zaczyna brakowaæ nam
si³.

Powinniœmy ufaæ PANU podejmuj¹c ka¿d¹ decyzjê,
gdy¿ jedynie On mo¿e wskazaæ nam odpowiedni¹ drogê.
Do nas zaœ nale¿y jedynie w cierpliwoœci czekaæ na Jego
odpowiedŸ. Istniej¹ w naszym ¿yciu sytuacje, które wy-
daj¹ siê bez wyjœcia, ale równie¿ wtedy op³aca siê  pole-
gaæ na Panu, gdy¿ On zawsze znajdzie najlepsz¹ drogê
dla nas i w swoim czasie otworzy nam tak¿e w³aœciwe
drzwi.

Je¿eli bêdziemy w pokorze i cierpliwoœci polegali
na Bogu, to wiele na tym skorzystamy. Otrzymamy si³ê
dla naszego ¿ycia wiary oraz odwagê dla naszego bo-
jaŸliwego serca. Bêdziemy œmia³o kroczyæ naprzód,
maj¹c tê pewnoœæ, ¿e Bóg ma wszystko w swoich rêkach
i ¿e zawsze znajdzie dla nas najlepsze rozwi¹zanie.
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Gaw³a, Florentyny
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Szczêœliwy to cz³owiek, którego Bóg smaga...
Ksiêga Joba 5,17

A¿ siê prosi, ¿eby stwierdziæ, ¿e to szorstkie i surowe
s³owo – s³owo, na które nie nadstawiamy ucha, zw³aszcza,
gdy wiemy, ¿e jest skierowane do nas. Czy¿by dobre
powodzenie nie by³o Bo¿ym b³ogos³awieñstwem? Czy¿ On
nie jest dawc¹ wszelkiego dobrego daru, czy¿ nie jest On
tym, którego s³oñce wschodzi nad z³ymi i dobrymi? Czy to
nie On podtrzymuje wszystkich ludzi? (czyt. Jak. 1,17;
Mat. 5,45; 1. Tym. 4,10). A w tym miejscu cz³owiek, które-
go Bóg smaga, nazwany jest b³ogos³awionym!

Z pewnoœci¹ wszelkie dobro pochodzi od Boga. Ilu¿ to
rzeczy udziela nam w swej dobroci dzieñ w dzieñ, z których
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mo¿emy siê cieszyæ i wdziêcznie przyjmowaæ z Jego rêki!
My ludzie posiadamy jednak sk³onnoœæ, aby ciesz¹c siê
z daru – o ile w ogóle go zauwa¿amy i to czynimy – zapomi-
naæ o dawcy. A gdy przez d³u¿szy czas dobrze nam siê
wiedzie, zaraz myœlimy, ¿e poradzilibyœmy sobie bez Boga.
Przeoczamy tak ³atwo, ¿e w tym œwiecie jest tak wiele
rzeczy nie pochodz¹cych wcale od Niego: rozkosze i przy-
jemnoœci o w¹tpliwym charakterze, nieuczciwie zdobyty
maj¹tek, krêtactwa i wszystko, co potêguj¹c nasz¹ pychê,
oddala nas od Boga.

To dlatego Bóg niejednokrotnie MUSI g³êboko zain-
gerowaæ w ¿ycie cz³owieka. Czyni to, aby odwróciæ jego
wzrok od z³udnego blasku wszystkiego, co przemijalne.
Jak¿e ³atwo dajemy siê oœlepiæ i oczarowaæ bezwartoœcio-
wymi atrakcjami tego œwiata! Bóg chce, abyœmy ocknêli
siê z niebezpiecznego snu i spojrzeli na otaczaj¹ce nas
rzeczy w ich rzeczywistej wartoœci – z perspektywy wiecz-
noœci.

Bóg mi³uje ludzi i dlatego w czasie naszego krótkiego
¿ycia na tej ziemi zsy³a na nas niejednokrotnie gorzkie
cierpienia, zamiast pozwoliæ nam obojêtnie pod¹¿aæ dalej
drog¹ zatracenia. Prawdziwa mi³oœæ zawsze tak dzia³a,
bo ma ona przed oczami b³ogos³awiony cel.

Drogi Czytelniku, czy pozwoli³eœ Bogu na to, aby i w
Twoim ¿yciu osi¹gn¹³ ten cel?
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Wiktora, Ma³gorzaty

SOBOTA

704

1738

1116

2020

17

290 — 75

Nikomu z³em za z³e nie oddawajcie (...).

List do Rzymian 12, 17

Zwyciê¿anie z³a dobrem

Wœród wielu wskazówek, które znajdujemy w S³owie
Bo¿ym, jest tak¿e taka, abyœmy nikomu z³em za z³o nie
oddawali, ale raczej starali siê czyniæ dobrze sobie
nawzajem (1. Tes. 5, 15).

Mamy doskona³y wzór w Chrystusie Jezusie, który
gdy Mu z³orzeczono, nie odpowiada³ z³orzeczeniem, gdy
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cierpia³, nie grozi³, swoim ¿yciem pokazuj¹c, co to
znaczy nadstawiæ drugi policzek. Tak, jak ognia nie gasi
siê ogniem, tak rozpalonej z³oœci nie uspokoi z³oœæ. Sa-
lomon napisa³, ¿e „³agodny jêzyk ³amie koœci” (Przyp.
Sal. 25,15), a aposto³ Pawe³ radzi nam, abyœmy z³o
zwyciê¿ali dobrem. Taka postawa jest mi³a Bogu i lu-
dziom. W Liœcie do Koryntian mamy opisan¹ smutn¹
sytuacjê, kiedy bracia krzywdzili siê i wyrz¹dzali sobie
nawzajem szkodê. Do nich to aposto³ skierowa³ s³owa:
„Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu szkody nie
ponosicie?”. Do naszego chrzeœcijañskiego powo³ania
nale¿y te¿ cierpienie, zapieranie siê samego siebie,
szukanie nie korzyœci w³asnej, ale drugich.

Dopóki wiêc mo¿emy, dobrze czyñmy wszystkim,
a szczególnie domownikom wiary.
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Juliana, £ukasza

NIEDZIELA

705

1736

1211

2107

18

291 — 74

A gdy Jezus zosta³ ochrzczony, wtedy wyst¹pi³ z wody,
i oto otworzy³y siê niebiosa, i ujrza³ Ducha Bo¿ego,
który zst¹pi³ w postaci go³êbicy i spocz¹³ na nim.

Ewangelia Mateusza 3,16

Otwarte niebo

Dzisiejszy werset ze S³owa Bo¿ego mówi o chrzcie
Pana Jezusa. Gdy wyst¹pi³ On z wody, wnet otworzy³o
siê niebo. Bóg w ten sposób wyraŸnie potwierdzi³, ¿e ten
pokorny cz³owiek by³ Jego Synem, i dlatego nie musia³
pokutowaæ, wyznawaæ grzechów jak pozostali. Z tego
powodu Duch Bo¿y móg³ zst¹piæ na Niego w postaci
go³êbicy i uczyniæ Go gotowym do s³u¿by dla Ojca.
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W Dziejach Apostolskich 7,56 jest opisane, co wy-
darzy³o siê krótko przed mêczeñsk¹ œmierci¹ Szczepana.
Zobaczy³ on wtedy otwarte niebo i Jezusa, Syna Cz³o-
wieczego, stoj¹cego po prawicy Boga. Tak¿e i dla nas,
którzy wierzymy, niebo jest otwarte. Mo¿emy patrzeæ
w górê i widzieæ uwielbionego Pana. To kieruje nasze myœli
na cel, który niebawem osi¹gniemy.

W Objawieniu Jana 19,11 Pan Jezus przychodzi jako
sêdzia i w³adca z otwartego nieba. Ten fragment opisuje
Jego przyjœcie w mocy i chwale, gdy objawi siê wraz ze
wszystkimi zbawionymi na ziemi, aby rz¹dziæ w spra-
wiedliwoœci. Zostanie wtedy przez wszystkich uznany
Królem królów i Panem panów.

Tak¿e w Ewangelii Jana 1,51 czytamy o otwartym
niebie: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam, ujrzycie
niebo otwarte i anio³ów Bo¿ych wstêpuj¹cych i zstêpu-
j¹cych na Syna Cz³owieczego”. Pan Jezus zapowiada tutaj
powstanie Tysi¹cletniego Królestwa, w którym zapanuje
idealna harmonia miêdzy niebem a ziemi¹.
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Piotra, Ziemowita

PONIEDZIA£EK
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Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego,
który do mnie przyjdzie, nie wyrzucê precz.

Ewangelia Jana 6,37

Niemal¿e

Gram nie wa¿y przecie¿ tony. Jedna dachówka nie
tworzy dachu. Jedna stronica to jeszcze nie ksi¹¿ka.
Drzewo to przecie¿ nie las. Jedna litera nie zast¹pi ca³ego
zdania. Jedna jaskó³ka wiosny nie czyni...

A przecie¿ tak czêsto siê zdarza, ¿e ktoœ ma prawie
wystarczaj¹co oszczêdnoœci na urlop, a jednak musi zostaæ
w domu, prawie zda³ egzamin, a jednak go nie zda³; prawie
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na czas by³ na dworcu, a jednak spóŸni³ siê na poci¹g. A co
z najwa¿niejszym? - Ilu¿ jest takich ludzi, którzy niemal
zostali chrzeœcijanami, a jednak poszli na potêpienie.
Tajemnicze „prawie” lub „niemal¿e” oznacza w rzeczy-
wistoœci tyle, co NIC.

W Biblii czytamy, jak król Agryppa powiedzia³ kiedyœ
do aposto³a Paw³a: „Nied³ugo, a przekonasz mnie, bym
zosta³ chrzeœcijaninem” (Dz. Ap. 26,28). Prawie da³ siê
przekonaæ. Sam Jezus Chrystus powiedzia³ do pewnego
uczonego w Piœmie: „Niedaleki jesteœ od Królestwa Bo¿ego”
(Ew. Marka 12,34). I nikt nie œmia³ go ju¿ wiêcej pytaæ.

Z pewnoœci¹ równie¿ wœród czytelników s¹ i tacy,
którzy nie s¹ dalecy od wiary w Jezusa Chrystusa. Byæ
mo¿e równie¿ i oni s³yszeli ewangeliê i nieomal wyznali
swoje grzechy, powierzaj¹c siê jednoznacznie Bogu. Ale
jeœli nie uczynili do tej pory zdecydowanie tego kroku,
w rzeczywistoœci s¹ tak daleko od Niego, jak ka¿dy inny
niewierz¹cy cz³owiek. Ich przysz³oœæ le¿y w „ciemnoœci
zewnêtrznej” (Ew. Mat. 22,13), jak Biblia nazywa miejsce
wiecznego potêpienia.

Nie wahaj siê, nie stój ani chwili d³u¿ej na zewn¹trz!
Uczyñ krok w kierunku Chrystusa – dzisiaj! On czeka na
Ciebie!
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Ireny, Jana
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Jak¿e wielki las zapala ma³y ogieñ! I jêzyk jest og-
niem; jêzyk jest wœród naszych cz³onków swoistym
œwiatem nieprawoœci. List Jakuba 3,5-6

Latem, w regionach obficie zalesionych, wystêpuj¹
czêste po¿ary. Dlatego patrole regularnie obserwuj¹ z wy-
sokich wie¿ zagro¿ony obszar terenów leœnych, aby
zawczasu dostrzec niebezpieczeñstwo. Mimo to wci¹¿
s³yszymy o katastrofalnych po¿arach. Drzewa i krzewy p³o-
n¹ na wielu hektarach, a przyczyna takich zniszczeñ jest
czêsto prozaiczna - na przyk³ad wyrzucony niedopa³ek pa-
pierosa. S¹ to doœæ znane fakty.

Jednak¿e pisarz jednego z biblijnych listów Nowego
Testamentu, Jakub, u¿ywa tego przyk³adu wskazuj¹c na
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ca³kowicie inny rodzaj ognia - na spustoszenie, jakie sieje
nasz jêzyk! Jakub dosyæ szczegó³owo rozwija ten temat,
dlatego warto siê nad nim zastanowiæ. Cz³owiek poskromi³
nawet najdziksze i najsilniejsze stworzenia, ale nie udaje
mu siê w pe³ni kontrolowaæ w³asnego jêzyka. Nawet
najwiêksze umys³y tego œwiata nie s¹ wolne od tej s³aboœci.
S³owa mog¹ byæ jak pchniêcie sztyletem. Jeœli nigdy nie
skrzywdzi³eœ nikogo fizycznie, to musisz liczyæ siê z tym,
¿e urazi³eœ kogoœ s³owami. S³owa pokazuj¹, co tkwi w cz³o-
wieku. Jakub daje nam jeszcze jedno porównanie - mówi,
¿e s³odka i gorzka woda nie mo¿e wyp³ywaæ z jednego
Ÿród³a. Nie powinniœmy wiêc pozwalaæ, aby nasz umys³
wype³nia³y niew³aœciwe myœli, gdy¿ szybko doprowadzi to
do niew³aœciwego postêpowania. To Ÿród³o powinno byæ
czyste!

Jeœli kogoœ zniewa¿yliœmy lub rzuciliœmy jakieœ oszczer-
stwo, powinniœmy tê osobê przeprosiæ. Œwiadomoœæ, ¿e
przed Bogiem, który jest œwiêty, wszystko jest jawne,
powinna doprowadziæ nas do pe³nego i bezwarunkowego
wyznania tego Bogu. Mo¿e to pomóc nam zauwa¿yæ tak¿e
inne rzeczy w naszym ¿yciu, które wymagaj¹ niezbêdnej
interwencji i korekty. Bóg wymaga od nas, abyœmy postê-
powali w sposób godny dzieci Bo¿ych.
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Urszuli, Celiny
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Dlaczego wiêc oœmieliliœcie siê wypowiadaæ siê
przeciwko s³udze memu, Moj¿eszowi? I zap³on¹³ gniew
Pana przeciwko nim, i odszed³. A zaledwie ust¹pi³ ob³ok
znad namiotu, oto Miriam okry³a siê tr¹dem jak œniegiem,
i gdy Aaron zwróci³ siê ku Miriam, oto by³a ona trêdo-
wata. Moj¿esz wo³a³ do Pana, mówi¹c: O Bo¿e, proszê,
uzdrów j¹! 4. Ksiêga Moj¿eszowa 12,8-10.13

Mówienie przeciw s³udze Pañskiemu jest w oczach Boga
powa¿nym przewinieniem. Mo¿emy byæ pewni, ¿e prêdzej
czy póŸniej On siê tego dotknie. Szemraæ przeciwko temu,
którego Bóg wyraŸnie wywy¿szy³, jest ciê¿kim grzechem.
Gdy czyni z³o, gdy zawodzi w tej czy innej sprawie, mo¿emy
byæ pewni, ¿e sam Pan siê tym zajmie. My sami powinniœmy
strzec siê przed braniem takiej sprawy we w³asne rêce, by
sobie nie zaszkodziæ.
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Przera¿aj¹cymi s¹ czasem wieœci o tym, w jaki sposób
mówi siê o s³ugach Chrystusa. Byæ mo¿e daj¹ oni ku temu tu
czy tam powód. Ale nikt z nas nie chcia³by doœwiadczyæ na
swej w³asnej skórze znaczenia s³ów: „Dlaczego wiêc oœmie-
liliœcie siê wypowiadaæ siê przeciwko s³udze memu?”.

Oby Bóg da³ ³aski, byœmy wystrzegali siê tego powa¿nego
z³a! W ka¿dym dziecku Bo¿ym mo¿emy znaleŸæ coœ dobrego.
Mi³oœæ nie raduje siê z niesprawiedliwoœci, ale raduje siê z
prawdy! D¹¿my do tego wzorca, staraj¹c siê usilnie wzmac-
niaæ to, co dobre! Gdy jednak nie potrafimy dostrzec nic
pozytywnego w naszym bracie lub siostrze, gdy nie udaje
nam siê odnaleŸæ tego kamienia szlachetnego poœród kupy
gruzu, to chciejmy milczeæ i rozmawiaæ o nim jedynie przed
tronem ³aski! A gdy znajdziemy siê w towarzystwie osób
szemraj¹cych przeciwko ludowi Bo¿emu, odejdŸmy, prze-
ciwstawiaj¹c siê temu, co jest ohyd¹ w oczach Chrystusa.
Nie zasiadajmy nigdy, by przys³uchiwaæ siê s³owom kogoœ,
kto lubuje siê w oczernianiu wierz¹cych. Mo¿emy byæ pewni,
¿e jest narzêdziem w rêku diab³a. Wyrz¹dza szkodê sobie
samemu, s³uchaczom i ofierze swoich oszczerstw.

Niezwyk³e moralne piêkno bije z postawy Moj¿esza,
który jak jego Mistrz modli siê za tymi, którzy zwrócili siê
przeciwko niemu. By³o to zwyciêstwo ³agodnego, pokornego
cz³owieka. Kto zna nale¿yte swe miejsce w obecnoœci Bo¿ej,
potrafi unieœæ siê ponad wszelkie niesprawiedliwe s³owa.
Umie wybaczyæ. Nie jest wra¿liwy, uparty i oczarowany sa-
mym sob¹.
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Bacz, abyœ nie zapomnia³ Pana, Boga twego, zanied-
buj¹c jego przykazania, prawa i ustawy.

5. Ksiêga Moj¿eszowa 8,11

Czy zapomnieliœmy o Bogu?

Dlaczego ¿ycie wydaje siê czêsto tak nieznoœnie zawi³e
jak ciê¿ka walka bez koñca? Dlaczego tak rzadko odczuwa
siê w sercu prawdziwy pokój? Czemu omijaj¹ nas g³êboka
radoœæ i prawdziwa mi³oœæ, ci¹gle przechodz¹c gdzieœ obok?
Sk¹d tyle rozczarowañ, tyle samotnoœci? Dlaczego odczu-
wamy gdzieœ g³êboko we wnêtrzu tê drêcz¹c¹ pustkê?
Czy¿by to tylko przeœladuj¹cy nas pech?

Powiedzmy sobie szczerze – czy to wszystko nie tr¹ci
wszechogarniaj¹cym zapomnieniem? Zapomnienie, które
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mam na myœli, jest tak dalece rozpowszechnione, ¿e
jasnym staje siê, dlaczego nasze ¿ycie, zamiast byæ pe³ne
radoœci i pokoju, ma czêstokroæ tak smutny i przyt³aczaj¹cy
przebieg. – Jako ludzie zapomnieliœmy o Bogu! On ma pra-
wo, aby zajmowaæ w naszym ¿yciu pierwsze miejsce. St¹d
te¿ wa¿ne jest, abyœmy o Nim myœleli, z Nim rozmawiali,
s³uchali Jego g³osu i byli Mu pos³uszni.

Ale kim¿e jest Bóg? Jak mo¿emy Go poznaæ? – On jest
naszym Stwórc¹. Obserwuj¹c stworzenie, mo¿emy z ³at-
woœci¹ zauwa¿yæ Jego wielkoœæ, majestat i m¹droœæ. On
jest tak¿e Bogiem-Zbawicielem. Objawi³ nam siê jako taki
w ca³ej pe³ni, gdy pos³a³ swego umi³owanego Syna, Jezusa
Chrystusa na ziemiê.

Ale jak ludzkoœæ zareagowa³a na Jego przyjœcie? – Jezus
zosta³ przybity do krzy¿a! Okazano Bogu coœ znacznie
gorszego ni¿ zapomnienie – ca³kowit¹ wrogoœæ, odrzucenie
Jego Syna i odtr¹cenie Jego mi³oœci do nas, zgubionych
i pogr¹¿onych w grzechu ludzi.

Drogi Czytelniku, byæ mo¿e w codziennej gonitwie
swego ¿ycia, w wirze spraw i obowi¹zków straci³eœ Boga
z oczu. Wiedz, ¿e mo¿esz przyjœæ do Niego przez Jezusa
Chrystusa. Wyznaj Mu dotychczasow¹ obojêtnoœæ i brak
zainteresowania. Kto przychodzi do Niego ze szczerym
wyznaniem winy, otrzymuje przebaczenie grzechów,
g³êboki pokój, trwa³¹ radoœæ i ¿ycie wieczne.
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Tak wiêc, jeœli ktoœ jest w Chrystusie, nowym jest
stworzeniem; stare przeminê³o, oto wszystko sta³o
siê nowe.

Pewien mê¿czyzna, który w swoim przegranym i bez-
nadziejnym ¿yciu nie widzia³ ju¿ drogi wyjœcia, us³ysza³ od
swych dawnych przyjació³ o Jezusie Chrystusie, jako Tym,
który ka¿demu, kto naprawdê sobie tego gor¹co ¿yczy,
daje nowe ¿ycie. To, co us³ysza³, zainteresowa³o go i poci¹g-
nê³o. Pos³uchajmy, co opowiada:

"Pewnego wieczoru, podczas dyskoteki, uœwiadomi-
³em sobie po raz kolejny mój g³ówny dylemat. Odszed³em
na bok, aby nieco porozmyœlaæ. Przypomnia³em sobie,

2. List do Koryntian 5,17
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co mi mówiono o Jezusie Chrystusie i, pomimo targaj¹cych
mn¹ w¹tpliwoœci, pomodli³em siê do Niego. Poprosi³em
Go o pomoc. Modli³em siê, aby nada³ sens mojemu ¿yciu.
Jednak trwa³o to potem jeszcze okr¹g³e pó³ roku, zanim
by³em gotów, aby nazwaæ po imieniu mój egoizm, z³oœæ,
cynizm, dumê, z³udne poczucie w³asnej sprawiedliwoœci,
chciwoœæ, gorycz, moje nieczyste relacje, strach – jednym
s³owem moje bo¿yszcza, które w moim ¿yciu zajmowa³y
miejsce nale¿ne prawdziwemu Bogu, ca³¹ moj¹ osobist¹
winê. Zap³aka³em szczerze przed Jezusem Chrystusem nad
mym dotychczasowym ¿yciem.

Gdy to uczyni³em, opad³a maska, za któr¹ tak
skrzêtnie siê ukrywa³em. Obna¿ony i upokorzony sta³em
przed Stwórc¹ wszechrzeczy. Nie mia³em nic, co móg³bym
mu podarowaæ – to upokarzaj¹ca œwiadomoœæ, ale i naga
prawda, która dla ¿adnego z ludzi nie jest chyba ³atw¹ do
uniesienia. Jednak w³aœnie to oddanie mojego ca³ego stare-
go ¿ycia w rêce dotychczas prawie nieznanego mi Boga
sprawi³o, ¿e Jezus Chrystus, który umar³ za wszystkie moje
grzechy na krzy¿u, podarowa³ mi nowe ¿ycie. On, zmart-
wychwsta³y Syn ¿ywego Boga da³ mi to, czego tak d³ugo
na pró¿no szuka³em. Dla mnie by³o to jak interes, najdzi-
waczniejszy ze wszystkich, jakie prze¿y³em: ja odda³em
mu swoj¹ nêdzê, grzech i plugawoœæ, a On podarowa³ mi
w zamian swoj¹ mi³oœæ i ¿ycie wieczne".
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Ksiêga Psalmów 57,2-4

Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹, bo to-
bie zaufa³a dusza moja I w cieniu twych skrzyde³ chcê
siê schroniæ, a¿ przeminie nieszczêœcie! Wo³am do Boga
Najwy¿szego, do Boga, który do koñca doprowadzi spra-
wê moj¹. On zeœle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdy
l¿y mnie gnêbiciel. Sela. Bóg zeœle ³askê swoj¹ i wiernoœæ
swoj¹.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Psalmu 57

Rozmyœlania nad Psalmem 57

Tytu³y niektórych Psalmów Dawida wskazuj¹, ¿e powsta³y
one w czasach, gdy by³ przeœladowany przez Saula. Równie¿



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
24 paŸdziernika 2015

i ten Psalm powsta³, gdy ukrywa³ siê ze swoim oddzia³em
w jaskini, do której wszed³ jego przeœladowca Saul (1. Sam.
24,1-8). Co sta³oby siê, gdyby go tam zauwa¿y³?

W swych trudnoœciach i niedomaganiach Dawid znajdowa³
schronienie pod Bo¿ymi „skrzyd³ami”, „a¿ przeminie
nieszczêœcie”. Skrzyd³a Bo¿ej mi³oœci s¹ o wiele bardziej
wartoœciowe, pomocne, ni¿ skrzyd³a go³êbicy, gdy chcemy
uciec przed problemami czy nieprzyjemnymi sytuacjami (zob.
Ps. 55,7). W ich cieniu bowiem wierz¹cy znajduje zarówno
spokój, jak i schronienie. Dawid zawsze oczekiwa³ ratunku z
góry, od Boga. Ta pomoc nadejdzie z nieba i w przysz³oœci,
gdy Pan Jezus jako Król królów i Pan panów zjawi siê, by
zniszczyæ swoich wrogów i wyzwoliæ wiern¹ resztkê Izraela
(Obj. 19,11-21).

„Gotowe jest serce moje, Bo¿e” - to s³owa wierz¹cego,
który zupe³nie polega na Bogu. On wie, ¿e Pan do koñca
doprowadzi jego sprawê  (w. 3). Ufaj¹c Mu, mo¿e Go za to
chwaliæ i wielbiæ.

Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w Psalmach, w których Dawid
wyra¿a swoje zaufanie do Boga, czêsto jest mowa równie¿ o
dziêkczynieniu i uwielbieniu. Dawid œpiewa³ i dziêkowa³ Panu
zanim otrzyma³ odpowiedŸ na swoj¹ modlitwê. A czy my
równie¿ tak czynimy?
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I przemówi³ Pan do Moj¿esza tymi s³owy: Przemów
do Aarona i powiedz mu: Gdy bêdziesz ustawia³ lampy,
to przedni¹ stronê œwiecznika niech oœwietla siedem
lamp. 4. Ksiêga Moj¿eszowa 8,1-2

Niejedno dzie³o mo¿e zostaæ rozpoczête w szczeroœci,
ale z braku czujnoœci i duchowego usposobienia skoñczyæ
siê tym, ¿e uwaga skupi siê na pracuj¹cym i pos³u¿y jego
wywy¿szeniu. Gdy tak siê dzieje, znajduje siê on w nie-
bezpieczeñstwie side³ diabelskich. Celem, który nieustan-
nie przyœwieca szatanowi, jest znies³awienie Pana Jezusa,
a gdy widzi on okazjê, aby osi¹gn¹æ go przy pomocy czegoœ,
co stwarza pozór godnej chrzeœcijañskiej s³u¿by, wykorzy-
stuje to. Nie ma on zasadniczo nic przeciwko samemu
dzie³u, jeœli tylko jest w stanie od³¹czyæ je od imienia
Jezusa. Gdzie tylko mo¿e, zawsze wmiesza siê do pracy.
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Dziewczynie z Dz. Ap. 16 kaza³ wo³aæ: „Ci ludzie s¹ s³ugami
Boga Najwy¿szego i zwiastuj¹ wam drogê zbawienia”.
Czyni³ to po to, aby z³apaæ Paw³a i Sylasa w swe sid³a
i zniszczyæ ich dzie³o. Jego usi³owania spe³z³y na niczym,
gdy¿ wychodz¹ce od nich œwiat³o by³o œwiat³em œwi¹tyni,
które œwieci³o jedynie dla Chrystusa. Nie szukali chwa³y
dla siebie, a poniewa¿ dziewczyna sk³ada³a œwiadectwo
o nich, a nie o ich Mistrzu, woleli raczej cierpieæ ni¿ zostaæ
wywy¿szeni Jego kosztem.

Jest to przyk³ad dla wszystkich s³ug Pana. Podobny
znajdujemy w Dz. Ap. 3 przy uzdrowieniu sparali¿owanego.
Gdy tylko uwaga zosta³a skierowana na aposto³ów, stanêli
w cieniu swego Mistrza, oddaj¹c Mu wszelk¹ czeœæ. Oto
„siedem lamp oœwiecaj¹cych œwiecznik”, siedmiokrotny,
doskona³y blask œwiat³a Ducha Œwiêtego skierowany na Pana
Jezusa. „Dlaczego siê nam tak uwa¿nie przypatrujecie?”,
zapytali owi wierni s³udzy. Tu, mówi¹c obrazowo, nie trzeba
by³o u¿yæ szczypiec do tych noœników œwiat³a. Jego blask
by³ niezm¹cony w tym niebezpiecznym momencie, w którym
aposto³owie mogli otoczyæ uznaniem swoje imiê. Ograbiliby
swego Mistrza z nale¿nej Mu chwa³y, skaziliby œwiadectwo,
zasmucili Ducha Œwiêtego i œci¹gnêli na siebie sprawiedliwy
s¹d Tego, który jest Bogiem zazdrosnym.

Niebezpieczeñstwo, ¿e obiektem chwa³y bêdzie dzie³o
i pracownicy, a nie sam Mistrz, to realna pu³apka. Strze¿my
siê przed tym z³em! Obra¿a ono Ojca, który chce, aby
Jego s³owa: „Ten jest Syn mój umi³owany, w którym znala-
z³em upodobanie, Jego s³uchajcie!” zawsze rozbrzmiewa³y
w naszych sercach.
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I ujrzawszy, ¿e Piotr siê grzeje, spojrza³a na niego  i rzek³a:
I ty by³eœ z tym Nazarejczykiem, Jezusem. Ale on siê zapar³
i rzek³: Ani nie wiem, ani nie rozumiem, co mówisz. I wy-
szed³ na zewn¹trz do przysionka, a kur zapia³.

Ewangelia Marka 14,67-68

Wielu ludzi zna smutn¹ historiê o Szymonie Piotrze,
który zapar³ siê swojego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa
i to w decyduj¹cej chwili. Ale co ta stara historia ma nam
jeszcze dziœ do powiedzenia? W³aœnie to: nawet najlepsze
chêci i zamiary poœwiêcenia siê ca³kowicie Bogu nic nie
pomog¹, je¿eli bêdziemy opierali siê tylko na swojej
w³asnej sile!

Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Piotr bardzo powa¿nie
traktowa³ swoje przyrzeczenie i z ca³ego serca pragn¹³
pozostaæ wiernym Panu. Musimy przyznaæ to wielu szczerym
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ludziom, którzy pragn¹ uczyniæ i oddaæ, jak siê im wydaje,
wszystko, co tylko mog¹, dla Chrystusa. Tylko: czy takie
postanowienia wytrzymaj¹ próbê? W przypadku Piotra
niestety tak nie by³o.

Równie¿ nie mo¿emy w¹tpiæ, ¿e to szczera gorliwoœæ
by³a motywem, który sk³oni³ Piotra do przyobiecania Panu
wiernoœci. Có¿ jest wiêksze? Gorliwoœæ mo¿e przecie¿ tak
wiele. Niemniej jednak nie mo¿emy zapominaæ, ¿e sama
gorliwoœæ nie udziela nam jeszcze mocy. Ka¿dy z nas wie
to a¿ nazbyt dobrze. Spójrzmy tylko szczerze na siebie
samych. U Piotra zasada ta bardzo szybko wysz³a na jaw.
Gdy chcia³ czuwaæ ze swym Panem, ju¿ wkrótce zasn¹³.
Chrystus musia³ zwróciæ siê do niego ze s³owami: „Duch
jest wprawdzie ochotny, ale cia³o md³e”.

W³aœnie to chcielibyœmy dzisiaj podkreœliæ. Sami z sie-
bie jesteœmy nieu¿ytecznymi ludŸmi, na których nie mo¿na
polegaæ. Fakt ten wyg³asza wyrok nad wszystkimi ludzkimi
poczynaniami religijnymi, podejmowanymi czy to z myœl¹
o tej ziemi, czy te¿ o niebie. Dlatego tak bardzo potrzebu-
jemy uznaæ nasz¹ s³aboœæ i niemoc przed Bogiem. Musimy
poprosiæ Go o pomoc z góry. Ponadto potrzebujemy nie-
ustannego kontaktu z Nim. Wszyscy, którzy poznali Pana
Jezusa przez wiarê, dobrze o tym wiedz¹ z w³asnego do-
œwiadczenia. Kto Go jeszcze nie zna, zaproszony jest, aby
uczyniæ to samo: „Skosztujcie i zobaczcie, ¿e dobry jest
Pan: B³ogos³awiony cz³owiek, który u niego szuka schro-
nienia!” (Ps. 34,9).
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Wiedz¹ bowiem ¿ywi, ¿e musz¹ umrzeæ.

Ksiêga Kaznodziei Salomona 9,5

Zasadnicza przyczyna œmierci

Zastanawiaj¹c siê nad tym, co jest przyczyn¹ œmierci
cz³owieka, mo¿emy wymieniæ ró¿ne choroby, np. niewy-
dolnoœæ serca czy kr¹¿enia, zaburzenia oddechowe, rak,
udar lub te¿ inne przyczyny, np. wypadek samochodowy
czy samobójstwo. Jednak wszystkie te czynniki s¹ dru-
gorzêdne w porównaniu z g³ówn¹ przyczyn¹ œmierci.
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A co ni¹ jest? Wed³ug Biblii jest to grzech. O tym
s³owie ludzie nie chc¹ nawet s³yszeæ, ale Biblia mówi:
„Na wszystkich ludzi œmieræ przysz³a, bo wszyscy zgrze-
szyli” (Rzym. 5,12). Nikt nie wie, jak unikn¹æ œmierci.
Od chwili, gdy poznaliœmy, czym jest grzech, nosimy
w sobie ¿¹d³o œmierci.

Bóg powiedzia³: „Zap³at¹ za grzech jest œmieræ”
(Rzym. 6,23). Po niej, jeœli nie pojedna³eœ siê z Bogiem,
nastêpuje s¹d. Tak, jak w otaczaj¹cym nas œwiecie nie
ma skutku bez przyczyny, podobnie wygl¹da sprawa
moralnej odpowiedzialnoœci przed Bogiem – ka¿dy musi
stan¹æ kiedyœ przed Bogiem.

Nikt nie mo¿e sam pozbyæ siê grzechu. Jedynym
sposobem na wyzwolenie siê z jego mocy jest szczere
wyznanie go Bogu. Nie mo¿emy bagatelizowaæ kwestii
naszej osobistej winy, lecz MUSIMY przyznaæ siê do niej
i z ¿alem wyznaæ nasze grzecy. To jest jedynym rozwi¹-
zaniem tego problemu. Wówczas mo¿emy uchwyciæ siê
Bo¿ej obietnicy, która g³osi: „Jeœli wyznajemy grzechy
swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuœci nam
grzechy i oczyœci nas od wszelkiej nieprawoœci” (1. Jana
1,9). Tylko w ten sposób mo¿emy unikn¹æ wiecznego
wyroku s¹du ze strony sprawiedliwego Boga.
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Tak¿e i synowie izraelscy zaczêli na nowo biadaæ i mó-
wili: Obyœmy mogli najeœæ siê miêsa! Przypominamy
sobie ryby, któreœmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki,
dynie i pory, i cebulê, i czosnek; a teraz opadliœmy z si³,
bo nie mamy nic, a musimy patrzeæ tylko na tê mannê.

4. Ksiêga Moj¿eszowa 11,1-6

Manna (1)
Scena ta ods³ania nam do cna nêdzne serce cz³owieka.

Jego ¿yczenia i sk³onnoœci wychodz¹ na jaw. Lud wzdycha³
za Egiptem i rzuca³ za siebie têskne spojrzenia. Bicz
egipskich poganiaczy i ciê¿ka harówka w pocie czo³a posz³y
w zapomnienie. Izraelici pamiêtali jedynie o tych rzeczach,
którymi Egipt s³u¿y³ zaspokojeniu pró¿nych ¿yczeñ i potrzeb
cia³a (tj. upad³ej natury cz³owieka).
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Jak¿e czêsto postêpujemy podobnie! Gdy serce
wierz¹cego traci œwie¿oœæ zaszczepionego weñ nowego
¿ycia z Boga, gdy niebiañskie rzeczy przestaj¹ mu sma-
kowaæ, gdy pierwsza mi³oœæ gaœnie, gdy poczucie koszto-
wnoœci Chrystusa maleje, gdy S³owo Bo¿e i modlitwa trac¹
swój urok i staj¹ siê odruchowe – wtedy zaczyna on spo-
gl¹daæ na powrót w kierunku œwiata. Za oczami idzie serce,
a za sercem pod¹¿aj¹ nogi. Zapominamy wówczas, czym
by³ dla nas œwiat, gdy jeszcze do niego nale¿eliœmy i ile¿
to trudu i niewoli, nêdzy i poni¿enia prze¿yliœmy w s³u¿bie
grzechu oraz szatana. Myœlimy jedynie o zmys³owym i zew-
nêtrznym powodzeniu oraz o tym, ¿e niegdyœ nie musieli-
œmy zmagaæ siê z doœwiadczeniami, które oczekuj¹ lud
Bo¿y na pustyni.

Taki stan jest bardzo smutny i powinien pobudziæ duszê
wierz¹cego do szczerego os¹dzenia samego siebie. Jest to
powa¿nym z³em, gdy tym, którzy zaczêli pod¹¿aæ za
Panem, brzydn¹ drogi Bo¿e i Jego troskliwa opieka. Jak¿e
wstrêtnymi musia³y byæ te s³owa dla Pana: „A teraz dusza
nasza wywiêd³a nic inszego nie maj¹c, oprócz tej manny,
przed oczyma swemi” (BG). Ach! Czego¿ ci jeszcze trzeba,
Izraelu? Czy¿ niebiañski pokarm ci nie wystarcza³? Czy nie
mog³eœ ¿yæ z tego, co podawa³a ci rêka twojego mi³uj¹cego
Boga?

(dokoñczenie jutro)
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Tak¿e i synowie izraelscy zaczêli na nowo biadaæ i mó-
wili: Obyœmy mogli najeœæ siê miêsa! Przypominamy
sobie ryby, któreœmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki,
dynie i pory, i cebulê, i czosnek; a teraz opadliœmy z si³,
bo nie mamy nic, a musimy patrzeæ tylko na tê mannê.

4. Ksiêga Moj¿eszowa 11,1-6

Manna (2)
Czy nam wystarcza nasza niebiañska manna? Co kryje

siê za tak czêsto stawianym przez chrzeœcijan pytaniem,
czy ta lub owa œwiatowa d¹¿noœæ jest rzeczywiœcie taka
z³a? Czy nie s³yszymy nieraz z ust tych, którzy uchodz¹ za
wiernych i przyk³adnych, s³ów w rodzaju: „Przecie¿ nie
mo¿emy myœleæ ca³y czas o Chrystusie i niebiañskich
sprawach. Musimy czasem odpocz¹æ od spraw duchowych”.
Czy¿ mowa taka nie jest podobna do s³ów Izraela?
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Zwracaj¹c siê ku innym rzeczom, udowadniamy, ¿e Chry-
stus nam ju¿ nie wystarcza. Jak¿e czêsto Biblia le¿y godzi-
nami zaniedbana na pó³ce, podczas gdy rêka siêga po
p³ytk¹, bezwartoœciow¹ literaturê œwiata! Czy dobrze
pogniecione gazety i pokryta kurzem Biblia nie mówi¹ a¿
nader wyraŸnie o faktycznym stanie rzeczy? Czy postêpo-
wanie takie nie oznacza w praktyce pogardzania mann¹
i wzdychanie za cebul¹ i porem Egiptu?

Oby Pan pomóg³ nam powa¿nie zastanowiæ siê nad t¹
scen¹! Chciejmy ¿yæ w Duchu, aby Chrystus nieustannie
wystarcza³ naszym wyg³odzonym sercom! Gdy w tym œwie-
cie, który jest niezaprzeczalnie duchow¹ pustyni¹, prowa-
dzimy swe ¿ycie naprawdê z Bogiem, jesteœmy zadowoleni
z dzia³u, który nam przydziela – a dzia³em tym jest niebiañ-
ski Chrystus. Czy oprócz Niego jeszcze czegoœ nam trzeba?
Czy¿ nie zaspokaja On serca wznios³ego Boga? Czy nie
wype³nia niebios sw¹ chwa³¹? Czy¿ nie jest przedmiotem
œpiewu anio³ów, ich uwielbienia, podziwu i s³u¿by? Czy¿
nie stanowi On tego jedynego celu odwiecznych zamys³ów
i planów Boga? Czy¿ bogata historia Jego niezg³êbionych
dróg nie siêga a¿ po wiecznoœæ? Czy¿ ten wznios³y Pan we
wszelkich tajnikach swej Osoby, w moralnej wspania³oœci
oœwiecaj¹cej wszystkie Jego œcie¿ki, w blasku Jego nieska-
lanej istoty nie wystarcza naszym sercom? Czy jeszcze coœ
potrzebujemy? Czy¿ nie mamy w Nim pe³ni? Czy naprawdê
musimy gazetami wype³niaæ pustkê obecn¹ w naszych
sercach?
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Zenobii, Edmunda

PI¥TEK

627

1612

1845

939

30

303 — 62

Ja jestem drzwiami; jeœli kto przeze mnie wejdzie,
zbawiony bêdzie. Ewangelia Jana 10,9

Grupa kilku turystów chcia³a zwiedziæ pewien bardzo
stary zamek. Gdy zg³osili siê do kustosza, ten da³ im klucz
mówi¹c: „Niech pañstwo sami otworz¹ bramê i tam na
mnie poczekaj¹, a ja zaraz przyjdê”. Jeden ze zwiedzaj¹-
cych w³o¿y³ wielki klucz do bramy i próbowa³ go przekrêciæ,
niestety jednak bez jakiegokolwiek skutku. Tak¿e inni tu-
ryœci chcieli wykonaæ to zadanie – wszystkie wysi³ki spe³z³y
jednak na niczym. Wkrótce nadszed³ i kustosz. „Nie
potrafimy otworzyæ bramy”, powiedzia³ jeden z turystów.
„Oj, najmocniej przepraszam”, odpowiedzia³ przewodnik,
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„nie pomyœla³em o tym, ¿e przed chwil¹ by³a ju¿ tu inna
grupa i drzwi nie s¹ zamkniête. Trzeba by³o tylko nacisn¹æ
klamkê, aby wejœæ do œrodka”.

Jeœli chodzi o dostêp do nieba i o przebywanie w wie-
cznej spo³ecznoœci z Bogiem, to wielu ludzi czyni bardzo
podobnie jak ci turyœci. Myœl¹, ¿e sami mog¹ utorowaæ
sobie drogê i zapewniæ wejœcie przez „klucz” w³asnych
wysi³ków.  Jednak w ten sposób nie da siê otworzyæ „drzwi”
do Boga. Sam Bóg otworzy³ ju¿ bardzo dawno temu drzwi
³aski zbawienia przez œmieræ swojego umi³owanego Syna.
Pan Jezus powiedzia³ sam o sobie: „Ja jestem drzwiami”
(Ew. Jana 10,9).

Chrystus utorowa³ dostêp do Boga przez swoje wielkie
dzie³o zbawienia dokonane na krzy¿u Golgoty. Drzwi zosta³y
otwarte! Ka¿dy kto przejdzie przez te drzwi, bêdzie ura-
towany przed strasznym s¹dem Bo¿ym i zazna pokoju dla
swojego strapionego serca. Nie zwlekaj wiêc d³u¿ej, aby
uczyniæ ten krok! PrzejdŸ przez otwarte drzwi ³aski i wejdŸ
do królestwa mi³oœci Bo¿ej, zanim bêdzie za póŸno, na
ca³¹ wiecznoœæ za póŸno!
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Augustyna, Saturnina

SOBOTA
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304 — 61

G³upi rzek³ w sercu swoim: Nie ma Boga!
Psalm 14,1 i 53,2

Powy¿ej przytoczony werset z Ksiêgi Psalmów
dwukrotnie wystêpuj¹cy w Piœmie Œwiêtym nie oznacza,
¿e ateiœci nie s¹ inteligentnymi ludŸmi. Wiemy z do-
œwiadczenia, ¿e czêsto jest wrêcz przeciwnie. Aposto³
Pawe³, pisz¹c do Koryntian, zaznacza, ¿e m¹drzy wœród
chrzeœcijan, wed³ug powszechnego i niestety powierz-
chownego rozumienia tego s³owa, czyli inteligentni i posia-
daj¹cy wysokie wykszta³cenie, stanowi¹ mniejszoœæ (1. Kor.
1,26). Dla przyjêcia Bo¿ej oferty zbawienia nie jest
potrzebny wysoki iloraz inteligencji, a raczej proste za-
ufanie wszechmocnemu Bogu.
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Jest spraw¹ bezsporn¹, ¿e Bóg darowa³ nam rozum,
abyœmy robili z niego u¿ytek. Lecz jeœli nasze rozumowanie
bêdzie jedyn¹ podstaw¹ wszelkich naszych decyzji i wnios-
ków, rzeczywiœcie bêdziemy g³upcami. Fundamenty na-
szych wniosków i decyzji bêd¹ zbyt kruche i s³abe dopóty,
dopóki w naszych rozwa¿aniach i dociekaniach nie
weŸmiemy pod uwagê istnienia œwiata niewidzialnego,
wiecznego. Jedno jest pewne: nasz w³asny intelekt nie
objawi nam Boga. Lekkomyœlnym jest wiêc wysuwanie
wniosku, ¿e On nie istnieje tylko dlatego, ¿e nie potrafimy
poj¹æ Jego istnienia!

Ka¿dy in¿ynier zak³ada pewien margines b³êdu w swo-
ich obliczeniach konstrukcyjnych, bior¹c pod uwagê nie-
przewidziane okolicznoœci, które mog¹ byæ zagro¿eniem
dla ¿ycia ludzkiego. Ten margines jest szczególnie wysoki,
jeœli dana konstrukcja jest wydarzeniem prze³omowym
w historii technologii.

Podobnie ¿ycie i œmieræ s¹ sprawami szczególnej wagi
dla ka¿dego cz³owieka. Czy myœl¹c o nich, jesteœ gotów
ju¿ na pocz¹tku wyeliminowaæ decyduj¹cy, najwa¿niejszy
czynnik, czyli Boga? Biblia ostrzega: „Niejedna droga zda
siê cz³owiekowi prosta, lecz w koñcu prowadzi do œmierci”
(Przyp. Sal. 14,12 i 16,25).
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WSZYSTKICH ŒWIÊTYCH
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305 — 60

Kto wierzy w Syna, ma ¿ywot wieczny, kto zaœ nie
s³ucha Syna, nie ujrzy ¿ywota, lecz gniew Bo¿y ci¹¿y
na nim. Ewangelia Jana 3,36

Kto da wiêcej?

(cz. 1)

To wyj¹tkowy dzieñ. Dlatego zjechali siê na to
miejsce znawcy malarstwa z ca³ego œwiata. Niedawno
zmar³ bowiem w³aœciciel wyj¹tkowej kolekcji. W swojej
galerii posiada³ p³ótna najwybitniejszych artystów, od
Picassa po Rafaelo – dzie³a wartoœci grubych milionów.
Jego syn poleg³ w wojnie wietnamskiej, próbuj¹c
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ratowaæ ¿ycie innemu rannemu ¿o³nierzowi. Miesi¹c
po jego œmierci ojciec ze zdziwieniem otworzy³ drzwi
nieznanemu ¿o³nierzowi, który t³umaczy³: „Sir, to za
mnie Pana syn odda³ ¿ycie. Uratowa³ wielu. W koñcu
œmiertelnie rani³ go granat. Czêsto mówi³ mi o swej
mi³oœci do sztuki, któr¹ dzieli³ wraz z ojcem. Tu, w tej
paczuszce jest szkic - portret Pañskiego syna. Sam go
sporz¹dzi³em. Nie jestem wprawdzie wielkim artyst¹,
ale myœlê, ¿e Pana syn ¿yczy³by sobie, aby Pan to ode
mnie otrzyma³” - z tymi s³owy wrêczy³ zaskoczonemu
ojcu „obraz”, który z pewnoœci¹ nie by³ dzie³em mistrza,
ale trafnie oddawa³ charakterystyczne rysy twarzy jego
syna. Od tego dnia portret ten sta³ siê najwa¿niejszym
dzie³em w galerii tego kolekcjonera.

Teraz prowadz¹cy licytacjê wita zebranych goœci.
„Dzisiejsz¹ aukcjê rozpoczniemy od portretu syna. Kto
licytuje?” - ¯enuj¹ce milczenie. Nie ma chêtnych. Po
pewnej chwili spoœród zebranych rozlega siê g³os znie-
cierpliwienia: „Przyszliœmy tu, by nabyæ wartoœciowe
obrazy. Niech Pan da sobie spokój z tym portretem!
Niech Pan zrozumie, ¿e nas nie interesuje...”.

(dokoñczenie jutro)
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Bogdana, Bo¿ydara

PONIEDZIA£EK

632

1606

2142

1212

2

306 — 59

Kto wierzy w Syna, ma ¿ywot wieczny, kto zaœ nie
s³ucha Syna, nie ujrzy ¿ywota, lecz gniew Bo¿y ci¹¿y
na nim. Ewangelia Jana 3,36

Kto da wiêcej?
(cz. 2)

Mimo dostrzegalnego braku zainteresowania
i irytacji zebranych znawców, licytator jednak nie ustê-
puje. W koñcu z odleg³ych rzêdów daje siê s³yszeæ
niepewny g³os: „Dam 100 dolarów za ten obraz”. To
ogrodnik zmar³ego. Nie staæ go na wiêcej. Wszystkie
g³owy zwracaj¹ siê w jego kierunku. „100 dolarów po
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raz pierwszy, 100 dolarów po raz drugi... po raz trzeci”.
Uderzenie m³otka i portret nale¿y do niego. Dwieœcie
zgromadzonych znakomitoœci œwiata kolekcjonerów
dzie³ sztuki oczekuje w napiêciu na dalszy przebieg
wydarzeñ. Ale co to?! Niebywa³e! Prowadz¹cy og³asza
zakoñczenie aukcji! Jak to mo¿liwe? - pytaj¹ zszokowani
zebrani, próbuj¹c zmieniæ przebieg spotkania. „Przed
rozpoczêciem licytacji wrêczono mi testament ojca,
który jednoznacznie zarz¹dzi³, aby ten, kto kupi portret
syna, otrzyma³ ca³¹ kolekcjê. "Kto przyjmie mojego syna,
dziedziczy wszystko" - napisa³ w nim zmar³y kolekcjo-
ner”.

Drogi Czytelniku, czy znasz „testament” Boga?
Pos³uchaj, co w nim jest napisane: „Kto ma Syna, ma
¿ywot, kto nie ma Syna, nie ma ¿ywota”. Od tego
wszystko zale¿y. Aby go posi¹œæ, trzeba przyj¹æ Jezusa:
„Tym zaœ, którzy go przyjêli, da³ prawo staæ siê dzieæmi
Bo¿ymi, tym, którzy wierz¹ w imiê jego”. Wyznaj Bogu:
„To moja wina dzieli mnie od Ciebie. ̄ a³ujê moich grze-
chów. Jedynie w Twoim Synu mo¿na znaleŸæ odpusz-
czenie i zbawienie. Przyjmujê Go do mego serca i ¿ycia
– teraz i na zawsze!” Takie jest ostateczne przes³anie
Biblii: „Kto przyjmie mojego Syna, odziedziczy wszyst-
ko” - mówi Bóg.
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Sylwii, Huberta
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307 — 58

Na to rzek³ Pan do Moj¿esza: Oto ja spuszczê wam jako
deszcz chleb z nieba! I wyjdzie lud, i bêdzie codziennie
zbiera³, ile mu potrzeba, abym go doœwiadczy³, czy chce
postêpowaæ wed³ug prawa mojego, czy te¿ nie.

2. Moj¿eszowa 16,4

Manna na co dzieñ

Bóg dawa³ ludowi izraelskiemu przez czterdzieœci
lat mannê na pustyni. Ten chleb z nieba pokazuje
obrazowo na Pana Jezusa, który jest dla nas duchowym
pokarmem (Ew. Jana 6,35). Podczas czytania Biblii,
szczególnie zaœ Ewangelii, poznajemy Go jako Tego,
który zst¹pi³ z nieba na ziemiê, ¿y³ na niej w doskona³y
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sposób i umar³ za nas na krzy¿u. Rozmyœlanie o Panu
Jezusie sprawia, ¿e mo¿emy siê budowaæ i wzrastaæ.

Zechciejmy te Bo¿e wskazówki, jak nale¿y zbieraæ
mannê, przenieœæ na nasze duchowe ¿ycie:

1. Izraelici mieli ka¿dego dnia - oprócz sabatu -
wyjœæ i zbieraæ mannê. To oznacza dla nas, ¿e powinniœmy
ka¿dego dnia przeczytaæ fragment ze S³owa Bo¿ego.
Codziennie potrzebujemy porcji tego pokarmu, abyœmy
mogli ¿yæ ku chwale Pana.

2. Ka¿dy Izraelita mia³ dla siebie nazbieraæ tyle, ile
potrzebowa³. To dotyczy tak¿e i nas – niedzielne kazanie
nie zast¹pi nam osobistego czytania Biblii. Ka¿dy chrzeœ-
cijanin sam powinien czytaæ S³owo Bo¿e, badaæ je i wy-
ci¹gaæ praktyczne wnioski na ka¿dy dzieñ.

3. Izraelici mieli zbieraæ mannê wczesnym rankiem,
poniewa¿ póŸniej, gdy s³oñce mocno œwieci³o, pokarm
ten roztapia³ siê. Tak¿e i my, podobnie jak Izraelici,
powinniœmy karmiæ siê S³owem Bo¿ym ju¿ z samego rana,
gdy¿ wiemy, ¿e rano nasz duch nie jest tak obci¹¿ony
jak wieczorem. Wtedy te¿ najlepiej jest rozmyœlaæ nad
przeczytanym S³owem i przyjmowaæ je do naszych serc.
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Karola, Olgierda

ŒRODA
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308 — 57

Dzieje Apostolskie 9,3-4

Spotkanie z Jezusem

Saul z Tarsu by³ bardzo religijnym ¯ydem, który
wiernie trzyma³ siê zakonu i gorliwie s³u¿y³ Bogu. Ale nie
chcia³ nic s³yszeæ o Panu Jezusie i odrzuca³ Go jako
Zbawiciela. W ludzkich oczach by³ cz³owiekiem prawym
i bogobojnym, któremu nie mo¿na by³o nic zarzuciæ.

I sta³o siê w czasie drogi, ¿e gdy siê zbli¿a³ do Damaszku,
olœni³a go nagle œwiat³oœæ z nieba, A gdy pad³ na ziemiê,
us³ysza³ g³os mówi¹cy do niego: Saulu, Saulu, czemu
mnie przeœladujesz?
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Z ca³ego serca nienawidzi³ jednak chrzeœcijan. Pod-
œwiadomie dostrzega³, ¿e je¿eli chrzeœcijanie maj¹ racjê,
to jego gorliwa religijnoœæ nie ma najmniejszego sensu.
Dlatego te¿ przeœladowa³ ich jako najgorszych prze-
ciwników wszystkimi dostêpnymi mu sposobami.

Gdy Saul, „dysz¹c jeszcze chêci¹ mordu”, jecha³ do
Damaszku, na jego drodze ukaza³ siê Jezus Chrystus.
Olœni³a go œwiat³oœæ z nieba i rozleg³ siê g³os mówi¹cy:
„Saulu, Saulu, czemu mnie przeœladujesz?”. Zaskoczony
Saul odpowiedzia³: „Kim jesteœ Panie?”. Od razu te¿ otrzy-
ma³ odpowiedŸ: „Ja jestem Jezus, którego ty przeœladu-
jesz”. Wstrz¹œniêty do g³êbi Saul musia³ przyznaæ, ¿e:

1. Jezus z Nazaretu jest faktycznie Synem Bo¿ym
i ¿yje, przebywaj¹c w niebie,

2. Jego wielka nienawiœæ przeciwko chrzeœcijanom
by³a w rzeczywistoœci bezpoœrednim atakiem wymie-
rzonym w Syna Bo¿ego.

Saul ukorzy³ siê, pokutowa³ i uwierzy³, ¿e Jezus
Chrystus umar³ za niego na krzy¿u. A Ty, czy ju¿ to
uczyni³eœ?
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El¿biety, S³awomira
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309 — 56

Który ciê prowadzi³ przez tê wielk¹ i straszn¹ pustyniê,
gdzie by³y wê¿e jadowite i skorpiony; przez bezwodne
pustkowie, gdzie wydoby³ dla ciebie wodê z krzemien-
nej ska³y. 5. Moj¿eszowa 8,15

Wêdrowaæ przez pustyniê

S³owo Bo¿e porównuje ¿ycie wykupionych chrzeœcijan
do wêdrówki ludu izraelskiego przez pustyniê. Nasza
wêdrówka do okrêgów niebieskich prowadzi przez pusty,
ponury œwiat, który nie ma nic do zaoferowania nowona-
rodzonemu cz³owiekowi. Pustynia charakteryzuje siê takimi
samymi cechami jak ten œwiat, na którym musimy prze-
bywaæ:
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1. Droga przez pustyniê jest bardzo uci¹¿liwa. S³oñce
œwieci nieprzerwanie i nigdzie nie mo¿na znaleŸæ nawet
odrobiny cienia, aby skryæ siê przed jego ¿arem. Tak samo
uci¹¿liwe s¹ przeciwnoœci ze strony œwiata, ale Bóg przy-
obieca³ nam w swoim S³owie: „Pan stró¿em twoim, Pan
cieniem twoim po prawicy twojej. S³oñce nie bêdzie ciê
raziæ za dnia ani ksiê¿yc w nocy” (Ps. 121,5-6).

2. Pustynia, przez któr¹ wêdrujemy, jest bardzo mo-
notonna i rozleg³a. Ci¹gle tylko piasek, kamienie i ska³y!
Tak samo nasze codzienne obowi¹zki mog¹ wydawaæ siê
nam bardzo monotonne. Mimo to Pan pragnie nam pomóc,
abyœmy z wytrwaniem i radoœci¹ wykonywali nasze zada-
nia. Jedynie ¿yj¹c w spo³ecznoœci z Nim, znajdziemy
prawdziwe spe³nienie.

3. Wêdrówka przez pustyniê jest bardzo niebezpiecz-
na. Jak¿e szybko mo¿emy zagubiæ siê na tej nieskoñczenie
wielkiej pustyni! Tak samo w tym œwiecie jesteœmy
atakowani przez wiele rzeczy, które chc¹ zachwiaæ nasz¹
wiarê. Jednak Biblia jest naszym najlepszym drogowska-
zem. Je¿eli bêdziemy postêpowaæ zgodnie z jej wskazów-
kami, to nigdy nie zboczymy z w³aœciwej drogi.
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Feliksa, Leonarda
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310 — 55

Który nas wybawi³ i powo³a³ powo³aniem œwiêtym, nie
na podstawie uczynków naszych, lecz wed³ug posta-
nowienia swojego i ³aski, danej nam w Chrystusie Jezusie
przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez
przyjœcie Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który
œmieræ zniszczy³, a ¿ywot i nieœmiertelnoœæ na jaœniê
wywiód³ przez ewangeliê... 2. Tymoteusza 1,9-10

Wielkim tematem ewangelii jest zbawienie zgubio-
nych ludzi. Dlatego te¿ ten tak wa¿ny werset z Nowego
Testamentu zaczyna siê od s³ów: „Który nas wybawi³...”.
Cz³owiek nie tylko jest oddalony od Boga – znajduje siê,
pogr¹¿ony w mocy ciemnoœci (Kol. 1,13), wpoœród wrogo
usposobionego Bogu œwiata, który aposto³ Pawe³ nazywa
„rodem z³ym i przewrotnym” (Fil. 2,15). Ale Bóg jest
Bogiem-Zbawicielem, który chce, aby wszyscy ludzie byli
zbawieni. Si³¹ napêdow¹ i motorem Jego dzia³ania by³y
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i s¹ Jego ³aska (Efez. 2,5.8) oraz Jego mi³osierdzie (Tyt.
3,5). Wiara w Pana Jezusa jest jedyn¹ drog¹, na której
cz³owiek mo¿e byæ zbawiony. Zbawienie to, które jest
bezpoœrednim rezultatem dzie³a Chrystusa na krzy¿u,
pokazuje nam, ¿e nie tylko otrzymaliœmy odpuszczenie
naszych grzechów i u³askawienie od ci¹¿¹cego na nas wyro-
ku wiecznego potêpienia, lecz ¿e ju¿ nasze po³o¿enie na
ziemi uleg³o radykalnej zmianie ku lepszemu. W bardzo
piêkny sposób prawdê tê wyra¿a Zachariasz: „... pozwoli
nam, wybawionym (zbawionym) z rêki wrogów bez bojaŸni
s³u¿yæ mu w œwi¹tobliwoœci i sprawiedliwoœci przed nim
po wszystkie dni nasze” (Ew. £uk. 1,74-75).

Zbawienie to jest w Nowym Testamencie przedsta-
wione w trzech ró¿nych aspektach:

1. Zbawienie duszy, które ka¿dy wierz¹cy posiada ju¿
teraz (np. Efezjan 2,5); 2. Codzienny ratunek (wybawienie)
od niebezpieczeñstw, które napotykamy na naszej drodze
przez ten œwiat (Rzym. 5,10; Hebr. 7,25). ̄ yj¹cy w niebie
Pan Jezus, nasz mi³osierny arcykap³an, wstawia siê za nami
u Ojca i zbawia nas od ziemskich trudnoœci; 3. Zbawienie
na koñcu naszej drogi wiary, gdy Pan Jezus przyjdzie po
wierz¹cych jako Zbawiciel. Wtedy stan¹ siê oni uczestni-
kami zbawienia wed³ug cia³a, duszy i ducha (Rzym. 13,11;
Fil. 3,20-21; 1. Piotra 1,5). Wtedy te¿ ich œmiertelne cia³a,
które podlegaj¹ wci¹¿ mocy œmierci (w przeciwieñstwie
do duszy), zostan¹ przemienione. Od tej chwili ju¿ nigdy
nie bêd¹ podlegaæ chorobom i niedomaganiom, œmierci,
która jest skutkiem grzechu (Rzym. 8,23; 1. Kor. 15,47-49
oraz 15,51-55).
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Antoniego, Ernesta

SOBOTA

641

1557

155

1427

7

311 — 54

List do Rzymian 5,12.18

Przeto jak przez jednego cz³owieka grzech wszed³ na
œwiat, a przez grzech œmieræ, tak i na wszystkich ludzi
œmieræ przysz³a, bo wszyscy zgrzeszyli.

A zatem, jak przez upadek jednego cz³owieka przysz³o
potêpienie na wszystkich ludzi, tak te¿ przez dzie³o
usprawiedliwienia jednego przysz³o dla wszystkich ludzi
usprawiedliwienie ku ¿ywotowi.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 5,12-21

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 5,12-21

Od wiersza 12 rozpoczyna siê nowy fragment tego
listu. Aposto³ Pawe³ porusza w nim temat grzechu oraz
mówi o tym strasznym korzeniu, z którego grzech wyrós³.
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Przez Adama, pierwszego cz³owieka, grzech wszed³ na
œwiat. Ca³a ludzkoœæ odziedziczy³a jego upad³¹ naturê.
Poprzez grzech œmieræ dosiêg³a ka¿dego cz³owieka. Ju¿
nowonarodzone dziecko ma w sobie zarodek œmierci, mimo
¿e nie pope³ni³o jeszcze ¿adnego grzechu.

Jednak gdy wype³ni³ siê czas, przyszed³ Ten, który
sta³ siê g³ow¹ nowego pokolenia, Chrystus. Pierwszy
cz³owiek by³ z prochu ziemi, drugi cz³owiek jest z nieba
(1. Kor. 15,47). Przez doskona³e pos³uszeñstwo i wynikaj¹ce
z niego oddanie swojego œwiêtego ¿ycia na krzy¿u Golgoty,
Pan Jezus sprawi³, ¿e Bóg móg³ okazaæ ³askê wszystkim
ludziom. Zauwa¿my jednak, ¿e ostatecznie usprawie-
dliwienie i wieczne zbawienie staje siê udzia³em tylko
tych ludzi, którzy przyjmuj¹ je przez wiarê. Dzie³o Pana
Jezusa jest wystarczaj¹ce dla ka¿dego cz³owieka, jednak
co do zasady skuteczne dla tego, kto przyjmuje je w
wierze.

Ju¿ przed nadaniem zakonu grzech by³ na œwiecie.
Tak¿e ci, którzy nie mieli ¿adnych przykazañ, grzeszyli.
Grzech sta³ siê norm¹ postêpowania ca³ej ludzkoœci. I w³aœ-
nie tam, gdzie nie ma dla cz³owieka jakiejkolwiek nadziei,
tam triumfuje Bo¿a ³aska. Równie¿ i kto dziœ uwierzy
w Pana Jezusa, otrzyma nie tylko przebaczenie grzechów,
ale i nowe, wieczne ¿ycie.
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NIEDZIELA
Sewera, Seweryna

643

1556

258

1450

8

312 — 53

A od szafarzy tego siê w³aœnie wymaga, ¿eby ka¿dy
okaza³ siê wierny.

1. List do Koryntian 4,2

Wiernoœæ s³ugi

Od s³ugi Bo¿ego nie wymaga siê wcale inteligencji czy
elokwencji, do których tak¹ wagê przyk³adali Koryntianie,
lecz wiernoœci. Na krótko przed swoj¹ œmierci¹, aposto³
móg³ napisaæ: „A co s³ysza³eœ ode mnie wobec wielu œwiad-
ków, to przeka¿ ludziom godnym zaufania (lub: wiernym)”
(2. Tym. 2,2). Podobnie jak œwiêci w Koryncie, a¿ nader
czêsto przejawiamy sk³onnoœæ do oceniania s³ug wed³ug
ich daru lub poznania. Zapominamy o tym, ¿e Bo¿¹ miar¹
duchowej wartoœci jest wiernoœæ.
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Powo³any musi okazaæ wiernoœæ wzglêdem powo³u-
j¹cego. To przed nim ponosi odpowiedzialnoœæ. Dlatego
te¿ Pawe³ mówi: „Lecz co siê mnie tyczy, nie ma najmniej-
szego znaczenia, czy wy mnie s¹dziæ bêdziecie, czy jakiœ
inny s¹d ludzki”. Nie mówi, ¿e ich os¹d jest mu obojêtny,
ale ¿e ma dla niego nik³e znaczenie. Aposto³ nie ufa³ nawet
swej w³asnej ocenie samego siebie. Nie uœwiadamia³ sobie
wprawdzie jakichkolwiek fa³szywych intencji w swym
w³asnym sercu, ale wiedzia³, ¿e sam ten fakt nie by³by w
stanie usprawiedliwiæ go przed Bogiem. Pan zna ukryt¹
wolê serc, dlatego te¿ tylko On jeden jest w stanie oceniæ
stopieñ wiernoœci swoich s³ug. Z tego powodu prawdziwy
s³uga Bo¿y nie bêdzie szuka³ uznania ze strony ludzi. Jak¿e
czêsto zdarza nam siê, ¿e w tych wszystkich sprawach, za
które chwal¹ nas inni, odkrywamy w sobie ska¿one motywy,
które domagaj¹ siê os¹dzenia, a które to przejmuj¹ ster
przy niejednym przedsiêwziêciu! Dlatego te¿ nie powin-
niœmy oceniaæ niczego pochopnie i przed czasem. Szafar-
stwo ka¿dego s³ugi bêdzie wynagrodzone przez Pana:
„... a wtedy ka¿dy otrzyma pochwa³ê od Boga”. Nie musimy
wcale d¹¿yæ do wznios³ych zadañ (Jer. 45,5). Chciejmy
byæ wierni w tym, co powierzy³ nam Pan, choæby w ma³ym.
Czy nie chcia³byœ us³yszeæ z Jego ust: „Dobrze, s³ugo dobry
i wierny! Nad tym, co ma³e, by³eœ wierny, wiele ci powie-
rzê; wejdŸ do radoœci pana swego”?
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PONIEDZIA£EK
Ursyna, Teodora

645

1554

400

1513

9

313 — 52

Albowiem mowa o krzy¿u jest g³upstwem dla tych,
którzy gin¹, natomiast dla nas, którzy dostêpujemy
zbawienia, jest moc¹ Bo¿¹. 1. List do Koryntian 1,18

Okolice Dillenburga w Hesji w Niemczech znane s¹
jako obszar kopalniany. Sam Dillenburg s³ynie jako stare
miasto dynastii Orañskiej. Jest jeszcze jedna cecha, która
wyró¿nia ten okrêg – wielu jego mieszkañców przyjê³o
ju¿ dawno radosn¹ prawdê ewangelii, znajduj¹c w Jezusie
Chrystusie swojego Pana i Zbawiciela.

Nad drzwiami pewnego przedsiêbiorstwa wisia³ kiedyœ
wyraŸny napis: „Albowiem mowa o krzy¿u jest g³upstwem
dla tych, którzy gin¹, ale dla nas, którzy dostêpujemy
zbawienia, jest moc¹ Bo¿¹ (1. Kor. 1,18). A CZYM JEST
ONA DLA CIEBIE?” Werset ten od dziesiêcioleci sprawowa³
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po cichu sw¹ s³u¿bê. Wielu odwiedzaj¹cych firmê czyta³o
te s³owa i zadane na koñcu pytanie, które domaga³o siê
od nich odpowiedzi. Nierzadko napis ten stawa³ siê powo-
dem g³êbszych rozmów. Niektórych sk³oni³ do siêgniêcia
po Bo¿¹ moc krzy¿a, która od tego¿ dnia sta³a siê ich
osobistym zyskiem.

Jak to zawsze bywa – S³owo Bo¿e spotyka siê te¿ ze
sprzeciwem. Dla wielu mowa o krzy¿u jest uci¹¿liwa
i nieznoœna, ba! - nawet znienawidzona. Nie inaczej mia³a
siê rzecz z ówczesn¹ w³adz¹ lokaln¹. Pewnego dnia w fir-
mie zjawi³ siê urzêdnik, który kaza³ natychmiast œci¹gn¹æ
ten napis ze œciany. W³aœciciel przedsiêbiorstwa da³
zdecydowan¹ odpowiedŸ: „Moimi palcami nie zostanie
on zdjêty. Jeœli Pan chce poparzyæ sobie na nim palce,
to proszê bardzo!” Mê¿czyzna, który jeszcze przed chwil¹
wyst¹pi³ tak surowo, teraz zamilk³ i odszed³.

Potem nadesz³y straszne dni wojny. Grad bomb i wo-
jenne zniszczenie zasia³y dzie³o spustoszenia. Równie¿
i budynek firmy zosta³ obrócony w kupê gruzu. Ale có¿
to? Spoœród zgliszczy wy³ania siê kawa³ek zachowanego
muru z drzwiami, nad którymi wisi biblijny werset o oka-
za³ych rozmiarach. Piêkna z³ota rama, nawet szyba –
wszystko w nienaruszonym stanie! Bóg czuwa³ nad tym,
aby wœród tych ruin s³owo o krzy¿u kontynuowa³o swoje
kazanie, og³aszaj¹c pogr¹¿onemu w nêdzy œwiatu:
„Albowiem mowa o krzy¿u jest g³upstwem dla tych, którzy
gin¹, ale dla nas, którzy dostêpujemy zbawienia, jest moc¹
Bo¿¹” (1. Kor. 1,18). A CZYM JEST ONA DLA CIEBIE?”
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WTOREK
Andrzeja, Ludomira

647

1552

504

1538

10

314 — 51

Jeœli wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi
bêdziecie. Ewangelia Jana 8,36

Pewien cz³owiek zmierza³ do swojego domu, a raczej
usi³owa³ odnaleŸæ drogê powrotn¹. Bowiem jego
niepewny, chwiejny krok œwiadczy³ o tym, ¿e zdecy-
dowanie za du¿o wypi³. Chocia¿ mieszka³ w tej wiosce
ponad trzydzieœci lat, nie potrafi³ odnaleŸæ drogi do domu.
W koñcu z przekleñstwem na ustach spyta³ przechodnia:
„Zgubi³em drogê. Gdzie ja jestem?”.

Cz³owiek, do którego by³o skierowane powy¿sze
pytanie, by³ chrzeœcijaninem i dobrze zna³ pijanego
mê¿czyznê. Odpowiedzia³ z ca³¹ powag¹: „Jesteœ na
drodze do piek³a”. Biedny pijak zmieszany i zaskoczony
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popatrzy³ na niego i westchn¹³. „Tak, dok³adnie tu jesteœ!
Ale chodŸ ze mn¹! - kontynuowa³ chrzeœcijanin - Zapro-
wadzê ciê do domu”. I tak uczyni³.

Mê¿czyzna, chocia¿ bardzo chcia³, nie móg³ zapom-
nieæ odpowiedzi napotkanego przypadkowo chrzeœcija-
nina: „Jesteœ na drodze do piek³a”. Pomyœla³ sobie: „To
prawda. Zmierzam do piek³a. Bo¿e, pomó¿ mi, ratuj
i zbaw mnie!”. Tych kilka s³ów ostrze¿enia przyczyni³o
siê ostatcznie do jego nawrócenia.

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa daje cz³owiekowi
prawdziw¹ wolnoœæ. Zostaje on uwolniony z niewoli
grzechu. Jak¿e smutne jest to, ¿e pañstwa mieni¹ce siê
chrzeœcijañskimi pe³ne s¹ ludzi bêd¹cych niewolnikami
grzechu, którzy pozostaj¹ takimi, poniewa¿ nie uchwycili
siê oferowanego im zbawienia! Nie trzeba byæ alkoho-
likiem, aby byæ zgubionym. Obojêtnoœæ wobec Boga oraz
lekcewa¿enie pytania „Gdzie spêdzê wiecznoœæ?” tak¿e
œwiadcz¹ o zgubionym stanie cz³owieka.

Biblia mówi o rzymskim namiestniku, Feliksie, który
s³uchaj¹c Paw³a, przypomnia³ sobie swoje grzechy, dla-
tego powiedzia³: „Na teraz doœæ, odejdŸ; w sposobnej
chwili ka¿ê ciê zawezwaæ” (Dz. Ap. 24,25). Cz³owiek ten
odwleka³ przyjêcie zbawienia i prawdopodobnie ju¿ nigdy
nie mia³ kolejnej szansy, aby us³yszeæ ewangeliê!
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ŒRODA
ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI

649

1551

607

1606

11

315 — 50

I rzek³ mu: Zaprawdê powiadam ci, dziœ bêdziesz ze
mn¹ w raju. Ewangelia £ukasza 23,43

Jakie myœli i odczucia towarzyszy³y ukrzy¿owanemu
z³oczyñcy, gdy spogl¹da³ na Pana Jezusa? Najpierw obaj
ukrzy¿owani wraz z Nim przestêpcy naœmiewali siê z Niego,
drwili i bluŸnili Mu, ale potem w duszy jednego z nich coœ
siê wydarzy³o: rozpozna³ swoj¹ winê oraz s³usznoœæ
wymierzonej mu kary i uzna³ je. W obliczu bliskiej œmierci
widzia³ wszystko klarownie i wyraŸnie. Cz³owiek ten w tej
prze³omowej chwili nie tylko wyzna³ swoj¹ winê, lecz
jednoczeœnie rozpozna³ czystoœæ i niewinnoœæ wisz¹cego
obok niego Pana Jezusa.
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Pomimo wczeœniejszych szyderstw, mia³ odwagê
poprosiæ: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do
Królestwa swego” (Ew. £uk. 22,42). Byæ mo¿e s³ysza³, ¿e
Pan Jezus mia³ ustanowiæ królestwo, a teraz dotar³o
wreszcie do niego, ¿e by³ On obiecanym Mesjaszem. Tak
wiêc po³o¿y³ sw¹ ufnoœæ i nadziejê w osobie Chrystusa
i le¿¹cym w Jego rêkach nadchodz¹cym czasie przysz³ym.
Jak¿e cudown¹ odpowiedŸ otrzyma³: „Dziœ bêdziesz ze
mn¹ w raju”! Z³oczyñca ten poszed³ na to samo miejsce,
do którego po swej œmierci uda³ siê Pan – do raju Bo¿ego.
Pan Jezus zaj¹³ jego miejsce w s¹dzie, poniós³ nale¿n¹ za
jego winy karê. Tak wiêc wolny od balastu grzechów,
cz³owiek ten móg³ pójœæ wraz z Nim do raju, a ju¿ wkrótce
– jak wszyscy, którzy zasnêli w Jezusie – bêdzie mia³ udzia³
w Jego niebiañskiej chwale. Jego grzechy zosta³y prze-
baczone. Przez dzie³o Chrystusa z³oczyñca ten stan¹³ jako
czysty i sprawiedliwy przed Bogiem. Dost¹pi³ godnoœci, aby
„dzisiaj”, tj. jeszcze tego samego dnia, znaleŸæ siê  w raju.

Kto dziœ wyzna swoje winy i uwierzy w Pana Jezusa,
dost¹pi tej samej ³aski, która 2000 lat temu sta³a siê
udzia³em tego umieraj¹cego winowajcy.

„Ze mn¹”, powiedzia³ Pan do przestêpcy. Tak¹ by³a
pociecha, jak¹ móg³ mu daæ. Jak¹¿ radoœæ musia³ odczuwaæ
sam Pan, gdy wisz¹c jeszcze na krzy¿u, widzia³ ju¿ w tym
z³oczyñcy upragniony owoc swego dzie³a zbawienia!
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Renaty, Witolda

CZWARTEK

650

1549

710

1639

12

316 — 49

Czy mniemasz cz³owiecze, który os¹dzasz tych, co
takie rzeczy czyni¹, a sam je czynisz, ¿e ujdziesz s¹du
Bo¿ego? Albo mo¿e lekcewa¿ysz bogactwo Jego
dobroci i cierpliwoœci i pob³a¿liwoœci, nie zwa¿aj¹c na
to, ¿e dobroæ Bo¿a do upamiêtania ciê prowadzi?

List do Rzymian 2,3-4

Bo¿a cierpliwoœæ MA GRANICE

Mijaj¹ lata, a ty ci¹gle zmierzasz t¹ sam¹, zgubn¹
drog¹, chocia¿ wydaje ci siê, ¿e wszystko jest w porz¹dku,
skoro osi¹gasz sukces i pniesz siê coraz wy¿ej. Nie
odpowiadasz jednak na g³os Jezusa, który ciê wo³a do
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siebie, aby daæ ci ¿ycie. Wielokrotnie s³ysza³eœ ju¿ to
wo³anie. Mówi³o ci o tym twoje sumienie, lecz sprawi³eœ,
aby zamilk³o. Osoby, które interesuj¹ siê twoj¹ dusz¹,
ci¹gle przestrzegaj¹c ciê, sta³y siê dla ciebie zbyt
uci¹¿liwe. Co wiêc uczyni³eœ? Wykaza³eœ tyle uporu, aby
sprzeciwiaæ siê Bogu, ile On wykaza³ usilnych starañ, aby
ciê poci¹gn¹æ ku sobie. Doprowadza³eœ do ruiny swoje
¿ycie z równie wielk¹ wytrwa³oœci¹, z jak¹ On poszukiwa³
twojego zbawienia. Bóg ostrzega ciê przez swoje S³owo,
ale ty jesteœ g³uchy na Jego g³os. Zwraca siê do ciebie
przez swego Ducha, ale ty Mu siê sprzeciwiasz. Przemawia
do ciebie przez swoje s³ugi, ale ty ich odrzucasz. Mówi
do ciebie przez ró¿ne sytuacje, upomina ciê, lecz ty na
to nie zwa¿asz. Porusza twoje sumienie, lecz ty je
zag³uszasz.

Bóg ci¹gle okazuje ci cierpliwoœæ. Wiedz jednak, ¿e
Jego cierpliwoœæ siê skoñczy. „Dlatego w miejsce
Chrystusa prosimy: Pojednajcie siê z Bogiem. On tego,
który nie zna³ grzechu za nas grzechem uczyni³, abyœmy
w Nim stali siê sprawiedliwoœci¹ Bo¿¹” (2. Kor. 5,20-21).
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Miko³aja, Stanis³awa

PI¥TEK

652

1548

810

1718

13

317 — 48

Chrystus (…) grzechy nasze sam na ciele swoim po-
niós³ na drzewie... 1. List Piotra 2,24

W powy¿szym wierszu mowa jest o Chrystusie, który
zawis³ na drzewie krzy¿a i tam poniós³ œmieræ. Na Golgocie
dŸwiga³ zastêpczo grzechy wszystkich, którzy uwierz¹
w wartoœæ Jego wstawienniczej œmierci i osobiœcie przyjm¹
Go jako swego Zbawiciela. Tak mówi Biblia. Tak przedsta-
wia to sam Bóg, któremu Syn Bo¿y, Jezus Chrystus, z³o¿y³
siebie samego w ofierze jako ofiarê przeb³agaln¹ za innych.

Zastêpcze ofiary za cudze winy s¹ rzadkoœci¹ w tym
œwiecie. Egoistyczni ludzie nie wierz¹ w tak¹ bezintere-
sownoœæ, dlatego te¿ odrzucaj¹ prawdê o istnieniu
zastêpcy, który ze s³owami „to ja zap³acê” wstawi³ siê za
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winnymi ludŸmi przed Bogiem. Byæ mo¿e uwa¿asz siê za
zbyt postêpowego, abyœ mia³ uwierzyæ w tê niedzisiejsz¹
ideê zastêpstwa. Mówisz: „Po co to ci¹g³e prawienie o ofie-
rze i przelaniu krwi?”. Jeœli tak myœlisz, wiedz jednak to
jedno: gdy umrzesz w swych grzechach, bêdziesz musia³
przyj¹æ na siebie wyrok œwiêtego Boga i gdy ju¿ znikn¹
wszelkie iluzje, przyznaæ: „Oszukiwa³em samego siebie.
Odrzucanie ewangelii by³o g³upot¹ i szaleñstwem. Sam
przes¹dzi³em o swoim wiecznym losie”.

Pomyœl wiêc o tym, jeszcze zanim bêdzie za póŸno:
nikt z nas nie jest w stanie ostaæ siê przed Bogiem i graæ
przed Nim sprawiedliwego. Nasze winy wychodz¹ szybko
na jaw, nawet ju¿ przy dok³adniejszym badaniu naszego
postêpowania przez niedoskona³ych, ziemskich sêdziów.
Porz¹dni, ciesz¹cy siê uznaniem politycy zmuszeni s¹ podaæ
siê do dymisji, bo jakaœ nieco bardziej wnikliwa komisja
œledcza ujawnia naraz coœ, o czym dotychczas nikt nie
wiedzia³ i co przez d³ugie lata udawa³o im siê skrzêtnie
ukrywaæ.

Wielu szuka w desperacji „koz³a ofiarnego”, na którego
mo¿na by skutecznie zwaliæ ca³y ciê¿ar swej winy. Ale
my, chrzeœcijanie, chêtnie trzymamy siê tej fundamen-
talnej prawdy, ¿e Zastêpca, który gotów by³ ponieœæ
wszelk¹ obc¹ winê, ju¿ od dawna czeka. Czyni to, abyœ
i Ty siê do Niego zwróci³! Jezus Chrystus, Syn Bo¿y, œwiêty
Bo¿y Baranek ofiarny! – z pewnoœci¹ powinieneœ udaæ siê
œpiesznie  do Niego.
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Emila, Wawrzyñca

SOBOTA

654

1546

908

1804

14

318 — 47

Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz ¿ycie swoje
k³adzie za owce.

Ewangelia Jana 10,11

Jakiœ czas temu w stanie Waszyngton w USA pewien
nieznany cz³owiek z niepojêt¹ bezinteresownoœci¹ odda³
swe ¿ycie, ratuj¹c podczas katastrofy lotniczej piêciu
pasa¿erów z mroŸnych wód rzeki Potomac. Œwiadkami jego
szlachetnego czynu stali siê cz³onkowie za³ogi helikoptera
ratunkowego, który mia³ za zadanie wzi¹æ na pok³ad
ocala³ych rozbitków. Piloci obserwowali, jak mê¿czyzna
w œrednim wieku ka¿dorazowo podawa³ dalej sprzêt
ratunkowy. Za pomoc¹ podawanych przez za³ogê znaków
próbowano mu uœwiadomiæ, ¿e teraz to jego kolej, ale on,
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jakby nie zwa¿aj¹c na to, przekazywa³ linê do r¹k
znajduj¹cych siê w pobli¿u kolejnych ludzi. Gdy w ten
sposób uda³o mu siê wydobyæ z lodowatych wód piêcioro
uczestników katastrofy, sam znikn¹³ pod powierzchni¹
wody, bez wo³ania o pomoc.

„Jeszcze nigdy nie widzia³em kogoœ z tak¹ ofiarno-
œci¹”, powiedzia³ jeden z dwóch pilotów. - „Przyznajê, ¿e
d³awi³o mnie w gardle i ³zy pop³ynê³y z moich oczu, gdy
zobaczy³em, jak tonie. Ten cz³owiek zas³u¿y³ na te ³zy.
Szlachetny, prawdziwy bohater” -  donosi³a prasa.

Fakt, ¿e jeden cz³owiek poœwiêci³ swoje ¿ycie za piê-
cioro innych ludzi s³usznie porusza do g³êbi nasze serca.
Ale czy porusza nas równie¿ fakt, ¿e na krzy¿u Golgoty
jeden gotów by³ za wszystkich oddaæ swoje ¿ycie i uczyni³
to? Chrystus, ów jedyny Sprawiedliwy, umar³ za niespra-
wiedliwych. On, czysty i doskona³y, wzi¹³ na siebie cudze
winy i zmar³ za mnie i za Ciebie. Jak¹ odpowiedŸ dasz
Synowi Bo¿emu za ten czyn Jego mi³oœci? On opuœci³ chwa³ê
niebios i sta³ siê cz³owiekiem po to, aby ofiarowaæ siê za
innych. Jeszcze dziœ czeka na Ciebie.

„A umar³ za wszystkich, aby ci, którzy ¿yj¹, ju¿ nie
dla siebie samych ¿yli, lecz dla tego, który za nich umar³
i zosta³ wzbudzony” (2. Kor. 5,15).
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Alberta, Leopolda

NIEDZIELA

656

1545

1001

1857

15

319 — 46

Nawróciliœcie siê od ba³wanów do Boga, aby s³u¿yæ
Bogu ¿ywemu i prawdziwemu i oczekiwaæ Syna jego
z niebios, którego wzbudzi³ z martwych, Jezusa,
który nas ocali³ przed nadchodz¹cym gniewem Bo-
¿ym.

1.List do Tesaloniczan 1,9-10

Oczekuj¹cy

Kamieñ nagrobny na ma³ym cmentarzu w Lon-
dynie, poza nazwiskiem zmar³ego posiada³ wygrawe-
rowane pojedyncze s³owo: "oczekuj¹cy". Na kolejnym
widnia³y nazwiska pary ma³¿eñskiej oraz napis: "Ocze-
kuj¹cy zmartwychwstania do ¿ycia". Tutaj zostali po-
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chowani prawdziwi chrzeœcijanie, którzy przez wiarê
doœwiadczyli tego, co opisuje powy¿szy werset.
Tesaloniczan, do których bezpoœrednio skierowane
zosta³y s³owa nowotestamentowego listu , z którego
zaczerpniêto ten cytat, charakteryzowa³y trzy rzeczy:

1. nawrócili siê z ba³wochwalstwa do Boga,
2. s³u¿yli ¿ywemu i prawdziwemu Bogu,
3. oczekiwali drugiego przyjœcia Jego Syna, Jezu-
    sa Chrystusa z nieba.
Wiele lat minê³o od czasu, kiedy aposto³ Pawe³

napisa³ ten list. Nic poza prochem nie pozosta³o
z fizycznych cia³ tamtych wierz¹cych, jednak w raju,
jak wielu przed nimi i po nich, œwiadomie oczekuj¹ na
chwalebny moment, kiedy Pan przyjdzie, aby zabraæ
zarówno tych, którzy "zasnêli w Jezusie", jak i wierz¹-
cych, którzy bêd¹ ¿yli, do nieba, w zmartwychwsta³ym
ciele, ciele chwalebnym (1. Tes. 4,16-18).

Ci ludzie s¹ rzeczywiœcie szczêœliwi! Znaj¹ Pana
Jezusa Chrystusa jako ich Pana i Zbawiciela. Mog¹
odnieœæ do siebie s³owa aposto³a Paw³a: "Bo jeœli
¿yjemy, dla Pana ¿yjemy; jeœli umieramy, dla Pana
umieramy; przeto czy ¿yjemy, czy umieramy, Pañscy
jesteœmy" (List do Rzymian 14,8).
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Gertrudy, Edmunda

PONIEDZIA£EK

657

1543

1047

1957

16

320 — 45

Umi³owany! Modlê siê o to, aby ci siê we wszystkim
dobrze powodzi³o i abyœ by³ zdrów tak, jak dobrze
siê ma dusza twoja.

3. List Jana 2

To ¿yczenie aposto³a Jana dotyczy³o umi³owanego
Gajusa, którego mi³owa³ „w prawdzie” (w. 1) i do którego
napisa³ ten list. Stan duszy tego chrzeœcijanina by³ tak
dobry, ¿e aposto³ móg³ mu jedynie ¿yczyæ, aby tak¿e i
jego cia³o by³o równie zdrowe.

Czy¿ nie jest to Ÿród³em wa¿nych refleksji i dla nas?
Czy nie jest tak, ¿e tak czêsto z wielk¹ skrupulatnoœci¹
i niespo¿yt¹ energi¹ zabiegamy o zdrowie cia³a, ¿e nale-
¿a³oby nam tylko ¿yczyæ, aby to naszej duszy wiod³o siê
tak dobrze jak wypielêgnowanemu cia³u?
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nasze cia³o jest darem
Bo¿ym, za który jesteœmy przed Nim odpowiedzialni.
Z pewnoœci¹ winniœmy zadbaæ wiêc o zdrowie przez
odpowiednie i rozs¹dne postêpowanie. Niemniej jednak
i w tej kwestii znajduje zastosowanie zasada m¹droœci
Bo¿ej: „Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to,
co niewidzialne, jest wieczne” (2. Kor. 4,18).

Umi³owany Gajus wype³nia³ wa¿ne zadania, które
przedk³ada³ ponad pielêgnacjê w³asnego cia³a. Wierz¹cy
ten „chodzi³ w prawdzie”, tzn. nieustannie pod¹¿a³ za
wewnêtrznym g³osem ¿ycia z Boga, które otrzyma³.
Przejawia³o siê to w praktycznym postêpowaniu i po-
wszednich sprawach codziennego ¿ycia. Gajus nie mi³owa³
„s³owem ani jêzykiem, lecz czynem i prawd¹” (1. Jana
3,18). Dowodzi³ niezbicie, ¿e posiada³ now¹ naturê – nowe
¿ycie z Boga, gdy¿ po tym „wiemy, ¿e przeszliœmy ze
œmierci do ¿ywota, bo mi³ujemy braci” oraz: „Kto mi³uje
tego, który go zrodzi³, mi³uje te¿ tego, który siê z niego
narodzi³” (1. Jana 3,14.18; 5,1).

Jak¹¿ radoœci¹ jest spotykaæ takich chrzeœcijan!
Mo¿na cieszyæ siê nimi i œmia³o darzyæ ich zaufaniem,
jakie posiada³ aposto³ Jan wobec bezpoœredniego adresata
swego listu – Gajusa.



listopad2015
ws
zs

wk
zk

Salomei, Grzegorza

WTOREK

659

1542

1128

2104

17

321 — 44

1. Ksiêga Moj¿eszowa 2,16-17

I da³ Pan Bóg cz³owiekowi taki rozkaz: Z ka¿dego
drzewa tego ogrodu mo¿esz jeœæ, ale z drzewa po-
znania dobra i z³a nie wolno ci jeœæ, bo gdy tylko
zjesz z niego, na pewno umrzesz.

Niestety Adam nie pozosta³ pos³uszny temu Bo¿emu
rozkazowi. Popad³ w niewolê grzechu i musia³ wkrótce
doœwiadczyæ, ¿e "zap³at¹ za grzech jest œmieræ". Œmieræ
w trojakim znaczeniu, która od tamtej chwili ogarnia
i nieustannie dotyka ca³¹ ludzkoœæ.

ŒMIERÆ W ZNACZENIU DUCHOWYM - natychmias-
tow¹ konsekwencj¹ upadku cz³owieka w niewolê grze-
chu sta³a siê przenikaj¹ca go ¿a³oœnie œmieræ ducho-
wa, tzn. utrata wspólnoty z Bogiem, Stwórc¹ cz³owie-
ka. Aposto³ Pawe³ okreœla wszystkich nienawróconych
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ludzi "martwymi przez upadki i grzechy" oraz znajdu-
j¹cych siê w stanie "bez Boga na œwiecie".

ŒMIERÆ DOTYKAJ¥CA CIA£O - nieuchronnym nastêp-
stwem œmierci duchowej jest œmieræ cia³a. Fakt umiera-
nia ludzi jest ogóln¹ konsekwencj¹ grzechu. Œmieræ cia³a
dokonuje siê z chwil¹ zgonu, tj. ustania wszystkich biolo-
gicznych funkcji ¿yciowych. Nie ustaje jednak¿e tym
samym egzystencja cz³owieka - oddzielona zostaje ona
jedynie od rzeczy o charakterze ziemskim. Duch i dusza
cz³owieka s¹ nieœmiertelne.

ŒMIERÆ WIECZNA - Biblia okreœla j¹ nastêpuj¹co:
"postanowione jest ludziom raz umrzeæ, a potem s¹d",
tzn. ludzie nie posiadaj¹cy zbawienia musz¹ umrzeæ
i podlegaj¹ nieuchronnemu wykonaniu wiecznego wyro-
ku. Tacy ludzie musz¹ te¿ doœwiadczyæ, ¿e "straszn¹
jest rzecz¹ wpaœæ w rêce Boga ¿ywego" (List do Hebraj-
czyków 10,31). Ci¹¿y na nich gniew Bo¿y, poniewa¿ ode-
szli z ziemskiego ¿ycia jako obci¹¿eni win¹ grzesznicy.
W Biblii stan ten okreœlany jest m.in. mianem drugiej
œmierci, jeziorem ognia, miejscem kaŸni, czy piek³em.
Oznacza on wieczne i ostateczne oddalenie od Boga oraz
od wszelkich nios¹cych szczêœcie i pokój skutków Jego
obecnoœci. Przed tym przera¿aj¹cym i nieodwracalnym
stanem jest tylko jedna droga ucieczki - przez dokonanie
jeszcze przed ŒMIERCI¥ CIA£A aktu nawrócenia do Boga
oraz otrzymanie ¿ycia wiecznego, ¿ycia, któremu œmieræ
ju¿ nie jest w stanie w ¿aden sposób zagroziæ.
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Romana, Agnieszki

ŒRODA

701

1541

1204

2215

18

322 — 43

Kto ma uszy do s³uchania, niechaj s³ucha!
Ewangelia Mateusza 11,15

Zag³uszaj¹cy huk

Gdy weszliœmy do m³yna, og³uszy³ nas huk maszyn,
które kolejno prezentowa³ nam ich w³aœciciel. Oprowadza³
nas po ró¿nych urz¹dzeniach, objaœniaj¹c ich dzia³anie.
Nie s³ysza³em kompletnie nic. Gdyby mnie przy wyjœciu
ktoœ zapyta³, czy w³aœciciel coœ mówi³, odpowiedzia³bym,
¿e nie, jednak nie by³oby to prawd¹. On mówi³ do nas,
ale ja nic nie s³ysza³em, gdy¿ huk maszyn ca³kowicie
zag³uszy³ jego g³os.
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Podobnie jest z tysi¹cami ludzi wokó³ nas. Bóg
przemawia do wszystkich ludzi, ale Jego g³os zag³uszaj¹
ró¿ne rzeczy tego œwiata. Ju¿ z samego rana, podczas
œniadania, w³¹czamy radio i s³yszymy ró¿ne g³osy tego
œwiata, a g³os Bo¿y, najwa¿niejszy, zostaje zag³uszony.
Na stole le¿y gazeta - ile¿ w niej szumu tego œwiata
zag³uszaj¹cego g³os Bo¿y! Zanim ludzie znajd¹ trochê
czasu na myœlenie o Bogu i wiecznoœci, ju¿ zaczyna ich
otaczaæ huk w³asnego m³yna! Stan ten czêsto trwa do
momentu, a¿ udadz¹ siê na spoczynek. A potem przy-
chodzi nastêpny, bliŸniaczo podobny dzieñ.

A jak to wygl¹da u Ciebie? O, gdybyœ znalaz³ chocia¿
pó³ godziny, aby s³uchaæ g³osu Bo¿ego mówi¹cego do
Ciebie poprzez S³owo Bo¿e! Bóg pragnie z nami rozma-
wiaæ, chce ukazaæ grzesznikowi zbawienie, jakiego do-
kona³ w Jezusie Chrystusie, swoim Synu! Pragnie, byœmy
byli szczêœliwymi, byœmy siê stali przez Niego dzieæmi
Bo¿ymi. Oferuje nam pokój sumienia i serca, pokój Bo¿y!
ZnajdŸ wiêc czas na czytanie S³owa Bo¿ego i na modlitwê
- ten czas nigdy nie bêdzie stracony!
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El¿biety, Seweryna

CZWARTEK

703

1539

1236

2329

19

323 — 42

Patrz! K³adê dziœ przed tob¹ ¿ycie i dobro oraz œmieræ
i z³o (…). Wybierz przeto ¿ycie, abyœ ¿y³.

5. Moj¿eszowa 30,15.19

Pewna historia opowiada o profesorze, który
podró¿owa³ do Dublina, by tam wzi¹æ udzia³ w kongresie
naukowym. Dotar³ jednak na miejsce spóŸniony.
Zatroskany, ¿e nie us³yszy mowy rozpoczynaj¹cej to
wa¿ne spotkanie, po opuszczeniu poci¹gu wskoczy³ do
pierwszej napotkanej doro¿ki, krzycz¹c na doro¿karza:
„Niech pan jedzie! Szybko, galopem! Bardzo siê œpieszê!
Niech pan jedzie!!!”. WoŸnica ruszy³ dzikim galopem
przez uliczki miasta.
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Nagle profesor uœwiadomi³ sobie, i¿ nie powiedzia³,
dok¹d w³aœciwie chce dojechaæ. „Czy pan wie, dok¹d
chcê dojechaæ?” - krzykn¹³. „Prawdê mówi¹c, nie wiem.
Wiêc, dok¹d mam jechaæ? - pad³a odpowiedŸ z ust rozba-
wionego woŸnicy. - Przecie¿ jadê zgodnie z poleceniem
– galopem!”.

A czy my jesteœmy œwiadomi, dok¹d prowadzi droga
naszego ¿ycia? Czy wiemy, gdzie siê ona koñczy? A mo¿e
ka¿dego dnia ni¹ pod¹¿amy zupe³nie siê nad tym nie za-
stanawiaj¹c? Biblia, S³owo Bo¿e, nie pozostawia najmniej-
szych w¹tpliwoœci w tej sprawie. Ukazuje ona, i¿ istniej¹
dwa cele, do których mo¿e dojœæ cz³owiek: niebo lub
piek³o, wieczne szczêœcie b¹dŸ miejsce wiecznej udrêki
i m¹k. Bóg k³adzie przed nami, podobnie jak wczeœniej
przed Izraelitami, te dwie mo¿liwoœci - ¿ycie i dobro oraz
œmieræ i z³o, my zaœ mamy mo¿liwoœæ i obowi¹zek wyboru.
Jeœli ktoœ pragnie obraæ za cel swego ¿ycia niebo, dobro
i ¿ycie, musi ju¿ teraz przyjœæ do Pana Jezusa Chrystusa,
gdy¿ On jest Zbawicielem i pragnie nas zbawiæ i pojednaæ
z Bogiem. Jedynie przez nawrócenie i wiarê, poprzez
prawdziwe nowonarodzenie, otrzymujemy prawo dotar-
cia do szczêœliwego celu w chwale Bo¿ej.



listopad2015
ws
zs

wk
zk

Anatola, Feliksa

PI¥TEK

704

1538

1305

----

20

324 — 41

Bo zakon Ducha, który daje ¿ycie w Chrystusie Jezusie,
uwolni³ ciê od zakonu grzechu i œmierci.

List do Rzymian 8,2

Byæ mo¿e jesteœ jednym z wielu czytelników tego
kalendarza, którzy wynajmuj¹ mieszkanie. WyobraŸ wiêc
sobie, ¿e masz surowego w³aœciciela twego lokum, który
ci¹gle ma jakieœ „ale” i stawia nieusprawiedliwione ¿¹-
dania. O najmniej odpowiedniej porze zawraca ci g³owê,
niepokoj¹c niepotrzebnymi sugestiami i przy ka¿dej drob-
nostce, która jest nie po jego myœli, grozi dochodzeniem
odszkodowania. Znajduj¹c siê w takim po³o¿eniu, z pew-
noœci¹ by³byœ sfrustrowany i nieszczêœliwy.

Za³ó¿my dalej, ¿e pewnego dnia dom, w którym mie-
szkasz, zostaje sprzedany. Nowy w³aœciciel jest dok³ad-
nym przeciwieñstwem pierwszego. Obiecuje ci, ¿e bez
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przeszkód, jak d³ugo tylko zechcesz, bêdziesz móg³ wy-
najmowaæ swoje mieszkanie. Nareszcie masz nadziejê,
¿e odt¹d wszystko bêdzie siê uk³adaæ dobrze i bezproble-
mowo. I rzeczywiœcie – przez jakiœ czas wszystko idzie
jak najpomyœlniej.

Jednak pewnego dnia ktoœ niespodziewanie puka do
drzwi. To stary, znany ci dobrze, dawny w³aœciciel, który
wci¹¿ jeszcze mieszka w tym domu. Przychodzi znowu
ze swoimi pogró¿kami i ¿¹daniami, odgra¿aj¹c siê, ¿e
zaskar¿y ciê w jakiejœ instytucji lub u nowego w³aœciciela.

Jak byœ post¹pi³? Da³byœ siê wci¹gn¹æ w dyskusjê?
Z pewnoœci¹ nie! Powiedzia³byœ mu zapewne: „Przepra-
szam, ale ja i pan nie mamy ze sob¹ ju¿ nic wspólnego.
Jestem odpowiedzialny tylko wobec nowego w³aœciciela
tego domu. Niestety, pañskie ¿¹dania mnie nie obcho-
dz¹!”. Mia³byœ twarde podstawy, by trwaæ przy swoim i nie
zmieniaæ decyzji, choæby tamten nawet i dziesiêæ razy
na ciebie nalega³ – to gro¿¹c, to krzycz¹c, to schlebiaj¹c.

Dok³adnie tak wygl¹da po³o¿enie cz³owieka, który
przyj¹³ Chrystusa jako swojego Zbawiciela i jest Jego
w³asnoœci¹. Posiada w sobie równie¿ nadal star¹, grzeszn¹
naturê (starego „w³aœciciela” i zarz¹dcê, tj. grzech) i musi
siê z tym liczyæ, ¿e raz po raz bêdzie dopominaæ siê o
swoje rzekome prawa. Co wtedy czyni znêkany wierz¹cy?
- Jak to dobrze, ¿e mo¿e zwróciæ swoj¹ uwagê na nowego,
prawowitego w³aœciciela i u Niego szukaæ pomocy, by sku-
tecznie odprawiæ natrêtnego napastnika. On uczyni to
i zachowa go od z³a.
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Janusza, Konrada

SOBOTA

706

1537

1333

046

21

325 — 40

Ksiêga Psalmów 62,2-3

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od niego
jest zbawienie moje, tylko On jest opok¹ moj¹ i zba-
wieniem moim, twierdz¹ moj¹, przeto siê nie zachwiejê.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego ca³ego Psalmu 62

Rozmyœlania nad Psalmem 62

Psalm 62 pokazuje nam wspania³¹, niezachwian¹ ufnoœæ
do Boga. Co ona tak naprawdê oznacza? Oznacza ¿ycie z
wiary ka¿dego dnia w ¿ywej spo³ecznoœci z Bogiem. Dawid
polega³ jedynie na swoim Bogu (w. 2, 3, 6, 7). Nie poszukiwa³
pomocy u nikogo innego. Tylko u Boga szuka³ schronienia
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w ka¿dej sytuacji. Zaufanie do Boga by³o dla niego najwa¿-
niejsze i zawsze ufa³ Mu w ca³kowitym spokoju.

W wersecie 2 psalmista mówi: „Od niego jest zbawienie
moje”. Jednak Bóg nie zawsze dzia³a od razu, tak, jakbyœmy
tego chcieli. Równie¿ i my musimy siê tego nauczyæ i móc
powiedzieæ razem z Dawidem: „W nim pok³adam nadziejê
moj¹” (w. 6) – Bóg sam wie, kiedy jest w³aœciwy czas, aby
przyjœæ nam z pomoc¹.

Wersety 4 i 5 mówi¹ o tym, ¿e wróg naszych dusz, szatan,
czyni wszystko, aby zachwiaæ nasze zaufanie wobec Boga.
U¿ywa ku temu zarówno swojej mocy (w. 4), jak i prze-
bieg³oœci innych, pos³uguj¹c siê ludŸmi, którzy s¹ wokó³ nas
(w. 5). Dlatego niech s³owa zawarte w wersetach 6-8 bêd¹
i nasz¹ odpowiedzi¹ na wszelkie ataki wroga!

Dawid dzieli³ siê swymi doœwiadczeniami, zachêcaj¹c
innych, aby tak¿e ufali Bogu i do Niego przychodzili ze swoimi
proœbami i problemami (por. Fil. 4,6-7).

W wersetach 9 i 10 jesteœmy ostrzegani przed tym, aby
nie polegaæ na sobie samych i na innych ludziach, ale raczej
na Bo¿ym S³owie i wszystkim, co Bóg przez nie do nas mówi.
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Marka, Cecylii

NIEDZIELA

708

1536

1401

204

22

326 — 39

Który siebie samego z³o¿y³ jako okup za wszystkich.
1. List do Tymoteusza 2,6

Tego dnia chory czu³ siê gorzej ni¿ zazwyczaj. Jego
powieki pozostawa³y zamkniête, a oddech by³ przy-
œpieszony. Nie odpowiada³ ju¿ na stawiane mu pytania.

Chorowa³ od dawna i mia³ 92 lata. Byliœmy przy nim,
jak umiera³. Jego twarz nagle rozjaœni³ niewielki
uœmiech. Jego usta poruszy³y siê, aby wydobyæ kilka
s³ów. Nachyliliœmy siê, aby uchwyciæ to, co chce
powiedzieæ. Mówi³ cicho i z wielkim trudem: „Pod¹¿ajmy
szczêœliwi, bardzo szczêœliwi tam, gdzie przebywaj¹
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wszyscy b³ogos³awieni...”. On pod¹¿a³ ku znanemu
przeznaczeniu. Dotar³ tam w pokoju.

¯yj¹c na ziemi wszyscy jesteœmy w podró¿y.
Posuwamy siê bardzo szybko, a ostatnie etapy podró¿y
wydaj¹ siê trwaæ jeszcze krócej ni¿ poprzednie. Zadajmy
wiêc sobie pytanie: ku jakiemu celowi zmierzamy?

Jest miejsce radoœci, oaza przebywania wszystkich
b³ogos³awionych, ale jest równie¿ miejsce wiecznych
m¹k. Ju¿ dziœ mo¿emy wam powiedzieæ, jaki bêdzie
kres waszej podró¿y. Zale¿y on od tego, co zrobiliœcie
ze swoimi grzechami. Jeœli nie zanieœliœcie ich pod krzy¿,
nie wylaliœcie prze Bogiem swego serca, jeœli nie b³a-
galiœcie Go o przebaczenie i nie uwierzyliœcie w ofiarê
Jezusa Chrystusa, nie zwlekajcie ani chwili -  uczyñcie
to, gdy¿ jesteœcie na drodze zag³ady! Pomiêdzy œwiêtym
i sprawiedliwym Bogiem a cz³owiekiem, grzesznikiem,
jest tylko jeden poœrednik, cz³owiek Chrystus Jezus,
który wyda³ siebie na okup za nas – zwróæcie siê do
Niego (1. Tym. 2, 6)! W ¿aden inny sposób nie mo¿na
byæ zbawionym, bo jest tylko jedna droga - TYLKO PRZEZ
NIEGO: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem
nie ma ¿adnego innego imienia pod niebem, danego
ludziom, przez które moglibyœmy byæ zbawieni” (Dz.
Ap. 4,12).



listopad2015
ws
zs

wk
zk

Adeli, Klemensa

PONIEDZIA£EK

709

1535

1432

324

23

327 — 38

Nie troszczcie siê o nic, ale we wszystkim w modlitwie
i b³aganiach z dziêkczynieniem powierzcie proœby wa-
sze Bogu, a pokój Bo¿y, który przewy¿sza wszelki ro-
zum strzec bêdzie serc waszych i myœli waszych w
Chrystusie Jezusie. List do Filipian 4,6-7

Modlitwa za ca³¹ rodzinê

Pewna matka, wychowana po chrzeœcijañsku, wynio-
s³a z domu zwyczaj wieczornej modlitwy. Ka¿dego dnia
kaza³a powtarzaæ swojemu ma³emu synkowi: „Panie Jezu,
pob³ogos³aw tatusia, pob³ogos³aw mamusiê i daj, ¿ebym
by³ grzecznym dzieckiem!”.
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Pewnego wieczoru, po zakoñczeniu tej zwyczajowej
modlitwy, ch³opiec spojrza³ powa¿nie na matkê: „A ty,
mamusiu, czy ty te¿ siê modlisz?”. - „Tak, czasami”. -
„A tatuœ?” - „Nie wiem, ale jakoœ ciê¿ko mi to sobie
wyobraziæ.” - „Oj - odpowiedzia³o dziecko - taki ma³y
ch³opiec jak ja nie mo¿e przecie¿ modliæ siê za ca³¹ ro-
dzinê. Musicie mi pomóc!”. Te prostolinijne s³owa dziecka
zapisa³y siê g³êboko w sercu matki. Od tamtego czasu
zaczê³a siê modliæ. PóŸniej równie¿ i jej m¹¿ przej¹³ to
zadanie.

Wielu z nas s³ysza³o zapewne to trafne stwierdzenie,
¿e modlitwa jest jak oddech duszy. Utrzymuje j¹ w nie-
ustannym kontakcie z niebem, dok¹d zwracaj¹ siê têskno-
ta i prawdziwe zainteresowanie ka¿dego chrzeœcijanina.
Jej treœæ mo¿e byæ tak ró¿na jak rozmaitymi s¹ nasze
potrzeby. Mo¿e przybieraæ równie¿ przeró¿ne formy –
dziêkczynienia, pieœni chwa³y, proœby, czasami wo³ania
o pomoc albo te¿ intensywnego b³agania. Módlmy siê,
gdy jesteœmy sami, w krêgu rodzinnym lub wspólnie
z wierz¹cymi.

Bóg ceni nasze modlitwy, gdy¿ s¹ one wyrazem
pokornej ufnoœci, jak¹ w Nim pok³adamy i zale¿noœci od
Niego. Uwa¿nie siê im przys³uchuje, a w swoim czasie
i na swój doskona³y sposób wys³uchuje ich.
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Flory, Aleksandry

WTOREK

711

1534

1506

444

24

328 — 37

Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
Psalm 23,1

Mój pasterz

Czy spotka³eœ ju¿ osobiœcie Pana Jezusa? Czy wyzna³eœ
Mu swoje grzechy i uwierzy³eœ w Jego doskona³e dzie³o
na krzy¿u? Jeœli to uczyni³eœ, to z ca³ego serca mo¿esz
powiedzieæ razem z psalmist¹: „Pan jest pasterzem
moim!”.

Szczêœliwym jest ka¿dy cz³owiek, który z czystym
sumieniem mo¿e tak powiedzieæ! Byæ mo¿e nie bêdzie
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mia³ ³atwego ¿ycia, ale posiada osobist¹ relacjê z Jezusem
Chrystusem. Wie, ¿e Pan jest jego Pasterzem i ¿e zawsze
bêdzie siê o niego troszczy³.

„Niczego mi nie braknie” - te s³owa wynikaj¹ z posia-
dania wspania³ej relacji z Jezusem Chrystusem. Byæ mo¿e
nie zawsze bêdzie nam ³atwo tak powiedzieæ, a raczej
bêdziemy wyliczaæ, ile rzeczy nam brakuje. Taka ju¿ jest
natura cz³owieka. Na przyk³ad: ktoœ nie ma ¿ony, jakieœ
ma³¿eñstwo nie mo¿e mieæ dzieci, natomiast inne posiada
dzieci, ale brakuje mu si³y i cierpliwoœci do wychowywania
ich. Prawdopodobnie ka¿dy z nas móg³by wymieniæ wiele
takich braków w swoim ¿yciu. Ale w Psalmie 23 nie czyta-
my: „trochê mi brakuje”, ale w pe³ni wiary psalmista
mówi: „niczego mi nie braknie”.

Wierz¹cy wykupieni œwiêt¹ krwi¹ Baranka, gdy znaj-
duj¹ siê w trudnej sytuacji w swoim ¿yciu, zawsze mog¹
pamiêtaæ, ¿e maj¹ wiernego Pasterza, który im pomaga.
Dziêki temu mog¹ z ufnoœci¹ spogl¹daæ w przysz³oœæ. Maj¹
pewnoœæ, ¿e Pan zawsze bêdzie sta³ przy nich i dopomo¿e
im w trudnych chwilach, dlatego nie boj¹ siê postawiæ
kolejnego kroku. Z odwag¹ mog¹ powiedzieæ te znacz¹ce
s³owa: „Niczego mi nie braknie”.
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Erazma, Katarzyny

ŒRODA

713

1533

1545

602

25

329 — 36

Przyjdzie Bóg nasz, a nie bêdzie milcza³; ogieñ przed
twarz¹ jego bêdzie po¿era³, a oko³o niego powstanie
wicher gwa³towny. BG, Ksiêga Psalmów 50,3

Chocia¿ przyjœcie, o którym mówi prorok, nie jest
przyjœciem Pana po wierz¹cych, lecz w celu ustanowienia
Jego królestwa na ziemi, jest to chwila, której powinni
oni gorliwie wygl¹daæ. Jak¿e chwalebny i uroczysty bêdzie
dzieñ, w którym Pan os¹dzi narody! Usunie wszystko, co
znies³awia Jego imiê, a w miejsce otaczaj¹cej nas
nieprawoœci ustanowi tysi¹cletnie królestwo sprawiedli-
woœci i pokoju. Dla wielu dzieñ ten bêdzie jednak dniem
tragicznym – aby uczyniæ zadoœæ swym œwiêtym, niezmien-
nym zasadom, Pan stanie siê wykonawc¹ zas³u¿onego
wyroku.
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Jak¿e otrzeŸwiaj¹c¹ jest myœl, ¿e Pan bêdzie s¹dzi³
i nie bêdzie milcza³. Jeszcze dzisiaj siê powstrzymuje, ale
nadchodzi nieub³aganie dzieñ, w którym Jego teraŸniejsze
cierpliwe milczenie na zawsze bêdzie nale¿a³o do prze-
sz³oœci. Dzieñ ³aski i mi³osierdzia dobiegnie wkrótce koñca!
Jego s¹d, choæ straszny, bêdzie sprawiedliwy. Nikt siê przed
Nim nie ostoi. Nie bêdzie takiego, który mia³by œmia³oœæ
zabraæ g³os w swej obronie czy podwa¿aæ Jego wyroki,
gdy bêdzie s¹dzi³ z trybuna³u swojej œwiêtoœci (Ps. 47,8).
Bóg boleje nad nieuchronnoœci¹ s¹du, gdy¿ jest on Jego
dziwnym dzie³em, obcym Jego mi³osiernej naturze (Izaj.
28,21). Jednak Jego sprawiedliwoœæ domaga siê sprawie-
dliwego s¹du.

Jak wdziêcznym mo¿e byæ ka¿de dziecko Bo¿e, ¿e
Pismo zapewnia: „Nie ma ¿adnego potêpienia dla tych,
którzy s¹ w Chrystusie Jezusie” (Rzym. 8,1). Bo¿a rêka
nie podniesie siê w skazuj¹cym geœcie przeciwko tym, któ-
rzy oparli siê we wierze na dziele Pana Jezusa. On sta³ siê
dla nich wybawc¹ od nadchodz¹cego gniewu (1. Tes. 1,10).
Pomyœlmy jednak o tysi¹cach ludzkich dusz, którym gro¿¹
surowe wyroki Pana, jakie wypowie w œwiêtym gniewie
przeciwko odsuwaj¹cym ofertê ³aski, gdy skoñczy siê czas
Jego milczenia. Skoro nadchodzi dzieñ, w którym Pan nie
bêdzie milcza³, to dzisiaj musi byæ dzieñ, w którym my nie
mo¿emy milczeæ. Przyjmijmy to powa¿ne napomnienie:
„Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie!” (Izaj. 62,6).
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Delfiny, Konrada

CZWARTEK

714

1532

1630

716

26

330 — 35

(…) obuwszy nogi, by byæ gotowymi do zwiastowania
ewangelii pokoju.

List do Efezjan 6,15

Obuwie gotowoœci do zwiastowania
ewangelii pokoju

Radosna nowina wysz³a od „Boga pokoju“. Na pod-
stawie ofiary Chrystusa zwiastuje ona ludziom pokój.
Pozwala ka¿demu, kto tylko szczerze tego pragnie,
posiadaæ ów prawdziwy pokój na wyci¹gniêcie rêki i jest
gotowa natychmiast mu go udzieliæ.

Przepasany prawd¹ wierz¹cy, który w³o¿y³ wysi³ek
w przywdzianie pancerza sprawiedliwoœci (Efez. 6,14),
znajdzie na swych nogach równie¿ obuwie gotowoœci do
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zwiastowania ewangelii pokoju. Na podstawie dzie³a
Chrystusa posiada nie tylko pokój z Bogiem, ale za¿ywa
równie¿ niezm¹conej spo³ecznoœci z Bogiem pokoju. Pokój
wype³nia po brzegi jego serce, sprawiaj¹c, ¿e gotów jest
ka¿demu napotkanemu na swej drodze cz³owiekowi zwia-
stowaæ ewangeliê. „O jak piêkne s¹ nogi tych, którzy zwia-
stuj¹ dobre nowiny!” Choæ mo¿e ¿¹æ za to na tym œwiecie
nienawiœæ zamiast mi³oœci, wrogoœæ zamiast wdziêcznoœci,
mimo to ¿yje, na ile to od niego zale¿y, ze wszystkimi
ludŸmi w pokoju (por. Rzym. 10,15; 12,18).

Dlaczego œwiat jest wype³niony po brzegi niepoko-
jem, zwad¹ i zwaœnieniem? – Dlatego, ¿e ludzie walcz¹
o ziemskie dobra i materialne korzyœci, gdy¿ ich samolub-
ne, chciwe, rz¹dne posiadania racji i honorów serca zaz-
droszcz¹ ci¹gle innym, szukaj¹c pozycji zawsze o szczebel
wy¿szej ni¿ ta, któr¹ posiadaj¹ inni. ¯yj¹c w takim nie-
sprzyjaj¹cym otoczeniu, wierz¹cy ma wznios³y przywilej
roztaczania wokó³ ³agodnego powiewu, tchnienia
przepe³nionego atmosfer¹ pokoju prosto z nieba.

Z braku czujnoœci zdarza siê jednak czêsto, ¿e stoimy
bez tego „obuwia” wpoœród wrogiego otoczenia. Tak ³at-
wo pojawiaj¹ siê i u nas niezadowolenie, z³e nastawienie
czy urazy. Diabe³ – odwieczny wróg – pos³uguje siê tym,
aby w naszym w³asnym domu, wœród wierz¹cych czy w
kontaktach z innymi ludŸmi wywo³aæ niezgodê i waœnie.
Och, jak¿e wtedy tryumfuje! Jak¿e wa¿ne jest wiêc to
„obuwie” – element podarowanej nam Bo¿ej zbroi!
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Waleriana, Wirgiliusza

PI¥TEK

716

1531

1723
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331 — 34

(…) zwiastowa³ duchom bêd¹cym w wiêzieniu, które
niegdyœ by³y niepos³uszne, gdy Bóg cierpliwie czeka³
za dni Noego, kiedy budowano arkê, w której tylko
niewielu, to jest osiem dusz, ocala³o...

1. List Piotra 3,19-20

Tylko oœmioro ludzi uwierzy³o temu, co Duch Bo¿y
objawi³ Noemu o nadchodz¹cym s¹dzie. Tylko tych
oœmioro ocala³o w arce przed szalej¹cymi wodami potopu.
Arka ta by³a jedynym miejscem azylu dla ka¿dego, kto
da³ wiarê wypowiedzianemu przez Boga s³owu.

Równie¿ i dziœ Bóg zapowiada w Biblii, swoim S³owie,
s¹d. Mówi, ¿e niebo i ziemia przemin¹. Jak za czasów
Noego, tak i dzisiaj, nie brak szyderców, którzy nie chc¹
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temu uwierzyæ i z drwin¹ odnosz¹ siê do tych zapowiedzi.
Nie przemawia do nich równie¿ niezbity fakt, ¿e ca³y
przedpotopowy œwiat bezpowrotnie zgin¹³, zgodnie ze
s³owem Boga, zalany wod¹. Naœmiewaj¹ siê ze S³owa
Bo¿ego, poniewa¿ nie chc¹ nic s³yszeæ o tym, ¿e
teraŸniejsze niebo i ziemia mia³yby zostaæ dotkniête
dniem „s¹du i zag³ady bezbo¿nych ludzi” (czyt. 2. Piotra
3,3-10).

Nieszczêœnicy! Wkrótce ucichn¹ ich kpiny, zamilkn¹
szydercze g³osy, gdy d³ugi dzieñ zbawienia, w którym
Bóg okazuje sw¹ wielk¹ cierpliwoœæ, dobiegnie koñca
i wype³ni siê Jego surowe S³owo. Bêd¹ musieli doœwiad-
czyæ, ¿e „straszna to rzecz wpaœæ w rêce Boga ¿ywego”
(Hebr. 10,31).

Bogu niech bêd¹ dziêki! Dla ka¿dego, kto wierzy
S³owu Bo¿emu i szczerze przyznaje, ¿e zas³u¿y³ na spra-
wiedliwy wyrok, istnieje jedna droga skutecznej ucieczki
przed s¹dem. Ale to tylko jedna droga, któr¹ jest Jezus
Chrystus, ten ukrzy¿owany.

„I nie ma w nikim innym zbawienia;
albowiem nie ma ¿adnego innego imienia
pod niebem, danego ludziom, przez które

moglibyœmy (w³aœc. musimy) byæ zbawieni.”
(Dz. Ap. 4,12)
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Zdzis³awa, Grzegorza

SOBOTA

717

1530

1821

919
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332 — 33

Wstañ, udaj siê do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwias-
tuj mu poselstwo, które ci przekazujê. Wtedy Jonasz
wsta³ i uda³ siê do Niniwy, wed³ug s³owa Pana (...) i wo-
³a³ tak: Jeszcze czterdzieœci dni pozostaje do zburzenia
Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga,
og³osili post i oblekli siê we w³osiennice, wielcy i mali.

Bóg nigdy nie zmienia swoich planów. Jego posta-
nowienia zawsze siê wype³niaj¹. Cz³owiek wierz¹cy mo¿e
zboczyæ z prostej drogi Pana, jednak fakt ten nigdy nie
zniszczy Bo¿ych planów. Mo¿e jedynie odwlec ich reali-
zacjê. Zaœ osoba, która zesz³a z w³aœciwej œcie¿ki, musi
ponieœæ konsekwencje swojego czynu. Te wszystkie prawdy
poznajemy patrz¹c na ¿ycie Jonasza.

Ksiêga Jonasza 3,2-5
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Bo¿e polecenie dla Jonasza, gdy po raz drugi zosta³
pos³any do Niniwy, by³o takie samo jak wczeœniej. Tym
razem prorok us³ucha³ s³ów Pana. Po d³ugiej podró¿y dotar³
na miejsce. Niniwa by³a ogromnym miastem. Mo¿emy to
wywnioskowaæ z faktu, ¿e aby przejœæ je wzd³u¿, potrzebne
by³y a¿ trzy dni. Miasto pe³ne bezbo¿noœci, przemocy oraz
ba³wochwalstwa: tak wygl¹da³o pole misyjne Jonasza. Mia³
on zapowiedzieæ s¹d mieszkañcom tego wielkiego miasta:
„Jeszcze czterdzieœci dni pozostaje do zburzenia Niniwy!”
(werset 4).

Te czterdzieœci dni by³o dla mieszkaj¹cych tam ludzi
szans¹, aby mieli czas na pokutê i wyznanie swoich
grzechów. I co siê sta³o? Mieszkañcy Niniwy uwierzyli w
Boga i pokutowali (Ew. Mateusza 12,41). Nie tylko
pojedyncze osoby siê nawróci³y, lecz ca³a ludnoœæ miasta
razem z królem porzuci³a swoj¹ z³¹ drogê i wo³a³a do Boga
o ³askê.

Bóg zwa¿a i reaguje na ka¿de szczere wyznanie. Tak
uczyni³ i w tym przypadku. Nie dopuœci³ do wype³nienia
zapowiedzianego s¹du. Niestety, to zwrócenie siê do Boga
nie by³o trwa³e. Oko³o 100 lat póŸniej inny prorok musia³
znów powiedzieæ o Niniwie: „Biada krwawemu miastu!
Wszystko w nim jest oszustwem, pe³no w nim ³upu, nie
ma koñca grabie¿y!” (Nah. 3,1).
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B³a¿eja, Darii

NIEDZIELA

719

1529

1924
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333 — 32

Obci¹¿y³eœ mnie swoimi grzechami, utrudzi³eœ mnie
swoimi przewinieniami. Ja, jedynie Ja, mogê przez
wzgl¹d na siebie zmazaæ twoje przestêpstwa i twoich
grzechów nie wspomnê. Ksiêga Izajasza 43,24-25

„Grzech” jest pojêciem moralnym. Nie jest przy tym
przekroczeniem jakiejœ b³ahej i ludzkiej regu³y. „Grzech”
oznacza przestêpstwo moralne, ma³e czy du¿e, ka¿dego
rodzaju odchylenie od nadanego przez Boga moralnego
wzorca.

Mo¿emy zgrzeszyæ zarówno przeciwko Bogu, jak
i wobec ludzi. Dlatego mo¿na siê zastanawiaæ, dlaczego
s³owo to tak dalece wysz³o z dzisiejszego u¿ycia. Czemu
wiêkszoœæ ludzi uwa¿a je za tak przestarza³e i chcia³oby
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zupe³nie skreœliæ ze swojego s³ownika? A przecie¿ nawet
ludzie, którzy obstaj¹ uparcie przy tym, ¿e nie ma Boga,
przyznaj¹, ¿e posiadaj¹ pewne moralne zobowi¹zania
wzglêdem innych ludzi, których ³amanie hañbi i wewnê-
trznie obci¹¿a – bo jest w³aœnie grzechem. Sk¹d zatem
taka niechêæ do tego s³owa?

Przyczyna le¿y w tym, ¿e z chwil¹, w której postana-
wiamy nie uznawaæ sprawiedliwych moralnych wymogów
Boga, zaczynamy wyzbywaæ siê jednoczeœnie tego
niewygodnie ci¹¿¹cego, absolutnego wzorca postêpo-
wania wobec otaczaj¹cych nas ludzi. A¿ nadto dobrze
wiemy, ¿e odnoœnie ziemskich ustaw i kodeksów wiêkszoœæ
ludzi postêpuje zgodnie z dewiz¹: „Wszystko jest dozwo-
lone. Najwa¿niejsze jest tylko, ¿eby siê nie daæ przy³a-
paæ”. Czyni¹c tak jednak, sukcesywnie obni¿amy aktualny
poziom norm moralnych i zmierzamy ku strasznemu,
nieuchronnemu upadkowi. Staczamy siê na dno. Poniewa¿
tak jest, miarodajna norma moralna, na której mo¿na
pewnie siê oprzeæ, musi zatem pochodziæ spoza granic
ludzkiego chwiejnego myœlenia – jedynie od Boga. On
jest instancj¹, która stwierdza zaistnienie i pope³nienie
grzechu i która mo¿e przebaczaæ. Poœwiadcza to zacyto-
wany powy¿ej wiersz biblijny. Wszyscy powinniœmy siê
nad tym g³êboko zastanowiæ, równie¿ najbardziej scep-
tycznie nastawieni wobec  tematu grzechu czytelnicy tego
kalendarza.
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Andrzeja, Justyny

PONIEDZIA£EK

720

1528

2029

1045

30

334 — 31

Kto mówi: Znam go, a przykazañ jego nie zachowuje,
k³amc¹ jest i prawdy w nim nie ma. 1. List Jana 2,4

Pewien wierz¹cy lekarz opowiada³, ¿e uœwiadamia
sobie oko³o piêædziesiêciu takich przypadków, w których
œmiertelnie chorzy – jakby siê zdawa³o – pacjenci, z medycz-
nego punktu widzenia bez jakichkolwiek szans na wy-
zdrowienie, naraz nawrócili siê u progu œmierci i krótko po
tym, wbrew wszelkim oczekiwaniom, wyzdrowieli. Ale co
jeszcze bardziej zdumiewaj¹ce, ¿e z owych piêædziesiêciu
przypadków tylko w trzech pacjenci ci naprawdê udowod-
nili w póŸniejszym postêpowaniu, ¿e ich zwrot do Boga
by³ szczery i autentyczny. Ca³a reszta nied³ugo póŸniej
powróci³a do swego wczeœniejszego ¿ycia. Ich serca nie
zosta³y dotkniête, nie doznali prawdziwego duchowego
odrodzenia, nie narodzili siê na nowo, jak mówi Biblia. Ich
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wyznanie bazowa³o tylko na uczuciach i emocjach – wypo-
wiedzieli je pod naporem przyt³aczaj¹cych okolicznoœci. To
do nich S³owo Bo¿e zwraca siê z powa¿nym ostrze¿eniem:
„Nie b³¹dŸcie, Bóg nie da siê z siebie naœmiewaæ” (Gal. 6,7).

Niegdyœ pewien umieraj¹cy poprosi³ o wizytê duszpa-
stersk¹. Duszpasterz wskaza³ mu wyraŸnie na krzy¿ Chry-
stusa i Jego zastêpcz¹ œmieræ na Golgocie. Zdawa³o siê, ¿e
chory uchwyci³ siê tej prawdy. Odwiedzaj¹cy cieszy³ siê,
¿e jego ów biedny chory i umieraj¹cy cz³owiek otrzyma³
przebaczenie grzechów i pokój z Bogiem. Krótko póŸniej
w stanie tego chorego zupe³nie nieoczekiwanie nast¹pi³a
znaczna poprawa. Wierz¹cy, który wskaza³ mu uprzednio
na Jezusa Chrystusa, napomnia³ go, aby równie¿ i teraz,
gdy wraca do si³ i posiada radosn¹ perspektywê dalszego
¿ycia, trzyma³ siê mocno prawdy o krzy¿u. „Ach”, odpowie-
dzia³ chory, „to ju¿ mi nie jest potrzebne. Czujê, ¿e ca³-
kiem wyzdrowiejê!”.

Co nale¿y myœleæ o takich „nawróceniach”? To prawda,
¿e pokuta i wiara w Jezusa Chrystusa s¹ bardzo wa¿ne.
Ale jeœli nie dokonuj¹ siê w sercu, lecz s¹ obecne jedynie
na ustach, nie mo¿na oczekiwaæ, ¿e w ¿yciu cz³owieka,
który je wyznaje, cokolwiek siê zmieni. Gdy ktoœ twierdzi,
¿e siê nawróci³, musi udowodniæ ca³ym swym ¿yciem, ¿e
tak jest naprawdê. Jego postêpowanie poka¿e, czy jego
wyznanie jest autentyczne, czy te¿ jest k³amstwem. Jak¿e
niebezpieczne i zwodnicze jest przekonanie, ¿e zawsze
mo¿na nawróciæ siê jeszcze na ³o¿u œmierci! Nie bez powodu
Biblia mówi: „Dziœ, jeœli g³os us³yszycie, nie zatwardzajcie
serc waszych” (Hebr. 4,7).
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Natalii, Eligiusza
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Gdy id¹ przez wysch³¹ dolinê, wydaje im siê obfi-
tuj¹c¹ w Ÿród³a.

Ksiêga Psalmów 84,7

Bóg dolin

Dolina Bekaa. Bekaa znaczy p³acz, ³zy. Jest to ¿yzna
dolina w Libanie, gdzie sezonowo wysychaj¹ Ÿród³a.
Synowie Koracha mówi¹c o niej stosuj¹ pewn¹ grê s³ów.
Dolina nazywa siê p³acz i wysychaj¹ tam Ÿród³a, a jednak
jest ¿yzna i obfituj¹ca. Jest to trafne zobrazowanie
naszego ¿ycia we wierze. Cz³owiek, który ufa Bogu,
mimo ³ez i trudnych warunków ¿ycia mo¿e w sposób
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radosny i owocny s³u¿yæ Bogu. Wspomnijmy choæby
Annê, matkê proroka Samuela, która przez lata znosi³a
zadawanie bólu ze strony Peniny. W rodzinach chrze-
œcijañskich p³ynie wiele ³ez niewidocznych dla innych,
ale Bóg widzi ka¿d¹ z nich i czuje dr¿enie ka¿dego serca.

Dolina Achor. Pod dowództwem Jozuego Izrael
w cudowny sposób zdoby³ Jerycho, ale zaraz poniós³
klêskê pod Aj. Dlaczego tak siê sta³o? Z powodu grzechu
Achana. Z powodu kradzie¿y dokonanej przez jednego
cz³owieka ucierpia³ ca³y naród. Ostatecznie Achan, nie
mog¹c siê ju¿ ukryæ, wyzna³ swój grzech, ale musia³
ponieœæ surowy s¹d. Dolina Achor mówi o wyznaniu grze-
chów. Szczera, nie wymuszona pokuta otwiera drzwi
dla obfitego dzia³ania Bo¿ej ³aski, jak zapowiada póŸniej
prorok Ozeasz: „Z doliny Achor uczyniê bramê nadziei”.
W pewnym zborze bracia publicznie wyznali swój grzech
i ju¿ po nied³ugim czasie Bóg sprawi³, ¿e dziêki temu
dwa ma³¿eñstwa nawróci³y siê do Pana.

(c.d. jutro)
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Pauliny, Balbiny

ŒRODA
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336 — 29

Gdy id¹ przez wysch³¹ dolinê, wydaje im siê obfi-
tuj¹c¹ w Ÿród³a.

Ksiêga Psalmów 84,7

Bóg dolin

Dolina Beraka. W 2 Ksiêdze Kronik 20 znajdujemy
opis obrony Jehoszafata, króla Judzkiego, przed Moabit-
ami i Ammonitami. Orê¿em jego armii sta³ siê hymn
pochwalny: „Wys³awiajcie Pana, albowiem na wieki trwa
³aska Jego!”. Wielu z nas uwa¿a, ¿e œpiewaæ mo¿na tylko
w czasie radosnym, jednak Izraelici zaczêli œpiewaæ
w chwili trwogi, a wtedy Pan sprowadzi³ klêskê na ich
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wrogów. Odt¹d miejsce to nazwano Dolin¹ Beraka, czyli
Dolin¹ B³ogos³awienia, dlatego ¿e synowie izraelscy
b³ogos³awili tam Pana i sami doœwiadczyli b³ogos³a-
wieñstwa. Niech i nasza wiara w codziennych, czasem
beznadziejnych sytuacjach ¿yciowych, wyra¿a siê w ten
prosty sposób - przez œpiewanie pieœni na czeœæ Pana,
a On da nam zwyciêstwo.

Dolina Solna. Dawid mia³ gor¹ce serce dla Boga.
Z tego powodu otacza³o go wielu przeciwników: Fili-
styñczycy, Moabici, Aramejczycy, Ammonici, Amalekici.
Po pokonaniu ich wszystkich pobi³ jeszcze Edomitów
w Dolinie Solnej (2. Sam. 8, 13). Czasem wydaje siê
nam, ¿e Bóg dopuszcza zbyt wiele w naszym ¿yciu, cios
za ciosem, jak to powiedzia³ Job. Mo¿emy byæ jednak
pewni, ¿e Ojciec wiecznoœci dok³adnie wie, ile mo¿emy
znieœæ i nawet jeœli czujemy coœ wrêcz przeciwnego, to
mo¿emy Jemu zaufaæ. Nasz Pan ma upodobanie w prze-
prowadzaniu nas przez doliny. Bo¿a rêka szczególnie
wtedy jest wyraŸnie widoczna. WeŸmy tê obietnicê Pana
dla siebie: „Ka¿da dolina niech bêdzie podniesiona”
(Izajasz 40,4).
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Franciszka, Ksawerego
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Zmêczonemu daje si³ê, a bezsilnemu moc w obfitoœci.
M³odzieñcy ustaj¹ i mdlej¹, a pacholêta potykaj¹ siê
i upadaj¹, lecz ci, którzy ufaj¹ Panu, nabieraj¹ si³y, wzbi-
jaj¹ siê w górê na skrzyd³ach jak or³y, biegn¹, a nie mdlej¹,
id¹, a nie ustaj¹. Ksiêga Izajasza 40,29-31

Widzimy tu to, co ponadnaturalne, skontrastowane
z naturalnym, a to, co Bo¿e, przeciwstawione temu, co
ludzkie. Cz³owiek potrzebuje polegaæ bezgranicznie na
Bogu – niewyczerpalnym Ÿródle zasobów i pozostawaæ w
zale¿noœci od Niego.

Starotestamentowi wierz¹cy dostarczaj¹ nam licz-
nych dowodów na to, jak dog³êbnie odczuwali potrzebê
czerpania z tego Ÿród³a. Wierz¹cy dzisiejszych czasów
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zdaj¹ siê kompletnie o tym zapominaæ. Zród³o wiecznej,
niezwiêd³ej si³y – Ÿród³o ¿ycia – jest w praktyczny sposób
ignorowane. Prastare góry s¹ niczym igraszka w Jego rê-
kach (Hab. 3,6-7), a mimo to praktyka pokazuje, ¿e nie
uznaje siê Go za wystarczaj¹co godnego zaufania, aby
na Nim ca³kowicie polegaæ.

Jak bardzo potrzebujemy polegaæ na Panu! Dlaczego?
– Poniewa¿ znajdujemy siê w bezpoœrednim i nieunik-
nionym kontakcie z ziemi¹. Podobnie jak urz¹dzenia elek-
tryczne, mamy jakby zabieraj¹ce nam energiê „uziemie-
nie”. Nieustannie tracimy si³ê. Nie zapominajmy, ¿e Bóg
jest Ÿród³em wszelkiej mocy – materialnej i duchowej.

Ci, którzy ufaj¹ Panu, zostaj¹ przeniesieni do innej
sfery. Wzbijaj¹ siê w górê jak or³y, przeciwnie ziemskiemu
przyci¹ganiu, docieraj¹c do wy¿szych sfer. Orze³ ¿yje w
przestworzach i tylko gdy to konieczne zni¿a siê ku
ni¿szym sferom. My zaœ zdajemy siê ¿yæ zbyt czêsto na
nizinach, zaœ jedynie nagleni pal¹c¹ potrzeb¹ zwracamy
siê ku górze. Poleganie na Bogu jest odruchem nowej
natury i winno byæ dla nas czymœ oczywistym, a nie spora-
dycznym i wymuszonym.

Orze³ rezyduje w górze. Bóg chce, by Jego dzieci
by³y jak or³y szybuj¹ce w górnych przestworzach, b³yska-
wiczne i niedoœcignione, niestrudzenie wykonuj¹ce powie-
rzon¹ im pracê. Porzuæ sw¹ niemoc i oprzyj siê na wszech-
mocy Twego Pana!
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Barbary, Bernarda
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Star³em jak ob³ok twoje wystêpki, a twoje grzechy
jak mg³ê.

Ksiêga Izajasza 44,22

Czy obserwowa³eœ ju¿ kiedyœ, jak chmury burzowe
zostaj¹ przepêdzone przez wiatr, jak ustêpuje przygnê-
biaj¹ca ciemnoœæ, ods³aniaj¹c b³êkitne niebo i jasne
promienie s³oñca? Czy chcia³byœ, aby i w Twoim ¿yciu za-
sz³a taka zmiana? Bóg mówi, ¿e to jest mo¿liwe! „Star³em
jak ob³ok twoje wystêpki, a twoje grzechy jak mg³ê.”

Jeœli jesteœmy szczerzy, z pewnoœci¹ przyznamy, ¿e
przez grzech zapanowa³a w naszym ¿yciu przyt³aczaj¹ca
ciemnoœæ. Biblia pokazuje nam jasno, jak bardzo cierpimy
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pod skutkami grzechu: „Zap³at¹ za grzech jest œmieræ”.
Znajdujemy siê pod wyrokiem sprawiedliwego s¹du.
Z powodu naszych grzechów zas³ugujemy na œmieræ, ale
Bóg kieruje do nas ofertê ³aski – chce umorzyæ nasze
wszystkie „d³ugi” i podarowaæ nam cudowny „dar ³aski”
- ¿ycie wieczne (Rzym. 6,23).

Dlaczego Bóg mo¿e to uczyniæ? Bo odda³ na krzy¿
swojego Syna za nasze grzechy: „Bóg zaœ daje dowód
swojej mi³oœci ku nam przez to, ¿e kiedy byliœmy jeszcze
grzesznikami, Chrystus za nas umar³” (Rzym. 5,8).
Chrystus przela³ za nas swoj¹ krew – jedynie ona mo¿e
wymazaæ nasze grzechy: „Krew Jezusa Chrystusa, Syna
jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu” (1. Jana 1,7).

Czy nie pragniesz, aby Bóg na mocy krwi Jezusowej
star³ równie¿ i Twoje winy, abyœ móg³ spêdziæ u Niego
„bezchmurn¹” wiecznoœæ? Uczyni to, jeœli w szczerej
pokucie wyznasz Mu swe grzechy: „Jeœli wyznajemy
grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuœci
nam grzechy, i oczyœci nas od wszelkiej nieprawoœci”
(1. List Jana 1,9).
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Sabiny, Krystyny
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List do Rzymian 6,4.6.11

Pogrzebani tedy jesteœmy wraz z nim przez chrzest w
œmieræ, abyœmy jak Chrystus wskrzeszony zosta³ z mart-
wych przez chwa³ê Ojca, tak i my nowe ¿ycie prowadzili.
Wiedz¹c to, ¿e nasz stary cz³owiek zosta³ wespó³ z nim
ukrzy¿owany, aby grzeszne cia³o zosta³o unicestwione,
byœmy ju¿ nadal nie s³u¿yli grzechowi;
Podobnie i wy uwa¿acie siebie za umar³ych dla grzechu,
a za ¿yj¹cych dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego Listu do Rzymian 6,1-11

Nasz stan przed Bogiem by³ beznadziejny. Pan Jezus
zosta³ na krzy¿u uczyniony za nas grzechem, gdy¿ tylko

Rozmyœlania nad Listem do Rzymian 6,1-11
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On móg³ ponieœæ œmieræ, na któr¹ myœmy zas³u¿yli. Przez
to Bóg ostatecznie rozprawi³ siê z naszym starym cz³o-
wiekiem. Mo¿emy teraz uto¿samiæ siê ze œmierci¹ Pana.
Czy¿ nie wyraziliœmy tego przez chrzest? Gdy zostaliœmy
zanurzeni, wyznaliœmy, ¿e miejsce naszego starego cz³o-
wieka jest w grobie.

Ale tak samo, jak Pan Jezus nie pozosta³ w grobie,
lecz zmartwychwsta³, tak i my powinniœmy teraz ¿yæ tym
nowym ¿yciem, które otrzymaliœmy przez zmartwych-
wstanie. Co to dla nas oznacza w kontekœcie grzechu? Nie
musimy byæ wiêcej s³ugami grzechu. Ten stary mistrz (czyli
grzech albo nasza stara natura) nie jest ju¿ przewodnikiem
w naszym ¿yciu, lecz jest nim Pan. Zwróæmy uwagê, w ja-
ki sposób siê o tym mówi w tym fragmencie: zmar³y nie
zwa¿a na polecenia swojego mistrza. To, ¿e umarliœmy dla
grzechu (w.2), ma siê urzeczywistniaæ w naszym ¿yciu:
„podobnie i wy uwa¿ajcie siebie za umar³ych dla grzechu,
a za ¿yj¹cych dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
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Miko³aja, Emiliana
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Nie ma równego tobie miêdzy bogami, Panie, i nie ma
takiego dzie³a, jak twoje.

Ksiêga Psalmów 86,8

Bóg  Biblii (1)

Wci¹¿ na nowo zachêcamy wszystkich do oso-
bistego czytania Biblii. Jednak dla wielu ju¿ pierwszy
rozdzia³ jest twardym orzechem do zgryzienia. Czy-
tamy tu: "Na pocz¹tku stworzy³ Bóg niebo i ziemiê".
Sens tego zdania jest wystarczaj¹co jasny, jednak ludzi
drêcz¹ nieustannie w¹tpliwoœci, co do prawdziwoœci
tego zdania lub co najmniej sposobu, w jaki Bóg stwo-
rzy³ materialny œwiat. Pytaj¹: Czy musimy traktowaæ
to a¿ tak dos³ownie?
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Bóg Biblii podkreœla Sw¹ stwórcz¹ moc. W Nowym
Testamencie Pan Jezus Chrystus potwierdza, ¿e Adam
i Ewa byli historycznymi postaciami (Ew. Marka 10,6.7).
Bóg nasz ró¿ni siê znacznie od obiegowych pogl¹dów o
Jego istocie. Jest On opisany jako ¿ywy Bóg, który rzek³
i sta³o siê (Psalm 33,9). Zwraca siê On do Joba, jednego
z najstarszych patriarchów Starego Testamentu, tymi
s³owy, "Gdzie by³eœ, gdy zak³ada³em ziemiê?" (Ks. Joba
38,4). Ale jest On te¿ Bogiem, który troszczy siê o nas
ludzi, i który nas umi³owa³. Teraz, zanim zapytamy, czy
On jest naprawdê "Bogiem mi³oœci", nie zapomnijmy,
¿e w swej doskona³ej sprawiedliwoœci jest najwy¿szym
uprawnionym, by karaæ.

Jeœli twoja koncepcja Boga zosta³a "ostudzona"
przez to, co mówi Biblia o Nim, to byæ mo¿e zdasz sobie
teraz sprawê z tego, ¿e do tej pory by³eœ oszukiwany.

W proroctwach Jeremiasza Bóg szydzi z bo¿ków,
fa³szywych bogów, których pokolenie tamtych czasów
wymyœli³o dla siebie: "Nie bójcie siê ich, bo nie mog¹
szkodziæ, lecz nie mog¹ te¿ nic dobrego uczyniæ" (Jer.
10,5). To surowo odnosi siê do zmyœlonych ludzkich
koncepcji o Bogu w dzisiejszych czasach. Biblia mówi
nam o Nim, jakim On jest naprawdê.
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Marcina, Ambro¿ego

PONIEDZIA£EK

730

1524

251

1341

7

341 — 24

Panie! Ciebie wyczekuje moje serce, pokrzep mojego
ducha i uzdrów mnie, o¿yw mnie! (…) Ty zachowa³eœ
duszê moj¹ od do³u zag³ady, gdy¿ poza siebie rzuci³eœ
wszystkie moje grzechy. Ksiêga Izajasza 38,16-17

„Jak siê masz?” – Tak brzmi powszechnie znane
pozdrowienie, którym pos³uguj¹ siê na co dzieñ ludzie
na niemal ca³ym œwiecie. Zwykle udzielamy równie ba-
nalnej odpowiedzi: „Dziêkujê, dobrze”, nawet jeœli nie
zawsze jest ona zgodna z prawd¹. Nie chcemy obarczaæ
pytaj¹cego naszymi problemami. Poza tym jesteœmy prze-
konani, ¿e one wcale go nie obchodz¹, a zadane pytanie
jest nie tyle objawem szczerego zainteresowania, lecz
zwyk³¹, wyuczon¹ grzecznoœci¹. Do tego dochodzi jeszcze
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fakt, ¿e nawet gdyby tak nie by³o, to nasz rozmówca
z pewnoœci¹ i tak nie bardzo potrafi³by nam pomóc. Z te-
go powodu szybko zmieniamy temat.

Niemniej jednak jest Ktoœ, kto naprawdê szczerze
siê Tob¹ interesuje i pragnie Twojego dobra. Co wiêcej,
ma absolutne prawo, aby znaæ szczegó³y Twojego ¿ycia.
Zna je, nawet jeœli je przed Nim ukrywasz. WyobraŸ sobie,
¿e Bóg zada³by Ci dziœ pytanie: „Czy wszystko u Ciebie
w porz¹dku, w ka¿dej sprawie? W Twojej rodzinie, w za-
wodzie, w Twoim sercu...? Czy jesteœ szczêœliwy, bez obaw
spogl¹dasz w przysz³oœæ i w nadchodz¹c¹ wiecznoœæ?”.

Boga nie jesteœmy w stanie zbyæ oklepan¹ odpo-
wiedzi¹. On siê nie da nabraæ i oszukaæ. Ale to jedno mo-
¿esz wiedzieæ – On posiada szczere, dog³êbne zaintere-
sowanie ka¿dym cz³owiekiem z osobna, poniewa¿ nas
kocha. Dlatego te¿ ka¿dy powinien przyznaæ przed Nim
bez krêtactwa, jak w rzeczywistoœci wygl¹da jego ¿ycie.
Bóg chce i potrafi nam pomóc! Przychodzi w tym celu,
jednak jeœli Go omijamy, nie bêdzie wkraczaæ si³¹.
Oferuje nam ³askê i zbawienie, a tym, którzy przyszli do
Niego i przekazali Mu ster swego ¿ycia, pozwala z przeko-
naniem powiedzieæ: „Mamy siê naprawdê dobrze”. Nawet
w ciê¿kich okolicznoœciach ¿ycia nie s¹ oni samotni i zdani
na siebie samych. Dobrotliwa rêka Boga prowadzi ich
i zachowuje.
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Boguwoli, Wergiliusza
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Trzech rzeczy poj¹æ nie mogê, a czterech nie znam:
drogi or³a po niebie, drogi wê¿a po skale, drogi okrêtu
po morzu, drogi mê¿czyzny u m³odej kobiety.

BT, Przypowieœci Salomona 30,18-19

Podczas podró¿y wielkim parowcem jednemu z pasa-
¿erów nadarzy³a siê sposobnoœæ do nawi¹zania rozmowy
z kapitanem statku. Rozmawiali o kompasie i mapach
morskich oraz o wszelkich mo¿liwych przyrz¹dach, jakich
tylko siê u¿ywa, aby utrzymaæ statek na pe³nym morzu
we w³aœciwym kursie. Kapitan opowiada³ równie¿ o tym,
jak stare s¹ zasadnicze metody ¿eglugi i w³aœciwie jak
niewiele siê zmieni³y, choæ techniczne przyrz¹dy umo¿li-
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wiaj¹ce ich zastosowanie uleg³y na przestrzeni wieków
ogromnym zmianom konstrukcyjnym.

Uwa¿nie przys³uchuj¹cy siê relacjom kapitana
pasa¿er nagle po³o¿y³ na stole pewn¹ ksiêgê. Kapitan
popatrzy³ na niego pytaj¹co: „Czy mogê wiedzieæ, co to
za ksiêga?”. - „To moja mapa morska i mój niezawodny
kompas” - brzmia³a nietypowa odpowiedŸ. - „Jak to mam
rozumieæ?” - dziwi³ siê kapitan. - „Bardzo prosto! To moja
Biblia. Ka¿dy z nas znajduje siê w podró¿y. Jest ni¹ ca³e
nasze ¿ycie. Równie¿ i w tym wypadku potrzebujemy
szczegó³owej „mapy” i dok³adnego „kompasu”, abyœmy
nie minêli siê z celem. Jeœli nie obierze Pan S³owa Bo¿ego
za swój g³ówny punkt orientacyjny w ¿yciu, to mimo
wszelkich zdolnoœci, inteligencji, energii i dziarskiego
charakteru, nie osi¹gnie Pan wiecznej przystani, to jest
nieba. Kres Pañskiego ¿ycia bêdzie przypomina³ smutny
koniec okaza³ego statku, który rozbi³ siê i zaton¹³”.

Po chwili milczenia pasa¿er doda³: „Historia tej ksiêgi
siêga jeszcze dalej ni¿ ¿egluga i prze¿yje najnowoczeœ-
niejsze przyrz¹dy techniczne. Jej treœæ jest wieczna, gdy¿
„s³owo Pana trwa na wieki” (1. Piotra 1,25) . Ka¿demu
cz³owiekowi wskazuje drogê zbawienia, której nikt z nas
nie potrafi³by znaleŸæ. Bóg przemawia na jej stronicach
z niezg³êbion¹ m¹droœci¹.”
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Wies³awa, Leokadii

ŒRODA

732

1524

458

1439

9

343 — 22

A b¹dŸcie wykonawcami S³owa, a nie tylko s³uchaczami,
oszukuj¹cymi samych siebie.

List Jakuba 1,22

Dla ka¿dego dziecka Bo¿ego podczas czytania Biblii
najwa¿niejsze powinno byæ zastosowanie danego
fragmentu w jego w³asnym ¿yciu. Wykonywanie tego, co
przeczytaliœmy, jest bardzo istotne. Niestety, wielu chrze-
œcijan, bez wzglêdu na ro¿ny stopieñ poznania prawdy,
dyskutuje na temat S³owa Bo¿ego zamiast je w prosty
sposób przyj¹æ. Czêsto równie¿ prawdy zawarte w S³owie
odnosi najpierw do bliŸnich zamiast do samego siebie.
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Grozi nam równie¿ niebezpieczeñstwo, ¿e bêdziemy
lekcewa¿¹co obchodziæ siê z otrzymanym od Boga S³o-
wem. Czêsto bowiem rozmawiamy o cudownych praw-
dach w nim zawartych, niestety nie stosuj¹c ich w naszym
osobistym ¿yciu. W praktyce wygl¹da to tak, ¿e wpraw-
dzie jesteœmy w stanie rozmawiaæ o Biblii, jednak nie
pozwalamy, by oœwietla³a ona nasze ¿ycie oraz nie sto-
sujemy jej na co dzieñ.

Jakub przypomina nam: „Ale kto wejrza³ w doskona³y
zakon wolnoœci i trwa w nim, nie jest s³uchaczem, który
zapomina, lecz wykonawc¹; ten bêdzie b³ogos³awiony
w swoim dzia³aniu” (Jak. 1,25). Czy znamy t¹ radoœæ,
któr¹ daje Pan ka¿demu, kto jest pos³uszny Jego S³owu?

Jeœli czytamy S³owo Bo¿e i zastanawiamy siê nad
nim, nasze pierwsze pytanie nie powinno brzmieæ: „Có¿
mogê jeszcze na ten temat powiedzieæ?”, ale raczej:
„Có¿ mam teraz uczyniæ?”.

Jeden krok naprzód w pos³uszeñstwie S³owu jest o
wiele wiêcej wart ni¿ studiowanie go przez ca³y rok.
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Julii, Danieli

CZWARTEK

733

1524

600

1515

10

344 — 21

Weselê siê z obietnicy twojej jak ten, który zdoby³
wielki ³up. Psalm 119,162

Przed kilkudziesiêcioma laty pewien przechodzieñ
wst¹pi³ do skromnego domku. By³o to we Francji. Jego
uwagê przyci¹gn¹³ szczególny obrazek wisz¹cy na œcianie.
Gdy podszed³ bli¿ej, zauwa¿y³, ¿e by³ to oprawiony w
szklan¹ antyramê zagraniczny banknot o zadziwiaj¹co
wysokiej wartoœci.

Pan domu opowiedzia³, w jaki sposób znalaz³ siê
w jego posiadaniu. W roku 1944 jego rodzina udzieli³a
schronienia oficerowi, który zosta³ zraniony podczas
desantu. Gdy odzyska³ zdrowie na tyle, ¿e by³ w stanie
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o w³asnych si³ach opuœciæ ich dom, podarowa³ im w dowód
wdziêcznoœci ten oto banknot. Oni zaœ, nieœwiadomi jego
wartoœci, zachowali go jako mi³¹ pami¹tkê.

Gdy ta skromnie ¿yj¹ca rodzina dowiedzia³a siê od
odwiedzaj¹cego, ¿e podarunek ten, wymieniony w banku
na francusk¹ walutê, pozwoli³by im zap³aciæ kilkumie-
siêczny czynsz, wszyscy byli bardzo zaskoczeni. Na œcianie
wisia³ zatem ma³y skarb – autentyczny papier wartoœciowy
– dobrze zachowany i ci¹gle jeszcze nadaj¹cy siê do u¿yt-
ku, który dotychczas jednak nie poszed³ w obieg.

Mo¿e u Ciebie, Drogi Czytelniku, znajduje siê równie¿
bezu¿ytecznie spoczywaj¹cy skarb? Mo¿e masz w domu
Bibliê, odziedziczon¹ po dziadkach albo Nowy Testament,
który otrzyma³eœ gdzieœ od kogoœ i nie przysz³o Ci na myœl,
by zrobiæ z niego u¿ytek? Czy¿byœ naprawdê nie czyta³
jeszcze nigdy w swoim ¿yciu kosztownych wypowiedzi
Bo¿ych? Wiedz, ¿e Jego obietnice maj¹ wieczn¹ wartoœæ!

Bezu¿yteczny papier wartoœciowy! Biblia jest jednak
s³owem samego Boga. Udziela odpowiedzi na najg³êbsze
pytania, nasze potrzeby i têsknoty. Jej s³owa wprowadza-
j¹ nas w posiadanie ¿ycia wiecznego, niewyobra¿alnego
bogactwa w Bogu. Zaznajamia nas z Jezusem Chrystusem,
który pragnie dog³êbnie odmieniæ nasze ¿ycie i obdarowaæ
wiecznym szczêœciem w obecnoœci Boga.
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Damazego, Waldemara

PI¥TEK

734

1523

701

1559

11

345 — 20

Niechaj ciê nikt nie lekcewa¿y z powodu twojego m³o-
dego wieku; ale b¹dŸ dla wierz¹cych wzorem w postê-
powaniu, w mi³oœci, w wierze, w czystoœci.

2. List do Tymoteusza 4,12

Byæ zachêcaj¹cym przyk³adem

Aposto³ Pawe³ wzywa swojego m³odego wspó³-
pracownika, Tymoteusza, aby jego zachowanie by³o przy-
k³adem dla wierz¹cych. Tylko dziêki temu, ¿e sam bêdzie
dobrym przyk³adem, jego pouczenia zostan¹ przyjête
przez innych, pomimo jego m³odego wieku. Postêpowanie
Tymoteusza nadawa³o wagê s³owom, które wypowiada³.

Z tego mo¿emy siê nauczyæ, ¿e my wszyscy - obo-
jêtnie, czy m³odzi czy starsi - mo¿emy byæ przyk³adem
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dla innych dzieci Bo¿ych. Przez co mo¿emy staæ siê do-
brym przyk³adem?

1. Przez s³owa. To dotyczy wszystkiego, co wypowia-
damy. Wa¿ne jest, abyœmy w odpowiednim czasie mówili,
a gdy jest to konieczne, potrafili milczeæ. Czy nasze
wypowiedzi s¹ godne chrzeœcijanina? Z naszych ust nie
powinno wychodziæ ¿adne k³amstwo czy oszczerstwo.

2. Przez postêpowanie. Nasze zachowanie wobec
wspó³ma³¿onka, dalszej rodziny, w pracy, poœród ludu
Bo¿ego oraz wszêdzie tam, gdzie siê znajdujemy, powinno
byæ zawsze w³aœciwe. Swoje codzienne obowi¹zki
powinniœmy wykonywaæ sumiennie, nie zapominaj¹c przy
tym o sprawiedliwoœci i bogobojnoœci.

3. Przez mi³oœæ. Chodzi tutaj o nasze uczucia wobec
innych wierz¹cych, którym powinniœmy okazywaæ mi³oœæ
bratersk¹, a nie zachowywaæ siê egoistycznie, myœl¹c
tylko o sobie. Czy mamy serce otwarte na problemy
innych?

4. Przez wiarê. Wiara dotyczy naszej relacji z Bogiem.
Czy ka¿dego dnia ¿yjemy z Nim, zawsze staraj¹c siê Mu
ufaæ i byæ Mu pos³usznymi?

5. Przez czystoœæ. Powinniœmy odrzucaæ grzech
w ka¿dej postaci. To oznacza, ¿e bêdziemy unikaæ kontak-
tów b¹dŸ miejsc, które mog¹ nas zanieczyœciæ oraz bêdzie-
my têpiæ ka¿d¹ nieprawoœæ w swoim ¿yciu.
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Dagmary, Aleksandry

SOBOTA

735

1523

756

1650

12

346 — 19

Tak mówi Pan: Niech siê nie chlubi mêdrzec swoj¹
m¹droœci¹ i niech siê nie chlubi mocarz swoj¹ moc¹,
niech siê nie chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz
kto chce siê chlubiæ, niech siê chlubi tym, ¿e jest
rozumny i wie o mnie... Ksiêga Jeremiasza 9,23-24

Dziesiêcioletni Marek zebra³ spor¹ kolekcjê znaczków
pocztowych, z której by³ bardzo dumny. Pewnego dnia
odkry³, ¿e kilka znaczków, które w katalogu s¹ bardzo
wysoko wycenione, oznaczonych jest ledwie zauwa¿al-
nym napisem „reprodukcja”. Nie wiedzia³, co to znaczy,
ale to niezrozumia³e s³owo jakoœ nie dawa³o mu spokoju.
Ze swoim problemem zwróci³ siê do wujka, który wyjaœni³
rozczarowanemu ch³opcu, ¿e w³aœnie jego najpiêkniej-



v vDobry Zasiew 2015       ul. Bukowina 55       43–180 Orzesze
12 grudnia 2015

sze znaczki s¹ jedynie kopi¹ orygina³u i dlatego nie
posiadaj¹ ¿adnej wartoœci handlowej.

Ilu¿ ludzi w podobny sposób zbiera mnóstwo zupe³nie
bezwartoœciowych rzeczy! Czy¿ nie jest to prawdziw¹
tragedi¹ i fiaskiem, gdy spostrzegaj¹ to dopiero w chwili,
w której musz¹ wszystko pozostawiæ? Co w takim razie
jest prawdziwym bogactwem? Jakub, autor jednego z
listów w Nowym Testamencie, pisze o takich, którzy s¹
„bogaci w wierze” (Jak. 2,5).

Byæ bogatym oznacza znaæ Boga-Zbawiciela i wiernie
Mu s³u¿yæ. Byæ bogatym oznacza znaæ Jezusa Chrystusa,
Syna Bo¿ego jako swojego Zbawiciela i uczyniæ Go treœci¹
swojego ¿ycia. Jest to bogactwo, które nie stwarza
pozorów i nie mami – jedyne w tym œwiecie, które mo¿na
zabraæ na tamten œwiat, do wiecznoœci. Jest to jedyne
bogactwo, którego wymaga od nas Bóg – zapyta o nie
ka¿dego przed bram¹ wiod¹c¹ do niebiañskiej wspania-
³oœci.

Powinniœmy prowadziæ skrupulatn¹ rachunkowoœæ
naszego „maj¹tku” i skrzêtnie odnotowywaæ jego stan.
Gdyby teraz zapytano o nasze mienie – czy nie okaza³oby
siê, ¿e posiadamy same „kopie” i bezwartoœciowe „repro-
dukcje”? Jeszcze dziœ jest czas, by przyj¹æ z rêki Boga
„bogactwa wiary”, które rozdaje za darmo i w wielkiej
obfitoœci!
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£ucji, Otylii

NIEDZIELA

736

1523

846

1749

13

347 — 18

Ale gdy siê objawi³a dobroæ i mi³oœæ do ludzi Zbawi-
ciela naszego, Boga, zbawi³ nas (...) na podstawie
mi³osierdzia swego. List do Tytusa 3,4-5

Bóg Biblii (2)

Jest wielu ludzi, którzy niechêtnie pozwalaj¹ Bogu
kontrolowaæ ich ¿ycie. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e nie jest
On kompetentny, by ingerowaæ w sprawy tego œwiata.
Myœl¹ tak mimo, ¿e znaj¹ fatalny stan rzeczy wokó³ nich.
S¹dz¹, ¿e Bóg jest zbyt daleko, by interesowaæ siê
powodzeniem czy utrapieniami Jego stworzeñ.

Biblia opisuje Boga jednak ca³kiem inaczej. Jest On
Stwórc¹, który mi³uje cz³owieka - swoje stworzenie,
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wspó³czuje mu w jego trudnych okolicznoœciach, cier-
pliwie znosi jego niesta³oœæ, ale mo¿e równie¿ dokonaæ
s¹du, bo Jego "oczy s¹ zbyt czyste, aby mog³y patrzeæ na
z³o" (Habakuk 1,13). Bóg nie jest po prostu obserwatorem,
biernie zainteresowanym sprawami tego œwiata - to On
trzyma w swoich rêkach losy tego œwiata i jest Panem
dziejów. Prorok Izajasz powiedzia³ o Nim: "od pocz¹tku
zwiastowa³em to, co bêdzie, i z dawna to, co siê jeszcze
nie sta³o"(Iz. 46,10). To w³aœnie jest Bóg, z którym spo-
tykamy siê w Biblii!

W³aœnie ten prawdziwy Bóg pos³a³ swojego Syna na
œwiat. W osobie Jezusa Chrystusa ludzkoœæ jest  w stanie
ogl¹daæ Boga - by³ On bowiem "Bogiem objawionym w
ciele" (1. Tym. 3,16). Ale co Mu uczyniono? Ludzie wo³ali:
"Ukrzy¿uj, ukrzy¿uj!". Ich wola siê wykona³a. Jednak trze-
ciego dnia po ukrzy¿owaniu Jezus Chrystus powsta³ z mart-
wych. "Zosta³ ustanowiony Synem Bo¿ym w mocy przez
zmartwychwstanie" (Rzym. 1,4). Czterdzieœci dni póŸniej
wst¹pi³ do niebios. Stamt¹d objawi siê jako Sêdzia ca³ego
œwiata.

Fundamentalne pytanie, które nas wszystkich doty-
czy, brzmi: czy chcemy Go spotkaæ teraz, przez Bibliê,
jako Zbawiciela, czy póŸniej - za póŸno na akt ³aski -
przed Jego sêdziowskim tronem? Jeœli dopuœcimy do tej
najtragiczniejszej katastrofy naszego istnienia, wtedy
ju¿ nigdy nie poznamy Go jako Boga ratunku i ³aski.
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Alfreda, Izydora

PONIEDZIA£EK

737

1523

930

1855

14

348 — 17

Jezus im odpowiedzia³: Zaprawdê, zaprawdê powia-
dam wam, ka¿dy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grze-
chu.
Jeœli wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi
bêdziecie. Ewangelia Jana 8,34.36

Jestem w zak³adzie karnym. Dwudziestosiedmioletni
Tomek, sympatyczny z wygl¹du mê¿czyzna, siedzi naprze-
ciwko mnie w sali dla odwiedzaj¹cych. Zosta³ skazany na
osiem lat wiêzienia. Czêste przestêpstwa m³odzieñczego
wieku i zignorowane ostrze¿enia skoñczy³y siê zaostrze-
niem wyroku. W ka¿dym wykroczeniu alkohol odgrywa³
decyduj¹c¹ rolê.

Tomek zgrywa wa¿niaka: „Mówiê ci – wcale nie mam
ochoty spêdziæ tu ca³ego ¿ycia – ani kropli alkoholu wiê-
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cej!” – „A w jaki sposób masz zamiar dotrzymaæ swego
przyrzeczenia? Co bêdzie, gdy twoi kumple zaci¹gn¹ ciê
znowu do knajpy?” – pytam uporczywie. – „Nie martw
siê o mnie. Moja w tym g³owa! Dam sobie radê!” – brzmi
jego zuchwa³a odpowiedŸ.

„Tomku”, myœlê sobie, „sam przecie¿ wiesz najle-
piej, ¿e ju¿ ostatnim razem ci siê to nie uda³o. Przedostat-
nim tak¿e nie.” – Otwieram Bibliê i czytam mu: „Ka¿dy,
kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu”. Tomasz doœwiad-
czy³ tego boleœnie na w³asnej skórze. Dobrze wie, ¿e s³owa
te mówi¹ prawdê. Ale czego jeszcze nie wie, to tego, ¿e
dobre postanowienia nie wystarczaj¹, by uwolniæ siê z pêt
grzechu i na³ogu. Czy¿ wiêkszoœæ uzale¿nionych alkoholików
nie podejmowa³a ju¿ tysi¹ce razy podobnych bezowocnych
postanowieñ?

Tomek musi uznaæ, ¿e nie jest w stanie uwolniæ siê
o swych w³asnych si³ach. Dopiero wtedy bêdzie móg³ prze-
¿yæ uzdrawiaj¹c¹ moc nastêpnego fragmentu Biblii: „Jeœli
wiêc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi bêdzie-
cie”. Wyzwolicielem jest Jezus Chrystus, Syn Bo¿y. Je¿eli
Tomek nie zwróci siê do Niego, aby wyznaæ Mu swe grzechy
oraz ca³kowit¹, druzgoc¹c¹ bezsilnoœæ i nie wpuœci Go do
swojego ¿ycia, znajdzie siê w wielkim niebezpieczeñ-
stwie, ¿e popadnie w jeszcze nêdzniejszy stan. Czy pój-
dzie za t¹ dobr¹ rad¹ samego Boga?
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Niny, Waleriana

WTOREK

738

1523

1008

2005

15

349 — 16

Zaiste wiêc, nad kim chce, okazuje zmi³owanie, a kogo
chce, przywodzi do zatwardzia³oœci.

List do Rzymian 9,18

Suwerennoœæ Boga (1)

Bóg jest suwerenny. Oznacza to, ¿e mo¿e czyniæ, co
Mu siê podoba i nikt nie mo¿e Mu siê sprzeciwiæ, stan¹æ
na drodze lub powo³aæ Go do odpowiedzialnoœci za Jego
czyny. Dotyczy to równie¿ decyduj¹cej dla nas kwestii,
czy Bóg nas u³askawi, czy potêpi. WeŸmy to sobie wszyscy
do serca, równie¿ i wierz¹cy chrzeœcijanie, którzy
doœwiadczyli ju¿ w swym ¿yciu ³aski Bo¿ej.

Niejednokrotnie musia³em stwierdziæ, ¿e nawet i wie-
rz¹cy traktuj¹ s¹d jako coœ odleg³ego i nieokreœlonego –
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w³aœciwie nawet jako coœ nie bardzo na miejscu. Pokazuje
to jedynie, ¿e ich spojrzenie na chwa³ê Boga jako œwiêtego
i sprawiedliwego zosta³o mocno zm¹cone. Nie ulega
najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e s¹d jest równie¿ i dla Boga
dziwnym dzie³em, obcym Jego naturze mi³osierdzia (Izaj.
28,11). Jest przecie¿ nierych³y do gniewu i pe³en dobroci
(Ps. 103,8). Ale gdy Bóg widzi, ¿e Jego dobroæ jest perma-
nentnie lekcewa¿ona i pogardzana, musi odpowiedzieæ
na to sprawiedliwym s¹dem. „Bóg nie da siê z siebie na-
œmiewaæ” (Gal. 6,7). Gdyby na to pozwoli³, musia³by
sprzeniewierzyæ siê samemu sobie, musia³by przestaæ byæ
Bogiem.

Bóg nie pogodzi siê nigdy z istnieniem z³a. W swoich
rz¹dach nie zniesie podzia³u na dobro i z³o. Ta zuchwa³a
myœl, jakoby Bóg mia³ obowi¹zek, aby ostatecznie u³a-
skawiæ wszystkich ludzi, mo¿e przyjœæ do g³owy jedynie
cz³owiekowi, który w rzeczywistoœci nie zna ani Boga,
ani te¿ samego siebie. Czy ktoœ z nas móg³by spokojnie
i bez podejmowania interwencji przygl¹daæ siê temu,
jak wyrz¹dzana jest mu krzywda, depcze siê wszelkie
jego prawa w pracy, w rodzinie i poniewiera najbli¿szymi?
Z pewnoœci¹ nie! A jednak œwiêtego i sprawiedliwego Boga
chce siê zepchn¹æ na tak nisk¹ pozycjê! Nie, Bóg nie jest
obojêtny na z³o. On postêpuje zawsze zgodnie ze swoj¹
istot¹. Kto ma ten fakt przed oczyma, nie bêdzie mia³
problemu ze zrozumieniem zacytowanego na wstêpie
wiersza z Biblii.
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Albiny, Zdzis³awa

ŒRODA

739

1524

1041

2118

16

350 — 15

A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia?  Bo któ¿
mo¿e przeciwstawiæ siê jego woli? O cz³owiecze! Kim¿e
ty jesteœ, ¿e wdajesz siê w spór z Bogiem?

List do Rzymian 9,19-20

Suwerennoœæ Boga (2)
Wielu ludzi rzeczywiœcie przyznaje, ¿e zgrzeszyli

wobec Boga i ¿e dlatego ich wieczne przeznaczenie zale¿y
od tego, czy Bóg ich u³askawi, czy te¿ nie. Ludzie tacy
jednak czêstokroæ zg³aszaj¹ zastrze¿enia w rodzaju:
„Skoro Bóg jest suwerenny i postêpuje ze mn¹, jak chce,
to dlaczego jeszcze mnie strofuje? Przecie¿ i tak nikt
nie mo¿e przeciwstawiæ siê Jego woli!”. Choæ brzmi to
mo¿e doœæ wiarygodnie i wydaje siê œwiadczyæ o podpo-
rz¹dkowaniu wobec suwerennej woli Boga, to rzeczy-
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wiœcie jest raczej tylko zgrabnym wykrêtem. W ten sposób
wielu próbuje ujœæ przed odpowiedzialnoœci¹, jak¹ ka¿dy
z nas posiada przed Bogiem i usprawiedliwia siebie za
swoje grzechy.

Ukryty za tak¹ argumentacj¹ zarzut wobec Boga ju¿
sam w sobie jest powa¿nym grzechem, gdy¿ ¿aden cz³o-
wiek nie ma prawa os¹dzaæ postêpowania Boga-Stwórcy.
„Kim¿e ty jesteœ, ¿e wdajesz siê w spór z Bogiem?” Tylko
sam Bóg mo¿e odwo³aæ siê do swego prawa czynienia
tego, co zechce. My ludzie winniœmy podporz¹dkowaæ
siê Jego woli. Czy¿ nie jest to godne uwagi, ¿e ci, którzy
tak czêsto mówi¹ o swoich rzekomych prawach, tak
rzadko zastanawiaj¹ siê nad tym, ¿e przede wszystkim
Bóg ma SWOJE PRAWA? Co siê tyczy Jego praw i sprawie-
dliwych roszczeñ, wszyscy bez wyj¹tku musimy przyznaæ,
¿e na nie nie zwa¿aliœmy!

Tak wiêc nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wszyscy zas³u¿y-
liœmy na to, aby Bóg skaza³ nas na wieczne potêpienie.
Gdyby rzeczywiœcie zechcia³ On zrobiæ u¿ytek ze swojej
suwerennoœci, aby potêpiæ wszystkich ludzi, któ¿ móg³by
Mu tego zabroniæ? Niech jednak Jemu bêd¹ dziêki
i chwa³a, ¿e tak nie post¹pi³ z nami! Zamiast tego pos³a³
na œwiat swojego Syna Jezusa Chrystusa, „aby ka¿dy,
kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny” (Ew.
Jana 3,16). Jezus Chrystus zaœ wyrzek³ siê wszelkich praw
i „bêd¹c bogatym, sta³ siê dla nas ubogim, abyœmy ubóst-
wem jego ubogaceni zostali” (2. Kor. 8,9).
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Olimpii, £azarza

CZWARTEK
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Tymoteuszu! Strze¿ tego, co ci powierzono.
1. List do Tymoteusza 6,20

Tymoteusz jest zachêcaj¹cym przyk³adem dla m³odych
wierz¹cych. W¹t³ego zdrowia, prawdopodobnie dobrze
wiedzia³, co to znaczy byæ pogardzanym. Z charakteru doœæ
nieœmia³y i powœci¹gliwy – nieraz znajdowa³ siê w wielkiej
potrzebie, aby zostaæ podniesionym na duchu. £zy nie by³y
mu obce; równie¿ uczucie lêku i uleganie tchórzostwu
(2. Tym. 1,7). Jednak wœród licznych wspó³pracowników
Paw³a, trudno znaleŸæ takiego, którego aposto³ tak bardzo
pragn¹³by wyró¿niæ. Pisze o nim: „Tymoteusz, umi³owany
syn”; „Tymoteusz, który jest moim synem umi³owanym
i wiernym w Panu”; „Tymoteusz (…) podobnie jak ja trudzi
siê dla Pañskiego dzie³a” (2. Tym. 1,2; 1. Kor. 4,17; 16,10).
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Tymoteusz towarzyszy³ Paw³owi podczas jego podró¿y
do Filipii, Tesaloniki, Berei, Koryntu, Triady, Miletu i innych
miejsc. Znajduj¹cy siê u kresu ¿ycia Pawe³, podczas swego
ostatniego pobytu w wiêzieniu, têskni³ zw³aszcza za
Tymoteuszem.  Nie wiemy, czy zdo³a³ dotrzeæ do niego na
czas. Niemniej jednak ten m³ody brat pomaga³ aposto³owi
w pisaniu szeœciu listów. W kanon S³owa Bo¿ego zosta³y
w³¹czone równie¿ dwa listy zaadresowane do niego same-
go. Wiemy równie¿, ¿e przez jakiœ czas by³ wiêziony dla
imienia Pañskiego, nastêpnie zaœ zwolniony (Hebr. 13,23).

Pawe³ posiada³ wielu towarzyszy i pomocników, ale
ów s³aby na ciele, zaœ silny w duchu m³odzieniec, zdaje
siê byæ mu najbardziej zaufanym. Gdy aposto³ nie móg³
odwiedziæ zboru w Filipii, wydelegowa³ w³aœnie Tymote-
usza, aby tam siê uda³. Choæ z pewnoœci¹ Pan powierzy³
mu duchowe dary, nie czytamy jednak nigdzie o jakimœ
nadzwyczajnym, którym by siê wyró¿nia³.

Bóg nie potrzebuje wielkich talentów, cudownej
inteligencji czy uczonoœci, wielkich mówców, zdolnych do
g³oszenia ujmuj¹cych za serce kazañ. To, czego On potrze-
buje i szuka, to mê¿czyzn i kobiet wielkich w swej œwiê-
toœci, wielkich w wierze, mi³oœci, wiernoœci, wielkich dla
Boga. Nabierz odwagi i zachêty przez przyk³ad Tymoteusza
i do³ó¿ wszelkich starañ, aby staæ siê wierz¹cym ukszta³-
towanym po myœli samego Pana!
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Gracjana, Bogus³awa

PI¥TEK
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I nie ma stworzenia, które by siê mog³o ukryæ przed
nim, przeciwnie, wszystko jest obna¿one i ods³oniête
przed oczami tego, przed którym musimy zdaæ sprawê.

List do Hebrajczyków 4,13

Œci¹gnij maskê!

Aby sobie urozmaiciæ czas – bo dni w obozie pracy
nieznoœnie siê d³u¿¹ – Rocky wytatuowa³ sobie twarz,
a nied³ugo potem ca³e cia³o. W ten sposób chcia³ zmieniæ
swoj¹ to¿samoœæ i przeraziæ patrz¹cych na niego ludzi.
Ale za przyci¹gaj¹c¹ uwagê mask¹ kry³ siê samotny, zroz-
paczony cz³owiek. Gdy skoñczy³ siê czas jego kary i wy-
szed³ na wolnoœæ, tu³a³ siê z miasta do miasta, przy³¹-
czaj¹c siê kolejno do najró¿niejszych grup ludzi. Nigdzie
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nie znalaz³ jednak prawdziwej przyjaŸni. Jego tatua¿e
przykuwa³y wprawdzie na krótki czas uwagê ró¿nych ludzi,
ale zainteresowanie to zwykle szybko mija³o. Gdy po wielu
latach pozna³ Jezusa Chrystusa, prze¿y³ radykaln¹ odmia-
nê. Choæ nie móg³ wyzbyæ siê swojej trwale zmienionej
skóry, wewn¹trz sta³ siê zupe³nie innym cz³owiekiem. Ze
wszystkimi rozmawia³ o swoim Zbawicielu, który go szuka³
i zna³ go dog³êbnie, mimo jego maski! Opowiada³ o Nim,
który uwolni³ go od strachu i samotnoœci oraz „zdemas-
kowa³”, zaspokajaj¹c na zawsze drzemi¹c¹ na dnie duszy
g³êbok¹ potrzebê posiadania Zbawiciela.

Rocky powiedzia³ kiedyœ: „Nasze ¿ycie czêsto wyma-
ga od nas za³o¿enia maski. Ale Bóg widzi, co jest za ni¹.
Aby z Nim porozmawiaæ, nie potrzebujemy jej nawet
zak³adaæ”.

Maska œmiechu, powa¿ania ze strony spo³eczeñstwa,
cynizmu, religii – tysi¹ce mo¿liwoœci, aby siê ukryæ! Mo¿e
i Ty przedstawiasz innym fa³szywy wizerunek, który nie
odpowiada rzeczywistoœci – inni odbieraj¹ Ciebie jako
pyskat¹ i zadziorn¹, mo¿e dumn¹ i ³adn¹ dziewczynê
i nikt nie wie, jak bardzo jesteœ przygnieciona i samotna!
Mo¿e myœl¹, ¿e jesteœ pewnym siebie ch³opakiem, a nê-
kany jesteœ przez czêste kryzysy. Œci¹gnij swoj¹ maskê!
Bóg zna Ciebie na wskroœ i darzy g³êbok¹ mi³oœci¹, gdy¿
da³ za Ciebie swojego umi³owanego Syna.
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Gabrieli, Dariusza

SOBOTA
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Bo¿e! Tyœ Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, ciebie
pragnie dusza moja; têskni do ciebie cia³o moje, jak
ziemia zesch³a, spragniona i bezwodna.

Prosimy o przeczytanie z Pisma Œwiêtego ca³ego Psalmu 63

Rozmyœlania nad Psalmem 63

W tym Psalmie Dawid zwraca siê do Boga, któremu zaufa³
i z którym mia³ osobist¹, blisk¹ relacjê. Jest pe³en wdziêcznoœci
dla Niego i têskni za Nim, mówi¹c: „Tyœ Bogiem moim, ciebie
gorliwie szukam, ciebie pragnie dusza moja”.

Ksiêga Psalmów 63,2
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S³owa z wersetu 2: „Têskni do ciebie cia³o moje, jak
ziemia zesch³a, spragniona i bezwodna”, mo¿emy odnieœæ
do naszego ¿ycia i czasów, w których ¿yjemy. Gdy nawró-
ciliœmy siê do Boga, dost¹piliœmy zbawienia naszej duszy
i otrzymaliœmy nowe ¿ycie. Nasze cia³o nie zosta³o jednak
jeszcze wyzwolone, dlatego usycha z têsknoty za dniem
wykupienia. Oczekujemy Pana Jezusa, naszego Zbawiciela,
który przyjdzie, aby zabraæ nas do siebie (Fil. 3,20-21).
Równie¿ i my mo¿emy podczas naszej ziemskiej pielgrzymki
przez pustyniê tego œwiata rozmyœlaæ o mocy i dobroci Bo¿ej.
Taki jest bowiem nasz Pan, który jako cz³owiek zasiad³ na
tronie po prawicy Bo¿ej, zaœ wkrótce objawi siê w mocy
i chwale.

Dawid rozmyœlaj¹c nad tym, kim jest Bóg i co dla niego
uczyni³, mo¿e jedynie Go za to uwielbiaæ i chwaliæ. Czyni to
nie tylko s³owami, ale równie¿ poprzez swoje ¿ycie i po-
stêpowanie chce przynosiæ Bogu czeœæ.

Aby móc rozkoszowaæ siê spo³ecznoœci¹ z Bogiem, musimy
siê wewnêtrznie wyciszyæ (w. 7). Psalmista czyni to, wspo-
minaj¹c otrzyman¹ od Boga pomoc i ochronê (w. 8). Czego
mo¿emy nauczyæ siê z tego Psalmu? Poznawszy Pana i Jego
chwa³ê, pod¹¿ajmy za Nim jak ci, którzy przylgnêli do Niego
ca³ym sercem - ufnie i wytrwale, w pe³ni wiary!
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Bogumi³y, Dominika

NIEDZIELA
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Owce moje g³osu mojego s³uchaj¹ i ja znam je, a one
id¹ za mn¹. I ja dajê im ¿ywot wieczny, i nie gin¹ na
wieki, i nikt nie wydrze ich z rêki mojej.

Ewangelia Jana 10, 27-28

„Nie wiem, czy chcê zostaæ chrzeœcijaninem. Jeœli
podejmê tak¹ decyzjê, moi przyjaciele bêd¹ siê ze mnie
naœmiewaæ lub bêd¹ próbowali przekonaæ mnie, ¿e Ÿle
post¹pi³em. Jak wiêc bêdê móg³ wytrwaæ w tej decyzji?”.

Takie w¹tpliwoœci wype³nia³y serce pewnego m³odego
mê¿czyzny, gdy us³ysza³ ewangeliê i nowina o zbawieniu
poruszy³a go. Postanowi³ wiêc porozmawiaæ o tym z kaz-
nodziej¹.
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„Proszê mi odpowiedzieæ na jedno pytanie: jak mogê
wiernie naœladowaæ Pana Jezusa, skoro wiem, ¿e moi
koledzy odwróc¹ siê ode mnie lub bêd¹ chcieli mnie prze-
konaæ do swoich pogl¹dów?”.

Ewangelista wzi¹³ do rêki o³ówek i po³o¿y³ go na
swojej d³oni. „Czy ten o³ówek mo¿e staæ?”- spyta³. „Oczy-
wiœcie, ¿e nie” - odpowiedzia³ m³ody mê¿czyzna. „A teraz?”
- spyta³ ewangelista, przytrzymuj¹c swoj¹ drug¹ rêk¹
o³ówek. „Ach, teraz to pan go trzyma!” - odpowiedzia³
m³ody cz³owiek. „Tak – potwierdzi³ ewangelista. - Widzisz,
z w³asnych si³ nie mo¿esz wytrwaæ, ale rêka Pana bêdzie
ciê podtrzymywaæ”.

Po wielu latach ci dwaj mê¿czyŸni znów siê spot-
kali, a m³odzieniec opowiedzia³  kaznodziei, jak tamtego
wieczoru powierzy³ swoje ¿ycie Chrystusowi. I doda³: „Od
tamtej pory Pan ci¹gle trzyma mnie w swojej mocnej
d³oni”.

Jezusowa silna d³oñ trzyma mocno mnie na wieki,
Zbyt mnie drogo kupi³ on, by wypuœciæ mia³ z opieki!
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Tomasza, Tomis³awa

PONIEDZIA£EK
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Pobo¿noœæ natomiast do wszystkiego jest przydatna,
poniewa¿ ma obietnicê ¿ywota teraŸniejszego i przy-
sz³ego.

I pocz¹³ Piotr mówiæ do niego: Oto my opuœciliœmy
wszystko i poszliœmy za tob¹. Jezus odpowiedzia³: Za-
prawdê powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuœci³
dom albo braci, albo siostry, albo matkê, albo ojca,
albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, który
by nie otrzyma³ stokrotnie, teraz, w doczesnym ¿yciu
domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choæ
wœród przeœladowañ, a w nadchodz¹cym czasie ¿ywota
wiecznego.

743

1525

1. List do Tymoteusza 4,8

Ewangelia Marka 10,28-30

Wielu ludzi jest zdania, ¿e chrzeœcijanin przez swoj¹
wiarê traci wszystko, co tylko to krótkie ¿ycie ma cz³o-
wiekowi do zaoferowania.
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Przez wiarê w Pana Jezusa Chrystusa rzeczywiœcie
„straciliœmy” niejedno: 1. wyrzuty obci¹¿onego grzechem
sumienia; 2. oddzielenie od Boga; 3. wisz¹c¹ nad ludŸmi
grozê nadchodz¹cego s¹du i wiecznego potêpienia; 4.
po¿¹danie grzesznych uciech; 5. pytania odnoœnie sensu
¿ycia; 6. ci¹g³e marnowanie czasu i œrodków; 7. poczucie
osamotnienia w tarapatach i problemach ¿ycia; 8.
przyjació³, którzy nas Ÿle prowadz¹ i namawiaj¹ do z³ego.
Tak, straciliœmy wszystko to, co nas przygniata³o, by³o
nam ciê¿arem i szkod¹!

Z drugiej zaœ strony pobo¿noœæ i ¿ycie w harmonii
z Bogiem oraz Jego wol¹, przynios³o nam g³êboki zysk
i wiele rzeczy, których nikt i nic nie jest nam w stanie
odebraæ: 1. ca³kowite przebaczenie grzechów; 2. pokój
z Bogiem; 3. obietnicê ¿ywota wiecznego; 4. radoœæ z
czynienia dobra i si³ê, aby je czyniæ; 5. cel i sens ¿ycia;
6. codzienn¹ pomoc i opiekê Boga; 7. now¹ rodzinê i no-
wych przyjació³, którzy posiadaj¹ ten sam cel i kierunek.
Straciliœmy tylko to, co nas przyt³acza³o, zaœ to, co zys-
kaliœmy, ubogaci³o nas w nieoceniony sposób – ju¿ teraz,
na czas doczesny i na wiecznoœæ. Czy¿ nie jest to za-
dziwiaj¹co dobry rachunek zysków i strat?
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Zenona, Honoraty

WTOREK
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Jak¿e mo¿e cz³owiek grzeszny dokonywaæ takich
cudów?

Ewangelia Jana 9,16

Niepokalany Cz³owiek

(1)

Pytanie zawarte w zacytowanym dziœ fragmencie
Ewangelii Jana podniesiono wœród ¯ydów wskutek
szczególnego wydarzenia: Jezus Chrystus, przywróci³
wzrok mê¿czyŸnie, który by³ œlepym od urodzenia.
Zamiast wyrazów radoœci i dziêkczynienia wobec Boga,
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który pos³a³ swojego Syna na œwiat, by przyniós³
uciœnionym ludziom b³ogos³awieñstwo, s³ychaæ by³o
jedynie podejrzliwe pomruki, wyrazy nieufnoœci i wzbu-
rzenie. Wielu widzia³o Jezusa Chrystusa, przys³uchiwa³o
siê Jego mowom, by³o œwiadkami Jego cudów. Teraz
musieli siê opowiedzieæ – przeciwko Niemu lub za Nim.

Dok³adnie taki sam obraz roztacza siê i dziœ przed
naszymi oczami. Obok Jezusa Chrystusa nie przechodzi
siê obojêtnie – wci¹¿ o Nim g³oœno, choæ Jego œmieræ
mia³a miejsce ju¿ 2000 lat temu. Syn Bo¿y ¿yje i jest
realn¹ rzeczywistoœci¹ dla ca³ego œwiata, nawet jeœli
wiêkszoœæ nie chce o tym s³yszeæ. Dla wielu ludzi to
niewygodne pytanie: Co s¹dzisz o Chrystusie? - do dziœ
nic nie straci³o na swej aktualnoœci oraz z odpowie-
dzialnoœci, jak¹ ze sob¹ niesie.

(dokoñczenie jutro)
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Wiktorii, S³awomiry

ŒRODA
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A wœród t³umów wiele mówiono o nim. Jedni po-
wiadali: Dobry jest; inni zaœ mówili: Przeciwnie,
przecie¿ lud zwodzi. Ewangelia Jana 7,12

Niepokalany Cz³owiek

(2)

Wspó³czeœni Chrystusowi ludzie zmuszeni byli
zetkn¹æ siê z Jego Osob¹ i Jego nies³ychanymi czynami.
Niektórzy szybko znajdowali wygodne dla nich wyt³u-
maczenie, mówi¹c: „Cz³owiek ten nie jest z Boga, bo
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nie przestrzega sabatu” (Ew. Jana 9,16). Ale sprawa
nie by³a taka prosta, jakby sobie tego ¿yczono. Jezus
Chrystus wyjaœni³ mianowicie, ¿e jest panem i sabatu. -
To przecie¿ logiczne i oczywiste, skoro jest Bogiem! Inni
dali siê sk³oniæ do nieco g³êbszych refleksji: „Jak¿e mo¿e
cz³owiek grzeszny dokonywaæ takich cudów?”, zasta-
nawiali siê. Kim On wiêc by³ w takim razie? Wydaje siê,
¿e zatrzymali siê w tym martwym punkcie i nie doszli
do rozpoznania Jego Osoby, poznania które przynosi
zbawienie (por. Ew. Jana 17,3).

Jedynie sam uzdrowiony mê¿czyzna pokaza³
zdrowy, duchowy stan i jego dalszy rozwój. Na pocz¹tku
uwa¿a³ Go za proroka, za Bo¿ego pos³añca, ale na koniec
nie móg³ ju¿ powstrzymaæ siê od z³o¿enia Mu ho³du jako
swemu osobistemu Zbawicielowi. Pok³oni³ Mu siê w g³ê-
bokim przekonaniu, ¿e stoj¹c przed cz³owiekiem
Jezusem z Nazaretu, stoi przed Bogiem-Zbawicielem.

Jedynie ten jeden cz³owiek wyci¹gn¹³ s³uszne
wnioski. Z cudów, jakich dokonywa³ Jezus odniós³ wiêc
g³êbok¹ osobist¹ korzyœæ, siêgaj¹c¹ od teraz a¿ po ca³¹
wiecznoœæ. Pozna³ Boga, który, by zostaæ Zbawicielem,
sta³ siê cz³owiekiem – niepokalanym Cz³owiekiem.
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Adama, Ewy

CZWARTEK
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Albowiem dzieciê narodzi³o siê nam, syn jest nam
dany i spocznie w³adza na jego ramieniu, i nazw¹ go:
Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny,
Ksi¹¿ê Pokoju. Ksiêga Izajasza 9,5

To proroctwo wype³ni³o siê, gdy narodzi³ siê Jezus
Chrystus. Izajasz wiele lat przed Jego narodzeniem prze-
powiedzia³: „Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie
go imieniem Immanuel” (Iz. 7,14). Ten cud, ¿e nasz Zbaw-
ca sta³ siê cz³owiekiem, przerasta nasze ludzkie zrozu-
mienie.

„Dzieciê narodzi³o siê nam” - to wyra¿enie wskazuje,
¿e On naprawdê sta³ siê cz³owiekiem. Ale zosta³o dodane:
„syn jest nam dany”, co wskazuje na to, ¿e jest On rów-
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nie¿ Synem Bo¿ym. Jezusowi Chrystusowi przypisano
w tym wersecie piêæ ró¿nych tytu³ów.

Cudowny. Któ¿ jest taki, jak On - cz³owiek bez
grzechu, a jednoczeœnie Syn Bo¿y? Nie potrafimy zg³êbiæ
Jego wielkoœci, która wywo³uje w nas podziw i uwiel-
bienie.

Doradca. To w³aœnie On wraz ze swoim Ojcem
przewidzia³ ka¿dy, nawet najmniejszy szczegó³ wszystkich
wydarzeñ na ziemi. On dok³adnie wie, co, jak i kiedy siê
wydarzy.

Bóg Mocny. Pan ma moc, by zrealizowaæ wszystkie,
nawet najmniejsze szczegó³y Bo¿ego planu. Dlatego móg³
oddaæ swoje ¿ycie na krzy¿u, w boskiej mocy -  jako
cz³owiek (Ew. Jana 10, 17-18).

Ojciec Odwieczny. Jeœli pomyœlimy, czym jest
wiecznoœæ - bez pocz¹tku i bez koñca - nie jesteœmy
w stanie poj¹æ tego naszym rozumem. Ale Chrystus jest
twórc¹ wiecznoœci i pocz¹tkiem wszystkiego, co pow-
sta³o!

Ksi¹¿ê Pokoju. Ten tytu³ wskazuje na Jego zain-
teresowanie nami, ludŸmi. „On uczyni³ pokój, przez krew
krzy¿a jego”, abyœmy przez wiarê w Niego mogli mieæ
„pokój z Bogiem”. Jakiego¿ wspania³ego posiadamy
Zbawiciela!
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PI¥TEK
BO¯E NARODZENIE
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Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i ka-
mienujesz tych, którzy do ciebie byli pos³ani, ile¿ to
razy chcia³em zgromadziæ dzieci twoje, jak kokosz
zgromadza pisklêta swoje pod skrzyd³a, a nie chcie-
liœcie. Ewangelia £ukasza 13,34

Dla oczekuj¹cej dziecka matki nie ma chyba wiêk-
szej tragedii jak ta, gdy oczekiwane z takim utêsk-
nieniem dzieci¹tko, martwe przychodzi na œwiat. Po
d³ugich miesi¹cach nadziei i wielu dolegliwoœci ci¹¿y
us³yszeæ, ¿e wszystko by³o daremne, to doprawdy
przyt³aczaj¹ce prze¿ycie.

Istnieje jeszcze o wiele g³êbszy ból, którego jako
ludzie nie bardzo potrafimy sobie wyobraziæ. Nasz Pan
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i Zbawiciel Jezus Chrystus odczuwa³ go dotkliwie, gdy
kroczy³ po tej ziemi, zw³aszcza wówczas, gdy nadszed³
moment, kiedy mia³ z³o¿yæ w ofierze swe ¿ycie i dokonaæ
na krzy¿u dzie³a zbawienia. On, Pan chwa³y, bardzo siê
uni¿y³, gdy jako cz³owiek przyszed³ do swego narodu
izraelskiego, aby go odkupiæ. Jego lud odrzuci³ Go jednak
bezdusznie: „Do swej w³asnoœci przyszed³, ale swoi go
nie przyjêli” (Ew. Jana 1,11).

Jego mi³oœæ nie poruszy³a ich i nie zrobi³a na nich
g³êbszego wra¿enia. Jak bardzo by³o to dla Niego
bolesne, mo¿emy rozpoznaæ, czytaj¹c powy¿sze s³owa
Ewangelii £ukasza 13, w których ¿ali siê, patrz¹c na
Jerozolimê, swe umi³owane miasto. Pragn¹³ zgromadziæ
jej dzieci, ale ona tego nie chcia³a.

A jak jest dzisiaj? Chrzeœcijañstwo odwróci³o siê od
Chrystusa. Sta³o siê martw¹ religi¹, w której Jego imiê
niewiele znaczy dla wyznawców. Jakim bólem jest to
dla Niego, gdy widzi, jak wielu depcze Jego ofertê
mi³oœci. Jak wówczas w Izraelu, tak i dzisiaj niewielu
jest takich, którzy przyjêli Go jako swojego osobistego
Zbawiciela. Ci zaœ, którzy to rzeczywiœcie uczynili,
spotykaj¹ siê z takim samym odrzuceniem ze strony oto-
czenia jak On sam. Mimo tego, On wci¹¿ czeka z otwar-
tymi ramionami i gotów jest przyj¹æ ka¿dego, kto siê
do Niego zwróci, aby okazaæ mu swoj¹ niepojêt¹ mi³oœæ.
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SOBOTA
Dionizego, Szczepana
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Chwa³a na wysokoœciach Bogu, a na ziemi pokój lu-
dziom, w których ma upodobanie.

Ewangelia £ukasza 2,14

Po narodzeniu Jezusa pasterzom ukaza³o siê wiele
anio³ów, którzy tymi s³owy chwalili Boga. Wyrazili przez
to trzy wspania³e prawdy, które zosta³y objawione przez
przyjœcie na œwiat Syna Bo¿ego jako cz³owieka:

1. „Chwa³a na wysokoœciach Bogu”. Przez narodzenie
Jezusa Bóg objawi³ swoj¹ chwa³ê. Pokaza³ swoj¹ bez-
graniczn¹ mi³oœæ do swojego stworzenia, które upad³o,
dlatego pos³a³ do nich Zbawiciela. Przez Jego przyjœcie
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zatriumfowa³a boska ³aska nad z³em w tym œwiecie.
Jednoczeœnie zosta³a objawiona boska m¹droœæ: przez
swojego Syna Bóg zbli¿y³ siê do serc ludzkich, aby znowu
móc je do siebie przyprowadziæ.

2. „Pokój na ziemi”. Wraz z narodzinami Jezusa
Chrystusa pojawi³a siê gwarancja pokoju  na ziemi.
Wype³nienie tej Bo¿ej obietnicy odsunê³o siê w czasie,
poniewa¿ Pan zosta³ odrzucony. Dopiero w Tysi¹cletnim
Królestwie Pan Jezus bêdzie panowa³ na ziemi jako w³adca
pokoju. Ale ci, którzy uwierzyli w Niego, ju¿ wówczas
mogli poznaæ, ¿e obecnoœæ Syna Bo¿ego na ziemi
zapowiada³a pokój.

3. „Ludziom, w których ma upodobanie”. Bóg
przybra³ ludzk¹ postaæ, aby móc cz³owieka przyj¹æ i
obficie go pob³ogos³awiæ mimo jego wielkiego odstêpstwa
od Boga. Wraz z narodzinami Jezusa Bóg rozpocz¹³
wype³nianie swoich planów. Nie musimy ju¿ iœæ na wieczne
zatracenie, ale przez wiarê w Pana Jezusa dostêpujemy
¿ycia wiecznego i stajemy siê dzieæmi Bo¿ymi.
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Jana, ¯anety

NIEDZIELA
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Kto czyni nieprawoœæ, niech nadal czyni nieprawoœæ,
a kto brudny, niech nadal siê brudzi, lecz kto sprawie-
dliwy, niech nadal czyni sprawiedliwoœæ, a kto œwiêty,
niech nadal siê uœwiêca. Objawienie Jana 22,11

Gdy Bóg, który od momentu upadku ludzkoœci z ³a-
skawym zapytaniem „Gdzie jesteœ?” chodzi³ nieustannie
za tu³aj¹cym siê cz³owiekiem, Bóg, który pos³a³ swojego
jedynego Syna na œwiat, „aby szuka³ i zbawi³ to, co zgi-
nê³o”, naraz daje grzesznikowi woln¹ rêkê, aby ten dalej
brn¹³ w swe plugawe czyny i grzech – powinien przenikn¹æ
nas zimny dreszcz. Powy¿ej zacytowany wiersz pochodzi
z ostatniej stronicy Biblii i tchnie ch³odnym powiewem
nadchodz¹cego wielkimi krokami s¹du Bo¿ego.
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Ju¿ wiele wieków wczeœniej Bóg zwróci³ siê do swego
ziemskiego ludu z podobnymi s³owami: „Stowarzyszy³ siê
Efraim z ba³wanami; zaniechaj go” (BG, Oz. 4,17). By³
to wyraz kresu Jego cierpliwoœci okazywanej dot¹d Izra-
elowi – nadszed³ s¹d, o który lud ten tak d³ugo siê stara³.

Nic straszniejszego nie mo¿e przydarzyæ siê cz³o-
wiekowi jak to, gdy Bóg pozwala mu biec na oœlep drog¹
zag³ady, któr¹ sam sobie obra³. On sam ca³y czas pozostaje
Bogiem, który „nie chce, aby ktokolwiek zgin¹³, lecz chce,
aby wszyscy przyszli do upamiêtania” (2. Piotra 3,9). Ale
dla tego, kto nieustannie zatwardza swoje serce, by nie
s³yszeæ dobrej nowiny ewangelii i marnuje „czas przy-
jemny, dzieñ zbawienia” (2. Kor. 6,2), przychodzi mo-
ment, ¿e nie bêdzie ju¿ móg³ liczyæ na pe³ne mi³oœci i za-
pobiegliwej troski starania Boga. Pozostaje zdany na
samego siebie. A potem? - „Nikt nie mo¿e przyjœæ do
mnie, je¿eli go nie poci¹gnie Ojciec” (Ew. Jana 6,44).
Co potem? - to pytanie powinno napawaæ strachem
ka¿dego, kto do dziœ nie przyszed³ jeszcze do Niego ze
swoimi grzechami i nie otrzyma³ przebaczenia przez wiarê
w moc Jego przeb³agalnej krwi.

Jakim pocieszeniem prawda o przeb³aganiu i prze-
baczeniu jest jednak dla wszystkich, którzy nale¿¹ do
Pana, którzy jako wybawieni stoj¹ po Jego stronie w od³¹-
czeniu od z³a i w ten sposób przyczyniaj¹ siê do klarow-
nego podzia³u ludzkich duchów!
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Teofila, Godzis³awa

PONIEDZIA£EK
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A gdy Filip podbieg³, us³ysza³, jak tamten czyta³ proroka
Izajasza, i rzek³: Czy rozumiesz to, co czytasz?

Dzieje Apostolskie 8,30

Skarbnik królowej Etiopii przyby³ do Jerozolimy, aby
tutaj oddaæ Bogu czeœæ. Szuka³ prawdziwego Boga. Nie
znalaz³ Go jednak w tej wielkiej religijnej stolicy,
mieœcie ska¿onym niewinn¹ krwi¹, gdzie zaledwie krótko
wczeœniej z g³êbok¹ nienawiœci¹ przybito Syna Bo¿ego
do krzy¿a. Przebywaj¹c tu, naby³ czêœæ Biblii – ksiêgê
prorocz¹ Starego Testamentu. Podczas drogi powrotnej
studiowa³ pilnie tê lekturê. Bóg patrzy³ g³êboko w jego
serce i nie móg³ dopuœciæ do tego, aby cz³owiek ten
wróci³ rozczarowany do kraju, nie poznawszy Pana
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Jezusa, który chcia³ staæ siê równie¿ i jego Zbawicielem.
Na podstawie przeczytanego fragmentu, ewangelista
Filip, którego Bóg wys³a³ mu na spotkanie, wy³o¿y³ mu
ewangeliê mi³oœci i ³aski Bo¿ej. Mê¿czyzna ten uwierzy³,
zosta³ ochrzczony i z g³êbok¹ radoœci¹ w sercu odjecha³
w swoje rodzinne strony.

Byæ mo¿e i Ty, drogi Czytelniku, dopiero od niedaw-
na czytasz Bibliê. Mo¿e dopiero co nawróci³eœ siê i ¿yczy³-
byœ sobie mieæ przy sobie kogoœ, kto wprowadzi³by Ciê
w Bibliê, byœ móg³ lepiej rozumieæ S³owo Bo¿e i jego
przes³anie. Bóg nie zawsze posy³a takiego „Filipa”.
Istnieje jednak ktoœ wa¿niejszy: gdy Pan Jezus wst¹pi³
do nieba, Bóg Duch Œwiêty zst¹pi³ na ziemiê. Od tamtego
czasu przebywa On w prawdziwych wierz¹cych i sam
wprowadza ich we wszelk¹ prawdê (Ew. Jana 16,13).
Musimy wiêc do³o¿yæ wszelkich starañ, by nie przeszka-
dzaæ Mu w Jego dzia³aniu. Co to oznacza w praktyce?
To bardzo proste – zasmucamy Ducha Œwiêtego, gdy nie
urzeczywistniamy tego, co mówi nam S³owo Bo¿e; gdy
wiemy, jak powinniœmy postêpowaæ, ale tego nie czy-
nimy. Nie mo¿emy oczekiwaæ, ¿e Bóg pomno¿y nasze
zrozumienie S³owa Bo¿ego, jeœli nie jesteœmy szczerzy
i gotowi, aby podporz¹dkowani jego autorytetowi wyko-
nywaæ gorliwie wolê Boga.
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Dawida, Tomasza

WTOREK
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Bo wszystko, co jest na œwiecie, po¿¹dliwoœæ cia³a
i po¿¹dliwoœæ oczu, i pycha ¿ycia, nie jest z Ojca,
ale ze œwiata. I œwiat przemija wraz z po¿¹dliwoœci¹
swoj¹; ale kto pe³ni wolê Bo¿¹, trwa na wieki.

1. List Jana 2,16-17

Tacy ju¿ jesteœmy!

(1)

Twierdzenie, jakoby Bóg sam w³o¿y³ w nasz¹ naturê
cielesne ¿¹dze oraz namiêtnoœci to wielkie k³amstwo.
Podobnie te¿ i k³amliwy wniosek, ¿e dlatego nie powinien
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nam On zabraniaæ im siê oddawaæ, a jeœli tak czyni, jest
niesprawiedliwy – to od podstaw b³êdna opinia wielu ludzi,
którzy szukaj¹ usprawiedliwienia dla swego bezbo¿nego
¿ycia. S¹ te¿ i inni, którzy liberalnie twierdz¹, ¿e cz³owiek
mo¿e posun¹æ siê daleko w swoim postêpowaniu, do pew-
nej granicy, któr¹, gdy przekroczy, dopiero wtedy za-
szkodzi innym. Dopóki tak siê nie dzieje, mo¿e czuæ siê
wolnym, aby czyniæ, co zechce – nie jest to grzechem. To
samo rzekomo ma dotyczyæ nas samych: nie musimy
obawiaæ siê konsekwencji frywolnego, rozwi¹z³ego ¿ycia,
jak d³ugo nie grozi ono naszemu zdrowiu. Dopiero tu
zaczyna siê granica nieetycznoœci. Kto wiêc na przyk³ad
porusza siê w brudnym œwiecie wirtualnym, nie szkodzi
przecie¿ innym – w zasadzie to normalny „dobry cz³o-
wiek”, któremu nie mo¿na nic takiego zarzuciæ... Czy i Ty
te¿ tak myœlisz?

(dokoñczenie jutro)
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Rainera, Eugeniusza

ŒRODA
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Twoi synowie opuœcili mnie i przysiêgaj¹ na tych, którzy
nie s¹ bogami. Da³em im ¿ywnoœci do syta, a oni cu-
dzo³o¿¹, bywaj¹ goœæmi w domu wszetecznicy. Ogiery
to wytuczone, jurne; ka¿dy r¿y do ¿ony swojego bliŸ-
niego. 1. List do Koryntian 5,17

Tacy ju¿ jesteœmy!
(2)

Wszystkie te tezy s¹ i pozostan¹ niebezpiecznymi
k³amstwami, nawet jeœli tak czêsto i intensywnie propa-
gowane s¹ przez dzisiejsz¹ literaturê, filmy i wszelkiego
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rodzaju media. Kto daje im wiarê, bêdzie musia³ ponieœæ
powa¿ne nastêpstwa swojej lekkomyœlnoœci i naiwnego
postêpowania. Wewnêtrzne zdruzgotanie, bêd¹ce skut-
kiem takiego nieszkodliwego przecie¿ – jak twierdzi wielu
– sposobu ¿ycia, nadejdzie prêdzej czy póŸniej – a jest
to jeszcze nic w porównaniu z przysz³ym s¹dem Bo¿ym
i sprawiedliw¹, wieczn¹ kar¹ za grzeszne i bezbo¿ne
czyny.

Lecz sam Bóg przewidzia³ dla ludzi nieporównywalnie
lepszy los i powo³a³ ich do wy¿szego przeznaczenia.
Zaplanowa³ dla nich wype³nione g³êbokim sensem ¿ycie
w Jego bliskoœci oraz radoœæ, której nie jest w stanie na-
wet w najmniejszym stopniu dorównaæ przemijaj¹ca
"rozkosz grzechu" (Hebr. 11,25). Zacytowany na wstêpie
wiersz z Biblii pokazuje dobitnie, ¿e: 1. Po¿¹dliwoœci
(grzeszne namiêtnoœci) nie pochodz¹ od Boga, choæby
nawet by³y ³adnie i przyzwoicie „opakowane”. 2. Ich
zaspokajanie jest tylko czasowe, szybko mija, zaœ ich
konsekwencje s¹ wieczne i nieodwracalne. Kto folguje
swym ¿¹dzom, staje siê ich niewolnikiem.

Istnieje jednak droga wyjœcia! Kalendarz ten wie-
lokrotnie na ni¹ wskazuje! Czytaj wiêc dalej i w nadcho-
dz¹cym roku!
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Melanii, Sylwestra
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Nie chwal siê dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co
dzieñ mo¿e przynieœæ.

Przypowieœci Salomona 27,1

Ostatni dzieñ roku, choæ niesie tak wiele nowych
nadziei i planów na przysz³oœæ, przypomina nam, jak
ulotne jest nasze ¿ycie. Czy bierzemy pod uwagê Boga
w naszych zamierzeniach i planach? Dobrze prosperuj¹cy
farmer zaplanowa³ czas odpoczynku, w którym móg³by
w koñcu nacieszyæ siê swym bogactwem (czytaj £uk.
12, 16-21). Ale Bóg udaremni³ jego plany, mówi¹c:
„G³upcze, tej nocy za¿¹daj¹ duszy twojej”. Jego ma-
rzenia nigdy siê nie ziœci³y.
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W Liœcie Jakuba znajdujemy podobne ostrze¿enie:
mamy byæ ostro¿ni w planowaniu przysz³oœci jako ci,
którzy nie wiedz¹, „co jutro bêdzie” (Jak. 4, 14). Ale
Jakub daje te¿ nam m¹dr¹ radê: „Zamiast tego, winni-
œcie mówiæ: Je¿eli Pan zechce, bêdziemy ¿yli i zrobimy
to lub owo” (w. 15).

Jeœli czyta³eœ ten kalendarz przez ca³y miniony rok,
to z pewnoœci¹ jesteœ œwiadomy zagro¿enia wynikaj¹cego
z lekcewa¿enia Bo¿ej woli i przyjmiesz to ostrze¿enie.
Bóg chce ciê chroniæ teraz, na tej ziemi, ale On te¿
chce, abyœ nie obawia³ siê swej przysz³oœci - tej po œmier-
ci. Ale ¿eby otrzymaæ tê pewnoœæ, musisz uregulowaæ
swoj¹ relacjê z Bogiem, wyznaj¹c swe grzechy pod
krzy¿em Golgoty, na którym Chrystus Pan sp³aci³ nasz
d³ug, czyni¹c pokój przez ofiarowanie swego ¿ycia.

Drogi czytelniku, bez wzglêdu na to, w jakim jesteœ
wieku, nie mo¿esz ignorowaæ Boga i myœleæ, ¿e
uciekniesz od Niego. On nie przestanie przemawiaæ do
twej duszy i sumienia. Jeœli powierzysz Panu swoje ¿ycie,
bêdziesz móg³ ufaæ Jemu we wszystkich sytuacjach,
jakiekolwiek by one nie by³y, bêd¹c pewnym, ¿e On za-
troszczy siê o wszystko! Czy¿ mo¿na wchodziæ w Nowy
Rok ze wspanialsz¹ obietnic¹?
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