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JJaakk  kkoorrzzyyssttaaćć  zz  tteejj  bbrroosszzuurryy
Do większości urządzeń elektronicznych załączona jest
instrukcja ich użytkowania, która pokrótce wyjaśnia, jak je
uruchomić i używać. Potraktuj tę stronę jako instrukcję do
czytania tych rozważań. Format tej broszury nie jest
skomplikowany, jednak poniższe wskazówki przydadzą się do
efektywnego korzystania z niej.

••  WWyybbiieerrzz  cczzaass  ii  mmiieejjssccee.. Jeśli możliwe, wyznacz sobie
codziennie porę i miejsce na czytanie i związane z tym
przemyślenia. Poświęcony na to czas będzie bardziej
produktywny, jeśli będziesz mógł dobrze się skupić i uczynić z
czytania i rozważań stały zwyczaj.

••  PPrrzzeecczzyyttaajj  ffrraaggmmeenntt  BBiibblliiii.. Rozpocznij od przeczytania
podanych wersetów z Biblii (podane są pod tytułem każdego 
z codziennych rozważań). Te słowa z Bożej Księgi, to
najważniejsze treści, jakie będziesz czytał podczas codziennych
rozważań tej broszury.

••  ZZwwrróóćć  uuwwaaggęę  nnaa  wweerrsseett  kklluucczzoowwyy.. Jest on wydrukowany
grubym drukiem z lewej strony każdej ze stron i nawiązuje do
tematu aktualnego rozważania.

••  ZZ  nnaammyyssłłeemm  pprrzzeecczzyyttaajj  ccooddzziieennnnee  rroozzwwaażżaanniiee.. Czytając,
staraj się nauczyć więcej o Bogu, twojej relacji z Nim i o tym, jak
On chce abyś przeżywał każdy swój dzień.

••  SSttaarraajj  ssiięę  zzaappaammiięęttaaćć  mmyyśśll  kkoońńccoowwąą.. Ostatnią pozycję na
każdej stronie nazwaliśmy “myślą dnia”. Sentencja ta
uwydatniona jest grubą czcionką i ma na celu ułatwić ci
zapamiętanie głównej idei danego rozważania.

••  PPoośśwwiięęćć  cczzaass  nnaa  mmooddlliittwwęę.. Po przeczytaniu artykułu,
powiedz Bogu, co dziś odkryłeś w Jego Słowie i jak zamierzasz
na nie odpowiedzieć swoim działaniem. Przyjąwszy do
wiadomości powyższe wskazówki jesteś już gotowy do czytania
tej broszury. Modlimy się abyś zbliżając się do Boga i wzrastając
w miłości do Niego, znalazł na jej stronach wsparcie, nadzieję,
zachętę do walki duchowej oraz ukojenie.
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Zadzwonił budzik. Jest już poranek.
Leżysz w łóżku i intensywnie

myślisz. Zadajesz sobie to samo pytanie,
jak codziennie o tej właśnie porze: “Co
mam dziś na siebie włożyć?”.

Stopniowo usuwasz splątane
pajęczyny twoich myśli i zaczynasz
dumać nad nadchodzącym dniem. Nie
ma nic szczególnego do zrobienia,
zwykła codzienna rutyna. Słuchasz
prognozy pogody z radia z budzikiem.
Następnie decydujesz — to wygodne
niebieskie ubranko z czerwonymi
akcentami.

To w co się ubieramy, to sprawa
ważna. Wszyscy chcemy wyglądać
odpowiednio i oczywiście jak najlepiej.
Ponadto, gdy sądzimy, iż dobrze
wyglądamy, to idziemy przez dzień z

większą dawką energii i ufności we własne możliwości.
Naszego Pana, Jezusa, obchodzi to, w co się ubieramy, ale 

o wiele bardziej interesuje go to, co “na siebie wkładamy” w
znaczeniu duchowym. Trzeci rozdział listu do Kolosan wylicza
cechy, które powinniśmy na siebie wkładać każdego rana:
współczucie, uprzejmość, pokorę, łagodność i cierpliwość.
Kiedy się w nie przyodziejemy, to będziemy w stanie właści-
wie podchodzić do codziennych sytuacji, nasze relacje z inny-
mi ulegną wzmocnieniu i będziemy mieć przyjemne poczucie,
że nasze postępowanie podoba się Bogu.

Jakie były twoje dni dotąd? Dobre, czy raczej obciążone
kłopotami? Czy było w nich wiele negatywnych uczuć? Gniew 
i poczucie krzywdy? Jest możliwe, że powinieneś włożyć na
siebie nowe duchowe ubranie (Kolosan 3:12). —Dave Egner

UUppooddoobbnniiaanniiee  ssiięę  ddoo  JJeezzuussaa  nniiggddyy  nniiee  wwyyjjddzziiee  zz  mmooddyy..

DDzziieeńń  11

CCOO JJAA DDZZIISSIIAAJJ
NNAA SSIIEEBBIIEE WWŁŁOOŻŻĘĘ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Kolosan 3:12-17

PPrrzzeettoo  pprrzzyyoobblleecczzcciiee  
ssiięę  jjaakkoo  wwyybbrraannii  BBoożżyy,,
śśwwiięęccii  ii  uummiiłłoowwaannii,,  ww
sseerrddeecczznnee  wwssppóółłcczzuucciiee,,
ww  ddoobbrrooćć,,  ppookkoorręę,,  
łłaaggooddnnoośśćć  ii  cciieerrpplliiwwoośśćć,,    
——KKoolloossaann  33::1122
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Miałam już ponad trzydzieści lat,
byłam oddaną żoną i matką oraz

chrześcijańską działaczką u boku mego
męża. Jednak w głębi swojej duszy
czułam, że podążam do miejsca do
którego nikt nie chciałby się udać — na
dno swojej egzystencji. Przybliżałam
się do takiego upadku, którego więk-
szość z nas chciałaby uniknąć, a
mianowicie kryzysu mojej uporczywej
samowystarczalności. 

W końcu poczułam tę dziwną ulgę,
jaka pojawia się po osiągnięciu swo-
jego dna. Było to dno twarde i skaliste.
Wtedy dokonałam odkrycia: skała na
którą opadłam był nikt inny, jak sam
Chrystus. Zdana wyłącznie na Niego
mogłam teraz odbudować resztę
mojego życia, lecz tym razem jako

człowiek zależny od Boga, a nie samowystarczalny, jakim
starałam się przedtem być. Moje twarde lądowanie na dnie
stało się punktem zwrotnym i jednym z najważniejszych
wydarzeń w moim życiu.

Gdy ludzie osiągają życiowe dno, to na pewno nie czują się
zbyt duchowo. Potęguje to dodatkowo postawa niektórych
chrześcijan, którzy bardzo powierzchownie postrzegają to,
przez co ta cierpiąca osoba przechodzi i co jest tego przy-
czyną. Nasz niebiański Ojciec jednak wie, jakie dobrodziejst-
wa zamierza wydobyć z tego rodzaju naszych cierpień. Osoba,
która poznała tajemnicę życia uzależnionego od Boga może
powiedzieć: “Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się
nauczył ustaw Twoich” (Psalm 119:71). —Joanie Yoder

GGddyy  cchhrrzzeeśścciijjaanniinn  zznnaajjddzziiee  ssiięę  nnaa  ddnniiee,,  ttoo  wwiiddzzii,,  żżee
jjeesstt  oonnoo  wwiieerrzzcchheemm  sskkaałłyy,,  kkttóórrąą  jjeesstt  CChhrryyssttuuss..

DDzziieeńń  22

ZZNNAALLEEŹŹĆĆ
SSIIĘĘ NNAA DDNNIIEE

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 119:65-72

DDoobbrrzzee  mmii,,  żżeemm  zzoossttaałł
uuppookkoorrzzoonnyy,,  aabbyymm  ssiięę
nnaauucczzyyłł  uussttaaww  TTwwooiicchh..
——PPssaallmm  111199::7711
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Przykazanie miłowania bliźnich, z
jakiegoś powodu z trudem dociera

do naszej świadomości. Dość łatwo
nam wyznać, że brakuje nam silnej
wiary, ale rzadko kiedy potrafimy
przyznać, że mamy trudności 
z miłowaniem innych. Zazwyczaj
uważamy, że potrafimy kochać tak jak
każdy inny, a może nawet nieco więcej.

Widać przecież, że jesteśmy 
wrażliwi na tzw. ludzką krzywdę. Nie
lubimy czytać w gazetach o maltre-
towanych żonach i wykorzystywanych
dzieciach. Wiercimy się nerwowo przed
telewizorem, gdy widzimy małe dzieci
płaczące z głodu lub siedzące w cichej
rezygnacji.

W głębi serca jednak wiemy, że
prawdziwa troska o innych nie wyraża

się tylko uczuciami, a przede wszystkim działaniem. Troska,
podobnie jak prąd w gniazdku elektrycznym, nie zda się na
wiele, jeśli z jej powodu coś konkretnego nie będzie się działo.
Miłość bez uczynków, podobnie jak nie wykazywany twórczo
talent, tak naprawdę nie istnieje. Obie te rzeczy muszą być
czymś wyrażane, bo inaczej stają się tylko mitem.

Jeśli chcesz być kochającą innych osobą, nie zaczynaj tego
od skupienia się na potrzebach świata jako takiego. Wiedząc,
że nie możemy zrobić wszystkiego, najczęściej nie robimy
niczego. Rozpocznij od troszczenia się o jedną osobę i na tym
buduj dalej. Nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego, ale na
pewno coś możesz zrobić. To co możesz uczynić, to też
uczynić powinieneś. Dzisiaj sobie postanów, że dzięki mocy i
łasce Boga będziesz w stanie tak postępować. —Haddon Robinson

WW  śśwwiieecciiee,,  kkttóórryy  ttrroosszzcczzyy  ssiięę  ttaakk,,  żżee  jjuużż  mmnniieejj  nniiee  mmoożżnnaa,,
mmyy  mmaammyy  ttrroosszzcczzyyćć  ssiięę  ttaakk,,  żżee  bbaarrddzziieejj  jjuużż  ssiięę  nniiee  ddaa..

DDzziieeńń  33

MMIIŁŁOOŚŚĆĆ CCHHCCEE
BBYYĆĆ WWYYRRAAŻŻAANNAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 22:34-40

NNiiee  bbęęddzziieesszz  ssiięę  mmśścciiłł  ii
nniiee  bbęęddzziieesszz  cchhoowwaałł
uurraazzyy  ddoo  ssyynnóóww  ttwweeggoo
lluudduu,,  lleecczz  bbęęddzziieesszz
mmiiłłoowwaałł  bblliiźźnniieeggoo  sswweeggoo
jjaakk  ssiieebbiiee  ssaammeeggoo..  
JJaamm  jjeesstt  PPaann!!
——LLeevviittiiccuuss  1199::1188
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Pamiętam moje zdumienie, gdy
zobaczyłem, co się dzieje na rogu

ulicy, którą często przechodziłem: w
ciągu miesiąca zbudowano tam stację
benzynową — od fazy fundamentów 
do wykończenia. Następnie firma
deweloperska zakupiła ten grunt pod
budowę mieszkań. Stacja benzynowa
znikła w ciągu jednego dnia! Stała tam
jeszcze we wtorek, a w środę został po
niej pusty plac. To, na co potrzebowa-
no miesiąca nieprzerwanej pracy, w
ciągu jednego dnia zostało rozebrane 
i usunięte.

Przykład ten można odnieść do życia
niedawno nawróconych chrześcijan.
Potrzeba wiele czasu i cierpliwego
wysiłku, aby ich zbudować, podczas gdy
kilka krytycznych słów może ich zruj-

nować w kilka sekund. Nie zapomnę wyrazu twarzy pewnej nas-
tolatki, którą musieliśmy upomnieć. Gdy jeden z liderów,
którego szczególnie szanowała, słysząc o jej  niemądrym postęp-
ku, wykrzyknął: “Dlaczego robisz takie głupie rzeczy? Powinnaś
wiedzieć, że tak się nie robi!”. Do odbudowania jej równowagi 
i zdrowej samooceny potrzebowaliśmy  wiele czasu i  wielu pod-
noszących na duchu słów.

Chrześcijanie w Koryncie też nie byli doskonali w naślado-
waniu Chrystusa. Jednak Paweł pisząc do nich list, rozpoczął go
od pochwalenia za wytrwałe oczekiwanie powrotu Chrystusa.
Bądźmy chrześcijanami, którzy innych budują, a nie rujnują,
ponieważ sami doświadczyliśmy mocy budujących słów.
—Dave Egner

WWiieellee  mmoożżnnaa  zzddzziiaałłaaćć  ppoouucczzaanniieemm  iinnnnyycchh;;  
aallee  zznnaacczznniiee  wwiięęcceejj  iicchh  wwssppiieerraanniieemm..

DDzziieeńń  44

KKRRZZEEPPIIĄĄCCEE
SSŁŁOOWWAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Koryntian 1:1-9

DDzziięękkuujjęę  BBoogguu  zzaawwsszzee  
zzaa  wwaass,,  zzaa  łłaasskkęę  BBoożżąą,,
kkttóórraa  wwaamm  jjeesstt  ddaannaa  ww
CChhrryyssttuussiiee  JJeezzuussiiee,,
——11  KKoorryynnttiiaann  11::44
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Zakazy dotyczące niewłaściwego
zachowania się, rzadko motywują

nas do czynienia dobra. Niektóre z nich
wzbudzają nawet chęć sprzeciwienia
się im. Powiedz Krzysiowi, żeby nie
wyjadał herbatników ze szklanego
pojemnika, a już wkrótce usłyszysz
brzęk jego pokrywki. Do dobrego
postępowania najlepiej motywują nas
ci, w których coś naszego zaan-
gażowaliśmy czy zainwestowaliśmy.

Dozorca szkolny już dawno temu
umieścił na trawniku napis NIE DEPTAĆ
TRAWY. Dzieci nie kwapią się jednak
tego trawnika omijać.

Wtedy uczniowie z czwartej klasy
wpadli na pewien pomysł. Zdecy-
dowali, że każdy uczeń dostanie sad-
zonkę krokusa, którą zasadzi na brzegu
chodnika jesienią. Kiedy zbliżał się

koniec zimy, dzieci z emocjami wyczekiwały pierwszych
oznak wiosny. Jakąż to siłę miały te zakopane w ziemi sadzon-
ki, że potrafiły zatrzymać stopy dzieci na właściwej ścieżce!

My również potrzebujemy osób, które będą nas pozytywnie
motywować, abyśmy nie schodzili z właściwej ścieżki. Jeśli
naszym celem jest stanąć przed Chrystusem z pewnością i bez
wstydu, kiedy powróci On na ziemię, to będzie nam zależało,
aby być Mu posłusznymi (1 Jan 2:28). Ponieważ oczekujemy
tego wielkiego dnia, i coraz bardziej upodobniamy się do
Chrystusa, to nasze poczucie pewności przed spotkaniem z
Nim będzie stale wzrastać.

Panie, pomóż nam być Ci posłusznymi, tak abyśmy czuli
się pewnie i nie odczuwali wstydu nawet gdybyś miał przyjść
już jutro.  —Dennis De Haan

WW  kkaażżddyymm  BBoożżyymm  ddzziieecckkuu,,  jjeeggoo  ppooddoobbiieeńńssttwwoo  
ddoo  BBoożżeeggoo  SSyynnaa  ppoowwiinnnnoo  cciiąąggllee  wwzzrraassttaaćć..

DDzziieeńń  55

UUMMIIEEĆĆ
MMOOTTYYWWOOWWAAĆĆ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Jan 2:28-3:3

AA  tteerraazz,,  ddzziieeccii,,  
ttrrwwaajjcciiee  ww  nniimm,,  aabbyyśśmmyy,,
ggddyy  ssiięę  oobbjjaawwii,,  mmooggllii  
śśmmiiaałłoo  ssttaannąąćć  pprrzzeedd  nniimm  
ii  nniiee  zzoossttaallii  zzaawwssttyyddzzeennii
pprrzzyy  pprrzzyyjjśścciiuu  jjeeggoo..  
——11  JJaannaa  22::2288
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Rudolf był młodym muzykiem
mieszkającym w Wiedniu. Odczu-

wał ogromne pragnienie napisania sym-
fonii. W końcu nadszedł czas, gdy
mógł tego dokonać. Wielokrotnie ją
pisał i przepisywał, po czym pokazał ją
przyjaciołom i spytał ich o opinię.
Wszyscy bez wyjątku orzekli, że to
wspaniałe dzieło. Rudolf jednak 
nie zaprzestał pracy nad nią, szlifując
jej detale i doskonaląc ją z nadzieją, 
że stanie się ona prawdziwie 
mistrzowskim dziełem. Jakiś czas
później był już gotów zaprezentować 
ją publiczności.

Orkiestra wykonała jego symfonię w
sposób olśniewający. Po tym jak
wybrzmiał ostatni dźwięk nastała 
krótka chwila ciszy i po chwili pod-

niosła się potężna owacja. Rudolf wyglądał na niewzrus-
zonego tymi wyrazami uznania, do momentu aż zbliżył się do
niego starszy, siwowłosy człowiek. Kładąc swą rękę na ramie-
niu muzyka, w uniesieniu wykrzyknął: “Dobra robota,
Rudolfie, dobra robota!”. Dopiero wtedy młody kompozytor
uśmiechnął się z poczuciem satysfakcji. Otrzymał dowód
uznania od kogoś, kogo najbardziej chciał zadowolić 
— cenionego przez siebie nauczyciela.

My również na nasze działania powinniśmy patrzeć jak na
służbę naszemu Mistrzowi. Uznanie ze strony ludzi stanowi
zwykle zachętę, ale bardziej niż tego powinniśmy pragnąć
usłyszeć słowa Pana: “Dobrze uczyniłeś sługo dobry i
wierny”. To co się naprawdę liczy, to właśnie pochwała ze
strony Mistrza!  —Richard De Haan

KKiieeddyy  cczzyynniisszz  ttoo  ccoo  sspprraawwiiaa  zzaaddoowwoolleenniiee  BBoogguu,,  
BBóógg  jjeesstt  zzaaddoowwoolloonnyy  zz  cciieebbiiee..

DDzziieeńń  66

ZZDDOOBBYYĆĆ
UUZZNNAANNIIEE
MMIISSTTRRZZAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 25:14-30

RRzzeekkłł  mmuu  PPaann  jjeeggoo::
DDoobbrrzzee,,  ssłłuuggoo  ddoobbrryy  
ii  wwiieerrnnyy!!  NNaadd  ttyymm,,  ccoo
mmaałłee,,  bbyyłłeeśś  wwiieerrnnyy,,  wwiieellee
ccii  ppoowwiieerrzzęę;;  wweejjddźź  ddoo
rraaddoośśccii  ppaannaa  sswweeggoo..
——MMaatteeuusszz  2255::2211
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Przez wiele lat, Amy Carmichael,
wykonywała szczególną i owocną

służbę w Indiach, jednak niedługi czas
potem przykuła ją do łóżka ciężka
choroba. Jako odważna założycielka i
filar organizacji Dohnavour Fellow-
ship, wielokrotnie przyczyniała się do
uwalniania od niewolniczej pracy setek
dziewcząt i chłopców w tym kraju.
Przez cały czas tego doprowadzania ich
do duchowej wolności poprzez wiarę w
Jezusa Chrystusa, pisała książki, a
szczególnie wiersze, które były i są
błogosławieństwem dla wielu ludzi.

Artretyzm uczynił z Amy zbolałą,
niepełnosprawną osobę. Czy rozpaczała
z powodu swojej przypadłości lub
kwestionowała Bożą miłość? Absolut-
nie nie. Amy nadal była inspiracją dla

działaczy organizacji Dohnavour i nadal pisała. Jej rozważa-
nia, listy i wiersze są pełne chwały dla Boga i wsparcia dla jej
współ-pielgrzymów.

Jak reagujemy, gdy dotyka nas ciężka choroba? Czy ogarnia
nas rozgoryczenie, czy raczej ufnie powierzamy się wspiera-
jącej Bożej łasce? (1 Koryntian 10:13). I czy z modlitwą 
w sercu i przy obecności w nas Ducha Świętego jesteśmy
wsparciem dla innych poprzez naszą pogodę ducha, odwagę i 
zaufanie Bogu? 

Jeśli polegamy na Panu, On może nam pomóc przemienić
cierpienie w chwałę.  —Vernon Grounds

KKiieeddyy  jjeesstteeśś  aażż  ppoo  sszzyyjjęę  ww  ggoorrąącceejj  wwooddzziiee,,  
ttoo  bbąąddźź  jjaakk  iimmbbrryykk  ddoo  hheerrbbaattyy  ii  zzaacczznniijj  śśppiieewwaaćć..

DDzziieeńń  77

PPRRZZEEMMIIAANNAA
CCIIEERRPPIIEENNIIAA
WW CCHHWWAAŁŁĘĘ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Koryntian 1:7-11

..  ..  ..  lleecczz  BBóógg  jjeesstt  wwiieerrnnyy  
ii  nniiee  ddooppuuśśccii,,  aabbyyśścciiee
bbyyllii  kkuusszzeennii  ppoonnaadd  
ssiiłłyy  wwaasszzee..
——11  KKoorryynnttiiaann  1100::1133
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Nie jest czymś niecodziennym, że
jakiś kaznodzieja jest zapowiadany

jako “prawdziwy mąż Boży”. Często
się zastanawiam, jak należy reagować,
kiedy ktoś jest opisywany w tak 
podniosły sposób. Wtedy jestem
zatroskany, bo obawiam się, że być
może stawiamy tą osobę na zbyt
wysokim piedestale, z którego upadek
jest zwykle niebezpieczny. Kim
naprawdę jest Boży mąż lub Boża
niewiasta?

W czasach biblijnych nie było
niczym niezwykłym, że taki tytuł
otrzymywał Boży prorok. W Piśmie
Świętym jest ono użyte siedemdziesiąt
trzy razy dla określenia takich osób jak
Mojżesz (Deut. 33:1), Eliasz (2
Królewska 1:11), a nawet w stosunku

do jednego z Bożych aniołów. Był to tytuł stosowany wobec
przedstawicieli Najwyższego.

Tytuł ten posiada jeszcze inne znaczenie, które stanowi dla
nas mocne wyzwanie. W II Królewskiej czwartym rozdziale
czytamy, że pewna Sulamitka obserwowała proroka Elizeusza.
Zwracając się do swojego męża powiedziała: “Oto teraz wiem,
że ten mąż Boży . . . jest święty”. Nazwanie go świętym może
wskazywać na to, że zauważyła, iż był nie tylko mężem
Bożym, ale i pobożnym człowiekiem. 

W 1 Piotra 1:13-16, apostoł wzywa nas do bycia świętymi,
tak aby stanowić odbicie świętości Bożej. Może nigdy nie
zdobędziemy tego zaszczytnego tytułu jaki zdobyli Boży pro-
rocy, ale możemy być świętymi. Tytuł świętego to coś
naprawdę wartego zachodu.  —Dave Branon

ŚŚwwiięęttyy,,  zznnaacczzyy  jjeeddnnoommyyśśllnnyy  zz  BBooggiieemm..

DDzziieeńń  88

TTYYTTUUŁŁ WWAARRTT
ZZAACCHHOODDUU

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Królewska 4:8-17

RRzzeekkłłaa  tteeddyy  ddoo  sswweeggoo
mmęężżaa::  OOttoo  tteerraazz  wwiieemm,,  
żżee  tteenn  mmąążż  BBoożżyy,,  kkttóórryy
ssttaallee  ddoo  nnaass  zzaacchhooddzzii,,  
jjeesstt  śśwwiięęttyy..
——22  KKrróólleewwsskkaa  44::99
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Jako instrumentariusz wspomagający
chirurgów podczas II Wojny Świa-

towej, a potem jako działacz chrześci-
jański, nieraz stawałem przy łóżku osób
umierających. W obecności śmierci
zawsze miałem poczucie grozy i nadal
nie jest mi ono obce. Śmierć jest końcem
tego życia, które znamy. I często wydaje
się, że ona przychodzi zbyt wcześnie.

Wielu umierających przyznało mi się
do swoich zawiedzionych nadziei. Życie
nie spełniło ich oczekiwań. Ich marzenia
nigdy nie ziściły się. Nigdy nie osiągnęli
tego, co zamierzali. I w końcu nastaje dla
nich koniec wszystkiego. 

Kiedy umierają osoby nie będące
chrześcijanami, to umierają bez żadnej
nadziei. Całe szczęście, jakiego w życiu
doznali nagle znika. Nie ma już niczego,

czego można by spodziewać się.
Dla chrześcijan jednak, śmierć ma swą jasną stronę. Jest ona

dla nich końcem niektórych rzeczy, które sobie cenili, ale
również początkiem nowego życia, które będzie znacznie lepsze
i nigdy nie skończy się.

Psalmista Dawid poczuł zniechęcenie, kiedy zobaczył, jak
ludzie źli cieszą się życiowym powodzeniem, podczas, gdy
pobożni cierpią. Kiedy jednak poszedł do świątyni i zaczął wiel-
bić Boga, to zaczął dostrzegać to, co wykracza poza doczesność.
Kiedy umierają ludzie podli, jest to koniec wszystkiego, czym
mogli cieszyć się. Wierzący jednak, gdy otworzą swe oczy w
Niebie, odczują wprost bezgraniczną satysfakcję.

Dla chrześcijan, koniec życia nie jest rzeczywistym końcem
— on jest nowym początkiem.  —Herb Vander Lugt

KKiieeddyy  uummiieerraa  cchhrrzzeeśścciijjaanniinn,,  
ttoo  wwłłaaśśnniiee  zzaacczzyynnaa  oonn  sswwee  żżyycciiee..

DDzziieeńń  99

KKOONNIIEECC CCZZYY
NNOOWWYY
PPOOCCZZĄĄTTEEKK??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 73:1-24

DDooppóókkiimm  nniiee  ddoottaarrłł  ddoo
ttaajjeemmnniicc  BBoożżyycchh  ii  nniiee
zzrroozzuummiiaałłeemm  kkrreessuu  
iicchh  ..  ..  ..  pprroowwaaddzziisszz  mmnniiee
wweeddłłuugg  rraaddyy  sswwoojjeejj,,  aa
ppootteemm  pprrzzyyjjmmiieesszz  mmnniiee  
ddoo  cchhwwaałłyy..
——PPssaallmm  7733::1177,,  2244
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Osobista wiara w Chrystusa pociąga
za sobą zobowiązania wobec

innych. Jeśli wierzymy, że On rządzi
zarówno dziejami, jak i życiem
konkretnych ludzi, to nie ośmielimy się
koncentrować wyłącznie na świecie
naszych własnych spraw i zapominać 
o świecie wokół nas. Zawężanie suw-
erenności naszego Pana do ciasnej
sfery osobistych ambicji i codziennych
zmagań, przynosi ujmę Jego imieniu.
Jakie wydajemy świadectwo o Zbaw-
icielu, gdy szukamy Bożej woli i inter-
wencji wyłącznie w nasze sprawy a nie
interesują nas losy bliżnich?

Pielęgnowanie własnego życia, bez
angażowania się w sprawy ludzi
potrzebujących i pokrzywdzonych, to
wąskie i samolubne spojrzenie na

świat. Powinniśmy  uważać, czego oczekuje od nas  Chrystus
w odniesieniu do trudnych problemów społecznych w
najbliższym otoczeniu i w skali świata.

Z drugiej zaś strony akcentowanie zaangażowania
społecznego, bez poświęcania się Panu, przypomina taniec 
na jednej nodze. Jeśli jesteśmy głęboko oddani sprawom
społecznym, ale mało oddani sprawom Chrystusa, to może
dojść do tego, że władzę Bożą zamienimy na władzę polityczną.

Ludzie niewierzący przy podejmowaniu decyzji nie
uwzględniają władzy Chrystusa. Jaką jednak wymówkę mogą
mieć chrześcijanie, jeśli  zapominają, że Jego panowanie obej-
muje nie tylko świat naszych własnych spraw, ale i rozciąga
się na świat, który nas otacza. —Haddon Robinson

MMiiaarrąą  nnaasszzeeggoo  ppooddoobbiieeńńssttwwaa  ddoo  CChhrryyssttuussaa  
jjeesstt  nnaasszzaa  wwrraażżlliiwwoośśćć  nnaa  cciieerrppiieenniiaa  iinnnnyycchh..

DDzziieeńń  1100

ŚŚWWIIAATT
WWOOKKÓÓŁŁ NNAASS

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 23:13-23

BBiiaaddaa  wwaamm,,  ..  ..  ..,,  żżee  
ddaajjeecciiee  ddzziieessiięęcciinnęę  ..  ..  ..,,  
aa  zzaanniieeddbbaalliiśścciiee  tteeggoo,,  ccoo
wwaażżnniieejjsszzee  ww  zzaakkoonniiee::
sspprraawwiieeddlliiwwoośśccii,,
mmiiłłoossiieerrddzziiaa  ii  
wwiieerrnnoośśccii  ..  ..  ..
——MMaatteeuusszz  2233::2233
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W 1992 roku, prasa amerykańska
szeroko rozpisywała się o 

podpisaniu dwuletniego kontraktu 
przez świetnego baseballistę Dennisa
Eckersleya z drużyną Oakland A's. Jako
nie zrzeszony zawodnik mógł on wstąpić
do innej drużyny za większe pieniądze.
Jednak klub A's dał mu pierwszą szansę
zaistnienia w baseballu, a drugą po 
jego walce z alkoholizmem. Lojalność
wzięła górę nad możliwością większych
zarobków.

Komentując decyzję Eckersleya, 
sprawozdawca sportowy kanału ABC
podsumował to następująco: “Lojalność?
Zobowiązanie? To taki rodzaj słów, który
stawia chciwość w złym świetle”.

Chciwość to niemożliwe do zaspoko-
jenia pragnienie zdobywania coraz to

więcej korzyści. Może ono kogoś zmotywować nawet do zbu-
dowania potężnego imperium biznesowego kosztem innych
ludzi. Ono pcha bogatych do stawania się bogatszymi bez
zwracania uwagi na ubogich, którzy stają się jeszcze uboższymi.

Jezus nie potępia bogactwa ani pomnażania pieniędzy, ale
zawsze wzywa nas abyśmy Jego zainteresowanie potrzebujący-
mi czynili naszym pierwszorzędnym zainteresowaniem. Słowo
“chciwość” nie pojawia się w Biblii często, ale Pismo ostrzega
nas przed niebezpieczeństwem życia jedynie dla gromadzenia
większej ilości rzeczy tego świata.

Gdy widzimy, jak Bóg zaspokaja nasze potrzeby, w naszych
sercach rośnie wdzięczność i wiara, które pomogą nam 
dokonywać wyborów, jakie postawią chciwość w naprawdę
złym świetle.  —Dennis De Haan

LLuuddzziiee  cchhcciiwwii  zzaawwsszzee  ttrraaccąą  wwiięęcceejj  nniiżż  zzyysskkuujjąą..

DDzziieeńń  1111

CCHHCCIIWWOOŚŚĆĆ
NNIIEE PPOOPPŁŁAACCAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Przypowieści
Salomona 1:10-19

TTaakkii  jjeesstt  llooss  wwsszzyyssttkkiicchh,,
kkttóórrzzyy  ppoolluujjąą  nnaa  
nniieeggooddzziiwwyy  zzyysskk::  zzgguubbii  
oonn  ttyycchh,,  kkttóórryycchh  ppooggoońń  
zzaa  nniimm  ooppaannoowwaałłaa..
——PPrrzzyyppoowwiieeśśccii
SSaalloommoonnaa  11::1199
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Pięcioletnia Bree wdrapała się na
kolana jej dziadka, Dicka Bundy.

Zbliżyła usta do jego ucha i powie-
działa: “Pamiętam, co mi powiedziałeś,
dziadku”. Jej słowa sprawiły mu 
wielką radość.

A oto dlaczego. Jako dziadek, Dick
starał się być dobrym przykładem dla
wnuków ze względu na Chrystusa. Nie
mówił im kazań, ani ich nie dręczył
napominaniem, ale zwyczajnie mówił
im o Panu. Pewnego dnia rozmawiał o
Jezusie z Bree, a ona mu później
powiedziała, że nauczyła się na pamięć
niektórych wersetów. Wtedy dziadek
pomógł jej zrozumieć, jak te wersety
odnoszą się do niej osobiście.

Poprosił ją o zacytowanie Jana 3:16,
jednego z wersetów, których się

nauczyła. Następnie powiedział jej, żeby zamiast słów 
“świat” i “każdy” wstawiła do tekstu swoje imię. Następnie
wytłumaczył jej dlaczego — dlatego, że Bóg kochał również
ją i Chrystus umarł również za nią. Po wysłuchaniu dziadka i
zrobieniu tego, o co ją poprosił, odeszła do swoich codzien-
nych zabaw. Teraz od tego czasu minęło już kilka miesięcy i
dlatego Dick tak się cieszył, że ona pamięta te wersety. Bree
wiedziała, że Jezus ją kocha.

Nie musisz być dziadkiem czy babcią, aby opowiadać
dzieciom o Jezusie. Nie musisz też być teologiem. Po prostu
otocz te dziecko ramieniem i obdarz je najlepszym ze 
wszystkich błogosławieństw — wiadomością o Bożej miłości.
—Dave Egner

BBóógg  bbaarrddzzoo  ttrroosszzcczzyy  ssiięę  oo  mmaałłee  ddzziieeccii..

DDzziieeńń  1122

PPAAMMIIĘĘTTAAMM
DDZZIIAADDKKAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Marek 10:13-16

II  bbrraałł  jjee  ww  rraammiioonnaa,,  
ii  bbłłooggoossłłaawwiiłł,,  kkłłaaddąącc  
nnaa  nniiee  rręęccee..
——MMaarreekk  1100::1166

ODB_POL90days.qxp  26.01.07  15:06  Página 14



Kiedy Izraelici rozpoczęli odbudowę
murów Jerozolimy, to stali się

przedmiotem drwin swoich wrogów.
Jednak ich przywódca Nehemiasz oraz
jego pomocnicy przekonani, że Bóg jest
po ich stronie, ukończyli odbudowę
pomimo prób zniechęcania ich.

W czasach bardziej nam współczes-
nych, budowniczy Kanału Panamskiego
napotykali ogromne przeszkody natury
geologicznej i klimatycznej oraz w
postaci tropikalnych chorób. Większość
prac była nadzorowana przez pułkowni-
ka George'a Washingtona Goethalsa.
Musiał znosić ostrą krytykę wielu osób
ze swego własnego kraju, którzy mu
przepowiadali, że nigdy nie ukończy
tego, w ich mniemaniu, “niemożliwego
do wykonania zadania”.

Jednak ten świetny inżynier był w pełni zdeterminowany co
do swych celów i kontynuował prace nie reagując na głosy
sprzeciwu. Jeden z jego podwładnych zapytał: “Nie zamierzasz
odpowiedzieć czegoś twym krytykom?” “W swoim czasie” —
odparł Goethals. “Jak im odpowiesz?” — spytał jego rozmówca.
Pułkownik uśmiechnął się i powiedział: “Poprzez wybudowanie
kanału!” Jego odpowiedź obiegła świat 15 sierpnia 1914 roku, w
dniu, kiedy po raz pierwszy otwarto kanał dla żeglugi.

Jeśli w naszym podążaniu za Panem próbujemy ulegać wszys-
tkim, którzy nas krytykują, to nie osiągniemy w ten sposób nic
wartościowego. Jeśli jednak jesteśmy przekonani, że czynimy
Bożą wolę, to łatwo jest nam kontynuować swe dzieło.
Zakończenie wyznaczonego zadania często jest najlepszym
sposobem na uciszenie krytyków.  —Richard De Haan

BBóógg  oocceenniiaa  nnaass  nnaa  ppooddssttaawwiiee  tteeggoo,,  ccoo  rroobbiimmyy,,  
aa  nniiee  tteeggoo,,  ccoo  mmóówwiiąą  iinnnnii..

DDzziieeńń  1133

UUCCIISSZZAANNIIEE
KKRRYYTTYYKKÓÓWW

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Nehemiasz 
2:11-20

MMyy  zzaaśś,,  jjeeggoo  ssłłuuddzzyy,,
zzaabbiieerrzzeemmyy  ssiięę  
ddoo  bbuuddoowwyy  ..  ..  ..??
——NNeehheemmiiaasszz  22::2200
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Ja wiem co to żal. Ty prawdopodob-
nie też. Są chwile, gdy chcielibyśmy

wymazać te grzechy i porażki, które
trwale wryły się w naszą pamięć.

W 1974 roku wyrzuty sumienia,
zmusiły byłego żołnierza armii
amerykańskiej do wysłania rządowi
swego kraju, listu o treści: “Wysyłam
dziesięć dolarów za koce, które
skradłem podczas II Wojny Światowej.
Moje sumienie nie mogło zaznać
spokoju. Przepraszam. Chcę być
gotowy na spotkanie z Bogiem”. Jego
pieniądze zostały zdeponowane w
założonym w 1811 r. “Funduszu
Sumienia” (Conscience Fund), na który
co roku wpływa przeciętnie 45 tys.
dolarów. Zgromadzono już na nim
ponad 3.5 miliona dolarów.

Żal za złe czyny, to potężne uczucie. Ludzie wysyłający te
pieniądze, znaleźli wielką ulgę. Jednak zdobycie się na taki
akt, nie jest  jeszcze w stanie zapewnić komukolwiek pokoju z
Bogiem. Dopiero osobiste zawierzenie Chrystusowi pozwoli
nam doświadczyć całkowitego przebaczenia  grzechów.

Wiele lat po tym, jak apostoł Paweł stał się dzieckiem
Bożym, nadal wyrzucał sobie, że prześladował kiedyś chrześ-
cijan (1 Tymoteusza 1:12-15). Nie mógł odmienić przeszłości 
i nawet tego nie próbował. Zamiast tego, oddał się bez reszty
wypełnianiu Bożej woli. Bóg używał go we wspaniały sposób.
Ten przykład upewnia nas, że przeszłe błędy nie muszą
rujnować naszego życia — nawet, jeśli nie możemy zrobić nic,
aby je naprawić. Jakże wspaniałe otrzymaliśmy zbawienie! 
—Herb Vander Lugt

JJeezzuuss  uussuuwwaa  wwiinnyy  nnaasszzeejj  pprrzzeesszzłłoośśccii  
ii  ddaajjee  nnaamm  ppeełłnnąą  cchhwwaałłyy  pprrzzyysszzłłoośśćć..

DDzziieeńń  1144

JJAAKK RRAADDZZIIĆĆ
SSOOBBIIEE ZZ
WWYYRRZZUUTTAAMMII
SSUUMMIIEENNIIAA??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Koryntian 15:1-11

..  ..  ..  nniiee  jjeesstteemm  
ggooddzziieenn  nnaazzyywwaaćć  ssiięę  
aappoossttoołłeemm,,  ..  ..  ..  aallee  zz  
łłaasskkii  BBooggaa  jjeesstteemm  ttyymm,,
cczzyymm  jjeesstteemm,,
——11  KKoorryynnttiiaann  1155::99--1100
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Profesor nauczający religii w szkole
średniej brał udział w dyskusji na

ważny temat. Kiedy ktoś zasugerował,
aby zwrócili się do Boga o kierownictwo
w tej dyskusji, profesor zaprotestował;
“Modlić się! Kto potrzebuje się modlić?
Jesteśmy istotami ludzkimi i sami może-
my rozwiązywać nasze problemy!”

Nawet ci, którzy uważają się za
chrześcijan, często potrafią przejawiać
postawę takiej samowystarczalności w
obliczu Boga. Sądzą, że jeśli mają
inteligencję, doświadczenie i dysponują
odpowiednimi technologiami, to modlit-
wa nie jest dla nich konieczna. Są jednak
w wielkim błędzie. Znany badacz 
Afryki, Henry Stanley (1841-1904),
kiedyś napisał: “Podczas wszystkich
moich ekspedycji modlitwa czyniła mnie
moralnie i umysłowo silniejszym.

Udzielało się to nawet moim niewierzącym towarzyszom. Modl-
itwa nie czyniła mnie ślepym, nie otępiała umysłu i nie zatykała
mi uszu, lecz wprost przeciwnie, dawała mi poczucie pewności.
Jej skutki były jeszcze bardziej znaczące; dała mi radość, satys-
fakcję z pracy i wspierała mnie nadzieją przez dwa tysiące
pięćset kilometrów mojej wędrówki poprzez dżunglę czyniąc
mnie gotowym do zmierzenia się z codziennymi trudnościami.”

Jezus modlił się. I powiedział nam, żebyśmy modlili się
zawsze i nie ustawali (Łukasz 18:1). Bez wspieranego naszymi
modlitwami polegania na Bogu, nie jesteśmy w stanie wykony-
wać na co dzień Jego woli. Modlitwa umożliwia nam 
korzystanie z nieograniczonych zasobów łaski naszego Ojca. Kto
potrzebuje modlić się? Potrzebujemy tego wszyscy. 
—Vernon Grounds

NNiicc  nniiee  jjeesstt  zzbbyytt  wwiieellkkiiee  lluubb  mmaałłee,,  
aabbyy  pprrzzyynniieeśśćć  ttoo  BBoogguu..

DDzziieeńń  1155

KKTTOO PPOOTTRRZZEEBBUUJJEE
MMOODDLLIIĆĆ SSIIĘĘ??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Łukasz 18:1-8

PPoowwiieeddzziiaałł  iimm  tteeżż
ppooddoobbiieeńńssttwwoo  oo  ttyymm,,  
żżee  ppoowwiinnnnii  zzaawwsszzee  ssiięę
mmooddlliićć  ii  nniiee  uussttaawwaaćć,,
——ŁŁuukkaasszz  1188::11
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Kilka lat temu, pewien niedbały 
w ubieraniu się i kiepsko przys-

tosowany do otoczenia nastolatek o
imieniu Tim, przyjął Chrystusa podczas
jednej z ewangelizacji. Po upływie paru
dni, nadal niedbały w wyglądzie, ale
wykąpany w miłości Chrystusa chłopak,
został posłany do mojego domu, abym
pomógł mu znaleźć odpowiedni kościół.
I w taki sposób zaczął chodzić do
mojego zboru.

Mimo, że Tim potrzebował i otrzymał
wiele troskliwej pomocy w dbaniu o
swój wygląd i podstawowych zachowa-
niach społecznych, jedna z jego cech
pozostała niezmienna — nieokiełznana
miłość do Zbawiciela.

Pewnej niedzieli po nabożeństwie,
Tim pośpieszył w moim kierunku

wyglądając na dość zakłopotanego. Naraz usłyszałem:
“Dlaczego ja? Ciągle siebie pytam — dlaczego ja?” Wtedy
pomyślałem, że stał się kolejnym narzekającym chrześcija-
ninem. Ale po chwili szeroko rozłożył ramiona i powiedział:
“Dlaczego spośród wszystkich ludzi na świecie, którzy są lepsi i
mądrzejsi od mnie, Bóg wybrał właśnie mnie?” Wymawiając 
te słowa radośnie klaskał w ręce.

Przez wiele lat słyszałem wielu chrześcijan, włączając i mnie
samego, jak w trudnych chwilach zadawali pytanie: “Dlaczego
ja?” Tim jednak jest pierwszym, którego słyszałem, aby
zadawał to pytanie w odniesieniu do Bożych błogosławieństw.
Wielu się nawróciło tej samej nocy co Tim, ale zastanawiam 
się jak wielu z nich z pokorą zapytało: “Dlaczego to właśnie
ja?”. Obyśmy zadawali sobie to pytanie częściej.  —Joanie Yoder

WWddzziięęcczznnoośśćć  ppoowwiinnnnaa  bbyyćć  nnaasszząą  ssttaałłąą  ppoossttaawwąą,,  
aa  nniiee  ookkaazzjjoonnaallnnyymm  zzddaarrzzeenniieemm..

DDzziieeńń  1166

DDLLAACCZZEEGGOO JJAA??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Łukasz 17:11-19

JJeeddeenn  zzaaśś  zz  nniicchh,,  wwiiddzząącc,,
żżee  zzoossttaałł  uuzzddrroowwiioonnyy,,
wwrróócciiłł,,  ddoonnoośśnnyymm
ggłłoosseemm  cchhwwaalląącc  BBooggaa..
——ŁŁuukkaasszz  1177::1155
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Moją uwagę przykuł kiedyś gaze-
towy nekrolog: “Dziś odbędzie się

nabożeństwo żałobne miłego pana, co
wszystko umiał naprawić”. Zamiast
skupić się na jakimś wielkim reforma-
torze czy wywrotowcu społecznym,
artykuł opowiadał historię 79-letniego
montera-konserwatora, jakiego popu-
larnie nazywamy “złota rączką”, który
był znany z uczciwości charakteru i
niezmiennej pogody ducha.

Prezes firmy dla której ten człowiek
pracował powiedział: “Połową jego
pracy było chodzenie do domów różnych
ludzi i naprawianie urządzeń, a drugą
połową było naprawianie ludzi.
Mieliśmy wielu klientów, którzy mając
jakiś techniczny problem, prosili nas o
przysłanie właśnie jego. Był bardzo
wesołego usposobienia, bardzo przyja-

cielski i zawsze miał dla ludzi jakieś miłe słowo”.
Bez względu na to, jaki wykonujemy zawód, być może

najważniejszą naszą pracą powinno być pomaganie innym i
wpieranie ich, szczególnie tym co mówimy.

Księga Przypowieści Salomona często mówi o tym, jak to
moc języka może zarówno ranić jak i leczyć. Oto przykład:
“Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność
powoduje zmartwienie serca . . . Raduje to człowieka, gdy umie
dać odpowiedź; jakże dobre jest słowo we właściwym czasie”
(Przyp. Sal. 15:4,23).

W dzisiejszym dniu każdy z nas będzie reprezentować 
Chrystusa. Jakiż to będzie zaszczyt, jeśli damy się poznać, jako
radośni ludzie, którzy dla wszystkich mają uśmiech i dobre
słowo.  —David McCasland

UUpprrzzeejjmmee  ssłłoowwaa  ssąą  zzaawwsszzee  ssłłoowwaammii  wwłłaaśścciiwwyymmii..

DDzziieeńń  1177

UUPPRRZZEEJJMMEE
SSŁŁOOWWOO

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Przypowieści
Salomona 15:1-7,
23-28

ŁŁaaggooddnnyy  jjęęzzyykk  jjeesstt
ddrrzzeewweemm  żżyycciiaa,,
——PPrrzzyyppoowwiieeśśccii
SSaalloommoonnaa  1155::44
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Wdzisiejszych czasach, kiedy tak
wielu ludzi wojuje o swoje oso-

biste prawa, biblijna idea ofiarności i
poświęcenia zdaje się uchodzić za
staroświecką i śmieszną. No niezu-
pełnie, potrafią coś ofiarować, jeśli
wiedzą, że to im się zwróci. Uważają
jednak, że dawanie tylko po to, aby
komuś pomóc i bez nadziei na zwrot, to
zwykła głupota. 

W dawniejszych czasach, ludzi
poświęcających się było naprawdę
wielu. Kanadyjski autor William D.
Matheson w książce “Wojna mojego
dziadka” (My Grandfather's War),
opowiada o weteranie, który szedł ulicą
swego miasta i z jego ramienia zwisał
pusty rękaw. Gdy jakiś przechodzień
wyraził mu współczucie z powodu

utraty ręki, żołnierz powiedział: “Ja jej nie straciłem, ja 
ją dałem”.

Daje to nam pewien obraz tego, co uczynił dla nas Jezus.
On nie stracił swojego życia na krzyżu, On je dał. Jak mówi
werset będący mottem dzisiejszego rozważania “wydał siebie
samego”. On zapłacił karę, aby każdy kto w niego uwierzy
mógł doświadczyć przebaczenia grzechów i otrzymać wieczne
życie. Spełniając starotestamentowe proroctwo o ofiarowaniu
baranka, położył za nas swoje życie. 

Idąc za przykładem Chrystusa, powinniśmy bez reszty 
oddawać siebie jego służbie i pomaganiu innym. To ma głębo-
ki sens, choć dla wielu brzmi jak absurd. Nasze ofiary uwielbi-
ają Pana i mają pozytywny wpływ na ten egoistyczny świat, ze
względu na Chrystusa.  —Dave Egner

OOffiiaarroowwaanniiee  ssiięę  CChhrryyssttuussaa  zzaa  nnaass  mmoottyywwuujjee  nnaass  
ddoo  ooffiiaarroowwyywwaanniiaa  ssiieebbiiee  iinnnnyymm..

DDzziieeńń  1188

JJEEGGOO OOFFIIAARRAA
II NNAASSZZAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Hebrajczyków 
9:23-28

ŁŁaasskkaa  wwaamm  ii  ppookkóójj  oodd
BBooggaa  OOjjccaa  nnaasszzeeggoo  ii  PPaannaa
JJeezzuussaa  CChhrryyssttuussaa,,  kkttóórryy
wwyyddaałł  ssaammeeggoo  ssiieebbiiee  zzaa
ggrrzzeecchhyy  nnaasszzee,,  aabbyy  nnaass
wwyyzzwwoolliićć  zz  tteerraaźźnniieejjsszzee--
ggoo  wwiieekkuu  zzłłeeggoo  wweeddłłuugg
wwoollii  BBooggaa  ii  OOjjccaa  nnaasszzeeggoo,,
——GGaallaaccjjaann  11::33--44
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Wielu chrześcijan poważnie pod-
chodzi do wystrzegania się 

“ciężkich” grzechów, jak na przykład
seksualna niemoralność, ale nie są tak
uważni, jeśli chodzi o zło, które wydaje
im się mniejsze. Szanowany chrześci-
jański przywódca Byron Chapell,
uczynił kiedyś podobny błąd, ale szybko
zrozumiał co zrobił i podjął kroki w celu
naprawienia powstałego zła.

Będąc studentem seminarium, pod-
czas którychś wakacji, Chapell pracował
na budowie. Cieszył się tam szczególny-
mi względami swego brygadzisty. Jeśli
Chapell wykonał jakieś małe malowanie
lub naprawę w jego domku myśliwskim,
to ten przełożony pozwalał mu spędzać
resztę dnia na łowieniu ryb i pływaniu 
za takim wynagrodzeniem, jak za cały
dzień pracy. Relaksował się właśnie w

leśnej chacie, gdy zadzwonił telefon. Był to jego ojciec.
“Dlaczego przyjmujesz pieniądze od firmy i wykonujesz pracę
dla prywatnej osoby?” — spytał z oburzeniem. Byron
uświadomił sobie zło, które uczynił. Pomimo, że bardzo potrze-
bował pieniędzy i wiedział, że straci pracę, jeśli wycofa się z
nielegalnego procederu, natychmiast opuścił chatę brygadzisty i
powiedział mu, że nie będzie się już tymi rzeczami zajmował.

Proroka Daniela i jego trzech towarzyszy nakłaniano, żeby
zjedli potrawy, które według nakazów ich wiary były rytualnie
nieczyste. Sprawa zdawała się być drobna, ale oni postanowili
słuchać Boga we wszystkim.

To jak radzimy sobie z małymi pokusami jest dobrą 
próbą naszych charakterów. Panie, pomagaj nam je skutecznie
odpierać.  —Herb Vander Lugt

NNaawweett  lluuddzziiee,,  kkttóórrzzyy  ooppiieerraajjąą  ssiięę  wwiieellkkiimm  ppookkuussoomm  
ppoottrraaffiiąą  ppoottyykkaaćć  ssiięę  oo  ttee  mmaałłee..

DDzziieeńń  1199

TTEE MMAAŁŁEE PPOOKKUUSSYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Daniel 1

LLeecczz  DDaanniieell  ppoossttaannoowwiiłł
nniiee  kkaallaaćć  ssiięę  ppoottrraawwaammii  
zzee  ssttoołłuu  kkrróólleewwsskkiieeggoo  
aannii  wwiinneemm,,  kkttóórree  kkrróóll
ppiijjaałł..  PPrroossiiłł  wwiięęcc
pprrzzeełłoożżoonneeggoo  nnaadd  ssłłuuggaa--
mmii  ddwwoorrsskkiimmii,,  bbyy  mmóóggłł
ssiięę  uussttrrzzeecc  ssppllaammiieenniiaa..
——DDaanniieell  11::88
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Na nabożeństwie dla personelu RBC
Ministries, Joseph Bower mówił

kazanie na temat Psalmu 103:14.
Wygłaszając je podkreślił między inny-
mi, że jeżeli Bóg wie, jakim jesteśmy
“tworem” i pamięta żeśmy “prochem”,
to z pewnością nie pozwoli, aby w
naszym życiu spotkało nas więcej prob-
lemów niż możemy znieść.

Dla zilustrowania tego wersetu, pastor
Bower posłużył się jednym ze swoich
osobistych przeżyć. Dotyczyło ono
wspólnej pracy z jego synem. Bower był
mężczyzną słusznego wzrostu i bardzo
silnej budowy. Poza obowiązkami pas-
torskimi, udzielał się też przy budowie
kościelnego budynku. Z powodu swojej
niezwykłej siły, często zapominał, że
inni mogą być od niego słabsi.

Pewnego dnia, chcąc przenieść stalową belkę o wadze ok. 
150 kg, zawołał w kierunku swojego syna: “Złap za drugi
koniec i przeniesiemy ją”. Jego syn, dużo drobniejszy od ojca,
użył wszystkich swoich sił, aby dźwignąć ciężki element, ale
skończył w szpitalu z urazem w okolicach krzyża. Bower
zapomniał, że jego syn nie jest w stanie unieść takiego 
ciężaru jak on.

Krzepiąca na duchu jest świadomość, że nasz niebiański
ojciec nie jest taki sam, jak nasi ojcowie ziemscy. On wie
“jakim jesteśmy tworem i pamięta żeśmy tylko prochem”. On
dokładnie wie, co jesteśmy w stanie znieść.

Nasz Ojciec nigdy nie pozwoli, aby spoczął na nas większy
ciężar niż możemy unieść. Możemy na to liczyć! 
—Richard De Haan

OOttoocczzoonnyy  BBoożżyymmii  rraammiioonnaammii,,  mmoożżeesszz  ssttaawwiićć  
cczzoołłoo  wwsszzyyssttkkiieemmuu,,  ccoo  pprrzzeedd  ssoobbąą  nnaappoottkkaasszz..

DDzziieeńń  2200

OOJJCCIIEECC WWIIEE

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 103:1-14

BBoo  OOnn  wwiiee,,  jjaakkiimm
ttwwoorreemm  jjeesstteeśśmmyy,,  PPaammiięę--
ttaa,,  żżeeśśmmyy  pprroocchheemm..
——PPssaallmm  110033::1144
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Założenie pierwszej linii tele-
graficznej na Wyspach Szetlandz-

kich u wybrzeży Szkocji, u wielu jej
mieszkańców wywołało niezwykłe
reakcje. Oto przykład. Pewien mężczyz-
na przyglądał się kablom zawieszonym
na wysokich słupach, gdy znajdujący
się w pobliżu przedsiębiorca do niego
powiedział: “Jak wspaniałą rzeczą jest
ten nowy wynalazek! Kiedy zakończą
się wszystkie roboty, będziemy mogli
wysyłać wiadomości do miejsc odd-
alonych o dwieście mil i dalej, i otrzy-
mać odpowiedź w ciągu godziny!”

Drugi mężczyzna wyglądał na
nieporuszonego jego wynurzeniem.
“Nie ma w tym nic szczególnego” 
— oświadczył.

“Nic szczególnego?!” Czy znasz coś
lepszego lub szybszego” — zapytał przedsiębiorca.

Odwołując się do 65 rozdziału Izajasza, jego rozmówca
powiedział: “Słyszałeś kiedyś o otrzymaniu odpowiedzi przed
wysłaniem wiadomości?” Zaskoczony przedsiębiorca
pomyślał, że to dziwaczny i pozbawiony sensu komentarz. Nie
dopatrzył się w tej odpowiedzi ukrytej biblijnej prawdy.

Bóg czyta nasze serca i zawsze zna nasze potrzeby. Często,
gdy naszą prośbę jeszcze wypowiadamy, upragnione bło-
gosławieństwo jest już “w drodze”. Daniel nadal trwał w mo-
dlitwie, gdy archanioł Gabriel opuścił Boży tron i pojawił się
na ziemi, aby przynieść mu dobrą wiadomość (Daniel 5:20-23).

Tak, modlitwa jest szybsza niż jakiekolwiek nowoczesne
urządzenia telekomunikacyjne. Używajmy jej jak najczęściej!
—Henry Bosch

MMooddlliittwwaa  jjeesstt    ““ggoorrąąccąą  lliinniiąą””  zz  NNiieebbeemm..

DDzziieeńń  2211

SSZZYYBBSSZZYY
NNIIŻŻ EE--MMAAIILL

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Daniel 9:1-6, 20-23

II  zzaanniimm  zzaawwoołłaajjąą
ooddppoowwiieemm  iimm,,  ii  ppooddcczzaass
ggddyy  jjeesszzcczzee  bbęęddąą  mmóówwiićć,,
JJaa  jjuużż  iicchh  wwyyssłłuucchhaamm..
——IIzzaajjaasszz  6655::2244
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Podczas amerykańskiej Wojny
Secesyjnej, pewnego farmera z

okolic Nowego Jorku powołano do
wojska. Jego żona zmarła i był
jedynym żywicielem swoich małych
dzieci. W tym czasie, przyszedł do
niego pewien nieżonaty i nie mający
dzieci znajomy i zaproponował, że
pójdzie za niego na wojnę. 

Ze względu na swoje dzieci, farmer
przyjął tę ofertę. Wspaniałomyślny
człowiek poszedł na front i już w jednej
z pierwszych potyczek został zabity.

Gdy farmer się o tym dowiedział,
udał się na miejsce bitwy i zabrał
stamtąd ciało. Pogrzebał swego
dobroczyńcę na przykościelnym 
cmentarzu i na jego nagrobku kazał
wyryć następujące słowa: ON ZA

MNIE UMARŁ.
To wzruszająca historia. Jednak ewangelia mówi, że Jezus

dał za nas swoje życie, gdy byliśmy jeszcze Jego wrogami
(Rzym 5:8-10). Następstwa tego są niesamowite. Jeśli 
Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy Jego wrogami, to o ileż
więcej, żywy Jezus uczyni dla nas teraz, gdy jesteśmy już jego
przyjaciółmi! Możemy być pewni, że On nie tylko zachowa
nas przed Bożym gniewem za grzech (werset 9), ale da nam
wszystko, czego potrzebujemy (8:32) w życiu doczesnym, jak
i przyszłym. Wspaniale jest móc powiedzieć: “On za mnie
umarł”.  —Hadden Robinson

JJeezzuuss  zzaajjąąłł  nnaasszzee  mmiieejjssccee  
ii  ddaałł  nnaamm  sswwóójj  ppookkóójj..

DDzziieeńń  2222

OONN ZZAA
MMNNIIEE UUMMAARRŁŁ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Rzymian 5:1-11

BBóógg  zzaaśś  ddaajjee  ddoowwóódd  
sswwoojjeejj  mmiiłłoośśccii  kkuu  nnaamm
pprrzzeezz  ttoo,,  żżee  kkiieeddyy
bbyylliiśśmmyy  jjeesszzcczzee
ggrrzzeesszznniikkaammii,,  CChhrryyssttuuss
zzaa  nnaass  uummaarrłł..
——RRzzyymmiiaann  55::88
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Brytyjski pastor i autor wielu
książek Michael Green, opowiedzi-

ał kiedyś o swoim towarzyszu broni,
którego pomógł przyprowadzić do
Chrystusa. Zanim pojawiła się okazja
do świadczenia mu, jego towarzysz
został wysłany na służbę wojskową do
Afryki. Green się tym martwił, gdyż
chciał, aby tamten mógł przy nim
wzrastać w wierze.

Odczuł ogromną ulgę, gdy otrzymał
kolejną wiadomość z Afryki, od przyja-
ciela. Dowiedział się wtedy, że wzrasta
on duchowo, a nawet prowadzi studium
biblijne. Było to wspaniałe potwierdze-
nie dla Greena, że Boży Duch pomaga
nawet tam, gdzie ludzka pomoc jest
niemożliwa. Mimo, że nie mógł być
obecny przy tym młodym chrześci-

janie, aby wspierać go we wzroście i nabywaniu dojrzałości w
wierze, to odkrył, że Duch Święty objawia takim ludziom
Boże prawdy, jeśli wytrwale czytają Biblię.

Apostoł Paweł napisał Koryntianom, że Duch Boży bada
głębokości Boże (I Koryntian 2:10). Ponieważ w tych wierzą-
cych mieszkał Duch, prawda Boża mogła im być objawiana.
Bez względu na to, czy jesteśmy wykształceni czy nie,
kluczem do poznawania Boga jest pozwalanie Jego Duchowi,
aby nas uczył.

Być może twoi bliscy mieszkają daleko od ciebie i 
jesteś zatroskany o ich duchowy wzrost. Poświęcaj więc im
zawsze dość uwagi. Oni natomiast, jeśli pozwolą Bożemu
Duchowi ich uczyć, On sprawi, że będą “myśli Chrystusowej”
(werset 16).  —Dave Branon

DDuucchh  ŚŚwwiięęttyy  ttoo  zzaawwsszzee  pprrzzyy  nnaass  oobbeeccnnyy  nnaauucczzyycciieell..

DDzziieeńń  2233

WWIIEERRNNYY
NNAAUUCCZZYYCCIIEELL

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Jana 2:24-27

AAllee  ttoo  nnaammaasszzcczzeenniiee  ..  ..  ..
ppoozzoossttaajjee  ww  wwaass  ii  nniiee
ppoottrrzzeebbuujjeecciiee,,  aabbyy  
wwaass  kkttoośś  uucczzyyłł;;
——11  JJaannaa  22::2277
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Po II Wojnie Światowej, setki 
francuskich żołnierzy w wyniku

przebywania w miejscach na które
dokonywano bombardowań, przestały
pamiętać swojej tożsamości. Archiwa
wojskowe okazały się niewystarczające
i nie były w stanie pomóc jej ustalić.
Jak więc te ofiary amnezji mogły sobie
przypomnieć swoje imiona i wrócić 
do swych rodzin? Ktoś zaproponował,
aby w Paryżu zorganizować wielką
konfrontację publiczną i zaanonsować
ją w całej Francji.

W dniu, w którym ten olbrzymi
mityng miał miejsce, tysiące ludzi
zgromadziło się na jednym z najwięk-
szych placów Paryża. Jeden za drugim,
zdezorientowani żołnierze wchodzili na
zaimprowizowaną trybunę i z przeję-

ciem zadawali następujące pytanie: “Bardzo proszę! Niech mi
ktoś powie, kim ja jestem?”

Znaczenia poczucia tożsamości nie da się przecenić. Jednak
nieporównywalnie ważniejsza jest nasza tożsamość duchowa.
Czy uważamy, że jesteśmy przypadkowym następstwem
bezrozumnego procesu ewolucji, czy raczej Bożym stworze-
niem uczynionym na Jego podobieństwo?

Czy ktoś może nam powiedzieć kim jesteśmy? Tak, Bóg
może, i czyni to na kartkach Biblii. W swym natchnionym
Słowie, określa On ludzi albo jako pozbawionych prze-
baczenia obcych, którzy sami wykluczyli się z Jego królestwa
przez swój grzech i niewiarę, albo jako Boże dzieci, należące
do Jego rodziny poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Jaka jest twoja duchowa tożsamość?  —Vernon Grounds

AAbbyy  rroozzwwiiąązzaaćć  nnaasszz  kkrryyzzyyss  ttoożżssaammoośśccii,,  
mmuussiimmyy  ssiięę  uuttoożżssaammiiaaćć  zz  CChhrryyssttuusseemm..

DDzziieeńń  2244

KKIIMM JJAA JJEESSTTEEMM??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Efezjan 2

TTaakk  wwiięęcc  jjuużż  nniiee  
jjeesstteeśścciiee  oobbccyymmii  ii  
pprrzzyycchhooddnniiaammii,,  lleecczz
wwssppóółłoobbyywwaatteellaammii  śśwwiięę--
ttyycchh  ii  ddoommoowwnniikkaammii
BBooggaa,,
——EEffeezzjjaann  22::1199
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Wyobraź sobie kunsztowny żyran-
dol zwisający z sufitu na

łańcuchu złożonym z 10 ogniw. Ile z
nich musiałoby się zerwać, aby spadł
na podłogę? Wystarczy jedno!

Podobnie jest z dziesięcioma Boży-
mi przykazaniami. Jeśli naruszymy
jedno z nich, stajemy się winnymi
naruszenia wszystkich. Prawa Boga
ujawniają Jego świętą naturę. Bóg,
który powiedział: “Nie będziesz cudzo-
łożył”, postanowił także: “Nie będziesz
zabijał”.

Apostoł Jakub pisze, że również
faworyzowanie kogoś, jest złamaniem
“królewskiego prawa” miłowania
bliźniego, jak samego siebie. (werset
2:8). Chrześcijanie nie podlegają prawu
mojżeszowemu (Rzym. 6:14; 7:6), 

jednak wolność w Chrystusie nakłada na nas nowe prawo,
według którego będziemy sądzeni (Jakub 2:12).

W przeciwieństwie do prawa Mojżesza, które nie wyposaża
nas w moc do posłuszeństwa Bogu i potępia, gdy łamiemy
przykazania, “prawo wolności” usuwa strach przed wiecznym
potępieniem. Uczy sprawiedliwości, a Duch Święty daje moc
do wypełniania zasad moralnych ,w nim zawartych.

Prawo wolności jest więc nowym rodzajem łańcucha.
Chrystus wypełnił stare prawo i zapłacił karę na jaką my
zasługiwaliśmy. On przebaczył nam zerwanie wszystkich
ogniw łańcucha. Wolni od strachu przed potępieniem, jesteśmy
również wolni do posłuszeństwa, wynikającego z miłości do
Niego.  —D. De Haan

PPrraawwddzziiwwaa  wwoollnnoośśćć  nniiee  jjeesstt  wwyybbiieerraanniieemm  nnaasszzyycchh
wwłłaassnnyycchh  ddrróógg,,  aallee  ppooddąążżaanniieemm  ddrrooggąą  BBoożżąą..

DDzziieeńń  2255

WWOOLLNNYY
AABBYY SSŁŁUUCCHHAAĆĆ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Jakub 2:8-13

TTaakk  mmóówwcciiee  ii  cczzyyńńcciiee,,  
jjaakk  ccii,,  kkttóórrzzyy  mmaajjąą  bbyyćć
ssąąddzzeennii  pprrzzeezz  zzaakkoonn  
wwoollnnoośśccii..
——JJaakkuubb  22::1122
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Rzymian 8:28— jakże często ten bib-
lijny werset pojawia się na naszych

ustach! Być może jednak powinniśmy
się bardziej zagłębić w jego znaczenie. 

Randy Alcorn wraz ze swoją żoną
napisał książkę, w której podsuwa swoje
przemyślenia na temat tego wersetu.
Cytuje on jedno z amerykańskich tłu-
maczeń Biblii, New American Standard
Bible, gdzie jest mowa, że Bóg sprawia,
że wszystko działa na korzyść tego, kto
go kocha. Alcorn podkreśla, iż nie
oznacza to, że każda rzecz jest dobra, ale
że Bóg sprawia, że suma tych rzeczy
sprzyja dobru Bożych dzieci.

Przywołując w pamięci swe chłopięce
lata, Alcorn opowiada, jak często
przyglądał się pieczeniu ciasta przez
swoją mamę. Pewnego dnia, gdy miała
już przygotowane wszystkie składniki -

mąkę, cukier, proszek do pieczenia, jajka i wanilię - mały Randy,
ukradkiem, spróbował każdego z nich po kolei. Poza cukrem,
każda z tych ingrediencji smakowała dość koszmarnie. Następ-
nie mama zmieszała je wszystkie razem, włożyła do formy, a
następnie do piekarnika. “Nie potrafiłem zrozumieć” —wspomi-
na Alcorn— “że połączenie tak niesmacznych z osobna rzeczy,
dało tak smakowity efekt końcowy”.

Dalej Alcorn pisze, że Bóg czyni podobnie —“bierze wszys-
tkie niepożądane stresy w naszym życiu, miesza je ze sobą,
umieszcza w żarze kryzysu, którego właśnie doświadczamy i w
końcu otrzymuje doskonały produkt”.

Wznieśmy więc wzrok ponad przykre okoliczności w których
się być może znajdujemy, pamiętając, że Bóg ma dla nas dobre
ostateczne rozwiązanie. —Joanie Yoder

KKiieeddyy  sspprraawwyy  mmaajjąą  ssiięę  źźllee,,  
nniiee  zzaappoommiinnaajj,,  żżee  BBóógg  jjeesstt  ddoobbrryy..

DDzziieeńń  2266

JJEEGGOO DDOOBBRRYY
ZZAAMMYYSSŁŁ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Rzymian 8:28-39

AA  wwiieemmyy,,  żżee  BBóógg
wwssppóółłddzziiaałłaa  wwee  
wwsszzyyssttkkiimm  kkuu  ddoobbrreemmuu  zz
ttyymmii,,  kkttóórrzzyy  BBooggaa  mmiiłłuujjąą,,
——RRzzyymmiiaann  88::2288
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Imy myślimy, że mamy kłopoty?
Patrząc na współczesny świat i to, 

co się w nim dzieje, łatwo tracimy
właściwy punkt widzenia. W nie-
których miejscach naszego globu ludzie
walczą o przetrwanie, podczas, gdy w
innych pochłonięci są wzajemnym
zabijaniem się. 

Jeśli trudności ostatnich lat sprawia-
ją, że tęsknimy za starymi, dobrymi
czasami, to chyba nie czytaliśmy o
naprawdę dawnych czasach, o których
pisał prorok Joel. 

Oto czym żyła wtedy Judea. Niezli-
czone chmary szarańczy pustoszyły
wszelkie uprawy. Winnice były w
takim stanie, że kapłani nie mogli
nawet złożyć ofiary z moszczu. Drzewa
figowe, granaty, palmy i jabłonie

zostały całkowicie splądrowane. Całe rolnicze zaplecze kraju,
będące podstawą jego gospodarki przestało praktycznie ist-
nieć. Rzeczywiście, tak jak Joel to opisał: “u synów ludzkich
znikła radość” (1:12). W tym czasie wielu z pewnością
wznosiło swe pięści ku niebu urągając Bogu za to, że pozwolił
na takie spustoszenia. Joel natomiast powiedział ludowi, że
nastał czas, aby pójść do świątyni Pana i wołać do Niego.

To zawsze jest właściwy sposób działania. Kiedy nasz kraj
przechodzi trudny okres, naszym jedynym ratunkiem jest
zwrócenie się do Boga i niewzruszone zaufanie Mu. To powin-
no być naszą priorytetową strategią niezależnie od tego, jaka
klęska nas dziś dotknie.

Czy codziennie “głośno wołamy do Pana”?  —Dave Branon

MMooddlliittwwaa  ttoo  bbeezzssiillnnee  ddzziieecciięęccee  wwoołłaanniiee  
ddoo  cczzuujjnneeggoo  oojjccoowwsskkiieeggoo  uucchhaa..

DDzziieeńń  2277

PPRROOBBLLEEMMYY
WW KKRRAAJJUU

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Joel 1

GGłłoośśnnoo  wwoołłaajjcciiee  
ddoo  PPaannaa!!
——JJooeell  11::1144
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Ponad pięciometrowy rekin zostawił
kilka swoich trzycentymetrowych

zębów i ponad trzydzieści wgłębień 
w małej japońskiej łodzi rybackiej.
Według doniesień prasowych z Tokyo,
na łodzi płynął 71-letni rybak, który
długim drewnianym drągiem odpierał
ataki bestii. “Myślałem, że zginę. Więc
próbowałem wszelkich środków, aby go
odpędzić” — powiedział Yoshiaki
Ueda. Rekin nacierał na łódź jeszcze
kilka razy, zanim zostawił ją w spokoju. 

Historia z rekinem przypomina mi
ataki naszego duchowego wroga. 
Apostoł Jakub napisał: “Przeciwstaw-
cie się diabłu, a ucieknie od was”. Ale
jak? Z pewnością nie poprzez użycie
drewnianego drąga. Co go może
zniechęcić? Jakub, Hiob i sam Jezus

dają nam odpowiedź.
Bezpośrednio przed użyciem słów: “Przeciwstawcie się 

diabłu”, Jakub napisał: “Poddajcie się Bogu”. Hiob postąpił
dokładnie tak, gdy odpierał szatański atak mówiąc: “Pan dał,
Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione” (Hiob
1:21). Nasz Pan przeciwstawił się diabłu na pustyni poprzez
zacytowanie odpowiedniego wersetu Pisma i powierzeniu się
opiece swojego Ojca (Mateusz 4:1-11).

A jak my odpieramy ataki szatana? Nie poprzez wykrzyki-
wanie czy szamotanie się z nim, ale poprzez poddanie się
Temu, który może sobie poradzić z wrogiem naszej duszy. 
W Bogu upatrujmy zwycięstwa.  —Mart De Haan

AAbbyy  ooddeepprrzzeećć  ddiiaabbłłaa,,  
ppooddddaajj  ssiięę  jjeeggoo  PPrrzzeecciiwwnniikkoowwii..

DDzziieeńń  2288

RREEKKIINN

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Hiob 1

PPrrzzeettoo  ppooddddaajjcciiee  ssiięę  
BBoogguu,,  pprrzzeecciiwwssttaawwcciiee  
ssiięę  ddiiaabbłłuu,,  aa  uucciieekknniiee  
oodd  wwaass..
——JJaakkuubb  44::77
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Podczas operacji, doświadczony
chirurg zapytał młodego lekarza:

“Kto jest najważniejszą osobą na sali
operacyjnej”?

Młody lekarz gorączkowo poszuki-
wał stosownej odpowiedzi. Nie wierzył,
że jego mentor prosi w ten sposób o
komplement, więc chcąc zabrzmieć
dyplomatycznie powiedział: “Przy-
puszczam, że mogłyby to być te pielęg-
niarki, które tak sprawnie ci asystują”.

Chirurg przecząco pokręcił głową 
i powiedział: “Nie, najważniejszym
człowiekiem w tej sali jest pacjent”.

Nie trudno jest niekiedy przeoczyć
rzeczy oczywiste. W osobistym stu-
diowaniu Biblii łatwo zapomnieć, że
najważniejszym elementem jesteś ty
sam. To, czy wydaje ci się to korzystne

czy nie, zależy tylko od twojej postawy. 
Jaka jest właściwa postawa potrzebna do studiowania Biblii?

Po pierwsze, podchodź do czytania Pisma z poczuciem twojej
własnej potrzeby jego poznawania, a nie tylko po to, aby
nauczać go innych. Po drugie, podchodź do Biblii z pokorą.
Nie próbuj “nakłaniać” tej księgi, aby mówiła to, co chciałbyś
aby mówiła, ale studiuj ją, aby odkrywać, co powiedział Bóg.

Niemiecki teolog Johan Bengel kiedyś powiedział: “Bądźmy
jak ci, którzy wiercą studnię. Oni nie dostarczają do niej wody,
gdyż ona sama jest jej źródłem. Ich zadaniem jest pozwolić
źródłu wody, które znaleźli, płynąć swobodnie bez żadnych
przeszkód, zmian kierunku, czy możliwości zanieczyszczenia
się”. Ci, którzy tak czynią będą rosnąć jak “drzewa zasadzone
nad strumieniami wód”.  —Haddon Robinson

SSttuuddiioowwaanniiee  BBiibblliiii  mmaa  nnaass  nniiee  ttyyllkkoo  iinnffoorrmmoowwaaćć,,  
aallee  ii  ttrraannssffoorrmmoowwaaćć  nnaasszzee  żżyycciiee..

DDzziieeńń  2299

KKTTOO JJEESSTT
NNAAJJWWAAŻŻNNIIEEJJSSZZYY??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 1

LLeecczz  mmaa  uuppooddoobbaanniiee  
ww  zzaakkoonniiee  PPaannaa  ..  ..  ..  
ii  bbęęddzziiee  oonn  jjaakk  ddrrzzeewwoo
zzaassaaddzzoonnee  nnaadd  
ssttrruummiieenniiaammii  wwóódd,,
——PPssaallmm  11::22--33
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Była zima 1777 roku. George
Waszyngton i dowodzone przez

niego oddziały znaleźli się w tragicznym
położeniu pod względem sprzętu i
zaprowiantowania w dolinie Valley
Forge. Dowódca zwrócił się do guberna-
tora stanu Pensylwania o pomoc. Guber-
nator Jacob De Haven był zagorzałym
zwolennikiem wojny niepodległoś-
ciowej z Wielką Brytanią i mieszkał
właśnie w pobliżu doliny Valley Forge.
Usłyszawszy o prośbie Waszyngtona,
udzielił mu pożyczki w kwocie 50 tysię-
cy dolarów w złocie oraz 400 tysięcy
dolarów w dostawach.

Oddziały Waszyngtona przetrwały
zimę, jednak po zakończeniu wojny,
pożyczka nigdy nie została spłacona.
Obecnie, praprawnukowie De Havena
próbują te pieniądze odzyskać. Utrzy-

mują, że suma ta oprocentowana na 6 procent w stosunku dzien-
nym (nie rocznym!), daje kwotę 141.6 miliarda dolarów.

Można powiedzieć, że całe pieniądze świata nigdy nie
mogłyby odpłacić De Havenowi za to, co zrobił. On przecież
przyczynił się do wywalczenia niepodległości przez Stany 
Zjednoczone.

Istnieje też pewien dług, który ma każdy z nas i którego
również nie moglibyśmy spłacić. Jest to cena, jaką zapłacił
Jezus Chrystus, aby darować nam wolność od winy grzechu i od
sądu. Odkupił nas swoją cenną krwią, abyśmy mieli duchową
wolność (1 Piotr 1:18-19).

Jezus nie chce od nas w zamian nic poza wiarą, wdzięcznoś-
cią i posłuszeństwem. Te rzeczy nie są żadnymi próbami
odpłacenia Mu za to, co uczynił, ale jedyną odpowiednią
reakcją kochającego serca na dzieło Zbawiciela.  —Vernon Grounds

UUwwiieellbbiieenniiee  jjeesstt  ppiieeśśnniiąą  uuwwoollnniioonneejj  dduusszzyy..

DDzziieeńń  3300

NNIIEESSPPŁŁAACCAALLNNYY
DDŁŁUUGG

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Piotr 1:13-21

NNiiee  rrzzeecczzaammii  
zznniikkoommyymmii,,  ssrreebbrreemm  lluubb
zzłłootteemm,,  zzoossttaalliiśścciiee
wwyykkuuppiieennii..  ..  ..  lleecczz  
ddrrooggąą  kkrrwwiiąą  CChhrryyssttuussaa,,
——––  11  PPiioottrr  11::1188--1199
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Wszystkich ludzi dotyczy zasada,
że co się sieje, to też będzie się

żąć. Przeczytałem kiedyś o pewnym
podżegaczu, który wjechał swym moto-
cyklem do miejskiego parku, wskoczył
na podwyższenie i zaczął wzywać ludzi
do lekceważenia prawa i dokonywania
kradzieży. Tłumaczył to tym, że nikt
nie musi być ubogi skoro istnieją ludzie
bogaci. Dosłownie kilka minut później
zauważył, że jego motocykl znikł.
Rozwścieczony zaczął wrzeszczeć: “Co
za łobuz ukradł mój motocykl?” Jakże
prawdziwe są słowa wypowiedziane
przez Hioba: “Ci, którzy orali bezpra-
wie i rozsiewali zło, zawsze je zbierali”
(Hiob 4:8).

W dzisiejszym fragmencie Biblii
czytamy, że, gdy Adonibezek został

pojmany i potraktowany tak samo, jak traktował innych, to
wiedział, że smakuje gorzkich owoców tych samych okru-
cieństw, których dopuścił się wobec swoich przeciwników. 

Zasada zbierania tego, co się zasiało dotyczy też używania
nasion dobrych. Odwiedziłem kiedyś w szpitalu człowieka,
który był zadziwiony ilością kart okolicznościowych i
kwiatów, które otrzymał. Powiedziałem mu, że zbiera to, co
siał. Zawsze był uprzejmy i wrażliwy na potrzeby innych, a
teraz ci inni są uprzejmi i wrażliwi na potrzeby jego. 

Panie, pomagaj nam traktować innych tak, jak sami
chcielibyśmy być traktowani. Obyśmy żyli ze świadomością,
że na pewno będziemy żąć, co zasialiśmy.  —Herb Vander Lugt

DDzziissiiaajj  ssiieejj  ttoo,,  ccoo  cchhcceesszz  zzbbiieerraaćć  jjuuttrroo..

DDzziieeńń  3311

CCOO BBĘĘDDZZIIEESSZZ
ŻŻĄĄĆĆ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Sędziów 1:1-7

JJaakk  jjaa  uucczzyynniiłłeemm,,  ttaakk
ooddppłłaacciiłł  mmii  BBóógg..
——SSęęddzziióóww  11::77
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Wpewnym momencie swojego 
burzliwego życia, Marcin Luter

otrzymał przykrą, zniechęcającą wiado-
mość. Mimo to, zareagował następują-
co: “Ostatnio spoglądałem na wieczorne
niebo, usiane gwiazdami i nie
zauważyłem żadnych słupów, które by
je podpierały, jednak nie spadały one w
dół”. Luter czuł się podniesiony na
duchu wiedząc, że ten sam niewidzialny
Bóg, który podtrzymuje wszechświat,
troszczy się również o niego.

Istnieje jeszcze inne, niewidoczne dla
oka, źródło pomocy, z którego Boże
dzieci mogą czerpać odwagę, doświad-
czając fizycznego lub duchowego
kryzysu — aniołowie! Są to niebiańskie
zastępy, jak Biblia określa “służebne
duchy” (Hebr. 1:14), nieustannie

wykonujące Boże rozkazy. My jednak dość mało wiemy o ich
niesłychanej ochronie i pomocy, które niosą,. Kiedy Jezus
przeżywał duchową udrękę w ogrodzie Getsemane, “ukazał
Mu się anioł z nieba, umacniający go” (Łukasz 22:43).

Mógłbyś powiedzieć “Ale ja nigdy anioła nie widziałem”. I
nie ma takiej potrzeby! Wystarczy, iż wiemy, że wykonują one
swą niewidzialną pracę poza wymiarem, jaki dostrzega
ludzkie oko (Psalm 34:7). Wykonując ją starają się nie
zwracać na siebie uwagi, abyśmy nie odwrócili wzroku od
naszego Pana i Zbawiciela. Ich ochrona jest jednak zawsze
realna. Sama świadomość, że ci niewidzialni pomocnicy są 
po naszej stronie, wzmacnia zaufanie do Boga, któremu  one
tak wiernie służą.  —Dennis De Haan

AAnniioołłoowwiiee  cchhrroonniiąą  BBoożżyycchh  lluuddzzii,,
kkiieeddyy  ccii  wwyykkoonnuujjąą  BBoożżee  ddzziieełłoo..

DDzziieeńń  3322

NNAASSII
NNIIEEWWIIDDZZIIAALLNNII
PPOOMMOOCCNNIICCYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 34:1-7

CCzzyy  nniiee  ssąą  oonnii  wwsszzyyssccyy
ssłłuużżeebbnnyymmii  dduucchhaammii,,
ppoossyyłłaannyymmii  ddoo  ppeełłnniieenniiaa
ssłłuużżbbyy  ggwwoollii  ttyycchh,,  kkttóórrzzyy
mmaajjąą  ddoossttąąppiićć  zzbbaawwiieenniiaa..
——HHeebbrraajjcczzyykkóóww  11::1144
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W1989 roku dotknięty paraliżem
Mark Wellman wspiął się na

granitową ścianę szczytu El Capitan w
parku narodowym Yosemite. W ostat-
nim dniu wspinaczki, lokalna gazeta
“The Fresno Bee” pokazała zdjęcie
Wellmana tryumfalnie niesionego na
ramionach jego alpinistycznego part-
nera, Mike'a Corbetta. Tytuł prasowy
głosił: “Paraplegik i jego partner
udowadniają, że żadna ściana nie jest
zbyt wysoka”. To, czego nie opisała
notatka prasowa, to fakt, że aby pomóc
Wellmanowi zdobyć szczyt El Captain,
Corbett musiał wspiąć się na niego
trzykrotnie i to w warunkach sporego
ryzyka i wysokiego stopnia trudności.

Werset na dzisiaj skupia się na
Mojżeszu, którego podtrzymywane

przez innych ręce, zapewniały Bożą pomoc w decydującej
bitwie. Jednak ta dramatyczna historia kryje w sobie znacznie
więcej treści. Nie zapominajmy o Aaronie i Churze. Oni również
musieli wejść na ten szczyt, a podtrzymywanie ramion Mojżesza
wymagało od nich poświęcenia czasu i sił oraz całkowitego
zaangażowania w to, co robią. Niejednokrotnie prawda jest taka:
ludzie, którzy służą Bogu “za kulisami”, często płacą wyższą
cenę od tych, co są w centrum uwagi publicznej.

Wspieranie kościoła, nauczanie młodych stażem chrześcijan,
czy okazanie pomocy przyjacielowi, zawsze odbywa się jakimś
kosztem. Apostoł Paweł wyrażał uznanie dla tych, którzy trwali
przy nim zawsze, gdy potrzebował pomocy (Kolosan 4:7-11).

Bądźmy więc gotowi ponosić ofiary, aby móc wspierać
innych.  —Dave Egner

PPoottrrzzeebbuujjeemmyy  ssiieebbiiee  nnaawwzzaajjeemm,,  
jjeeśśllii  mmaammyy  cczzyynniićć  ttoo,,  ccoo  BBóógg  cchhccee  aabbyyśśmmyy  cczzyynniillii..

DDzziieeńń  3333

KKOOSSZZTTYY
WWSSPPIIEERRAANNIIAA
IINNNNYYCCHH

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Mojżeszowa 17:8-16

LLeecczz  rręęccee  MMoojjżżeesszzaa
zzddrręęttwwiiaałłyy  ..  ..  ..  AAaarroonn  
zzaaśś  ii  CChhuurr  ppooddppiieerraallii
jjeeggoo  rręęccee..
——22  MMoojjżżeesszzoowwaa  1177::1122
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Dni głodu i wycieńczającej pracy,
ustąpiły miejsca bezsennym

nocom, kiedy to Ly Lorn wraz ze swą
rodziną, przez cztery lata walczyła o
przetrwanie w kambodżańskiej dżungli.
Była świadkiem śmierci swoich rodz-
iców i czterech braci, którzy zmarli w
wyniku chorób i niedożywienia pod
nieludzkimi rządami Czerwonych
Kmerów. Gdy w końcu skończyła się
jej przerażająca, niemal na poziomie
zwierzęcia egzystencja, przy życiu
pozostała tylko ona i jej siostra Nan.

Podczas tych strasznych lat, Lorn,
odrodzona chrześcijanka, często zas-
tanawiała się, dlaczego tym okrutnym
ludziom pozwolono maltretować i
wyniszczać jej rodzinę oraz jej kam-
bodżański naród. “Te myśli często

pojawiały się w mojej głowie, zarówno za dnia, jak i w nocy”
— wspomina. “Wkrótce jednak zostały one wyparte przez
wspaniałą Bożą obietnicę “Nigdy cię nie zapomnę, ani nie
opuszczę”. I właśnie do niej całym sercem przylgnęłam”.

Ludzi wierzących dotykają różne trudności i tragedie. Więk-
szość z nich raczej nie ma porównania z tym, co wycierpiała
Lorn i jej bliscy. Jednak świadectwo Lom stanowi dowód, że
słowa Nahuma nadal są prawdą. Nawet, gdy pojawią się w
naszym życiu problemy, przedtem dla nas niewyobrażalne,
możemy uchwycić się pewności, że “Dobry jest Pan, ostoją
jest w dniu ucisku” (Nahum 1:7).

Bez względu na wagę problemu, Bóg jest nadal dobry i
będzie naszym schronieniem, gdy dosięgną nas ciężkie
przeżycia. Do Niego będziemy lgnąć.  —Dave Branon

PPrroobblleemm  oorraazz  łłaasskkaa  nniieezzbbęęddnnaa  ddoo  uuddźźwwiiggnniięęcciiaa  ggoo,,  
ppoojjaawwiiaajjąą  ssiięę  ww  ttyymm  ssaammyymm  ooppaakkoowwaanniiuu..

DDzziieeńń  3344

UUCCIIEECCZZKKAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Nahum 1:1-8

DDoobbrryy  jjeesstt  PPaann,,  
oossttoojjąą  jjeesstt  ww  ddnniiuu  
uucciisskkuu;;  OOnn  zznnaa  ttyycchh,,
kkttóórrzzyy  MMuu  uuffaajjąą..
——NNaahhuumm  11::77
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Wielu ludzi nie wie, co jest
największą wartością w życiu.

Uważają, że byliby naprawdę szczęśli-
wi, gdyby stali się bogaci i mogli
kupować wszystko, na co mają ochotę.
Jednak z doświadczenia posiadaczy
wielkich fortun wiemy, że pieniądze i
to, co można za nie nabyć, nie dają
trwałego zadowolenia i wewnętrznego
pokoju.

W swojej książce “Facing Loneli-
ness” (Życie z samotnością), J. Oswald
Sanders pisze: “Kiedyś do domu
starego Purytanina Jeremy'ego Taylora,
dokonano włamania i skradziono  naj-
cenniejsze rzeczy. Kiedy rodzina
wyszła na dwór, Jeremy ukląkł i po-
dziękował Bogu, że złodzieje zostawili
mu: słońce i księżyc, kochającą żonę 

i wielu przyjaciół niosących pociechę i ulgę, Bożą opatrzność,
wszystkie obietnice Ewangelii, jego wiarę, nadzieję na Niebo 
i jego miłosierdzie wobec wrogów! Sanders dodał: “Jeśli się
ma takie bogactwo, to żaden złodziej nie może go tknąć”.

Rzeczy materialne nie czynią człowieka bogatym, ani nie
dają trwałego zaspokojenia. W ewangelii Łukasza 12:15, Jezus
powiedział: “Baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości,
dlatego że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie”. Naszym
największym bogactwem jest właściwa relacja z Bogiem
poprzez Jezusa Chrystusa i nadzieja na życie w Niebie.
Bądźmy pewni, że mamy zasoby,  które nie mogą nam być
zabrane.  —Richard De Haan 

ŻŻyycciiee  wwyyppeełłnniioonnee  ttyyllkkoo  rrzzeecczzaammii  jjeesstt  ppuussttee..

DDzziieeńń  3355

BBOOGGAACCTTWWAA
BBEEZZPPIIEECCZZNNEE OODD
ZZŁŁOODDZZIIEEII

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Tymoteusza 6:1-10

PPoobboożżnnoośśćć  jjeesstt  wwiieellkkiimm
zzyysskkiieemm,,  jjeeżżeellii  jjeesstt
ppoołłąącczzoonnaa  zz
ppoopprrzzeessttaawwaanniieemm  
nnaa  mmaałłyymm..
——11  TTyymmootteeuusszzaa  66::66
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Najbardziej korzystne studiowanie
Biblii obejmuje więcej niż tylko

otwarcie odpowiedniego rozdziału 
i przeczytanie co w nim napisane. 
Istnieje siedem podstawowych
wskazówek, pomocnych w najbardziej
użytecznym studiowaniu Biblii.

1. Wyznacz regularny czas na jej stu-
diowanie. Jeśli tego nie zrobisz, to stu-
diowanie będzie zaniedbywane.

2. Zanim rozpoczniesz studiowanie,
poproś Boga o pomoc i zrozumienie
tego, co czytasz.

3. Uważnie zastanawiaj się nad tym,
co czytasz. Skarby Biblii rzadko leżą na
wierzchu jak kamyki na ziemi. Aby
znaleźć złoto musisz je wykopać.

4. Zanim określisz, co dany fragment
Biblii ma ci do powiedzenia, najpierw
spróbuj zrozumieć, co autor chciał
przekazać pierwszym czytelnikom danej

księgi Biblii lub któregoś z jej listów.
5. Zapisz sobie przynajmniej jedną biblijną prawdę lub

zasadę, którą mógłbyś wprowadzić w życie.
6. Korzystaj z różnych tłumaczeń Biblii. Jeśli widzisz, że

twój umysł jedynie pobieżnie czyta znane ci już słowa, inne tłu-
maczenie może ci pomóc spojrzeć inaczej na dany fragment.

7. Nie zniechęcaj się. Niektóre fragmenty Biblii są po prostu
bardziej interesujące niż inne, a niektórych możesz zupełnie nie
zrozumieć. Jest w niej jednak wystarczająco dużo prawd, które
dadzą  się zrozumieć i jeśli je zastosujesz niezwykle zmienią
twoje życie. Przeczytaj więc przeznaczone na dziś wersety raz
jeszcze, mając na uwadze powyższe wskazówki. Następnie
wypróbuj je też jutro. Jeśli będziesz tak robił, zaczniesz odkry-
wać skarby zawarte w Biblii.  —Haddon Robinson

SSkkaarrbbyy  BBiibblliiii  mmooggąą  ooddnnaalleeźźćć  ttyyllkkoo  ccii,,  kkttóórrzzyy  ggłłęębbookkoo  kkooppiiąą..

DDzziieeńń  3366

WWYYKKOOPPYYWWAANNIIEE
SSKKAARRBBUU

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Przypowieści
Salomona 2:1-9

GGddyyżż  BBóógg  ddaajjee  mmąąddrroośśćć,,
zz  JJeeggoo  uusstt  ppoocchhooddzzii  
ppoozznnaanniiee  ii  rroozzuumm..
——PPrrzzyyppoowwiieeśśccii
SSaalloommoonnaa  22::66
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Kapelan uniwersytetu Stanford, pani
Penelope Duckworth, lecąc

samolotem do Kalifornii rozmawiała z
pewną chrześcijanką, która zaadop-
towała żydowską dziewczynkę.
Opowiadała ona, jak to po zajęciu Pol-
ski przez hitlerowców, niemieckie
wojska przybyły do jej wsi, aby
schwytać wszystkich Żydów. Właśnie
robiła zakupy koło stacji kolejowej,
gdy zobaczyła jak Niemcy brutalnie
wpychają ich do wagonów. Te bezsilne
ofiary przemocy, były przeznaczone na
śmierć w obozie koncentracyjnym.

Kobieta ujrzała żołnierza popycha-
jącego w kierunku stacji Żydówkę, za
którą dreptała mała dziewczynka. Po
chwili zatrzymał ją  i zapytał: “Czy to
twoja córka?” Przerażona matka spoj-

rzała prosto w oczy stojącej w pobliżu chrześcijanki i
powiedziała: “Nie, to dziecko jest jej”. I w tym właśnie
momencie chrześcijańska kobieta uznała żydowską dziew-
czynkę za swą córkę.

Podobnie jest z Bogiem — przez swą łaskę mógł uznać, że
jesteśmy Jego dziećmi. Byliśmy skazani na potępienie, nie
jako niewinne ofiary, ale sprawiedliwym wyrokiem na
grzeszników. Nie byliśmy w stanie zbawić samych siebie.
Podążaliśmy w kierunku drugiej śmierci, która jest wiecznym
wykluczeniem z niebiańskiego życia, Jego jasności i miłości.
Ale ten sam Bóg, przeciwko któremu się zbuntowaliśmy,
odkupił nas przez śmierć Jezusa na krzyżu. Chwalmy Pana!
Mimo, że za sprawą grzechu kiedyś byliśmy Mu obcy, teraz
przez  Swą łaskę nas adoptował!  —Vernon Grounds

PPoopprrzzeezz  łłaasskkęę  BBóógg  rroośśccii  ssoobbiiee  pprraawwoo  ddoo  ttyycchh,,
kkttóórrzzyy  nniiee  mmaajjąą  pprraawwaa  ddoo  łłaasskkii..

DDzziieeńń  3377

JJEESSTTEEŚŚMMYY
AADDOOPPTTOOWWAANNII

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Efezjan 1:1-10

PPrrzzeezznnaacczzyyłł  nnaass  ddllaa
ssiieebbiiee  ddoo  ssyynnoossttwwaa  pprrzzeezz
JJeezzuussaa  CChhrryyssttuussaa  wweeddłłuugg
uuppooddoobbaanniiaa  wwoollii  sswwoojjeejj..
——EEffeezzjjaann  11::55
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Co robisz, kiedy wiesz, że za-
wiodłeś? Może powiedziałeś coś

nieodpowiedniego, podjąłeś się czegoś
i nie wykonałeś w terminie lub zepsułeś
twoją relację z jakąś osobą. Co robisz,
gdy nadarzy się pierwsza okazja
naprawienia zła, które wyrządziłeś?

Mój syn Stevie chodził do “zerów-
ki”. Pewnego dnia przyniósł do domu
pracę z zajęć plastycznych, którą
wykonał bardziej niedbale niż zwykle
— nie do końca i mało starannie
pokolorował gotowe obrazki. Mama
wytłumaczyła mu jak ważne jest, aby
zadane przez nauczyciela prace
wykonywać dobrze. Następnie, oczeku-
jąc od niego obietnicy poprawy, spy-
tała: “No to co chcesz zrobić z tym
rysunkiem jutro?”. “Chcę zostać w

domu!” — odpowiedział. Najprawdopodobniej uznał, iż to
będzie łatwiejsze, niż zmierzenie się z problemem.

Poddanie się, może wydawać się łatwym wyjściem dla
Stevena, ale wkrótce zrozumie to, co zrozumiał apostoł Piotr.
Tuż przed ukrzyżowaniem Chrystusa, Piotr zaprzeczał, że jest
jednym z Jego uczniów (Jan 18:15-18). Jednak ta historia nie
kończy się porażką. Później Jezus zachęcił Piotra, aby zaczął
mu służyć wiernie. I co z tego wynikło? W pierwszym
rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy,  że stał się przywód-
cą wczesnego Kościoła i odważnie głosił Ewangelię.

Z Bożą pomocą nie musimy poddawać się.  —Dave Branon

JJeeśśllii  nniiee  uuddaa  ccii  ssiięę  oodd  rraazzuu,,  
ttoo  zz  ppoommooccąą  CChhrryyssttuussaa  sspprróóbbuujj  jjeesszzcczzee  rraazz..

DDzziieeńń  3388

JJEEŚŚLLII NNIIEE UUDDAA SSIIĘĘ
NNAA PPOOCCZZĄĄTTKKUU ..  ..  ..
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Jan 18:15-18; 21:15-17

RRzzeecczzee  mmuu  JJeezzuuss::  ““PPaaśś
oowwiieecczzkkii  mmoojjee””??
——JJaann  2211::1177

ODB_POL90days.qxp  26.01.07  15:06  Página 40



Wsłowach jej listu wyczuwałem
ból. “Tak bardzo chcę, aby mój

ojciec poznał Jezusa. Robię wszystko,
aby być dobrą córką i świadczyć mu o
Panu. Jednak zawsze zrobię coś
niewłaściwego. On pójdzie do piekła i
to z mojej winy”. Bez wątpienia, ta
córka kocha swego ojca i chce dla
niego wszystkiego, co najlepsze. Przez
chwilę zastanówmy się nad tym — ona
nie może dokonać wyboru za swojego
ojca. On osobiście musi przyjąć Chrys-
tusa jako swojego Zbawiciela. Chodzi o
coś jeszcze. W księdze Zachariasza
znajdujemy słowa Pana: “Nie dzięki
mocy i sile, lecz dzięki mojemu
Duchowi” (4:6). Chrześcijanie powinni
robić wszystko, co w ich mocy, aby być
skutecznymi świadkami Jezusa i

dobrym przykładem, ale zmieniająca życie ludzkie praca
wykonywana jest przez Boga. Apostoł Paweł był zasmucony z
powodu swych rodaków Żydów, którzy nie przyjęli Chrystusa
(Rzymian 10). Wiedział jednak, że o tym mogą zdecydować
wyłącznie oni sami, gdy Pan poruszy ich serca, aby stały się
podatne na przyjęcie prawdy Słowa Bożego.

To, czego nie możemy zrobić, aby zmienić czyjeś serce,
robi Pan przez swego wszechmocnego Ducha. Zbawienie
naszych bliskich nie zależy od tego, jak doskonałe jest nasze
świadectwo. Dlatego nie powinniśmy obwiniać siebie,  że  nie
jesteśmy wystarczająco dobrzy. Bóg jest wystarczająco mocny,
aby powalać góry (Zachariasz 4:7). Jeśli spełniamy nasze
zadanie, to możemy ufać, że Bóg spełni swoje.  —Dave Egner

MMyy  mmoożżeemmyy  ssiiaaćć,,  aallee  ttyyllkkoo  BBóógg  mmoożżee  ddoopprroowwaaddzziićć  ddoo  żżnniiww..

DDzziieeńń  3399

NNIIEE DDZZIIĘĘKKII
MMOOCCYY AANNII SSIILLEE

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Rzymian 10:1-17

““NNiiee  ddzziięękkii  mmooccyy,,  aannii
ssiillee,,  lleecczz  ddzziięękkii  mmoojjeemmuu
DDuucchhoowwii  ttoo  ssiięę  ssttaanniiee””  ––
mmóówwii  PPaann  ZZaassttęęppóóww..
——ZZaacchhaarriiaasszz  44::66
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Wswej książce pt. “Dlaczego
chrześcijanie grzeszą” (“Why

Christians Sin”), J. Kirk Johnston
opowiada o młodej Rosjance, której
jeszcze przed rozpadem Związku
Radzieckiego, pozwolono odwiedzić
rodzinę w Kanadzie. Była oddaną
chrześcijanką i jej przyjaciele sądzili,
że z powodu prześladowań religijnych
zapewne nie zechce wrócić do kraju i
poprosi o azyl w Kanadzie lub USA .
Jednak  mylili sie. Ona chciała powró-
cić do ojczyzny.

Ta młoda dziewczyna powiedziała,
że ludzie z Zachodu są zbyt pochłonięci
zdobywaniem rzeczy materialnych i
zbyt mało troszczą się o relacje z inny-
mi. W jej ojczystym kraju, chrześci-
jańska społeczność miała zasadnicze

znaczenie dla ich wiary, gdyż była źródłem wsparcia i zachęty,
której tak bardzo potrzebowali.

Prawdziwa społeczność pomiędzy chrześcijanami, to
znacznie więcej, niż miłe pogawędki przy filiżance kawy po
niedzielnym nabożeństwie. To przede wszystkim miłowanie
innych członków Bożej rodziny, wzajemna troska, dzielenie
się dobrami, radościami i smutkami oraz noszenie ich
ciężarów. I oczywiście społeczność buduje nas, gdy razem
wielbimy Boga,  śpiewamy i modlimy się.

O tak! Jednym z największych błogosławieństw, z których
mogą korzystać wyłącznie wierzący, jest społeczność świę-
tych.  —Richard De Haan

CChhrrzzeeśścciijjaańńsskkaa  ssppoołłeecczznnoośśćć  jjeesstt  
nniieezzbbęęddnnaa  ddllaa  dduucchhoowweeggoo  wwzzrroossttuu..

DDzziieeńń  4400

DDOOBBRRAA
SSPPOOŁŁEECCZZNNOOŚŚĆĆ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Dzieje Apostolskie
2:29-42

II  ttrrwwaallii  ww  nnaauuccee  
aappoossttoollsskkiieejj  ii  wwee  
wwssppóóllnnoocciiee  ww  łłaammaanniiuu
cchhlleebbaa  ii  mmooddlliittwwaacchh..
——DDzziieejjee  AAppoossttoollsskkiiee
22::4422
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Podczas rozmowy ze zbuntowanym
nastolatkiem i jego rodzicami,

uderzył mnie brak w nim wdzięczności.
Aby okazać mu miłość, jego rodzice,
nauczyciele i ludzie z kościoła wyszli
już daleko poza granice obowiązku czy
też normy, ale bez skutku. Nigdy, niko-
mu z nich, za nic nie podziękował.

Ostatnio słyszałem natomiast o troj-
gu misjonarskich dzieciach, które
mieszkały wśród plemienia Indian 
w Meksyku, gdzie nie było wody,
prądu i żadnych wygód. One jednak
były zadowolone z życia. Dlaczego?
Dlatego, że czuły wdzięczność Bogu za
rodziców, indiańskich przyjaciół i
siebie  nawzajem.

Według Rzymian 1:21, wdzięczność
jest dla Boga ważna nawet wtedy, gdy

pochodzi od ludzi, którzy wiedzą o Nim bardzo niewiele.
Apostoł Paweł powiedział, że Bóg uzna pogański świat win-
nym przyjmowania Jego błogosławieństw i nie oddawania 
Mu za to chwały i dziękczynienia, ponieważ ci ludzie tłumią 
w sobie naturalne poczucie wdzięczności, które wzbiera w
człowieku, gdy czuje ciepło słońca, świeżość lekkiego
deszczu, czy wewnętrzny żar wzajemnej miłości. Jeśliby
uczynili, co podpowiadało im wewnętrzne przeświadczenie i
oddali Bogu chwałę, to otrzymaliby więcej objawienia.

Czy chciałbyś podobać się Bogu i lepiej Go poznać? W
takim razie przekonaj się sam, co może postawa wdzięczności.
—Herb Vander Lugt

WWiiaarraa  kkwwiittnniiee  ww  ooggrrooddzziiee  wwddzziięęcczznnoośśccii..

DDzziieeńń  4411

WWYYPPRRÓÓBBUUJJ
WWDDZZIIĘĘCCZZNNOOŚŚĆĆ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Rzymian 1:18-25

NNiiee  uuwwiieellbbiillii  GGoo  jjaakkoo
BBooggaa  ii  nniiee  zzłłoożżyyllii  MMuu
ddzziięękkcczzyynniieenniiaa..
——RRzzyymmiiaann  11::2211
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Barney zawsze był dumny ze swych
gęstych, kręconych włosów. Kiedyś

jednak zaczął je tracić. W końcu na
błyszczącym sklepieniu jego głowy
pozostał jeden jedyny włos. Pewnego
dnia Barney obudził się, spojrzał na
poduszkę i doznał szoku, gdyż na niej
leżał jego ostatni włos. Wyskoczywszy z
łóżka zbiegł  po schodach na dół, krzy-
cząc: “Marto, Marto, ja jestem łysy!”

Ta anegdota przywodzi mi na myśl
chrześcijanina, który zaczyna używać
uroków tego świata. Coraz bardziej
pogrąża się w grzechu i oddala się od
Boga, nawet nie zdając sobie z tego
sprawy. I nie pozna swego prawdzi-
wego stanu, dopóki w jego życiu 
— być może wskutek Bożego sma-
gania — nie wydarzy się coś naprawdę

przykrego. Kiedy niespodzianie znajdzie się w zasięgu silnego
reflektora, jakim jest Boże Słowo, doznaje szoku, gdy sobie
uświadomi, jak subtelnie i sprytnie szatan odarł go z
duchowej mocy i umiejętności rozeznawania.

Nawyk ciągłego oglądania telewizji, czy filmów jednego po
drugim, może świadczyć o tym, jak bardzo odsunęliśmy się od
Boga. Naturalistyczny język i niemoralne wątki filmów, które
kiedyś uważaliśmy za oburzające, obecnie są tolerowane jako
normalna i zdrowa rozrywka.

Aby uniknąć szoku, jakiego doświadczył Barney, ważnym
jest abyśmy codziennie sprawdzali swoje postępowanie. 
Teraz chwilę pomyśl — czy zaczynasz duchowo łysieć? 
—Richard De Haan

PPooggrrąążżaanniiee  ssiięę  ww  ggrrzzeecchhuu  cczzęęśścciieejj  pprrzzyyppoommiinnaa  ppoowwoollnnee
wwyycciieekkaanniiee  nniiżż  nnaaggłłee  zzaallaanniiee..

DDzziieeńń  4422

ZZAACCZZYYNNAASSZZ
ŁŁYYSSIIEEĆĆ??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Sędziów 16:6-20

NNiiee  wwiieeddzziiaałł  jjeeddnnaakk,,  żżee
PPaann  ooddssttąąppiiłł  oodd  nniieeggoo..
——SSęęddzziióóww  1166::2200
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Wiele lat temu, pewna stacja radiowa
otrzymała list od pasterza żyjącego

na osamotnionym ranczu na zachodzie
Ameryki. Rozgłośnia ta nigdy przedtem
nie spotkała się z tak niezwykłą prośbą.
W liście było napisane: “Czy moglibyś-
cie zagrać dźwięk A na pianinie w
waszym studio? Żyję daleko od pianin i
mogę  umilać sobie czas tylko grą na
skrzypcach. Teraz jednak są rozstrojone.
Czy moglibyście zagrać A, żebym mógł
znów nastroić moje skrzypce?” Tak
mniej więcej wygląda nasze życie, gdy
nie jesteśmy dostrojeni do naszego Pana.
Struny naszych etycznych przekonań,
kiedyś dokładnie dostrojone do Bożego
Słowa, są poluźnione poprzez niedobre
kompromisy i zaniedbania. Pozostaje
tylko pamięć radosnej społeczności z

Bogiem i innymi ludźmi. To zdarza się każdemu z nas i zwykle
rozpoczyna się od dysonansu spowodowanego egocentryzmem i
negatywnym myśleniem. Ukrywane grzechy rzadko kiedy zniek-
ształcają ton naszej zewnętrznej szacowności, ale wcześniej czy
później jakieś nieodpowiednie słowo lub czyn zdradzają, że w
naszym wnętrzu dzieje się coś złego. Codziennie powinniśmy się
upewniać, czy pozostajemy w harmonii z Bogiem. Poprzez
Słowo Boże, Duch Święty podaje nam właściwą nutę, do której
możemy dostroić nasze życie. Kiedy nasze złe postępki są jak
nieczysto grane dźwięki, wyznanie ich na nowo dostraja nas do
Pana. Gdy trzeba zrobić coś dla Bożej służby, posłuszeństwo
utrzymuje nas w stanie odpowiedniego nastrojenia. I kiedy czu-
jemy się zniechęceni i osamotnieni, chwała jaką oddajemy Bogu
pomaga nam podnieść się na duchu.  —Dennis De Haan

KKiieeddyy  sseerrccee  jjeesstt  ddoossttrroojjoonnee  ddoo  JJeezzuussaa,,
żżyycciioowwee  ddyyssoonnaannssee  uuzzyysskkuujjąą  hhaarrmmoonniięę..

DDzziieeńń  4433

ZZOOSSTTAAŃŃCCIIEE PPRRZZYY
OODDBBIIOORRNNIIKKUU

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Jan 1:1–2:2

JJeeśśllii  wwyyzznnaajjeemmyy  ggrrzzeecchhyy
sswwoojjee,,  wwiieerrnnyy  jjeesstt  BBóógg  ii
sspprraawwiieeddlliiwwyy  ii  ooddppuuśśccii
nnaamm  ggrrzzeecchhyy..??
——11  JJaann  11::99
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“Podręcznik zabijania” — tak
właśnie jeden z krytyków literac-

kich określił książkę Dereka Humphry
pt. “Wyjście ostateczne” (“Final exit”),
która podaje instrukcje, jak popełnić
samobójstwo. Na początku swych
wywodów autor mówi: “Jeśli uważasz,
że panem twojego losu jest Bóg, nie
czytaj dalej tej książki”

Wypowiedź ta budzi pytanie: kto
ostatecznie decyduje o naszym życiu i
śmierci? Czy te role przypisujemy
samym sobie czy Bogu? Kto według
ciebie postanowił, kiedy się urodzimy?
Czy sądzimy, że z powodu cierpienia
lub starości mamy prawo zakończyć
życie, którego nie stworzyliśmy? A
może wierząc, że panem naszego życia
jest Bóg, nie podejmujemy rozmów o

ślepym losie, jakimś fatum? Czy cechuje nas taka pełna ufnoś-
ci pewność, jak u psalmisty Dawida “W ręku Twoim są losy
moje” (Psalm 31:15)? Czy w obliczu tragicznej straty, tak jak
opłakujący bliskich Hiob potrafimy powiedzieć: “Pan dał, Pan
wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione” (Hiob 1:21)?

Wiara nie zwalnia nas od odpowiedzialności za nasze co-
dzienne zadania i obowiązki, ale daje nam silne przekonanie,
że Bóg “według upodobania swego sprawia w nas i chcenie i
wykonanie” (Filipian 2:13). Dlatego z pełnym zaufaniem
możemy złożyć wszelkie życiowe decyzje w ręce suweren-
nego Boga.  —Vernon Grounds

NNiiee  mmyy  ddeeccyydduujjeemmyy  oo  ddłłuuggoośśccii  nnaasszzeeggoo  żżyycciiaa,,  
aallee  mmyy  mmaammyy  wwppłłyyww  nnaa  ttoo,,  jjaakk  jjee  pprrzzeeżżyyjjeemmyy..

DDzziieeńń  4444

NNIIEE JJEESSTTEEMM
SSWWOOIIMM PPAANNEEMM

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Objawienie Jana
1:12:-18

JJaamm  jjeesstt  ppiieerrwwsszzyy  ii  
oossttaattnnii  ii  żżyyjjąąccyy..  BByyłłeemm
uummaarrłłyy,,  lleecczz  oottoo  żżyyjjęę  nnaa
wwiieekkii  wwiieekkóóww  ii  mmaamm
kklluucczzee  śśmmiieerrccii  ii  ppiieekkłłaa..
——OObbjjaawwiieenniiee  JJaannaa  11::1188
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Jezus przestrzegał tych, którzy w
Niego wierzą, że spotkają ich wiel-

kie prześladowania, trudności. I tak
właśnie było!

Przykładowo, w 303 roku naszej ery,
rzymski cesarz Dioklecjan rozpoczął
okrutne, tyrańskie rządy, które jego
następca Galerius kontynuował do 311
roku. W Cesarstwie Rzymskim chrześ-
cijanie, którzy rzeczywiście kochali 
i czcili Boga , doświadczali trudnego
do opisania ucisku i tragicznych losów.
Za to, że deklarowali uległość Jezusowi
Chrystusowi byli torturowani, oka-
leczani lub zwyczajnie zabijani. Strasz-
liwe prześladowania prowadzone przez
rządzących cesarzy, doprowadziły do
śmierci tysięcy chrześcijan.

Jednak nie każda wrogość wobec
wierzących zaczyna się wśród rządzących elit. Dzisiaj także,
gdy mówimy, że jesteśmy naśladowcami Jezusa, narażamy się
na różne formy szykanowania i odrzucenia. Jednak słowa
naszego Pana do uczniów, mogą nam pomóc wytrwać. Po
pierwsze, powiedział im, aby “byli roztropni, jak węże i
niewinni jak gołębice” (Mateusz 10:16). Na ucisk mieli
reagować z mądrością i bez wrogości. Po drugie, powiedział
im, że gdy staną naprzeciw swoich prześladowców, Duch
Święty objawi im, co mają mówić (wersety 19:20).

Z pewnością wolelibyśmy nie mieć do czynienia z ludźmi
zwalczającymi naszą wiarę, ale, gdy już do tego dojdzie,
możemy liczyć na pomoc Tego, którego reprezentujemy. 
—Dave Branon

CCii,,  kkttóórrzzyy  żżyyjjąą  ddllaa  BBooggaa,,  
mmooggąą  ssppooddzziieewwaaćć  ssiięę  pprroobblleemmóóww..

DDzziieeńń  4455

PPRRZZEEŚŚLLAADDOOWWAANNIIEE

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 10:16-26

““II  bbęęddzziieecciiee  ww  
nniieennaawwiiśśccii  uu  wwsszzyyssttkkiicchh
ddllaa  iimmiieenniiaa  mmeeggoo””..
——MMaatteeuusszz  1100::2222
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Jako chłopiec byłem zafascynowany
widokami i dźwiękami burzy. One

zawsze kierowały moje myśli ku Bogu.
Słysząc grzmoty, wyobrażałem sobie,
że przez niebo przetaczają się Jego ryd-
wany. W blasku błyskawic miałem
poczucie zachwytu połączonego z
obawą, ale też ufnością.

Gdy byłem studentem semina-
rium, wraz z żoną lubiłem jechać w
kierunku nadciągającej burzy, aby
bardziej bezpośrednio doświadczać jej
niesamowitego uroku. Dziś jestem
mniej żądny przygód, ale burze nadal
zwracają moje myśli na Boży majestat 
i potęgę.

Psalm 29 opisuje gwałtowną burzę,
która szalała nad Morzem Śródziem-
nym, wdzierała się między łańcuchy

górskie, zalewała pustynie i odświeżającym deszczem spadała
na ziemię. Nad całą tą scenerią górował Bóg. Poszczególne
elementy nawałnicy opisywane są jako “Boży głos”.

Psalm kończy się zapewnieniem, że Bóg, który decydował
o zesłaniu swego sądu w postaci powodzi, decyduje też o
zesłaniu błogosławieństwa w formie deszczu. Poprzez wszys-
tkie te działania, chce On swemu ludowi dodać sił i obdarzyć
go pokojem. Władający żywiołami, potężny i pełen majestatu
Bóg, ostatecznie ma na uwadze nasze dobro i On swój cel
osiągnie. Czyż nie jest krzepiąca świadomość, że ten właśnie
Bóg kocha nas i troszczy się!  —Herb Vander Lugt

GGddyy  uuffaammyy  BBoożżeejj  mmooccyy,,  ppaanniikkaa  jjeesstt  ddllaa  nnaass  cczzyymmśś  oobbccyymm,,  
ddoośśwwiiaaddcczzaammyy  jjuużż  ttyyllkkoo  ppookkoojjuu..

DDzziieeńń  4466

UUŚŚMMIIEERRZZAAJJĄĄCCYY
BBUURRZZEE

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 29

““GGłłooss  PPaannaa  ppoottęężżnnyy,,  
ggłłooss  PPaannaa  wwssppaanniiaałłyy””..
——PPssaallmm  2299::44
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JJaakk  MMooggęę  ZZrroozzuummiieećć  BBiibblliięę??
Jakkolwiek w Bożym planie było danie swojemu ludowi pas-
torów i nauczycieli, niczym nie można zastąpić osobistego i
bezpośredniego kontaktu ze Słowem Bożym. Wielu ludzi
zauważyło, że nie wiele mogą skorzystać z zajęć z nauczy-
cielem, o ile osobiście nie zajmą się regularnym i systematy-
cznym czytaniem Biblii.

Jedną z metod studiowania Biblii jest tak zwana metoda
indukcyjna. Skłania ona do wyciągania wniosków już po
zidentyfikowaniu i zanalizowaniu bezpośredniego kontekstu
oraz dosłownego znaczenia słów. Po zaproszeniu Autora Biblii
do przewodnictwa w jej czytaniu, osoba studiująca induk-
cyjnie, bada każdą stronę tej natchnionej Księgi z ołówkiem w
ręku i dociekliwością poszukiwacza, zainteresowanego czymś
cenniejszym niż złoto (Przypowieści Salomona 3:13-18)

Ogólna strategia przy indukcyjnym czytaniu Biblii polega na:
(1) śledzeniu kontekstu (2) zinterpretowaniu  (3) i praktycznym
odniesieniu/zastosowaniu. To kolejność, której należy
przestrzegać.

KKRROOKK PPIIEERRWWSSZZYY::  IIDDEENNTTYYFFIIKKAACCJJAA:: CCoo  mmóówwii  kkoonntteekksstt??
Najważniejszym celem tego etapu, jest wyszukanie jak
największej ilości faktów zawartych w badanym kontekście.
Osoby czytające metodą indukcyjną cechuje zwykle dociekli-
wość. Niczego nie przyjmują za pewnik. Zadają tak wiele
pytań, jak to tylko możliwe. Kto? Co? Dlaczego? Gdzie? Kiedy?
Jak? Po co? Jakich słów poszukiwać, aby znaleźć, jak najwięcej
możliwych znaczeń? Jakie logiczne wskazówki można znaleźć
i zaznaczyć, w takich z pozoru mało istotnych słowach jak:
dlatego, wtedy, i, ale (lecz), jednak, jakkolwiek. Jaka jest zasad-
nicza myśl przewodnia danego fragmentu Biblii? Jakie pow-
tarzające się słowa na tę myśl wskazują? Jakich słów, wyrażeń,
argumentów lub przypowieści, używa autor dla zilustrowania
głównego wątku?
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To właśnie na tym etapie można stworzyć ogólny szkic 
czytanego rozdziału lub zdania i zobaczyć, jak różne
stwierdzenia autora mają się do siebie nawzajem. Celem tego
etapu jest ukierunkowanie naszej uwagi i analiza. Odkryj kon-
tekst i badaj go.

KKRROOKK DDRRUUGGII::  IINNTTEERRPPRREETTAACCJJAA:: CCoo  wwyyrraaźźaa  tteekksstt?? Dopiero po
wnikliwej analizie można zadać pytania w rodzaju: co autor
ma na myśli, używając tych słów i jaki mają one związek ze
słowami  poprzedzającymi i tymi, które po nich następują? Nie
powinniśmy stawiać sobie pytania: “Co te słowa oznaczają
według mnie?” Ale: “Co one oznaczały, gdy wychodziły spod
pióra jej pierwotnego autora. Jaki był jego zamysł?” Aby
określić, czy autor napisał to, co myślał i myślał to, co napisał,
należy uważnie analizować kontekst, z którego to wynika.

Gdy podczas analizy poszczególnych zdań szukamy ich
prawdopodobnych znaczeń, czyli dokonujemy interpretacji
kontekstu, wtedy najlepiej możemy pojąć sposób, w jaki autor
używał konkretnych słów. To właśnie w tym momencie Pismo
ożywa przed nami pulsem i uderzeniami serca autora danej
księgi i zaczynamy rozumieć jego intencje.

KKRROOKK TTRRZZEECCII::  ZZAASSTTOOSSOOWWAANNIIEE:: CCoo  tteenn  tteekksstt  zznnaacczzyy  ddllaa  mmoojjeeggoo
żżyycciiaa?? Dopiero po odkryciu znaczenia tekstu w jego biblijnym
kontekście czasowym i geograficznym, można postawić
pytanie: “Co to oznacza dla mnie osobiście?” Należy starać się
odróżniać fakty uwarunkowane kulturą i miejscami w danych
czasach, od ponadczasowych, uniwersalnych zasad. Uwagę
koncentrujemy na głównej myśli tekstu. Jakie są najważniejsze
zawarte w nim stwierdzenia? Co ten tekst mówi o mojej relacji
z Bogiem? Teraz Biblia powinna eksplodować dla ciebie nowy-
mi znaczeniami, a też nabrać większego znaczenia!

Wykorzystano fragment broszury pt. “How Can I Understand The Bible?”
(Q0401) Copyright ©1985, 1995 RBC Ministries.
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Warchiwach gazety “Washington
Post” znajduje się wiele nekro-

logów sławnych ludziom. Każdy z nich
opatrzone jest krótkim odwołaniem do
profesji lub cechy charakteryzującej
każdą z tych osób, np. “samozwańczy
król” czy “gwiazda filmu”. Według jed-
nego z byłych dziennikarzy, znajduje
się też nekrolog głoszący: “Jezus Chrys-
tus (męczennik)”.

Każdy, kto uznaje Jezusa Chrystusa,
ma na Jego temat określone zdanie.
Francuski filozof i historyk Ernest
Renan kiedyś powiedział: “Historia bez
Chrystusa pozostaje niezrozumiała”. Z
kolei amerykański pisarz Ralph Waldo
Emerson stwierdził: “Jego imię jest w
historię świata nie tyle wpisane, co w
niej wyryte”.

Były dziekan katedry religioznawstwa na uniwersytecie
Yale, Kenneth Scott Latourette napisał: “Krótkie życie Jezusa
wywarło największy wpływ na bieg historii świata. Przez
Niego miliony ludzi doświadczyło przemiany i zaczęło
prowadzić życie oparte na naśladowaniu Go. Oceniane na pod-
stawie swoich następstw: narodziny, życie i zmartwychwstanie,
było najważniejszym wydarzeniem w historii ludzkości”.

A jaką etykietkę przyklejasz Jezusowi Ty? Jeśli zgadzasz się
z tym, co o sobie mówił, to pozwól Temu, kto jest osią historii,
aby był nie tylko osią twojego wyznania wiary, ale też przed-
miotem twojej lojalności i miłości.  —Haddon Robinson

TTwwoojjaa  ddeeccyyzzjjaa  ooddnnoośśnniiee  JJeezzuussaa,,  
ookkrreeśśllaa  ttwwoojjee  wwiieecczznnee  pprrzzeezznnaacczzeenniiee..

DDzziieeńń  4477

OOŚŚ HHIISSTTOORRIIII

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 16:13-20

““TTyyśś  jjeesstt  CChhrryyssttuuss,,  
SSyynn  BBooggaa  żżyywweeggoo””..
——MMaatteeuusszz  1166::1166
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Dwóch Francuzów napisało książkę,
która wymieniała wszystkie

szlacheckie rody Francji. Przez piętnaś-
cie lat zbierania materiałów, znaleźli
dwadzieścia osiem tysięcy rodzin z
tytułami szlacheckimi, ale tylko cztery
tysiące pięćdziesiąt siedem miało
“niebieską krew”, zadekretowaną przez
francuskich monarchów. Innymi słowy,
duża liczba Francuzów dodawała sobie
do nazwisk różne zaszczytne tytuły,
mimo, że w ich żyłach nie płynęła
szlachecka krew.

Posługiwanie się fikcyjnymi tytuła-
mi przypomina mi tych nauczycieli 
i czynicieli cudów, o których mówi
przeznaczony na dziś fragment Pisma.
Przypisywali sobie dar prorokowania i
wyganiania demonów oraz czynienia

cudów w imię Jezusa Chrystusa. Sięgali po przywileje, na
które nie zasługiwali, bo byli fałszywymi nauczycielami i nie
należeli do Bożej rodziny.

Dzisiaj także wielu nazywa siebie chrześcijanami, mimo, 
że nie są prawdziwymi naśladowcami Chrystusa. Nigdy nie
uznali swojej grzeszności i potrzeby przebaczenia, ani nie
uwierzyli w zbawczą ofiarę Chrystusa. Nigdy nie narodzili się
na nowo w Bożej rodzinie. Nie kwalifikują się więc do
noszenia szlachetnego tytułu “chrześcijanin”.

Tytuł “chrześcijanin”, czyli naśladowca Chrystusa, możemy
„prawnie” dodać do swego imienia tylko wtedy, jeśli
przyjęliśmy Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela. To jest
prawdziwe szlachectwo!  —Richard De Haan

NNiiee  bbęęddzziieemmyy  wwyyssookkoo  uurrooddzzeennii,,  
ddooppóókkii  nnaasszzee  nnaarrooddzzeenniiee  nniiee  pprrzzyyjjddzziiee  ““zz  ggóórryy””..

DDzziieeńń  4488

PPRRAAWWDDZZIIWWEE
SSZZLLAACCHHEECCTTWWOO

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 7:15-23

““WW  AAnnttiioocchhiiii  tteeżż
nnaazzwwaannoo  ppoo  rraazz  
ppiieerrwwsszzyy  uucczznniióóww
cchhrrzzeeśścciijjaannaammii””..
——DDzziieejjee  AAppoossttoollsskkiiee
1111::2266
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Wjednym z brytyjskich uniwer-
sytetów, grono studentów posta-

nowiło odpowiedzieć sobie na pytanie:
“Kim chciałbym być?” Udzielano roz-
maitych odpowiedzi: odnoszącym
sukcesy sportowcem, wpływowym poli-
tykiem, czy znanym naukowcem.
Nieśmiało, choć z determinacją jeden z
nich powiedział: “Może będziecie się ze
mnie śmiać, ale ja chcę być świętym”.

Tylko sobie wyobraź — świętym!
Bez względu na to, co on przez świę-
tość rozumiał, wielu przedstawicieli
naszego zeświecczałego społeczeństwa
uznałoby taką ambicję za dość ekscen-
tryczną. Jeśli jednak jesteśmy chrześci-
janami, to ono powinno być prio-
rytetowym celem naszego życia. Bycie
świętym oznacza bycie takim, jak

Jezus. Apostoł Paweł głosił, że nadrzędnym zamierzeniem
Boga Ojca jest uczynienie nas podobnymi do Jego Syna
(Rzymian 8:29). I to właśnie jest istotą świętości.

Oczywiście, każdy z wierzących ma zagwarantowane
całkowite podobieństwo do Chrystusa w przyszłym świecie.
Bóg jednak nie chce, żebyśmy na tę ponadnaturalną przemianę
biernie czekali, aż wejdziemy do wieczności (1 Jana 3:2). Już
teraz, żyjąc pośród ludzi “tego świata”, mamy współdziałać z
Duchem Świętym w kwestii naszego wzrastania w świętości
typu chrystusowego (4:17).

Już jesteśmy świętymi (Filipian 1:1) poprzez wiarę w
Chrystusa. Codziennie jednak napotykamy wyzwanie stawania
się tym, kim już jesteśmy w Chrystusie — autentycznymi
świętymi w każdej dziedzinie naszego życia.  —Vernon Grounds

BByyćć  śśwwiięęttyymm,,  ttoo  bbyyćć  jjaakk  JJeezzuuss..

DDzziieeńń  4499

SSTTAAWWAANNIIEE
SSIIĘĘ TTYYMM,,  KKIIMM
JJEESSTTEEŚŚMMYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Filipian 3:1-11

““AA  PPaann  jjeesstt  DDuucchheemm;;
ggddzziiee  zzaaśś  DDuucchh  PPaańńsskkii,,
ttaamm  wwoollnnoośśćć””..
——22  KKoorryynnttiiaann  33::1177
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Wswej mądrości, Bóg nie spełnia
każdej z naszych próśb, wyra-

żanych w modlitwie. Nawet apostoł
Paweł nie otrzymywał wszystkiego, o
co zabiegał u tronu łaski. Jego “cierń”
nie został usunięty. Otrzymał wyłącznie
łaskę potrzebną do pogodzenia się ze
swoim stanem. Jednej rzeczy możemy
być pewni — jeśli naszym celem jest
przynoszenie Bogu chwały, On da nam
wszystko, o co Go prosimy albo o co
byśmy prosili, widząc rzeczy takimi,
jak On je widzi.

Niejednokrotnie jestem Bogu 
wdzięczny, że nie spełnił którejś z
moich próśb. W świetle przyszłych
wydarzeń, dostrzegam Bożą mądrość w
odmawianiu mi rzeczy, o które tak żar-
liwie zabiegałem.

Są też rzeczy, których Bóg odmawia nam dlatego, że są
całkowicie sprzeczne z Jego planem dla ciebie lub dla mnie.
Nadal jednak potrafimy uporczywie prosić, jak pewien chło-
piec. Matka usłyszała, jak w swych wieczornych modlitwach
mówił: “Boże, spraw, aby Boulder stało się stolicą stanu
Kolorado”. Spytany dlaczego kieruje do Pana taką prośbę,
powiedział: “Dlatego, że dziś na egzaminie napisałem, że tak
właśnie jest!”

Zawsze musimy pamiętać, że Boże myśli nie są naszymi
myślami, ani Jego drogi nie są naszymi drogami (Izajasz
55:8). Kiedy On mówi “nie”, to znaczy, że ma wystarczająco
słuszny powód, aby nie spełnić naszej prośby.  —Henry Bosch

TTwwoojjaa  pprroośśbbaa  ooddrrzzuuccoonnaa??  
NNoo  ttoo  łłaasskkaa  zzaappeewwnniioonnaa!!

DDzziieeńń  5500

MMOODDLLIITTWWYY BBEEZZ
OODDPPOOWWIIEEDDZZII

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Rzymian 8:22-37

““TTrrzzyy  rraazzyy  pprroossiiłłeemm  PPaannaa
..  ..  ..  LLeecczz  ppoowwiieeddzziiaałł  ddoo
mmnniiee::  ‘‘DDoossyyćć  mmaasszz,,  ggddyy
mmaasszz  łłaasskkęę  mmoojjąą’’””..
——22  KKoorryynnttiiaann  1122::88--99..
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Ludzie, którzy odrzucają absolutne
normy dobra i zła, często są

niekonsekwentni. Kiedy uważają, że
zostali potraktowani niesprawiedliwie,
odwołują się do standardów sprawiedli-
wości, które według nich każdy
powinien przestrzegać.

Na początku każdego semestru,
pewien profesor filozofii zadawał
swoim studentom pytanie: “Czy uważa-
cie, że można dowieść istnienia tak
absolutnych wartości, jak na przykład
sprawiedliwość?” Niezależni w swych
poglądach studenci twierdzili, że
wszystko jest względne i że żadnego z
praw wszechświata nie da się stosować
uniwersalnie. Przed końcem semestru,
profesor poświęcił jedne zajęcia na
omówienie tej kwestii. Ostatecznie

stwierdził : “Niezależnie od tego, co myślicie, chcę żebyście
wiedzieli, że absolutne wartości da się zademonstrować. A
jeśli tego nie chcecie uznać, to obleję was na egzaminie!”
Pewien zdenerwowany student wstał i zawołał: “To nie fair!”
“Właśnie potwierdziłeś moją tezę” — odrzekł profesor —
“Odwołałeś się do wyższej wartości, jaką jest sprawiedliwość”

Boże normy moralne znajdujemy w Biblii. Poza tym, Bóg
wyposażył nas w sumienie, abyśmy odróżniali dobro od zła
(Rzymian 2:14-15). Zawsze, gdy używamy słowa “dobre” lub
“złe”, wskazujemy na normę, dzięki której możemy for-
mułować takie oceny. Biblijne wartości są zawsze aktualne. Są
właściwe w każdym okresie historii, ponieważ pochodzą od
wiecznego i niezmiennego Boga.  —Dennis De Haan

TTyyllkkoo  BBóógg  mmoożżee  ppoowwiieeddzziieećć  ccoo  jjeesstt  ddoobbrree,,  aa  ccoo  zzłłee..

DDzziieeńń  5511

KKTTOO DDEECCYYDDUUJJEE,,
CCOO JJEESSTT WWŁŁAAŚŚCCIIWWEE,,
AA CCOO NNIIEE??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Rzymian 2:1-16

BBoowwiieemm  ppooggaanniiee,,  kkttóórrzzyy
nniiee  mmaajjąą  zzaakkoonnuu,,  zz  
nnaattuurryy  cczzyynniiąą  ttoo,,  ccoo
zzaakkoonn  nnaakkaazzuujjee..
——RRzzyymmiiaann  22::1144--1155
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Jeśli twoja postawa wobec upomina-
nia, to dewiza typu “Nikt mi nie

będzie wytykał grzechów”, to prawdo-
podobnie pasujesz do opisu “szydercy”
z Przyp. Salom. 9:8. Każdy kto cię
upomni, ryzykuje, że go znienawidzisz.
Z drugiej strony, jeśli przyjmujesz uwagi
osoby upominającej, to według tego
urywka Biblii jesteś “mądry” i będziesz
tej osobie wdzięczny.

Z natury nie lubimy, jak ktoś mówi,
że zrobiliśmy coś złego. Wiele razy w
moim życiu, musiałem walczyć z uczu-
ciem gniewu i urażonej dumy, gdy ktoś
wytknął mi niewłaściwe postępowanie
(prawdopodobnie masz podobne doś-
wiadczenia). Później jednak byłem za-
dowolony, że powstrzymałem swe
negatywne reakcje i wysłuchałem tej

osoby, ponieważ to, co mówiła, tak naprawdę było mi pomocne.
W Przypowieściach Salomona 9:12 czytamy: “Jeżeli jesteś

mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szy-
dercą, to sam za to będziesz cierpiał”. Przez wiele lat mojej
służby pastorskiej, widziałem liczne potwierdzenia tej prawdy,
gdy z postawą miłości i szczerze mówiłem ludziom o ich
grzechu (Galacjan 6:1). Mądrzy, którzy przyjmowali upom-
nienia, zyskiwali osobiste błogosławieństwa. Jednak, ci,
którzy szydzili, doświadczali cierpień i odczuwali żal.

Panie, chcę być mądrą osobą. Daj mi proszę pokorny,
“reformowalny” umysł.  —Herb Vander Lugt

CChhcceesszz  kkooggoośś  nnaappoommnniieećć??  
NNiiee  zzaappoommnniijj  ggoo  kkoocchhaaćć..

DDzziieeńń  5522

RREEFFOORRMMOOWWAALLNNYY
UUMMYYSSŁŁ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Przypowieści
Salomona 9:7-12

NNiiee  kkaarrćć  sszzyyddeerrccyy,,  aabbyy
cciięę  nniiee  zznniieennaawwiiddzziiłł;;
kkaarrćć  mmąąddrreeggoo,,  aa  bbęęddzziiee
cciięę  mmiiłłoowwaałł..
——PPrrzzyyppoowwiieeśśccii
SSaalloommoonnaa  99::88
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Załóżmy, że lubisz wędkować.
Włączasz silnik swojej starej łodzi i

wyruszasz na jezioro Ontario w okoli-
cach Olcott, w stanie Nowy York.
Udało ci się złowić kilka dorodnych
okoni i od razu zabierasz się do ich
oczyszczania. Wieczorem robisz sobie
wspaniałą kolację z ryby, smażonych
ziemniaków i warzywnej sałatki. 
“Nie może być nic lepszego niż to!” 
— mówisz z wielkim zadowoleniem.

Błąd! Przynajmniej według agencji
ochrony środowiska. Mimo, że rybka
smakowała niesamowicie, jedząc ją,
zwiększasz ryzyko zachorowania na
raka. Aktualne testy wskazują, że jest 
w nich wysoki poziom Mirexu, czyli
trucizny do zwalczania czerwonych
mrówek (w tej okolicy nie łowi się ryb

w celach handlowych).
Powyższy przykład obrazuje ważną duchową prawidłowość.

To, co z pozoru wygląda ładnie i zachęcająco może zawierać
szkodliwe składniki. Może to być coś, co na przykład oglądamy
w telewizji, czytamy w czasopiśmie, czy słuchamy na płycie
CD. Może to być coś, co lubimy jeść lub pić. Szatan nieraz
używa atrakcyjnych rzeczy, aby doprowadzić nas do upadku.
Pod warstwą przyjemności umieszcza on jednak truciznę.

Musimy być bardzo uważni z tym, co dostarczamy naszemu
ciału i umysłowi. To, co wygląda na ogromnie przyjemne,
może być ogromnie szkodliwe. Adam i Ewa przekonali się o
tym w ogrodzie Eden. Znamy skutki  ich nieposłuszeństwa.  
—Dave Egner

WWyyssttrrzzeeggaajj  ssiięę  zzłłaa,,  
aallbboo  zznnaajjddzziieesszz  ssiięę  ppoodd  jjeeggoo  wwppłłyywweemm..

DDzziieeńń  5533

MMIIŁŁEE ZZŁŁEEGGOO
PPOOCCZZĄĄTTKKII

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Mojżeszowa 3:1-8

AA  ggddyy  kkoobbiieettaa  zzoobbaacczzyyłłaa,,
żżee  ddrrzzeewwoo  ttoo  mmaa  
oowwooccee  ddoobbrree  ddoo  jjeeddzzeenniiaa  
..  ..  ..  zzeerrwwaałłaa  zz  nniieeggoo
oowwoocc  ii  jjaaddłłaa..
——11  MMoojjżżeesszzoowwaa  33::66
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John Wesley powiedział pewną
słuszną rzecz, a tysiące ludzi to pow-

tarzało: “Największym z problemów
jest wprowadzanie chrześcijaństwa w
życie”. Co sprawia, że praktyczne
stosowanie go na co dzień jest tak
trudne? Może dlatego, że sądzimy, iż
Boże prawdy wystarczy znać w teorii.

Większość z nas słyszała więcej
kazań, niż zdoła policzyć. Być może
robimy z nich nawet obszerne notatki,
słuchamy kilku stacji chrześcijańskich
w radiu i jeszcze kilka oglądamy w
TV,. regularnie czytamy Biblię oraz
“Nasz codzienny chleb”. Z naszą
wiedzą o Bożych sprawach czujemy się
dobrze i szybko podejmujemy dysputy
z każdym, kto nie zgadza się z naszym
zrozumieniem Biblii.

Czego więc nam brakuje? Odpowiedź jest tak prosta, jak i
oczywista. Weźmy się do dzieła!

Znany psychoanalityk Alfred Adler, na końcu wstępnej 
konsultacji z każdym nowym pacjentem, zadawał pytanie: 
“Co byś zrobił, gdybyś został wyleczony?” Pacjent udzielał
swojej odpowiedzi. Adler przysłuchiwał się, po czym otwierał
drzwi mówiąc: “Cóż, w takim razie do dzieła!”

Jak ty wprowadzasz Bożą prawdę do swojego życia?
Odpowiedź powinna być na tyle prosta, na ile ta prawda jest
lekceważona. W Bożej mocy i w pełnym posłuszeństwie Panu,
po prostu, zabierz się do dzieła!  —Haddon Robinson

PPiissmmoo  ŚŚwwiięęttee  ooppaannoowwuujjeemmyy  wwtteeddyy,,
GGddyy  oonnoo  ppaannuujjee  nnaadd  nnaammii..

DDzziieeńń  5544

DDOO DDZZIIEEŁŁAA!!
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Jakub 1:19-27

AA  bbąąddźźcciiee  wwyykkoonnaawwccaammii
SSłłoowwaa,,  aa  nniiee  ttyyllkkoo
ssłłuucchhaacczzaammii,,  
oosszzuukkuujjąąccyymmii  ssaammyycchh
ssiieebbiiee..    ——JJaakkuubb  11::2222
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Była felietonistką oraz gwiazdą radia 
i TV. Zmarła jednak w samotności 

w wieku pięćdziesięciu dwóch lat, otoc-
zona osiemnastoma telefonami w swej
dwudziestodwupokojowej rezydencji na
Manhattanie. Śmierć była skutkiem
zabójczego połączenia leków z alkoholem.

Jej życie nie było szczęśliwe. Mając
już ugruntowaną pozycję zawodową,
dzięki swym artykułom o życiu i roman-
sach sławnych ludzi, skrycie zazdrościła
im podziwu i uwielbienia tłumów. Wiele
razy można było usłyszeć jak mawiała:
“Dlaczego ja nie mogę być tak adoro-
wana jak oni?”

Krótko mówiąc, jej życie —tak udane,
jak mogło się wydawać— odznaczało się
bardziej niezaspokojonymi pragnienia-
mi, niż spełnieniem. Taki stan jest 
odbiciem egzystencji milionów
nieszczęśliwych ludzi, którzy nigdy nie

doświadczyli wsparcia opisywanego w Psalmie 23.
Odnieśmy to jednak do siebie. Wielu z nas jest nieza-

dowolonych z życia i odczuwa pustkę, mimo, że znamy ten
psalm na pamięć. Dlaczego? Dlatego, że jak mówimy “Pan jest
pasterzem moim”, to tak naprawdę nie pozwalamy, aby tym
pasterzem był. Nie idziemy za Nim nad “wody spokojne” i nie
leżymy na “niwach zielonych”. Zamiast tego, ciągle czegoś
pożądamy, aż naszą duszę wypełni pustka, a my zejdziemy z
drogi sprawiedliwości. Odczuwamy lęk w obecności zła a odrzu-
camy ochronę jego pasterskiej laski i kija. On zastawia przed
nami stół, ale my nie chcemy z niego jeść. Czy można się zatem
dziwić, że nasz kielich jest częściej pusty niż pełny?

Jeśli chcemy, by towarzyszyło nam dobro i miłosierdzie,
musimy pozwolić Panu by był naszym pasterzem.  —Mart De Haan

JJeeśśllii  zzeecchhcceesszz  iiśśćć  zzaa  PPaanneemm  
nniiee  bbęęddzziieesszz  cchhcciiaałł  jjuużż  nniicc  wwiięęcceejj..

DDzziieeńń  5555

CCZZYY OONN JJEESSTT
MMOOIIMM
PPAASSTTEERRZZEEMM??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 23

PPaann  jjeesstt  ppaasstteerrzzeemm
mmooiimm;;  nniicczzeeggoo  mmii  nniiee
bbrraakknniiee..
——PPssaallmm  2233::11
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Czytałem o pewnej stacji radiowej,
która prowadziła coś w rodzaju

radiowych nekrologów. Miało to na
celu informowanie obywateli lokalnej
społeczności o zgonach, które nastąpiły
dzień wcześniej.

W jednym z tych programów, po
zwyczajowym muzycznym wstępie,
prezenter nieopatrznie powiedział: 
“Z przykrością Państwa informujemy,
że w ciągu ostatnich dwudziestu
czterech godzin, w naszym powiecie
nikt nie zmarł”. Gdy tylko wypowiedzi-
ał te słowa, zrozumiał, że były one
całkowicie niestosowne.

Ten przykład przypomina mi to, na
czym się czasami “łapię”. Kiedy piszę
kondolencje do kogoś, komu zmarła
bliska osoba będąca chrześcijaninem,

mam skłonność napisania czegoś takiego: “Z przykrością
dowiedziałem się o odejściu do Pana tak ukochanej przez
ciebie osoby”. Coś tu jednak nie brzmi właściwie. Czy mam
słuszność pisząc im, że jest mi przykro? Przykro mi, że ktoś
poszedł do Nieba? Że jest już z Chrystusem? Albo, że jest 
w tym wspaniałym miejscu, gdzie nie ma już bólu, chorób 
i smutku?

Oczywistym jest, że współczujemy ludziom, którym zmarł
ktoś bliski. Czy powinniśmy jednak odczuwać żal, ze ktoś
odszedł do Chrystusa? Przenigdy! Przecież rozstanie się z
ciałem oznacza wieczne przebywanie z naszym Zbawcą 
(2 Koryntian 5:1-8)! Mamy powody do radości — nawet w
naszym smutku.  —Richard De Haan

ZZaacchhóódd  ssłłoońńccaa  ww  jjeeddnnyymm  mmiieejjssccuu,,
oozznnaacczzaa  jjeeggoo  wwsscchhóódd  ww  iinnnnyymm..

DDzziieeńń  5566

JJEESSTT CCII
PPRRZZYYKKRROO??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Filipian 1:12-26

AAllbboowwiieemm  ddllaa  mmnniiee
żżyycciieemm  jjeesstt  CChhrryyssttuuss,,  aa
śśmmiieerrćć  zzyysskkiieemm..
——FFiilliippiiaann  11::2211
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Wpudełkach leżą wszystkie ele-
menty, są ich tysiące. Plastikowe

klocki, kółka, słupki i wiele innych
pozornie nie pasujących do siebie i
bezużytecznych części składowych.
Nadszedł czas, aby pomóc Stevenowi
ułożyć klocki Lego w jakąś sensowną
całość. Najpierw jednak musimy
zajrzeć do instrukcji. Bez niej,
połączylibyśmy wprawdzie elementy
ze sobą, ale nigdy nie moglibyśmy 
zbudować pokazanej na pudełku 
remizy strażackiej, czy helikoptera.

W czasach, gdy Izrael  wędrował po
pustyni, Mojżesz również mierzył się 
z zadaniem stworzenia czegoś
znaczącego, używając wielu różnorod-
nych elementów. W II Mojżeszowej
36–39 czytamy, że Izraelici zgro-

madzili potrzebne materiały i skonstruowali elementy do
budowy przybytku Arki Przymierza. Wtedy Bóg oznajmił
Mojżeszowi jak je wzajemnie zestawić (rozdz. 40). Przybytek
mógł być budowlą jakiej Bóg sobie życzył i która przynosiłby
Mu chwałę tylko wtedy, gdyby Mojżesz skrupulatnie
przestrzegał Jego planu, czyli tak “jak Pan nakazał Mojżes-
zowi” (werset 19).

Zarówno, gdy chodziło o przybytek, jak i teraz, gdy chodzi
o nasze życie w obecności Bożej, jedyną metodą budowania
jest działanie według Jego wskazówek. Czy pozwalamy Mu,
aby kierował naszymi krokami? Czy stosujemy Jego
wskazówki zapisane w Biblii? Jeśli tak, to On pomoże nam
poskładać w całość poszczególne elementy naszego życia,
abyśmy mogli przynosić Mu cześć i chwałę.  —Dave Branon

SSłłoowwaa  BBiibblliiii  ssąą  ppoo  ttoo,,  aabbyy  nnaass  cchhrroonniićć,,  
ppoouucczzaaćć  ii  wwsskkaazzyywwaaćć  kkiieerruunneekk..

DDzziieeńń  5577

KKAAWWAAŁŁEEKK PPOO
KKAAWWAAŁŁKKUU

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Mojżeszowa 
40:17-34

MMoojjżżeesszz  uucczzyynniiłł  
wwsszzyyssttkkoo  ttaakk,,  jjaakk  mmuu
nnaakkaazzaałł  PPaann;;  ttaakk  uucczzyynniiłł..
——22  MMoojjżżeesszzoowwaa  4400::1166

ODB_POL90days.qxp  26.01.07  15:06  Página 61



Według kościelnej tradycji, gdy
apostoł Jan był prezbiterem w

Efezie, jego zamiłowaniem miała być
hodowla gołębi. Mówi się, że pewnego
razu, obok jego domu przechodził inny
starszy kościoła, wracający akurat z
polowania. Widząc Jana gładzącego
jednego z ptaków, człowiek ten łagod-
nie go skarcił uważając, iż marnuje
tylko czas. Jan spojrzał na myśliwego i
głośno zauważył, że ma on rozluźnioną
cięciwę. “Tak” —odpowiedział starszy
zboru— “Zawsze ją poluźniam, kiedy
nie używam łuku. Jeśliby pozostała
napięta, później na polowaniu mogłaby
mnie zawieść”. Jan odparł: “I ja
również rozluźniam teraz łuk mojego
umysłu, abym później lepiej miotał
strzały Bożej prawdy”.

Nie możemy działać zbyt rozsądnie i sprawnie, jeśli nasze
nerwy są napięte, czy nawet zszargane stałym życiem w stresie.
Kiedy uczniowie Jezusa wrócili z trudnej wyprawy misyjnej,
ich Mistrz wiedział, że potrzebują odpoczynku. Zatem zaprosił
ich do cichego miejsca, gdzie mogli odzyskać siły.

Nasze hobby, wakacje i zdrowa rekreacja, są ważne dla
zrównoważonego, pobożnego życia. Tracimy na skuteczności
naszych działań, jeśli żyjemy w ciągłym napięciu i zawsze
czujemy się jak na krawędzi. Wydaje się, że już nie potrafimy
się odprężyć. Jednak Jezus chce abyśmy zrobili sobie przerwę,
“poszli na osobność i “nieco odpoczęli”.  —Dennis De Haan

JJeeśśllii  cchhrrzzeeśścciijjaanniiee  nniiee  cchhccąą  ooddppoocczzyywwaaćć,,  
iicchh  żżyycciiee  zzaacczznniiee  ssiięę  rroozzllaattyywwaaćć..

DDzziieeńń  5588

ZZRRÓÓBBMMYY
SSOOBBIIEE PPRRZZEERRWWĘĘ!!
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Łukasz 9:1-10

IIddźźcciiee  nnaa  oossoobbnnoośśćć,,  nnaa
mmiieejjssccee  uussttrroonnnnee  ii
ooddppoocczznniijjcciiee  nniieeccoo..
——MMaarreekk  66::3311
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Wwyniku wielkiego pożaru Chica-
go, w 1871 roku, spłonęło ponad

siedemnaście tysięcy budynków i
zginęło dwieście pięćdziesiąt osób.
Pożar w Londynie, który mógł mieć
równie tragiczne skutki, pozostawił po
sobie znacznie mniejsze zniszczenia i
śmierć poniosły tylko cztery osoby. O
tak łagodnym przebiegu katastrofy zde-
cydował silny, wschodni wiatr.

W pożarze Chicago, nad miastem
zawisła wielka chmura dymu, która
uwięziła pod sobą śmiertelnie gorące
masy powietrza, uniemożliwiając ozię-
bienie ziemi w nocy. Natomiast w
pożarze londyńskim, silne wiatry pow-
strzymały tworzenie się warstwy dymu
i rozproszyły ją. Poza tym wiatr
skierował przesuwanie się pożaru na

zachód, umożliwiając przewidywanie jego kierunku i
ewakuację ludzi we właściwym czasie.

W dzisiejszym fragmencie do rozważań, pieśń Dawida o
wybawieniu, mówi o Bogu, który “ukazał się na skrzydłach
wiatru”. Bez względu na to, jakie zjawisko było tam opisy-
wane, Dawid ujrzał w nim opatrznościową Bożą rękę. To dało
mu powód do radości i czucia się bezpiecznym (2 Sam. 22:20).

Czy przeciwne wiatry napawają cię przerażeniem? Może
wydaje ci się, że one wzmagają płomienie jeszcze większych
problemów. Poprzez wiarę trzymaj się mocno Pana. Pewnego
dnia przekonasz się, że On “ukazał się na skrzydłach wiatru”,
aby realizować swoje słuszne cele.  —Henry Bosch

CChhrrzzeeśścciijjaanniinn  jjeesstt  ppooddoobbnnyy  ddoo  llaattaawwccaa,,  wwzzllaattaa  nnaajjwwyyżżeejj,,
kkiieeddyy  pprrzzeecciiwwnnee  wwiiaattrryy  ddmmąą  nnaajjssiillnniieejj..

DDzziieeńń  5599

PPRRZZEECCIIWWNNEE
WWIIAATTRRYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Samuela. 22:1-20

II  uukkaazzaałł  ssiięę  ((PPaann))  nnaa
sskkrrzzyyddłłaacchh  wwiiaattrruu..
——22  SSaammuueellaa..  2222::1111
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Wielu zawodników baseballu należy
do ludzi przesądnych. Podejmują się

wielu dziwacznych działań mających na
celu osiągniecie lepszych wyników w grze.

Gdy Babe Ruth przebiegał ze strefy
zewnętrznej na wewnętrzną, zawsze
starał się zrobić kilka kroków na drugiej
bazie. Działanie irracjonalne, ale uważał,
że to “na szczęście”. Podobnie robił Wil-
lie Mays. Menadżer Leo Durocher jeździł
na tylnym siedzeniu drużynowego
mikrobusu, sadząc, że dzięki temu prze-
łamie utrzymującą się złą passę. Inny z
baseballowych zabobonów polega na nie
zamienianiu kijów po dwóch uderze-
niach, pozostawaniu w tym samym stroju
podczas pasma pomyślnych meczów,
trzykrotnym stuknięciu kijem w pod-
stawkę, z której wybija się piłkę i nie
wchodzeniu na linię faulową.

Zawodnik drużyny Yankees z lat dwudziestych, Lefty O'Doul,
kiedyś powiedział: “Nie o to chodzi, że jak wejdę na linię autu,
to koniecznie spotka mnie jakieś nieszczęście, ale po co
ryzykować?” Zapewne, gdzieś w głębi jego duszy, tkwiła wiara,
że jeśli istnieje jakaś ponadnaturalna siła, to chciałby korzystać z
jej pomocy.

Nieszkodliwe rytuały? Niektórzy powiedzą, że tak. Przesądy
jednak wiele mówią o przedmiocie czyjejś wiary, a w niektórych
przypadkach są nawet powiązane z praktykami okultystycznymi.
Biblia przestrzega przed zawierzaniem nieznanym, niewidzial-
nym mocom. Ci, którzy ufają Chrystusowi muszą odrzucić
wszelką wiarę w uśmiech losu, czy też zbieg okoliczności. Bóg
wie wszystko, sprawuje całkowitą kontrolę nad wydarzeniami
naszego życia i chce abyśmy ufali wyłącznie Jemu.  —Dave Egner

ZZwwyycciięężżaanniiee  ww  nnaasszzyymm  żżyycciiuu  zzaalleeżżyy  oodd  BBooggaa,,  
aa  nniiee  sszzcczzęęśślliiwweeggoo  ttrraaffuu..

DDzziieeńń  6600

PPRRZZEESSĄĄDDYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
5 Mojżeszowa 
18:99-22

BBąąddźź  bbeezz  sskkaazzyy  pprrzzeedd
PPaanneemm,,  BBooggiieemm  ttwwooiimm..
——55  MMoojjżżeesszzoowwaa  1188::1133
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Musiało minąć kilka lat, zanim
ostatecznie powiedziała swoje

“tak”. Pewien Walijczyk zakochał się 
w sąsiadce i zamierzał ją poślubić.
Pokłócili się jednak i nie chciała mu
wybaczyć. Onieśmielony i unikający
spotkania z urażoną kobietą, ten wytr-
wały konkurent, co tydzień wsuwał jej
pod drzwi list miłosny.

W końcu, po czterdziestu dwóch 
latach, zdobył się na odwagę, zapukał
do jej drzwi i poprosił o rękę. Ku jego
zaskoczeniu i radości, zgodziła się. No
i pobrali się w wieku lat siedemdziesię-
ciu czterech!

Bóg też kocha nas tak wytrwale. Od
wieków posyła proroków jako swoich
wysłanników, upominając uparty i
izolujący się Izrael, aby trwał z Nim w

społeczności. Bóg zawsze był wierny zawartemu przymierzu.
Wszystkie Jego starania były jednak odrzucane przez
grzesznego człowieka. Wiele lat później, ten właśnie Bóg, 
w  Betlejem, w osobie Jezusa Chrystusa, przyszedł na ziemię.
Dał ludziom możliwość pojednania się z Nim przez
odkupieńczą ofiarę na Golgocie. Teraz stoi u drzwi serca
każdego z nas, puka i prosi, abyśmy osobiście zaakceptowali
Go, jako swego Zbawiciela.

Jeśli odpowiedzieliśmy Mu “tak”, to cieszmy się, że do
Niego należymy. Jeśli pozostawimy drzwi zamknięte, to
musimy sobie zdawać sprawę, że czas, jaki mamy na ich 
otwarcie, kiedyś się skończy. Nie pozostawaj ciągle odi-
zolowany od Tego, który Cię naprawdę kocha. Zawierz Mu
dzisiaj.  —Vernon Grounds

BBóógg  zzaawwsszzee  ppuukkaa  nnaa  ttyyllee  ddoonnoośśnniiee,,  
żżee  cchhęęttnnaa  dduusszzaa  nnaa  ppeewwnnoo  uussłłyysszzyy..

DDzziieeńń  6611

JJAAKK DDŁŁUUGGOO??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Łukasz 19:41-44

OOttoo  ssttoojjęę  uu  ddrrzzwwii  ii
kkoołłaacczzęę;;  jjeeśśllii  kkttoośś
uussłłyysszzyy  ggłłooss  mmóójj  ii
oottwwoorrzzyy  ddrrzzwwii,,  wwssttąąppiięę
ddoo  nniieeggoo  ii  bbęęddęę  zz  nniimm
wwiieecczzeerrzzaałł,,  aa  oonn  zzee  mmnnąą..
——OObbjjaawwiieenniiee  JJaannaa  33::2200
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Kiedy poznałem Joe, był człowie-
kiem nadużywającym alkoholu.

Niektórzy sąsiedzi uważali go za osobę
konfliktową. Moje początkowe wysiłki,
aby mu pomóc, odniosły fiasko.
Stwierdził, że nie chce mieć nic wspól-
nego z Chrystusem, ani z chrześcijańst-
wem, bo w kościele dostrzega zbyt
wiele obłudy.

Niedługo po śmierci żony, Joe
zaskoczył wielu ludzi, przychodząc na
nabożeństwo. Spotkał się z serdecznym
przyjęciem i zaczął regularnie przy-
chodzić do kościoła. Nie naciskaliśmy
na niego, aby stał się chrześcijaninem,
ufając, że Duch Święty wykona swoją
pracę. Jakiś miesiąc później, Joe zadz-
wonił do moich drzwi, wszedł i
powiedział mi: “Pastorze, gdy cię poz-

nałem, mówiłem, jak paskudni są inni ludzie, ale teraz widzę
jak paskudny jestem ja. Wczoraj wieczorem ukląkłem i
poprosiłem Jezusa, żeby mi przebaczył i zbawił”

Życie Joe uległo przemianie, kiedy przestał używać
wymówek i przyznał się do swojej grzeszności. Dotyczyło 
to również marnotrawnego syna, o którym mowa we fragmen-
cie Biblii będącym mottem tego rozważania. Kiedy osiągnął
życiowe dno, powiedział: “Pójdę do ojca mego i powiem 
mu: ‘Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Niebu i przeciwko
Tobie”’ (Łukasz 15:18). Punkt zwrotny w życiu każdego z 
nas następuje wtedy, gdy uznamy potrzebę przemiany 
i przyjmiemy Bożą ofertę przebaczenia grzechów. 
—Herb Vander Lugt

PPiieerrwwsszzyymm  kkrrookkiieemm  ddoo  oottrrzzyymmaanniiaa  BBoożżeeggoo  pprrzzeebbaacczzeenniiaa  
jjeesstt  pprrzzyyzznnaanniiee,,  żżee  tteeggoo  ppoottrrzzeebbuujjeemmyy..

DDzziieeńń  6622

PPUUNNKKTT
ZZWWRROOTTNNYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Łukasz 15:11-32

OOjjcczzee,,  zzggrrzzeesszzyyłłeemm
pprrzzeecciiwwkkoo  NNiieebbuu  ii  
pprrzzeecciiwwkkoo  TToobbiiee,,  jjuużż  nniiee
jjeesstteemm  ggooddzziieenn  nnaazzyywwaaćć
ssiięę  ssyynneemm  TTwwooiimm..
——ŁŁuukkaasszz  1155::2211
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Czytałem kiedyś o długopisie, który
w pierwszym roku sprzedaży,

spotkał się na rynku z ogromnym popy-
tem. Ten sukces osiągnięto z bardzo
niewielkimi nakładami na reklamę, 
gdyż promocja dokonała się głównie
przy pomocy tzw. “poczty pantoflowej”.
Biznesmeni, pracownicy biurowi, czy
gospodynie domowe używali tego 
długopisu, chwalili go sobie i mówili o
nim innym.

Kilka lat temu, pewien producent
samochodów wymyślił slogan propagu-
jący tę formę reklamy. Slogan brzmiał
następująco: “Spytaj człowieka, który
go ma”. Nie ma nic tak przekonującego,
jak świadectwo zadowolonego klienta.

W ewangelii Jana, czytamy o
Andrzeju, który przyszedł do swojego

brata Piotra i powiedział: “Znaleźliśmy Mesjasza”. Następnie
przyprowadził go do Jezusa (1:41-42). Powodem było osobiste
spotkanie Andrzeja z Chrystusem i rozpoznanie w Nim 
Mesjasza.

Gdy mówimy ludziom jeszcze nie zbawionym, że wszyscy
jesteśmy grzeszni i potrzebujemy Bożego przebaczenia, to
złóżmy im świadectwo osobistego spotkania z Jezusem.
Mamy świetną okazję „zareklamować” naszego Zbawiciela,
powiedzieć, co On uczynił dla nas i jak zaspokoił naszą
najgłębszą duchową potrzebę.

To będzie najlepsza z reklam.  —Richard De Haan

JJeesstteeśśmmyy  lliisstteemm  ppoolleeccaajjąąccyymm  CChhrryyssttuussaa,,  
ddoo  tteeggoo  ggiinnąącceeggoo  śśwwiiaattaa..

DDzziieeńń  6633

NNAAJJLLEEPPSSZZAA
RREEKKLLAAMMAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Jan 1:35-42

((AAnnddrrzzeejj))  ssppoottkkaałł
nnaajjppiieerrww  SSzzyymmoonnaa  bbrraattaa
sswweeggoo  ii  rrzzeekkłł  ddoo  nniieeggoo::
ZZnnaalleeźźlliiśśmmyy  MMeessjjaasszzaa..
——JJaann  11::4411
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Co by się stało, gdyby jakiś kościół
zaplanował spotkanie modlitewne

w nieodpowiednim, najgorszym z
możliwych, czasie? Czy sądzisz, że
można by wypełnić stadion ludźmi
chcącymi się modlić?

To właśnie miało miejsce w Seulu, 
w Korei. Jest tam największy zbór na
świecie, który zaplanował spotkanie
modlitewne w dzień powszedni i to 
w godzinach pracy. Przywódcy koś-
cioła wiedzieli, że jeśli zorganizowali-
by spotkanie w bardziej dogodnym cza-
sie, to stadion nie pomieściłby
wszystkich chętnych.

Widok tak wielu chrześcijan chcą-
cych się modlić jest bardzo zachęcają-
cy. Żadne utrudnienie nie było w stanie
im przeszkodzić. Nie istniało dla nich

pojęcie nieodpowiedniego czasu na modlitwę. Ci ludzie zgro-
madzili się, aby skorzystać z jednego z największych naszych
przywilejów — rozmowy z Bogiem.

Oczywiście, bywa i tak, że planowany czas, nie wydaje się
być najlepszą okazją do modlitwy a nawet w określonych
warunkach może być niebezpieczny. Jednak, jak swym
przykładem pokazał prorok Daniel, żaden czas nie jest nieod-
powiedni, aby się modlić. W Efezjan 6:18 i 1 Tesaloniczan
5:17, Paweł pisze, abyśmy zawsze zachowywali postawę mod-
litewną, czyli ciągłej gotowości do rozmowy z Bogiem.

Idąc za przykładem koreańskich wierzących, którzy
zapełnili cały stadion, by się modlić i stosując się do
wskazówek Biblii, aby nieustannie trwać w modlitwie,
upewnijmy się, czy traktujemy ją poważnie.  —Dave Branon

MMooddlliittwwaa  ppoowwiinnnnaa  bbyyćć  cczzyymmśś  ttaakk  nnaattuurraallnnyymm,,  
jjaakk  ooddddyycchhaanniiee..

DDzziieeńń  6644

NNIIEEWWŁŁAAŚŚCCIIWWAA
PPOORRAA NNAA
MMOODDLLIITTWWĘĘ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Daniel 6:1-10

MMóóddllcciiee  ssiięę  bbeezz  
pprrzzeessttaannkkuu..
——11TTeessaalloonniicczzaann  55::1177
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Pewien młody chłopak doświadczył
wiele strachu podczas słynnej

awarii sieci energetycznej w Nowym
Jorku, w dzień Nowego Roku 1977-78.
Pytany później przez rodziców wyznał,
że w momencie, kiedy w mieście
zgasło światło, on chwilę przedtem
kopnął w słup wysokiego napięcia.
Gdy zewsząd zapanowała ciemność,
chłopak pomyślał, że to z jego winy i
że zostanie ukarany.

Takie przyczynowo-skutkowe myśle-
nie musiało wywołać pytanie, jakie
zadali uczniowie Jezusowi, odnośnie
człowieka niewidomego od urodzenia:
“Kto zgrzeszył? On czy rodzice jego?”
Jezus odpowiedział: “Ani on nie
zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się
na nim objawiły dzieła Boże”

Każda z chorób bierze swój początek ze zdarzenia, które
wprowadziło na świat grzech. Odpowiedź naszego Pana
wyjaśnia, że nie każda choroba i ułomność wynikają z moral-
nych błędów określonej osoby. Owszem, skrajne zachowania i
brak umiaru, niekiedy prowadzą do załamania czyjegoś
zdrowia. Kiedy jednak przyczyna tego nie jest oczywista, a my
wyznaliśmy grzechy i o nich zapomnieliśmy, powinniśmy
zaakceptować naszą sytuację i prosić Boga, aby poprzez pow-
stałe okoliczności działał dla naszego dobra.

Bóg może odbierać chwałę zarówno z naszej choroby, jak i
z cudu uzdrowienia. Kiedy cierpimy, to mądrą rzeczą jest zro-
bić sobie duchowy remanent. Gdy jednak Bóg nie udziela nam
odpowiedzi, to nadal możemy Mu ufać, bo wiemy, że jest
dobry.  —Dennis De Haan

BBoożżaa  mmiiłłoośśćć  ddoo  nnaass  nniiee  mmoożżee  
bbyyćć  mmiieerrzzoonnaa  ssttaanneemm  nnaasszzeeggoo  zzddrroowwiiaa..

DDzziieeńń  6655

DDLLAACCZZEEGGOO
JJEESSTTEEMM CCHHOORRYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Jan 9:1-12

AAnnii  oonn  nniiee  zzggrrzzeesszzyyłł,,  
aannii  rrooddzziiccee  jjeeggoo,,  lleecczz
aabbyy  ssiięę  nnaa  nniimm  oobbjjaawwiiłłyy
ddzziieełłaa  BBoożżee..
——JJaann  99::33
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Życie na zdominowanym przez
grzech świecie jest nieprzewidy-

walne. Apostoł Jakub pisze, że nie
wiemy, co przyniesie nam dzień jutrze-
jszy (4:14).

Gdy pojawia się jakieś nieszczęście
—wypadek, powódź lub choroba— czy
poddajemy się rozpaczy? Albo, czy
rozpamiętując nasze straty jesteśmy
pewni Bożej miłości, mądrosci i mocy?
I czy to przeświadczenie, pomaga nam
myśleć o jutrze z nadzieją?

Genialny wynalazca Thomas Edi-
son, stracił w pożarze kilka swoich 
laboratoriów. Następnego dnia chodząc
pomiędzy tlącymi się jeszcze
zgliszczami tego, co stanowiło jego
cenny dorobek, sześćdziesięciosiedmi-
oletni wówczas naukowiec, powiedzi-

ał: “Taka katastrofa ma dużą zaletę. Wszystkie nasze pomyłki
poszły z dymem. Dzięki Bogu, możemy zacząć wszystko 
od nowa”.

Bez względu na to, jakie nadzieje, marzenia, czy relacje z
innymi doznały w naszym życiu uszczerbku, z Bożą pomocą i
trwając w modlitwie, idźmy za przykładem daleko bardziej
inspirującym niż Edison. Tak, jak apostoł Paweł postanówmy,
że zapomnimy o rzeczach z przeszłości i ruszajmy dalej w
naszej pielgrzymce i służbie (Filipian 3:13-14). Nasz Pan musi
nas niekiedy uwalniać od tego, co pozostało za nami, nawet
przez jakąś bolesną stratę. Robi to jednak po to, aby
wprowadzić nas w lepsza, obfitszą przyszłość.  —Vernon Grounds

CCiięężżkkiiee  pprrzzeeżżyycciiaa  cczzęęssttoo  
ppoopprrzzeeddzzaajjąą  wwiieellkkiiee  ttrryyuummffyy..

DDzziieeńń  6666

WWYYZZWWAALLAAJJĄĄCCAA
SSTTRRAATTAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Jakub 1:1-12

NNiiee  wwiieecciiee,,  
ccoo  jjuuttrroo  bbęęddzziiee..
——JJaakkuubb  44::1144
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Pewna starsza wiekiem chrześcijan-
ka, dożywała ostatnich dni swego 

życia. Stopniowo przegrywała z działa-
niem niszczącego ją raka. Jej synowa,
również osoba wierząca, wiele swojego
czasu spędzała przy jej łóżku. Roz-
mawiały o wielu rzeczach —przeszłoś-
ci, wnukach, kościele. Gdy zbliżał się
już nieuchronny koniec, coraz więcej
mówiły o Panu Jezusie.

W ostatnich godzinach życia starszej
kobiety, synowa powiedziała jej coś, 
co podniosło ją na duchu. Najpierw spy-
tała: “Jak myślisz, co robi teraz Jezus?”
Po krótkiej przerwie kontynuowała:
“Myślę, że On jest zajęty przygo-
towywaniem dla ciebie Nieba. Sądzę, że
właśnie teraz wykonuje ostatnie pociąg-
nięcia w twoim niebiańskim domu”.

Nie wiemy, jak będzie wyglądać nasze miejsce w Niebie,
ale wiemy, że Jezus poszedł, aby je dla nas przygotować i
będzie ono do naszej dyspozycji, gdy tam wejdziemy.

Jako naśladowcy Chrystusa, możemy czerpać pociechę z
obietnicy, że gdy opuścimy tę ziemię, to już na zawsze
pozostaniemy z naszym Panem. Jeśli ktoś z naszych bliskich
jest już gotowy odejść do niebiańskiego domu lub my sami
zbliżamy się do końca naszych dni, pamiętajmy o tym —
Jezus właśnie teraz dokonuje ostatnich wykończeniowych
pociągnięć miejsca, które dla nas przygotował.  —Dave Egner.

PPaanniiee,,  pprrzzyyggoottoowwuujjąącc  nnaamm  ww  NNiieebbiiee  ddoomm,,
pprrzzyyggoottoowwuujj  rróówwnniieeżż  ii  nnaass,,  bbyyśśmmyy  mmooggllii  ww  nniimm  zzaammiieesszzkkaaćć..

DDzziieeńń  6677

KKOOŃŃCCOOWWEE
PPOOCCIIĄĄGGNNIIĘĘCCIIAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Jan 14:1-6

IIddęę  pprrzzyyggoottoowwaaćć  
wwaamm  mmiieejjssccee..
——JJaann  1144::22

ODB_POL90days.qxp  26.01.07  15:06  Página 71



Wreakcji na żarliwą prośbę rzym-
skiego setnika, proszącego o

uzdrowienie swego niewolnika, Jezus
udał się do jego domu. Setnik uważając,
że nie jest godny takiej troski i powie-
dział: “Powiedz tylko słowo, a będzie
uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem
człowiekiem podległym władzy i mam
pod sobą żołnierzy” (Mateusz 8:8-9).
Pomyślał, że skoro on, oficer rzymskiej
armii, mógł dokonywać znaczących
czynów poprzez wydawanie poleceń, to
wielki prorok Boży, Jezus, z pewnością
może też tak uczynić.

Setnik miał władzę nad stu pod-
komendnymi. Jego zwierzchnikiem był
natomiast starszy setnik. Nad nim z
kolei było sześćdziesięciu setników
rzymskiego legionu. Nad nimi było

sześciu trybunów, nad trybunami zaś dwóch konsulów. Nad
konsulami był już tylko cesarz. Dlatego, że ten rzymski setnik
był jednym ze stopni w hierarchii władzy, mógł wydawać
rozkazy i oczekiwać ich wykonania. Miał władzę, bo sam
podlegał jakiejś władzy.

I dzisiaj ci, którzy poddają swe życie Jezusowi, to
mężczyźni i kobiety “podlegli władzy”. Z powodu naszej
relacji z Chrystusem, mamy powierzoną władzę, aby prze-
mawiać w Jego imieniu, głosząc przebaczenie grzechów
wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Czy żyjemy i mówimy
tak, jak ludzie posiadający władzę?  —Haddon Robinson

MMoożżeemmyy  mmóówwiićć  ww  iimmiieenniiuu  JJeezzuussaa,,  
jjeeśśllii  nnaajjppiieerrww  GGoo  ssłłuucchhaammyy..

DDzziieeńń  6688

RREEPPRREEZZEENNTTOOWWAA
NNIIEE WWŁŁAADDCCYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 8:5-13

DDllaatteeggoo  ww  mmiieejjssccee
JJeezzuussaa  ppoosseellssttwwoo
sspprraawwuujjeemmyy,,  jjaakk  ggddyybbyy
pprrzzeezz  nnaass  BBóógg  uuppoommiinnaałł..
——22  KKoorryynnttiiaann  55::2200
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Tylko ci, którzy zdają sobie sprawę
ze swej zdolności i skłonności do

grzeszenia, będą mieli dość pokory,
niezbędnej, aby pomóc upadłemu
chrześcijaninowi.

Czytałem kiedyś o starszym zboru,
który popadł w grzech. Pastor wezwał
pozostałych starszych i z postawą
miłości i współczucia opowiedział o tej
smutnej sytuacji. Następnie zadał im
pytanie: “Jeśli bylibyście kuszeni,
podobnie jak nasz brat, to co byście
wtedy zrobili”. Pierwszy z nich, przeko-
nany o swojej zdolności do odparcia
pokusy, powiedział: “Jestem pewny, że
nigdy bym temu grzechowi nie uległ”.
Następni zareagowali podobnie.

W końcu, pastor skierował to pytanie
do ostatniego z członków rady

zborowej, który był powszechnie uważany za osobę bardzo
duchową. “Pastorze” —odrzekł— “w swoim sercu czuję, że
gdybym był tak kuszony i poddawany próbom jak on, to
upadłbym jeszcze niżej”. Zaległa cisza. Wtedy pastor
powiedział: “Jesteś jedynym, który może ze mną pójść i
porozmawiać z naszym zniewolonym przez grzech bratem,
aby przywrócić go do społeczności z Bogiem i kościołem”.

Nigdy nie powinniśmy odczuwać wyższości wobec wierzą-
cych, którzy upadli. Zamiast tego, wyposażeni w pokorę
wynikającą z głębokiej znajomości samego siebie, powin-
niśmy dążyć do podniesienia ich z upadku.  —Henry Bosch

GGrrzzeecchhyy  iinnnnyycchh  zzaawwsszzee  wwyyddaajjąą  ssiięę  
wwiięękksszzee  nniiżż  nnaasszzee  wwłłaassnnee..

DDzziieeńń  6699

ZZNNAAĆĆ
SSAAMMEEGGOO SSIIEEBBIIEE

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Łukasz 18:9-14

JJeeśśllii  cczzłłoowwiieekk  zzoossttaanniiee
pprrzzyyłłaappaannyy  nnaa  jjaakkiimmśś
uuppaaddkkuu,,  wwyy,,  kkttóórrzzyy
mmaacciiee  DDuucchhaa,,  
ppoopprraawwiiaajjcciiee  ttaakkiieeggoo  ww
dduucchhuu  łłaaggooddnnoośśccii..
——GGaallaaccjjaann  66::11
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Spotkałem wielu dorosłych ludzi,
którzy nie chcieli zawierzyć Jezu-

sowi, ponieważ byli zbyt dumni aby
uznać, że nie mogą dostać się do Nieba
o własnych siłach. Widziałem jednak
wiele dzieci, z pokorą uznających
potrzebę otrzymania przebaczenia i
chętnie przyjmujących Jezusa jako
swego Zbawiciela.

Chrześcijański autor Max Lucado
napisał kiedyś o nieśmiałej, dziewięcio-
letniej Barbarze z pewnego zboru. Co
tydzień siedziała na zajęciach Szkoły
Niedzielnej, wyłącznie słuchając. Trud-
na sytuacja w domu rodzinnym spraw-
iła, że była zalękniona i nie miała
poczucia bezpieczeństwa. Nigdy nie
rozmawiała, nie bawiła się, ani nie
śpiewała z innymi dziewczynkami.

Pewnego jednak niedzielnego poranka, po wysłuchaniu lekcji
o Niebie, podniosła rękę i zapytała: “Czy Niebo jest też dla
dziewczynek takich jak ja?” Tego dnia Barbara zaufała Jezu-
sowi i stała się członkiem Bożej rodziny.

Bóg zarezerwował miejsce w Niebie dla każdego, kto
przyjdzie do Niego z ufnością małego dziecka. Nie zaakceptu-
je  jednak ludzi, którym się wydaje, że są wystarczająco
dobrzy, aby zasłużyć na miejsce w Jego Królestwie. Werset do
dzisiejszego rozważania mówi o tym zupełnie jasno.

To, czy jesteś jeszcze dzieckiem, czy też nie, jest bez
znaczenia. Ważnym jest, żebyś przyszedł do Chrystusa z
prostą jak u dziecka wiarą i pokorą. Jeśli nigdy dotąd tego nie
zrobiłeś, zwróć się do Niego dzisiaj.  —Herb Vander Lugt

NNaawweett  nnaajjssłłaabbsszzee  ppuukkaanniiee  
wwiiaarryy  mmoożżee  oottwwoorrzzyyćć  ddrrzzwwii  NNiieebbaa..

DDzziieeńń  7700

CCZZYY NNIIEEBBOO JJEESSTT
DDLLAA MMNNIIEE??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 19:13-22

ZZoossttaawwcciiee  ddzziieeccii  ww
ssppookkoojjuu  ii  nniiee  
zzaabbrraanniiaajjcciiee  iimm  
pprrzzyycchhooddzziićć  ddoo  
mmnniiee;;  aallbboowwiieemm  ddoo
ttaakkiicchh  nnaalleeżżyy  
KKrróólleessttwwoo  NNiieebbiiooss..    
——MMaatteeuusszz  1199::1144
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Mrówkolew to niewielki owad,
którego larwa żyje na suchych i

piaszczystych glebach. Wykopuje dołek
na około trzy centymetry i czeka aż
wpadną do niego mrówki.

Jest ona wyposażona w bardzo czuły
system alarmowy, który rejestruje choć-
by najmniejszą wibrację. Może być on
wzbudzony nawet przez ziarenko
piasku, które wpadnie do przygo-
towanego dołka. Wypustki, podobne do
malutkich kotwic na spodzie jej ciała,
umożliwiają trzymanie się podłoża pod-
czas zmagań z ofiarą.

Jeszcze bardziej niezwykły jest jej
skomplikowany pyszczek przypomina-
jący rurkę do picia, idealną do wysysa-
nia płynów. Kiedy mrówka wpadnie 
w zasadzkę, mrówkolew oblewa ją

odurzającą wydzieliną, a następnie sokami trawiennymi, które
ułatwią  konsumpcję ciała ofiary.

Wybitny francuski zoolog Pierre-Paul Grasse mówi, że dar-
winowska teoria naturalnej selekcji, nie jest w stanie wyjaśnić
“lawiny przypadkowych zdarzeń”, koniecznych do ewolucji
tego malutkiego stworzonka. Można powiedzieć, że wyniki
badań Grasse'a sugerują raczej działanie Stwórcy, mimo, że
naukowiec ten nie jest człowiekiem wierzącym.

Psalmista Dawid mówi, że Bóg uczynił wszystkie żywe
stworzenia i że daje im pokarm, a my przyjmujemy to wiarą.
Naukowcy podziwiają unikalne rozwiązania i koncepcje w
świecie przyrody i mogliby przyznać rację Dawidowi, gdyby
tylko uwierzyli, że rezultaty ich badań wskazują właśnie na
Boga, Wielkiego Projektanta.  —Dennis De Haan

PPrrzzyyrrooddaa  ttoo  ttyyllkkoo  ssłłoowwoo  ookkrreeśśllaajjąąccee  sskkuutteekk,,  
kkttóórreeggoo  pprrzzyycczzyynnąą  jjeesstt  BBóógg..

DDzziieeńń  7711

MMRRÓÓWWKKOOLLEEWW

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 104:24-35

WWsszzyyssttkkoo  ttoo  oocczzeekkuujjee  nnaa
cciieebbiiee,,  aabbyyśś  iimm  ddaałł
ppookkaarrmm  ww  sswwyymm  cczzaassiiee..
——PPssaallmm  110044::2277
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Podczas II Wojny Światowej, do
domu pewnego rolnika w Zachod-

niej Wirginii dostarczono list od
żołnierza z frontu. Żołnierz ten otrzy-
mał od kogoś adres pewnej młodej
kobiety i napisał do niej, nie wiedząc,
że jest mężatką. Adresatka pokazała list
swojej niezamężnej siostrze, która
uznała, że może zrobić coś dobrego dla
walczącego żołnierza i przynajmniej
wysłać list ze słowami zachęty. Taki
czyn był uważany za patriotyczny.

Jeden list przerodził się w kolejny i
wkrótce pojawiły się pierwsze miłosne
uczucia. Rok po wysłaniu pierwszego
listu, żołnierz i wiejska dziewczyna
byli już małżeństwem.

Czasami kilka słów zachęty na
papierze, prowadzi do trwałych relacji,

tak, jak w przypadku tych dwóch osób, które stały się moimi
rodzicami. Historia ich miłości na odległość, zapoczątkowana
poczuciem patriotycznego obowiązku mojej mamy, przypomi-
na nam, że pisanie do ludzi, którzy są w jakiejś życiowej
potrzebie, może być bardzo owocne.

Tak jak apostoł Paweł przekazał zborom krzepiące poselst-
wo nadziei, tak i my możemy służyć Chrystusowi i dawać
innym radość przez krzepiące duchowo listy.

Czy znasz kogoś, kto poniósł jakąś ciężką, osobistą stratę?
Napisz mu kilka słów współczucia. Czy ktoś z twoich zna-
jomych odniósł jakiś sukces? Wyraź swoją radość, pisząc mu 
o tym. Zachęcaj misjonarzy i różnych ludzi będących na służ-
bie, wysyłając im pocztówkę albo list. To naprawdę zacny
zwyczaj.  —Dave Branon

MMaałłaa  zzaacchhęęttaa  mmoożżee  pprroowwaaddzziićć  ddoo  dduużżyycchh  oossiiąąggnniięęćć..

DDzziieeńń  7722

ZZAACCNNYY ZZWWYYCCZZAAJJ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Kolosan 1:1-12

DDzziięękkuujjeemmyy  BBoogguu,,  OOjjccuu
PPaannaa  nnaasszzeeggoo,,  JJeezzuussaa
CChhrryyssttuussaa,,  zzaawwsszzee  ggddyy
ssiięę  zzaa  wwaass  mmooddlliimmyy..
——KKoolloossaann  11::33
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Opowiadano pewną historię, kiedy
to niewielką wioskę nawiedziło

trzęsienie ziemi i wzbudziło wielkie
przerażenie mieszkańców. Żyła tam
jednak pewna kobieta, która była tak
opanowana, że sąsiedzi nie mogli
zrozumieć jej zachowania.

“Jaką ukrywasz tajemnicę?” —spy-
tano— “Chcemy wiedzieć, co czyni cię
taką spokojną, odprężona, gdy trzęsie
się ziemia na której stoimy? Czy ty się
nie boisz?”

Kobieta odpowiedziała bardzo pros-
to: “Nie, nie boję się. Cieszę się, że
mam Boga, który jest dość silny, aby
wstrząsnąć całym światem!”

My, którzy znamy Go jako naszego
niebiańskiego Ojca poprzez wiarę w
Jego Syna, Jezusa Chrystusa, również

możemy otrzymywać wsparcie duchowe i odwagę w groźnych
sytuacjach. Jesteśmy w rękach kogoś, kto jest wszechmocny.
Nic nie wykracza poza Jego władzę i możliwości. On jest w
stanie troszczyć się o swój lud i chronić go bez względu na to,
jak trudne są okoliczności.

W zagrażających życiu sytuacjach, my Boże dzieci, ufamy
Panu i dlatego możemy doświadczać wprost niewymownego
uczucia pokoju, gdy spoczywamy w wiecznych ramionach
naszego wszechmogącego Boga. Tak jak Dawid możemy
powiedzieć: “Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim,
Bóg mój opoką moją, na której polegam”.  —Richard De Haan

KKiieeddyy  śśwwiiaatt  ddooookkoołłaa  rroozzppaaddaa  ssiięę,,
BBóógg  jjeesstt  sskkaałłąą  nnaa  kkttóórreejj  mmoożżeesszz  ssttaaćć..

DDzziieeńń  7733

TTRRZZĘĘSSIIEENNIIEE
ZZIIEEMMII!!
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 18:1-9

PPaann  sskkaałłąą  ii  ttwwiieerrddzząą
mmoojjąą  ii  wwyybbaawwiieenniieemm
mmooiimm,,  BBóógg  mmóójj  ooppookkąą
mmoojjąą,,  nnaa  kkttóórreejj  ppoolleeggaamm..
——PPssaallmm  1188::33
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Byłam wdową już od dwóch lat, nadal
jednak zmagałam się ze swoją stratą.

Każdego ranka moje życie modlitewne
sprowadzało się do jednego westchnienia:
“Panie, wiem, że nie powinnam się z tym
tak zmagać!” “A dlaczego nie?” —spytał
mnie pewnego rana Jego cichy głos.

Wtedy pojawiła się odpowiedź 
—nierozpoznana pycha! Przedtem
myślałam, że osoba z moją dojrzałością
duchową nie powinna borykać się z
bolesnymi wspomnieniami. Był to jed-
nak zupełnie śmieszny pogląd, bo prze-
cież nigdy przedtem nie byłam wdową i
dlatego właśnie potrzebowałam przeży-
wania na swój sposób, aby czegoś
ważnego nauczyć się od Boga, nawet,
gdyby tej nauce towarzyszyło rozpamię-
tywanie mojej straty.

W tym czasie usłyszałam opowieść o
pewnym mężczyźnie, który przyniósł do

domu kokon ćmy królewskiej, aby zobaczyć jak wydobywa się
z niego dojrzały owad. Kiedy ćma zmagała się z bardzo małym
otworem w kokonie, mężczyzna powiększył go trochę noży-
czkami. Ćma wydostała się z łatwością, ale jej skrzydła okazały
się zeschnięte. Zmaganie się owada z malutkim otworem
kokonu, to Boży sposób na wydzielenie z jego ciała do skrzydeł
pewnego płynu. Ten “miłosierny” zabieg nożyczkami, tak
naprawdę był czynem dość okrutnym.

Dwunasty rozdział listu Hebrajczyków opisuje chrześci-
jańskie życie, jako wysiłek wymagający dyscypliny, korygowa-
nia i ćwiczenia się w sprawiedliwości. Oczywiście, taki wysiłek
nie może się odbywać bez walki ze swoim ego oraz z grzechem.
Zmaganie się jest niekiedy dokładnie tym, czego nam potrzeba.
—Joannie Yoder

BBoożżee  kkaarraanniiee  zzaawwsszzee  jjeesstt  wwssppóółłcczzuujjąąccee,,  
nniiggddyy  ookkrruuttnnee..

DDzziieeńń  7744

CCZZYY ZZ CCZZYYMMŚŚ
SSIIĘĘ ZZMMAAGGAASSZZ??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Hebrajczyków 
12:1-17

ŻŻaaddnnee  kkaarraanniiee  nniiee  
wwyyddaajjee  ssiięę  cchhwwiilloowwoo
pprrzzyyjjeemmnnee  ..  ..  ..,,  ppóóźźnniieejj
jjeeddnnaakk  wwyyddaajjee  bbłłooggii
oowwoocc  sspprraawwiieeddlliiwwoośśccii..
——HHeebbrraajjcczzyykkóóww  1122::1111
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Jest pewna rzecz związana z byciem
rodzicem, która może trochę przer-

ażać. Tą rzeczą jest brak jakichkolwiek
gwarancji. Staramy się wpajać naszym
dzieciom prawdy Słowa Bożego, mod-
limy się, żeby przyjęły Jezusa jako 
osobistego Zbawiciela i zaczęły dla
Niego żyć. Jednak dzieci z pobożnych
rodzin, znane są często z tego, że
wszystko to odrzucają.

Coś takiego przydarzyło się synowi
Hezekiasza. Miał on swoje wady, ale
starał się służyć Bogu. Według 2
Królewskiej 33:13, ufał on Bogu
bardziej niż jakikolwiek inny król Judei.
Wydaje się logiczne, że jego syn
Manasses, który został królem w wieku
dwunastu lat, był świadom wiary swego
ojca. Manasses odwrócił się jednak od

Boga i “czynił to, co złe w oczach Pana” (2 Kronik 33:2).
Manasses uwikłał się w bałwochwalstwo, nierząd i czary.

Złożył nawet w krwawej ofierze swoich dwóch synów pod-
czas pogańskiego rytuału. Bóg jednak jeszcze z nim nie
skończył. Po tym jak zawleczono Manassesa w kajdanach do
Babilonu, zawołał on do Boga, który “wysłuchał jego błagania
i pozwolił mu wrócić do Jeruzalemu” (werset 13). Ostatecznie,
po latach buntu, opamiętał się i uznał, że “Pan jest Bogiem”.

Niektóre dzieci muszą pokonać dłuższą drogę do Boga niż
inne, ale przykład Manassesa pokazuje nam, że nigdy nie
powinniśmy rezygnować z walki o ludzi, którzy odwrócili się
od Boga.  —Dave Branon

RRooddzziiccee  ppoowwiinnnnii  wwsskkaazzyywwaaćć  ddrrooggęę  ddoo  BBooggaa,,  
jjeeśśllii  ddzziieeccii  mmaajjąą  jjąą  zznnaalleeźźćć  jjeeśśllii  ddzziieeccii..

DDzziieeńń  7755

UUPPAADDEEKK
MMAANNAASSSSEESSAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Kronik 33:1-20

WWtteeddyy  MMaannaasssseess  ppoozznnaałł,,
żżee  PPaann  jjeesstt  BBooggiieemm..
——22  KKrroonniikk  3333::1133
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Jakub zdawał sobie sprawę z niszczy-
cielskiej siły niekontrolowanego

języka, którego niekiedy używamy, jak
też związanych z nim zagrożeń. I nie
był w tym odosobniony. Wiele znanych
mężczyzn i kobiet z różnych epok i
kręgów kulturowych zalecało kon-
trolowanie naszej mowy. Dobrze opisu-
je to fragment dzieła, pióra nieznanego
greckiego autora: “Pozbawiony kości,
mały i delikatny język, potrafi
miażdżyć i zabijać”.

Perskie porzekadło natomiast mówi:
“Długi język, wczesna śmierć”.
Niekiedy przybiera ono inną formę:
“Nie pozwól, aby twój język obciął ci
głowę”. Podczas gdy arabski mędrzec
powiada: “Największym magazynem
dla języka jest serce” Hebrajska

maksyma głosi: “Stopy mogą się poślizgnąć, ale nie pozwól
na to swojemu językowi”. Ukoronowaniem ich wszystkich
niech będzie fragment Biblii: “Kto pilnuje swoich ust i swo-
jego języka, uchroni swoją duszę”.

Czyż należy dziwić się, że apostoł Jakub przyrównał język
do małego płomyka, który może podpalić las lub do
niewielkiego steru, który potrafi skierować  wielki statek tam,
gdzie chce kapitan?

O Panie, pomóż nam nauczyć się tej lekcji od ludzi
mądrych. Pomagaj nam powstrzymywać nasz język i nie
pozwalaj, aby wydostał się spod kontroli.  —Haddon Robinson

MMąąddrryy  jjeesstt  tteenn,,  kkttoo  wwiiee  ccoo  ppoowwiieeddzziieećć  
ii  kkiieeddyy  tteeggoo  nniiee  mmóówwiićć..

DDzziieeńń  7766

SSŁŁOOWWAA MMĘĘDDRRCCAA

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Jakub 3

KKttoo  ppiillnnuujjee  sswwooiicchh  uusstt  ii
sswwoojjeeggoo  jjęęzzyykkaa,,  uucchhrroonnii
sswwoojjąą  dduusszzęę  oodd  nniieejjeedd--
nneeggoo  nniieebbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa..
——PPrrzzyyppoowwiieeśśccii
SSaalloommoonnaa  2211::2233
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Wswojej książce pt. “Żyj z twoimi
emocjami” (“Live With Your

Emotions”), Hazen G. Werner cytuje
urywek listu kobiety, która straciła
nadzieję. Napisała: “Przez wiele lat
drogę mego życia blokował podły i
odrażający grzech. Moja dusza była
zasnuta ciemnością i czułam, że już
nigdy nie wydostanę się z niej.
Pewnego wieczoru, pogrążona w roz-
paczy, poczułam impuls, aby
powiedzieć: “Panie, mimo wszystko,
dziękuję Ci” i przez moment jakbym
widziała światło. Powiedziałem sobie:
“To chyba właściwa droga”! Zaczęłam
Mu coraz bardziej dziękować, a
światłość coraz bardziej rozprzestrzeni-
ała się. Uwalnianie mnie od  ciężaru
trwało cały wieczór”.

To, czego ta kobieta doznała, z pozoru przypadkowo,
psalmista Dawid znał z własnego doświadczenia. Przekonał
się, o istnieniu potężnej prawdy pomagającej uporać się nawet
z najcięższymi próbami. Zwracając wzrok duszy w stronę
Nieba, uznał on Boga za niewyczerpalne źródło nadziei.
Odpowiedź Dawida nie była jednak bierna. Rozmawiał z
samym sobą, zmagał się ze swoją duszą, nakłaniał siebie
samego do zaufania Bogu i postanowił, że mimo wszystko
będzie chwalił Pana za Jego pomoc (Psalm 42:5)

Zniechęcony? Powiedz sobie, to samo co Dawid: “Zaufaj
Mu”. Chwal go. To może rzucić promień nadziei na otaczającą
cię ciemność, który zaprowadzi cię do światła.  —Dennis De Haan

NNaaddzziieejjaa,,  jjaakk  kkoottwwiiccaa  ——  ttrrzzyymmaa  ssiięę  nniieewwiiddzziiaallnneeggoo..

DDzziieeńń  7777

BBÓÓGG NNAADDZZIIEEII

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 42

AA  BBóógg  nnaaddzziieeii  
nniieecchhaajj  wwaass  nnaappeełłnnii
wwsszzeellkkąą  rraaddoośścciiąą  ii  
ppookkoojjeemm  ww  wwiieerrzzee..
——RRzzyymmiiaann  1155::1133
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Misjonarz mieszkający w Afryce,
idąc do pewnej wioski, doszedł

do wąskiej, wartkiej rzeki, która akurat
wylewała się z brzegów. Wszystkie
mosty zostały zerwane przez jej rwące
wody. Misjonarz bardzo potrzebował
przedostać się na drugi brzeg, padł
więc na kolana i poprosił Boga o jakieś
rozwiązanie. Wtedy usłyszał potężny
huk. Masy wody podmyły i przewró-
ciły ogromne drzewo, które legło
dokładnie w poprzek nurtu.

Podziękował Bogu za odpowiedze-
nie na modlitwę. Wierzył, że doświad-
czył cudu. Co by jednak było, gdyby
opowiedział o tym zdarzeniu niechrześ-
cijanom? Prawdopodobnie powiedzieli-
by, że upadek drzewa był zjawiskiem
naturalny a że nastąpił akurat w tym

czasie, to zwykły zbieg okoliczności.
Jestem przekonany, że to przewrócenie się drzewa było

odpowiedzią na modlitwę. Bóg często reaguje na nasze prośby
tak, że tylko ci, którzy mają duchowy wgląd w sytuację, widzą
w tym Boże działanie.

Weźmy Nehemiasza. Stojąc przed królem cicho modlił się.
Krótki czas później odszedł sprzed oblicza króla Artakserksesa
ze wszystkim, czego potrzebował do odbudowy murów Jero-
zolimy i pomocą powracającym Żydom. Jeśli nie był to jawny
cud, to można mówić o nagłej i niespodziewanej hojności
króla. Czy ktoś jednak na niego wpłynął? Tak, wpłynął na
niego Bóg. Dlaczego? Dlatego, że Nehemiasz się modlił.

Bóg odpowiada na modlitwy. Więc módl się!  —Herb Vander Lugt

MMooddlliittwwaa  wwpprraawwiiaa  ww  rruucchh  RRęękkęę,,  kkttóórraa  ppoorruusszzaa  śśwwiiaatteemm..

DDzziieeńń  7788

PPOO PPRROOSSTTUU
ZZBBIIEEGG
OOKKOOLLIICCZZNNOOŚŚCCII??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Nehemiasz 2:1-8

PPoommooddlliiłłeemm  ssiięę  wwiięęcc  
ddoo  BBooggaa  nniieebbiiooss  ..  ..  ..  ii
kkrróóll  ddaałł  mmii  jjee..
——NNeehheemmiiaasszz  22::44,,88
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Wiele lat temu, po wygłoszonym
kazania w mieście Altoona w

Pensylwani, zostałem zaproszony do
pewnego domu na poczęstunek. Kiedy
tam dotarłem, zorientowałem się, że to
jednak coś w rodzaju obfitej kolacji.

Podczas, gdy goście jedli z kuchni
przyszła gospodyni, żeby sprawdzić
czy wszystkiego jest pod dostatkiem.
Wychodząc powiedziała: “Kiedy to
skończycie, w kuchni jest więcej”.

To powiedzenie holenderskich
rodzin z Pensylwanii było innym
sposobem stwierdzenia: “Kiedy to, co
masz już wyszło, jest tego więcej tam,
skąd przyszło”.

To była miła świadomość. Jednak o
ile wspanialsza byłaby ona w sferze
duchowej. Niezależnie od tego, jak

znaczna jest nasza potrzeba i jak bardzo korzystaliśmy już z
niebiańskich zasobów, nadal “będzie więcej, gdy nam się
skończy”. Boża miłość i moc nie znają granic, jego łaska nie
da się zmierzyć, a jego zaopatrzenie jest niewyczerpalne.

Apostoł Paweł w liście do zboru w Efezie, przypomina, że
Bóg “według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej
uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym
myślimy” (3:20).

Dziękując Bogu za Jego niewyczerpalne zaopatrzenie,
możemy Mu zawierzyć, że nie ustanie ono również w
przyszłości. Pamiętajmy, “Kiedy to skończycie, będzie
więcej”!  —Richard De Haan

NNaasszzee  ppoottrrzzeebbyy  nniiggddyy  nniiee  wwyycczzeerrppiiąą  BBoożżyycchh  zzaassoobbóóww..

DDzziieeńń  7799

JJEESSTT CCOOŚŚ WWIIĘĘCCEEJJ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Filipian 4:10-19

AA  BBóógg  mmóójj  zzaassppookkooii
wwsszzeellkkąą  ppoottrrzzeebbęę  
wwaasszząą  wweeddłłuugg  bbooggaaccttwwaa
sswweeggoo  ww  cchhwwaallee,,  ww
CChhrryyssttuussiiee  JJeezzuussiiee..
——FFiilliippiiaann  44::1199
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Po tym, jak Bóg uwolnił naród
Izraelski od egipskich ciemiężców,

Mojżesz przypomniał, że Bóg obiecał
im ziemię Kananejczyków (II Mojż.
13:11). To przyrzeczenie powinno być
nadzieją nawet w najtrudniejszych
momentach ich wędrówki przez
pustynię. Gdy jednak znaleźli się
pomiędzy wybrzeżem Morza Czer-
wonego, a wojskami Egipcjan, ich
wiara gwałtownie osłabła.

Czytamy— “I szemrali wszyscy syn-
owie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i
Aaronowi. I mówił cały zbór do nich:
Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na
tej pustyni obyśmy pomarli!” (14:2).
Mimo, że sytuacja wyglądała groźnie,
to był właśnie czas,  kiedy powinni byli
wierzyć, że Bóg ich wyratuje. Pomimo

braku  wiary, Bóg rozdzielił wody morza i uchronił ich przed
nadciągającym wojskiem. Dopiero wtedy Izraelici zaczęli bać
się Boga i wierzyć Mu (werset 31).

Bóg dał obietnicę również i nam. On powiedział: “Nigdy
was nie opuszczę, ani nie zapomnę” (Hebr. 13:5). Jednak
niekiedy tak podchodzimy do prób, przez które musimy prze-
chodzić, jakby On nas opuścił. Bóg zapewnia, że o cokolwiek
Go poprosimy zgodnie z Jego wolą, On nam da (I Jan 5:14).
My natomiast staramy się walczyć z naszymi problemami
sami, nie powierzając ich Bogu.

W sytuacjach, gdy mamy wielkie kłopoty, powinniśmy
polegać na Bożych obietnicach. Właśnie tak wzmacnia się
nasza wiara!  —Dave Branon

RRoozzwwiiąązzuujj  żżyycciioowwee  pprroobblleemmyy,,  
uuffaajjąącc  BBoożżyymm  oobbiieettnniiccoomm..

DDzziieeńń  8800

KKIIEEDDYY WWIIEERRZZYYĆĆ

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Mojżeszowa 14:10-
14; 21-31

II  uukkaazzaałł  ssiięę  PPaann
AAbbrraammoowwii  ii  rrzzeekkłł::
ZZiieemmiięę  ttęę  ddaamm  
ppoottoommssttwwuu  ttwweemmuu..
WWtteeddyy  zzbbuuddoowwaałł  ttaamm
oołłttaarrzz  PPaannuu,,  kkttóórryy  
mmuu  ssiięę  uukkaazzaałł..
——11  MMoojjżżeesszzoowwaa  1122::77
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Brzmi to dość niewiarygodnie, 
ale Alexander Whortley mieszkał 

w mini-przyczepie kempingowej do 
dnia swojej śmierci w wieku lat
osiemdziesięciu. Miała ona wymiary 93
cm x 124 cm x 155cm. Była wykonana
z drewna, miała metalowy dach i mieś-
ciła właściciela wraz ze skromnym
dobytkiem. Niezależnie od tego gdzie
pracował, Whortley postanowił spędzić
życie w tym ciasnym pomieszczeniu,
mimo, że mógł sobie pozwolić na
znacznie większe.

Prawdopodobnie nikt z nas nie zde-
cydował się dotąd, by żyć w pudełku.
Zwłaszcza, gdy dostępne są pomiesz-
czenia nieco większe. Czy nie
wciskamy jednak siebie w wąskie
pudełka innego rodzaju? Może jesteśmy
przytłoczeni naszą niechęcią do prze-
baczania, goryczą albo jakimiś

grzesznymi nawykami? Czy nie jesteśmy wciśnięci pomiędzy
ciasne ściany przez naszą niewiarę wraz z jej wąskim spojrze-
niem na świat? Czy w naszym polu widzenia jest tylko ten
mały świat i to krótkie ziemskie życie, jakby to było pod-
sumowaniem całej naszej egzystencji? Czy takie wąskie jak
trumna spojrzenie, nie dławi nadziei na wieczność?

Bóg chce, żebyśmy żyli radością Jego niezmierzonej mocy,
byli świadomi bezpieczeństwa, jakie daje Jego ochrona oraz
błogosławieństwa Jego łaski, jak to opisuje psalmista we frag-
mencie Biblii na dzisiejsze rozważanie. Nawołuje nas do
zamieszkania w przestronnym przybytku wiary i wolności w
Chrystusie. Aby tak się stało, musimy jednak wynieść się z
naszych duchowych pudeł i porzucić zwątpienie, winę oraz
strach,  które przytłaczają nasze dusze.  —Vernon Grounds

ŚŚcciiaannaa  nniieewwiiaarryy  ppoowwssttrrzzyymmuujjee  nnaass  oodd  cciieesszzeenniiaa  ssiięę  
oottwwaarrttyymmii  pprrzzeessttrrzzeenniiaammii  BBoożżeejj  łłaasskkii..

DDzziieeńń  8811

CCZZYY ŻŻYYJJEESSZZ WW
PPUUDDEEŁŁKKUU??
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 84

NNiiee  ooddmmaawwiiaa  tteeggoo,,  ccoo
ddoobbrree  ttyymm,,  kkttóórrzzyy  żżyyjjąą  
ww  nniieewwiinnnnoośśccii..
——PPssaallmm  8844::1111
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Wksiążce pt. „Pamiętnik angiel-
skiego opiumisty” (“Confessions

of an English Opium Eater”), Thomas
De Quincey wspomina kaznodzieję,
którego słuchał w dzieciństwie i ocenił
jako “dobrego, ale nie gorliwego”.
Następnie, pisze o innym kaznodziei,
którego lubił, cenił i podziwiał:
“usłyszałem jak cytuje pewien dwu-
wiersz, który wydał mi się niesamowity
. . . Został on napisany przez wybitnego,
nie mającego chyba sobie równych w
XVII wieku, chrześcijańskiego mówcę
Richarda Baxtera . . . Potem Baxter w
ten sposób opisuje styl wygłaszanych
przez siebie płomiennych kazań:
“Zwiastowałem tak, jakbym nie miał
pewności, czy jeszcze kiedykolwiek
będę mógł zwiastować, tak, jak umiera-

jący drugiemu konającemu.”
Baxter nie tylko szczerze trwał w swojej wierze w Chrystusa,

ale posiadał w sobie gorliwość i zapał, skłaniające go do
głoszenia Ewangelii innym.

Słowa “Biada mi jeślibym Ewangelii nie zwiastował!”
miały dla Pawła prawdopodobnie dwojakie znaczenie. Nie
tylko odczuwał potrzebę głoszenia przesłania o Jezusie, ale
obawiał się też głosić czegokolwiek innego jak Ewangelię.

To było istotą służby Pawła i jest też wyjaśnieniem,
dlaczego był  w stanie wywierać tak silny wpływ na ludzi; ze
względu na Boga. Paweł był zdolny zrobić wszystko oprócz
grzechu, aby pozyskać ludzi dla Jezusa Chrystusa. Odczuwał
ogromny zapał do głoszenia Ewangelii i wiedział, że ludzie
muszą ją usłyszeć.  —Haddon Robinson

CCzzyy  mmyy  cczzuujjeemmyy  ttoo  ssaammoo,,  ccoo  oonn??
CCii,,  ccoo  kkoocchhaajjąą  JJeezzuussaa,,  kkoocchhaajjąą  tteeżż  zzgguubbiioonnyycchh..

DDzziieeńń  8822

SSZZCCZZEERRYY
II UUCCZZCCIIWWYY

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
1 Kor. 9:13-23

BBiiaaddaa  mmii,,  
jjeeśślliibbyymm  eewwaannggeelliiii  
nniiee  zzwwiiaassttoowwaałł..
——11  KKoorr..  99::1166
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Praca w charakterze pracownika 
socjalnego często przyciąga

młodych ludzi, którzy chcą pomagać
innym. Z upływem czasu, wielu z nich
staje się, jak to opisują psycholodzy,
“wewnętrznie wypalonymi dobrymi
Samarytanami”. Po wysłuchaniu ogro-
mu problemów od osób, którym próbu-
ją pomóc, dochodzą do momentu,
kiedy nie mogą już tego znieść. Doty-
czy to głównie lekarzy, duszpasterzy,
psychiatrów i policjantów. Aby ocaleć
emocjonalnie, muszą albo zrezyg-
nować ze służby, przestać przejmować
się potrzebującymi, albo „wziąć się w
garść” i dostosować .

Jako chrześcijanie, również możemy
się w pewien sposób “wypalić”, bo
pomoc innym zawiera się w naszym

powołaniu. Nie można stale „nosić” cierpienia innych, bez
zapłacenia pewnej osobistej ceny. Jeśli zrezygnujemy z poma-
gania innym, nie robimy tego, co nakazał Chrystus. Jeśli
robimy to bez zaangażowania i miłości, nie idziemy już Jego
śladem. Możemy jednak dokonać zmiany, która ogromnie
zmniejszy ciężar, jaki dźwigamy. Tak jak Mojżesz, który 
zastosował się do rady swego teścia i zaczął dzielić się 
obowiązkami z innymi, musimy uznać nasze osobiste
ograniczenia i nauczyć się działać z umiarem i sensem.

Niektórzy chrześcijanie sądzą, że prawdziwa duchowość
polega na  intensywnym eksploatowaniu siebie, aż “zużyjemy
się dla Pana”. Jednak zgodnie z Biblią, mądrzejszym jest 
dostosować się do naszej służby. Wtedy zniknie zagrożenie, 
że staniemy się “wypalonymi Samarytanami”.  —Mart De Haan

PPłłoommiieennnnee  sseerrccee  mmuussii  bbyyćć  
kkoonnttrroolloowwaannee  pprrzzeezz  mmąąddrrąą  ggłłoowwęę..

DDzziieeńń  8833

WWYYPPAALLOONNYY
DDOOBBRRYY
SSAAMMAARRYYTTAANNIINN

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Mojżeszowa 
18:13-27

MMęęcczzyysszz  ssiięę  zzaarróówwnnoo  ttyy,,
jjaakk  ii  tteenn  lluudd,,  kkttóórryy  jjeesstt  zz
ttoobbąą,,  bboo  sspprraawwaa  ttaa  jjeesstt
zzaa  ttrruuddnnaa  ddllaa  cciieebbiiee..
——22  MMoojjżżeesszzoowwaa  1188::1188
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“Chodzenie w miłości” oznacza
nieustanne spełnianie drobnych,

uprzejmych uczynków, które czynią
życie innych bardziej znośne i popraw-
iają jego jakość.

Jeden z praktycznych sposobów
wyrażania miłości, kosztuje tylko tyle,
co cena znaczka pocztowego, arkusza
papieru, tuszu i odrobiny wysiłku
myślowego.

Na pewno każdy z nas odczuwał
kiedyś wewnętrzny przymus napisania
do kogoś listu — nieoczekiwanego kon-
taktu, który rozjaśniłby czyjś dzień.
Mógł to być jakiś wyraz uznania, troski
albo pochwała za zrobienie czegoś
dobrego. Zbyt często nasz list nie zosta-
je wcale napisany, a impuls naszego
serca nie uzewnętrzniony. Przekonuje-

my wtedy siebie, że to z braku czasu lub że nasz list i tak nie
miałby znaczenia.

Młody pastor ucieszył się z kartki, którą dostał od pewnego
wziętego architekta z swojego zboru. Na kartce było nie wiele
słów: “Twoje kazanie zastało mnie tam, gdzie byłem w
niedzielę —na rozdrożu pomiędzy dezorientacją a zranieniem.
Dzięki za to, co głosiłeś!” Te kilka słów zastało pastora tam,
gdzie by —na przecięciu zniechęcenia i cierpienia— i zachę-
ciło do dalszego wykonywania służby. Napisanie takiej wiado-
mości nie trwa dłużej niż pięć minut.

Czy przychodzi ci na myśl ktoś, kto potrzebuje słów otuchy,
podziękowania albo po prostu przypomnienia, że modlisz się 
o niego? Dzisiaj “pójdź w miłości” do skrzynki pocztowej.  
—Haddon Robinson

NNaa  mmiiłłyy  cczzyynn  ppoottrrzzeebbaa  ttyyllkkoo  cchhwwiillii,,  
aa  sskkuutteekk  mmoożżee  ttrrwwaaćć  pprrzzeezz  ccaałłee  żżyycciiee..

DDzziieeńń  8844

LLIISSTTYY MMIIŁŁOOSSNNEE

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Efezjan 4:25-5:2

II  cchhooddźźcciiee  ww  mmiiłłoośśccii,,  jjaakk
ii  CChhrryyssttuuss  uummiiłłoowwaałł  wwaass..
——EEffeezzjjaann  55::22
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Znam chrześcijańskie rodziny, które
praktykowały zwyczaj czytania

Biblii po kolacji. Robiły to wg kole-
jności  ksiąg, czytając jeden lub dwa
rozdziały każdego wieczora. Zaczynali
od pierwszej Mojżeszowej, aby kiedyś
skończyć na Objawieniu, nie pomijając
żadnego fragmentu. Czytali głośno
nawet biblijne rodowody z ich trudny-
mi do wypowiedzenia imionami.

Można by poddawać w wątpliwość
zasadność takiego czytania małym
dzieciom, niemniej umożliwiało ono
zapoznanie się z całością Biblii wszys-
tkim członkom rodziny. Pokazywało
też dzieciom już w najmłodszym
wieku, czym są duchowe upadki i
wzloty oraz uczyło ich rozróżniania
dobra i zła.

Jeśli nigdy tego nie robiłeś, to może zdecyduj się na swój
własny program czytania Biblii metodą księga po księdze, czy
to w gronie rodzinnym, czy w trakcie indywidualnych
rozważań. Istnieją dwa przekonujące powody dla wybrania
takiego właśnie sposobu jej lektury. Jednym z nich jest
stwierdzenie apostoła Pawła, że całe Pismo jest natchnione
przez Boga i pożyteczne do czytania (II Tym. 3:16). Drugim,
jest świadectwo chrześcijan, których życie zostało zmienione
przez takie właśnie czytanie.

Czytaj Boże Słowo “od deski do deski”, a zaczniesz
dostrzegać odsłaniający się przed tobą plan zbawiającej  łaski
Bożej. Przekonasz się też, że byłeś obiektem Jego miłości
zanim się jeszcze zdążyłeś narodzić. Jak zrobisz to raz,
będziesz chciał robić to zawsze.  —Vernon Grounds

CCii,,  kkttóórrzzyy  cczzyyttaajjąą  BBiibblliięę  ppoowwiieerrzzcchhoowwnniiee,,
nniiggddyy  ssiięę  ww  nniieejj  nniiee  rroozzssmmaakkuujjąą..

DDzziieeńń  8855

WW  CCAAŁŁOOŚŚCCII

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Psalm 119:97-112

CCaałłee  PPiissmmoo  pprrzzeezz  
BBooggaa  jjeesstt  nnaattcchhnniioonnee  
ii  ppoożżyytteecczznnee  ddoo  nnaauukkii,,
ddoo  wwyykkrryywwaanniiaa  bbłłęęddóóww,,
ddoo  ppoopprraawwyy,,  ddoo
wwyycchhoowwyywwaanniiaa  ww  
sspprraawwiieeddlliiwwoośśccii..
——22  TTyymmootteeuusszzaa  33::1166
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Om Seng była starszą kobietą z
Kambodży. Została wdową, a pon-

adto długa i okrutna wojna rozdzieliła ją
z dziećmi. Gdy przyszła do izby
przyjęć, szpitala prowadzonego przez
misjonarzy w obozie dla uciekinierów
w Tajlandii, spytała czy może widzieć
się z “doktorem Jezusem”. Narzekała na
ogromny ból oczu i nękały ją kosz-
marne wspomnienia okropieństw wojny
i widoku śmierci.

Mimo, że miała na sobie białą szatę
buddyjskiej zakonnicy, to bardzo bała
się tego, co czeka ją po śmierci.
Lekarze zdiagnozowali dolegliwość jej
oczu i wyleczyli ją. Z ogromnym zain-
teresowaniem słuchała opowieści mis-
jonarzy o Doktorze Jezusie, zaufała Mu
i odnalazła w Nim również uzdrowie-

nie duchowe.
Om Seng stała się entuzjastycznym świadkiem Chrystusa 

w obozie uciekinierów i założyła chrześcijańską wspólnotę 
w swojej bambusowej chatce. Gdy nadszedł czas jej powrotu
do Kambodży, trzydzieści siedem osób przyjęło chrzest. Seng
była wdzięczna za wszystko, co zrobił Bóg, ale niepokoiła się,
jak to będzie po jej powrocie do kraju. Czy będzie mogła bez
przeszkód uwielbiać Boga, czy też czekają ją prześladowania?
Jej obawy zamieniły się w pokój, kiedy uświadomiła sobie, że
Doktor Jezus powróci tam razem z nią.

Jezus zawsze jest po naszej stronie, jako Zbawca, Obrońca i
Pomocnik. Co za wspaniała sytuacja!  —Herb Vander Lugt

NNiiee  mmuussiisszz  oobbaawwiiaaćć  ssiięę  ddookkąądd  iiddzziieesszz,,  
ggddyy  wwiieesszz,,  żżee  iiddzziiee  zz  TToobbąą  BBóógg..

DDzziieeńń  8866

DDOOKKTTOORR JJEEZZUUSS

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Hebrajczyków 13:1-9

NNiieecchh  żżyycciiee  wwaasszzee
bbęęddzziiee  wwoollnnee  oodd  cchhccii--
wwoośśccii;;  ppoopprrzzeessttaawwaajjcciiee
nnaa  ttyymm,,  ccoo  ppoossiiaaddaacciiee;;
ssaamm  bboowwiieemm  ppoowwiieeddzziiaałł::
NNiiee  ppoorrzzuuccęę  cciięę  aannii  cciięę
nniiee  ooppuusszzcczzęę..
——HHeebbrraajjcczzyykkóóww  1133::55
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Czy byłeś kiedyś w panoramicznym
kinie typu IMAX? Ja osobiście

lubię te wielkie sale, z ekranami 7 x 26
metrów. Kiedy gasną światła, zaczyna
się prawdziwa podróż. Kiedy film w
systemie IMAX pojawia się na ekranie,
sprawia, że czujesz się jakbyś leciał
promem kosmicznym albo przelatywał
odrzutowcem przez Wielki Kanion.

Ostatnio wraz z rodziną byłem w
takim kinie, w pewnym wielkim parku
rozrywki. Po filmie, zostaliśmy
zaskoczeni pokazem reklamy koncertu
rockowego, który miał się właśnie 
tam odbyć, w wykonaniu grupy znanej
z niemoralnych zachowań. Gdy
wychodziliśmy z kina, nasza ośmiolet-
nia Melissa powiedziała: “Jak zaczęli
grać tą muzykę, to zamknęłam oczy i

zaczęłam śpiewać ‘Jezus mnie kocha’”.
Jako zapobiegliwi rodzice, którzy starają się uchronić 

dzieci od demoralizującego wpływu mediów, byliśmy z 
reakcji Melissy dumni. Mimo, że jej wtedy przed niczym nie
ostrzegaliśmy, ona rozpoznała coś, co było nie do przyjęcia i
wiedziała, jak to odeprzeć — poprzez skoncentrowanie się na
Jezusie. Jako rodzice powinniśmy być podobnie czujni i
podobnie reagujący.

Panie, pomagaj nam brzydzić się złem i odwracać się od
niego, gdziekolwiek się się pojawi. I pomagaj nam skupiać
nasze myśli na Tobie, gdy chcemy “trzymać się tego, co
dobre.”  —Dave Branon

AAbbyy  uucciieecc  oodd  ppookkuussyy,,  uucciieekkaajj  ddoo  BBooggaa..

DDzziieeńń  8877

JJAA NNAA TTOO
NNIIEE PPAATTRRZZĘĘ!!
PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Rzymian 12:9-21

MMiiłłoośśćć  nniieecchh  bbęęddzziiee
nniieeoobbłłuuddnnaa..  BBrrzzyyddźźcciiee
ssiięę  zzłłeemm,,  ttrrzzyymmaajjcciiee  
ssiięę  ddoobbrreeggoo..
——RRzzyymmiiaann  1122::99
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Rok temu odwiedziłem pewien
piękny, zabytkowy kościół w New

Holland, w stanie Pensylwania. Za
budynkiem kościelnym jest stary i
zapuszczony cmentarz, na którym są
groby przedstawicieli trzech różnych
wyznań.

Któregoś dnia zabrzmi Boża trąba, z
Nieba da się słyszeć okrzyk i wszyscy,
którzy umarli w Chrystusie, zarówno
pogrzebani tu, jak i w każdym innym
miejscy na ziemi, powstaną jako jeden
olbrzymi zbór, aby być z Panem (I
Tesaloniczan 4:16:17). Nie będzie
faworyzowana żadna kościelna deno-
minacja i jeden wielki Kościół, ciało
Chrystusa, zostanie w końcu zjednoc-
zone. Autentyczna wiara w Chrystusa
będzie czynnikiem scalającym, który

usunie wszelkie wyznaniowe różnice i podziały. Wtedy
wszyscy połączymy się w jednym potężnym hymnie chwały
dla naszego Pana i Zbawiciela.

Mając taką perspektywę, potraktujmy poważnie słowa apos-
toła Pawła o jedności, zawarte we fragmencie Pisma na dzisi-
aj. Duch Święty może użyć różnic, jakie istnieją w Kościele,
aby pomogły nam w utwierdzaniu naszej wiary, w badaniu
Słowa Bożego oraz w kochaniu i szanowaniu tych chrześcijan,
z którymi się zasadniczo nie zgadzamy.

Ojcze, pomagaj nam patrzeć na innych chrześcijan oczami
Chrystusa, bo pewnego dnia połączymy się z nimi w jedno.  
—Dennis De Haan

NNaasszz  zzwwiiąązzeekk  zz  JJeezzuusseemm,,  
ttoo  ppooddssttaawwaa  ddoo  nnaasszzeejj  jjeeddnnoośśccii  zz  iinnnnyymmii..

DDzziieeńń  8888

KKIIEEDDYYŚŚ WWSSZZYYSSCCYY
BBĘĘDDZZIIEEMMYY JJEEDDNNOO

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Efezjan 4:1-6

SSttaarraajjąącc  ssiięę  zzaacchhoowwaaćć
jjeeddnnoośśćć  DDuucchhaa  ww  
ssppóójjnnii  ppookkoojjuu::
——EEffeezzjjaann  44::33
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20 października 1968 roku o godzi-
nie dziewiętnastej, kilka tysięcy

widzów pozostało jeszcze na stadionie
olimpijskim w Mexico City. Był już
prawie zmierzch. Ostatni z mara-
tończyków mijał właśnie linię mety.

Naraz widzowie usłyszeli wycie
syren policyjnych. Kiedy skierowali
wzrok ku bramie stadionu, zobaczyli
jak wbiega na niego zawodnik w
barwach Tanzanii. Nazywał się John
Stephen Akhwari. Był ostatnim z
zawodników, który ukończył ten 42-u
kilometrowy maraton. Zranił sobie nogę
padając na trasie, rana krwawiła ale
została pośpiesznie zabandażowana. Na
ostatnim okrążeniu biegł silnie utykając.

Widzowie poderwali się z miejsc,
zaczęli mu bić brawa, jakby był

zwycięzcą. Po tym jak minął metę, został przez kogoś 
zapytany dlaczego w trakcie biegu nie zrezygnował z dalszej
walki. Jego odpowiedź była prosta: “Mój kraj nie wysłał mnie
siedem tysięcy mil dalej, abym bieg rozpoczął, lecz abym 
go ukończył.”

Nie wszyscy bohaterowie otrzymują medale. Jednak ci,
którzy podobnie jak apostoł Paweł, wiernie żyją dla Chrystusa,
wiedzą, że pewnego dnia otrzymają koronę sprawiedliwości
(II Tym. 4:8). Bóg, sprawiedliwy sędzia, nagrodzi wszystkich
którzy wyczekują powrotu Jezusa, są Mu wierni pomimo trud-
ności, i którzy ukończą bieg.  —Haddon Robinson

DDoobbrrzzee  wwyykkoonnaajj  pprraaccęę  ddllaa  BBooggaa,,  aabbyyśś  uussłłyysszzaałł::  
““DDoobbrrzzeeśś  uucczzyynniiłł,,  ssłłuuggoo  wwiieerrnnyy””..

DDzziieeńń  8899

ZZAAKKOOŃŃCCZZYYĆĆ
BBIIEEGG

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
2 Tymoteusza 4:6-18

DDoobbrryy  bbóójj  bboojjoowwaałłeemm,,
bbiieegguu  ddookkoonnaałłeemm,,  wwiiaarręę
zzaacchhoowwaałłeemm;;
——22  TTyymm..  44::77
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Kiedyś nie tolerowałem ludzi, którzy
uważają, że na temat Biblii wiedzą

więcej niż inni. Zwykle lubią się tą
wiedzą popisywać, korygując czyjeś
postępowanie. W moim sercu byłem
bardzo skory do potępiania takich osób
i nie zawsze zachowywałem te opinie
tylko dla siebie.

Ku mojemu zmartwieniu, odkryłem,
że robiłem te same rzeczy, którymi
gardziłem u innych. Im bardziej poz-
nawałem Biblię, tym bardziej wbijałem
się w pychę.

Po pewnym czasie zaszła we mnie
też inna zmiana. Zauważyłem, że mam
więcej zrozumienia i współczucia
wobec ludzi podobnych do mnie.
Uświadomiłem sobie, że powoduje
nimi to samo, co w moim przypadku,

niskie poczucie wartości i wynikająca z tego drażliwość, chęć
imponowania, myląco wyglądające na pychę.

We fragmencie Pisma na dzisiaj znajdujemy naczelną
zasadę: zamiast być skorymi do wytykania komuś grzechów,
powinniśmy raczej oceniać grzechy własne — “belki w
naszym życiu”. To bolesny proces ale czyni, że jesteśmy
bardziej cierpliwi i wrażliwi w relacjach z innymi ludżmi.

Panie, pomóż mi osądzać siebie zanim ocenię innych.
Uczyń mnie tak współczującym, jak Ty jesteś współczującym
dla mnie.  —Dave Egner

NNiiee  śśppiieesszz  ssiięę  zz  oocceenniiaanniieemm  iinnnnyycchh,,
aallee  ii  nniiee  cczzeekkaajj  zz  oossąąddzzaanniieemm  ssiieebbiiee  ssaammeeggoo..

DDzziieeńń  9900

KKIIEEDDYY
OOCCEENNIIAANNIIEE JJEESSTT
SSŁŁUUSSZZNNEE

PPRRZZEECCZZYYTTAAJJ::
Mateusz 7:1-6

OObbłłuuddnniikkuu,,  wwyyjjmmiijj
nnaajjppiieerrww  bbeellkkęę  zz  ookkaa
sswweeggoo,,  aa  wwtteeddyy  
pprrzzeejjrrzzyysszz,,  aabbyy  wwyyjjąąćć
źźddźźbbłłoo  zz  ookkaa  bbrraattaa
sswweeggoo..    ——MMaatteeuusszz  77::55
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RReelliiggiiaa  jjeesstt  rrzzeecczząą  wwaażżnnąą
Biblia mówi wiele o różnych religijnych praktykach, które wska-
zują na Boga lub pomagają nam wyrażać nasz stosunek do
Niego. Zarówno Stary jak i Nowy Testament pełne są opisów
religijnych przepisów, zasad, wierzeń i rytuałów. Jeśli myśląc o
religii, mamy na uwadze działania lub zachowania wskazujące
na wiarę w Boga, szacunek do Niego i pragnienie zadowolenia
Go, to pewnym jest, że ta religia obejmuje:

• pewien model doktryny i zbiór przekonań (Tytus 2:1)
• wspólne wielu ludziom doświadczenia (Dzieje Apost.

2:37-47; Hebr. 10:25)
• uzewnętrznianie tkwiącej wewnątrz człowieka wiary 

(1 Jana 3:17:18) 
RREELLIIGGIIAA JJEESSTT BBEEZZWWAARRTTOOŚŚCCIIOOWWAA

Poleganie na widocznych dla oka działaniach, aby podobać się
Bogu, mija się z celem. Czy to przed nawróceniem, czy też po
nim, żadna ilość religijnej wiedzy lub religijnych praktyk nie jest
w stanie zapewnić nam zbawienia. Ta wiedza lub stosowane
praktyki są tylko sposobem wyrażania naszej osobistej wiary w
Chrystusa. Mając to na uwadze powinniśmy unikać:

• prób „zasłużenia” na zbawienie (Efezjan 2:8-10).
• prób doskonalenia się w oparciu o własne siły 

(Galacjan 3:1-3) 
• wszystkiego, co usuwa Jezusa z centrum naszego życia

(Kolosan 2:6-8).
Religia może być niebezpieczna nie dlatego, że jest czymś z
natury złym, ale, że często wydaje się na tyle dobra, że odciąga
naszą wiarę od Chrystusa. Wtedy wykazujemy tendencję do
rezygnacji z ufania w to, co może zrobić dla nas Chrystus i
zastępowania tym, co możemy zrobić dla siebie sami.

Fragmenty z broszury Religion Or Christ:
What’s The Difference? (Religia, czy Chrystus: Jaka różnica?) (Q0206).

Copyright ©1991, 1995 RBC Ministries.
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TTeesstt  nnaasszzeejj  rreelliiggiijjnnoośśccii
Wyobraź sobie, że masz złożyć wniosek o dostanie się do Nieba.
Jakie z twoich kwalifikacji byś tam wyliczył?

• zawsze wierzyłem w Boga.
• jestem uważany za osobę religijną.
• starałem się prowadzić przykładne życie.
• zostałem ochrzczony.
• uczęszczam do Kościoła.
• nie uczyniłem nic naprawdę złego.
• mam przyjaciół, którzy mogą za mnie poręczyć.

Jeśli na swojej aplikacji do Nieba wymieniłbyś jakąkolwiek z tych
kwalifikacji, oznaczałoby to, że nie rozumiesz, jak bezużyteczna
jest sama religijność. Jedyne podanie, jakie Niebo mogłoby zaak-
ceptować musiałoby wymieniać takie twoje kwalifikacje jak:

• nie mogę się wykazać żadną własną zasługą.
• od urodzenia jestem grzesznikiem.
• udaję się do Nieba nie w moim imieniu, ale w

imieniu Chrystusa.
• wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga i moim 

Zbawicielem.
• przyjąłem Jego ofiarę za moje grzechy.
• wierzę, że powstał z martwych.
• zawierzyłem Jezusowi w kwestii mojego zbawienia.

Taka właśnie ufność wykazywał apostoł Paweł, który czyniąc roz-
różnienie pomiędzy religią, a Chrystusem napisał: „Albowiem
łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem 
jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków,
do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili” 
(Efezjan 2:8-10).

Fragmenty z broszury Religion Or Christ:
What’s The Difference? (Religia, czy Chrystus: Jaka różnica?) (Q0206).
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