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Mi³o�æ rodzi rado�æ!

Gdy rodzi³ siê Jezus, wielk¹ rado�æ prze¿yli anio³owie, pasterze,
mêdrcy, ludzie ubodzy i bogaci, mieszkañcy nieba i ziemi. Musia³o
tak byæ, bo przecie¿ narodzi³ siê Syn Boga, Zbawiciel! Sam Pan
zst¹pi³ z nieba na ziemiê, by ukazaæ nam pe³niê swej mi³o�ci.

Jak¿e wspaniale o mi³o�ci tej opowiada nam Biblia, Stary i Nowy
Testament. Prorok Ozeasz, pierwszy z dwunastu proroków mniejszych,
na w³asnej skórze prze¿y³, jak niepokonana jest przebaczaj¹ca, zba-
wienna mi³o�æ Boga. Aposto³owie na w³asne uszy us³yszeli  s³owa Jezu-
sa, i¿ "Bóg tak umi³owa³ �wiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne."

Dzisiaj, kiedy przypominamy sobie tê radosn¹ prawdê, mo¿emy
o niej dowiadywaæ siê wiêcej i wiêcej, s³uchaj¹c s³ów proroków,
poznaj¹c listy aposto³ów. Poselstwo Biblii jest wa¿niejsze, ni¿ tre�æ
wszystkich innych ksi¹¿ek razem wziêtych, wa¿niejsze ni¿ to, co
pisz¹ gazety, o czym s³yszymy w radiu, co ogl¹damy w telewizji.
Tylko przyjêcie mi³o�ci Boga mo¿e zrodziæ w nas prawdziw¹, g³ê-
bok¹ rado�æ. Tej rado�ci ¿yczymy Wam z ca³ego serca, na czas
�wi¹teczny i na ca³y nowy rok!

Redakcja TWR
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Ksiêga Ozeasza
Ozeasz jest pierwszym z dwunastu proroków Starego Testamentu

nazywanych �mniejszymi�. Za proroków �wielkich� uwa¿a siê Izaja-
sza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Natomiast pocz¹wszy od Oze-
asza, po Malachiasza, okre�la siê proroków mianem �mniejszych�.
Jest to jednak podzia³ umowny. W³a�ciwie wszystkich proroków Sta-
rego Testamentu mo¿emy nazywaæ wielkimi. Wszyscy byli wybra-
nymi przez Boga pos³añcami, przekazuj¹cymi jego wolê, jego wyroki,
w poselstwie ka¿dego z nich zawarte s¹ niepowtarzalne, bezcenne,
niezwykle wa¿ne prawdy.

Prorocy, zwani �mniejszymi� byli wielkimi patriotami, ostrzegali
swój naród przed konsekwencjami oddalania siê od Boga, przed skut-
kami ³amania praw, które On da³ Izraelowi. Napominali naród wybra-
ny za jego odstêpstwo, ba³wochwalstwo, niemoralno�æ, zapowiadali
upadek pañstwa, �wi¹tyni, rodziny. Piêtnowali nieprawo�æ i skorum-
powanie przywódców politycznych i religijnych. W ich poselstwie znaj-
dujemy wiele przestróg niezwykle aktualnych, brzmi¹cych bardzo
wspó³cze�nie, gdy¿ dzisiejszy �wiat nie ró¿ni siê zasadniczo od ów-
czesnego.

Autor
Ozeasz ¿y³ w czasie, gdy Izrael podzielony by³ na dwa królestwa.

By³ prorokiem dzia³aj¹cym w pó³nocnym królestwie, zwanym izrael-
skim, którego stolic¹ by³a Samaria (jak wiemy królestwo po³udniowe,
którego stolic¹ by³a Jerozolima, zwane by³o Jud¹). Ozeasz dzia³a³
w Izraelu jako prorok w okresie oko³o czterdziestu lat. Dowiadujemy
siê o tym ze wstêpnych s³ów jego ksiêgi. Czytamy: �S³owo Pana,
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które dosz³o Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Uzjasza, Jotama,
Achaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jeroboama, syna
Joasa, króla izraelskiego.� Ozeasz wymienia najpierw imiona czte-
rech królów judzkich, zasiadaj¹cych na tronie Dawida w Jerozolimie,
a potem podaje imiê Jeroboama, króla, który sprawowa³ rz¹dy w pó³-
nocnym Izraelu, tam, gdzie ¿y³ i dzia³a³ prorok. Wszyscy wymienieni
przez Ozeasza królowie sprawowali w³adzê w okresie czasu jego
prorockiej dzia³alno�ci.

Ozeasz rozpocz¹³ swe us³ugiwanie, gdy pó³nocne pañstwo Izraela
pod panowaniem Jeroboama II by³o u szczytu potêgi. Jako m³ody
cz³owiek Ozeasz wspó³czesny by³ Amosowi, dzia³aj¹cemu tak¿e w pó³-
nocnym Izraelu, a w pó�niejszym wieku by³ wspó³czesny Izajaszowi
i Micheaszowi, prorokom po³udniowego królestwa Judy. Poniewa¿
s³u¿ba Ozeasza trwa³a kilkadziesi¹t lat, do¿y³ on czasu, w którym wy-
pe³ni³y siê jego proroctwa, gdy pó³nocny Izrael zosta³ podbity przez
Asyriê. Ozeasz odegra³ w pó³nocnym Izraelu podobn¹ rolê, jak Jere-
miasz w królestwie po³udniowym. Jeremiasz przestrzega³ Judejczy-
ków, ¿e odstêpstwo od Boga doprowadzi ich do upadku i zniewolenia,
i do¿y³ upadku Jerozolimy, zdobytej przez wojska babiloñskie. Podob-
nie Ozeasz ostrzega³ plemiona pó³nocne przed upadkiem i wraz ze
swym ludem do�wiadczy³ niewoli asyryjskiej.

Poselstwo Ksiêgi
Wielkim tematem Ksiêgi Ozeasza jest wo³anie o powrót do Boga.

Têsknota za prawdziw¹ ³¹czno�ci¹ z Bogiem ukazana jest w obrazie
intymnej relacji ma³¿eñskiej. Prorok otrzymuje polecenie, by po�lubiæ
niemoraln¹ kobietê, co symbolicznie wskazuje na mi³o�æ Boga do nie-
wiernego Izraela. Osobiste do�wiadczenia Ozeasza stanowi¹ niejako
t³o dla tre�ci jego poselstwa. Dramatyczne, trudne prze¿ycia w ma³-
¿eñstwie pozwalaj¹ prorokowi wyraziæ ca³y ból i tragizm zdrady Izra-
ela, niewierno�ci ludu izraelskiego wzglêdem Pana.
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¯eby zrozumieæ poselstwo Ksiêgi Ozeasza trzeba poznaæ historiê
¿ycia proroka. Mo¿na opowiedzieæ j¹ nastêpuj¹co: W górzystej krainie,
w ma³ym miasteczku, jednym z tych, których pró¿no szukaæ na mapie
�wiata, ¿y³o dwoje m³odych ludzi: m³ody mê¿czyzna o imieniu Ozeasz
i m³oda kobieta o imieniu Gomer. Pokochali siê i rozpoczê³a siê historia
podobna do milionów innych, ale nigdy nie nudnych i na swój sposób
niepowtarzalnych. Niestety, nagle co� zmieni³o siê w postêpowaniu
Gomer. Z niewiadomych przyczyn zaczê³a prowadziæ niemoralne ¿ycie.
Ozeasz, ze z³amanym sercem, znalaz³ siê w wielkiej rozterce. Zgodnie
z Prawem Moj¿eszowym powinien przyprowadziæ Gomer do starszych
miasta i wydaæ j¹ na �mieræ przez ukamienowanie, bo taka by³a kara
przewidziana za pope³nienie cudzo³óstwa.

Czy to nie przypomina nam innej historii, która wydarzy³a siê oko³o
siedmiuset lat pó�niej, w tej samej krainie, gdzie w mie�cie Nazaret
pewien mê¿czyzna zarêczy³ siê z m³od¹ kobiet¹ o imieniu Maria?
Józef tak¿e rozwa¿a³, co robiæ... Podstawow¹ ró¿nic¹ by³o to, ¿e jego
przypuszczenia by³y b³êdne i musia³y byæ skorygowane przez pos³añ-
ca nieba, anio³a Gabriela, natomiast w przypadku Ozeasza by³o ina-
czej - Gomer naprawdê by³a winna.

Jak potoczy siê dalej historia Ozeasza i upad³ej Gomer? W tym
miejscu rozpoczyna siê opowie�æ niezwyk³ej prorockiej ksiêgi. Czy-
tamy: �Pan rzek³ do Ozeasza: Id�, we� sobie za ¿onê nierz¹dnicê
i miej z ni¹ dzieci z nierz¹du, gdy¿ kraj przez nierz¹d stale odwraca
siê od Pana.� (1, 2) Pos³uchajmy uwa¿nie tych s³ów: Bóg poleca
Ozeaszowi po�lubiæ Gomer, która sta³a siê nierz¹dnic¹; zamiast pro-
wadziæ j¹ na ukamienowanie, zgodnie z Prawem, Ozeasz ma j¹ po-
�lubiæ, na polecenie Pana. Ozeasz, Bo¿y prorok, jest pos³uszny we-
zwaniu Pana. Czytamy: �Poszed³ wiêc i poj¹³ za ¿onê Gomer (...)
a ona poczê³a i urodzi³a mu syna.�

Mo¿emy sobie wyobraziæ, w jakim tempie rozesz³y siê plotki o tym,
co dzieje siê w rodzinie Ozeasza. Jego dom sta³ siê samotn¹ wysp¹
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na morzu niechêci, krytyki, potêpienia. W domu tym zaczê³y rodziæ
siê dzieci. By³o ich troje - dwóch ch³opców i dziewczynka. Pierwo-
rodny mia³ na imiê Jezreel. Imiê to nada³ mu sam Bóg. Jezreel by³o
nazw¹ miasta, gdzie wcze�niej Jehu popisa³ siê krwaw¹ brutalno�ci¹.
Samo s³owo �Jezreel� znaczy �Bóg dokona pomsty�. Przez nadanie
dziecku imienia Jezreel Bóg ostrzega³ lud izraelski: �Nadchodzi godzi-
na pomsty i kary�.

Drugie dziecko, dziewczynka, otrzyma³a imiê �Lo-Ruchama�. Zna-
czy ono: �Nie ma wiêcej mi³osierdzia� dla Izraela. Imiê to t³umaczy siê
te¿ jako �Niemi³owana�, ta która nie zazna³a mi³o�ci Ojca. Bóg powie-
dzia³ Ozeaszowi: Daj jej na imiê �Niemi³owana�, bo ju¿ nie bêdê d³u¿ej
okazywa³ mi³o�ci domowi Izraela� (1, 6). �Niemi³owana� nie by³a córk¹
Ozeasza, nie zna³a swego ojca, nie zazna³a jego mi³o�ci. Bóg przemó-
wi³ poprzez to wydarzenie do niewiernego ludu izraelskiego: �Nie za-
znasz ojcowskiej mi³o�ci, bo Ja nie jestem ju¿ twoim Ojcem�.

Trzecie dziecko, ch³opczyk, otrzyma³, na polecenie Boga, imiê �Lo-
Ammi�, czyli �Nie-mój-lud�. To tak¿e nie by³o dziecko Ozeasza. Bóg
da³ swemu ludowi ostrze¿enie: Wasze niepos³uszeñstwo doprowadzi
do tego, ¿e przestanê siê o was troszczyæ. Nie bêdziecie ju¿ mogli
nazywaæ siê moim ludem.

Niewierna Gomer opu�ci³a dom, powróci³a do swojej dawnej pro-
fesji. Mo¿na by siê spodziewaæ, ¿e teraz Bóg powie swemu proroko-
wi: �Ozeaszu, uczyni³e� wszystko, co by³o w twojej mocy, by odmie-
niæ los tej kobiety. Nie przynios³o to ¿adnego skutku, zostaw wiêc j¹
w spokoju, zapomnij o niej. � Nie, nie takie polecenie otrzyma³ Oze-
asz. Bóg poleci³ swemu prorokowi: �Id�, pokochaj jeszcze raz tê ko-
bietê, przyprowad� j¹ do domu...� Ozeasz uczyni³ tak, jak poleci³ mu
Pan, musia³ jednak wykupiæ Gomer, gdy¿ w miêdzyczasie ona - co
nie by³o rzadko�ci¹ w tamtym czasie w�ród kobiet lekkich obyczajów
- sprzeda³a siê w niewolê. Prorok zap³aci³ za ni¹ wysok¹ cenê i przy-
prowadzi³ j¹ na powrót do domu.
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Jak¿e to piêkny alegoryczny obraz mi³o�ci naszego Pana i Zbawi-
ciela. On stworzy³ nas z mi³o�ci, nale¿eli�my do niego, ale poprzez
upadek w grzech, z powodu niepos³uszeñstwa, oddalili�my siê od Niego
i nasze wysi³ki, nasze uczucia, nasz¹ mi³o�æ skierowali�my w inn¹
stronê, zwi¹zali�my siê z innymi osobami, sprawami, ideami, tak, a¿
stali�my siê niewolnikami w³asnych pragnieñ, ¿¹dz, niespe³nionych
marzeñ, w³asnego egoizmu; stali�my siê ofiarami zagubienia, mate-
rializmu, hedonizmu, komunizmu, postmodernizmu i wielu innych
�izmów�. Stali�my siê, jednym s³owem, niewolnikami grzechu. I wte-
dy On przyszed³ do nas, zst¹pi³ na ziemiê, i wykupi³ nas, zap³aci³ za
nas ogromn¹ cenê (cenê najwy¿sz¹ - w³asne ¿ycie) by wyrwaæ nas
z niewoli, podnie�æ z upadku i wprowadziæ na nowo do swojej rodzi-
ny, do swojego domu. Có¿ za wspania³a mi³o�æ! Toruje drogê powro-
tu do intymnej, osobistej ³¹czno�ci z Bogiem, jako Ojcem, otwiera
drzwi ojcowskiego domu, gdzie ka¿dy, kto odpowie, otworzy siê na
mi³o�æ Zbawiciela, znajdzie dla siebie miejsce, stanie siê cz³onkiem
Bo¿ej rodziny. Prorok Ozeasz wo³a, w imieniu Pana: �I bêdzie tak, ¿e
zamiast mówiæ do nich: Wy nie jeste�cie moim ludem, bêdzie siê do
nich mówi³o: Synami Boga ¿ywego jeste�cie�.

Kaznodzieja radiowy dr Vernon McGee, autor pierwszego, angiel-
skiego cyklu �Wêdrówki przez Bibliê� stwierdzi³, ¿e najwiêkszym grze-
chem na �wiecie jest odrzucenie mi³o�ci Boga. W³a�ciwie t o chce
powiedzieæ swemu ludowi prorok Ozeasz: �Do�wiadczyli�cie tylu
wspania³ych dzie³ Pana; On wyprowadzi³ was z niewoli egipskiej, wiele
razy ratowa³ was w czasie wêdrówki przez pustyniê, a¿ wprowadzi³
was do Ziemi Obiecanej, nosi³ was, podobnie jak orze³ na swoich
skrzyd³ach podtrzymuje m³ode, prowadzi³ was po�ród cudów i zna-
ków, okazuj¹c swoj¹ moc i niewyczerpan¹ mi³o�æ, a wy odwrócili�cie
siê do Niego plecami i zwrócili�cie siê ku obcym bóstwom, pogr¹¿y-
li�cie siê w duchowym i fizycznym nierz¹dzie. Jeste�cie podobni do
niewiernej, cudzo³o¿nej kobiety, oddaj¹cej siê wielu obcym kochan-



7

kom.� Musimy pamiêtaæ, ¿e w tym czasie w pó³nocnym królestwie
Izraela sta³y dwa ogromne pos¹gi z³otego cielca, którym oddawano
cze�æ na wzór pogañski. Kultowi temu towarzyszy³y czêsto akty nie-
rz¹du kultowego. Prostytucja kultowa by³a tak powszechnie upra-
wiana, ¿e trudno by³o kobietom zachowaæ cnotê, dochowaæ wierno-
�ci mê¿owi. Zazwyczaj ulega³y one namowom kochanków, którzy
byli w stanie w wiêkszym stopniu zaspokoiæ ich d¹¿enie do zbytku, do
¿ycia w materialnym bogactwie. Tak w³a�nie by³o w przypadku ¿ony
Ozeasza, Gomer: porzuci³a mê¿a i sta³a siê kochank¹ bogatszych
mê¿czyzn. Czytamy: �Mówi³a bowiem: Pobiegnê za moimi kochan-
kami, którzy daj¹ mi chleb i wodê, we³nê i len, oliwê i napój.�

Kiedy pomy�limy nad stanem dzisiejszego spo³eczeñstwa, widzi-
my podobne zjawisko: liczy siê przede wszystkim pieni¹dz, proponuje
siê tzw. �wolny seks� i tymi �dobrami�, przyjemno�ciami karmi siê
umys³y ludzi, szukaj¹cych zaspokojenia swoich pragnieñ, ¿¹dz, ambi-
cji, marzeñ. Niestety, jest to wielkie oszustwo, ludzie goni¹cy za ma-
terialnym bogactwem i za niemoralnymi przyjemno�ciami staj¹ siê
coraz bardziej g³odni, g³odni duchowo, odczuwaj¹ wewnêtrzn¹ pust-
kê, czuj¹ siê niespe³nieni, nieszczê�liwi. Odwrócili siê od Boga, od-
rzucili, zdeptali Jego mi³o�æ, dlatego nisko upadli, stali siê czcicielami
rzeczy przemijaj¹cych, zostali niewolnikami grzechu.

Jako ludzie dziedzicz¹cy grzeszn¹ naturê znajdujemy siê w stanie
buntu przeciwko Bogu. Byliby�my skazani na zag³adê, gdy¿ �zap³at¹
za grzech jest �mieræ�, ale dziêki Bo¿ej ³asce, Bo¿emu mi³osierdziu,
mo¿emy byæ ocaleni, mo¿emy na powrót zbli¿yæ siê do Boga. Drogê
do powrotu otwiera nam Jezus, który umieraj¹c na krzy¿u zap³aci³
karê za nasz grzech. Je�li uwierzymy, zaufamy Chrystusowi, jako
Zbawicielowi i Panu, jeste�my uratowani. Je�li odrzucimy Bo¿y dar
zbawienia, jeste�my zgubieni.

Najgorszym grzechem na �wiecie jest odrzucenie Bo¿ej mi³o�ci.
Pewien misjonarz powiedzia³, ¿e jest to grzech przeciw �wiat³u. Ludzie,
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którzy dostrzegaj¹ �wiat³o ewangelii i odrzucaj¹ je, odwracaj¹c wzrok
od Jezusa, �wiadomie wybieraj¹ ciemno�æ. Jezus powiedzia³ swoim
uczniom: �Na tym polega s¹d, ¿e �wiat³o pojawi³o siê na �wiecie, ludzie
jednak bardziej umi³owali ciemno�æ, ni¿ �wiat³o, bo ich czyny by³y z³e.
Kto dopuszcza siê z³ych czynów, nienawidzi �wiat³a i nie zbli¿a siê do
niego, aby te czyny nie wysz³y na jaw. Kto za� ¿yje prawd¹, idzie ku
�wiat³u, aby widaæ by³o, ¿e ¿yje prawd¹� (Jan 3, 20 - 21).

Najwiêkszym grzechem cz³owieka jest odrzucenie Bo¿ej prawdy,
nieprzyjêcie Bo¿ej mi³o�ci. To jest g³ówne przes³anie Ksiêgi Ozeasza.
¯ona proroka, Gomer, nie tylko z³ama³a ma³¿eñskie �lubowanie, ale
przede wszystkim odrzuci³a mi³o�æ mê¿a, zrani³a cz³owieka, który j¹
naprawdê kocha³. Ozeasz pozna³ w jakiej� mierze to, czego do�wiad-
czy³ Bóg: naród, który Bóg umi³owa³, odwróci³ siê od Niego, odrzuci³
Jego mi³o�æ.

Mo¿emy powiedzieæ, ¿e Izrael pozna³ mi³o�æ Boga w sposób wy-
j¹tkowy. Do�wiadczy³ Bo¿ej troskliwo�ci, Bo¿ego przewodnictwa,
ochrony, przebaczenia, uwolnienia, lud ten pozna³ Bo¿¹ prawdê, Bóg
objawi³ mu swe S³owo, poprzez Moj¿esza, poprzez proroków, poprzez
psalmistów. Niestety, Izrael odwróci³ siê od Boga, odrzuci³ Bo¿¹ praw-
dê, odrzuci³ Bo¿¹ mi³o�æ.

A jednak Bóg nie porzuci³ Izraela. Bo¿a mi³o�æ przezwyciê¿y nie-
pos³uszeñstwo narodu wybranego, Bo¿a mi³o�æ ostatecznie zatrium-
fuje. Spójrzmy na kilka wersetów wyjêtych z Ksiêgi Ozeasza.
W czwartym rozdziale prorockiej ksiêgi znajdujemy s³owa: �Efraim
zaprzyja�niony jest z ba³wanami, zwi¹za³ siê z gronem pijaków�
(4,17). Efraim to inna nazwa Izraela; tak okre�lali prorocy pó³nocne
Królestwo Izraelskie, gdzie rozwinê³y siê liczne kulty pogañskie, a ba³-
wochwalstwo sprzêga³o siê z niemoralno�ci¹. Izrael, Efraim, stoczy³
siê w duchowe i moralne cudzo³óstwo.

Bóg jednak nie odrzuca Izraela, nie wydaje go na pastwê grzechu.
Czytamy dalej: �Jak¿e móg³bym ciê porzuciæ, Efraimie, zaniechaæ cie-
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bie, Izraelu? Jak¿e móg³bym zrównaæ ciebie z Adam, post¹piæ z tob¹
jak z Seboim? Zadr¿a³o we mnie serce, by³em g³êboko poruszony�
(11, 8). Bóg oznajmia, ¿e nie porzuci swego ludu. Nie mo¿e tego uczyniæ,
zbyt mocno go kocha. Dlatego Bóg poleci³ Ozeaszowi pój�æ jeszcze
raz i wykupiæ Gomer, sprowadziæ j¹ do domu, dlatego, by prorok wie-
dzia³, co czuje Bóg, gdy Jego mi³o�æ zosta³a odtr¹cona przez naród
wybrany. Mi³o�æ Bo¿a jest jednak niepokonana, jest potê¿na, wielka,
przezwyciê¿y niepos³uszeñstwo Izraela.

Czytamy na koniec: �Efraimie, na có¿ ci jeszcze ba³wany? Wys³u-
cham ciê i wejrzê na ciebie ³askawie. Jestem jak cyprys zielony, dziê-
ki mnie wyro�nie twój owoc� (14,8). Nadejdzie dzieñ, gdy Izrael po-
wróci do Boga, swego Pana. To proroctwo pozwala nam wierzyæ,
choæ Ksiêga Ozeasza o tym nie opowiada, ¿e Gomer ostatecznie po-
wróci³a do domu i zosta³a dobr¹ ¿on¹ i matk¹. Tego nie mo¿emy byæ
pewni, natomiast pewni mo¿emy byæ bez ¿adnych w¹tpliwo�ci, bo
ksiêgi prorockie mówi¹ o tym wielokrotnie, ¿e nadejdzie dzieñ, gdy
lud izraelski powróci do Boga, nawróci siê do Niego ca³ym sercem.

Zastosowanie
Jakie znaczenie ma poselstwo Ksiêgi Ozeasza dla mnie i dla cie-

bie? Czy podobnie przejmuj¹cy obraz Bo¿ej mi³o�ci, przezwyciê¿aj¹-
cej niewierno�æ, odstêpstwo, odnosi siê tak¿e do ludu nowego przy-
mierza? Tak, Ko�ció³, jako wspólnota wierz¹cych, przyrównany jest
w NT do panny m³odej, do Oblubienicy, o któr¹ Chrystus zabiega,
któr¹ Chrystus kocha, pielêgnuje, oczyszcza, u�wiêca. W Ksiêdze
Apokalipsy, w s³owach skierowanych do wspólnoty wierz¹cych w
Efezie Jezus tak powiada: �Znam twój trud i wytrwa³o�æ twoj¹ (...)
lecz mam ci za z³e, ¿e porzuci³a� pierwsz¹ swoj¹ mi³o�æ�.

Drogi przyjacielu, nie wystarczy wiedzieæ o Bogu, ¿e On istnieje,
czy nawet wierzyæ i wyznawaæ, ¿e jest pe³nym mocy Panem, Stwórc¹
i Zbawicielem. Boga trzeba kochaæ! On pragnie naszej mi³o�ci. Na-
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wet je�li posiadamy wielk¹ wiarê, ale brak nam mi³o�ci, jeste�my ni-
czym. Bóg pyta ka¿dego z nas, podobnie jak pyta³ Piotra: �Czy ko-
chasz mnie, czy mnie mi³ujesz?�

Imiê �Ozeasz� znaczy �zbawienie�. Jest to w³a�ciwie inna forma
imienia �Joszua�, które jest hebrajskim, oryginalnym brzmieniem imie-
nia �Jezus�. Ko�ció³, jako wspólnota wierz¹cych, to oblubienica no-
wotestamentowego Ozeasza. Podobnie jak w historii Starego Testa-
mentu, ma³¿onka Ozeasza jest niewierna, nie odwzajemnia Jego mi-
³o�ci tak, jak powinna. Stan nominalnego Ko�cio³a, duchowy stan
wszystkich tych, którzy uwa¿aj¹ siê za chrze�cijan, jest op³akany. Wielu
brakuje mi³o�ci, wielu brakuje wierno�ci.

Musimy sobie u�wiadomiæ, ¿e ten, kto odrzuca Bo¿¹ mi³o�æ, kto jej
nie odwzajemnia, pope³nia najwiêkszy grzech, jaki mo¿na pope³niæ.
Nie odwracajmy siê od Boga, który tak nas ukocha³, ¿e wyda³ za nas
swego jedynego Syna, nie odrzucajmy Tego, którego mi³o�æ jest tak
wielka, ¿e odda³ za nas swoje ¿ycie. Otwórzmy siê na jego mi³o�æ
i ukochajmy Go ca³ym sercem.

Z listów s³uchaczy...

Drogi Bracie Henryku, cieszê siê, ¿e wracasz do zdrowia. Moja sytuacja
jest bardzo ciê¿ka. Stara³em siê o przerwê w odbywaniu kary, ale moja
pro�ba zosta³a odrzucona. Nie wytrzymujê ju¿ psychicznie. Mam k³opoty
z synem, który rzuci³ szko³ê, zacz¹³ braæ narkotyki, a ja nic nie mogê zro-
biæ. Jestem bezradny. Kiedy s³ucham wiadomo�ci, to ogarnia mnie przera-
¿enie ile z³a mo¿e byæ w ludziach.  Dok¹d my zmierzamy? Zwróci³em siê do
s³u¿b wiêziennych o zgodê na bezinteresowne oddanie szpiku kostnego,
¿eby pomóc osobie potrzebuj¹cej. Dosta³em odpowied� negatywn¹. Szko-
da. Mo¿e by³by to mój d³ug oddany spo³eczeñstwu za moje wystêpki.
Bardzo mi brakowa³o listów od Ciebie. Jeste� bardzo potrzebny takim
ludziom, jak ja.

Wiêzieñ z po³udniowej Polski
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List Jakuba
List Jakuba jest pierwszym z grupy tak zwanych �listów powszech-

nych�. Nale¿¹ do tej grupy tak¿e Listy Piotra, Jana i Judy. Listy te nie
s¹ adresowane do konkretnej osoby, czy wspólnoty, lecz do ca³ego
Ko�cio³a; maj¹ charakter ogólny, powszechny.

Autor
Ustalenie autorstwa listu przysparza spore k³opoty. Wiemy, ¿e au-

torem Listu jest Jakub, ale nie mo¿emy byæ pewni, o którego Jakuba
chodzi. Z kart Nowego Testamentu znamy bowiem co najmniej trzech
mê¿czyzn o tym imieniu i potencjalnie ka¿dy z nich móg³by byæ uzna-
ny za autora Listu. Najbardziej znany nam z opisu ewangelicznego
Jakub, to aposto³ Jezusa, brat Jana. Jakub i Jan zwani byli �synami
gromu�, a ich ojcem by³ Zebedeusz. Jakub, Jan i Piotr byli z Jezusem
na Górze Przemienienia. Tego Jakuba okre�la siê mianem �Jakuba
Starszego�. Zosta³ on zg³adzony przez Heroda w tym samym czasie,
w którym uwiêziono aposto³a Piotra. Wiemy o tym z relacji Dziejów
Apostolskich ( Dz. Ap. 12, 1 - 2 ). Jakub Starszy by³ wiêc pierwszym
z aposto³ów - mêczenników. Zosta³ �ciêty ju¿ w 44 r. n.e. Czê�æ bibli-
stów jemu przypisuje autorstwo Listu Jakuba, ale wydaje siê, ¿e jego
mêczeñska �mieræ nast¹pi³a zbyt wcze�nie, by móg³ napisaæ ten List.

Inny Jakub, zwany �Jakubem M³odszym�, tak¿e nale¿a³ do dwu-
nastu najbli¿szych uczniów Jezusa. By³ on synem Alfeusza. Najpraw-
dopodobniej by³ bratem Lewiego, czyli Mateusza, autora pierwszej
Ewangelii, gdy¿ jego ojciec tak¿e nosi³ imiê Alfeusz. Poza tym o Ja-
kubie M³odszym niczego wiêcej nie wiemy. Nie wydaje siê prawdo-
podobne, by on by³ autorem Listu Jakuba.
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Trzeci Jakub, którego niemal ca³a tradycja uwa¿a za autora Listu, to
Jakub zwany �Bratem Pañskim�. Mateusz w 13 rozdziale swej Ewan-
gelii pisze o Jezusie, który przyby³ do Nazaretu: �A przyszed³szy w
swoje ojczyste strony, naucza³ w synagodze ich, tak i¿ siê bardzo zdu-
miewali i mówili: Sk¹d ma tê m¹dro�æ i te cudowne moce? Czy¿ nie
jest to syn cie�li? Czy¿ matce jego nie jest na imiê Maria, a braciom
jego Jakub, Józef, Szymon i Juda?� (Mat. 13, 54 - 55). W czasie pu-
blicznej dzia³alno�ci Jezusa jego bracia nie rozumieli go. W Ewangelii
Jana czytamy: �nawet bracia jego nie wierzyli w niego� ( Jan 7, 5 ).
Jednak Jakub zosta³ pó�niej prze³o¿onym pierwszej wspólnoty chrze-
�cijañskiej w Jerozolimie. Jak do tego dosz³o? Tego nigdy siê nie dowie-
my. Z pewno�ci¹ jednak pewien �lad, wskazuj¹cy na okoliczno�ci, w ja-
kich nast¹pi³a wielka zmiana w ¿yciu Jakuba znajduje siê w s³owach
ap. Paw³a, który, wymieniaj¹c w I Li�cie do Koryntian kolejne obja-
wienia siê Zmartwychwsta³ego Chrystusa pisze: �Potem ukaza³ siê
Jakubowi� (I Kor. 15,7). Nie wiemy, jaki przebieg mia³o spotkanie Ja-
kuba ze zmartwychwsta³ym Jezusem. Ale wiemy, jakie by³y efekty
tego spotkania. Jakub zosta³ prze³o¿onym pierwotnego Ko�cio³a w Je-
rozolimie. Relacja ksiêgi Dziejów Apostolskich nie pozostawia co do
tego ¿adnych w¹tpliwo�ci. To Jakuba Piotr zawiadomi³ o swoim wyj-
�ciu z wiêzienia (Dz. Ap. 12,17). Jakub przewodniczy³ naradzie w Jero-
zolimie, kiedy wyra¿ono zgodê na wej�cie nawróconych pogan do Ko-
�cio³a chrze�cijañskiego (Dz. Ap. 15). To z Jakubem i Piotrem spotka³
siê ap. Pawe³ w czasie swojej pierwszej wizyty w Jerozolimie. Z Jaku-
bem, Piotrem i Janem uzgadnia³ zakres swojej pracy. W Li�cie do Ga-
lacjan Pawe³ napisa³: �Gdy poznali okazan¹ mi ³askê, Jakub, Piotr i Jan,
którzy s¹ uwa¿ani za filary, podali mnie i Barnabie prawicê na dowód
wspólnoty� (Gal. 2,9). Z tych relacji wyra�nie wynika, ¿e Jakub by³
prze³o¿onym pierwszej wspólnoty chrze�cijañskiej w Jerozolimie.

Jakub zgin¹³ �mierci¹ mêczeñsk¹ w 62 r. n.e. Doprowadzi³ do
tego arcykap³an Annasz, który wykorzysta³ fakt, ¿e zmar³ prokurator
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Palestyny Festus, a jego nastêpca Albinus jeszcze nie dotar³ do Je-
rozolimy. Wiemy o tym z relacji ¿ydowskiego historyka Józefa Flawiu-
sza, który tak pisze w kronice, zatytu³owanej �Dawne dzieje Izraela�:

�Annasz (. . .) s¹dz¹c, ¿e nadarzy³a siê dogodna sposobno�æ, po-
niewa¿ zmar³ Festus, a Albinus by³ jeszcze w drodze, zwo³a³ Sanhen-
dryn i stawi³ przed s¹dem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem
oraz kilku innych. Oskar¿y³ ich o naruszenie Prawa i skaza³ na uka-
mienowanie�. Wydarzenie to opisa³ tak¿e inny historyk, Hegesippus,
a jego relacjê przekaza³ Euzebiusz, w dziele �Historia Ko�cio³a�. Czy-
tamy tam miêdzy innymi, ¿e gdy kamienowano Jakuba, modli³ siê on
�B³agam Ciê, Panie Bo¿e i Ojcze, przebacz im, gdy¿ nie wiedz¹ co
czyni¹.� A przedtem, zaprowadzony przez uczonych w Pi�mie na kru¿-
ganek �wi¹tyni, zapytany: �Powiedz nam, kim jest ten Jezus?�, odpo-
wiedzia³: �Dlaczego pytacie mnie o Syna Cz³owieczego? Siedzi On
w niebiesiech, po prawicy wielkiej Mocy, sk¹d przyjdzie na ob³okach
niebiañskich�. Jakub zosta³ wiêc mêczennikiem, wiernym s³ug¹ Jezu-
sa, wyznaj¹cym Go jako Pana do ostatnich chwil swego ¿ycia.

Czas powstania Listu
Skoro Jakub zgin¹³ �mierci¹ mêczeñsk¹ w 62 r. n.e. jego list

datowaæ nale¿y z pewno�ci¹ przed tym terminem. Przypuszcza siê
nawet, na podstawie analizy tre�ci i formy Listu, ¿e móg³ on po-
wstaæ bardzo wcze�nie, jeszcze przed soborem w Jerozolimie, a wiêc
przed 49 r. n.e. Jest to wiêc jedno z najwcze�niejszych, je�li nie
najstarsze pismo kanonu Nowego Testamentu. Najwcze�niejszy list
ap. Paw³a, I List do Tesaloniczan zosta³ napisany znacznie pó�niej,
ok. 52 - 56 r. n. e.

Poselstwo Listu
Tre�æ Listu Jakuba porównywana jest czêsto z nauk¹ Listów apo-

sto³a Paw³a. Wielu krytyków wskazuje na rzekome sprzeczno�ci
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wystêpuj¹ce pomiêdzy nauk¹ Paw³a a Jakuba. Przy uwa¿nej lektu-
rze mo¿na jednak dostrzec, ¿e Jakub nie naucza inaczej, ni¿ Pawe³.
K³adzie jedynie inaczej akcenty, nauczaj¹c na temat wiary i uczyn-
ków. Centralnym tematem Listu Jakuba jest w i a r a , podobnie jak w
listach Paw³a. Jakub jednak k³adzie g³ówny akcent na skutki, efekty
wiary. Mówi o dobrych czynach, jako o wyniku wiary, owocu uspra-
wiedliwienia.

W nauczaniu Paw³a wystêpuj¹ dwa aspekty usprawiedliwienia
z wiary. Aposto³ naucza o wierze, jako korzeniu zbawienia oraz o do-
brych uczynkach, jako owocu zbawienia. Innymi s³owy: wiara jest
czym�, co przynosi zbawienie, a dobre czyny czym�, co potwierdza
zbawienie. Wiara jest warunkiem, a uczynki skutkiem zbawienia.

Najpe³niej formu³uje Pawe³ te dwa aspekty zbawienia w Li�cie do
Efezjan, gdzie znajdujemy takie jego s³owa: �£ask¹ zbawieni jeste-
�cie przez wiarê, i to nie z was: Bo¿y to dar, nie z uczynków, aby siê
kto nie chlubi³� (Efez. 2,8 - 9). Jest to stwierdzenie podkre�laj¹ce
prawdê, ¿e usprawiedliwieni jeste�my jedynie dziêki wierze, ¿e nikt
z nas nie jest sobie w stanie zas³u¿yæ na zbawienie. Ale aposto³ Pawe³
zaraz dodaje: �...jeste�my stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych
uczynków, do których przeznaczy³ nas Bóg, aby�my w nich chodzili�
(Efez. 2,10). I tu jest mowa o efektach, o skutkach zbawienia. Kto
uzyskuje zbawienie jako dar, dziêki wierze, bêdzie czyni³ dobro, bêdzie
�chodzi³ w dobrych uczynkach�, jak pisze Pawe³. Prawdziwa wiara,
przynosz¹ca zbawienie, bêdzie owocowa³a dobrymi uczynkami.

I tê w³a�nie prawdê podkre�la w swoim li�cie ap. Jakub. Je�li
wiara nie rodzi dobrych czynów, nie jest to prawdziwa, przynosz¹ca
zbawienie wiara. Ta nauka pochodzi od samego Jezusa, który mówi³:
�Po owocach poznacie ich�. Aposto³ Pawe³ napisa³ Koryntianom:
�choæbym mia³ pe³niê wiary, tak, ¿ebym góry przenosi³, a mi³o�ci bym
nie mia³, by³bym niczym.� Aposto³ Jakub pisze: �Wiara, je¿eli nie ma
uczynków, martwa jest sama w sobie� ( 2, 17 ). Tê wypowied� Jaku-
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ba mo¿emy uznaæ za kluczowe stwierdzenie jego listu. My�l ta jest
sformu³owana w Li�cie Jakuba jeszcze inaczej. W pierwszym roz-
dziale, w 22 wierszu czytamy: �B¹d�cie wykonawcami S³owa, a nie
tylko s³uchaczami, oszukuj¹cymi samych siebie.�

List Jakuba ma wiêc charakter praktyczny, moralny. Jakub pisze
o etyce chrze�cijañskiej, nie o chrze�cijañskiej doktrynie. Podkre�la
tê prawdê, ¿e cz³owiek usprawiedliwiony z wiary, zbawiony dziêki
³asce Bo¿ej, powinien w czynach, w ¿yciu na codzieñ potwierdzaæ
sw¹ wiarê czynieniem dobra, okazywaniem mi³o�ci.

Jakub, brat Pañski, by³ takim w³a�nie cz³owiekiem: prawym, cie-
sz¹cym siê wielkim szacunkiem i powa¿aniem. Dlatego nazywano go
Sprawiedliwym. Tradycja mówi, ¿e nadano mu tak¿e inny przydo-
mek: �Kolano Wielb³¹da�.Tak du¿o czasu przeznacza³ na modlitwê,
¿e skóra na jego kolanach by³a zrogowacia³a, jak u dromadera.

List Jakuba zawiera tak wiele cennych nauk o praktycznej natu-
rze, ¿e porównuje siê go czêsto zarówno z ewangelicznym Kazaniem
na Górze, jak i z Ksiêg¹ Przys³ów, Ksiêg¹ Przypowie�ci Salomona.
Aposto³ Jakub omawia chrze�cijañsk¹ postawê wobec ró¿nych do-
�wiadczeñ i pokus, podkre�la wagê dobrych uczynków, p³yn¹cych
z wiary, przede wszystkim uczynków mi³o�ci bli�niego, wystêpuje prze-
ciw k³ótliwo�ci, plotkarstwu, chciwo�ci, przywi¹zaniu do �wiata i prze-
ciwko uciskowi ubogich. Jest wiêc List Jakuba jednym wielkim we-
zwaniem, skierowanym do chrze�cijan, by prowadzili ¿ycie godne
wyznawanej przez siebie wiary, prawe, uczciwe, m¹dre, aktywne,
s³owem ¿ycie godne uczniów Jezusa Chrystusa.

Pracê nasz¹ mo¿na wspieraæ modlitw¹
oraz finansowo poprzez wp³aty na nasze konto:

PKO BP IV Oddzia³ Wroc³aw
Nr r-ku: 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313
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Ksiêga Joela
Proroctwa Joela dla osoby niezorientowanej, nie znaj¹cej Biblii,

mog¹ wydawaæ siê ma³o wa¿ne. Zapisane s¹ przecie¿ w trzech krót-
kich, niepozornych rozdzia³ach. A jednak ksiêga ta porównywana bywa
do bomby atomowej; pomimo ma³ej objêto�ci zawiera ogromny po-
tencja³ przemieniaj¹cej, Bo¿ej mocy.

Autor
Bardzo ma³o wiemy o autorze tej ksiêgi. Wszystko, czego siê o nim

dowiadujemy, znajdujemy w krótkim, otwieraj¹cym ksiêgê wstêpie:
�S³owo Pana, które dosz³o Joela, syna Petuela�. Imiê Joel znaczy
�Jahwe jest Bogiem�. By³o to i jest bardzo popularne imiê po�ród
Izraelitów. Na kartach Biblii znajdujemy to imiê tak¿e w I Ksiêdze
Samuela, gdzie czytamy: �A gdy siê Samuel zestarza³, ustanowi³ swo-
ich synów sêdziami nad Izraelem. Jego pierworodnym synem by³
Joel...� (8, 1 - 2). Niektórzy komentatorzy wnioskowali st¹d, ¿e prorok
Joel móg³ byæ to¿samy z synem Samuela. Wydaje siê to jednak nie-
prawdopodobne, gdy¿ o synach Samuela, Joelu i m³odszym Abiaszu,
tak czytamy dalej: �Lecz synowie Samuela nie chodzili jego drogami,
gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo� (I Sam. 8, 3).

Nie ma w Ksiêdze Joela informacji o czasie i miejscu dzia³ania
proroka, ale przyjmuje siê, ¿e by³ on jednym z najwcze�niejszych pro-
roków judzkich. Wydaje siê pewne, ¿e ¿y³ on i prorokowa³ w Jerozo-
limie lub jej okolicy, bo w swoich wypowiedziach odwo³uje siê czêsto
do �Domu Pañskiego� i do ��wiêtej góry, Syjonu�. Na przyk³ad w dzie-
wi¹tym wierszu pierwszego rozdzia³u czytamy: �Dom Pana pozba-
wiono ofiary z pokarmów i p³ynów; ¿a³ob¹ okryci s¹ kap³ani, s³udzy
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o³tarza�. Rozdzia³ drugi ksiêgi otwieraj¹ s³owa: �Zatr¹bcie na rogu na
Syjonie! Krzyczcie na mojej �wiêtej górze�. W koñcowej czê�ci pro-
roctwa Joela czytamy: �I poznacie, ¿e Ja, Pan, jestem waszym Bo-
giem, który mieszkam na Syjonie, �wiêtej mojej górze. Wówczas Je-
ruzalem bêdzie �wiête...� I jeszcze raz, w koñcowych wierszach
ksiêgi czytamy o Jerozolimie: �Juda bêdzie zamieszkana po wszystkie
czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia�.

Proroctwo Joela zwi¹zane jest bardzo mocno z Jerozolim¹, Jud¹,
wydaje siê wiêc pewne, ¿e prorok dzia³a³ w Jerozolimie i jej okolicach,
na pewno w królestwie judzkim, po³udniowym. Wydaje siê te¿ niemal
pewne, ¿e Joel ¿y³ i dzia³a³ bardzo wcze�nie, w pocz¹tkowym okresie
funkcjonowania Izraela jako kraju podzielonego na dwa królestwa: pó³-
nocne i po³udniowe. Wskazuje na to m.in. fakt, ¿e Joel nie piêtnuje, jak
inni prorocy, ba³wochwalstwa, które, szczególnie w po³udniowym, judz-
kim królestwie, sta³o siê problemem w pó�niejszych latach. Niektórzy
bibli�ci uwa¿aj¹ nawet, ¿e Joel móg³ dzia³aæ nawet w IX wieku p.n.e.,
za rz¹dów judzkiego króla Joasza (ok.830 r. przed Chrystusem). Zna-
czy³oby to, ¿e Joel móg³ znaæ proroków Eliasza i Elizeusza.

Temat
G³ównym tematem Ksiêgi Joela jest wie�æ o zbli¿aniu siê �Dnia

Pañskiego�. W swojej krótkiej wypowiedzi prorok piêciokrotnie zapo-
wiada nadej�cie �Dnia Pana�. Trzeba tu zauwa¿yæ, ¿e wszyscy wielcy
prorocy (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel) tak¿e zapowiadali przyj-
�cie Dnia Pañskiego. Mówili o nim najczê�ciej jako o �tym dniu�.

O jaki dzieñ chodzi? O dzieñ nadej�cia Pana, dzieñ, w którym Bóg
rozpocznie swe wielkie dzie³o odnowy. Dzieñ Pañski to okre�lenie
biblijne pe³ne znaczenia, bogate w niezwyk³e tre�ci. Obejmuje czas
Tysi¹cletniego Królestwa, czas powtórnego przyj�cia Jezusa Chry-
stusa, a tak¿e do�wiadczenia Wielkiego Ucisku. Joel bardzo wyra�-
nie ukazuje w swym proroctwie, i¿ Dzieñ Pana rozpocznie siê trud-
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nym okresem Wielkiego Ucisku. Okres ten zakoñczy przyj�cie Me-
sjasza, Chrystusa, który rozprawi siê z wszelk¹ nieprawo�ci¹, z wszel-
kim z³em i bezbo¿no�ci¹ na obliczu ziemi.

Dzieñ Pana to czas zapowiadany przez wielu proroków Starego
Testamentu. Widzieli oni kres dziejów narodu wybranego, wielkie
prze�ladowania Izraela i nadej�cie Mesjasza - Wybawiciela. Nie
mówili natomiast o okresie Ko�cio³a. Nie ma w ich proroctwach
zapowiedzi o ¿yciu wielkiej wspólnoty wierz¹cych, pochodz¹cych
spo�ród wielu narodów, ani zapowiedzi o pochwyceniu tej wspólno-
ty, zabraniu jej do nieba. Prorocy ST nie mówili bowiem o okresie
Ko�cio³a; prawda o narodzeniu siê Ko�cio³a, o jego pochwyceniu
zosta³a objawiona w pe³ni dopiero uczniom Chrystusa, aposto³om.
Oczywi�cie, w proroctwach Starego Przymierza zawartych jest wiele
zapowiedzi, sygna³ów, mówi¹cych o nadej�ciu ery Ewangelii, ale
prorocy ST nie obja�niali ich szerzej, nie zosta³a im objawiona prawda
o ¿yciu i pochwyceniu Ko�cio³a.

Mówi¹c o Dniu Pana prorocy zapowiadali wydarzenia, które bêd¹
mia³y miejsce w czasach ostatecznych po�ród Izraela. Gdy zakoñczy
siê rozdzia³ historii zwany �er¹ Ko�cio³a�, po pochwyceniu Ko�cio³a,
Bóg dokoñczy na ziemi swoje wielkie zbawcze plany. Nastanie �Dzieñ
Pana�, który rozpocznie siê noc¹ Wielkiego Ucisku. W ¿ydowskiej
rachubie czasu dzieñ zawsze rozpoczyna siê od zachodu s³oñca.
W Ksiêdze Genesis, przy opisie dni stworzenia czytamy: �I nasta³
wieczór, i nasta³ poranek - dzieñ pierwszy. (...) I nasta³ wieczór, i na-
sta³ poranek - dzieñ drugi...� itd. Tak¿e koñcz¹cy bieg historii Dzieñ
Pana rozpocznie siê wieczorem, jego pierwszy okres stanowiæ bêdzie
noc Wielkiego Ucisku. Zauwa¿my, ¿e Jezus, rozmawiaj¹c ze swoimi
uczniami na Górze Oliwnej, na ich pytanie odno�nie koñca �wiata
powiedzia³ m.in.: �I bêdzie g³oszona ewangelia o Królestwie po ca³ej
ziemi na �wiadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
Gdy wiêc ujrzycie na miejscu �wiêtym ohydê spustoszenia, która prze-
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powiedzia³ prorok Daniel - kto czyta, niech uwa¿a - wtedy ci, co s¹
w Judei, niech uciekaj¹ w góry...� (Mat. 24, 14 - 16). Wypowied� Jezusa
potwierdza, i¿ najpierw dope³ni siê era Ewangelii, era Ko�cio³a, a potem
rozpoczn¹ siê prze�ladowania Wielkiego Ucisku, zapowiadane przez
Daniela i innych proroków. Bêdzie to pocz¹tek Dnia Pana, czasu w któ-
rym Bóg dokoñczy swe dzie³a po�ród narodu wybranego - Izraela.

Relacjê pomiêdzy er¹ Ko�cio³a i czasem zwanym Dniem Pana na-
szkicowa³ tak¿e w czasie spotkania przywódców wczesnego Ko�cio³a
w Jerozolimie aposto³ Jakub. W jego wypowiedzi znalaz³y siê m.in.
nastêpuj¹ce s³owa: �Mê¿owie bracia, pos³uchajcie mnie! Szymon opo-
wiedzia³, jak to Bóg pierwszy zatroszczy³ siê o to, aby spomiêdzy naro-
dów wybraæ lud dla imienia swego. A z tym zgadzaj¹ siê s³owa proro-
ków, jak napisano: Potem powrócê i odbudujê upad³y przybytek Dawi-
da, i odbudujê jego ruiny, i pod�wignê go...� (Dz. Ap. 15, 14 - 16).

S³owa �potem powrócê...� odnosz¹ siê do czasu po pochwyce-
niu Ko�cio³a. Po zabraniu z ziemi wspólnoty wierz¹cych, pochodz¹-
cych z wielu narodów, Bóg dokoñczy swe dzie³a po�ród Izraela.
Powo³uj¹c siê na proroctwa Jeremiasza i Izajasza Jakub powiedzia³
jeszcze: �Aby pozostali ludzie szukali Pana, a tak¿e wszyscy poga-
nie, nad którymi wezwane zosta³o imiê moje, mówi Pan, który to
czyni� (Dz. Ap. 15, 17). W okresie Dnia Pañskiego nast¹pi wielkie
duchowe przebudzenie po�ród ludu izraelskiego, bêdzie te¿ wielu spo-
�ród innych narodów, którzy wtedy zwróc¹ siê do Pana.

Mo¿emy zadaæ sobie pytanie: dlaczego Bóg przeprowadza³ bêdzie
swoje zbawcze plany w ten sposób, niejako dwuetapowy? Mo¿emy
odpowiedzieæ: tego nie wie nikt, tylko sam Bóg. On stworzy³ ca³¹
rzeczywisto�æ i to Jego plany decyduj¹ o losach nie tylko ludzko�ci,
ale ca³ego wszech�wiata. Pewne �wiat³o rzucaj¹ na tê sprawê s³owa
aposto³a narodów, który tak pisa³ do Rzymian: �Bo jak wy byli�cie
niegdy� niepos³uszni Bogu, a teraz dost¹pili�cie mi³osierdzia z powo-
du ich niepos³uszeñstwa, tak i oni teraz, gdy wy dostêpujecie mi³osier-
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dzia, stali siê niepos³uszni, a¿eby i oni teraz mi³osierdzia dost¹pili. Al-
bowiem Bóg podda³ wszystkich w niewolê niepos³uszeñstwa, aby siê
nad wszystkimi zmi³owaæ. O g³êboko�ci bogactwa i m¹dro�ci, i po-
znania Boga! Jak¿e niezbadane s¹ wyroki jego i nie wy�ledzone drogi
jego! (Rzym. 11, 30 - 33).

Bóg jest Stwórc¹ i Zbawicielem �wiata. On przeprowadza swoj¹
wolê, swoje wielkie zbawcze plany. B¹d�my wdziêczni, ¿e obejmuj¹
one wszystkie narody, tak¿e nas i módlmy siê gorliwie: �B¹d� wola
Twoja... przyjd� Królestwo Twoje�.

Plan Ksiêgi
1. Plaga szarañczy jako zapowied� przysz³ego s¹du Bo¿ego

- rozdzia³ 1

2. Oczekiwanie na nadej�cie Dnia Pana  - rozdzia³ 2

3. Przebieg Dnia Pañskiego  - rozdzia³ 3

a) Wielki Ucisk
b) Zapowied� wylania Ducha �wiêtego
c) Tysi¹cletnie Królestwo

Z listów s³uchaczy...

Z g³êbi serca dziêkujê za ciep³y i bardzo mi³y list i kasety. Niestety,
nie posiadam Rozwa¿añ Biblijnych na Ka¿dy Dzieñ i o ile nie spra-
wi³oby to k³opotu, to bardzo o tê ksi¹¿kê proszê. Twój list doda³ mi
si³ witalnych w moim nie³atwym ¿yciu, które, mimo m³odego wieku,
bardzo mnie do�wiadczy³o. Chcia³bym w miarê moich skromnych
mo¿liwo�ci wspieraæ wasz¹ jak¿e piêkn¹ i po¿yteczn¹ misjê.

Nowy s³uchacz z Warszawy
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Pierwszy List Piotra
Autor

Pierwszy List Piotra zosta³ napisany przez aposto³a Jezusa Chry-
stusa, Szymona Piotra. Wiele wskazuje na to, ¿e Piotr napisa³ ten list
w czasie pierwszej fali prze�ladowañ chrze�cijan przez Nerona, po-
miêdzy 64 a 67 r. n.e. List ten powsta³ wiêc w koñcowym okresie
¿ycia aposto³a, najprawdopodobniej na krótko przed jego mêczeñsk¹
�mierci¹.

Okoliczno�ci napisania Listu
Pierwszy List Piotra nale¿y do grupy tzw. listów powszechnych,

adresowanych do ca³ego Ko�cio³a chrze�cijañskiego. W szczególno-
�ci jest jednak skierowany do chrze�cijan zamieszkuj¹cych rzymskie
prowincje Azji Mniejszej, objêtych fal¹ prze�ladowañ, zapocz¹tko-
wanych przez Nerona w stolicy imperium - Rzymie. Piotr pragnie
wesprzeæ wiernych, cierpi¹cych z powodu prze�ladowañ, st¹d jego
list ma charakter duszpasterski; jest pe³en pociechy i zachêty do wy-
trwania w postêpowaniu godnym wyznawców Jezusa Chrystusa. Piotr
kieruje wzrok cierpi¹cych chrze�cijan ku powtórnemu przyj�ciu Chry-
stusa. Podkre�la, ¿e ¿ycie chrze�cijanina jest trwaniem w wierze i na-
dziei zwi¹zanej z wype³nieniem siê wszystkiego, co zapowiedzia³ ukrzy-
¿owany i zmartwychwsta³y Syn Bo¿y, Pan i Zbawiciel.

Tre�æ Listu
Piotr aposto³ pisze w swoim li�cie o wielu wa¿nych prawdach

wiary chrze�cijañskiej. Porusza tak fundamentalne tematy, jak wy-
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branie, zbawienie, u�wiêcenie. Pisze o cudownym dziele Boga Ojca
i Jego Syna, pisze o zbawczej mocy krwi Jezusa Chrystusa. Pisze
wiele o cierpliwo�ci i wytrwa³o�ci, wierze i nadziei.

Czytaj¹c list Piotra mo¿emy dostrzec, jak wielk¹ przemianê prze-
szed³ ten cz³owiek, jako uczeñ Jezusa Chrystusa. Kiedy� by³ chwiejny,
impulsywny, niesta³y. Pan zapowiedzia³: �Szymonie, uczyniê z ciebie
ska³ê (Petros)�. I teraz widzimy, jak wype³nia siê zapowied� Jezusa.

Jest rzecz¹ niezwykle interesuj¹c¹, ¿e cz³owiek, który zosta³ przez
Chrystusa nazwany �ska³¹�, w swoim li�cie nazywa wierz¹cych
�¿ywymi kamieniami�. Pisze: �Wy równie¿, niby ¿ywe kamienie, je-
ste�cie budowani jako duchowa �wi¹tynia, by stanowiæ �wiête ka-
p³añstwo� (2,5). Jednocze�nie Piotr podkre�la, ¿e prawdziw¹ Ska³¹,
kamieniem wêgielnym, prawdziwym ¿ywym kamieniem, na którym
spoczywa Ko�ció³, jest Jezus Chrystus. Piotr pisze: �Przyst¹pcie do
Niego, do kamienia ¿ywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz
przez Boga wybranego jako kosztowny� (2,4). I dalej aposto³ cytuje
s³owa proroka Izajasza: �Oto k³adê na Syjonie kamieñ wêgielny, wy-
brany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie za-
wiedziony� (2,6).

Chrystus jest wiêc Ska³¹, na której zbudowany jest Ko�ció³. Kto
w Niego wierzy, kto Mu ufa, nie zostanie zawiedziony. Chrystus jest
podstaw¹, tre�ci¹ i gwarancj¹ chrze�cijañskiej nadziei.

G³ówne przes³anie
Piotr pisze przede wszystkim o nadziei, o tym, ¿e mimo cierpienia,

trudów i do�wiadczeñ, mo¿na i trzeba wytrwaæ, gdy¿ nadzieja z³o¿o-
na w Chrystusie, w Tym, który zbawia i który powtórnie nadchodzi,
jest nadziej¹ niezachwian¹, niezawodn¹, pewn¹.

Piotra nazywa siê czêsto �aposto³em nadziei�, tak jak Paw³a �apo-
sto³em wiary�, lub �aposto³em narodów�, a Jana �aposto³em mi³o-
�ci�. Piotr pisze o nadziei w sposób bardzo osobisty. Mówi przecie¿
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z w³asnego do�wiadczenia. Pisze jako wspó³uczestnik cierpieñ wcze-
snego chrze�cijañstwa. Ton jego listu jest bardzo ciep³y, tkliwy. Piotr
pisze jako pokorny, skromny, kochaj¹cy duszpasterz. Jego list nazwa-
no �najbardziej wzruszaj¹cym utworem okresu prze�ladowañ�. Do
dzisiaj Pierwszy List Piotra jest jednym z najbardziej lubianych i najczê-
�ciej czytanych listów apostolskich. Stale bowiem ujmuj¹co przemawia
do ludzkiego serca i umacnia nadziejê pok³adan¹ w Chrystusie.

Temat i struktura Listu
Temat Pierwszego Listu Piotra mo¿emy, najkrócej, sformu³owaæ

nastêpuj¹co: � N a d z i e j a   p o � r ó d   c i e r p i e n i a �. S³owo
�cierpienie� pojawia siê w Li�cie szesna�cie razy i zawsze powi¹za-
ne jest ze s³owem �nadzieja�.

List mo¿emy podzieliæ na nastêpuj¹ce podtematy:

I. Cierpienie i poczucie bezpieczeñstwa 1, 1 - 9
- efekt: r a d o � æ

II. Cierpienie i �wiadectwo Pism 1, 10 - 25
- efekt: p e w n o � æ

III. Cierpienie wierz¹cego i cierpienie Chrystusa r. 2 - 4
- efekt:
1. u � w i ê c e n i e (oddzielenie) r. 2
2. chrze�cijañska p o s t a w a wierz¹cego r. 3

a) w domu 3, 1 - 7
b) w Ko�ciele 3, 8 - 22

3. p o s ³ u s z e ñ s t w o woli Boga r. 4
IV. Cierpienie i drugie przyj�cie Chrystusa r. 5

- efekt:
1. s ³ u ¿ b a  i  n a d z i e j a 5, 1 - 4
2. p o k o r a  i  c i e r p l i w o � æ 5, 5 - 14
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Ksiêga Amosa

Czas
Dzia³alno�æ Amosa przebiega³a w okresie panowania króla izrael-
skiego Jeroboama II, syna Joasza, a wiêc przypada³a na lata 782 -
753 przed Chrystusem. Prorokami wspó³czesnymi Amosowi byli Jo-
nasz i Ozeasz, dzia³aj¹cy w pó³nocnym królestwie Izraela oraz Iza-
jasz i Micheasz, prorocy królestwa po³udniowego, judzkiego. Pierw-
sza po³owa VIII w. p.n.e. by³a okresem pomy�lno�ci i dobrobytu w pañ-
stwie izraelskim. Zamo¿niejsze rodziny zaczê³y prowadziæ beztroskie,
wystawne ¿ycie, obni¿y³y siê standardy moralne i religijne, szerzy³a
siê niesprawiedliwo�æ spo³eczna. Przeciwko tym zjawiskom wyst¹pi³
prorok Amos.

Temat
Amos ukazuje Boga jako w³adcê panuj¹cego nad wszystkimi na-

rodami. Czuwa On nad praworz¹dno�ci¹, winnych niepos³uszeñstwa
upomina i karze. Miar¹ odpowiedzialno�ci ka¿dego narodu jest sto-
pieñ poznania objawionej mu prawdy Bo¿ej. St¹d prorok zwraca siê
z najbardziej zdecydowanymi wymaganiami, napomnieniami i ostrze-
¿eniami do swoich rodaków, bêd¹cych narodem wybranym. Bóg ota-
cza swój lud szczególn¹ przychylno�ci¹, ale domaga siê od niego pra-
wego postêpowania i pos³uszeñstwa wzglêdem objawionej mu Woli.
Nie zadowala Go powierzchowne, czysto zewnêtrzne sprawowanie
kultu, ograniczaj¹ce siê do wype³niania obrzêdów religijnych. Prorok
Amos w imieniu Pana potêpia brak integralno�ci w codziennym ¿yciu
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Izraelitów, szczególnie jaskrawo widoczny w�ród warstw rz¹dz¹cych,
zamo¿nych, piêtnuje hulaszcze, rozrzutne ¿ycie, szczególnie wyko-
rzystywanie i uciskanie ludzi ubogich, pozbawionych wszelkich praw
i opieki. Nierówno�ci spo³eczne i zwi¹zane z nimi nadu¿ycia, niemo-
ralno�æ i brak prawdziwej pobo¿no�ci - to g³ówne problemy wskazy-
wane przez Bo¿ego proroka. Naruszanie sprawiedliwo�ci i wierno�ci
wobec Pana, i w stosunkach miêdzyludzkich sprowadzi na Izraela
surow¹ karê. Prorok zwiastuje nadej�cie Bo¿ego s¹du nad narodem
otumanionym materialnym dostatkiem, pogr¹¿onym w niemoralno�ci
i pijañstwie, zapominaj¹cym o swym Panu i o Jego Prawdzie. Amos
zapowiada, ¿e z nadchodz¹cej zag³ady ocaleje jedynie niewielka �Resz-
ta�.Pozorny okres rozkwitu za rz¹dów Jeroboama II jest w rzeczy-
wisto�ci czasem danym narodowi wybranemu na upamiêtanie siê, na
powrót do Boga, Stwórcy i Zbawiciela.

Autor
 Amos pochodzi³ z judzkiego miasta Tekoa, gdzie by³ paste-

rzem. Dowiadujemy siê o tym ze wstêpnych s³ów ksiêgi, czytamy,
¿e �by³ jednym z pasterzy z Tekoa�, za dni �Uzjasza, króla Judy,
i za dni Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela.� Na tronie w Jero-
zolimie zasiada³ wiêc wtedy potomek Dawida, Uzjasz, a w³adzê
w pó³nocnym Izraelu sprawowa³ Jeroboam. Mimo swego judzkie-
go pochodzenia Amos, jako prorok, dzia³a³ wy³¹cznie na terenie
pó³nocnego pañstwa izraelskiego, a zw³aszcza w Betel, gdzie znaj-
dowa³o siê centrum ba³wochwalczego kultu Baala. Bóg powo³a³
zwyk³ego pasterza, pochodz¹cego z Tekoa, ma³ej miejscowo�ci
le¿¹cej w pobli¿u Jerozolimy, by przekaza³ ostrze¿enia i napomnie-
nia pó³nocnym plemionom izraelskim, oddalaj¹cym siê od Pana i od
Jego Prawdy. Niektórzy komentatorzy nazywaj¹ Amosa �wiejskim
kaznodziej¹, powo³anym i wys³anym przez Boga, by og³asza³ Jego
wyroki w wielkim mie�cie�.
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Rodzinne miasteczko Amosa, Tekoa, le¿a³o w górzystej okolicy,
sk¹d rozci¹ga³ siê widok na rozleg³e tereny pustynne, siêgaj¹ce Mo-
rza Martwego. Dzisiaj prowadzi tamtêdy autostrada, biegn¹ca m.in.
przez Betlejem i Hebron, ale wtedy, w VIII w. przed Chrystusem,
by³y to tereny niedostêpne, stanowi¹ce królestwo dzikich zwierz¹t,
odwiedzane jedynie przez ludy koczownicze. Ukrywa³ siê w tej oko-
licy kiedy� Dawid, umykaj¹c przed Saulem. II Ksiêga Samuela (r.14)
wspomina, ¿e kobieta pochodz¹ca z Tekoa przynios³a Dawidowi, gdy
by³ ju¿ królem, wa¿n¹ wiadomo�æ. Jest to jedyna wzmianka o ma³ej
miejscowo�ci Tekoa w ST, poza Ksiêg¹ Amosa.

Amos, jako pasterz, musia³ dobrze znaæ pustynne tereny, na któ-
rych wypasano szczególnie odporne na ch³ód odmiany owiec. Okryte
by³y one d³ug¹ we³n¹, chroni¹c¹ je przed wyziêbieniem w okresie
zimowym. Amos, opiekuj¹c siê owcami musia³ czêsto przebywaæ na
pustyni. W 7 r. Ksiêgi Amosa czytamy, ¿e by³ on pasterzem i �tym,
który nacina sykomory� (w.14). Pasterze przebywaj¹cy na pustyni
czêsto nacinali owoce sykomory, ¿eby przy�pieszyæ ich dojrzewanie.
Owoce sykomor przypominaj¹ce ma³e figi, by³y cennym po¿ywie-
niem dla ludzi pozostaj¹cych przez d³u¿szy czas na pustyni. Niektórzy
pasterze troszczyli siê o prawid³owy rozwój przystosowanych do
warunków pustynnych drzew figowych, hodowali je, przycinali, i jed-
nym z nich by³ z pewno�ci¹ Amos. Musia³ byæ twardym, zahartowa-
nym cz³owiekiem, jako pasterz i hodowca drzew figowych i jako taki
zosta³ powo³any przez Boga na proroka. Gdy przyby³ do Betel nie
spotka³ siê z uznaniem, wrogo odnie�li siê do niego kap³ani, pozostaj¹-
cy na us³ugach króla. Czytamy w 7 r. Ksiêgi Amosa (10 - 15): �Pos³a³
Amazjasz, kap³an z Betel, do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu
powiedzieæ: Spiskuje przeciw tobie Amos po�ród domu Izraela. Nie
mo¿e ziemia znie�æ wszystkich mów jego, gdy¿ tak rzek³ Amos: Od
miecza umrze Jeroboam i Izrael bêdzie uprowadzony ze swojej ziemi.
I rzek³ Amazjasz do Amosa: �Widz¹cy, id�, uciekaj sobie do ziemi
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Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel wiêcej nie prorokuj,
bo jest ono królewsk¹ �wi¹tyni¹ i królewsk¹ budowl¹�. I odpowie-
dzia³ Amos Amazjaszowi: �Nie jestem ja uczniem proroków, gdy¿ je-
stem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem
wzi¹³ mnie Pan i rzek³ do mnie Pan: Id�, prorokuj do narodu mego,
izraelskiego�.
Bóg powo³a³ Amosa na swego proroka, znalaz³ go na pustyni, gdzie
opiekowa³ siê owcami i pos³a³ do Betel, gdzie znajdowa³a siê królew-
ska �wi¹tynia. Tam, w miejscu, gdzie oddawano cze�æ fa³szywym
bóstwom, odci¹gaj¹c lud od kultu jedynego prawdziwego Boga, Amos
nawo³ywa³ do upamiêtania i powrotu do Pana. Podobnie jak kiedy�
Moj¿esz, przebywaj¹cy na pustyni, zosta³ wezwany, by g³osiæ fara-
onowi wyroki Pana, albo jak Dawid, pas¹cy owce swego ojca, zosta³
powo³any na króla i proroka, tak i Amos, pasterz i hodowca drzew
figowych, zosta³ pos³any do Betel, by og³aszaæ napomnienia, wyroki,
ostrze¿enia Pañskie. Wykona³ swe zadanie, choæ spotka³ siê z wro-
go�ci¹ i niechêci¹ przywódców religijnych i politycznych swego na-
rodu. W odró¿nieniu od �oficjalnych� proroków, zrzeszonych przy
pa³acu królewskim, Amos otrzyma³ osobiste powo³anie od Boga i zwia-
stowa³ Jego S³owo. Po wype³nieniu zadania Amos prawdopodobnie
musia³ opu�ciæ Betel i powróci³ w swoje rodzinne strony. Zgodnie
z tradycyjnym przekazem grób Amosa znajduje siê w Tekoa, co wska-
zuje na powrót proroka z Betel do ojczystej ziemi.

Przes³anie ksiêgi
Nazwa �Betel� znaczy �Dom Boga�, tak¹ nazwê nadali mu ojco-

wie, patriarchowie izraelscy. Ale miasto to sta³o siê centrum kultu
ba³wochwalczego i prorocy nazwali go �Domem nico�ci� (Bet -
Awen), o czym czytamy m.in. w Ksiêdze Ozeasza. Obok Samarii,
stolicy pó³nocnego królestwa izraelskiego, Betel by³o g³ównym o�rod-
kiem kultu Baala. To tam król Jeroboam I wzniós³ z³oty pos¹g cielca,
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któremu Izraelici zaczêli oddawaæ cze�æ, zamiast pielgrzymowaæ do
Jerozolimy, do domu ¿ywego Boga. Lud izraelski odwróci³ siê do Boga
plecami i zacz¹³ k³aniaæ siê pogañskiemu bóstwu. Betel sta³o siê cen-
trum fa³szywej religii, zaczê³o te¿ odgrywaæ przoduj¹c¹ rolê jako cen-
trum polityczne i centrum kulturowe. Zbudowano tu królewsk¹ �wi¹-
tyniê, za³o¿ono szko³ê proroków. To, co postanowiono w Betel, sta-
wa³o siê obowi¹zuj¹c¹ norm¹ w ca³ym królestwie. Tu kszta³towa³y
siê nowe nurty religijne i kulturowe, nowe mody, nowe obyczaje. Tu
decydowano, co jest nowoczesne, co wypada, co jest popularne i mod-
ne. Jak siê ubieraæ, jak siê zachowywaæ, ¿eby i�æ z duchem czasu
i nie nara¿aæ siê na zarzut staro�wiecko�ci, zacofania.

Do takiego miasta przyby³ Amos, wiejski kaznodzieja, prosty pa-
sterz, cz³owiek nie pasuj¹cy do otoczenia, do nowych standardów,
nurtów i mód. Przyszed³, mówi¹c, ¿e przynosi poselstwo od Boga.
Przekazuj¹c wyroki Pana pos³ugiwa³ siê dziwnym jêzykiem, zdradza-
j¹cym wiejskie pochodzenie. Wo³a³ np.: �S³uchajcie s³owa tego, kro-
wy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie bied-
nych, gnêbicie ubogich...� (4, 1), albo �Czy konie pêdz¹ po ska³ach,
czy tam siê orze wo³ami, ¿e zamieniacie sprawiedliwo�æ na truciznê,
a owoc prawo�ci na pio³un?� (6, 12).

Zapewne ludzie, przyzwyczajeni do g³adkich s³ów wykszta³conych
proroków z Betel byli zak³opotani, a mo¿e i zgorszeni, gdy s³uchali
takich soczystych wypowiedzi wiejskiego proroka. A jednak to w³a-
�nie Amos mówi³ prawdê. U¿ywaj¹c wyrazistych, nieraz dosadnych
obrazów, demaskowa³ nieprawo�æ, bezbo¿no�æ, niemoralno�æ swo-
ich rodaków. Dzisiaj nie s¹ nam znane wypowiedzi wykszta³conych,
ale fa³szywych proroków z Betel. Znamy natomiast i studiujemy pro-
roctwa Amosa. Dlatego, ¿e Amos zwiastowa³ poselstwo, objawione
mu przez Boga.

Niektórzy spo�ród mieszkañców Betel dos³yszeli w s³owach Amosa
prawdê, byli poruszeni do g³êbi i zwrócili siê ku Bogu. Ale wiêkszo�æ



29

by³a nieczu³a na g³os Bo¿ego proroka. Zbyt daleko odeszli od Pana,
zbyt g³êboko pogr¹¿yli siê w bezprawiu i ba³wochwalstwie. Odrzu-
cili poselstwo Amosa, wyst¹pili przeciwko niemu. Na ich czele stan¹³
kap³an Amazjasz, który wys³a³ królowi Jeroboamowi wiadomo�æ:
�Amos spiskuje przeciwko tobie (...), gdy¿ tak rzek³ Amos: Od mie-
cza umrze Jeroboam i Izrael bêdzie uprowadzony ze swojej ziemi�
(7, 10). Czy Amos rzeczywi�cie wypowiedzia³ takie s³owa? Nie! Pro-
rok zapowiedzia³, w imieniu Pana: ��wi¹tynie Izraela bêd¹ zniszczo-
ne. Wyst¹piê z mieczem przeciw domowi Jeroboama.� (7, 9). Pro-
roctwo Amosa by³o prawdziwe. Od miecza zgin¹³ wnuk Jeroboama,
co zakoñczy³o panowanie tej dynastii w Izraelu. Natomiast kap³an
Amazjasz zniekszta³ci³ wypowied� proroka. Owszem, by³a mowa
o mieczu i o domu, czyli rodzie Jeroboama, ale nie o u�mierceniu mie-
czem samego Jeroboama. Amazjasz przekrêci³ s³owa Amosa, ¿eby
nastawiæ przeciwko niemu panuj¹cego króla. Prawda zosta³a znie-
kszta³cona. By³a to brzydka manipulacja, która spowodowa³a, ¿e Bo¿e
ostrze¿enie nie dotar³o do króla izraelskiego. Kap³an Amazjasz po-
wiedzia³ Amosowi: �Widz¹cy, id�, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam
jedz chleb, i tam prorokuj�. Innymi s³owy: �Nie wiem na jakiej pod-
stawie uwa¿asz siebie za proroka, jasnowidzu. Wracaj do ziemi judz-
kiej, sk¹d przyszed³e�. My nie potrzebujemy tu twoich rzekomych
proroctw. Przepowiadaj sobie przysz³o�æ w Judzie i tam zarabiaj na
chleb. My nie bêdziemy tu ¿ywiæ darmozjada�. Amazjasz chcia³ po-
zbyæ siê Amosa i uczyni³ wszystko, ¿eby go znies³awiæ i wyszydziæ.
Na koniec powiedzia³ wprost: �A w Betel wiêcej nie prorokuj, bo jest
ono królewsk¹ �wi¹tyni¹, królewsk¹ budowl¹...� To znaczy: �Fora ze
dwora; za wysokie progi na twoje nogi, Amazjaszu. Precz z dworu
króla, precz z królewskiej �wi¹tyni. Nie ma tu miejsca dla ciebie, wie-
�niaka, niby - proroka. Ja tu jestem kap³anem. Nie ¿yczê sobie innych
nauczycieli na moim terenie. Dosyæ ju¿ twoich s³ów przeciw królowi,
przeciw �wi¹tyni, przeciw Izraelowi. Ludzie tu, w Betel, nie chc¹
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s³uchaæ twoich z³owieszczych przepowiedni. Powodzi im siê dobrze,
s¹ zadowoleni z ¿ycia w dostatku, w beztrosce. Dlaczego burzysz ich
spokój, niepokoisz króla i jego dworzan. Im odpowiada to, co g³osimy
my, kap³ani i prorocy dworscy�.

Jak¿e fa³szywe i pokrêtne by³y te s³owa Amazjasza. Przecie¿ praw-
dziw¹ s³u¿bê kap³añsk¹ mo¿na by³o pe³niæ jedynie w Jerozolimie,
w �wi¹tyni ¿ywego Boga, Pana Izraela. Amazjasz by³ fa³szywym ka-
p³anem fa³szywego boga. S³u¿y³ Baalowi, w pogañskiej �wi¹tyni,
w Betel, g³osz¹c to, co by³o wygodne dla króla i dla zamo¿nych elit
rz¹dz¹cych. Prawdziwym s³ug¹ prawdziwego Boga by³ Amos. Nie
chciano go jednak s³uchaæ, choæ g³osi³ prawdê, choæ g³osi³ S³owo Bo¿e.
A mo¿e trzeba by powiedzieæ, i¿ nie chciano go s³uchaæ d l a t e g o ¿e
g³osi³ prawdê, ¿e g³osi³ S³owo Bo¿e. Czy to powinno nas dziwiæ? Prze-
cie¿ nawet Jezusa nie chciano s³uchaæ, choæ mówi³ Prawdê, przy-
chodz¹c wprost od Ojca w niebie. Nawet w Jerozolimie, nawet
w �wi¹tyni, a raczej zw³aszcza tam, odrzucono poselstwo Jezusa, od-
niesiono siê do niego wrogo. Dlaczego ludzie zatykaj¹ uszy, by nie
s³uchaæ Bo¿ej Prawdy? Bo jest to prawda tak¿e o nich, o ich grze-
chu. Prawda o tym, ¿e ich ¿ycie powinno siê zmieniæ, ¿e winni od-
wróciæ siê od z³a, nawróciæ siê ku Bogu i pozwoliæ Mu dzia³aæ w swoim
sercu. ̄ eby mogli doznaæ oczyszczenia, przemiany. Ale - jak powie-
dzia³ Jezus - ludzie �bardziej umi³owali ciemno�æ, bo ich uczynki s¹
z³e. Ka¿dy bowiem, kto �le czyni, nienawidzi �wiat³o�ci i nie zbli¿a siê
do �wiat³o�ci, aby nie ujawniono jego uczynków�(Jan 3, 20).

Musimy byæ tego �wiadomi, ¿e gdy g³oszone jest S³owo Bo¿e,
rozb³yska �wiat³o Prawdy i zostajemy prze�wietleni; wszelkie z³o w na-
szych czynach, s³owach, my�lach staje siê jawne, jest obna¿one, zde-
maskowane. Dzieje siê tak zarówno w ¿yciu ludzi, którym g³osi-
my Bo¿¹ Prawdê, jak i w naszym ¿yciu, bo i nas przecie¿ S³owo Bo¿e
przenika, bada, prze�wietla, przemienia. Przynajmniej tak powinno
byæ, chyba, ¿e nale¿ymy do tych, którzy nie chc¹ zbli¿aæ siê do �wia-
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t³o�ci, aby nie ujawniono ich uczynków. S³owo Bo¿e jest jak duchowy
miecz, przenika do naszej duszy i naszego ducha, ocenia nasze za-
miary, my�li, motywacje (por. Hebr. 4, 12). Zawsze, gdy pozwalamy
S³owu Bo¿emu prze�wietliæ nasze serca, zostajemy skonfrontowani
z Bo¿¹ Prawd¹ i mamy szansê poprawiæ siê, zawróciæ z b³êdnych
�cie¿ek, nawróciæ siê do ¿ywego Boga. Musimy jednak byæ otwarci
na g³os Boga, na wo³anie Jego pos³añców.

Zwróæmy uwagê na s³owa Amosa, który tak odpowiedzia³ Ama-
zjaszowi: �Nie jestem prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków
(...), jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bo-
wiem wzi¹³ mnie Pan i rzek³ do mnie: Id�, prorokuj do narodu mego,
izraelskiego�. Innymi s³owy Amos powiedzia³: �Nie jestem wyuczo-
nym prorokiem, nie jestem w ogóle cz³owiekiem wykszta³conym. Je-
stem zwyk³ym pasterzem. Ale mnie, prostego cz³owieka, Bóg powo-
³a³ do swojej s³u¿by i poleci³ mi rozg³aszaæ Jego S³owo. Ja nie zwia-
stujê w³asnej m¹dro�ci, w³asnych przemy�leñ, zwiastujê Bo¿¹ Praw-
dê, S³owo objawione mi przez Boga ¿ywego.� To by³o jedyne �ród³o
autorytetu Amosa - zosta³ powo³any przez Boga na proroka, sta³ siê
�ustami Pana�, przekazywa³ my�li, wyroki, pouczenia Pañskie.

Podobnie by³o z aposto³ami. Chrystus powo³a³ na swych uczniów
w wiêkszo�ci ludzi prostych, niewykszta³conych. Ale powo³a³ ich i przy-
gotowa³ do s³u¿by Pañskiej, objawi³ im S³owo Bo¿e, nama�ci³ Du-
chem �wiêtym. Przekazali nam oni Jego m¹dro�æ, Jego Prawdê.
Nawet aposto³ Pawe³, cz³owiek niezwykle m¹dry i starannie wykszta³-
cony napisa³: �Nie przyszed³em do was, bracia, z wynios³o�ci¹ mowy
lub m¹dro�ci, (...) uzna³em bowiem za w³a�ciwe nic innego nie umieæ
miêdzy wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzy¿owanego. (...)
Mowa moja i zwiastowanie moje nie by³y g³oszone w przekonywuj¹-
cych s³owach m¹dro�ci, lecz objawia³y siê w nich Duch i moc, aby
wiara wasza nie opiera³a siê na m¹dro�ci ludzkiej, lecz na mocy Bo-
¿ej� (I Kor. 2, 1 - 5).
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Te s³owa aposto³a narodów w pe³ni oddaj¹ tak¿e postawê proroka
Amosa. Nie g³osi³ on ludzkiej m¹dro�ci, lecz Prawdê Bo¿¹. Zosta³
powo³any przez Boga na proroka i przekazywa³ wy³¹cznie to, co
wyp³ywa³o z woli Pana. Ostrzega³ lud izraelski przed Bo¿¹ kar¹, przed
nadchodz¹cym Bo¿ym s¹dem. Izraelici grzeszyli, popadli w ba³wo-
chwalstwo, niemoralno�æ, nie wype³niali woli Boga, ³amali jego przy-
kazania, mo¿ni wykorzystywali ubogich, szerzy³a siê niesprawiedli-
wo�æ spo³eczna, narasta³ formalizm religijny, brakowa³o prawo�ci,
uczciwo�ci, pobo¿no�ci. To wszystko zosta³o napiêtnowane przez
Bo¿ego proroka. Jego poselstwo nie by³o popularne, przyjemne. Przy-
szed³, by og³osiæ, ¿e Bóg ukarze grzech swego ludu. To ostrze¿enie
skierowane jest tak¿e do nas. Nie zapomnijmy nigdy, ¿e �wiêty Bóg
rozprawi siê z wszelkim z³em.

Podzia³ ksiêgi
Proroctwa Amosa mo¿na podzieliæ na trzy g³ówne czê�ci:

Pierwsza grupa mów prorockich skierowana jest przeciw na-
rodom otaczaj¹cym Izrael r.1,1 - 2,3

Druga grupa proroctw mówi o s¹dzie nad Jud¹ i Izraelem
 r.2,4 - 6,14

Trzecia grupa proroctw to wizje przysz³o�ci r. 7 - 9
1) wizja szarañczy,
2) wizja ognia,
3) wizja pionu o³owianego,
4) wizja kosza owoców,
5) wizja upadku �wi¹tyni,
6) wizja odnowy mesjañskiej, odbudowy Królestwa.
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Kochani S³uchacze TWR,
czekamy na Wasze listy!
Jak odbieracie nasze audycje?
Co one wnosz¹ do Waszego
¿ycia?
W miarê mo¿liwo�ci postaramy siê
odpowiedzieæ na ka¿dy list i kon-
tynuowaæ nawi¹zan¹ w ten sposób
relacjê.
Na ¿yczenie wysy³amy bezp³atnie
Nowy Testament, literaturê chrze-
�cijañsk¹ oraz kasety z nagraniami.
Prosimy o do³¹czenie nastêpuj¹-
cych informacji o sobie:

#

Jêzyki, w których nadawana
jest �Wêdrówka przez Bibliê�:
angielski, arabski, bengalski, berbejski,
burmañski, cebuano, CheChewa, chor-
wacki, czeski, czua, duñski, farski, fran-
cuski, gujarati, hebrajski, hinduski, hisz-
pañski, indonezyjski, japoñski, kanadyj-
ski, kantonezyjski, koreañski, kurdyjski,
malezyjski, mandaryñski, marathi, nava-
ho, nepalski, norweski, ormiañski, oryj-
ski, polski, portugalski, quichua, rosyj-
ski, serbski, suachili, szwedzki, tai, ta-
milski, telugu, turecki, ukraiñski, wêgier-
ski, w³oski, zulu.
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Szukajcie P
ana, dopóki m

o¿na G
o znale�æ,

w
zyw

ajcie go, dopóki jest blisko!
K

siêga Izajasza 55,6

Z listów s³uchaczy...

Bardzo siê cieszê, ¿e Ty, Siostro zechcia-
³a� obdarzyæ mnie swoj¹ przyja�ni¹,
która nie da siê przeliczyæ na ¿adne
pieni¹dze. Tak naprawdê, to nigdy nie
mia³em prawdziwego przyjaciela. Ka¿-
dy chcia³ dostaæ co� w zamian. Piszesz,
¿e jeste� ju¿ babci¹. Ale przecie¿ wiek
siê nie liczy. Jeste� osob¹ dojrza³¹ i bar-
dzo wyrozumia³¹. Potrafisz tak piêk-
nie nawi¹zaæ kontakt z cz³owiekiem,
nawet gdy jest on zagubiony, jak ja,
gdy zacz¹³em z Tob¹ korespondowaæ.
To Ty mi pomog³a� zmieniæ moje my-
�lenie, Ty wnios³a� Boga w moje ¿ycie.
Od kiedy zaufa³em Jezusowi i powie-
rzy³em Mu swoje ¿ycie, odczuwam po-
kój w sercu. Ju¿ nie dra¿ni¹ mnie uszczy-
pliwe uwagi kolegów, kiedy czytam
Nowy Testament.
Wracaj¹c do  Twojego listu, to bardzo
chcia³bym pomagaæ osobom niepe³no-
sprawnym, albo sprawnym inaczej.
Tymczasem, zastanawiam siê i modlê siê
jak post¹piæ, gdy moja ma³¿onka, któr¹
bardzo kocham, przy�le mi pozew o roz-
wód. Chcia³bym, ¿eby moja reakcja by³a
zgodna z nauk¹ Ewangelii. Marzê da-
lej o naszej wspólnej przysz³o�ci, ale to
przecie¿ nie tylko ode mnie zale¿y. Bar-
dzo proszê o radê w tej sprawie.

Wiêzieñ  z centralnej Polski
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�Naszych przyk³adowych programów mog¹ Pañstwo s³uchaæ w internecie w syste-
mie Real Audio pod adresem: http://www.twr.osw.pl/
Codziennie o dowolnej porze pod adresem http://www.ttb.org/ttbpol.ram dostêpna
jest �Wêdrówka przez Bibliê�.

¯yczymy dobrego odbioru!
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Rozk³ad programów na pierwszy kwarta³ 2007
STYCZEÑ LUTY MARZEC

Nasz adres: �Impuls� TWR
ul. K³odnicka 2
PL - 54-217 Wroc³aw

( 0-601 / 400 892 Fax: 0-71 / 351 39 79
e-mail: itwrp@gmx.net
e-mail: itwrp@poczta.onet.pl
Konto: PKO BP IV Oddz. Wroc³aw 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

S
k³

ad
: 

A
lfr

ed
 B

o
rs

ki

Redakcja kwartalnika: Marek Cie�lar

KSIÊGA OZEASZA

KSIÊGA AMOSA

LIST JAKUBA

01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.

19.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
29.01.
30.01.
31.01.

wstêp
1: 1 - 2: 1
2: 1 - 16
2: 16 - 3: 4
3: 4 - 4: 1
4: 1 - 6
4: 6 - 19
5: 1 - 14
5: 15 - 6: 11
7: 1 - 16
8: 1 - 9: 6
9: 7 - 10: 1
10: 2 - 11: 1
11: 2 - 14: 9

01.02.
02.02.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.

09.02.
12.02.
13.02.
14.02.
15.02.
16.02.
19.02.
20.02.

21.02.
22.02.
23.02.
26.02.
27.02.
28.02.

LIST JAKUBA

01.03.
02.03.
05.03.
06.03.
07.03.
08.03.
09.03.
12.03.
13.03.
14.03.

15.03.
16.03.
19.03.
20.03.
21.03.
22.03.
23.03.
26.03.
27.03.
28.03.
29.03.
30.03.

wstêp
1: 1 - 4
1: 5 - 12
1: 13 - 21
1: 22 - 2: 4
2: 5 - 14
2: 14 - 26
3: 1 - 5
3: 6 - 14

KSIÊGA JOELA

I LIST PIOTRA

3: 15 - 18
4: 1 - 7
4: 8 - 10
4: 11 - 5: 3
5: 4 - 11
5: 12 - 20

I LIST PIOTRA

1:1-3 wstêp
1: 4 - 13
1: 13 - 20
2: 1 - 4
2: 4 - 14
2: 15 - 25
2: 26 - 3: 1
3: 1 - 26

wstêp
1: 1 - 5
1: 5 - 9
1: 10 - 23
1: 24 - 2: 3
2: 4 - 10

2: 11 - 15
2: 16 - 21
2: 22 - 3: 2
3: 3 - 12
3: 13 - 18
3: 18 - 22
4: 1 - 8
4: 9 - 16
4: 17 - 5: 4
5: 5 - 14

1: 1 wstêp
1: 2 - 8
1: 9 - 15
2: 1 - 5
2: 6 - 16
3: 1 - 6
3: 7 - 15
4: 1 - 10
4: 10 - 5: 3
5: 4 - 17
5: 18 - 27
6: 1 - 7


