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Na wysokiej półce, mały chłopiec 
zobaczył zakurzoną, dużą czar-

ną książkę. Powodowany ciekawoś-
cią zapytał o nią mamę. Zawstydzona, 
pośpiesznie wyjaśniła: „To Biblia. To 
Boża Książka”. Chłopiec pomyślał 
przez chwilę, po czym powiedział: „Jak 
to jest Boża książka, to dlaczego Mu 
jej nie oddamy? Przecież nikt z nas jej 
nie czyta”.

W wielu domach z Biblii rzadko 
się korzysta, czy choćby o niej my-
śli. Jedyny czas, kiedy się po nią sięga 
jest wtedy, gdy w rodzinie pojawia się 
problem, choroba lub śmierć. I nawet 
wtedy bywa, że nie wiemy, gdzie szu-
kać potrzebnej pomocy

Kiedy to po raz ostatni wziąłeś do 
ręki Biblię i studiowałeś ją dla własnej przyjemności, zbudo-
wania i duchowego wzrostu? Tak, to Boża Księga — ale Bóg 
nie chce jej zwrotu. Chce żebyśmy ją mieli, nad nią rozmyślali, 
wierzyli i byli posłuszni jej przesłaniu. 

To też jest zasadniczym powodem wydania tej broszury 
—„Nasz codzienny chleb”. Każde z jej codziennych rozważań 
ma na celu pomóc ci zrozumieć Boże Słowo.

Czy czytałeś już dziś jakiś fragment Biblii? Jeśli nie, to 
dlaczego nie miałbyś zrobić tego teraz? Nie pozwól, aby Biblia 
stała się zapomnianą książką w Twoim domu.  —Richard De Haan

Im więcej czytasz Biblii, 
tym bardziej kochasz jej Autora.

Dzień 1 

ZAPOMNIANA 
KSIĄŻKA

Przeczytaj:
Psalm 119:89-104

Nigdy nie zapomnę 
przykazań twoich, Bo przez 
nie zachowujesz mnie przy 

życiu.  —Psalm 119:93

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Sędziów 13–15
c Łukasz 6:27-49
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Dzień 2 

POŻYCZKA 
DLA BOGA

Przeczytaj:
Mateusz 25:34-46

Kto się lituje nad ubogim, 
pożycza Panu, a ten mu 
odpłaci za jego dobro-
dziejstwo.  —Przypowieści 

Salomona 19:17

Ojciec dał synkowi pięćdziesiąt cen-
tów mówiąc, że może je wydać 

jak chce. Później go spytał co z nimi 
zrobił, a ten odpowiedział, że komuś 
pożyczył.

„Komu je pożyczyłeś” — spytał. 
Chłopiec odpowiedział: „Pożyczyłem 
biedakowi na ulicy, bo wyglądał na 
głodnego”.

„Zrobiłeś głupio, bo on nigdy ci ich 
nie odda” — powiedział ojciec. „Tato, 
ale Biblia mówi, że jak daje się lu-
dziom, to pożycza się Bogu”.

Ojciec był tak zadowolony z 
odpowiedzi syna, że dał mu następną 
pięćdziesięciocentówkę. „Widzisz!” 
— powiedział syn. „Mówiłem ci, że je 
dostanę z powrotem, nie wiedziałem 

tylko, że tak szybko!”
Czy Pan poprosił cię kiedykolwiek o pożyczkę? Czy w 

potrzebach innych ludzi rozpoznajesz bezpośrednią prośbę z 
Nieba o coś, co masz w posiadaniu? Biblia potępia wspieranie 
potrzebujących jedynie pobożnym słowem, przy jednoczes-
nym kurczowym trzymaniu się za portfel. (Jakub 2:14-17). 
Galacjan 6:10 mówi, że mamy czynić dobrze wszystkim.

Nie dostaliśmy obietnicy, że będziemy nagradzani natych-
miast. Jednak ze skierowanego do uczniów, nauczania Jezusa 
o Jego powrocie, dowiadujemy się, że będziemy nagradzani za 
poświęcanie się innym w Jego imieniu. (Mateusz 25:34-46).  
—Henry Bosch 

Można dać bez miłości, 
ale nie można kochać bez dawania.

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Sędziów 16–18
c Łukasz 7:1-30

OND07_Polish.indd   3OND07_Polish.indd   3 10.08.07   14:00:0010.08.07   14:00:00



Dzień 3 

ŚMIERĆ NIE MOŻE 
NAS ROZDZIELIĆ

Przeczytaj:
Jan 11:14-27

„Jam jest zmartwychwsta-
nie i żywot; kto we mnie 
wierzy, choćby i umarł, 
żyć będzie.”

—Jan 11:25

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Sędziów 19–21
c Łukasz 7:31-50

Mimo, że pisarze i fi lozofowie dają 
z siebie wszystko, aby znaleźć ar-

gumenty przemawiające za istnieniem 
życia po śmierci, nie udało im się dotąd 
przynieść ulgi zranionym, przygnębio-
nym i wątpiącym sercom.

Jezus jednak w zaspokajaniu nas 
nie zawodzi. On nie wysuwa żadnych 
fi lozofi cznych argumentów. Nie usiłuje 
udowadniać jak rozumną jest idea nie-
śmiertelności — On ją po prostu ogła-
sza! Mówi o tym, co wie i odpowiada 
z autorytetem pochodzącym z Nieba: 
„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; 
kto we mnie wierzy, choćby i umarł 
żyć będzie” (Jan 11:25). To zmartwych-
wstanie ma dwa aspekty. Ciała wierzą-
cych zostaną wzbudzone z martwych i 

ich duch również zamieszka w Niebie.
Co to oznacza dla pogrążonych w smutku chrześcijan, któ-

rym umarł ktoś z bliskich, wierzących osób? Śmierć nie powo-
duje żadnego uszczerbku dla naszej miłości do nich, bo miłość 
pochodzi z ducha, a nie z ciała. I kiedy ci, których kochamy 
wybierają się w tę długą podróż, ich myśli mogą skrócić jej 
długość, tak jakby była kilkoma krokami, a ich miłość otula nas 
jakby stali tuż obok. I wszystko to dzieje się jakby aktualnie.

Czy smucisz się, bo ktoś z twoich bliskich został wezwa-
ny do Nieba? Jezus obiecuje, że pewnego dnia znów się z nimi 
spotkamy, bo wtedy Bóg ich nam zwróci.  —M.R. De Haan

Ciemne drzwi śmierci Chrystus zamienił 
na jaśniejącą bramę życia.
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W starożytnym sporcie sokolnictwa 
używano sokołów lub jastrzębi 

do chwytania innych zwierząt. Kiedy 
takiemu wytrenowanemu drapieżniko-
wi pozwalano polecieć w kierunku po-
tencjalnej ofi ary, często wznosił się tak 
wysoko, że znikał z oczu swoich właś-
cicieli. Dlatego też myśliwy zawsze 
miał ze sobą klatkę z małym ptaszkiem, 
zwanym dzierzbą. Przyglądając się za-
chowaniu małego ptaka, człowiek za-
wsze mógł określić, gdzie znajduje się 
sokół. Działo się tak, ponieważ, bojący 
się sokoła ptaszek, instynktownie za-
wsze zwracał głowę w jego kierunku.

Chrześcijanie bardzo potrzebują 
takiego właśnie rodzaju wczesnego 
wykrywania, ale w odniesieniu do ich 

duchowego przeciwnika. Nasz wróg, szatan „chodzi wokoło 
jak lew ryczący” (1 Piotra 5:8). Zgodnie ze słowami apostoła 
Piotra, naszym obowiązkiem jest czujność i trzeźwość. Innymi 
słowy, mamy być zawsze w stanie pogotowia.

Byłoby miło, gdyby Bóg rozmieścił jakieś gigantyczne sy-
reny do ostrzegania nas przed atakiem diabła. On jednak w ten 
sposób nie działa. Zamiast tego mamy regularnie czytać Biblię, 
zastanawiać się nad jej prawdami, zachowywać modlitewną 
postawę każdego dnia i być napełnionymi Duchem Świętym. 
Dopiero wtedy będziemy dostatecznie wyczuleni na nadcho-
dzące ataki szatana i wyposażeni w niezbędną do konfrontacji 
z nim łaskę.

Czy twój system wczesnego duchowego wykrywania funk-
cjonuje?  —Mart De Haan

Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, 
który jest na świecie. —1 Jana 4:4

Dzień 4 

SYSTEM 
WCZESNEGO 
ROZPOZNAWANIA
Przeczytaj:
Efezjan 6:10-18

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! 
Przeciwnik wasz, diabeł, 
chodzi wokoło jak lew 
ryczący, szukając kogo by 
pochłonąć.  —1 Piotra 5:8

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Rut 1–4
c Łukasz 8:1-25
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Dzień 5 
 

NIGDY NIE ŚPI

Przeczytaj:
Psalm 121

Spokojnie się ułożę i 
zasnę, bo Ty sam, Panie, 
sprawiasz, że bezpiecznie 
mieszkam.

—Psalm 4:8

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1Samuela 1–3
c Łukasz 8:26-56

Matka i jej czteroletnia córka przy-
gotowywały się do snu. Dziecko 

bało się ciemności. Kiedy zgaszono 
światło, dziewczynka zobaczyła są-
czące się przez okno światło księży-
ca. „Mamusiu” — spytała — „Czy to 
jest to Boże światło?” „Tak, to ono” 
— usłyszała odpowiedź. Następnie po-
jawiło się kolejne pytanie: „Czy Bóg je 
wyłączy i też pójdzie spać?” „O, nie, 
On nigdy nie chodzi spać” „Po chwili 
ciszy dziewczynka powiedziała: „Jak 
długo Bóg nie śpi, tak długo się nie 
boję”. Mając pewność, że Pan będzie 
jej strzegł, dziewczynka wkrótce za-
padła w spokojny sen.

Jako chrześcijanie, możemy z peł-
ną ufnością powierzyć zarówno noce 

jak i dnie, naszemu zawsze wiernemu Panu. On jest w pełni 
świadom naszych lęków w ciemności, jak i frustracji w świetle 
dnia. Możemy być pewni Jego nieustannej opieki. Jego kocha-
jące oczy i ochraniające ręce zawsze są przy nas.

Być może przeżywasz samotne chwile z powodu choroby 
lub utraty bliskiej osoby. Mroki nocy twój niepokój jeszcze po-
tęgują. Piętrzą się wątpliwości, a obawy zalewają twoją duszę 
pozbawiając cię potrzebnego odpoczynku.

Zaufaj niebiańskiemu Ojcu, a wtedy razem z psalmistą bę-
dziesz mógł powiedzieć: „Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty 
sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam (Psal 4:8). Pa-
miętaj, Bóg nigdy nie śpi.  —Paul Van Gorder

Jeśli masz problem z zasypianiem, 
wypróbuj wypoczywania w Panu.
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Dzień 6 

ZA MNIE ZRANIONY 
Przeczytaj:
livro

„Lecz on zraniony jest za 
występki nasze...”

—Izajasz 53:5

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 4–6
c Łukasz 9:1-17

Pewien człowiek był przygnębiony 
z powodu swoich grzechów. Jed-

nej nocy miał bardzo wyrazisty sen, w 
którym zobaczył Jezusa okrutnie chło-
stanego przez żołnierza. Kiedy na ple-
cy Chrystusa spadał bicz, śniący o tym 
człowiek, aż dostawał dreszczy, po-
nieważ na Jego opuchniętym już ciele 
powstawały kolejne otwarte rany. Gdy 
biczujący Rzymianin podniósł bicz, 
chcąc ponownie uderzyć, „nasz zna-
jomy” podbiegł, aby go powstrzymać. 
Wtedy żołnierz odwrócił się w Jego 
stronę i śniący o tym człowiek z prze-
rażeniem zobaczył własną twarz.

Obudził się zlany zimnym potem, 
świadom, że to jego grzech sprowa-
dził tak nieludzką karę na Zbawiciela. 

Gdy myślał o cierpieniach Jezusa, przypomniał sobie słowa 
z Izajasza 53:5: „Lecz On zraniony jest za występki nasze, 
ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy 
uleczeni”.

Jak to wspaniale, że Pan Jezus Chrystus chciał cierpieć i 
umrzeć, aby odkupić grzeszny i zgubiony świat! On był mal-
tretowany i raniony za nasze przewinienia. „Wszyscy jak owce 
zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego 
dotknął karą za winę nas wszystkich” (Izajasz 53:6).

Wielki Piątek był w pewnym sensie najczarniejszym dniem 
historii ludzkości. Jednak ze względu na ofi arę Jezusa za nas, 
Jego śmierć na krzyżu okazała się największym zwycięstwem 
wszystkich wieków!  —Henry Bosch 

Jezus został poświęcony za nasze grzechy,
abyśmy mogli być od nich uwolnieni.
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Dzień 7 

„ONI MI NIE 
POZWOLILI!”
Przeczytaj:
Mateusz 11:20-30

Pójdźcie do mnie wszyscy, 
którzy jesteście spracowani 
i obciążeni, a Ja wam dam 

ukojenie.  —Mateusz 11:28

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 7–9
c Łukasz 9:18-36

Pewna kobieta została uwięziona 
na ostatnim piętrze płonącego bu-

dynku. Płomienie i dym zablokowały 
wszystkie drogi ucieczki. Kiedy przy-
jechali strażacy, jeden z nich wszedł 
po drabinie do okna, z którego kobieta 
wzywała pomocy i wyciągnął ręce ofe-
rując jej pomoc. Gdy jednak spojrzała 
w dół i zobaczyła jak wysoko jest nad 
ziemią, uległa panice i wycofała się 
do pokoju. 

Strażak próbujący jej pomóc usilnie 
prosił, aby mu zaufała, ale te namowy 
do niej nie docierały. W swym bez-
sensownym strachu wycofała się tak 
daleko, że znalazła się poza zasięgiem 
strażaka. W końcu, będąc zmuszonym 
zejść na ziemię, mężczyzna z łzami w 

oczach powiedział: „Robiłem wszystko co mogłem, aby jej po-
móc, ale mi na to nie pozwoliła!” 

Te słowa przypomniały mi o duchowej walce, którą toczy 
wielu ludzi. Jezus pragnie przebaczyć im grzechy, ale oni upor-
czywie opierają się Jego ofercie zbawienia. Przez odmawianie 
zaufania Mu, są jak ta kobieta, która zginęła w płomieniach, 
mimo, że mogła być uratowana. 

Drogi przyjacielu, uwierz teraz Panu Jezusowi! On cie-
bie zaprasza (Mateusz 11:28). Nie pozostawaj wśród tych, o 
których Pan musi powiedzieć: „Robiłem wszystko co mo-
głem, aby ich uratować, ale oni nie chcieli Mnie wpuścić!”  
—Richard De Haan

Wiara to ręka, która przyjmuje Boży dar.
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Dzień 8 

CO NAS NAPĘDZA?
Przeczytaj:
Filipian 3:1-11

Albowiem dla mnie 
życiem jest Chrystus, 
a śmierć zyskiem.

—Filipian 1:21

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 10–12
c Łukasz 9:37-62

Izaak Asimow opowiada historię po-
dróży statkiem po oceanie, podczas 

której niejaki pan Jones gorzej się po-
czuł. W tym szczególnie ciężkim dla 
niego czasie, uprzejmy steward pokle-
pał go po ramieniu mówiąc: „Proszę 
Pana, wiem, że to wygląda strasznie, 
ale proszę pamiętać, że od choroby 
morskiej jeszcze nikt nie umarł”. Pan 
Jones uniósł swą pozieleniałą twarz w 
kierunku zatroskanego stewarda i od-
powiedział: „Człowieku, nie mów tego! 
To tylko cudowna nadzieja, że kiedyś 
umrę, trzyma mnie przy życiu”.

W słowach Jonesa było coś więcej 
niż tylko ironia. Słyszę w nich echa 
tego, co Paweł napisał do Filipian. 
Powiedział im, że wspaniała nadzie-

ja tego, co spotka go po śmierci, daje mu energię do działania 
(1:21). Jednak nie chodziło mu tylko o zyskanie ulgi w cierpie-
niu. Nadzieja apostoła była zakorzeniona w Chrystusie, który 
umarł na krzyżu za grzeszników, powstał z grobu pierwszego 
wielkanocnego poranka, zamieszkał w Niebie i który pewnego 
dnia zabierze Pawła do siebie.

Jak jednak nadzieja zobaczenia Chrystusa po własnej 
śmierci, czy po Jego powrocie, mogła dodawać mu sił? Ta na-
dzieja nadawała znaczenie każdej chwili. Dawała mu powód do 
życia dla Jezusa. Stała się bodźcem do skupienia się na innych, 
którzy potrzebowali jego zachęty. Paweł poznał Jezusa na tyle, 
że On stał się jego życiem.

Ojcze, dzięki Ci za zmartwychwstałego Chrystusa — On 
jest naszym sensem życia.  —Mart De Haan

Kto jest gotowy, aby umrzeć, 
jest też najlepiej przygotowany, aby żyć.
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Dzień 9 

PAMIĘĆ O 
PRZESZŁYCH 
GRZECHACH
Przeczytaj:1 
Mojżeszowa 45:1-13

Lecz teraz nie trapcie 
się ani nie róbcie sobie 
wyrzutów, żeście mnie tu 
sprzedali, . . .  

—1 Mojżeszowa 45:5

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 13–14
c Łukasz 10:1-24

Kiedy mieszkający na dworze fara-
ona Józef, ujawnił swą tożsamość 

własnym braciom, którzy go kiedyś 
sprzedali do niewoli, oni tak się zlękli, 
że odebrało im mowę (1 Mojżeszowa 
45:3). Strach i poczucie winy szybko 
im przypomniały o podłościach, które 
uczynili swojemu starzejącemu się ojcu 
oraz swojemu bratu. Czujący, co się 
dzieje w ich sercach Józef, niezwłocz-
nie zaczął ich uspokajać. Wówczas po-
wiedział: „Nie trapcie się ani nie róbcie 
sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprze-
dali” (w. 5). Józef wiedział, że Bóg użył 
jego utrapień dla dobra wielu ludzi.

Kiedy grzeszymy krzywdząc in-
nych, to znajdujemy się w podobnej sy-
tuacji jak bracia Józefa. Właśnie wtedy 

Duch Święty przypomina nam o cenie, jaką Jezus zapłacił na 
krzyżu za nasze występki. W efekcie On nam mówi: „Nie trap-
cie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów”.

Jeżeli siebie potępiasz mimo, że za jakiś grzech pokuto-
wałeś, to dobrze się nad tym zastanów. Przez gniew na siebie, 
ożywiasz wspomnienia o swoim grzechu. Aby to pokonać, 
skup się na Zbawicielu, a nie na swoich winach. Pomyśl o tym, 
co zrobił On, a nie co zrobiłeś ty. Ponieważ Jezus przebacza 
twoje grzechy, ty o nich możesz „zapomnieć”.  —Dennis De Haan

Wina to ciężar, 
którego Bóg swym dzieciom nie życzy.
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Dzień 10 

PRZEKONUJĄCE 
SŁOWA

Przeczytaj:
Marek 2:1-12

A Jezus, ujrzawszy wiarę 
ich, rzekł paralitykowi: 
Synu, odpuszczone są 
grzechy twoje.

—Marek 2:5

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 15–16
c Łukasz 10:25-42

Młody, nie przejmujący się Bogiem 
kowboj, wyjechał do San Franci-

sco i rozpoczął hulaszcze życie, trwo-
niąc zarobione na farmie pieniądze. 
Pewnej nocy dowlókł się do swojego 
hotelu, padł na łóżko i spał prawie do 
wieczora dnia następnego. Kiedy się 
obudził, na szafce przy łóżku zobaczył 
niedużą książkę. Wziął ją do rąk. Była 
to Ewangelia Marka. Po chwili z nie-
smakiem rzucił ją na podłogę.

Tego wieczora sprzątaczka podnio-
sła ją i położyła na miejsce. Kiedy trze-
ci dzień z rzędu zobaczył, że leży ona 
na szafce, postanowił ją przeczytać. 
Odkrył, że jest tak zajmująca, że nie 
potrafi ł jej odłożyć. Jakiś czas później 
opowiadał: „Dowiedziałem się, że Syn 

Boży powiedział do jednego sparaliżowanego: ‘Twoje grzechy 
zostały przebaczone’ i błogosławił ubogą wdowę za ofi arowa-
nie dwóch ostatnich monet. Poruszyło mnie też to, że Jezus brał 
na ręce dzieci i błogosławił im. A później, niesprawiedliwie 
traktowany, poszedł na krzyż, aby zbawić grzeszników. Kiedy 
przeczytałem dlaczego On umarł, dostrzegłem swoją winę i w 
wierze znalazłem wewnętrzny pokój”. Od tego dnia począw-
szy, ów kowboj stał się innym człowiekiem i wiele lat poświę-
cił na rozdawanie egzemplarzy Ewangelii Marka innym.

My również powinniśmy dotrzeć z przekonującym Słowem 
do jak największej liczby osób. Ewangelia jest naprawdę obda-
rzona mocą.  —Henry Bosch 

Ewangelia jest posłana, aby łamać 
serca zatwardziałe i leczyć złamane.
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Dzień 11 

TO CO 
ZDRUZGOTANE

Przeczytaj:
Psalm 31:9-24

Wymazany jestem z 
pamięci jak umarły, Jestem 
jak rozbite naczynie.

—Psalm 31:13

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 17–18
c Łukasz 11:1-28

Na świecie jest bardzo niewielu nie-
złomnych ludzi, których Bóg za-

wsze może użyć. Niezwykle mała ich 
liczba jest w stanie spełnić swoje na-
dzieje i zrealizować plany bez porażek, 
czy poczucia zawodu. Jednak nasze 
porażki są też porażkami Boga i rzeczy, 
które uważamy za nasze tragedie mogą 
być ukrytymi błogosławieństwami 
— możliwościami, poprzez które Bóg 
chce pokazywać swoją miłość i łaskę.

Niekiedy nawet najlepsze pla-
ny osoby wierzącej mogą ponieść 
kompletne fi asko. Patrząc z zupełnie 
ludzkiego punktu widzenia, ich życie 
można by zaliczyć do prawdziwych 
tragedii. Jednak przyglądając się ich 
losom do samego końca, możemy zo-

baczyć, że poprzez fakt, iż dotknęły ich nieszczęścia stali się 
lepszymi i bardziej skutecznymi chrześcijanami. Gdyby ich 
plany i cele dochodziły do skutku, być może byliby mniej od-
dani i użyteczni dla Boga.

Przyjacielu, czy ty też jesteś załamany? Czy straciłeś ko-
goś, albo coś bardzo dla ciebie drogiego, lub to coś doznało 
uszczerbku? Jeśli spojrzałbyś na to wszystko z Bożej perspek-
tywy, to wytarłbyś łzy i wyraził Bogu chwałę za to, jak działa. 
Mamy Jego obietnicę, że nie powstrzyma się od dawania ja-
kichkolwiek dobrych rzeczy tym, którzy żyją zgodnie z Jego 
wolą (Psalm 84:11).

Najlepsze w życiu rzeczy otrzymujemy wtedy, gdy pozwa-
lamy Bogu, aby działał po swojemu.  —M.R. De Haan

To co zdruzgotane staje się użyteczne 
w Bożych rękach
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Dzień 12 

UKRYTY 
GRZECHOTNIK

Przeczytaj:
2 Królewska 20:12-21

Pycha przywodzi człowieka 
do upadku, lecz pokorny 
duchem dostępuje czci.
—Przypowieści 

Salomona 29:23

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 19–21
c Łukasz 11:29-54

Kiedy byłem chłopcem, nasza 
rodzina mieszkała na farmie. 

Pewnej wiosny, w niedługim okresie 
czasu, uśmierciliśmy trzynaście grze-
chotników.

Węża tego można łatwo wyelimi-
nować, jeśli wie się, gdzie on jest i jak 
daleko może się rzucić, gdy atakuje. 
Dlatego ja i moi bracia nigdy nie oba-
wialiśmy się grzechotników, które są 
widoczne. Jednak zawsze niepokoiły 
nas te, które trudno było zauważyć. 

Król Hiskiasz został „ukąszony” 
przez pewną niewielką pokusę, choć 
nie było to żadne oczywiste czy odra-
żające zło. Dopuścił do tego, aby pycha 
i poleganie na sobie, a nie na Bogu, za-
szkodziły jego rządom. Powinien był 

całkowicie zaufać, że Bóg ochroni go przed wrogami, ale za-
miast tego, poszukiwał bezpieczeństwa w sojuszach z czcicie-
lami bożków (2 Kronik 32:25,31).

Przykre jest, że ten, skądinąd dobry król, zrujnował swe 
rządy przez taki właśnie grzech. Powinniśmy uważać, aby py-
cha i zaufanie w nasze siły, nie sprawiły, że tak jak Hiskiasz 
damy się nabrać na sztuczki przeciwnika.

Być może jesteśmy gotowi opierać się zaproszeniom do 
tych oczywistych grzechów, które mogłyby zepsuć naszą re-
putację, ale może nie jesteśmy w stanie odpierać nieoczekiwa-
nych, subtelnie zawoalowanych pokus.

Wystrzegajmy się „ukrytych grzechotników” — one są naj-
bardziej niebezpieczne!  —Herb Vander Lugt

Jeśli chcesz panować nad pokusami, 
pozwól zapanować nad tobą Chrystusowi.

OND07_Polish.indd   13OND07_Polish.indd   13 10.08.07   14:00:0210.08.07   14:00:02



Dzień 13 

PODDANI PRESJOM

Przeczytaj:
Rzymian 5:1-5

A nie tylko to, chlubimy 
się też z ucisków, 
wiedząc, że ucisk wywołuje 
cierpliwość.

—Rzymian 5:3

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 22–24
c Łukasz 12:1-31

Co sprawia, że błyszczące jabłko 
wygląda na smaczne? Oczywiście, 

jego skórka. Co jednak sprawia, że jab-
łko jest rzeczywiście smaczne? To sok 
i miąższ. To one decydują o prawdzi-
wym „charakterze” jabłka.

Dowiedziałem się tego w dzieciń-
stwie, przyglądając się jak mama robi 
mus jabłkowy. Podgotowane, miękkie 
jabłka, drewnianym tłuczkiem przecie-
rała przez metalowe sito do miski, aż 
do momentu, gdy zostały w nim tylko 
skórki. Tak uzyskany przecier smako-
wał wyśmienicie. 

Bóg używa życiowych presji, aby 
wydobyć z nas „smak” podobny do 
tego, jaki ma charakter Jezusa. Ucisk 
(w języku greckim oznacza „presję, na-

cisk”) pomaga nam też dostrzec niebezpieczny potencjał naszej 
grzesznej natury i zobaczyć jak jest szpetna i niesmaczna. Pod 
naciskiem wychodzą na powierzchnie wszystkie rodzaje grze-
chów — chciwość, egoizm, pożądanie czy pycha.

Presje, niezależnie od tego, czy pochodzą z zewnątrz, czy 
z naszego własnego perfekcjonizmu, są w naszym upadłym 
świecie faktem. Bóg jednak kontroluje ich intensywność i czas 
trwania, abyśmy mogli spostrzec, wyznać i odrzucić te cielesne 
„skórki”, które mącą w nas charakter Chrystusa.

Nikt z nas nie pragnie ucisku. Kiedy jednak on się pojawi, 
Duch Święty użyje go, aby kształtować w nas wytrwałość, cha-
rakter i nadzieję (Rzymian 5:3-4).

Klejnot charakteru podobnego do Chrystusa powstaje 
dzięki naciskowi, a doskonalony jest przez tarcie.
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Dzień 14 

DOM SYMBOLI

Przeczytaj:
Hebrajczyków 9:11-28

A według zakonu niemal 
wszystko bywa oczysz-
czane krwią, i bez rozlania 
krwi nie ma odpuszczenia.

—Hebrajczyków 9:22

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 25–26
c Łukasz 12:32-59

Nasza sąsiadka przestraszyła się, 
gdy do jej domu weszło nagle 

dwóch obcych. Podniosła krzyk, a oni 
uciekli. Nikt jednak nie mógłby jej za-
rzucić braku gościnności. Kiedy wcho-
dzi się do czyjegoś domu, to robi się to 
na warunkach gospodarza.

Niekiedy zapominamy, że takie 
same zasady dotyczą naszego wcho-
dzenia w obecność Boga. To zostało 
dokładnie wyjaśnione w Starym Testa-
mencie w kontekście „domu symbo-
li” jakim był Przybytek, czyli Namiot 
Zgromadzenia (II Mojżeszowa 25:27). 
Jego konstrukcja i ustawienie obecnych 
tam przedmiotów, uczą nas, że wcho-
dzimy w Bożą obecność wyłącznie na 
Jego warunkach.

Weźmy na przykład mosiężny ołtarz ofi arny (27:1-8). W 
Biblii, mosiądz jest symbolem Bożego sądu nad grzechem. Za-
bijanie owiec i kóz na ołtarzu symbolizowało skutki grzechu. 
Pozbawiona miłosierdzia śmierć niewinnych zwierząt wskazy-
wała na przyszłą ofi arę zastępczą — bezgrzesznego „Baranka 
Bożego”. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, Jego ofi ara była bar-
dziej niż wystarczająca do przebłagania za grzechy całej ludz-
kości (Jan 1:29). Do Boga można się zbliżyć wyłącznie na Jego 
warunkach. Musimy zatem przyjąć przebaczenie, które oferuje 
nam przez Chrystusa.

Czy przyjąłeś Jezusa, Baranka Bożego, jako twojego 
Zbawiciela od grzechów?  —Mart De Haan

Chrystus cię przyjmie, jeśli Mu uwierzysz.
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Dzień 15 

NADRZĘDNY 
MOTYW
Przeczytaj:
2 Tymoteusza 2:1-13

Abyście postępowali w 
sposób godny Pana ku zu-
pełnemu jego upodobaniu, 
wydając owoc w każdym 
dobrym uczynku i wzrasta-
jąc w poznawaniu Boga.

—Kolosan 1:10

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 27–29
c Łukasz 13:1-22

Pierwszoklasista był niezwykle z 
siebie dumny, gdy pokazywał mi 

klasówkę na której nauczyciel postawił 
dużą piątkę. Chłopiec powiedział: „Po-
kazałem to mamie i tacie, bo wiedzia-
łem, że się ucieszą”. Potrafi ę sobie wy-
obrazić jak jechał do domu autobusem i 
nie mógł się doczekać, aż zobaczy za-
dowolenie rodziców z jego dokonania. 
Pragnienie przyniesienia mamie i tacie 
radości było oczywistą i ogromnie waż-
na motywacją w życiu tego chłopca.

W 2 Tymoteusza 2:3, Paweł użył 
przykładu żołnierza, który z całkowi-
tym poświęceniem stara się zadowolić 
dowódcę. Apostoł chciał, aby Tymote-
usz poznał najważniejszy cel służenia 
Bogu, nawet, gdyby to zadanie było 

niezwykle trudne. Bezgraniczne oddanie wyrażane działaniem, 
wysiłkiem i uważnym przestrzeganiem Bożych zasad, przynosi 
Bogu najwyższą chwałę. Musi jednak pochodzić z kochającego 
i uległego serca.

W swoim człowieczeństwie, nasz Zbawiciel wyraził prag-
nienie, aby ominęła go okrutna śmierć, ofi ara za grzechy ludz-
kości. Mimo to modlił się tak: „wszakże nie moja, lecz twoja 
wola niech się stanie” (Łukasz 22:42). Najważniejszym moty-
wem działania Jezusa była chęć zadowolenia swego Ojca. To 
również nasz Ojciec i dlatego nasza motywacja powinna być 
identyczna.  —Herb Vander Lugt

Inni widzą co robimy, 
a Bóg wie dlaczego to robimy. 
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Dzień 16 

WIELKI ZWYCIĘZCA

Przeczytaj:
Hebrajczyków 12:1-16

Nędzny ja człowiek! Któż 
mnie wybawi z tego ciała 
śmierci?

—Rzymian 7:24

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuelowa 30–31
c Łukasz 13:23-35

Któż nie podziwia zawodnika, któ-
ry tryumfalnie powraca do sportu 

po okresie niepowodzeń i zapomnie-
nia! Biegacz który potknie się ruszając 
z bloków startowych, ale stopniowo 
wychodzi na prowadzenie, budzi eks-
cytację u wszystkich. Drużyna, która 
w ostatnich minutach gry zyskuje prze-
wagę i wygrywa, rozgrzewa tłumy ki-
biców bardziej niż ta, która zwykle pro-
wadzi już w pierwszej połowie meczu.

Jezus dokonał najwspanialszego 
powrotu „na scenę”, jaki kiedykolwiek 
widział świat. I wydarzyło to się po 
tym, jak Go poniżono, obrzucono wy-
zwiskami, opluto, wychłostano, zmal-
tretowano i powieszono na krzyżu. 
Oprawcy Chrystusa uznali, że Go po-

konali i ogłosili Jego śmierć. Uzbrojeni żołnierze strzegli Jego 
grobu. Czy ktoś mógł się wydawać bardziej przegrany niż On?

Walka nie była jednak zakończona, to był zaledwie po-
czątek. Trzy dni później, Jezus wstał z martwych, wyszedł z 
grobowca i ponownie ukazał się ludziom — jako zwycięzca 
grzechu, śmierci i piekła. To wielki powrót, jakim nie może po-
szczycić się nikt inny.

Czy dzisiaj czujesz się przegrany? Czy miałeś przykre nie-
powodzenia? Pomyśl o cierpieniach Jezusa, a potem o Jego 
zmartwychwstaniu. Poproś, aby dał Ci zwycięstwo. Tylko so-
bie wyobraź, co On ma ci do zaoferowania i to bez względu na 
to, jak czujesz się bezsilny czy przegrany.

Nikt nie zwyciężył tak, jak nasz Pan.  —Mart De Haan

Jezus zmarł, aby nas zbawić,
a żyje, aby nas wspierać.
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Dzień 17 

DWA OGRODY

Przeczytaj:
Jan 18:1-11

Potem zasadził Pan Bóg 
ogród w Edenie, na 
wschodzie. Tam umieścił 
człowieka, którego 
stworzył.

—Mojżeszowa 2:8

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuelowa 1–2
c Łukasz 14:1-24

Biblia w szczególny sposób wy-
mienia dwa ogrody. Są to Eden i 

Getsemane. W Edenie Bóg umieścił 
pierwszego człowieka, Adama, a do 
Getsemane poszedł Jezus, aby odtwo-
rzyć to, co utracił pierwszy człowiek.

Pierwszy człowiek zgrzeszył w 
ogrodzie; ostatni „Adam” wziął ten 
grzech na siebie. W Edenie było drze-
wo życia, z którego człowiek mógł by 
korzystać wiecznie, gdyby nie zbu-
rzył swej relacji z Bogiem. Getsemane 
był już krokiem ku swoistemu drze-
wu śmierci, którym był krzyż (Dzieje 
Apost. 5:30; 1 Piotra 2:24). Przez swo-
je wykroczenie, Adam utracił prawo 
do drzewa życia i sprowadził śmierć 
na całą ludzkość. Ten natomiast, który 

zawisł na „drzewie” Golgoty, pokonał śmierć i poprzez swe 
niezwykłe zmartwychwstanie przywrócił drzewo życia wszyst-
kim, którzy w Niego uwierzyli. 

Ogród w którym nastąpił upadek Adama już nie istnieje, 
ale nadejdzie szczęśliwy dzień, gdy ten, który cierpiał samotnie 
w Getsemane odtworzy wszelkie dobre rzeczy. Z planety zie-
mi będzie zdjęta Boża klątwa. Wtedy zwierzęta znów staną się 
łagodne (Izajasz 11:6-8), znikną pustynie (Izajasz 35:6), cała 
ziemia będzie żyzna i będzie dawała obfi te plony (Amos 9:13). 
Jezus będzie na niej osobiście, aby błogosławić swoich ludzi 
(Objawienie Jana 21:3). 

To, co utracił Adam, Jezus odzyskał.  —M. R. De Haan, M.D.

Bóg stworzył, grzech zdegenerował, 
a Chrystus odnowił.
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Dzień 18 

RADOSNA SŁUŻBA

Przeczytaj:
Efezjan 6:5-9

Służcie Panu z radością, 
Przychodźcie przed oblicze 
jego z weselem!

—Psalm 100:2

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuelowa 3–5
c Łukasz 14:25-35

Jako chłopiec nigdy nie podzielałem 
fascynacji mojego ojca ziemią. Przez 

kilka sezonów letnich miał swoją dział-
kę za miastem, gdzie założył ogród. 
Ogród ten był dla niego fi zyczną tera-
pią i odprężeniem, jak i nieocenionym 
źródłem zaopatrzenie stołu rodzinnego 
oraz przyjaciół. 

W tamtych czasach gleba była ora-
na pługiem pchanym przez człowieka 
i pierwsza orka była zwykle bardzo 
wyczerpująca. Pamiętam, jak pewnego 
dnia pomogłem tacie załadować kulty-
wator do bagażnika, a później pojecha-
liśmy do jego ogrodu. Kiedy przyje-
chaliśmy, ojciec przygotowywał się do 
zorania pierwszej skiby, a ja wziąłem 
koszyk z prowiantem i wygodnie za-

siadłem w cieniu jabłoni. 
Patrząc jak tata przymocowuje linę do uchwytów pługa i 

robi w ten sposób uprząż tkwiłem w błogiej nieświadomości 
tego, co za chwilę miało nastąpić. Wkrótce ja, ten niechętny 
chłopiec, zostałem ustawiony przed pługiem. Od tej chwili tata 
pchał, a ja ciągnąłem i zrzędziłem. Skiba przy skibie i tak w 
kółko. Jakże ja byłem żałosny spełniając ten obowiązek! 

Niekiedy, gdy jesteśmy proszeni, aby zrobić coś kon-
kretnego dla Pana, godzimy się niechętnie i tylko z poczucia 
obowiązku. Gdy tak się dzieje, powinniśmy modlić się o chęt-
nego ducha, abyśmy służyli Panu z radością (Psalm 100:2).  
—Paul Van Gorder

Chętny duch zmienia ciężar
obowiązku w akt miłości do Boga.
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Dzień 19 

NIE WYCHYLAJ SIĘ

Przeczytaj:
Psalm 34:11-22

Bliski jest Pan tym, których 
serce jest złamane.

—Psalm 34:19

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuelowa 6–8
c Łukasz 15:1-10

Instytut meteorologii zaleca, aby 
każdy, kto znajdzie się na otwartej 

przestrzeni podczas burzy z pioruna-
mi, ukląkł, pochylił się i oparł dłonie o 
kolana. Wówczas, gdy w pobliżu nastą-
pi wyładowanie elektryczne, ciało tej 
osoby będzie mniej podatne na prze-
wodzenie prądu. Maksymalne bezpie-
czeństwo zależy więc od fi zycznego nie 
wychylania się.

To samo dotyczy chrześcijan, któ-
rych zastały życiowe burze — powin-
niśmy się duchowo uniżyć. To oznacza, 
że mamy wykazać pokorę przed Panem 
(Psalm 34:18), ponieważ pycha i bunt 
mogą nas znieczulić. Musimy mówić 
prawdę (werset 13), odseparować się 
od zła, czynić dobro i zabiegać o pokój 

(werset 14). Nasz niebiański Ojciec chce, abyśmy byli blisko 
Niego, gdy jest nam źle. Wtedy On będzie mógł udzielić nam 
swojej odnawiającej siły i uzdrawiającej miłości.

Tak, będziemy dręczeni rzęsistymi deszczami przeciwno-
ści, a towarzyszące im porywiste wiatry będą nas prawie po-
walać z nóg. Z każdym oślepiającym błyskiem pioruna poczu-
jemy pokusę, aby poderwać się i uciekać. Jednak zachowanie 
uniżonej postawy pokory i bojaźni Bożej, to najlepszy sposób 
przetrwania życiowych burz. Psalmista Dawid zapewnił nas, że 
ci, którzy zaufają Bogu w tak trudnych sytuacjach, nie spotkają 
się z żadną naganą (w. 22).  —Dennis De Haan

Bóg nie chroni nas przed życiowymi burzami, 
ale chroni, gdy one nas już nawiedzą.
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Dzień 20 

WIATRY MIŁOŚCI

Przeczytaj:
1 Jana 4:1-8

Kto nie miłuje, nie zna 
Boga, gdyż Bóg jest 
miłością. 

—1 Jana 4:8

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuelowa 9–11
c Łukasz 15:11-32

Pewien rolnik miał na stodole wia-
trowskaz na którym było napisane 

„Bóg jest miłością”. Kiedy znajomi py-
tali dlaczego umieścił ten napis, odpo-
wiadał: „Po to, żeby mi przypominał, 
że niezależnie od tego którędy wieje 
wiatr — Bóg jest miłością”.

Gdy ciepły i łagodny „południo-
wy wiatr” przynosi deszcze bło-
gosławieństw, Bóg jest miłością. 
„Wszelki datek dobry i wszelki dar dosko-
nały zstępuje z góry od Ojca światłości” 
(Jakub 1:17).

Kiedy dosięgnie cię chłodny 
„północny wiatr” prób i ciężkich 
doświadczeń, Bóg jest miłością. 
„Bóg współdziała we wszystkim ku 
dobremu z tymi, którzy Boga miłują” 

(Rzymian 8:28).
Gdy uginasz się pod miażdżącym naporem srogiego „za-

chodniego wiatru”, Bóg jest miłością. „Bo kogo Pan miłuje, 
tego karze” (Hebrajczyków 12:6).

Kiedy „wschodni wiatr” zagraża pozbawieniem cię wszyst-
kiego co masz, Bóg jest miłością. „A Bóg mój zaspokoi wszel-
ką potrzebę waszą według bogactwa swego” (Filipian 4:19). 

Być może jesteś zniechęcony i sfrustrowany. Jeśli tak, pa-
miętaj, Bóg ciągle się o ciebie troszczy. To, czego doświad-
czasz, zostało przez Boga dla ciebie zaplanowane albo On na 
to, dla twojego dobra, pozwolił.

Rzeczywiście, nie ważne skąd i gdzie wieje wiatr, gdyż 
Bóg jest miłością.  —Richard De Haan

Żadna trudność nas nie zmartwi,
gdy wiemy dlaczego Bóg na nią pozwolił.
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Dzień 21 

NIE WYSTARCZY

Przeczytaj:
Kaznodziei Salomona 
2:1-16

Bo cóż pomoże człowie-
kowi, choćby cały świat 
pozyskał, jeśli siebie 
samego zatraci?

—Łukasz 9:25

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuelowa 12–13
c Łukasz 16

Autor księgi Kaznodziei Salomona 
stwierdził, że przyjemności, dobra 

materialne, a nawet ogromna wiedza 
nie dają trwałej satysfakcji. Jezus po-
sunął się jeszcze dalej. Powiedział, że 
każdy kto posiada wszystko, co ma do 
zaoferowania świat, a nie przygotowuje 
się na wieczność, jest duchowym nę-
dzarzem. Wszyscy potrzebujemy cze-
goś więcej niż rozrywki, pieniędzy czy 
rozgłosu, aby czuć się spełnieni.

Świadomość tego sprawiła, że za-
stanowiłem się nad życiem kilku sław-
nych samobójców. Jeden był gwiazdą 
bejzbolu, kilku postaciami ze świata 
rozrywki, a dwóch dziedzicami olbrzy-
mich majątków. Przypomniałem też 
sobie uznanego naukowca i jego żonę, 

którzy dowiedziawszy się o jej nieuleczalnym nowotworze, za-
żyli śmiertelną dawkę narkotyku. Żadnej z tych osób nie udało 
się znaleźć sensu swego istnienia. 

Ponieważ jesteśmy stworzeni na Boży wzór, nasze ży-
cie ma znaczenie zarówno na tym ziemskim świecie, jak i w 
wieczności. Bóg uczynił nas dla swojej chwały i umieścił na 
ziemi, abyśmy Go tu czcili. Obdarzył nas też wspaniałą zdol-
nością snucia refl eksji na temat Jego boskiej osoby oraz wiecz-
nego życia.

Wiara, że Jezus umarł za nasze grzechy i powstał z grobu 
zaspokaja naszą potrzebę sensu życia. Zbawienie daje pew-
ność, że uzyskaliśmy przebaczenie wszelkich win. Mamy od-
tąd nieprzemijający cel i nadzieję Nieba. To wystarcza, aby na-
sze życie wypełniło się głębokim pokojem i radością. Czy już 
wiesz, że właśnie tak to działa?  —Herb Vander Lugt

Nie trzymaj się kurczowo tego,
co ziemskie.  —Corrie ten Boom
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Dzień 22 

OBCE MIEJSCA

Przeczytaj:
Psalm 40:1-8

I modlił się Jonasz do 
Pana, swojego Boga, z 
wnętrzności ryby.

—Jonasz 2:1

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuelowa 14–15
c Łukasz 17:1-19

Pewnego dnia idąc koło mojej sto-
doły, usłyszałem w niej rozpaczli-

we ćwierkanie. Zajrzałem do środka i 
zobaczyłem w powietrzu sójkę bijącą 
skrzydłami o szybę okienka. Jeśliby nie 
podniosła tej przerażającej wrzawy, to 
bym jej nie usłyszał. Jednak jej prze-
raźliwie żałosne odgłosy skłoniły mnie 
do otwarcia drzwi na oścież i sójka wy-
leciała na wolność. 

Sójka ta znalazła się w miejscu ob-
cym dla ptaka; a Jonasz trafi ł w miejsce 
obce dla człowieka. Z powodu swoje-
go nieposłuszeństwa, prorok ten został 
wrzucony do morza, połknięty przez 
morskiego potwora i uwięziony w jego 
wnętrznościach. Mimo, że Jonasz zna-
lazł się tam z własnej winy, Bóg słuchał 

jego modlitw. Kiedy wyraził żal za swój grzech, Pan uwolnił 
go z tego straszliwego położenia.

Boże dzieci same niekiedy idą w obce miejsca i wikłają się 
w przykre sytuacje z powodu swojej bezmyślności. Czy teraz 
jesteś w obcym ci miejscu? Czy zarzuciłeś relację z Bogiem i 
jesteś pokonany oraz nieszczęśliwy? Jeśli tak, zawołaj do Pana 
i wyznaj swoją winę, a dzięki Jego obfi tej łasce odzyskasz spo-
łeczność z Nim (1 Jana 1:9). Bóg jest chętny usłyszeć nawet 
najsłabsze twoje wołanie i zaakceptować twoją pokutę.

Być może przez swoje niemądre wybory jesteś dziś w nie-
znanym sobie miejscu. Pan wszakże jest przy tobie i czeka aż 
Go wezwiesz. Nie czekaj przez kolejny dzień.  —M. R. De Haan, 
M.D.

Jeśli jesteś w niewłaściwym miejscu, 
Bóg zawsze ma właściwą odpowiedź.
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Dzień 23 

ARCYDZIEŁO Z 
BRUDNEJ SZMATY

Przeczytaj:
Galacjan 4:13-20

Dzieci moje, znowu 
w boleści was rodzę, 
dopóki Chrystus nie będzie 
ukształtowany w was.

—Galacjan 4:19

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuelowa 16–18
c Łukasz 17:20-37

Pewien artysta został niesłusznie 
oskarżony o przestępstwo i uwię-

ziony. Mimo, że pozwolono mu zabrać 
ze sobą pędzle i farby, nie miał tam 
możności zdobywania płócien. 

Kiedyś w przypływie desperacji, 
poprosił strażnika o coś, na czym móg-
łby coś namalować. Ten, wyjął brudną, 
starą chusteczkę i z wyniosłością mu ją 
rzucił, mówiąc: „Masz! Zobacz co mo-
żesz zrobić z tą brudną szmatą!” 

Artysta, był chrześcijaninem, nama-
lował na niej swoje wyobrażenie twa-
rzy Jezusa. Po długotrwałej i wytężonej 
pracy, postanowił, że pokaże malowidło 
najpierw człowiekowi, który dał mu ka-
wałek brudnej tkaniny jako płótno. Gdy 
strażnik obejrzał ten wspaniały motyw, 

wzruszył się, a jego oczy napełniły się łzami. Ten malunek stał 
się później słynny.

Jeśli jakiś człowiek potrafi  brudnej szmacie nadać tak 
wspaniałego blasku i uroku, że prostacki i nieczuły strażnik 
więzienny wzruszył się do łez, to pomyślmy, co największy z 
artystów, sam Bóg, mógłby zrobić z naszym życiem, jeśli do-
puścilibyśmy Go do niego, bez ograniczeń.

W naszej grzeszności jesteśmy tylko zużytymi, „brudny-
mi tkaninami”, którym brak duchowego piękna. Jednak moc 
Ducha Świętego może nas zmienić w arcydzieło Bożej łaski! 
—Henry Bosch 

Najlepszy komentarz do Biblii,
to życie wypełnione Chrystusem.
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Rozpoczął się nowy tydzień. Dla 
wielu ludzi poniedziałek kojarzy 

się z początkiem monotonnego cyklu 
pracy. Może to góra prania i prasowa-
nia, nieskończone ilości części ma-
szyny, ta sama codzienna rutyna przy 
taśmie fabrycznej, czy udręka przesia-
dywania przy komputerze.

Monotonia może stać się podatną 
glebą dla zazdrości i niezadowolenia, 
albo szkołą rozwoju charakteru i życia 
w służbie. To wszystko zależy od tego, 
czy w zwyczajnych życiowych obo-
wiązkach, potrafi my dostrzec Boga. 

W Bostonie była kobieta, która 
przez 40 lat sprzątała ten sam biuro-
wiec. W wywiadzie reporter spytał 
ją jak znosi monotonię robienia cią-

gle tych samych rzeczy. Kobieta odpowiedziała: „Mnie to nie 
nudzi. Używam środków do czyszczenia, które zrobił Bóg. 
Czyszczę rzeczy należące do ludzi stworzonych przez Boga i 
czynię ich życie wygodniejszym. Moja szczotka to Boża ręka!”

Czy szukasz Stworzyciela w twojej pracy? On tam jest. 
Używa rąk, ciał i umysłów ludzi, którzy przyjmują swoje zada-
nia i wykonują pracę dla Niego. Każde, nawet rutynowe zada-
nie, jest ważne dla Bożych dzieł, wykonywanych w nas i przez 
nas — na tym świecie i w wieczności.  —Dennis De Haan

Jeśli chcesz po sobie zostawić 
ślad w piaskach dziejów, załóż buty robocze.

Dzień 24 

WAŻNA RUTYNA

Przeczytaj:
Kaznodziei Salomona 
3:1-13

Błogosławiony człowiek, 
który znalazł mądrość; 
mąż, który nabrał rozumu.
—Przypowieści 

Salomona 3:13

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuela 19–20
c Łukasz 18:1-23 
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Dzień 25 

ŻYCIE TO NIE 
ZABAWA

Przeczytaj:
Psalm 56

Ilekroć lęk mnie ogarnia, 
W tobie mam nadzieję.

—Psalm 56:4

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuela 21–22
c Łukasz 18:24-43

W pewnym amerykańskim komik-
sie dziewczynka o imieniu Lucy 

wyjawiła swojemu bratu Linusowi no-
winę, że dzieci nie mogą żyć w domu 
rodziców wiecznie. W końcu muszą 
dorosnąć i wyprowadzić się. Potem 
powiedziała, że jak on odejdzie, ona 
przejmie jego pokój. Linus jej jednak 
szybko przypomniał, że nadejdzie czas, 
gdy ona również będzie musiała pożeg-
nać się z rodzinnym domem. Kiedy to 
do Lucy dotarło doznała szoku, ale na-
tychmiast znalazła rozwiązanie. Głoś-
no nastawiła telewizor, wyciągnęła się 
leniwie na fotelu z kubełkiem lodów 
w rękach i wyparła z umysłu wszelką 
myśl o przyszłej wyprowadzce.

Unikanie nieprzyjemnych oko-
liczności nie bywa tak łatwe jak się 

wydawało Lucy. Nie da się uciec od tak zwanych życiowych 
realiów. Możemy próbować gdzieś pobiec i ukryć się, ale 
ciężkie doświadczenia i zmagania codzienności mają tę zadzi-
wiającą zdolność, że zwykle idą naszymi śladami i w końcu 
nas dopadają.

Zamiast szukać sposobów ucieczki powinniśmy rzucić tym 
problemom wyzwanie. Zrobił to psalmista Dawid, gdy był ści-
gany przez zaciekłych wrogów i fałszywych przyjaciół. Nie 
próbował bagatelizować ryzyka, uznał, że wokół niego przeta-
cza się życiowa burza i zwrócił się do Pana. Wtedy to napisał: 
„W Tobie (Boże) mam nadzieję” (Psalm 56:4).

Idźmy więc za przykładem Dawida, a nie współczesnej 
Lucy. Mierzenie się z życiowymi trudnościami często bywa 
dość przerażającym doświadczeniem. Kiedy jednak ufamy 
Bogu i się ku Niemu zbliżamy, zaznamy rzeczywistego wy-
zwolenia.  —Paul Van Gorder

Gdy upomną się o ciebie kłopoty,
ty upomnij się o Bożą pomoc.
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Dzień 26 

DOTRZYMUJ 
SŁOWA

Przeczytaj:
Mateusz 5:33-37

Niechaj więc mowa 
wasza będzie: tak 
— tak, nie — nie.

—Mateusz 5:37

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 2 Samuela 23–24
c Łukasz 19:1-27 

Na krótko przed swoja śmiercią, 
książę Burgundii przewodził Ra-

dzie Gabinetowej Francji. Kilku mi-
nistrów zgłosiło propozycję, która 
pogwałciłaby zawarty układ, ale za-
bezpieczyłaby niektóre ważne interesy 
państwa. Podano wiele powodów prze-
mawiających na korzyść tej koncepcji. 
Książę słuchał w ciszy, a kiedy wszy-
scy zabrali już głos, zamknął obrady 
bez wyrażenia swej aprobaty. Kładąc 
dłoń na egzemplarzu pierwotnego po-
rozumienia, ze zdecydowaniem powie-
dział: „Panowie, zawarliśmy układ!”

Ważne jest, aby chrześcijanie dzia-
łali i mówili tak, aby był tym uwielbio-
ny Zbawiciel. Kiedy dajesz komuś sło-
wo, dotrzymuj go. Jeśli się do czegoś 

zobowiążesz, wykonaj to. Jak powiedział Jezus w ewangelii 
Mateusza 5:37: „Niech wasze ‘tak’ będzie ‘tak’„.

Nasza uczciwość i niezawodność powinny być tak oczy-
wiste, że każdy będzie pewny zawieranych z nami umów. Czy 
może być lepsze świadectwo o osobie wierzącej niż słowa: 
„Dał swoje słowo, to mi wystarczy”. Kiedy niechrześcijanin 
zaufa nam w robieniu interesów, to będzie bardziej skłonny do 
uwierzenia, gdy powiemy mu o Bogu.

Jeśli kusi cię, żeby wycofać się z obietnicy, pomyśl o 
słowach księcia Burgundii: „Panowie, zawarliśmy układ!”  
—Richard De Haan

Nigdy nie dawaj słowa,
jeśli nie zamierzasz go dotrzymać.
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Dzień 27 

KONFERENCJA

Przeczytaj:
Łukasz 11:1-13

A gdy On w pewnym 
miejscu modlił się . . . 
ktoś z Jego uczniów rzekł 
do Niego: ‘Panie, naucz 
nas modlić się’.

—Łukasz 11:1

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Królewska 1–2
c Łukasz 19:28-48

Prezes dużej fi rmy chciał poroz-
mawiać z menedżerem fabryki o 

ważnej sprawie. Sekretarka menedżera 
powiedziała: „Nie można mu przeszka-
dzać. Jest na konferencji. Tak, jak co-
dziennie o tej porze”.

„Proszę mu powiedzieć, że chce go 
widzieć prezes” — odparł niecierpliwie.

Sekretarka stanowczo odpowie-
działa: „Mam wyraźne polecenia. Pro-
szę, mu nie przeszkadzać, kiedy jest na 
konferencji”.

Przepełniony złością, mężczyzna 
przeszedł obok sekretarki i otworzył 
drzwi biura menedżera. Rzuciwszy po-
śpieszne pierwsze spojrzenie, wycofał 
się, zamknął drzwi i powiedział: „Bar-
dzo przepraszam!” Prezes zastał swoje-

go podwładnego na kolanach i przed otwartą Biblią.
Celem codziennego studiowania Biblii i modlitwy są bli-

skie spotkania z Królem królów. Każdego dnia potrzebujemy 
nowych poleceń i instrukcji od Tego, który zaplanował życie 
każdego z nas i zaspokaja nasze potrzeby.

Sam Jezus regularnie spędzał czas na modlitwie i zachęcał 
do tego swoich uczniów (Łukasz 11:1). Przekazał im coś, co 
nazywamy „modlitwą Pańską” i namawiał, aby prosili, szukali 
i pukali (w. 9-10).

Czy miałeś dziś swoją konferencję z Bogiem? Nigdy nie 
jest za późno, aby ją rozpocząć.  —M.R. De Haan, M.D.

Rozpocznij dzień modlitwą, 
zakończ uwielbieniem.
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Dzień 28 

WŁÓCZĘDZY 
I PIELGRZYMI

Przeczytaj:
Hebrajczyków 
11:13-16

Wyznali też, że są gośćmi i 
pielgrzymami na ziemi.

—Hebrajczyków 11:13

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Królewska 3–5
c Łukasz 20:1-26

W czasach Wielkiej Depresji, w la-
tach trzydziestych dwudziestego 

wieku, wielu ludzi stało się włóczęga-
mi. Wskakiwali do pociągów towaro-
wych, aby przemieszczać się do innych 
miast, spali w pustych wagonach i za-
rabiali grosze na pracach sezonowych. 
Kiedy nie mogli znaleźć pracy posu-
wali się do żebrania. Moja mama była 
bardzo uwrażliwiona na los przycho-
dzących do drzwi nędzarzy. Oni utracili 
bezpieczeństwo swoich domów. 

Pielgrzym, podobnie jak włóczęga, 
żyje często bez wygód i ochrony, jakie 
zapewnia dom. ale on wie dokąd zmie-
rza. Jego nadzieje i aspiracje powiązane 
są z konkretnym celem.

Takim rodzajem pielgrzyma ma 
być chrześcijanin. W liście do Hebrajczyków czytamy o bo-
haterach wiary, którzy „wyznali, że są gośćmi i pielgrzymami 
na ziemi” (11:13). Byli w stanie wieść pobożne życie wia-
ry, ponieważ widzieli przed sobą „lepszą, to jest niebiańską” 
ojczyznę (w. 16).

Pan przygotowuje ciebie i mnie na wieczność i wszystko 
co robimy ma wielkie znaczenie. Mimo, że ta ziemia nie jest 
stałym miejscem naszego zamieszkania, nie jesteśmy pozba-
wionymi celu trampami. Powinniśmy być towarzyszami po-
dróży, którzy w drodze do przygotowanego celu prowadzą 
odpowiedzialnie życie. Mamy niebiańskiego Ojca, który nas 
kocha i zaprasza do domu urządzanego nam przez Zbawiciela.  
—Herb Vander Lugt

Nie wbijaj pali namiotu 
zbyt głęboko; jutro ruszamy!
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Dzień 29 

PODNIESIONY 
Z GŁĘBI

Przeczytaj:
Psalm 40:1-5

Tęsknie oczekiwałem 
Pana: Skłonił się ku mnie i 
wysłuchał wołania mojego. 
Wyciągnął mnie z dołu 

zagłady.  —Psalm 40:1-2

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Królewska 6–7
c Łukasz 20:27-47

Uszkodzona brytyjska łódź podwod-
na opadła na dno oceanu. Minęło 

kilka dni i jej załoga straciła nadzieję 
na ratunek. Jego szanse były szcze-
gólnie nikłe, gdyż nie mogli podać 
swojej dokładnej pozycji statkom na 
powierzchni. Dowodzący ofi cer powie-
dział załodze, że nie pozostało im zbyt 
wiele życia i zaproponował zaśpiewa-
nie pewnego hymnu kościelnego. Ra-
zem więc zaśpiewali: „Ciemność się 
wzmaga, Panie pozostań z nami”.

Gdy zaczął się wyczerpywać zapas 
tlenu, marynarze coraz bardziej słabli. 
Jeden z nich miał te symptomy wcześ-
niej niż inni i nagle ruszył wzdłuż stat-
ku potrącając niechcący dźwignie słu-
żące do wynurzania. W pewnej chwili, 

uszkodzony mechanizm zaczął znów działać, a łódź powoli 
oderwała się od dna. Cała załoga bezpiecznie wróciła do portu.

Jeszcze większym ratunkiem niż ten z dna morza, jest Boża 
pomoc dla tych, którzy są uwięzieni w oceanie niewiary. Tylko 
cud łaski może nas wydobyć z czeluści grzechu i degradacji.

Jeśli znalazłeś się w pułapce grzechu, to wyjście z niej i 
nowy start może ci zapewnić wyłącznie Jezus. Jeśli zaufasz 
Zbawicielowi, zostaniesz wydobyty z wód kary i potępienia na 
światło Bożego przebaczenia.  —Henry Bosch

Bóg może cię wynieść z ciemności 
grzechu na światło zbawienia.o
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Dzień 30 

ODDANE KORONY

Przeczytaj:
Objawienie Jana 
4:6-11

Godzien jesteś, Panie i 
Boże nasz, przyjąć chwałę i 
cześć, i moc.

—Objawienie Jana 4:11

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Królewska 8–9
c Łukasz 21:1-19

Królowa Anglii Wiktoria słuchała 
kiedyś kazania pewnego kapela-

na o powtórnym przyjściu Chrystusa. 
Osoby siedzące w pobliżu królewskiej 
loży zobaczyli, że monarchini ma w 
oczach łzy.

Po skończonym nabożeństwie, 
królowa poprosiła kapelana o rozmo-
wę na osobności. Widząc jej emocje, 
kapłan zapytał, co ją aż tak wzruszyło. 
Królowa odpowiedziała: „To co Jego 
Wielebność powiedział o powrocie na 
świat jego prawowitego Króla. Chcia-
łabym jeszcze wtedy żyć, abym mogła 
złożyć swą koronę u Jego błogosławio-
nych stóp!”

Jest wiele bodźców do wiernej 
służby i pozostają one w zależności z 

naszymi czynami i motywami. Te nagrody, nazwane w Nowym 
Testamencie „koronami”, mogą być zdobyte przez wszystkich, 
którzy przyjęli dar wiecznego życia.

Być może myślisz: „Nigdy bym nie oczekiwał żadnej na-
grody za to, co robię dla Chrystusa”. Czy zastanawiałeś się, 
co mógłbyś zrobić z jakąkolwiek koroną otrzymaną w dniu 
Jego przyjścia? W Niebie nie będzie trofeów czy medali 
ani żadnego celebrowania ziemskich dokonań. Odkupieni 
grzesznicy będą jednak doświadczać iście nieziemskiej radości 
składania swoich „koron” przed tronem Chrystusa i wyznawa-
nia: „Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, 
i moc” (Objawienie Jana 4:11).  —Paul Van Gorder

Niebiańskie korony nie są do podziwiania, 
lecz do składania u stóp Chrystusa.
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Dzień 31 

„NIEŻYWY 
ZNACZY NIEŻYWY”
Przeczytaj:
Hebrajczyków 9:24-28

Gdzież jest, o śmierci, 
zwycięstwo twoje? 
Gdzież jest, o śmierci, 
żądło twoje?

—1 Koryntian 15:55

Czy myślisz niekiedy o swojej nie-
uniknionej śmierci? A może masz 

taką postawę jak wpływowy właściciel 
wielu teatrów Bernard Jacobs, który 
powiedział: „Rzecz którą najmniej się 
przejmuję jest to, co będzie po śmierci. 
Dla mnie nieżywy znaczy nieżywy”.

Czy śmierć to moment kiedy wyda-
jemy ostatnie tchnienie i przestają funk-
cjonować nasze komórki mózgowe? 
Czy jak nasze życie dobiegnie końca, 
to całkowicie gaśniemy jak płomień 
świecy, który zetknął się z wodą? Tak 
właśnie uważa większość ludzi, lecz 
nie tak naucza Biblia. Hebrajczyków 
9:27 mówi, że jest dla nas przeznaczo-
ne: „raz umrzeć, a potem sąd”.

Jeśli uznaliśmy Jezusa jako Zba-
wiciela, który uwalnia od grzechów, nie powinniśmy obawiać 
się spotkania z Nim po śmierci. Wtedy na całą wieczność znaj-
dziemy się w błogosławionej społeczności z Bogiem, gdyż „je-
steśmy pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i za-
mieszkać u Pana” (2 Koryntian 5:8).

Jezus powiedział swoim uczniom tak: Jam jest zmartwych-
wstanie i żywot; kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 
będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki.” 
(Jan 11:25-26).

To zapisane w Biblii zapewnienie Jezusa daje nam nadzie-
ję, która stanie się realna w dniu śmierci każdego z chrześcijan. 
On obiecuje, że dostaniemy w Niebie własny dom i już na za-
wsze będziemy z Panem. Na Jego obietnice naprawdę możemy 
liczyć.  —Vernon Grounds

Zmartwychwstanie Jezusa oznacza
koniec wiecznej śmierci.

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 7–9
c Łukasz 9:18-36
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Dzień 32 

SPŁYW GÓRSKIM 
NURTEM

Przeczytaj:
1 Kronik 28:9-20

Nie bój się i nie lękaj 
się, gdyż Pan, Bóg mój, 
będzie z tobą. On cię nie 
zawiedzie ani cię nie 

opuści”.  —1 Kronik 28:20

Moim pierwszym górskim spły-
wem entuzjazmowałem się do-

tąd, aż nie usłyszałem przed sobą od-
głosów rozszalałego nurtu górskiej 
rzeki. Naraz ogarnęło mnie poczucie 
lęku i zagrożenia. Płynięcie w dół 
górskiej rzeki było niesamowitym i 
ekscytującym doświadczeniem, lecz 
świetny nastrój szybko zniknął. Stero-
waniem zajmował się nasz przewodnik 
z tyłu tratwy. Byłem bezpieczny — 
przynajmniej do następnej serii rzecz-
nych przełomów.

Okresy przejściowe w naszym 
życiu i następujące po nich przemia-
ny przypominają nurty górskiej rzeki. 
Nieuniknione przejścia z jednego etapu 
życia do następnego — od szkoły do 

pracy zawodowej, od stanu wolnego do małżeństwa, od pracy 
zawodowej do emerytury, od małżeństwa do wdowieństwa - 
niosą ze sobą niepewność, poczucie zagubienia i obawy.

Jedna z najbardziej znaczących przemian zapisanych w 
Starym Testamencie dotyczy przejęcia tronu Dawida przez 
Salomona. Jestem pewny, że odczuwał on wielkie napięcie 
i niepewność co do przyszłości. Co mu doradził jego ojciec? 
„Nie bój się i nie lękaj się, gdyż Pan, Bóg mój, będzie z tobą” 
(1 Kronik 28:20).

W swoim życiu napotkasz niemało trudnych przemian. Ma-
jąc jednak na swojej tratwie Boga nie będziesz sam. Nie spusz-
czaj wzroku z Tego, który steruje, gdy niesie cię gwałtowny 
nurt. On przeprowadził przez niego już wielu innych. Spokojne 
wody są przed tobą.  —Joe Stowell

Bóg przeprowadzi cię przez przełomy zmian. 

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job 20–21
c Dzieje Apost. 10:24-48
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Dzień 33 

LEKCEWAŻENIE 
BOGA

Przeczytaj:
Psalm 63:1-8

Abyście miłowali Pana, 
Boga waszego, chodzili 
wytrwale Jego drogami 
. . . i przestrzegali Jego 
przykazań”.

—Jozuego 22:5

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job 22–24
c Dzieje Apostolskie 11

Jako były nauczyciel w szkole śred-
niej i okazjonalnie akademicki, 

miałem zawsze pewną dręczącą myśl: 
Wyobrażałem sobie jak strasznie by 
to było, gdybym znów musiał stanąć 
przed klasą i nikt nie zwracałby na 
mnie uwagi. Mówiłbym i nikt by nie 
słuchał, dawałbym polecenia i każdy 
by je ignorował.

Nikt z nas nie lubi być ignorowa-
nym. Gdy rozmawiamy ze znajomym, 
a on puszcza nasze słowa mimo uszu, 
czujemy się urażeni. Jeśli w sklepie 
zwracamy się o pomoc do sprzedawcy, 
to irytujemy się, kiedy on nas lekcewa-
ży. Gdy zmagamy się z problemem, jest 
nam przykro, gdy nikt nawet nie próbu-
je nam przyjść z pomocą.

Wyobraź sobie, jak musi się czuć Bóg, kiedy go ignoruje-
my. Pomyśl jak musi być złamane Jego przepełnione miłością 
serce, gdy mimo, że mieszka w nas poprzez Ducha Świętego, 
zachowujemy się jakby Go tam nie było. Albo zastanów się, 
co On czuje, kiedy Jego wskazówki, zapisane dla nas w Biblii, 
pozostają bez naszej reakcji. 

Uważajmy, aby Boga nie lekceważyć. Na wszelkie sposo-
by starajmy się mieć Go stale w naszej pamięci. Czynimy to, 
czytając natchnione przez Niego Pismo, modląc się i nasłuchu-
jąc Jego cichego głosu, myśląc o Jego obecności, czy służąc 
innym w Jego imieniu. Obyśmy zawsze mogli powiedzieć jak 
psalmista Dawid: „Dusza moja przylgnęła do ciebie” (63:9).  
—Dave Branon

Ten kto ignoruje Boga należy do głupców.
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Dzień 34 

NIEPOSZANOWANIE

Przeczytaj:
Dzieje Apostolskie 
12:20-24

Lud zaś wołał: ‘Boży to 
głos, a nie ludzki’. W tej 
samej chwili poraził go 
(Heroda) anioł Pański.
—Dzieje Apostolskie 

12:22-23

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job  25–27
c Dzieje Apost. 12

Ubrany w królewskie szaty He-
rod, wygłosił przemowę do tłumu 

chcącego zyskać jego względy. Ich 
odzew był dlań źródłem niezrównanej 
rozkoszy. „Boży to głos, a nie ludzki!” 
— krzyczał tłum (Dzieje Apostolskie 
12:22). Strach i podziw przed jedynym 
prawdziwym Bogiem powinien naka-
zać mu się temu sprzeciwić, ale tego 
nie uczynił. Za próbę przywłaszczenia 
sobie Bożej chwały, natychmiast został 
zabity przez anioła Pańskiego. Poniósł 
straszliwą śmierć, gdyż nie było w nim 
czci dla Boga.

Z kolei Paweł i Barnaba darzyli 
Boga takim szacunkiem, że wzdraga-
li się na samą myśl o oddawaniu im 
czci przez innych ludzi (Dzieje Apost. 

14:14-15). Po zobaczeniu jak w nadnaturalny sposób Paweł 
uzdrowił sparaliżowanego od urodzenia, świadkowie tego 
cudu zawołali: „Bogowie w ludzkiej postaci zstąpili do nas”. 
Następnie próbowali jemu oraz Barnabie złożyć ofi ary na ołta-
rzu (w. 12-13). Kiedy apostołowie to usłyszeli „rozdarli szaty 
swoje i wpadli między tłum krzycząc: „Ludzie, co robicie?!” 
(w. 14-15).

W tych, jakże odmiennych biblijnych historiach, widzi-
my to samo wezwanie do oddawania Bogu czci, w tym nie 
znającym Go świecie. Tylko On jest godny chwały, uwiel-
bienia i czci. Tylko On zasługuje na nasz najwyższy hołd.  
—Herb Vander Lugt

Nie nam, Panie, nie nam, 
ale imieniu swemu daj chwałę.  —Psalm 115:1
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Dzień 35 

RADOŚĆ 
Z WOLNOŚCI

Przeczytaj:
Rzymian 6:15-23

Zakon Ducha, który daje 
życie w Chrystusie Jezusie, 
uwolnił cię od zakonu 
grzechu i śmierci.

—Rzymian 8:2

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job 28–29
c Dzieje Apost. 13:1-25

Po uprowadzeniu, przetrzymywaniu 
przez trzynaście dni jako zakładni-

ka i w końcu po uwolnieniu, nowoze-
landzki reporter Olaf Wiig z radością 
oznajmił: „Teraz bardziej czuję, że żyję 
niż przez całe dotychczasowe życie”.

Z trudnych do wyjaśnienia przy-
czyn, bycie uwalnianym bywa bardziej 
radosne niż samo bycie wolnym.

Dla cieszących się wolnością na co 
dzień, radość Olafa jest dobrym przy-
pomnieniem, jak łatwo zapominamy o 
otrzymywanych błogosławieństwach. 
Jest to prawdą również w sferze du-
chowej. Ci którzy są chrześcijanami 
od dawna, często zapominają, co zna-
czy być zakładnikiem grzechu. Nie 
trudno popaść w samozadowolenie, a 

nawet zapomnieć o wdzięczności. Wtedy jednak Bóg posyła 
nam przypomnienie w postaci nowego wierzącego, który daje 
świadectwo tego, co Bóg uczynił w jego życiu. Wtedy na nowo 
możemy docenić radość bycia wolnym od „zakonu grzechu i 
śmierci” (Rzymian 8:2).

Jeśli wolność ta zaczęła cię już nudzić, albo skupiasz się na 
tym, czego zrobić nie potrafi sz, to uświadom sobie, że nie tyl-
ko nie jesteś już niewolnikiem grzechu, ale zostałeś uwolniony, 
aby być świętym i żyć wiecznie z Jezusem Chrystusem! (6:22).  

Ciesz się wolnością w Chrystusie, dziękując Bogu 
za rzeczy, które potrafi sz i możesz robić jako Jego sługa.  
—Julie Ackerman Link

Życie dla Chrystusa daje prawdziwą wolność.
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Dzień 36 

DOŚĆ KOSZENIA

Przeczytaj:
Łukasz 10:38-42

Niewiele zaś potrzeba, 
bo tylko jednego i Maria 
dobrą cząstkę wybrała.

—Łukasz 10:42

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job 30–31
c Dzieje Apost. 13:26-52

Burmistrz małego miasteczka w sta-
nie Kentucky, zaprzestał koszenia 

swojego trawnika w roku 2005. Przed 
domem umieścił tabliczkę z napisem: 
„W życiu są rzeczy ważniejsze od wy-
sokiej trawy”.

Powiedział, że przemawiało za tym 
kilka powodów. Jednym z nich była 
śmierć jego chorej na raka żony. Ta 
strata skłoniła go do zastanowienia się 
nad wartościami w życiu. Teraz lubi po 
prostu usiąść wieczorem na werandzie 
i obserwować dzikie kwiaty oraz przy-
bywające do jego ogrodu wiewiórki i 
ptaki. Jeden z członków rady miasta 
powiedział: „Jeśli mu to odpowiada to 
w porządku. Niekiedy wydaje mi się, 
że może jednak on ma rację. Może rze-

czywiście są rzeczy ważniejsze od koszenia trawników”.
Przykład burmistrza pobudza nas zapewne do refl eksji nad 

priorytetami. To, co robimy z naszym czasem, wskazuje na to, 
co uważamy za istotne. We fragmencie Biblii na dzisiaj czyta-
my, że Marta „krzątała się koło różnej posługi” (Łukasz 10:40). 
Maria znalazła jednak czas, aby usiąść u stóp Jezusa i słuchać 
Jego nauczania (w. 39). Być może pojęła, że nie będzie już 
miała zbyt wielu okazji, aby się od Niego uczyć. 

Niekiedy takie obowiązki jak mycie naczyń, koszenie 
trawnika, czy poświęcenie dodatkowych godzin na pracę nad 
jakimś projektem, powinny poczekać, abyśmy mogli spędzić 
czas z Panem, rodziną czy przyjaciółmi. To na pewno okaże się 
ważniejsze.  —Anne Cetas

Pomaganie innym w imieniu Jezusa 
to twoje najważniejsze codzienne zadanie.
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Dzień 37 

KLĘKAĆ?
Przeczytaj:
Psalm 95

Pójdźcie, pokłońmy się i 
padnijmy na twarz. 
Klęknijmy przed Panem, 
który nas uczynił!

—Psalm 95:6

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job  32–33
c Dzieje Apostolskie 14

Starożytni Grecy i Rzymianie nie 
uznawali klęczenia jako elementu 

swoich kultów religijnych. Uważali, że 
jest ono niegodne wolnego człowieka, 
niezgodne z ich kulturą i odpowiednie 
wyłącznie dla barbarzyńców. Uczeni, 
tacy jak Plutarch i Teofratus byli zda-
nia, że klęczenie jest wyrazem zabo-
bonów. Arystoteles określił je jako nie-
cywilizowaną formę zachowań. Tego 
przekonania nigdy jednak nie podzielali 
ludzie Boga.

W Psalmie 95:6, psalmista wskazu-
je, że klęczenie wyraża głęboki szacu-
nek do Boga. W tym jednym wersecie 
użył trzech różnych hebrajskich słów, 
aby opisać, jaka powinna być postawa i 
pozycja osoby oddającej cześć.

Najpierw użył słów „pokłońmy się i padnijmy na twarz”, a 
następnie „klęknijmy przed Panem”. Pierwsze z nich są oznaką 
czci dla Boga i związanej z tym uległości. Drugie, wzywają do 
okazania Mu szacunku i oddanie chwały. 

Według psalmisty Dawida, klękanie w Bożej obecności jest 
bardziej wyrazem szacunku niż niecywilizowaną formą zacho-
wań. Najważniejszą rzeczą nie jest wszakże fi zyczne ustawie-
nie naszego ciała, ale pokorna postawa serca.  —Marvin Williams

Nastawienie podczas wielbienia 
znaczy więcej niż przyjęta pozycja.
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Dzień 38 

ZBYT WCZEŚNIE BY 
REZYGNOWAĆ

Przeczytaj:
1 Koryntian 9:24-27

Złożywszy z siebie wszelki 
ciężar i grzech, który 
nas usidla, biegnijmy 
wytrwale w wyścigu, który 
jest przed nami.  

—Hebrajczyków 12:1

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job 34–35
c Dzieje Apostolskie 15:1-21

Chris Couch miał tylko 16 lat, kiedy 
po raz pierwszy zakwalifi kował się 

do pierwszoligowego turnieju golfa. 
Prędko uznano go za następne „cudow-
ne dziecko” tego sportu i gwaranta suk-
cesu na najbliższą przyszłość.

Życie okazało się jednak bardziej 
skomplikowane. Chrisowi nie wystar-
czył jednak szybki i relatywnie łatwy 
sukces i postanowił grać jak najdłużej 
i zdobywać kolejne trofea. Mimo, że 
często odczuwał pokusę zakończenia 
już kariery sportowej, to jednak wy-
trwał przez 16 kolejnych lat i w końcu 
w efektownym stylu zyskał tytuł mi-
strza w turnieju New Orleans Open. 
Jego wytrwałość opłaciła się, choć nie 
była to droga łatwa.

W swojej książce pt. „Wytrwałe posłuszeństwo w jed-
nym kierunku” („A Long Obedience in the Same Direction”), 
biblista Eugene Peterson przypomina nam, że życie chrześci-
jańskie ma więcej wspólnego z maratonem, niż biegiem krót-
kodystansowym. Autor pisze, że jesteśmy powołani do wy-
trwania w tym, co wymaga więcej czasu i czyni życie bardziej 
wartościowym.

Wyposażeni w łaskę i siłę Chrystusa, my też możemy wy-
trwale uczestniczyć w tym życiowym wyścigu (Hebrajczyków 
12:1). Patrząc też na przykład Jezusa i czerpiąc z niego zachę-
tę, tak jak apostoł Paweł możemy biec, aby zdobyć „wieniec 
nie znikomy” (1 Koryntian 9:25).

Zawsze jest zbyt wcześnie, aby rezygnować.  —Bill Crowder

Biegnij w wyścigu mając wieczność na widoku.
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Dzień 39 

ZŁUDNE WRAŻENIA

Przeczytaj:
Jozuego 22:10-34

Jest on świadkiem między 
nami, że Pan jest Bogiem.

—Jozuego 22:34

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job 38–40
c Dzieje Apost. 16:1-21

W powieści Jane Austen pt. „Duma 
i uprzedzenie” znajdujemy histo-

rię wysoko urodzonej Angielki, Lizzy 
Bennet, o której względy zabiega nie-
jaki pan Darcy. Jest on dość posępnym 
i skomplikowanym człowiekiem o du-
żym majątku. Pierwsze wrażenie jakie 
odniosła Lizzy zdawało się świadczyć, 
że jest zarozumiały, zamknięty i sku-
piony na sobie. Kiedy więc Darcy wy-
znał jej miłość, zostaje odtrącony. Jakiś 
czas potem, Lizzy dowiaduje się o wie-
lu jego skrytych, szlachetnych czynach 
i przyznaje, że się co do niego myliła i 
zgadza się go poślubić.

W 22 rozdziale Jozuego czytamy o 
innym przykładzie złudnego pierwsze-
go wrażenia. Plemiona Rubena, Gada i 

Manasesa zbudowały ołtarz w pobliżu rzeki Jordan. Gdy do-
wiedziały się o tym pozostałe z plemion izraelskich, zapałały 
gniewem (w. 9-12), gdyż Bóg swemu ludowi nakazał, aby czcił 
tylko Jego i że ofi ary należy składać tylko w Świętym Przybyt-
ku (II Mojżeszowa 20:3; IV Mojżeszowa 17:8-9). Zbudowanie 
tego ołtarza uznali za akt odstępstwa. Na szczęście kapłan Pi-
nehas poprowadził delegację przedstawicieli różnych plemion, 
aby się dowiedzieć dlaczego powstał ów ołtarz (Jozuego 22:13-
33). Wyjaśniono im, że był to pomnik upamiętniający jedność 
wszystkich plemion Izraela pod władzą jednego Boga (w. 34).

Nasze pierwsze wrażenia często bywają fałszywe. Szczera 
rozmowa może jednak wyjaśnić nieporozumienia wynikłe z 
dumy i uprzedzeń.  —Dennis Fisher

Pierwsze wrażenia często
prowadzą do błędnych wniosków.
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Dzień 40 

CUD CZY MAGICZ-
NA SZTUCZKA?
Przeczytaj:
Jan 10:22-42

Choćbyście mi nie 
wierzyli, wierzcie 
uczynkom, abyście poznali 
i wiedzieli, że we mnie jest 
Ojciec, a Ja w Ojcu.

—Jan 10:38

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Job 41–42
c Dzieje Apost. 16:22-40

Czy Jezus faktycznie chodził po wo-
dzie, czy może szedł po mieliźnie? 

Czy naprawdę rozmnożył kilka chle-
bów i ryb, aby nakarmić 5 tysięcy lu-
dzi, czy tylko ich jakoś zahipnotyzował 
i wmówił im, że tak jest? Był to cud, 
czy magiczne sztuczki?

Kiedy chrześcijański iluzjonista, 
Brock Gill, wypowiadał się na ten te-
mat w telewizji BBC, odłożył na chwi-
lę na bok swoje osobiste przekonania, 
aby w obiektywny sposób spróbować 
wyjaśnić biblijne cuda. Producent pro-
gramu Jean-Claude Bragard powie-
dział: „Nawet gdyby na gospodarza 
programu wybrano ateistę, wnioski 
byłyby takie same”. W każdym z przy-
padków, Gill stwierdził, że Jezus nie 

mógł tak zmanipulować tłumu, aby ten myślał, że właśnie był 
świadkiem cudu.

Wielu z tych, którzy widzieli cuda Jezusa, nie uwierzyło 
jednak, że był Mesjaszem. Byli gotowi wykonać na Nim wyrok 
śmierci, bo podawał się za Boga (Jan 10:30-31). Jezus powie-
dział im: „Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie 
mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie 
uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, 
a Ja w Ojcu” (w. 37-38).

Cuda dokonywane przez Jezusa wskazywały, że był Synem 
Boga i Zbawicielem, który przyszedł na świat, aby ofi arować 
swoje życie za grzechy ludzkości. Jego czyny i zmartwych-
wstanie nie były sztuczkami iluzjonisty, ale cudami wynikają-
cymi z miłości i łaski.  —David McCasland

Wierz w Boga, a uwierzysz w cuda; Uwierz w Jego 
Syna, a doświadczysz któregoś z nich!
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Dzień 41 

OGRANICZONY, 
ALE POŻYTECZNY

Przeczytaj:
Mateusz 25:24-28

I przybyłem do was w 
słabości i w lęku i w 
wielkiej trwodze.

—1 Koryntian 2:3

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 1–3
c Dzieje Apost. 17:1-15

Imigrantka z Niemiec, Suzanne Bloch, 
często grała muzykę kameralną ra-

zem z Albertem Einsteinem i innymi 
wybitnymi naukowcami. Powiedzia-
ła, że mimo, iż Einstein był niezłym 
skrzypkiem, to irytował członków ze-
społu, bo nie zachowywał tempa. „Wi-
dzicie” — skarżyła się Bloch — „On 
nie potrafi  liczyć!”. Einstein był w 
stanie ogłaszać przełomowe teorie o 
wszechświecie, ale miał trudności z 
wyczuwaniem rytmu. Pomimo swoich 
ograniczeń pozostał jednak pełnym en-
tuzjazmu muzykiem.

Czy użalamy się niekiedy nad swo-
imi ograniczeniami? Wszyscy mamy 
różne zdolności, ale posiadamy też 
pewne upośledzenia. Bywa tak, że 

tych ograniczeń używamy jako wymówki do nie robienia rze-
czy, do których Bóg nas uzdolnił. To, że może nie mamy daru 
publicznego przemawiania albo śpiewania w chórze, nie ozna-
cza, że możemy usiąść na duchowej ławce rezerwowych i nic 
nie robić.

Kiedy sobie uświadomimy, że każdy z nas ma jakieś ogra-
niczenia, wtedy możemy posunąć się do przodu, szukając u 
Boga wskazówek co do używania naszych darów. Z pewnością 
możemy się modlić lub okazywać dobro innym. Możemy od-
wiedzać samotnych, chorych czy sędziwych. Możemy prosto, 
lecz przekonujaco mówić innym, co dla nas znaczy Jezus. Pa-
weł napisał: „Mamy różne dary według udzielonej nam łaski” 
(Rzymian 12:6).  —Vernon Grounds

Wielu popełnia błąd zakopując swoje talenty.
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Dzień 42 

BOGACENIE SIĘ

Przeczytaj:
Łukasz 12:13-21

Baczcie, a wystrzegajcie 
się wszelkiej chciwości, 
dlatego, że nie od obfi tości 
dóbr zależy czyjeś życie.

—Łukasz 12:15

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 4–6
c Dzieje Apost. 17:16-34

Gdy obywatele zamożnych spo-
łeczeństw, gromadzą w domach 

różne technologiczne nowinki typu 
palmtop czy plazmowy telewizor, trud-
no zaprzeczyć, że w wielu częściach 
świata ludzie bogacą się. Mimo zdoby-
tych dóbr doświadczają jednak różnych 
niepokojów. Na łamach The Washing-
ton Post, Robert J. Samuelson nazwał 
to zjawisko „łamigłówką naszych cza-
sów”. Całe rzesze ludzi szukają poczu-
cia bezpieczeństwa w posiadaniu „wię-
cej rzeczy”, czyli przedmiotów z natury 
swej tymczasowych i ulotnych.

Pęd do zdobywania dóbr material-
nych Biblia nazywa chciwością. Jezus 
ostrzegał przed nią swoich uczniów 
opowiadając im o pewnym zamożnym 

człowieku. Jego problemem nie było to, że zgromadził olbrzy-
mie plony, czy że zdecydował wybudować większe spichlerze 
(Łukasz 12:16-18). Jego problem polegał na tym, że w swój 
stan posiadania zainwestował całe swoje życie (w. 15). Swo-
je bezpieczeństwo upatrywał w posiadaniu, a nie starał się być 
„bogaty w Bogu” (w. 21). Odrzucając wiedzę i nakazy pocho-
dzące od Boga jako fundamentu życia, człowiek ten okazał się 
głupcem. Żył dniem dzisiejszym i liczył na świetlaną przy-
szłość (w. 19-20).

Udanego życia nie znajdziemy w posiadaniu dóbr. Zamiast 
zabezpieczać swą przyszłość większą ilością rzeczy, prawdzi-
we zaspokojenie możemy znaleźć inwestując nasze życie i za-
soby w Boże królestwo i dla tego królestwa.  —Marvin Williams

Ubóstwo celów jest gorsze niż pusty portfel.
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Dzień 43 

ZABÓJCZE ROŚLINY

Przeczytaj:
Łukasz 14:16-26

„Jeśli kto przychodzi do 
mnie, a nie ma w niena-
wiści ojca swego i matki, i 
żony, i braci, i sióstr, a na-
wet życia swego, nie może 
być uczniem moim”.

—Łukasz 14:26

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 7–9
c Dzieje Apost. 18

Niektórzy pracownicy leśni walczą 
z pożarami, inni z szybko rosnący-

mi roślinami. Gazeta „Mercury News” 
napisała o grupie ochotników, którzy 
z trudem usuwali pasożytnicze rośliny 
z lasów sekwojowych w górach Santa 
Cruz. Ludzie ci powiedzieli, że wiele z 
roślin, które zwalczali w lasach, można 
kupić w sklepach. Problemem w Kali-
fornii stał się na przykład tzw. „niemie-
cki bluszcz”. Ta bardzo szybko rosnąca 
roślina domowa pochodzi z innej strefy 
geografi cznej i rywalizuje z rodzimymi 
gatunkami, zabierając im substancje 
odżywcze i zasłaniając przed potrzeb-
nym światłem słonecznym. Taka roślina 
może doprowadzić do śmierci drzewa.

Przykład tych hodowanych w ogro-
dach, lecz również szkodliwych dla lasów roślin, pomaga nam 
pojąć coś ważniejszego niż ochrona drzew. Jezus ostrzegł nas, 
że wszystko, co rywalizuje z Nim w naszych sercach, może 
zadusić życie duchowe. Powiedział nawet, że naturalna miłość 
wobec rodziny może być niebezpieczna i powstrzymywać nas 
od naśladowania Go (Łukasz 14:16-26). Pan oczekuje od nas 
niepodzielnej miłości i lojalności.

Kiedy zaczniemy cenić Chrystusa ponad wszystko, przeko-
namy się, że nasza miłość do rodziny stanie się głębsza i bar-
dziej zdrowa. Zanim jednak ta ostateczna lojalność nie zdeter-
minuje naszej postawy, te „wyhodowane” w domowym zaciszu 
uczucia mogą z naszym sercem zrobić to, co pożary i niemiecki 
bluszcz z lasem. 

Nie pozwól, aby cokolwiek konkurowało z Chrystusem.  
—Mart De Haan

Im więcej kochamy Chrystusa, 
tym bardziej kochamy innych.
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Dzień 44 

CO MASZ W RĘKU?
Przeczytaj:
II Mojżeszowa 4:1-5

Jutro ja z laską Boża w ręku 
stanę na szczycie wzgórza.

—II Mojżeszowa 17:9

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 10–12
c Dzieje Apost. 19:1-20

Pracownicy terrariów w ogrodach 
zoologicznych powiedzą ci, że ni-

gdy nie należy chwytać węża za ogon. 
On potrafi  odkręcić się w ułamku se-
kundy i wbić zęby w twoją rękę. Właś-
ciwym sposobem unieruchomienia go 
jest złapanie za głowę (odradzam jed-
nak praktykowanie tego we własnych 
domach!).

Schwytanie węża za ogon było 
wszakże tym, czego Bóg zażądał od 
Mojżesza (II Mojżeszowa 4:1-5). Czło-
wiek ten miał już do czynienia z węża-
mi na pustyni midiańskiej i wiedział, że 
takie działanie nie należy do mądrych.

Czego więc Bóg zamierzał Mojże-
sza nauczyć? Bóg chciał, aby on zdał 
sobie sprawę z Jego mocy i zgodził się 

zostać Jego pośrednikiem i posłańcem. W zasadzie nie było 
większej różnicy pomiędzy rzuceniem na ziemię laski, a złapa-
niem za ogon węża - oba te czyny były aktami posłuszeństwa 
Bogu. Pan chciał pokazać, że jest w stanie użyć dosłownie 
wszystkiego, aby uwiarygodnić przesłanie, które przez Mojże-
sza przekazywał swojemu ludowi.

A co ty masz w swojej ręce? W pewnym sensie masz w niej 
swoje życie. To my decydujemy, czy nasze dni lub nawet lata 
poświęcimy zaspokajaniu własnych potrzeb, czy też będziemy 
prowadzić życie użyteczne dla wszechmogącego Boga i pod-
dane Jego woli.

Będziemy bardzo zaskoczeni, gdy zobaczymy, czego Bóg 
może dokonać w nas i przez nas, jeśli robimy to, o co nas prosi.

Co więc masz w swoim ręku?  —Albert Lee

Boże wezwanie do wykonania zadania i potrzebne do 
tego siły, zawsze znajdziemy w jednym pakiecie.
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Dzień 45 

DAWAĆ BOGU 
CO NAJLEPSZE

Przeczytaj:
1 Kronik 22

Świątynia zaś, którą 
należy zbudować Panu, 
musi być okazała, 
sławna i wspaniała.

—1 Kronik 22:5

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 13–15
c Dzieje Apost. 19:21-41

Ćwiczyliśmy tę piosenkę przez kilka 
tygodni i w końcu zaczęła wycho-

dzić dobrze. Był w niej jednak pewien 
skomplikowany fragment, z którym 
ciągle sobie nie radziliśmy. Byliśmy 
już gotowi ocenić, że nasze przygoto-
wanie jest wystarczające. Wydawało 
się, że podobnego zdania był również 
dyrygent. Nie miał już ochoty na dalsze 
ćwiczenie tego samego. W końcu po-
wiedział: „Ciężko nad tym pracowali-
śmy. Wy jesteście zmęczeni i ja jestem 
zmęczony. Zostało już nam niewiele 
czasu. Wiem, że 99 procent ludzi nie 
będzie się orientować, czy śpiewamy to 
dobrze czy nie”. Kiedy już z ulgą ode-
tchnęliśmy, on dodał: „Zaśpiewamy to 
jednak dla tego 1 procenta tych, którzy 

różnicę by zauważyli”. Jęknęliśmy żałośnie i znów sięgnęliśmy 
po wymiętą kartkę z nutami.

Gdy śpiewaliśmy tę pieśń na niedzielnym nabożeństwie, 
niewielu ludzi wiedziało, czy wykonanie jest tylko dobre, czy 
może świetne. Nie miało to jednak znaczenia. Chodziło nam 
bowiem o to, by śpiewać z serca dla jednoosobowego audyto-
rium - dla Tego, który zasługuje na największą chwałę. 

Król Dawid chciał zbudować Panu wspaniałą świątynię 
(1 Kronik 22:5). Zanim więc zmarł, zadbał, aby jego syn Sa-
lomon miał wszystko co niezbędne do wzniesienia tej budowli 
— dostatek złota, srebra, miedzi, żelaza, drewna, kamienia i fa-
chowych rzemieślników (w. 14-15).

Cokolwiek czynimy, nasze Boże „jednoosobowe audyto-
rium”, zasługuje na wszystko, co najlepsze.  —Julie Ackerman Link

Gdy chodzi o uwielbianie Boga,
wystarczająco dobre jest tylko to, co najlepsze.
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CZY BÓG NAPRAWDĘ CHCE MOJEGO DOBRA?
Tak, Bóg naprawdę chce, abyś miał się dobrze — tak samo 
jak “chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do pozna-
nia prawdy” (1 Tymoteusza 2:4). Nie każdy jednak przyjmu-
je Jego ofertę zbawienia. Bóg chce, aby jego dzieciom dobrze 
się powodziło, ale wielu z nich nie przestrzega Jego zdrowych 
reguł. Niektórzy schodzą na drogę grzechu i wtedy wymagają 
Bożego strofowania (Hebrajczyków 12:66). Wszyscy jednak 
odnosimy duchowe korzyści z przykrych doświadczeń i cier-
pień na które przyzwala Bóg. Zarówno apostoł Paweł jak i 
Jakub przekonywali wiernych, że powinni się cieszyć, gdy 
Bóg doświadcza ich cierpieniem (Rzymian 5:3-5; Jakub 
1:2-4). Ich nauczanie zapewnia nas, że jest to nieodzowny ele-
ment  duchowego rozwoju. Bóg chciałby, aby nam się zawsze 
dobrze wiodło, ale droga przez życie bez żadnych cierpień, nie 
byłaby dla nas korzystna.

Nie oznacza to jednak, że nasze fi zyczne zdrowie czy odczu-
wanie przyjemności mamy widzieć w ciemnych barwach. Nie 
chodzi też o to, aby ze stoicką postawą rezygnować z wszel-
kich  radości i zadowolenia w życiu, uważając, że możemy 
oczekiwać w nim głównie cierpień. Wprost przeciwnie, po-
winniśmy na nie patrzeć z optymizmem. Słowo Boże daje nam 
wiele niewzruszonych obietnic i promuje sposób życia sprzy-
jający dobremu, zarówno fi zycznemu jak i psychicznemu, sa-
mopoczuciu. Czyni to na przynajmniej dziewięć sposobów:

1. Uwalnia od ciężaru naszych win (Psalm 32:1-2; Rzymian 
5:1).

2. Wyposaża w moc do pozbycia się goryczy spowodowanej 
naszą postawą niewybaczenia innym (Mateusz 6:12,14-15; 
Efezjan 4:32).

3. Promuje pozytywne podejście do naszego ciała zapewnia-
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jąc, że przebywa w nim Duch  Święty (1 Koryntian 6:19) i że 
przeznaczone jest do zmartwychwstania (1 Koryntian 15).

4. Naucza, że seksualne zaspokojenie jest bezpieczne i daje 
satysfakcję, gdy mieści się w granicach małżeństwa (1 Koryn-
tian 7:1-5, Hebrajczyków 13:4).

5. Ludziom samotnym daję łaskę do prowadzenia szczęśliwego 
życia i do pełnej samorealizacji (1 Koryntian 7:7-8, 32, 39-40).

6. Jest naznaczone nadzieją, a więc niewzruszoną pewnością 
co do przyszłości (Rzymian 8:31-39).

7. Zapewnia, że jesteśmy członkami wybranej społeczno-
ści ludzkiej,  należymy do ciała Chrystusa, w którym każdy 
chrześcijanin pełni szczególną rolę dla dobra całej zbiorowości 
(Rzymian 12:3-8; 1 Koryntian 12:1-31).

8. Umożliwia unikalną relację z Bogiem, w której możemy się 
do Niego zwracać jak do Ojca i z wiarą prosić Go o uzdrowie-
nie, kiedy tego potrzebujemy. (Mateusz 7:7-11; Rzymian 8:15; 
Jakub 5:14-15.

9. Umożliwia nam odczuwanie radości nawet, gdy cierpimy 
(Dzieje Apostolskie 5:41; 2 Koryntian 4:16-18).

Bóg chce, abyś miał się dobrze. On pozwala na choroby i 
cierpienie w twoim życiu tylko wtedy, gdy może ich użyć dla 
twojego przyszłego dobra i obrócić na twoją korzyść.On też 
zamierza zadbać, abyś dobrze się miał również w wieczności. 
Wiara w to przyczyni się do naszego duchowego jak i fi zycz-
nego dobra.

Fragmenty publikacji “Does God Want Me Well?” 
(“Czy Bóg chce mojego dobra?”)

© 1989,1997,2002 RBC Ministries.
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Dzień 46 

WYNOSZENIE 
ŚMIECI

Przeczytaj:
Psalm 103

Jak daleko jest wschód od 
zachodu, tak oddalił od nas 
występki nasze.

—Psalm 103:12

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 16–17
c Dzieje Apost. 20:1-16

Moja żona musi mi zwykle przy-
pominać o wynoszeniu śmieci w 

dniach, kiedy są wywożone. Nie jest to 
moje ulubione zajęcie, ale potrafi ę się 
jakoś w sobie zebrać i jednak to regu-
larnie robić. Tak w ogóle to miłe uczu-
cie, kiedy się wie, że śmieci nie ma już 
w domu i można o nich zapomnieć na 
cały tydzień.

Tak, jak potrzebujemy śmieciarek 
do wywozu odpadów i nieczystości z 
naszych domów, tak też potrzeba nam, 
aby Jezus usuwał „śmieci”, które gro-
madzą się w naszych sercach. Kiedy 
zapominamy się ich pozbyć, powstaje 
dość żałosny obraz. Jezus chce abyśmy 
je regularnie wyrzucali pod Jego krzy-
żem. On obiecał, że je wtedy usunie i o 

nich zapomni.
Ale zaraz! Czy my przypadkiem nie szperamy w tych śmie-

ciach, poszukując rzeczy, z którymi nie potrafi my się rozstać? 
Grzeszne nawyki, których nie chcemy się pozbyć, fantazje, 
które pielęgnujemy w swych umysłach, czy odwet, z którym 
czekamy na odpowiednią okazję? Dlaczego te duchowe śmieci 
są dla nas tak cenne?

Pozbywanie się duchowych śmieci zaczyna się od pokuty i 
wiary, że Jezus może je trwale usunąć. „Jeśli wyznajemy grze-
chy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grze-
chy, i oczyści od wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9).

Dzisiaj jest dzień wywożenia śmieci. Wynieś je i zostaw 
tam!  —Joe Stowell

Pokuta to klucz, 
który otwiera drzwi przebaczenia.
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Dzień 47 

ZACHOWAĆ 
OSTROŻNOŚĆ

Przeczytaj:
Dzieje Apost. 
20:27-32

A teraz poruczam was Panu 
i słowu łaski Jego, które ma 
moc zbudować.

—Dzieje Apost. 20:32

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 18–9
c Dzieje Apost. 20:17-38

Kiedy byłem na konferencji biblij-
nej w stolicy Indonezji Dżakarcie, 

zostałem poproszony o wygłoszenie 
kazania w jednym z kościołów. Przed 
pierwszym z dwóch czekających mnie 
nabożeństw, podszedł do mnie jeden 
z diakonów i poprosił, żebym dał mu 
swoją Biblię. Wyjaśnił, że starsi tego 
zboru są odpowiedzialni za zgodność z 
Pismem, wygłaszanego przed wiernymi 
nauczania, i że ich zwyczajem zwróci 
mi Biblię na oczach całego zgromadze-
nia. Był to sposób pokazania zborowej 
rodzinie, że przywódcy kościoła po-
wierzyli mi nauczanie Słowa Bożego w 
tym właśnie dniu.

Praktyka ta skłaniała do refl eksji 
nad sobą i działała mobilizująco. Przy-

pomniało mi to, że przywilej przekazywania innym prawd bi-
blijnych nie powinien być lekko traktowany. Budującym było 
również zobaczenie, na ile poważnie ci indonezyjscy starsi 
zboru troszczą się o swoją duchową trzodę.

W Dziejach Apost. 20, czytamy, że Paweł spotkał się ze 
starszymi kościoła w Efezie. W apelu jaki do nich skierował, 
przestrzegł ich przed fałszywymi nauczycielami (w. 28-29) i 
przypomniał o odpowiedzialności przywódców kościoła za 
wspieranie wiernych w poznawaniu Słowa Bożego (w. 32).

Bez względu na to, jakie jest twoje czy moje powołanie, 
zachowujmy ostrożność w posługiwaniu się Słowem Bożym. 
Kiedy ten warunek spełnimy, naśladowcy Chrystusa będą 
wzrastać.  —Bill Crowder

Duch Boży używa Słowa Bożego 
do zmieniania Bożych ludzi.
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Dzień 48 

TO NIE TO!
Przeczytaj:
Izajasz 55:6-9

Jego oczy patrzą na 
drogi człowieka i On widzi 
wszystkie Jego kroki.

—Hiob 34:21

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 20–22
c Dzieje Apost. 21:1-17

Będąc pierwszy raz na Alasce, mia-
łem okazję nocować w schronisku 

na słynnym szczycie Mc Kinley. Kiedy 
rejestrowaliśmy się w recepcji, przez 
duże panoramiczne okno zobaczyłem 
majestatyczny zarys tej góry i pobie-
głem na taras widokowy, aby w pełni 
ogarnąć ją wzrokiem.

„Niesamowite!” — wymamrotałem 
podziwiając jej widok.

Człowiek stojący kilka kroków da-
lej powiedział: „Ech, . . . To nie jest to!”

Jak się tego dnia dowiedziałem, 
turyści na Alasce często tracą okazję 
zobaczenia tego szczytu w pełnej oka-
załości. Mając ponad 6 tys. metrów 
wysokości, jest on na tyle wysoki, że w 
pochmurne dni, większa jego część jest 

niewidoczna. Zobaczyłem tylko fragment całości.
Często zadowalamy się naszym ograniczonym spojrzeniem 

na życie. Dlatego w Jeremiasza 29:11 prorok napisał tak: „My-
śli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i 
natchnąć nadzieją”. Ze swym wszechwiedzącym i panoramicz-
nym widzeniem, Bóg widzi ludzi, którym chce, abyśmy pomo-
gli, rzeczy, które chce, abyśmy osiągnęli i cechy, które pragnie, 
abyśmy w sobie wykształcili.

W Przypowieściach Salomona czytamy: „Serce człowieka 
obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami”. Spojrze-
nie na życie każdego z nas zawężone jest naszą ludzką naturą, 
ale nasze losy możemy zawierzyć Temu, którego widzenie nie 
podlega żadnym ograniczeniom!  —Cindy Hess Kasper

My widzimy tylko fragmenty, 
Bóg widzi całość.
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Dzień 49 

WIĘCEJ NIŻ 
DA SIĘ WYOBRAZIĆ

Przeczytaj:
1 Jana 2:28-3:3 

Umiłowani, teraz dziećmi 
Bożymi jesteśmy, . . . 
Lecz wiemy, że gdy się 
objawi, będziemy do 
niego podobni.

—1 Jana 3:2

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 23–25
c Dzieje Apost. 21:18-40

Przez całe dziesięciolecia rysownicy 
i ilustratorzy książek tworzyli obra-

zy wszechświata, w oparciu o kombina-
cję naukowych informacji i wytworów 
swojej wyobraźni. Jednak fotografi e 
wykonane przez sondy kosmiczne i 
teleskop Hubble’a musiały wizje tych 
artystów zweryfi kować. W artykule na 
łamach Los Angeles Times, rysownik 
Don Dixon powiedział, że pierwsze 
zdjęcia księżyców Saturna, Io i Europa, 
„okazały się dużo bardziej egzotycz-
ne niż ktokolwiek sobie wyobrażał”. 
Dixon teraz uważa, że 70 procent jego 
ilustracji ukazujących wszechświat, to 
koncepcje przestarzałe, gdyż rzeczywi-
stość okazała się bardziej ekscytująca 
niż fantazja.

Podczas gdy Biblia opisuje nam co Jezus mówił i czynił, 
nie mówi jednak jak wyglądał. Nasze wyobrażenia o Jego 
wyglądzie są pochodnymi sztuki sakralnej i ilustracji w mate-
riałach dla szkoły niedzielnej, czy lekcji religii. Ale pewnego 
dnia, gdy zobaczymy Chrystusa twarzą w twarz, nasz obraz 
Jego postaci ulegnie całkowitemu przeobrażeniu. „Umiłowa-
ni, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawi-
ło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy 
do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest” (1 Jana 
3:2). Każdy kto w to wierzy będzie zabiegał o czystość w Jego 
oczach (w. 3).

Nie tylko zobaczymy Pana takim jaki jest, ale też staniemy 
się tacy jak On. To będzie naprawdę wspaniała rzeczywistość, 
która przewyższy wszelkie nasze domysły!  —David McCasland

Wszystko czym chcemy się stać, spełni się w naszym 
pierwszym spojrzeniu na Chrystusa.

OND07_Polish.indd   52OND07_Polish.indd   52 10.08.07   14:00:0810.08.07   14:00:08



Dzień 50 

KOMUNIA NA 
KSIĘŻYCU

Przeczytaj:
Psalm 139:1-12

Jeśli wstąpię do Nieba, 
Ty tam jesteś.

—Psalm 139:8

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 26–28
c Dzieje Apost. 22

Apollo 11 wylądował na powierzch-
ni księżyca w niedzielę 20 lipca 

1969 roku. Wielu z nas zna historyczną 
wypowiedź kosmonauty Armstronga 
z chwili, gdy jako pierwszy postawił 
stopę na księżycu: „To niewielki krok 
dla jednego człowieka, ale gigantycz-
ny skok dla ludzkości”. Mało kto jed-
nak wie o pierwszym posiłku jaki tam 
zjedzono.

Jeden z jego towarzyszy, Buzz Al-
drin, wziął na pokład rakiety zestaw 
przedmiotów do Wieczerzy Pańskiej 
podarowany przez jego kościół. Po-
przez radiostację, Aldrin nawiązał 
kontakt z Ziemią, prosząc słuchaczy o 
zadumanie się nad wydarzeniami tego 
dnia i podziękowanie Bogu.

W zaplanowanej przerwie w nadawaniu, Aldrin nalał wina 
do srebrnego kielicha i przeczytał z Biblii: „Ja jestem krzewem 
winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten 
wydaje wiele owocu” (Jan 15:5). Podziękował Bogu za ofi arę 
Jezusa po czym przyjął chleb oraz wino.

Bóg jest wszędzie i nasze uwielbianie powinno to uwzględ-
niać. W Psalmie 139 czytamy, że dokądkolwiek idziemy, Bóg 
zawsze jest tuż obok nas. Buzz Aldrin uczcił ten fakt na księ-
życu. Będąc tysiące kilometrów od Ziemi, poświęcił czas na 
bliski kontakt z Tym, który go stworzył i odkupił i który prag-
nął społeczności z nim.

Czy jesteś daleko od domu? Czy czujesz się jakbyś był na 
szczycie góry, albo w ciemnej przepaści? Bez względu na sy-
tuację, aby mieć społeczność z Bogiem starczy się do Niego 
pomodlić.  —Dennis Fisher

Boża obecność w nas, to jeden z Jego 
najlepszych darów dla człowieka.
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Dzień 51 

ZNANI W NIEBIE

Przeczytaj:
Jan 20:11-18

Owce moje głosu mojego 
słuchają i Ja znam je, a one 
idą za mną. 

—Jan 10:27

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 29–30
c Dzieje Apost. 23:1-15

Maria stała u wejścia do pustego 
grobowca i rozpaczliwie płakała 

po zmarłym Panu. Tęskniła za Jego za-
wsze trafnymi słowami, łagodnym gło-
sem i kojącym dotykiem Jego dłoni. 

Wtedy zjawił się Jezus. Pogrążona 
w smutku Maria nie rozpoznała Go, 
sądząc, że jest miejscowym ogrodni-
kiem. Kiedy jednak nazwał ją po imie-
niu, natychmiast wiedziała z kim ma do 
czynienia i zawołała: „Rabbuni!”, czyli 
„Nauczycielu!” (Jan 20:16). 

Ludzie pytają mnie, czy w Niebie 
będziemy się wzajemnie rozpoznawać. 
Uważam, że nie będzie z tym trudno-
ści. Kiedy ukazał się w postaci uwiel-
bionego ciała chwały, Jego uczniowie 
rozpoznali Go (Jan 20:19-20). My rów-

nież mamy kiedyś takie ciała otrzymać (1 Koryntian 15:42-49; 
1 Jana 3:2).

„Radujcie się” — powiedział Jezus. — „Iż imiona wasze w 
Niebie są zapisane” (Łukasz 10:20). Kiedyś usłyszymy głosy 
naszych zapisanych w Niebie bliskich — teraz są niesłyszalne.  
Usłyszymy też głos ziemskiego ojca, który z właściwą sobie 
szorstkością wypowiadał nasze imię czy mamę, która wołała 
nas na obiad. 

Nie ma jednak głosu, za którym tęskniłbym bardziej niż za 
głosem Jezusa wzywającego mnie po imieniu. I tak jak Maria, 
od razu bym wiedział, że to mój Zbawiciel!  —David Roper

Pożegnania to prawo ziemskie,
spotkania po latach to prawo niebiańskie.
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Dzień 52 

INSTYNKTY

Przeczytaj:
Psalm 32

Pouczę ciebie i wskażę 
ci drogę, którą masz iść
. . . a oko moje spocznie 
na tobie.

—Psalm 32:8

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 31–32
c Dzieje Apost. 23:16-35

Latanie podczas burzy jest bardzo 
niebezpieczne. Istnieje wtedy od-

ruch, żeby zdać się na swoje instynk-
ty, ale każdy pilot wie, że może to być 
recepta na katastrofę. Jeśli polegasz 
na swoich odczuciach i instynktach, 
wkrótce tracisz orientację i na przykład 
sądzisz, że samolot leci w górę, kiedy 
leci w dół. Na szczęście panel przyrzą-
dów jest nastawiony na magnetyczną 
północ i zawsze wskazuje poprawnie. 
Zdanie się na prowadzenie przez po-
kładowe przyrządy, nawet gdy mamy 
wrażenie, że niewłaściwie działają, jest 
zawsze słuszne i pomaga zapewnić bez-
pieczeństwo samolotu podczas burzy.

Wszyscy napotykamy życiowe bu-
rze, w których tracimy rozeznanie i 

nie wiemy jak postąpić. Taką sytuacją może być na przykład 
ciężka choroba, przyjaciel, który nas oszukał, czy zawalenie 
się naszych życiowych planów. W takich sytuacjach powin-
niśmy być szczególnie ostrożni. Kiedy doświadczasz wiel-
kich rozczarowań i nie wiesz co wtedy zrobić, nie ufaj swoim 
instynktom. Poleganie na nich podczas życiowych burz może 
prowadzić do rozpaczy, dezorientacji i brania odwetu, a to je-
dynie pogarsza sytuację. Bóg chce cię prowadzić, a Jego Słowo 
pełne jest mądrości i niezawodnych wskazówek do życia. Jego 
Słowo jest „pochodnią stopom naszym i światłością ścieżkom 
naszym” (Psalm 119:105). Kierunek, w którym On prowadzi 
jest zawsze właściwy!

Sięgnij po Biblię i zaufaj Bożemu przewodnictwu. On 
obiecuje: „Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść” 
(Psalm 32:8).  —Joe Stowell

Im bardziej chodzimy z Bogiem, 
tym wyraźniej dostrzegamy Jego wskazówki. 
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Dzień 53 

MOJE SERCE 
MNIE POTĘPIA

Przeczytaj:
1 Tymoteusz 1:12-17

Jeśliby oskarżało nas serce 
nasze, Bóg jest większy niż 
serce nasze i wie wszystko.

—1 Jana 3:20

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 33–34
c Dzieje Apost. 24

Czy niekiedy czujesz się winny i 
bezwartościowy, bo wiele lat temu 

zrobiłeś coś podłego? Wyznałeś to 
Bogu i poprosiłeś Go o przebaczenie, 
ale wspomnienie tego czynu wciąż cię 
prześladuje. 

Potrafi ę cię bez trudu zrozumieć. 
Nadal doświadczam poczucia winy, 
gdy przypomnę sobie, jak w czasach, 
gdy szkoliłem się do swojej służby 
zawiodłem pewną starszą, bezdzietną 
kobietę. Była stałą klientką sklepu, w 
którym pracowałem na część etatu. Po 
pewnym czasie, stałem się przyjacie-
lem oraz duchowym doradcą tej kobie-
ty oraz jej męża. Przemawiałem nawet 
na jego pogrzebie. 

Gdy przeniosłem się do sąsiedniej 
miejscowości, gdzie zostałem kaznodzieją — praktykantem, 
straciłem z nią kontakt. Zamierzałem go odnowić, ale ciągle to 
odkładałem. Pewnego dnia zobaczyłem jej nekrolog i przepeł-
nił mnie głęboki żal. Wtedy wyznałem swój grzech zaniedba-
nia Bogu. 

Ponad 30 lat po swoim nawróceniu, Paweł odwołał się do 
czasów, kiedy był „bluźniercą i prześladowcą, i gnębicielem” 
(1 Tymoteusza 1:13). Nazwał siebie nawet największym z 
grzeszników (w. 15). Mimo to wielokrotnie czerpał ulgę z pew-
ności, że jest grzesznikiem któremu wybaczono. 

Bóg, który jest potężniejszy niż podszepty naszego serca 
i zna nas w każdym szczególe (1 Jan 3:20), przebaczył nam 
grzechy, które wyznaliśmy (1:9). I w to naprawdę możemy 
wierzyć!  —Herb Vander Lugt

Pokuta przed Bogiem zawsze
prowadzi do oczyszczenia.
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Dzień 54 

KONTROLA 
GNIEWU

Przeczytaj:
Daniel 3:8-25

I nie czyńcie nic z kłótli-
wości ani przez wzgląd 
na próżną chwałę, lecz w 
pokorze uważajcie jedni 
drugich za wyższych od 

siebie.  —Filipian 2:3

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 35–36
c Dzieje Apost. 25

W Orlando na Florydzie jest kilka 
parków rozrywki, które co roku 

przyciągają tysiące turystów. Jednak 
w zeszłym roku, jedno z czasopism o 
zdrowym stylu życia nazwało Orlando 
„najbardziej gniewnym miastem Ame-
ryki”. Opinię tę oparto o dane dotyczą-
ce liczby napadów, przypadków agresji 
wśród zmotoryzowanych oraz ilości 
mężczyzn z wysokim ciśnieniem krwi.

Ogarnięty gniewem i furią król 
Nebukadnesar nakazał doprowadze-
nie do siebie Szadracha. Meszacha i 
Abednego, bo nie chcieli czcić wize-
runku złotego bożka, który on pole-
cił wykonać (Daniel 3:13). Kiedy nie 
osiągnął oczekiwanego skutku „bardzo 
się rozgniewał . . . i wyraz jego twarzy 

zmienił się”.
Wielu z nas zmaga się z gniewem, lecz nie zawsze jest 

on czymś nagannym. Biblia mówi „Gniewajcie się, lecz nie 
grzeszcie [gniewem]” (Efezjan 4:26). Powinniśmy odczuwać 
gniew, gdy jesteśmy świadkami jakiejś niesprawiedliwości. 
Najczęściej jednak nasza złość, jak u Nebukadnesara, wynika z 
mniej szlachetnych pobudek - naszego własnego interesu oraz 
pychy. Kiedy nas ogarnie, zdarza się, że tracimy kontrolę nad 
tym, co mówimy i robimy. Dlatego Paweł nas namawia: „Nie 
czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, 
lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie” 
(Filemon 2:3).

Gdy zaczniemy stawiać sprawy innych ponad swoje, to zo-
baczymy, że jest to pierwszy krok do kontrolowania naszego 
gniewu.  —Cindy Hess Kasper

Gdy przepełnia nas gniew, 
wtedy często ujawniają się nasze najgorsze strony.
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Dzień 55 

WRAŻLIWOŚĆ 
SERCA

Przeczytaj:
Jakub 1:19-27

A bądźcie wykonaw-
cami Słowa, a nie tylko 
słuchaczami, oszukującymi 
samych siebie.  

—Jakub 1:22

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 37–39
c Dzieje Apost. 26

Będąc w trzeciej klasie Megan cią-
gle wracała ze szkoły bez swych 

zimowych rękawiczek. Denerwowało 
to jej mamę, bo nieustannie musia-
ła kupować nowe, a nie było ich na to 
stać. Pewnego dnia już nie wytrzyma-
ła i powiedziała: „Megan! Musisz być 
bardziej odpowiedzialna. Nie może tak 
dalej być!”.

Megan zaczęła płakać. Z łzami w 
oczach powiedziała, że tak długo jak 
będzie miała kupowane nowe rękawicz-
ki, będzie je dawać dzieciom, które nie 
mają ich wcale.

Teraz, gdy ma osiemnaście lat, jej 
zamiłowaniem jest praca społeczna, a 
w szczególności nauczanie dzieci z ro-
dzin dysfunkcyjnych. Mówiąc o swoim 

pragnieniu pomagania ludziom powiedziała, że zawsze czuła, 
iż jest to jej powołaniem.

Jako chrześcijanie powinniśmy być nastawieni na dawanie. 
Apostoł Jakub pisze, abyśmy słuchali Słowa i wykonywali, co 
ono mówi (1:22-23). Nie poprzestaje jednak na ogólnym mó-
wieniu o posłuszeństwie. On daje konkretne, praktyczne wska-
zówki, na przykład, żeby nieść pomoc sierotom i wdowom w 
ich niedoli (Jakub 1:27).

Poproś Boga o serce wyczulone na potrzeby innych. Z mi-
łości do Niego czyń, co On mówi. To jest naszym powołaniem. 
—Anne Cetas

Można dawać bez kochania, 
ale nie można kochać bez dawania.
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Dzień 56 

NOC

Przeczytaj:
Psalm 42

Za dnia wyznacza Pan 
łaskę swoją! A w nocy 
śpiewam Mu pieśń, modlę 
się do Boga życia mego.

—Psalm 42:9

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 40–42
c Dzieje Apost. 27:1-26

W przejmującej książce pt. „Noc”, 
Elie Weisel opisuje swoje chło-

pięce losy, jako jednej z niezliczonych 
ofi ar Holokaustu. Wyrwany z domu i 
oddzielony od całej rodziny z wyjąt-
kiem ojca (umarł później w obozie), 
Weisel przeżył długą, duchową noc, 
jaka bywa udziałem bardzo niewielu 
ludzi. Wydarzenia te rzuciły wyzwa-
nie jego poglądom i wierzeniom doty-
czącym Boga. Jego niewinność i wiara 
stały się ofi arami na ołtarzu ludzkiego 
zła i mroku grzechu.

Dawid przeszedł swoją własną 
duchową noc, która, jak uważa wie-
lu badaczy, natchnęła go do napisania 
Psalmu 42. Pisał go wyczerpany i udrę-
czony, prawdopodobnie, gdy ścigał 

go zbuntowany syn Absalom (2 Samuela 16-18). Dawid cier-
piał w samotności i strachu. Był to stan, w którym duchowa 
ciemność zmusza nas do przemyśleń i stawiania Bogu pytań. 
Psalmista użalał się z powodu domniemanej Bożej nieobecno-
ści, jednak w całej tej sytuacji przypomniał sobie pieśń (w. 9), 
która natchnęła go pokojem i ufnością w obliczu przyszłych 
trudności. 

Gdy zmagamy się z duchową nocą, bądźmy pewni, że Bóg 
w tej ciemności działa. Możemy śmiało powiedzieć jak Dawid: 
„Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem 
moim i Bogiem moim” (w. 12).  —Bill Crowder

Gdy mrok jest głęboki, ludzie widzą gwiazdy.
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Dzień 57 

PEDIKIUR 
„NASKÓRKA”
Przeczytaj:
2 Tymoteusza 2:22-26

Napominający z łagodnoś-
cią krnąbrnych, w nadziei, 
że Bóg przywiedzie ich 
kiedyś do upamiętania i do 
poznania prawdy.

—2 Tymoteusza 2:25

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 43–45
c Dzieje Apost. 27:27-44

Pedikiur naskórka nie zawsze jest 
przejawem zbytku, bo bywa też ko-

niecznością. Artykuł w „Kansas City 
Star” mówi, że słoniom będącym w 
niewoli powinno się regularnie pielęg-
nować stopy, bo są podatne na infekcje, 
które mogą być zabójcze. Przycina-
nie paznokci u ważącego blisko 6 ton 
zwierzęcia, może być jednak zajęciem 
ryzykownym. Stąd w głowie pewnego 
człowieka zrodził się pomysł. Wymyślił 
coś w rodzaju „kołyski” do unierucha-
miania słonia i bezpiecznego położenia 
go na boku. Urządzenie ma około 12 
metrów wysokości, waży ponad 15 ton 
i kosztuje 100 tysięcy dolarów. Kilka 
ogrodów zoologicznych już się w nie 
zaopatrzyło.

Pielęgnowanie ludzi też może być ryzykowne. Paweł opisał, 
co znaczy pomagać tym, którzy napotykając trudności zeszli z 
drogi prawdy. Nie oferuje on żadnego pomysłowego przyrządu, 
który mógłby pomóc ludziom stwarzającym zagrożenie dla sie-
bie oraz innych (2 Tymoteusza 2:23, 25). Zamiast tego, przy-
pomina nam, że troszcząc się o umysły i serca bliźnich, nie po-
winniśmy polegać na ludzkiej inteligencji i możliwościach. To, 
czego naprawdę potrzebujemy, to mądrość od Boga. Wystrze-
gając się kłótliwości i arogancji, sługa Boży powinien zwracać 
się do innych w sposób łagodny i cierpliwy (w. 24).

Posługiwanie się prawdą i łaską, gdy nasz bliźni jest w du-
chowym niebezpieczeństwie, to coś więcej niż tylko nasza re-
akcja samoobronna. Czyniąc tak, wskazujemy mu bowiem na 
troskę Tego, którego chcemy, aby zaczął słuchać.  —Mart De Haan

Bądź uważny i łagodny, 
gdy upominasz tego, który zbłądził.
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Dzień 58 

NIESAMOWITE!
Przeczytaj:
Psalm 47

Wszystkie narody, 
klaskajcie w dłonie! 
Wykrzykujcie Bogu 
głosem radosnym.

—Psalm 47:2

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 46–48
c Dzieje Apost. 28

Słowo „niesamowity” lub „niesamo-
wicie” jest obecnie bardzo często 

używane i słyszymy je nieraz w najbar-
dziej niezwykłych kontekstach.

Mój 9-letni wnuk Josh bawił się 
wraz ze mną zdalnie sterowanym samo-
chodem-zabawką, na podłodze naszego 
gościnnego pokoju. W tym czasie wie-
lokrotnie z zachwytem wypowiadał: 
‘Niesamowity!”.

Kiedy innym razem wychodziłem z 
żoną z restauracji, stojący w drzwiach 
menedżer zapytał: ‘Czy wam smakowa-
ło?”. „Tak, tak!” — odpowiedziałem. A 
on na to: „To niesamowicie!”

Te dwie sytuacje skłoniły mnie do 
refl eksji: miło jest bawić się z moim 
wnukiem, czy jeść w dobrej restauracji, 

ale czy te doświadczenia są naprawdę niesamowite? Wtedy zaj-
rzałem do słownika. Pierwsze kilka defi nicji słowa „niesamowi-
te’ wskazuje na jego negatywne znaczenia np „straszliwy” czy 
„okropny”. Jednak następne — „ogromny”, „wielki”, „nadzwy-
czajny”. Mocno wrył mi się w pamięć moment, gdy stałem nad 
Wielkim Kanionem. To było faktycznie niesamowite przeżycie.

Wtedy pomyślałem o rzeczach naprawdę zasługujących 
na nasz zachwyt. Taką rzeczą jest poznawanie Boga, który 
stworzył wszechświat i podtrzymuje jego życie i funkcjono-
wanie. Nic dziwnego, że psalmista napisał: „Wszystkie narody, 
klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym” 
(Psalm 47:2).

Gdy następnym razem usłyszymy słowo „niesamowity”, 
niech ono przypomni nam o wielkim Bogu, który na takie 
miano z pewnością zasługuje!  —Dennis De Haan

Nie ma nic bardziej niesamowitego 
niż poznanie Boga.
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Dzień 59 

BOŻE ZWLEKANIE

Przeczytaj:
Habakuk 1:12; 2:3

Muszę stanąć na mym 
posterunku, udać się na 
basztę; muszę wypatrywać 
i baczyć, co mi powie, co 
odpowie na moją skargę.

—Habakuk 2:1

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 49–50
c Rzymian 1

Czekanie jest dla mnie rzeczą trud-
ną, bo zawsze chcę odpowiedzi 

natychmiast. Odkładanie czegoś na 
później wprawia mnie w zakłopotanie, 
a odraczanie zniechęca. Gdy Bóg zwle-
ka jestem zaniepokojony i dręczy mnie 
pytanie: „Dlaczego On nie działa i kie-
dy zacznie?!”.

Prorok Habakuk też potrzebo-
wał odpowiedzi na modlitwę, ale Bóg 
zdecydował, że ma na nią poczekać. 
„Muszę stanąć na mym posterunku . . . 
i baczyć, co mi powie” — napisał Ha-
bakuk (2:1). „Gdyż widzenie dotyczy 
oznaczonego czasu” — odpowiedział 
Bóg. — „Wyczekuj go, gdyż na pewno 
się spełni” (w.3).

Wiara nigdy nie poddaje się. Ona 
wie, że bez względu na pozory, wszystko jest tak, jak powinno. 
Może czekać nie mając żadnych znaków czy potwierdzeń że 
Bóg działa, bo jest Jego pewna. Madame Guyon (1648-1717) 
kiedyś powiedziała: „Każda Boża zwłoka zupełnie mnie zado-
wala, bo wiem, ze jesteśmy w Jego bezpiecznych rękach”.

My też powinniśmy postrzegać Boże zwlekanie jako „zu-
pełnie zadowalające”. Fakt, że Bóg odkłada coś w czasie, to 
raczej powód do modlitwy niż niepokoju, niecierpliwości czy 
irytacji. To stwarza Mu możliwość wykształcenia w nas nie-
zniszczalnych i rzadkich cech jak pokora, cierpliwość, spokój 
i siła. Bóg nigdy nie każe nam czekać, jeśli nie planuje zmienić 
naszej sytuacji lub nas samych. On czeka, aby potem okazać 
nam jeszcze więcej łaski.

Zatem, głowa do góry! Jeśli Bóg zwleka, to „Wyczekuj . . ., 
gdyż na pewno się spełni”.  —David Roper

Bóg doświadcza naszą cierpliwość, 
aby rozwijać naszą duszę.
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Dzień 60 

NIEZMIENNA 
MIŁOŚĆ

Przeczytaj:
Jakub 1:12-20

Wszelki datek dobry i 
wszelki dar doskonały 
zstępuje z góry od 
Ojca światłości. 

—Jakub 1:17

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 51–53
c Rzymian 2

Byłem na pewnym weselu. Dziadek 
panny młodej zacytował z pamię-

ci kilka wersetów Biblii dotyczących 
małżeństwa. Następnie, przyjaciel pary 
młodej przeczytał Sonet 116 Willia-
ma Szekspira. Prowadzący ceremo-
nię pastor użył zdania z tego sonetu, 
aby zilustrować miłość, która 
powinna charakteryzować chrześci-
jańskich małżonków: „Miłość nie jest 
miłością, która się zmienia . . . gdy do-
sięgną ją zmiany”. Poeta miał na myśli, 
że prawdziwa miłość nie zmienia się 
wraz z okolicznościami. 

Pastor powiedział, że ży-
jąc wspólnie para ta również do-
świadczy wielu zmian, między in-
nymi chorób i nieuniknionych 

skutków przemijania. Następnie wezwał ich do kultywo-
wania prawdziwej biblijnej miłości, która nie zawodzi i 
nie słabnie mimo zmian, które z pewnością pojawią się na 
ich drodze.

Widząc radość i entuzjazm pary młodej, przypomniałem 
sobie werset z listu Jakuba: „Wszelki datek dobry i wszelki 
dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie 
ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia” (1:17). 
Bóg nigdy się nie zmienia, ani też Jego miłość do nas. Jeste-
śmy odbiorcami doskonałej miłości od naszego niebiańskiego 
Ojca, który powiedział: „Miłością wieczną umiłowałem cię” 
(Jeremiasz 31:3).

Bóg nas namawia, abyśmy przyjęli Jego niezawodną mi-
łość, pozwolili jej kształtować nasze życie i obdarzali nią in-
nych.  —David McCasland

Gdy wszystko zacznie się walić, 
pozostanie Boża miłość.
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Dzień 61 

PODNIEŚ SIĘ!
Przeczytaj:
Psalm 54

Oto Bóg wspiera mnie, 
Pan podpiera mnie.

—Psalm 54:6

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 54–56
c Rzymian 3

Nie jeździłem na nartach wodnych 
od piętnastu lat, a przyjaciele za-

proponowali, że wezmą mnie i mojego 
zięcia Todda nad jezioro, więc jak mo-
głem odmówić? Pomysł wydawał się 
świetny, dopóki nie zobaczyłem jakie 
Todd ma trudności z utrzymaniem się 
na nartach w pozycji pionowej. Upra-
wiał ten sport od dość dawna, ale kiedy 
próbował utrzymać się na jednej narcie, 
stale się przewracał. Dlatego, gdy na-
deszła moja kolej prawie zupełnie stra-
ciłem pewność siebie. 

Na szczęście jedna z koleżanek, 
która była profesjonalnym zawodni-
kiem, została ze mną w wodzie i in-
struowała mnie, co robić. Powiedziała: 
„Pozwól, aby motorówka wynosiła cię 

w górę i nie załamuj się!” Te pozornie wykluczające się nawza-
jem zalecenia odniosły jednak skutek. Wykonałem oba z nich 
- zaufałem łodzi, że spełni swą rolę i dołożyłem wszelkich sta-
rań, aby utrzymać właściwą pozycję. Już za pierwszym razem, 
gdy ruszyła motorówka udało mi się właściwie ustawić i dalej 
cieszyć się mknięciem po wodzie dookoła jeziora. 

Gdy życie cię zawodzi przez trudne do zniesienia sytuacje 
czy okoliczności, które każdy dzień zamieniają w chodzenie 
jak w kieracie, porada mojej koleżanki może być pomocna. Po 
pierwsze, pozwól, by Pan podniósł cię (Psalm 54:1-4), a na-
stępnie trzymaj się Jego ręki. Przylgnij do Niego i „umacniaj 
się w Panu i w potężnej mocy Jego” (Efezjan 6:10).

Zaufaj Jego mocy i nie załamuj się. On da ci siłę, która 
uchroni cię przed upadaniem (Izajasz. 40:31).  —Dave Branon

Lecz ci, którzy ufają Panu 
nabierają siły.  —Izajasz 40:31

OND07_Polish.indd   64OND07_Polish.indd   64 10.08.07   14:00:1010.08.07   14:00:10



Dzień 62 

ANONIMOWI 
ZŁOŚNICY

Przeczytaj:
Jakub 1:1-8

Poczytujcie to sobie za 
najwyższą radość, bracia 
moi, gdy rozmaite próby 

przechodzicie.  —Jakub 1:2

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 57–59
c Rzymian 4

Nigdy nie zapomnę momentu, jak 
studiując na koledżu napisałem 

właśnie obszerny referat, który miał 
być oddany następnego dnia. Nagle 
usłyszałem hałas w jednym z pokoi 
na swoim piętrze. Mój sąsiad wpadł 
w furię i rozrzucał dookoła wszystkie 
rzeczy, bo nie mógł znaleźć swojego 
referatu. Sfrustrowany walił pięścią 
w szafę krzycząc: „Dzięki Ci bardzo, 
Boże. Zrobiłeś z mojego życia jeden 
wielki żart!”

Mogłem mu postawić piątkę z plu-
sem z teologii — przynajmniej wie-
dział, że Bóg ostatecznie o wszystkim 
decyduje — ale tylko dwójkę za jego 
reakcję na powstały problem. 

Ci z nas, którzy są źli na Boga, gdy 
coś im nie wychodzi, potrzebują dobrej dawki biblijnej terapii. 
Witajcie zatem w grupie „anonimowych złośników”, realizu-
jącej dwustopniowy program nauki pozytywnego, czczącego 
Boga, reagowania na życiowe przykrości..

Krok pierwszy: Pomyśl trzeźwo o problemach. One są nie 
tylko nie do uniknięcia, ale też nas nie wybierają. Pojawiają się 
w różnych kształtach i rozmiarach. Te „rozmaite próby” (Jakub 
1:2) wpływają na nasze zdrowie, pracę zawodową, relacje z in-
nymi. Kiedy zrozumiemy nagie fakty, będziemy mogli zacząć 
doceniać ich znaczącą wartość w naszym życiu.

Krok drugi: Sprzeciw i gniew zamień na otwartość umysłu 
i pogodę ducha. „Poczytujcie to sobie za najwyższą radość” 
(werset 2). Radość nie wynika z naszego cierpienia, ale ze 
świadomości, że Bóg go używa, aby nas uszlachetniać i ulep-
szać, a nie czynić zgorzkniałymi.  —Joe Stowell

Bóg wybiera to, przez co przechodzimy; 
my wybieramy jak to zrobimy.
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Dzień 63 

RADYKALNA 
HOJNOŚĆ

Przeczytaj:
1 Tymoteusza 6:17-19

Ażeby dobrze czynili, 
bogacili się w dobre 
uczynki, byli hojni i chętnie 
dzielili się z innymi.
—1 Tymoteusza 6:18

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 60–62
c Rzymian 5

Cindy Kienow, pracowniczka jednej 
z restauracji w Hutchinson, w sta-

nie Kansas, przez trzy lat czekała na 
jednego ze swoich stałych klientów. Za-
wsze wręczał jej hojne napiwki, które 
niekiedy wynosiły nawet połowę ceny 
konsumpcji. Pewnego razu człowiek 
ten „przeskoczył” samego siebie — dał 
jej 10 tysięcy dolarów napiwku, za za-
mówienie na sumę 26 dolarów. Wtedy 
powiedział: „Chcę, żebyś wiedziała, że 
to nie żart”. Cóż za niesamowity prze-
jaw hojności!

Paweł radził Tymoteuszowi, aby 
zachęcał zamożnych ze swojego zboru 
do okazywania hojności (1 Tymoteusza 
6:18). Tymoteusz wykonywał swą służ-
bę w dobrze prosperującym mieście 

Efez, dlatego niektórzy z członków kościoła byli posiadaczami 
sporego majątku. Pośród nich byli też tacy, którzy nie rozumie-
li swojej odpowiedzialności wobec królestwa Bożego. Dlatego 
Paweł namawiał Tymoteusza, aby im przypominał, że posiada-
nie wielkiego majątku niesie ze sobą wielką odpowiedzialność. 
Ta z kolei obejmuje pokorę, szukanie poczucia bezpieczeństwa 
w Bogu, a nie w bogactwach oraz używanie pieniędzy dla 
dobra innych. Sposób w jaki posługiwali się fi nansami wskazy-
wał na stan ich duszy. 

Nawet, jeśli nie jesteśmy zamożni, Bóg wzywa nas do dość 
zdecydowanej hojności. Możemy dzielić się tym co mamy 
i być bogatymi w dobrych czynach. Jeśli potrafi my hojnie 
dawać pieniądze, to jest nam też o wiele łatwiej być hojnymi w 
innych sprawach związanych z Bożą rodziną i służeniem Mu.  
—Marvin Williams

Gdy oddajemy siebie Bogu. 
Dawanie czegokolwiek innego staje się łatwiejsze.
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Dzień 64 

KARMNIK DLA 
WIEWIÓREK

Przeczytaj:
Psalm 65

Wieńczysz rok dobrocią 
swą, A drogi twoje 
ociekają tłustością. 

—Psalm 65:12

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 63–65
c Rzymian 6

Kilka lat temu umieściłem karmnik 
dla wiewiórek na drzewie, w po-

bliżu mojego domu. Bardzo prosta 
konstrukcja — dwie płyty ze sklejki i 
gwóźdź, na który nadziewa się kolbę 
kukurydzy. Każdego ranka przychodziła 
wiewiórka, aby raczyć się codziennym 
poczęstunkiem Była bardzo ładna — 
czarna z pękatym szarym brzuszkiem.

Siadywałem na werandzie każdego 
rana i przyglądałem się jak się posila. 
Wyłuskiwała ziarna kukurydzy z kacza-
na, brała je w łapki, obracała i wyjadała 
ich środek. Pod koniec dnia nie było już 
żadnych nasion, tylko niewielka kupka 
resztek pod drzewem. 

Pomimo mojej troski o nią, stwo-
rzenie to bało się mnie. Kiedy podcho-

dziłem, uciekała kryjąc się na drzewie i jazgotała po swojemu, 
gdy za bardzo się zbliżyłem. Nie wiedziała, że to ja ją dokar-
miałem.

Niektórzy ludzie zachowują się tak wobec Boga. 
Uciekają przed Nim zdjęci lękiem. Nie wiedzą, że On ich 
kocha i szczodrze zaopatruje we wszystko, co im potrzebne 
(Psalm 65:11). 

XVII wieczny szkocki kaznodzieja, Henry Scougal kiedyś 
napisał: „Nie ma lepszej zachęty do zaangażowania naszych 
uczuć, niż wiadomość, że jesteśmy kochani przez tego, który 
jest esencją wszelkiej miłości . . . Jakże musi nas to zadziwiać 
i zachwycać jak też pokonywać nasz strach i zmiękczać nasze 
serca”. Boża miłość jest doskonała i dlatego „usuwa wszelki 
strach” (1 Jana 4:18).  —David Roper

Nasz kochający niebiański Ojciec 
nigdy nie odwraca od nas wzroku.
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Dzień 65 

W CO WIERZYSZ?
Przeczytaj:
Izajasz 50:4-10

Wszechmogący Pan dał mi 
język ludzi uczonych, abym 
umiał spracowanemu 
odpowiedzieć miłym 

słowem.   —Izajasz 50:4

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 66–67
c Rzymian 7

Francis Collins uzyskał doktorat z 
chemii fi zycznej na uniwersyte-

cie Yale i zaczął studia na medycynie. 
Podczas praktyk w szpitalu w Karolinie 
Północnej często musiał wysłuchiwać 
pewnej umierającej kobiety, która mó-
wiła mu o swojej wierze w Chrystusa. 
Odrzucał istnienie Boga, ale nie potra-
fi ł zignorować spokoju wewnętrznego 
swej rozmówczyni. Pewnego dnia go 
spytała: „W co wierzysz?”. Zaskoczony 
Collins oblał się rumieńcem i wyjąkał: 
„Nie jestem pewien”. Kilka dni później 
kobieta zmarła.

Zafrapowany i niespokojny, młody 
doctor zrozumiał, że odrzucił istnienie 
Boga bez zbadania dowodów. Zaczął 
czytać Biblię oraz prace C.S. Lewisa. 

Rok później upadł na kolana i oddał życie Jezusowi Chrystu-
sowi. Co było katalizatorem tej zmiany? Szczere pytanie sędzi-
wej kobiety, której fi zyczne serce już niedomagało, ale troska o 
innych czyniła ją silną.

W Izajasza 50:4 znajdujemy następującą proroczą wizję 
dotyczącą Mesjasza: „Wszechmogący Pan dał mi język ludzi 
uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym 
słowem” 

Obyśmy zawsze byli gotowi we właściwym czasie wypo-
wiedzieć odpowiednie słowo, czy wynikające z troski pytanie, 
aby wskazać innym na Zbawiciela, który oferuje wszystkim 
życie i pokój.  —David McCasland

Następna osoba, którą spotkasz
może potrzebować spotkania z Chrystusem.
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Dzień 66 

PONADNARODOWA 
WSPÓLNOTA

Przeczytaj:
Kolosan 1:1-12

Dziękujemy Bogu, Ojcu 
Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, zawsze gdy się 
za was modlimy.

—Kolosan 1:3

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 68–69
c Rzymian 8:1-21

W 1947 roku, Nadia z Bułgarii oraz 
Millicent z USA zaczęły ze sobą 

korespondować, mimo, że nigdy się nie 
widziały. Przez całe lata wymieniały 
się zdjęciami, doświadczeniami z ży-
cia szkolnego i opowiadały o swoich 
marzeniach. W niedługim czasie wy-
syłanie i otrzymywanie listów stało się 
niemożliwe, bo rząd bułgarski zakazał 
osobistych kontaktów z Zachodem. 

Po wielu latach historycznych za-
wirowań i zmian, czy to dla kaprysu 
czy dla próby, Milicent wysłała list na 
ostatni adres Nadii, który znała. Ku jej 
radości list przeszedł granice i dotarł 
do adresatki. Wkrótce wiedziały, że 
obie są żonami lekarzy i że kolekcjonu-
ją muszle. 48 lat po pierwszym liście, 

obie przyjaciółki spotkały się w końcu na lotnisku w Miami, 
gdzie Millicent zawołała: „Nadia! Rozpoznałabym Cię zawsze 
i wszędzie!’’

Listy apostoła Pawła wyrażały braterskie uczucia oraz 
wdzięczność wobec jego przyjaciół. W swoim liście do Ko-
losan napisał: „Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, zawsze gdy się za was modlimy” (1:3). Jego listy 
wspierały ich w chodzeniu z Chrystusem (werset10). 

Każda przyjaźń może być darem od Boga. Jednak żadna 
więź nie osiągnie większej głębi niż wzajemne związki tych, 
których łączy relacja z Chrystusem. Jezus bowiem powie-
dział: „Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie 
miłowali, jak Ja was umiłowałem” (Jan 15:12). W Nim, przy-
jaźnie okazują się być skarbami, które przetrwają wieczność.  
—Mart De Haan

Prawdziwy przyjaciel, to dar od Pana.
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Dzień 67 

ZDROWE 
ROZCIĄGANIE

Przeczytaj:
Rzymian 8:26-28

Dosyć masz, gdy masz 
łaskę moją, albowiem 
pełnia mej mocy 
okazuje się w słabości. 

—2 Koryntian 12:9

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 70–71
c Rzymian 8:22-39

Fizykoterapia po usunięciu łękotki to 
bardzo bolesna konieczność. W jej 

ramach terapeuta pomagał mi ściągać 
nogę do pozycji zgiętej, a następnie pro-
stować ją. „Fajne rozciąganie?” - pytał 
zachęcająco Mason. „Nie” — wystęki-
wałem — „Nie tak fajne jak myślisz!” 

Wkrótce dowiedziałem się jak waż-
ne jest rozciąganie stawów i mięśni u 
osób w moim stanie, dla odzyskania 
pełnej sprawności nawet, gdy powoduje 
to ból. 

To nie był pierwszy raz kiedy zosta-
łem „rozciągnięty” poza sferę tego, co 
dla mnie miłe i swojskie. Bóg niekiedy 
nakłaniał mnie do opowiedzenia o swo-
jej wierze komuś kogo słabo znałem, 
dania na jakiś zbożny cel więcej pienię-

dzy niż zwykle, czy zwrócenia komuś uwagi w ważnej sprawie. 
Życie Abrahama wskazuje jak istotna była jego wiara, 

gdy Bóg wzywał go do wyjścia poza „wygodną strefę” jego 
codziennej rutyny. „Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy 
został powołany . . . i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie” 
(Hebrajczyków 11:8).

Gdy rozciągamy nasze duchowe mięśnie, możemy odczu-
wać pewną uciążliwość, ale Bóg nas zapewnia: „Dosyć masz, 
gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się 
w słabości” (2 Koryntian 12:9). Pamiętajmy, nasze zdolności i 
naszą przydatność możemy odnaleźć w Nim (3:5).

Gdy odważnie wkraczamy w praktyczną wiarę i posłu-
szeństwo Bogu, może nas mile zaskoczyć spostrzeżenie, jak 
„dobra gimnastyka” potrafi  wzmocnić nasze duchowe życie!  
—Cindy Hess Kasper

Nasza wiara jest ćwiczona przez 
wymianę naszych słabości na Bożą moc.
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Dzień 68 

MADAME CURIE

Przeczytaj:
Psalm 1

W sercu moim przechowu-
ję słowo twoje, Abym nie 
zgrzeszył przeciwko tobie. 

—Psalm 119:11

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 72–73
c Rzymian 9:1-15

Marie Skłodowska-Curie ma swoje 
miejsce w historii, jako pionierka 

badań nad radioaktywnością pierwiast-
ków. W 1903 roku stała się pierwszą 
kobietą, która otrzymała nagrodę Nobla 
w dziedzinie fi zyki. Następnie, w roku 
1911, otrzymała kolejną nagrodę Nobla 
tym razem z chemii. 

Jej nieoceniony wkład w postęp na-
ukowy nie nastąpił bez wielkiej ofi ary. 
Maria Curie zmarła na białaczkę wsku-
tek długotrwałego wystawienia na dzia-
łanie materiałów radioaktywnych. Na-
wet dzisiaj, badacze, którzy chcą czytać 
jej odręcznie pisane dzienniki oraz za-
piski z laboratorium, muszą wkładać 
specjalny ubiór ochronny, gdyż te ma-
teriały nadal są aktywne.

Współcześnie, nikt nie zajmuje się materiałami radioak-
tywnymi bez odpowiedniej ochrony. Wielu jednak nie przej-
muje się wystawieniem na zagrożenia ze strony grzechu. Psalm 
1 ostrzega nas przed grzesznymi postawami w mowie, jak i w 
postępowaniu (w.1,4-6). 

Posłuszeństwo Bożemu prawu to duchowe zabezpieczenie 
przed grzechem i jego zabójczymi skutkami. Psalmista Dawid 
napisał: „W sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie 
zgrzeszył przeciwko tobie” (119:11). 

Maria Curie nie wiedziała o poważnym ryzyku związanym 
z radioaktywnością. Bóg jednak dał nam wystarczające ostrze-
żenia przed zagrożeniami ze strony grzechu. Stosujmy więc w 
codziennym życiu to, co czytamy w Jego życiodajnej Księdze. 
—Dennis Fisher

Biblia powie ci co jest złe
zanim to zrobisz!  —D. L. Moody
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Dzień 69 

DŹWIĘK SYREN

Przeczytaj:
Objawienie Jana 
21:1-5

I rzekł Ten, który siedział 
na tronie: ‘Oto wszystko 
nowym czynię’ 

—Objawienie Jana 21:5

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 74–76
c Rzymian 9:16-33

Kibicowałem grze mojego syna na 
szkolnym meczu piłki nożnej, 

gdy względny spokój i normalność 
sierpniowego popołudnia, zostały nag-
le zakłócone niepokojącym dźwiękiem 
syren. Jej przejmujące wycie w tak mi-
łej dla mnie sytuacji, wydało mi się tak 
nie pasujące do sytuacji, że zwróciło 
moją uwagę. Piosenkarz Don Henley 
kiedyś powiedział, że syreny oznacza-
ją, że ktoś jedzie komuś z pomocą, albo 
ktoś jest wieziony do więzienia. I miał 
rację. W każdym z tych przypadków 
czyjeś codzienne normalne życie, czy 
to personelu karetki czy konwojentów 
więźniów, przyjęło naraz mniej korzyst-
ny obrót. 

Gdy odwróciłem swą uwagę od 
meczu i myślałem o niknącym w oddali dźwięku syreny, 
uprzytomniłem sobie, że może on być przypomnieniem bardzo 
ważnej życiowej prawdy. Nasz świat jest bardzo zepsuty oraz 
ułomny i niezależnie czy syrena sygnalizuje obecność groź-
nych ludzi, czy czyjąś osobistą tragedię, to uświadamia nam, 
że coś jest źle i powinno być naprawione.

W takich chwilach warto pamiętać, że Bóg widzi świat w 
jego zepsuciu i obiecał, że pewnego dnia usunie to co stare 
(czyli dotychczasowe) i „wszystko uczyni nowym” (Objawie-
nie Jana 21:5). Ta obietnica jest dla nas wsparciem w trudnoś-
ciach życiowych i działa jak Jego pocieszający szept. Szept, 
który może zagłuszyć nawet dźwięk syren.  —Bill Crowder

Boży szept pocieszenia
ucisza zgiełk ciężkich doświadczeń.
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Dzień 70 

PIĘKNE STOPY

Przeczytaj:
Rzymian 10:14-18

A jak mają uwierzyć w 
tego, o którym nie słyszeli? 
A jak usłyszeć, jeśli nie ma 
tego, który zwiastuje? 

—Rzymian 10:14

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 77–78
c Rzymian 10

Ostatnio spotkałam człowieka, któ-
ry 35 lat temu przyprowadził mnie 

do Jezusa. Warren Wiersbe, były pastor 
kościoła Moody Church w Chicago 
oraz nauczyciel Biblii w ramach służby 
„Back to the Bible” („Powrót do Bi-
blii”), głosił Ewangelię na pewnej kon-
ferencji w 1972 roku. Wtedy pierwszy 
raz usłyszałam dobrą nowinę o Bożej 
miłości do mnie, zademonstrowaną 
przez śmierć Jezusa na krzyżu. Tam-
tego wieczora Duch Boży otworzył 
moje duchowe oczy i serce i przyjęłam 
Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawi-
ciela (Jan 1:12). 

Dziękujemy Panu za takich ludzi 
jak Warren Wiersbe, którzy wiernie gło-
sili Ewangelię i przyprowadzali innych 

do Chrystusa. Apostoł Paweł za prorokiem Izajaszem powta-
rza: „Jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny!” 
(Rzymian 10:15). 

Upowszechnianie Ewangelii nie jest jednak powinnością 
wyłącznie katechetów czy pastorów. Wszyscy znający Jezu-
sa mogą dzielić się nią na poziomie osobistych relacji z przy-
jaciółmi, współpracownikami, krewnymi i obcymi. Jest to 
naszym przywilejem, a jednocześnie obowiązkiem. W prze-
ciwnym wypadku „jak mają uwierzyć w Tego, o którym nie 
słyszeli?” (werset14). 

Uczyńmy nasze nogi pięknymi, zanosząc dobrą nowinę o 
Jezusie innym.  —Anne Cetas

Jak miłe są na górach nogi tego, 
który ogłasza zbawienie!  —Izajasz 52:7
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Dzień 71 

LEKCJA 
OD JONASZA

Przeczytaj:
Jonasz 1

Wzywałem Pana w mojej 
niedoli i odpowiedział mi.  

—Jonasz 2:3

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 79–80
c Rzymian 11:1-18

Historia o Jonaszu jest jednym z 
najbardziej dyskutowanych i fa-

scynujących zapisów w Biblii. W całej 
tej debacie jedna rzecz jest niezbicie 
pewna: w tym cuchnącym podwodnym 
hotelu Jonasz miał ogromną obfi tość 
przemyśleń!

Każdy z nas może się z nim utoż-
samić. Niekiedy życie układa się nie po 
naszej myśli. Kiedy już do tego dojdzie, 
tak jak Jonasz powinniśmy sobie zadać 
kilka trudnych pytań.

Czy w moim życiu jest jakiś 
grzech? W przypadku jawnego niepo-
słuszeństwa Jonasza, Bóg musiał uczy-
nić coś drastycznego, aby przyciągnąć 
jego uwagę i doprowadzić do pokuty.

Czego mogę się nauczyć z tej sytu-
acji? Zepsuci ludzie z Niniwy byli wro-

gami Bożego narodu. Jonasz uważał, że powinna ich spotkać 
kara i że nie należy się im ostatnia szansa. Z pewnością potrze-
bował lekcji na temat okazywania Bożego współczucia zgubio-
nym. „Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej 
złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił 
zesłać na nich i nie uczynił tego” (Jonasz 3:10).

Czy jest możliwość wskazania na Bożą chwałę w zaistnia-
łej sytuacji? Nasze cierpienia często są nie po to, aby nam coś 
zasygnalizować, ale aby inni zobaczyli działanie Bożej mocy 
przez naszą słabość. Po ludzku, Jonasz znalazł się w bezna-
dziejnym położeniu, mimo to Bóg użył go do nakłonienia po-
gańskiego narodu do pokuty.

Kiedy popadniesz w tarapaty na miarę przykrych doświad-
czeń Jonasza, nie zapomnij zadać sobie „trudnych” pytań. To 
mogłoby zmienić rozpacz w uwolnienie.  —Joe Stowell

W szkole cierpień uczymy się lekcji,
których w inny sposób  nie przyswoimy.

OND07_Polish.indd   74OND07_Polish.indd   74 10.08.07   14:00:1110.08.07   14:00:11



Dzień 72 

ZŁY SEN

Przeczytaj:
Jan 6:15-21

Nie lękaj się strachu 
znienacka ani nieszczęścia, 
gdy spada na bezbożnych. 
—Przypowieści Salomona 

3:25

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 81–83
c Rzymian 11:19-36

Wszyscy miewamy złe sny. W nich 
spadamy z wysokich pięter, ucie-

kamy przed strasznymi potworami albo 
stoimy przed publicznością i nie pamię-
tamy co powiedzieć. 

Moja żona miała ostatnio koszmar. 
Śniło jej się, że była w ciasnym po-
mieszczeniu, gdy spośród mgły wyło-
niło się dwóch mężczyzn. Ogarnął ją 
strach. Kiedy chcieli ją już schwytać, 
powiedziała: „Pozwólcie, że powiem 
wam o Jezusie”. W tejże chwili obudził 
ją dźwięk jej własnego głosu. Imię Je-
zus uwolniło ją od lęku..

W Jana 6 czytamy, że uczniowie 
Jezusa zlękli się, kiedy po zapadnięciu 
zmroku zobaczyli dziwną postać idą-
cą po wzburzonej powierzchni Jeziora 

Galilejskiego. Jednak ta tajemnicza niby-zjawa nie była snem 
— On był rzeczywistością. Mateusz pisał, że uczniowie „ze 
strachu krzyknęli” (Mateusz 14:26). Następnie usłyszeli znajo-
my głos: „Ja jestem, nie bójcie się!” (Jan 6:20). To był Jezus. 
Ich obawy pierzchły tak szybko, jak uspokoiło się targane bu-
rzą jezioro. 

Zbawiciel daje nam dzisiaj takie same zapewnienie pośród 
zagrożeń, jakie napotykamy w naszej chrześcijańskiej wędrów-
ce przez życie. Salomon powiedział: „Imię Pana jest mocną 
wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny” (Przy-
powieści Salomona 18:10).

Obawy się pojawią, ale bądźmy pewni, że Jezus zawsze jest 
światłem w ciemności.  —Dennis De Haan

Nie obawiaj się ciemności,
jeśli chodzisz z Jezusem — światłością świata.
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Dzień 73 

PODTRZYMUJ 
OGIEŃ

Przeczytaj:
Rzymian 12:9-21

W gorliwości nie 
ustawając, płomienni 
duchem, Panu służcie.  

—Rzymian 12:11

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 84–86
c Rzymian 12

Nowoczesne piece stały się już sa-
modzielne w ogrzewaniu zimnych 

pomieszczeń. Po prostu ustawiamy czas 
na termostacie i dom jest ciepły, kiedy 
budzimy się rano. Dawniej, ogień był 
pieczołowicie podtrzymywany a zapasy 
paliwa uważnie kontrolowane. Ich brak 
mógł oznaczać nawet śmierć. To samo 
dotyczy naszej sfery duchowej. 

Jeśli myślimy, że nasz „duchowy 
ogień” może być rozniecony tak ła-
two, jak w nowoczesnych piecach, to 
ryzykujemy, że utracimy zapał do słu-
żenia Bogu. 

W dawnym Izraelu, kapłani zostali 
poinstruowani przez Boga, aby nie po-
zwalać na wygaśnięcie ognia na ołtarzu 
(III Mojżeszowa 6:9,12-13). To wyma-

gało sporego wysiłku, np. zbieranie drewna na opał w kraju, 
gdzie lasów praktycznie nie było. 

Niektórzy badacze uważają ogień na ołtarzu za symbol na-
szego oddania Bogu. Duchowe zaangażowanie jest czymś, cze-
go nie należy traktować lekko, ani jako coś oczywistego. Jeśli 
nie będziemy dostarczać mu paliwa ono straci żar i zgaśnie. 

Temat duchowej gorliwości apostoł Paweł poruszył w 
liście do Rzymian (12:1-2,11). Aby podtrzymywać jej płomień 
musimy uzupełniać nasz zapas paliwa poprzez nadzieję, cierp-
liwość, trwanie w modlitwie, hojność, gościnność i pokorę 
(wersety 11-16).  —Julie Ackerman Link

Nasza miłość do Jezusa 
— kluczem do duchowego zapału.
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Dzień 74 

NAJPIERW 
SPRAWDŹ 
OCZYWISTE

Przeczytaj:
Kolosan 3:12-17

Jak Chrystus odpuścił 
wam, tak i wy. 

—Kolosan 3:13

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 87–88
c Rzymian 13

Kiedy Bill Husted przybył na 40-ty 
zjazd absolwentów swojej dawnej 

szkoły, ściskał dłonie i obejmował ko-
legów przez około 20 minut. Dopiero 
później zorientował się, że tego dnia 
w budynku szkolnym były dwa różne 
zjazdy i że trafi ł na ten niewłaściwy.

Husted, autor artykułów do Atlan-
ta Journal-Constitution, odwołał się do 
tej sytuacji dla zilustrowania jednego z 
pewników dotyczących rozwiązywania 
problemów komputerowych: najpierw 
sprawdź rzeczy oczywiste. Zanim wy-
mienisz kartę dźwiękową, przekonaj 
się najpierw czy wcześniej nie ściszyłeś 
głośników. Jeśli nie działa modem, zo-
rientuj się czy jest w ogóle podłączony. 

Zasada „najpierw sprawdź rzeczy 
oczywiste” odnosi się też do usuwania problemów duchowych. 
Kolosan 3:12-17 wylicza wiele duchowych cech, które wska-
zują na zdrowe emocje. Najważniejsze z nich to współczucie, 
uprzejmość, pokora, łagodność, cierpliwość, przebaczanie, mi-
łość oraz wdzięczność. 

Zanim skrytykujemy swój kościół lub jakieś inne chrześ-
cijańskie ugrupowanie, najpierw poprośmy Pana, aby objawił 
nam nasze własne niedociągnięcia. Zanim zerwiemy kable na-
szych relacji z innymi, sprawdźmy czy wyrozumiałość i prze-
baczenie są podłączone do naszych własnych serc. 

Dobrze jest wejrzeć we własne serce, aby najpierw spraw-
dzić to, co wydaje się nam oczywiste, nawet gdy myślimy, że 
nasze problemy spowodowali inni.  —David McCasland

Miłość Chrystusowa jest 
wyrozumiała na upadki innych.
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Dzień 75 

SKOK WIARY

Przeczytaj:
I Mojżeszowa 12:1-4

Przez wiarę usłuchał Abra-
ham, gdy został powołany, 
aby pójść na miejsce, które 
miał wziąć w dziedzictwo.  

—Hebrajczyków 11:8

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 89–90
c Rzymian 14

Podczas meczu bejzbolowego la-
tem 2006 roku, zawodnik drużyny 

Boston Red Sox, Coco Crisp, zagrał 
bardzo widowiskowo. David Wright z 
New York Mets wybił piłkę w stronę 
lewego skrzydła. Crisp ruszył w pogo-
ni za nią. Kiedy już zbliżała się do zie-
mi, rzucił się w jej kierunku głową do 
przodu. Lecąc tak w powietrzu wyciąg-
nął swą dłoń do granic możliwości i . . .
 pochwycił piłkę. Niektórzy nazwali to 
najlepszym chwytem jaki kiedykolwiek 
widzieli.

Co myślał, kiedy piłka z szybkością 
wiatru przecinała powietrze? Crisp od-
powiedział: „Nie sądziłem, że mi się 
uda, ale postawiłem wszystko na jedną 
kartę. To wymagało aktu wiary”.

W Hebrajczyków 11, czytamy, co Abraham przez wiarę 
odkrył. Bóg polecił mu opuścić kraj i rodzinę i udać się do 
ziemi, którą mu wskaże (I Mojżeszowa 12:1). Dzięki wierze, 
Abraham Go usłuchał.

Czy Bóg wzywa cię, żebyś zrobił coś trudnego? Może chce 
abyś gdzieś pojechał i pomógł potrzebującym,. czy opowie-
dział o Bogu komuś, kto trwoni swe życie przez kiepskie de-
cyzje albo okazał uprzejmość i miłość komuś, kto potrzebuje 
wsparcia i zachęty. Jeśli nie jesteś pewien, że potrafi sz to uczy-
nić, poproś Boga, aby ci pomógł. Następnie, ufając twojemu 
niebiańskiemu Ojcu, „postaw wszystko na jedną kartę” i cał-
kowicie zaangażuj się w swe zadanie. To może być najlepszy 
mecz twojego życia.  —Dave Branon

Gdy Bóg stawia cię przed wyzwaniem,
skacz w nieznane poprzez  wiarę.
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Dzień 76 

NIEZBĘDNE 
REFORMY

Przeczytaj:
2 Królewska 
22:11-23:3

Następnie król stanął przy 
kolumnie i zawarł przed 
Panem przymierze . . . i cały 
lud przystąpił do przymie-
rza.  —2 Królewska 23:3

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 91–93
c Rzymian 15:1-13

W maju 2001 roku, angielski ewan-
gelista J. John przemawiał w 

Liverpoolu w Anglii na temat ósmego 
przykazania: „Nie będziesz kradł” (II 
Mojżeszowa 20:15; V Mojżeszowa 
5:19). Następstwa jego kazania były 
wspaniałe. 

W wielu ludziach zaszła wewnętrz-
na przemiana. Jeden z dziennikarzy 
donosił, że zwrócono wielkie ilości 
skradzionych rzeczy, miedzy innymi 
hotelowe ręczniki, kule inwalidzkie, 
książki z bibliotek, pieniądze i inne. Pe-
wien człowiek, służący obecnie Bogu, 
zwrócił nawet ręczniki wyniesione z 
turnieju tenisowego na Wimbledonie w 
czasach, gdy tam jeszcze pracował.

Coś podobnego stało się z królem 
Jozjaszem w osiemnastym roku jego panowania. Wskutek 
rządów kolejnych niegodziwych królów utracono zwój z zapi-
sem Bożych praw. Gdy więc Chilkiasz go odnalazł, a Szafan 
przeczytał królowi, ten z żalu rozdarł swoje szaty i natych-
miast zaczął wprowadzać religijne reformy, zarówno w swoim 
życiu jak i całym kraju. Już po jednym czytaniu Bożego Słowa 
władca zmienił kierunek, w którym zdążał jego naród 
(2 Królewska 22:8-23:25).

Dzisiaj, wielu z nas posiada Biblię, ale czy zawarte w niej 
prawdy mają na nas wpływ? Jesteśmy wzywani, aby czytać, 
słuchać i przestrzegać Jego Słowa. Ono powinno powodować, 
że tak jak Jozjasz, natychmiast podejmiemy starania, aby do-
prowadzić nasze życie do harmonii z Bożymi oczekiwaniami. 
—Marvin Williams

Otwieraj Biblię z modlitwą, 
czytaj z uwagą i ulegaj jej z radością.
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Dzień 77 

UMIESZ 
PRZEBACZYĆ?
Przeczytaj:
Filipian 1:1-11

Dziękuję Bogu mojemu 
za każdym razem, ilekroć 
was wspominam.  

—Filipian 1:3

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 94–96
c Rzymian 15:14-33

Pewnego chłodnego i ponurego listo-
padowego dnia byłem na pogrzebie 

kolegi. Podczas mowy pogrzebowej, 
wdowa zaczęła głośno szlochać. Wte-
dy pastor wypowiedział nieodpowied-
nie słowa, które miały być pociechą: 
„Wszystko w porządku. Kiedyś uda ci 
się zapomnieć”. 

Zapomnieć? Wyraz twarzy wdowy 
wyraźnie pokazał, że nie miała naj-
mniejszego życzenia aby zapomnieć. 
Nieustannie pielęgnowane wspomnie-
nia o mężu dawały jej pocieszenie i ra-
dość, których zamierzała się trzymać aż 
do oczekiwanego przez nią spotkania z 
nim w Niebie. 

Jednym z najcenniejszych darów 
jakie otrzymaliśmy od Boga jest zdol-

ność pamiętania. W życiu jest wiele zranień i rozczarowań, o 
których powinniśmy zapomnieć. Dobre wspomnienia stają się 
bowiem skrzynią pełną bezcennych skarbów, które powstały z 
naszych relacji z bliskimi i z dzielonych z nimi radości. 

Paweł czuł coś podobnego wspominając czas jaki spędził 
z wierzącymi z Filipii: „Dziękuję Bogu mojemu za każdym 
razem, ilekroć was wspominam” (Filipian 1:3). Jego zdol-
ność pamiętania przyjaciół z tego kościoła dawała mu wielkie 
pokrzepienie w czasie, gdy oczekiwał procesu sądowego w 
Rzymie i skłaniała do modlitwy o nich. Nikt by go nie prze-
konał, że pokrzepienie może znaleźć w zapomnieniu, gdyż on 
cieszył się właśnie możliwością pamiętania i wspominania.

Bóg daje nam drogocenne dla nas wspomnienia. Trzymaj-
my się ich, gdy nadejdą smutne dni.  —Bill Crowder

Nigdy nie pozwól, aby dzisiejszy ciężar
przyćmił wczorajsze błogosławieństwo.
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Dzień 78 

SPECJALNA 
DOSTAWA

Przeczytaj:
Rzymian 16:1-16

A polecam wam Febę, 
siostrę naszą . . . bo i ona 
była wielu pomocna”

—Rzymian 16:1-2

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 97–99
c Rzymian 16

Gdy do naszego domu doręczany 
jest list polecony, oznacza to zwy-

kle, że zawiera on coś ważnego. We-
dług wielu badaczy Biblii, Febe była 
osobą, która osobiście zaniosła zboro-
wi w Rzymie pamiętny list od apostoła 
Pawła, będący natchnionym dziełem o 
istocie chrześcijaństwa. Opisuje on jak 
zgubiona i grzeszna ludzkość może 
uzyskać odkupienie przez wiarę w 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. 

Febe, której imię oznacza „jas-
na i promienna”, żyła w Kenchreach, 
portowej osadzie na skraju Koryntu, 
gdzie Paweł zatrzymał się podczas swej 
trzeciej podróży misyjnej. Widząc jej 
uprzejmą postawę napisał później Rzy-

mianom tak: „A polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest 
diakonisą zboru w Kenchreach, abyście . . . wspierali ją w każ-
dej sprawie, jeśliby od was tego potrzebowała, bo i ona była 
wielu pomocna, również mnie samemu” (16:1-2). Febe poma-
gała innym zdobywać Słowo Boże. 

W sensie duchowym każdy z wierzących jest swoistym 
„doręczycielem poczty”. Jesteśmy w posiadaniu dobrej nowi-
ny, którą Paweł napisał tak wiele stuleci temu. I tak jak Febe 
powinniśmy pomagać w przekazywaniu jej innym przez słowa 
i czyny. Wielu ludzi potrzebuje tej życiodajnej wiadomości, 
którą my mamy  —Dennis Fisher

Służymy Bogu, gdy dzielimy się 
z innymi Jego Słowem.
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Dzień 79 

DRZEWO KONTRA 
NIEDŹWIEDŹ

Przeczytaj:
Jeremiasz 8:4-12

Nawet bocian w 
przestworzach zna swój 
czas . . . lecz mój lud nie 
chce znać prawa Pana. 

—Jeremiasz 8:7

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 100–102
c 1 Koryntian 1

Nie często się zdarza, że policja 
musi kłaść kres awanturze niedź-

wiedzia z drzewem. Potyczka zaczęła 
się od nieco swawolnego żartu i przy-
padkowego potrącenia jednego przez 
drugiego. Niedźwiedź nagle przemó-
wił, a drzewo równie zdecydowanie 
zareagowało! Wkrótce student w stroju 
niedźwiedzia szarpał się z innym, prze-
branym za drzewo. Policja musiała ich 
rozdzielić. Dwóch studentów przeisto-
czonych w olbrzymie maskotki uniwer-
sytetów UCLA oraz Stanforda przestało 
zabawiać publiczność i przeszło do bi-
jatyki. 

Niedźwiedzie i drzewa nie zostały 
stworzone do zwalczania się. Ludzie 
również. Jednak przez całe swe dzieje 

mimo, że zostali stworzeni aby kochać bliźniego i sobie wza-
jemnie służyć, ranią jeden drugiego i nie okazują przy tym żalu.

Według proroka Jeremiasza zdumiewające jest, że czynią 
to nawet ci, którzy znają Boże prawa. „Nikt nie ubolewa nad 
swoją złością (8:6) — pisał. „Oni nie potrafi ą się wstydzić” 
(werset.12). Jeremiasz powołuje się też na słowa samego Boga, 
który ocenił, że nawet zwierzęta wykazują więcej mądrości niż 
ludzie, pozornie nawołujący do pokoju a jednocześnie krzyw-
dzący innych (wersety.7,11).

Ten, który tak wspaniale stworzył ptaki  z ich skompliko-
wanym zmysłem nawigacji (werset 7), nie poprzestaje na wyty-
kaniu naszych złych czynów. Bóg proponuje nam wypełnienie 
naszej wewnętrznej pustki pełnią, jaką tylko On może dać. Za-
miast gniewu oferuje łaskę, zamiast głupoty mądrość, a zamiast 
konfl iktów najprawdziwszy pokój.  —Mart De Haan

Pokuta to nie tylko słowo „Przepraszam” to również 
obietnica — „Odwrócę się od grzechu”.
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Dzień 80 

PODSTAWY 
KOŚCIOŁA

Przeczytaj:
1 Tesaloniczan 3:6-13

Was zaś niech Pan napełni 
obfi cie miłością do siebie 
nawzajem i do wszystkich.  

—1 Tesaloniczan 3:12

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 103–104
c 1 Koryntian 2

Co sprawia, że kościół odnosi sukce-
sy? Duża frekwencja na niedziel-

nym nabożeństwie? Wielomilionowy 
budżet? Wyrafi nowany architektonicz-
nie budynek? 

Wszyscy wiemy, że żadna z tych 
rzeczy nie może być kryterium, które 
warunkuje powodzenie w działalno-
ści kościoła. Czy do twojego kościoła 
przychodzą tłumy jak na stadion, czy 
tylko garstka wiernych, liczby nie są 
miarą, jakiej Bóg używa do określenia, 
co jest sukcesem, a co mierne. On pa-
trzy na to, co w kościele najistotniejsze. 

Apostoł Paweł założył ważny zbór 
w Tesalonikach, stolicy dawnej Mace-
donii. Pisząc do nich list wyraził swoje 
pragnienie dotyczące ich społeczności: 

„Was zaś niech Pan napełni obfi cie miłością do siebie nawza-
jem i do wszystkich . . . Aby serca wasze były utwierdzone, 
bez nagany, w świętobliwości” (1 Tesaloniczan. 3:12-13). W 
tych słowach Paweł pokazał nam dwie fundamentalne cechy 
dobrze działającego zgromadzenia wiernych — miłość wza-
jemna i świętość.

Zbory, parafi e, budynki kościelne i ich budżety mogą 
mieć taką lub inną wielkość. Prawdziwą miara sukcesu jest 
stan, gdzie naśladowcy Chrystusa, którzy kochają Boga i sie-
bie nawzajem są zdeterminowani, aby prowadzić uświęcony 
styl życia. Stojące przed nami wyzwanie możemy też zna-
leźć w słowach proroka Micheasza: „Czego Pan żąda od cie-
bie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią 
i w pokorze obcował ze swoim Bogiem?” (Micheasz 6:8).  
—Cindy Hess Kasper

Mały kościół z wielką wizją jest bardziej wpływowy 
niż duży kościół z małą wizją.
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Dzień 81 

BOŻE, 
ODPOWIEDZ MI!
Przeczytaj:
Psalm 6

Pan usłyszał głos 
płaczu mojego. 

—Psalm 6:9

BIBLIA W JEDEN ROK:
c 1 Samuela 19–21
c Łukasz 11:29-54

Theresa zostawiła Sue wiadomość, 
że ma dla niej pewną dobrą nowi-

nę. Sue była przekonana, że jej kole-
żanka przyjęła Jezusa jako Zbawiciela. 
O jej nawrócenie modliła się przecież 
od 30 lat. Czy mogła być lepsza nowi-
na od takiej?

Kilka dni później, Theresa ujawni-
ła swoją “wspaniałą nowinę”. Okazało 
się, że ma nowego chłopaka i chcą ra-
zem zamieszkać. Sue rozpaczliwie za-
wołała do Boga: “Panie, dlaczego mi 
się wydawało, że nareszcie zechcesz 
wysłuchać mojej modlitwy po 30 la-
tach?”. ?”. Zaczęła narzekać na rzeko-
mą niechęć Boga do wysłuchania jej 
wieloletniej modlitwy.

Niektóre z naszych największych 
zmagań dotyczą tych głębokich, niespełnionych pragnień - gdy 
nie nadchodzi Boża odpowiedź na to, co w naszej opinii trwa 
już całe wieki. Psalmistę Dawida też nachodziły podobne na-
stroje: “Zmiłuj się nade mną, Panie . . . dusza moja bardzo się 
zatrwożyła. A Ty Panie, jak długo . . .? Odwróć się Panie, ratuj 
duszę moją” (Psalm 6:2-4). Później jednak czytamy, że Dawid 
rozpoznał, że Bóg Go wysłuchał (werset 9).

Miesiąc po “wspaniałej nowinie” Theresa zatelefonowała 
znowu i nagrała kolejną wiadomość: “Mam wspaniałą nowi-
nę! Zaufałam Jezusowi jako mojemu Zbawicielowi! Nie wiem 
dlaczego nie uczyniłam tego już dawno temu”. Teraz Sue mod-
li się, aby Theresa wzrastała w Panu i starała się żyć tak, aby 
wzbudzać w Nim zadowolenie.

Nie ustawaj w modlitwach. Bóg odpowie w swoim czasie. 
—Anne Cetas

Zwłoka to nie odmowa, zatem módl się!
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Dzień 82 

WYCIEŃCZENI 
PODRÓŻNI

Przeczytaj:
Mateusz 11:20-30

Pójdźcie do mnie wszyscy, 
którzy jesteście spracowani 
i obciążeni, a Ja wam dam 

ukojenie.  —Mateusz 11:28

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 107–109
c 1 Koryntian 4

Pod koniec długiej drogi z Hong 
Konga, na którą składały się: długi 

lot, siedem godzin przerwy w podróży 
i trzy godziny opóźnienia, wylądowa-
liśmy nareszcie w Chicago. Na ostatni 
lot do naszego celu, miasta Grand Ra-
pids, spóźniliśmy się o 20 minut. Linie 
lotnicze zapewniły nam hotel i udali-
śmy się tam na krótki nocny spoczynek. 
W oczach personelu hotelowego mu-
sieliśmy wyglądać chyba dość żałośnie. 
Jeden z pracowników spojrzał na nas, 
potrząsnął głową i zwyczajnie powie-
dział: „Wycieńczeni pasażerowie”. Być 
może w agencjach turystycznych, to 
określenie jest powszechne, choć dla 
mnie było czymś nowym. Zabrzmiało 
jednak odpowiednio do naszej sytuacji, 

po dwóch dniach ciężkiej podróży. 
To doświadczenie było dla mnie pewną metaforą ludzkie-

go życia. W tym świecie jesteśmy pielgrzymami, podróżujemy 
do nieopisanie wspaniałego domu w Niebie. Po drodze jednak, 
troski i problemy odzierają nas z nadziei i radości. Stajemy się 
wycieńczonymi podróżnymi, którzy rozpaczliwie potrzebują 
wsparcia i odpoczynku. Właśnie takich zdrożonych pielgrzy-
mów jak my wzywa Pan: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy 
jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” 
(Mateusz 11:28). Tylko on może dać wytchnienie naszym du-
szom, aby dać nam siły do dalszej drogi. 

Czy jesteś wycieńczony swoją pielgrzymką? Oprzyj się o 
Jego ramię! Jego miłość i troska są po to, aby odnowić twoje 
serce.  —Bill Crowder

Idąc niełatwą drogą życia,
pozwól Jezusowi nieść twoje ciężary.
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Dzień 83 

WEWNĘTRZNY 
POKÓJ

Przeczytaj:
Izajasz 53:7-9

Nie oddawajcie złem za zło 
ani obelgą za obelgę, lecz 
przeciwnie, błogosławcie.  

—1 Piotra 3:8-9

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 110–112
c 1 Koryntian 5

Jak reagujemy na agresywną krytykę 
innych? Jeśli z gniewem wybucha-

my, to powinniśmy się czegoś nauczyć 
od osiemnastowiecznego kaznodziei 
Jonathana Edwardsa (1703-1758). 

Uważany przez naukowców za 
wnikliwego myślicila Edwards był 
mściwie atakowany przez starszyznę 
i zarząd swojego kościoła w Nort-
hampton, Massachusetts. Sądzili, że nie 
miał racji, gdy nauczał, że osoba, któ-
ra przystępuje do wieczerzy Pańskiej 
(komunii) powinna być najpierw na 
nowo narodzona.

Mimo, że w końcu usunięto go ze 
zboru, Edwards zachował postawę mi-
łości i przebaczenia. Jeden z jego zbo-
rowych zwolenników napisał o nim tak: 

„Nigdy na jego twarzy nie widziałem najmniejszej oznaki nie-
zadowolenia. On zawsze wyglądał na Bożego człowieka, któ-
rego szczęścia nie mógł zmącić żaden z jego przeciwników”.

Edwards brał po prostu przykład z Pana Jezusa. Kiedy 
obrażano Zbawcę świata, On nie odwzajemniał się żadnymi 
obelgami. Gdy go fałszywie oskarżano, On milczał ”jak owca 
przed tymi, którzy ją strzygą” (Izajasz. 53:7).

Czy gdy cię krytykują odczuwasz wewnętrzny pokój? Gdy 
poprosisz Ducha Świętego o pomoc, to podobnie jak Edwards 
będziesz w stanie reagować na fałszywe oskarżenia i plotki tak, 
jak reagowałby sam Chrystus.  —Vernon Grounds

Najgorsza krytyka twojej osoby,
może z ciebie wydobyć to, co najlepsze.
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Dzień 84 

PUNKT ZWROTNY

Przeczytaj:
Rzymian 12:1-8

Abyście składali ciała 
swoje jako ofi arę żywą, 
świętą, miłą Bogu. 

—Rzymian 12:1

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 113–115
c 1 Koryntian

Wksiążce pt. Tipping Point („Punkt 
zwrotny”), Malcolm Gladwell 

zauważa, że borykające się z trudnoś-
ciami fi rmy często wychodzą na prostą 
po podjęciu jednej właściwej decyzji. 
Niektóre z nich stały kiedyś na skraju 
bankructwa, a teraz dynamicznie roz-
wijają się na skutek dokonania wyboru, 
który stał się punktem zwrotnym.

Mimo, że zasada ta dotyczy głów-
nie menedżerów fi rm, to odnosi się też 
do ludzi, którym zależy na głoszeniu 
dzieła Chrystusa. Niekiedy wydaje się 
nam, że napotkaliśmy ścianę nie do po-
konania i zmagamy się z sytuacją, która 
może utrudniać lub uniemożliwiać na-
szą efektywną służbę Królowi królów. 
To właśnie w tych krytycznych mo-

mentach możemy podjąć decyzję, która odwróci bieg rzeczy.
Jaką decyzję? Poddaj swoją wolę i emocje Bogu. W Jakuba 

4:7 czytamy: „Poddajcie się Bogu”, a w Rzymian 12:1: „Skła-
dajcie ciała swoje jako ofi arę żywą, świętą, miłą Bogu”. Staraj-
my się poświęcać własne cele na rzecz tych wyższych, które 
On nam wyznaczył.

Co by było, gdyby Noe powiedział Bogu: „Nie zajmuję się 
robieniem łodzi!”. Do czego by doszło, gdyby Józef nie prze-
baczył swoim braciom i nie uratował ich przed klęską wynisz-
czającego głodu? Albo jakie byłyby skutki, gdyby Jezus nie 
zgodził się umrzeć na krzyżu?

Poddanie się jest punktem zwrotnym. Gdy dokonamy ta-
kiego wyboru, Bóg będzie mógł nas używać do robienia rzeczy 
wielkich.  —Joe Stowell

Poddanie staje się zwycięstwem, 
gdy ulegamy Bogu.
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Dzień 85 

ZAPOMNIANY 
CZŁOWIEK

Przeczytaj:
Mateusz 1:18-25

Zaufaj Panu z całego 
swojego serca i nie polegaj 
na własnym rozumie!
—Przypowieści 

Salomona 3:5

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Habakuk 1–3
c Objawienie Jana 15

Pośród wszystkich przygotowań, 
spotkań i praktyk związanych ze 

świętami Bożego Narodzenia, często 
zapomina się o pewnym człowieku.

Nie, nie mam na myśli osoby, któ-
rej narodzenie właśnie obchodzimy, 
chociaż Jezusowi często nie dajemy 
pierwszeństwa na jakie w naszym ży-
ciu zasługuje, to zwykle o Nim nie 
zapominamy. Mam na uwadze Józefa - 
człowieka, któremu Bóg zaufał na tyle, 
że w jego domu umieścił Swego Syna, 
aby tam obdarzano Go miłością i opie-
ką. Jakże wielka spoczęła na nim odpo-
wiedzialność! 

Józef to najbardziej zapomniana 
postać bożonarodzeniowej historii. 
Jednak jego zadanie było ważnym ele-

mentem niesamowitego Bożego planu. Czytając o narodzeniu 
Jezusa, dowiadujemy się, że Józef był osobą prawą, miłosierną 
i mężną, ale przede wszystkim posłuszną. Kiedy anioł powie-
dział mu, aby poślubił Marię, ten usłuchał (Mateusz 1:24). A 
gdy zalecił mu uciec do Egiptu razem z Marią i Jezusem, Józef 
tak uczynił (2:13-14).

Tak jak Maria została uważnie wybrana, aby urodzić Syna 
Bożego, Józef został przewidziany do zapewnienia utrzymania 
i opieki nad swoją młodziutką żoną i Jezusem-dzieckiem. A on, 
ufając Bogu wykonywał wszystko, o co Pan go prosił.

O co Bóg prosi ciebie dzisiaj? Czy zechcesz poświęcić się 
czemukolwiek, czego On pragnie, abyś czynił? 

Od Józefa, zapomnianego człowieka Bożego Na-
rodzenia, możemy się wiele nauczyć o posłuszeństwie.  
—Cindy Hess Kasper

Dowodem naszej miłości do Boga 
jest posłuszeństwo Jego przykazaniom.

OND07_Polish.indd   88OND07_Polish.indd   88 10.08.07   14:00:1410.08.07   14:00:14



Dzień 86 

DRZEWO 
BŁOGOSŁAWIEŃSTW

Przeczytaj:
Łukasz 1:46-55

Bo wielkie rzeczy uczynił 
mi Wszechmocny. 
—Łukasz 1:49

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Sofoniasz 1–3
c Objawienie Jana 16

Czytałem o parze młodych ludzi, 
których fi rma zbankrutowała i zo-

stało im bardzo niewiele pieniędzy na 
święta Bożego Narodzenia. Wiedzieli, 
że będą zmuszeni opuścić swój dom 
po Nowym Roku. Nie chcieli jednak, 
aby ich święta zostały z tego powodu 
zmarnowane. Postanowili więc urzą-
dzić przyjęcie. Zaproszeni goście mogli 
zobaczyć cedr przyozdobiony świateł-
kami i wiszącymi na wstążkach pozwi-
janymi w rolki kawałkami papieru.

„Witajcie u naszego ‘drzewa błogo-
sławieństw’!” — powiedzieli promien-
nie. „Mimo trudnego dla nas czasu, 
Bóg błogosławił nas na tak wiele spo-
sobów, że postanowiliśmy zadedyko-
wać Mu nasze drzewko. Każdy z tych 

zwitków papieru symbolizuje błogosławieństwo, jakie w tym 
roku od Niego otrzymaliśmy”.

W niedługim czasie małżeństwo to przeszło jeszcze cięż-
sze doświadczenia, ale zdecydowali nie ustawać w zaufaniu 
do Pana. Obecnie często wspominają, że tamte święta Boże-
go Narodzenia z „drzewkiem błogosławieństw” były jednymi 
z najpiękniejszych, ponieważ mogli zaświadczyć podobnie 
jak sama Maria: „Rozradował się duch mój w Bogu, Zbawi-
cielu moim . . . bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” 
(Łukasz 1:47-49).

Bez względu nas trudności jakie przechodzisz, nie powinny 
one popsuć tych świąt, gdyż nic nie może „popsuć” Chrystusa! 
Pozostań skupionym na Jezusie i szukaj sposobów na dzielenie 
się z innymi Jego błogosławieństwami — być może poprzez 
swoje własne „drzewko błogosławieństw”.  —Joanie Yoder

Aby nadać znaczenie Bożemu Narodzeniu,
daj Chrystusowi pierwsze miejsce.
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Dzień 87 

DUCHOWA 
DEKOMPRESJA

Przeczytaj:
Marek 1:35-39

Wszelką troskę swoją 
złóżcie na Niego, gdyż On 
ma o was staranie.

—1 Piotra 5:7

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 119:89-176
c 1 Koryntian 8

24 maja 1883 roku nowojorczycy 
świętowali ukończenie budowy 

mostu Brooklyn Bridge. Był to pierw-
szy w swym rodzaju most — wisząca 
stalowa konstrukcja. To inżynierskie 
dokonanie nie obyło się jednak bez 
ofi ar. Aby położyć jego gigantyczne 
fundamenty na dnie rzeki musiano użyć 
ogromnych hermetycznych komór zwa-
nych kesonami. Robotnicy pracowali w 
nich pod olbrzymim ciśnieniem powie-
trza tylko przez osiem godzin dziennie. 

Powrót do normalnego ciśnienia at-
mosferycznego kończył się dla pracow-
ników ciężkim stanem, znanym później 
jako choroba kesonowa. Odkryto, że 
nagły spadek ciśnienia powietrza uwal-
nia we krwi malutkie bąbelki wodoru. 

Odcinają one dopływ tlenu i skutkują mdłościami, bólami sta-
wów, paraliżem, a nawet śmiercią. Dziś już naukowcy wiedzą, 
że stosowanie komór dekompresyjnych pozwala na stopniowe 
zmniejszanie ciśnienia, co zapobiega tworzeniu się pęcherzy-
ków wodoru we krwi.

Podobnie też my potrzebujemy miejsca, w którym zmniej-
szałyby się presje codziennego życia. Bóg ma dla nas sposób 
na “duchową dekompresję”. Osobisty czas spędzony na mod-
litwie i studiowaniu Biblii może być miejscem, gdzie zdejmu-
je się z nas ciężary (Marek 1:35-39). Tam możemy na Niego 
złożyć wszystkie nasze troski (1 Piotra 5:7). Skupiając się na 
wystarczalności Boga możemy doświadczać Jego pokoju (Iza-
jasz 26:3). Czy masz takie miejsce na “duchową dekompresję”? 
—Dennis Fisher

Którzy oczekują Pana nabywają 
nowych sił.  —Izajasz 40:31
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Dzień 88 

ŻARGON

Przeczytaj:
1 Koryntian 9:19-23

Dla wszystkich stałem się 
wszystkim, żeby tak czy 
owak niektórych zbawić.

—1 Koryntian 9:22

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 120–122
c 1 Koryntian 9

Co mają na myśli nastolatkowie, 
gdy mówią “ściema”? (To, że ktoś 

kłamie lub nagina prawdę). A co, gdy 
proszą o trochę “sałaty”? (To, że po-
trzebują pewnej sumy pieniędzy). Jeśli 
taki młodzieniec pozytywnie komen-
tuje jakąś imprezę może powiedzieć, 
że była ona „miodzio”. Nastolatkowie 
używają slangu, którego niektórzy z 
nas nie rozumieją, a ponadto ciągle ule-
ga on zmianom.

Wierzący w Chrystusa również 
używają swojego żargonu. Niewierzą-
cy często mają kłopot z jego zrozumie-
niem. Do takich słów należy na przy-
kład “łaska”, “zbawienie” czy “pokuta”. 
To wszystko pozytywne słowa, ale, gdy 
mówimy innym o swojej wierze lepiej 

byłoby powiedzieć “Boży dar niezasłużonego przebaczenia” 
zamiast “łaska”. Czy “ratunek od śmierci i podarowanie życia 
wiecznego” zamiast słowa “zbawienie”. Pokutę natomiast moż-
na by określić jako “odwrócenie się od złych uczynków”.

Apostoł Paweł, aby dotrzeć z ewangelią o Chrystusie do 
jak największej liczby ludzi, wykazywał gotowość do elastycz-
ności (1 Koryntian 9:19-23). To mogło też obejmować słowa 
jakich używał do objaśniania wiadomości o śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa. 

Gdy objaśniając naszą wiarę stosujemy łatwe do zrozu-
mienia pojęcia, możemy też w ten sposób pomóc komuś zro-
zumieć znaczenie terminu “nowe narodzenie”. Oznacza on 
“bycie przemienionym przez miłość i przebaczenie Jezusa”  
—Anne Cetas

Jeśli mamy w głowie Boże Słowo,
Bóg włoży właściwe słowa w nasze usta.
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Dzień 89 

WIDOCZNE 
PRZYPOMNIENIA

Przeczytaj:
V Mojżeszowa 6:1-9

Niechaj słowa te, 
które Ja ci dziś nakazuję, 
będą w twoim sercu.

—V Mojżeszowa 6:6

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalm 123–125
c 1 Koryntian 10:1-18

Wielu ludzi odkrywa, że chodzenie 
z tzw. krokomierzem zwiększa 

ilość ćwiczeń fi zycznych, których każ-
dy potrzebuje. Ten niewielki przedmiot 
zarówno rejestruje wyniki, jak i moty-
wuje. Wiedząc ile kroków już zrobili, 
chcą ich robić jak najwięcej.

Pewna kobieta, której celem było 
10 tysięcy kroków dziennie, zaczęła 
parkować samochód dalej od miejsca 
pracy i wykonywać więcej zadań zwią-
zanych z ruchem w biurze. Świado-
mość wskazań krokomierza wpłynęła 
na zmianę stylu jej życia.

W naszym chodzeniu z Jezusem 
również znajdujemy rzeczy, które nam 
o czymś przypominają. Bóg polecił 
Izraelitom zachowywać Jego przyka-

zania w sercach. Poza tym nakazał uczynić widzialne przypo-
mnienia Jego Słowa: “Przywiążesz je jako znak do swojej ręki 
i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też 
na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach” (V Mojż. 
6:8-9). Celem tego nie było ozdabianie, lecz duchowe przypo-
mnienie: “Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wy-
prowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (w. 12).

Wersety Biblijne na nalepkach, w telefonie komórkowym 
czy na kalendarzu, pomagają skupiać uwagę na Bogu. Te wi-
dzialne przypomnienia o Chrystusie i Jego Słowie zachęcą nas 
do kroków posłuszeństwa Jemu.  —David McCasland

WPROWADŹ TO W CZYN:
• Nauczyć się wersetu na pamięć idąc do pracy

• Napisz go na kartce i umieść w widocznym miejscu
• Rozmyślaj nad nim w ciągu dnia

Trzymaj Biblię w swoim sercu, 
a nie na półce.
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Dzień 90 

OWADZIE ZOO
Przeczytaj:
Przypowieści 
Salomona 30:24-28

Mrówki, ludek słaby, 
a jednak w lecie zbierają 
swój pokarm.
—Przypowieści 

Salomona 30:25

BIBLIA W JEDEN ROK:
c Psalmy 126–128
c 1 Koryntian 10:19-33

Owadzie ZOO w Filadelfi i ma 100 
tysięcy okazów i 75 tysięcy od-

wiedzających rocznie. Założyciel i 
właściciel tego insektarium powiada: 
“Mam na stanie jeszcze milion innych 
owadów”. Wskazuje na pudełka, puszki 
po herbatnikach i inne pojemniki ułożo-
ne aż po sufi t i wypełnione martwymi 
owadami z całego świata. Filmy, holo-
gramy, mikroskopy i gry pochłaniają 
uwagę ludzi w każdym wieku. Jest tam 
nawet waga do określenia ile ważysz 
w przeliczeniu na ilość biedronek, 
robaczków świętojańskich i tym podob-
nych stworzeń.

W Przypowieściach Salomona 30, 
mędrzec Agur również wspomina o 
owadach i innych małych żyjątkach. 

Nazywa je małymi, ale mądrymi.
Spójrzmy na mrówkę. Jest delikatna, ale Stworzyciel na-

uczył ją używać wszystkich jej sił w trosce o swoją przyszłość. 
Albo szarańcza. Nie ma przywódcy, ale gdy leci całym swym 
ogromnym rojem, wie jaką w nim zająć pozycję i jak poruszać 
się. Pomyślmy o pająku. Jest malutkim stworzeniem, ale posłu-
gując się daną mu przez Boga zdolnością może się dostawać na 
miejsca  położone wysoko.

Czy niekiedy czujesz się mały i niewiele znaczący jak 
owad? Kiedy tak jest, pamiętaj, że Bóg demonstruje swą mą-
drość i wielkość nawet przez rzeczy najmniejsze. To dlatego, 
że “pełnia mej (Bożej) mocy okazuje się w słabości” (2 Koryn-
tian 12:9).  —Mart De Haan

Boża miłość dawana jest tym,
którzy o nią pokornie proszą.
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TRZEJ BOGOWIE CZY JEDEN?
Biblia jednoznacznie naucza, że Ojciec jest Bogiem, że Syn 
jest Bogiem i, że Duch Święty jest Bogiem. Wskazuje też ona, 
że każdy z nich ma odmienną osobowość. I to daje w sumie 
trzech Bogów, czyż nie tak? Tak, jeśli podchodzimy do zagad-
nienia matematycznie lub myślimy o trzech odrębnych oso-
bach. Mamy jednak do czynienia z Bogiem, który jest obja-
wiony w Biblii jako jeden Bóg i który istniał zawsze jako trzy 
różne (lecz nie oddzielne) Osoby.

Bó jest jednym Bytem, nie trzema. Z tego wynika, że Ojciec, 
Syn i Duch Święty nie są trzema oddzielnymi Osobami. Może-
my je rozróżnić, ale nie między sobą rozdzielić. 

Jako różne Osoby, każda z nich funkcjonuje w swój własny 
unikalny sposób. Ojca możemy określić jako Pomysłodaw-
cę Wszechrzeczy, Syna jako ich Czynnik Sprawczy, a Ducha 
Świętego jako Zarządcę lub Wdrożeniowca. Każdy z nich 
koegzystuje z pozostałymi dwoma w relacji Ja — Ty. Każda 
z tych Osób posiada własną samoświadomość i sama kieruje 
swoim działaniem. Mimo to żadna z nich nigdy nie działa nie-
zależnie od pozostałych, ani w opozycji do nich. Umysł, wola 
oraz emocje każdej z tych Osób pozostają w idealnej harmonii 
z umysłem, wolą oraz emocjami pozostałych dwóch.

Wszystkie te trzy osoby były zaangażowane w dzieło stworze-
nia wszystkich rzeczy. To „przez Niego” (Jezusa Chrystusa) 
Bóg powołał wszystko do istnienia (Kolosan 1:16). Relacja 
o stworzeniu  świata z I Mojżeszowej 1:2 przedstawia Ducha 
Bożego jako „unoszącego się nad powierzchnią wód”.

W dziele zbawienia człowieka „Bóg [Ojciec] tak ukochał 
świat, że dał swojego jednorodzonego Syna” (Jan 3:16). Po 
zmartwychwstaniu i wstąpieniu do Nieba, zarówno On jak i 
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Ojciec posłali do ludzi Ducha Świętego (Jan 14:16; 16:7).

Rozróżnienie pomiędzy trzema Osobami, w których prze-
jawia się Bóg, można wyraźnie dostrzec w czasie chrztu na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. W Mateusza 3:16-17 widzimy 
Syna wychodzącego z rzeki, Ducha Świętego schodzącego w 
postaci gołębicy i słyszymy Ojca, który w słyszalny dla ludzi 
sposób oznajmia: „Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie 
upodobałem„.

Jezus potwierdził istnienie Trójcy, kiedy nakazał swym ucz-
niom, aby chrzcili innych „ w imię Ojca, Syna i Ducha Świę-
tego (Mateusza 28:19). Jeden Bóg w trzech osobach! On jest 
Bogiem którego chrześcijanie czczą i któremu służą. W tym 
Bogu mamy niebiańskiego Ojca, który nas kocha rodzicielską 
miłością i ogromnym własnym kosztem posłał swego jedyne-
go Syna na ziemię, aby umarł na krzyżu dla naszego zbawie-
nia. W tym Bogu mamy Jezusa Chrystusa, brata, który stał się 
jednym z nas, aby wziąć na siebie karę na którą my zasłuży-
liśmy, który rozumie nasz ból i cierpienia, i który nie wstydzi 
się nazywać nas braćmi i siostrami, mimo, że nie przestajemy 
być słabi i niedoskonali. 

W tym Bogu mamy Osobę Ducha Świętego jako naszego Po-
mocnika — boskiego Pocieszyciela, który żyje w nas, aby nas 
wzmacniać i dawać zwycięstwo nad grzechem.. Ten trójjedyny 
Bóg słyszy nasze modlitwy. On nas rozumie i współodczuwa 
z nami, gdy cierpimy. On będzie z nami w chwili śmierci, aby 
dopilnować naszego bezpiecznego dotarcia do niebiańskiego 
domu. Jak ważną i krzepiącą jest wiara w Boga, który istnieje 
w trzech Osobach, a o którym od dawna mówi Biblia!

Fragmenty publikacji “Do Christians Believe In Three Gods?” 
(“Czy chrześcijanie wierzą w trzech bogów”) © 1992, 2002 RBC Ministries. 

Również w internecie na www.discoveryseries.org/q0107
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