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Drodzy S³uchacze!
Z radoci¹ zawiadamiamy, ¿e Wêdrówki przez Bibliê,
programów ¯ywa wiara oraz Sedno mo¿ecie Pañstwo s³uchaæ obecnie tak¿e na falach rednich w pamie 1395 kHz, codzienie o godzinie 22:15. Programy na
falach rednich s¹ znacznie lepiej s³yszalne na obszarze
Polski i Europy. Znacznie wiêcej jest tak¿e radioodbiorników wyposa¿onych w zakres tych fal. Prosimy o uwagi odnonie s³yszalnoci i zawartoci programów. Oddajemy do Pañstwa r¹k wydanie pó³roczne broszury
Wêdrówka przez Bibliê w nadziei, ¿e w czasie wspólnej lektury bêdziecie siê dzieliæ z nami refleksjami. Czekamy na Wasze listy!
Redakcja Impuls TWR Polska
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Ksiêga Amosa
Czas

Dzia³alnoæ Amosa przebiega³a w okresie panowania króla izraelskiego
Jeroboama II, syna Joasza, a wiêc przypada³a na lata 782 - 753 przed Chrystusem. Prorokami wspó³czesnymi Amosowi byli Jonasz i Ozeasz, dzia³aj¹cy
w pó³nocnym królestwie Izraela oraz Izajasz i Micheasz, prorocy królestwa
po³udniowego, judzkiego. Pierwsza po³owa VIII w. p.n.e. by³a okresem pomylnoci i dobrobytu w pañstwie izraelskim. Zamo¿niejsze rodziny zaczê³y
prowadziæ beztroskie, wystawne ¿ycie, obni¿y³y siê standardy moralne i religijne, szerzy³a siê niesprawiedliwoæ spo³eczna. Przeciwko tym zjawiskom
wyst¹pi³ prorok Amos.

Temat

Amos ukazuje Boga jako w³adcê panuj¹cego nad wszystkimi narodami.
Czuwa On nad praworz¹dnoci¹, winnych niepos³uszeñstwa upomina i karze. Miar¹ odpowiedzialnoci ka¿dego narodu jest stopieñ 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 otacza swój lud szczególn¹ przychylnoci¹,
ale domaga siê od niego prawego 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 integralnoci w codziennym ¿yciu
Izraelitów, szczególnie jaskrawo widoczny wród warstw rz¹dz¹cych, zamo¿nych, piêtnuje hulaszcze, rozrzutne ¿ycie, szczególnie wykorzystywanie i uciskanie ludzi ubogich, pozbawionych wszelkich praw i opieki. Nierównoci
spo³eczne i zwi¹zane z nimi nadu¿ycia, niemoralnoæ i brak prawdziwej pobo¿noci - to g³ówne problemy wskazywane przez Bo¿ego proroka. Naruszanie sprawiedliwoci i wiernoci wobec Pana, i w stosunkach miêdzyludzkich
sprowadzi na Izraela surow¹ karê. Prorok zwiastuje nadejcie Bo¿ego s¹du nad
narodem otumanionym materialnym dostatkiem, pogr¹¿onym w niemoralno2

ci i pijañstwie, zapominaj¹cym o swym Panu i o Jego Prawdzie. Amos zapowiada, ¿e z nadchodz¹cej zag³ady ocaleje jedynia niewielka Reszta.
Pozorny okres rozkwitu za rz¹dów Jeroboama II jest w rzeczywistoci
czasem danym narodowi wybranemu na upamiêtanie siê, na powrót do Boga,
Stwórcy i Zbawiciela.

Autor

Amos pochodzi³ z judzkiego miasta Tekoa, gdzie by³ pasterzem. 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 Jerozolimie zasiada³ wiêc wtedy potomek Dawida,
Uzjasz, a w³adzê w pó³nocnym Izraelu sprawowa³ Jeroboam. Mimo swego
judzkiego pochodzenia Amos, jako prorok, dzia³a³ wy³¹cznie na terenie pó³nocnego pañstwa izraelskiego, a zw³aszcza w Betel, gdzie znajdowa³o siê
centrum ba³wochwalczego kultu Baala.
Bóg powo³a³ zwyk³ego pasterza, pochodz¹cego z Tekoa, ma³ej miejscowoci le¿¹cej w pobli¿u Jerozolimy, by przekaza³ ostrze¿enia i napomnienia
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 miecie.
Zosta³ powo³any przez Boga na proroka. Gdy przyby³ do Betel nie spotka³ siê z uznaniem, wrogo odnieli siê do niego kap³ani, pozostaj¹cy 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 poród domu Izraela. Nie mo¿e ziemia znieæ 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 Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel
wiêcej nie prorokuj, bo jest ono królewsk¹ wi¹tyni¹ i królewsk¹ budowl¹.
I odpowiedzia³ Amos Amazjaszowi: Nie jestem ja uczniem proroków, gdy¿
jestem 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 królewska wi¹tynia.
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Tam, w miejscu, gdzie oddawano czeæ 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 faraonowi 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 wrogoci¹ i niechêci¹ przywódców religijnych i politycznych swego narodu. W odró¿nieniu od oficjalnych proroków, zrzeszonych przy pa³acu królewskim, Amos otrzyma³ osobiste powo³anie od Boga i zwiastowa³ Jego S³owo. Po wype³nieniu zadania Amos prawdopodobnie musia³ opuciæ Betel
i powróci³ w swoje rodzinne strony. Zgodnie z tradycyjnym przekazem grób
Amosa znajduje siê w Tekoa, co wskazuje na powrót proroka z Betel do
ojczystej ziemi.

Przes³anie ksiêgi

Nazwa Betel znaczy Dom Boga, tak¹ nazwê nadali mu ojcowie, patriarchowie izraelscy. Ale miasto to sta³o siê centrum kultu ba³wochwalczego
i prorocy nazwali go Domem nicoci (Bet - Awen), o czym czytamy m.in. w
Ksiêdze Ozeasza. Obok Samarii, stolicy pó³nocnego królestwa izraelskiego,
Betel by³o g³ównym orodkiem kultu Baala. To tam król Jeroboam I wzniós³
z³oty pos¹g cielca, któremu Izraelici zaczêli oddawaæ czeæ, zamiast pielgrzymowaæ do Jerozolimy, do domu ¿ywego Boga. Lud izraelski odwróci³ siê do
Boga plecami i zacz¹³ k³aniaæ siê pogañskiemu bóstwu. Betel sta³o siê centrum fa³szywej religii, zaczê³o te¿ odgrywaæ przoduj¹c¹ rolê jako centrum
polityczne i centrum kulturowe. Zbudowano tu królewsk¹ wi¹tyniê, za³o¿ono szko³ê proroków. To, co postanowiono w Betel, stawa³o 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 modne. Jak siê ubieraæ, jak siê zachowywaæ, ¿eby
iæ z duchem czasu i nie nara¿aæ siê na zarzut starowieckoci, zacofania.
Do takiego miasta przyby³ Amos, wiejski kaznodzieja, prosty pasterz,
cz³owiek nie pasuj¹cy do otoczenia, do nowych standardów, nurtów i mód.
Przyszed³, mówi¹c, ¿e przynosi poselstwo od Boga. Przekazuj¹c wyroki Pana
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pos³ugiwa³ siê dziwnym jêzykiem, zdradzaj¹cym wiejskie pochodzenie. Wo³a³
np.: S³uchajcie s³owa tego, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie biednych, gnêbicie ubogich... (4, 1), albo Czy konie pêdz¹
po ska³ach, czy tam siê orze wo³ami, ¿e zamieniacie sprawiedliwoæ na truciznê, a owoc prawoci 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 w³anie Amos mówi³ prawdê. U¿ywaj¹c wyrazistych, nieraz
dosadnych obrazów, demaskowa³ nieprawoæ, bezbo¿noæ, niemoralnoæ
swoich rodaków. Dzisiaj nie s¹ nam znane wypowiedzi wykszta³conych, ale
fa³szywych proroków z Betel. Znamy natomiast i studiujemy proroctwa Amosa.
Dlatego, ¿e Amos zwiastowa³ poselstwo, objawione mu przez Boga.
Niektórzy sporód mieszkañców Betel dos³yszeli w s³owach Amosa prawdê, byli poruszeni do g³êbi i zwrócili siê ku Bogu. Ale wiêkszoæ by³a nieczu³a
na g³os Bo¿ego proroka. Zbyt daleko odeszli od Pana, zbyt g³êboko pogr¹¿yli siê w bezprawiu i ba³wochwalstwie. Odrzucili poselstwo Amosa, wyst¹pili
przeciwko niemu. Na ich czele stan¹³ kap³an Amazjasz, który wys³a³ królowi
Jeroboamowi wiadomoæ: Amos spiskuje przeciwko tobie (...), gdy¿ tak rzek³
Amos: Od miecza umrze Jeroboam i Izrael bêdzie uprowadzony ze swojej
ziemi (7, 10). Czy Amos rzeczywicie wypowiedzia³ takie s³owa? Nie! Prorok
zapowiedzia³, w imieniu Pana: wi¹tynie Izraela bêd¹ zniszczone. Wyst¹piê
z mieczem przeciw domowi Jeroboama. (7, 9). Proroctwo 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 umierceniu mieczem samego Jeroboama. Amazjasz przekrêci³ s³owa Amosa, ¿eby nastawiæ przeciwko niemu panuj¹cego króla. Prawda zosta³a zniekszta³cona. By³a to brzydka manipulacja, która spowodowa³a, ¿e Bo¿e ostrze¿enie nie dotar³o do króla izraelskiego. Kap³an Amazjasz powiedzia³ Amosowi: Widz¹cy, id, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj. Innymi s³owy: Nie wiem na jakiej podstawie uwa¿asz siebie za proroka,
jasnowidzu. Wracaj do ziemi judzkiej, sk¹d przyszed³e. My nie potrzebujemy tu twoich rzekomych proroctw. Przepowiadaj sobie przysz³oæ w Judzie
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i tam zarabiaj na chleb. My nie bêdziemy tu ¿ywiæ darmozjada. Amazjasz
chcia³ pozbyæ 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, wieniaka, 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 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¿ prawdziw¹
s³u¿bê kap³añsk¹ mo¿na by³o pe³niæ jedynie w Jerozolimie, w wi¹tyni ¿ywego Boga, Pana Izraela. Amazjasz by³ fa³szywym kap³anem 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?
Przecie¿ nawet Jezusa nie chciano s³uchaæ, choæ mówi³ Prawdê, przychodz¹c
wprost od Ojca w niebie. Nawet w Jerozolimie, nawet w wi¹tyni, a raczej
zw³aszcza tam, odrzucono poselstwo Jezusa, odniesiono siê do niego wrogo. Dlaczego ludzie zatykaj¹ uszy, by nie s³uchaæ Bo¿ej Prawdy? Bo jest to
prawda tak¿e o nich, o ich grzechu. Prawda o tym, ¿e ich ¿ycie powinno siê
zmieniæ, ¿e winni odwróciæ siê od z³a, nawróciæ siê ku Bogu i pozwoliæ Mu
dzia³aæ w swoim sercu. ¯eby mogli doznaæ oczyszczenia, przemiany. Ale - jak
powiedzia³ Jezus - ludzie bardziej umi³owali ciemnoæ, bo ich uczynki s¹ z³e.
Ka¿dy bowiem, kto le czyni, nienawidzi wiat³oci i nie zbli¿a siê do wiat³oci, aby nie ujawniono jego uczynków(Jan 3, 20).
Musimy byæ tego wiadomi, ¿e gdy g³oszone jest S³owo Bo¿e, rozb³yska
wiat³o Prawdy i zostajemy przewietleni; wszelkie z³o w naszych czynach,
s³owach, mylach staje siê jawne, jest obna¿one, zdemaskowane. Dzieje siê
tak zarówno w ¿yciu ludzi, którym g³osimy Bo¿¹ Prawdê, jak i w naszym
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¿yciu, bo i nas przecie¿ S³owo Bo¿e przenika, bada, przewietla, przemienia.
Przynajmniej tak powinno byæ, chyba, ¿e nale¿ymy do tych, którzy nie chc¹
zbli¿aæ siê do wiat³oci, aby nie ujawniono ich uczynków. S³owo Bo¿e jest
jak duchowy miecz, przenika do naszej duszy i naszego ducha, ocenia nasze
zamiary, myli, motywacje (por. Hebr. 4, 12).
Zawsze, gdy pozwalmy S³owu Bo¿emu przewietliæ 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 Amazjaszowi:
Nie jestem prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków (...), jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wzi¹³ mnie Pan i rzek³
do mnie: Id, prorokuj do narodu mego, izraelskiego.
Podobnie by³o z aposto³ami. Chrystus powo³a³ na swych uczniów w wiêkszoci ludzi prostych, niewykszta³conych. Ale powo³a³ ich i przygotowa³ do
s³u¿by Pañskiej, objawi³ im S³owo Bo¿e, namaci³ Duchem wiêtym. Przekazali
nam oni Jego m¹droæ, Jego Prawdê. Nawet aposto³ Pawe³, cz³owiek niezwykle
m¹dry i starannie wykszta³cony napisa³: Nie przyszed³em do was, bracia, z wynios³oci¹ mowy lub m¹droci, (...) uzna³em bowiem za w³aciwe nic innego nie
umieæ miêdzy wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzy¿owanego. (...) Mowa
moja i zwiastowanie moje nie by³y g³oszone w przekonywuj¹cych s³owach
m¹droci, lecz objawia³y siê w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opiera³a
siê na m¹droci ludzkiej, lecz na mocy Bo¿ej ( I Kor. 2, 1 - 5).
Te s³owa aposto³a narodów w pe³ni oddaj¹ tak¿e postawê proroka Amosa.
Nie g³osi³ on ludzkiej m¹droci, 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 ba³wochwalstwo, niemoralnoæ, nie wype³niali woli Boga, ³amali
jego przykazania, mo¿ni wykorzystywali ubogich, szerzy³a siê niesprawiedliwoæ spo³eczna, narasta³ formalizm religijny, brakowa³o prawoci, uczciwoci,
pobo¿noci. To wszystko zosta³o napiêtnowane przez Bo¿ego proroka. Jego
poselstwo nie by³o popularne, przyjemne. Przyszed³, 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.
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Drugi List Piotra
Autor

Drugi List Piotra napisa³ Szymon Piotr, s³uga i aposto³ Jezusa Chrystusa - jak czytamy w pierwszym wierszu Listu. List ten aposto³ Piotr napisa³
najprawdopodobniej tu¿ przed swoj¹ mêczeñsk¹ mierci¹, ok. 67 r. n.e. Z tego
wzglêdu Drugi List Piotra nazywany jest czêsto jego ³abêdzim piewem,
podobnie jak Drugi List do Tymoteusza zwany jest ³abêdzim piewem aposto³a Paw³a.

Temat Listu

Drugi List Piotra jako ³abêdzi piew aposto³a przypomina Drugi List do
Tymoteusza, napisany przez aposto³a Paw³a tak¿e na krótko przed mêczeñsk¹
mierci¹. Zarówno Pawe³ jak i Piotr wspominaj¹ w swoich ostatnich listach
o zbli¿aj¹cej siê mierci i czyni¹ to w sposób pozbawiony ¿alu, smutku. Wyznaj¹ z radoci¹, ¿e wype³nili swoje zadanie i s¹ wiadomi, i¿ nadszed³ czas
ich odejcia do Pana. Aposto³ Pawe³ pisa³: Dobry bój bojowa³em, biegu
dokona³em, wiarê zachowa³em; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwosci ( II Tym. 4, 6 - 8). W podobnym duchu wypowiada sie w swym Liscie
aposto³ Piotr ( II Piotra 1, 13 - 14 ).
Pawe³ i Piotr pozostawiaj¹ w swoich ostatnich pismach wielki znak ostrze¿enia przed odstêpstwem i przed uleganiem b³êdnym naukom. Niebezpieczeñstwo herezji zagra¿a zarówno nauczycielom jak i zwyk³ym cz³onkom
wspólnot chrzecijañskich. Jedyn¹ skuteczn¹ obron¹ przed b³êdnymi naukami jest wzrastanie w poznaniu Jezusa Chrystusa.
Piotr pisze, ¿e wytrwaæ w prawdziwej wierze mo¿e tylko ten, kto p o z n a
j e Jezusa Chrystusa. Chodzi nie tylko o poznanie faktów z ¿ycia Jezusa, nie
tylko o wiedzê o Nim; chodzi o poznanie Jego samego. Jezus, modl¹c siê do
Ojca powiedzia³: To jest ¿ycie wieczne: aby p o z n a l i Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego pos³a³e.
P o z n a n i e Boga, p o z n a n i e Jezusa nie oznacza jedynie intelektualnego zaakceptowania Chrystusa, ale zmianê ca³ej moralnej postawy cz³owie8

ka, przemianê ¿ycia. Cz³owiek który p o z n a ³ Jezusa, który zwi¹za³ siê ze
Zbawicielem, nie bêdzie podatny na wp³yw b³êdnej nauki.
Przes³aniem Listu jest wiêc nie tylko ostrze¿enie przed niebezpieczeñstwem odstêpstwa, ale tak¿e wskazanie jedynie pewnej obrony - wzrastania
w p o z n a n i u Jezusa Chrystusa.
Kluczowym wierszem ca³ego Listu jest jego koñcowy werset: Wzrastajcie w ³asce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu
niech bêdzie chwa³a teraz i po wieczne czasy.

Ksiêga Abdiasza
Autor

W jêzyku hebrajskim imiê Abdiasz znaczy Czciciel Jahwe, lub S³uga
Jahwe. I to w³aciwie wszystko, co wiemy o tym proroku. Jest on jednym
z czterech proroków mniejszych, o których nie mamy ¿adnych dodatkowych informacji, poza imieniem i zapewnieniem, ¿e otrzymali wizjê prorock¹
od Pana. (Trzej pozostali to: Habakuk, Aggeusz i Malachiasz). S³yszymy
wiêc g³os Abdiasza, wo³aj¹cego w imieniu Boga, ale o nim samym wiemy
bardzo niewiele. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e prowadzi³ ¿ycie na miarê swego
imienia; by³ s³ug¹ Boga i pozostawa³ w cieniu, w ukryciu, nie wysuwa³ siê do
przodu, celem i sensem jego ¿ycia by³o wskazywanie na Boga. Rodowód, czy
¿yciorys s³ugi nie jest istotny, wa¿ne jest, jak wykona³ zadanie, zlecone mu
przez Pana. Wol¹ Boga by³o, bymy poznali jedynie imiê Abdiasza i ws³uchali siê w poselstwo, które nam przekaza³. Jest to poselstwo krótkie, ale bardzo
wa¿ne, zawiera wielki potencja³ prorockich treci.

Poselstwo

S³owa Abdiasza zapisane s¹ w zaledwie 21 wierszach, jest to najkrótsza
ksiêga Starego Testamentu. Napisana jest piêknym jêzykiem poetyckim, nosi
tytu³ Widzenie Abdiasza. Jej treæ stanowi g³ównie potêpienie zbrodni
Edomitów, pope³nionych wobec bratniego narodu izraelskiego. Edomici,
potomkowie Ezawa, bliniaczego brata Jakuba, stanêli po stronie wrogów
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Izraela i brali udzia³ w pustoszeniu Ziemi wiêtej i Jerozolimy. Abdiasz, formu³uj¹c napomnienia i groby przeciwko Edomowi kieruje siê nie pragnieniem
zemsty, ale g³êbokim poczuciem sprawiedliwoci. Edomici podeptali bowiem
fundamentalne prawa cz³owieka, wystêpuj¹c przeciwko bratniemu ludowi
izraelskiemu. Prorok zapowiada wiêc, ¿e Pan powstanie przeciwko Edomowi
nie tylko jako opiekun Izraela, ale przede wszystkim jako stró¿ prawa moralnego, poci¹gaj¹cy do odpowiedzialnoci wszystkie narody. Abdiasz podkrela, ¿e istnieje prawo naturalne, wpisane w sumienia wszystkich ludzi i ta
idea uniwersalizmu etycznego jest cennym wk³adem proroka w rozwój nauki
Starego Testamentu.
Ksiêga Abdiasza zawiera te¿ zapowied ostatecznego triumfu Królestwa
Bo¿ego. W czasach mesjañskich za³o¿one zostanie królestwo dla Pana na
Syjonie. Zwyciêski Syjon bêdzie niejako uosobieniem triumfu Mesjasza.

Czas

Co do czasu dzia³alnoci Abdiasza istniej¹ dwie mo¿liwoci. Jego wyst¹pienie mog³o mieæ miejsce bardzo wczenie, w IX wieku przed Chrystusem,
lub znacznie póniej, w VI wieku pne., oko³o roku 587, kiedy to Nabuchodonozor, król babiloñski, zburzy³ Jerozolimê. Przyjêcie tej drugiej mo¿liwoci
oznacza³oby, ¿e dzia³alnoæ Abdiasza nale¿y datowaæ na czasy wspó³czesne
Jeremiaszowi. Kluczem do rozwik³ania zagadki wydaje siê byæ wypowied
zapisana w 18 w. ksiêgi: W dniu, gdy stan¹³e przeciwko niemu, w dniu, gdy
wrogowie w niewolê brali jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy i o Jerozolimê los rzucali - tak¿e ty by³e jak jeden z nich. Jeli przyjmiemy, ¿e nie chodzi tu o zburzenie Jerozolimy w 587 r. pne. przez Nabuchodonozora, lecz o spustoszenie miasta za rz¹dów króla Jorama (852 - 841, por. II Król.
8, 16 - 26) wtedy sk³onimy siê ku wczeniejszemu datowaniu wyst¹pienia
Abdiasza. Zwolennicy tej opcji podkrelaj¹ fakt, ¿e Abdiasz nie wspomina
o zburzeniu wi¹tyni jerozolimskiej, co przemawia za koncepcj¹, ¿e prorok
mówi o wczeniejszym spustoszeniu, a nie o upadku Jerozolimy. Tak wiêc
dzia³alnoæ proroka Abdiasza mia³a miejsce b¹d w VI wieku pne., na krótko
przed ca³kowitym upadkiem pañstwa ¿ydowskiego podzielonego na dwa
królestwa, izraelskie i judzkie, b¹d znacznie wczeniej, oko³o po³owy IX
wieku przed Chrystusem.
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Ksiêga Jonasza
Autor

Jonasz jest postaci¹ historyczn¹. Wzmiankê o tym proroku znajdujemy
w II Ksiêdze Królewskiej (14, 23 - 25): W piêtnastym roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, obj¹³ w³adzê królewsk¹ w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panowa³ czterdzieci jeden lat. A czyni³ to, co z³e w oczach Pana, nie odst¹pi³ od ¿adnego z grzechów Jeroboama,
syna Nebata, w które on wci¹gn¹³ Izraela. Lecz przywróci³ Izraelowi granice
ci¹gn¹ce siê od wejcia do Chamat a¿ do Morza Stepowego, zgodnie ze
s³owem Pana, Boga izraelskiego, które wypowiedzia³ przez swojego s³ugê
Jonasza, syna Amittaja, proroka z Gat-Chefer. Ksiêgi historyczne Starego
Testamentu informuj¹ nas wiêc, ¿e Jonasz dzia³a³ w okresie rz¹dów izraelskiego króla Jeroboama II, ¿e by³ prorokiem, ktorego wyrocznie znane by³y jego
rodakom i ze by³ synem Amittaja. Tê sam¹ informacjê znajdujemy we wstêpie
ksiêgi gdzie czytamy: Pan skierowa³ do Jonasza, syna Amittaja, te s³owa:
Wstañ, id do Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij j¹. Miejscowoæ GatChefer, z której pochodzi³ Jonasz, to dzi Meszched, ok. 20 km na zachód od
Tyberiady. Imiê Jonasz znaczy w jêzyku hebrajskim Go³¹b.

Czas

Panowanie Jeroboama II przypada³o na lata 782 - 753 pne. W tym
okresie mia³y miejsce wydarzenia opisane w Ksiêdze Jonasza. Z podrêczników historii wiemy, ¿e by³y to lata rozkwitu Niniwy, wielkiego miasta
asyryjskiego. Zosta³o ono zburzone ok. 606 roku pne. W czasach wspó³-

Pracê nasz¹ mo¿na wspieraæ modlitw¹
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czesnych Herodotowi, wybitnemu historykowi greckiemu, miasto, za³o¿one przez Nimroda ju¿ nie istnia³o. Zachowa³y siê jedynie ruiny potê¿nych murów obronnych tej staro¿ytnej twierdzy. Tak wiêc relacja Jonasza
pochodzi z pierwszej po³owy VIII wieku przed Chrystusem, choæ mo¿liwe, ¿e w ostatecznym kszta³cie Ksiêga Jonasza zosta³a zredagowana
w okresie póniejszym.

Przes³anie

W odró¿nieniu od innych ksi¹g prorockich Ksiêga Jonasza nie zawiera
¿adnych mów, upomnieñ i wyroczni. Jest opowieci¹ o proroku, który najpierw chce uciekaæ na koniec wiata, by uwolniæ siê od powierzonej mu przez
Boga misji, a potem, gdy w wyniku nadzwyczajnych wydarzeñ spe³nia wreszcie
Bo¿e pos³annictwo w Niniwie i ogl¹da niespodziewane rezyltaty swej misji,
czuje ¿al do Boga i czyni mu wyrzuty, ¿e nie zes³a³ zapowiedzianej kary. Pan
poucza wtedy proroka, ¿e jego postawa jest pe³na uprzedzeñ i egoizmu, i zadaje Jonaszowi pytanie: Czy¿ Ja nie powinienem mieæ litoci nad Niniw¹,
wielkim miastem, gdzie znajduje siê wiêcej ni¿ sto dwadziecia tysiêcy ludzi
(...) a nadto mnóstwo zwierz¹t? (4, 11).
Ksiêga Jonasza uczy wiêc o egoimie cz³owieka i o wspania³omylnoci
Boga, uczy o wielkim mi³osierdziu Pana, który czeka na prawdziw¹ pokutê,
upamiêtanie siê ludzi, by móc im przebaczyæ. Stwórca pragnie obj¹æ sw¹
³ask¹, sw¹ mi³oci¹, wszystkich ludzi, wszystkie narody - ta myl jest bliska
przes³aniu Ewangelii. Sam Jezus postawi³ Niniwe za przyk³ad nawrócenia,
zwracaj¹c siê do s³uchaj¹cych go ludzi w s³owach: Mê¿owie z Niniwy
stan¹ na s¹dzie wraz z tym pokoleniem (...), gdy¿ na skutek zwiastowania
Jonasza pokutowali... (£uk. 11, 32). A cud przebywania Jonasza we wnêtrznociach ryby (dos³ownie wielkiego stworzenia morskiego) przez trzy
dni i trzy noce Chrystus uzna³ za typ (zapowied) swego zmartwychwstania: Pokolenie z³e i cudzo³o¿ne znaku ¿¹da, ale nie otrzyma innego znaku
jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz by³ w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Cz³owieczy bêdzie w ³onie ziemi trzy dni
i trzy noce (Mat. 12, 39 - 40).
Piêkna opowieæ Ksiêgi Jonasza, uznawana za per³ê literatury Starego
Testamentu niesie treci nieprzemijaj¹ce, wielkie, wa¿ne tak¿e dla nas, dzisiaj.
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Tematyka

Prawdy, zawarte w prorockiej Ksiêdze Jonasza, podzieliæ mo¿na na szeæ
zasadniczych myli:
1) W obrazowy sposób Ksiêga Jonasza ukazuje, zapowiada zmartwychwstanie
Mesjasza -Zbawiciela. Wszystkie prawdy Ewangelii s¹ w symboliczny,
lub dos³owny sposób zapowiedziane w ksiêgach Starego Testamentu. Na
przyk³ad Ksiêga Wyjcia (Exodus) zapowiada wyzolenie ludu nowego
przymierza z niewoli grzechu, Ksiêga Rut, czy Pieñ nad pieniami ukazuj¹
g³êbiê, moc i pêkno Bo¿ej mi³oci. Podobnie w Ksiêdze Jonasza zawarty
jest obraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
2) Ksiêga Jonasza uczy nas, ¿e zbawienia nie uzyskuje siê dziêki dobrym
uczynkom, ale dziêki wierze, prowadz¹cej do upamiêtania. Piêkna opowieæ o Jonaszu czytana jest przez ortodoksyjnych ¯ydów w czasie wiêta Yom Kippur, czyli Dnia Pojednania. Droga do pojednania z Bogiem
prowadzi nie przez wysi³ki w³asne, ale poprzez przyjêcie Bo¿ego dzie³a
zbawienia, dokonanego przez odkupieñcz¹ ofiarê Pana i Zbawiciela.
Jedno z najwa¿niejszych stwierdzeñ ksiêgi znajdujemy w 10 wierszu drugiego rozdzia³u, gdzie czytamy: Z³o¿ê Tobie ofiarê z g³onym dziêkczynieniem, spe³niê to, co lubowa³em; zbawienie jest u Pana.
3) Trzeci¹ wielk¹ myl¹ ksiêgi jest prawda, i¿ Bo¿e mi³osierdzie nie jest ograniczone, nie jest uzale¿nione od ludzkich przeszkód. Jonasz odmówi³ pójcia do Niniwy, ale Bóg sprawi³, ¿e prorok i tak dotar³ do tego miasta
i jednak og³osi³ jego mieszkañcom Bo¿e ostrze¿enie. Ci upamiêtali siê, pokutowali z powodu swoich grzechów i dziêki Bo¿emu zmi³owaniu, mi³osierdziu zostali ocaleni.
4) Czwarta prawda, nios¹ca otuchê i nadziejê ka¿demu z nas, to prawda, i¿ Bóg
nie odrzuca tych, którzy okazuj¹ Mu niewiernoæ, niepos³uszeñstwo. Jonasz opiera³ siê Bogu, by³ zbuntowany, niepos³uszny, Bóg jednak nie zrezygnowa³ z niego, cierpliwie go prowadzi³, dowiadcza³, poucza³. Podobnie
Pan postêpuje wzglêdem nas, gdy¿ nas kocha i pragnie nas ocaliæ, zbawiæ.
5) Prawda pi¹ta to nauka o niezmiennej dobroci i ³askawoci Boga. Nie jest
prawd¹, ¿e Bóg Starego Testamentu jest okrutny i mciwy, i ¿e dopiero w Nowym Testamencie objawia siê nam jako pe³en mi³oci i dobroci Pan - Zbawi13

ciel. Pos³uchajmy wyznania proroka Jonasza, który modli³ siê (4, 2): Panie, (...)
postanowi³em uciec do Tarszisz, bo wiem, ¿e Ty jest Bóg ³agodny i mi³osierny, cierpliwy i pe³en ³askawoci, lituj¹cy siê nad niedol¹ cz³owieka.
6) Szósta wa¿na nauka, zawarta w przes³aniu Ksiêgi Jonasza, to prawda o Bogu jako Stwórcy i Panu wszystkich narodów.

Pierwszy List Jana
W koñcowej czêci Nowego Testamentu zamieszczone s¹ trzy listy Jana
Aposto³a. Pierwszy z nich, najd³u¿szy, nie ma w³aciwie formy listu. Brak
w nim adresu, pozdrowieñ oraz imienia autora. Pismo to faktycznie jest jednak listem, na co wskazuj¹ takie zwroty, jak: piszê wam to oraz nazywanie
czytelników dzieæmi. wiadczy to o bardzo osobistym, bliskim stosunku
autora do czytelników.

Autor

Jest kilka dowodów na to, ¿e autorem I Listu Jana i Ewangelii jest aposto³
Jan. Z prologu Listu dowiadujemy siê, ¿e jego autor by³ naocznym wiadkiem
¿ycia i nauki Jezusa Chrystusa. Czwarta ewangelia i I List Jana zosta³y bez
w¹tpienia napisane przez tego samego autora. Dowodzi tego analiza zarówno
stylu, s³ownictwa, jak i treci, tematyki listu i Ewangelii Janowej. Autorstwo
Janowe potwierdzaj¹ tak¿e dokumenty historyczne pierwszych wieków - wiadectwa Ireneusza, Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Euzebiusza.

Okolicznoci napisania Listu

Listy Jana Aposto³a nale¿¹ do najpóniejszych pism Nowego Testamentu.
Ich powstanie datuje siê na koniec I wieku n.e. Zgodnie z tradycj¹ ostatnie
dziesi¹tki lat swego ¿ycia Jan spêdzi³ w Efezie. I tam najprawdopodobniej powsta³y pisma Janowe. Aposto³ Jan ¿y³ znacznie d³u¿ej ni¿ pozostali aposto³owie. Jego brat, Jakub, zgin¹³ mêczeñsk¹ mierci¹ w pierwszych latach istnienia
Kocio³a, bardzo wczenie zgin¹³ tak¿e Piotr. Z trójki najbli¿szych Jezusowi
uczniów, tych, których Jezus wyró¿nia³ w szczególnych okolicznociach, wród
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¿ywych pozosta³ tylko Jan. Sêdziwy aposto³ cieszy³ siê ogromnym autorytetem wród wspó³czesnych sobie chrzecijan wczesnego Kocio³a. Nazywano
go starym, lub najstarszym, zwano go te¿ aposto³em mi³oci, gdy¿ stale
podkrela³, ¿e najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w ¿yciu chrzecijanina jest mi³oæ.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e po mierci takich autorytetów jak Jakub, Piotr
i Pawe³ w³anie do Jana zwracano siê z prob¹ o rostrzygniêcie ró¿nych
sporów religijnych. Kwestionowano wtedy m.in. bóstwo Chrystusa, pojawia³y siê np. nauki, ¿e Jezus by³ tylko wyj¹tkowym cz³owiekiem, na którego
w czasie chrztu zst¹pi³ z nieba duchowy Chrystus w postaci go³êbicy, który
pozosta³ w Nim do czasu konania na krzy¿u. Najbardziej niebezpieczne by³y
jednak nauki gnostyków, którzy uwa¿ali, ¿e Jezus nie by³ prawdziwie cz³owiekiem. Twierdzili bowiem oni, ¿e wszelkie cia³o, wszystko, co nale¿y do wiata
materii, jest z³e. St¹d kwestionowali oni rzeczywiste cz³owieczeñstwo Jezusa.
Jan zarówno w zapisanej przez siebie Ewangelii, jak i w swoich listach
prostuje b³êdne nauki. Podkrela zarówno cz³owieczeñstwo, jak i Bóstwo
Jezusa. Pragnie utwierdziæ bliskich sobie ludzi w wierze w Jezusa jako Syna
Bo¿ego i Syna Cz³owieczego. Wzywa wszystkich wierz¹cych do trwania w ¿ywej ³¹cznoci z Panem, tak, by pomna¿a³a siê w ich sercach mi³oæ: mi³oæ do
Boga i mi³oæ do bliniego.

Tematyka Listu

Jan porusza w swoim pierwszym licie apostolskim fundamentalne, najistotniejsze kwestie wiary chrzecijañskiej. Nie czyni tego w sposób systematyczny, jednolity, ale rysuje przed naszymi oczami jak gdyby obraz z lotu
ptaka. Skupia nasz wzrok na najistotniejszych prawdach, które kilkakrotnie
powracaj¹ w jego licie, a z których najwa¿niejsze to te, i¿ Bóg jest wiat³oci¹, ¿e jest sprawiedliwoci¹, ¿yciem, prawd¹, i przede wszystkim mi³oci¹.
Pierwszy List Jana zapewnia nas, ¿e gdy trwamy w mi³oci Bo¿ej, to jestemy z³¹czeni z Bogiem Ojcem i Synem oraz z blinimi, w sposób cudowny,
nierozerwalny. Mi³oæ Boga, manifestuj¹ca siê najpe³niej w osobie Jezusa Chrystusa, który umar³ na krzy¿u jako ofiara przeb³agalna za nasze grzechy, ta wspania³a, potê¿na mi³oæ czyni nas Bo¿ymi dzieæmi, dziedzicami wiecznego ¿ycia.
Wiara w Jezusa Chrystusa wprowadza nas w rzeczywistoæ Bo¿ej rodziny, przynosi nam przebaczenie grzechów i pewnoæ zbawienia.
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Ksiêga Micheasza
Autor

Micheasz to popularne imiê hebrajskie (Mikajah). Znaczy ono: Kto jest
jak Jahwe?. Imiê to pojawia siê na kartach Biblii wielokrotnie. Np. w I Ksiêdze Królewskiej czytamy o Micheaszu, który ¿y³ i prorokowa³ w czasie, gdy
dzia³a³ w Izraelu uczeñ Eliasza, Elizeusz, a w³adzê sprawowali król izraelski
Achab i król judzki Jehoszafat. Prorok o imieniu Micheasz zapowiedzia³ wtedy klêskê króla Achaba (I Król. 22, 8 - 40). Dzia³o siê to w po³owie IX wieku
przed Chrystusem. Nie jest to wiêc ta sama postaæ, co Micheasz, autor ksiêgi
ST, jeden z dwunastu proroków mniejszych.
Ten Micheasz ¿y³ i dzia³a³ znacznie póniej, za panowania królów judzkich: Jotama, Achaza i Hiskiasza (Ezechiasza), a wiêc w drugiej po³owie VIII
wieku p.n.e. Dane te podaje sam prorok, w tytule swej ksiêgi, gdzie zamieszczona jest równie¿ informacja, ¿e pochodzi³ on z Moreszet, ma³ej miejscowoci judzkiej, le¿¹cej ok. 30 km na po³udniowy-zachód od Jerozolimy. Pamiêtajmy wiêc, ¿e autorem biblijnej ksiêgi prorockiej jest ten w³anie Michesz,
pochodz¹cy z Moreszet, dzia³aj¹cy pod koniec VIII wieku przed Chrystusem.
Jak wiemy, za panowania króla Hiskiasza dzia³a³ tak¿e prorok Izajasz, który zapowiedzia³ choruj¹cemu powa¿nie królowi, ¿e jego ¿ycie zostanie przed³u¿one o 15 lat (II Król. 20, 1 - 6). Micheasz by³ wiêc wspó³czesny Izajaszowi,
natomiast dzia³a³ nieco póniej ni¿ Amos i Ozeasz.

Czas i okolicznoci powstania ksiêgi

Micheasz prorokowa³ na krótko przed upadkiem pó³nocnego krolestwa
izraelskiego. Prorok pochodzi³ z królestwa judzkiego, ale ju¿ we wstêpie ksiêgi
czytamy, ¿e jego proroctwa dotycz¹ tego, co Bóg mu objawi³ zarówno o Jerozolimie jak i Samarii. Samaria by³a stolic¹ pañstwa pó³nocnego i to w³anie ona
upad³a pierwsza, podbita przez woska asyryjskie w 721 r. p.n.e. Ca³e królestwo
pó³nocne zosta³o zniewolone przez Asyriê. Natomiast oblê¿enie i zburzenie
Jerozolimy nast¹pi³o póltora wieku póniej, w latach 587/586 przed Chrystusem, za dni proroka Jeremiasza. Znamienne jest to, ¿e wspó³czeni Jeremiasza
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znali i cytowali proroctwa Micheasza o Jerozolimie. W Ksiêdze Jeremiasza (26,
17 - 18) czytamy: Powstali mê¿owie sporód starszych kraju i tak rzekli do
ca³ego zgromadzenia: Micheasz z Moreszet prorokowa³ w czasach Hiskiasza,
króla judzkiego: Tak mówi Pan Zastêpów: Syjon bêdzie zorany jak pole i Jeruzalem zamieni siê w gruzy, a góra domu Pañskiego w lesiste wzgórza. Wp³yw
proroctw Micheasza by³ wiêc d³ugotrwa³y, jego wypowiedzi by³y przekazywane z pokolenia na pokolenie i by³y przypominane w chwili, gdy siê wype³nia³y.

Poselstwo ksiêgi

Wielu czytelników Biblii uwa¿a Micheasza za najwa¿niejszego i najciekawszego autora poród dwunastu proroków mniejszych. Poselstwo, które przekaza³, nazywa siê czasem miniatur¹ Ksiêgi Izajasza. Rzeczywicie, pomiêdzy
niektórymi wypowiedziami Izajasza i Micheasza wystêpuje znacz¹ce podobieñstwo. Prorocy ¿yli i tworzyli w tym samym czasie, zapowiadali te same
wydarzenia, jest prawdopodobne, ¿e znali siê i przyjanili, nie dziwi wiêc fakt, ¿e
ich wypowiedzi wykazuj¹ podobieñstwo i wzajemnie siê uzupe³niaj¹.
Proroctwa Micheasza cechuj¹ siê wielk¹ obrazowoci¹ i literackim piêknem. Micheasz pos³uguje siê wielu porywaj¹cymi metaforami, u¿ywa przenoni prostych, obrazowych, odpowiadaj¹cych rodowisku wiejskiemu,
z którego pochodzi³. Jego wypowiedzi s¹ ¿ywe, konkretne, mia³e, po³¹czone
z jasnoci¹ wizji i wielk¹ uczuciowoci¹. Wiele fragmentów proroctw Micheasza jest znanych w krêgach chrzecijañskich, choæ czêsto chrzecijanie nie
s¹ wiadomi, ¿e dobrze znane im s³owa pochodz¹ z Ksiêgi Micheasza. Np.
wypowied proroka, wo³aj¹cego w imieniu Pana: Ludu mój, có¿em ci uczyni³? Czym ci siê uprzykrzy³em to wypowied cytowana w liturgii wielkopi¹tkowej kocio³ów zarówno katolickich jak i protestanckich. Powszechnie znane jest tak¿e bardzo wa¿ne proroctwo Micheasza, nie zawsze z nim kojarzone:
A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jeste wród plemion judzkich! Z ciebie mi
wyjdzie Ten, który bêdzie w³ada³ w Izraelu, a pochodzenie Jego od pocz¹tku,
od dni wiecznoci (5, 1 ).
Przenikliwe spojrzenie Bo¿ego proroka obejmuje nie tylko odrodzenie siê
Izraela, po dokonaniu siê s¹du nad nim; myl proroka wybiega daleko w przysz³oæ, ku czasom mesjañskim. Micheasz zapowiada nadejcie wspania³ego,
pe³nego chwa³y, mesjañskiego Królestwa i ukazuje drogê wiod¹c¹ ku zbawieniu.
17

Temat

Gdybymy próbowali okreliæ g³ówny temat poselstwa Micheasza po
przestudiowaniu trzech pocz¹tkowych rozdzia³ów jego ksiêgi, moglibymy
nazwaæ Micheasza prorokiem s¹du, gdy¿ w jego pocz¹tkowych wypowiedziach dominuj¹ groby i zapowiedzi s¹du nad Izraelem. Ale cztery nastêpne
rozdzia³y ksiêgi mówi¹ g³ównie o nadziei, zapowiadaj¹ zwyciêstwo Bo¿ej
³aski, rysuj¹ wizje szczêliwszych czasów. Nawet styl wypowiedzi proroka
siê zmienia; z pocz¹tku pe³en ¿ywych opisów, staje siê spokojniejszy i obfituje w g³êbokie refleksje.
Znamienne jest to, ¿e Micheasz trzykrotnie wzywa: S³uchajcie. Najpierw wo³a (1, 2): S³uchajcie, wszystkie narody! - wzywaj¹c wszystkich
ludzi na wiadków s¹du nad Izraelem; potem wo³a (3, 1): S³uchajcie,
ksi¹¿êta Jakuba i wodzowie domu Izraela! - zapowiadaj¹c, ¿e chodzi o przysz³oæ mesjañsk¹, a na koniec wzywa wszystkich wierz¹cych (6, 1): S³uchajcie, proszê, tego, co Pan powiedzia³... - apeluj¹c do ca³ego ludu
przymierza.
Najkrócej temat Ksiêgi Micheasza moglibymy sformu³owaæ w formie
pytania: Któ¿ jest jak Ty, Bo¿e, w sprawiedliwym os¹dzie i w niepojêtym,
wspania³ym odkupieniu? Bóg jako Sêdzia i jako Odkupiciel - te dwie wielkie
prawdy o ¿ywym, prawdziwym Bogu ukazane s¹ w Ksiêdze Micheasza jednakowo wyrazicie i przejmuj¹co.
Za kluczowy wiersz ksiêgi mo¿emy uznaæ wypowied proroka (7, 18):
Któ¿ jest, Bo¿e, jak Ty, który przebaczasz winê, odpuszczasz przestêpstwo
resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz
upodobanie w ³asce?
Prorok zapowiada nadejcie Odkupiciela - Mesjasza, opisuj¹c jego
naturê (5, 3): Bêdzie sta³ mocno i bêdzie pas³ w mocy Pana (...) Wtedy
bêd¹ mieszkaæ w spokoju, gdy¿ jego moc bêdzie siêgaæ a¿ po krañce
ziemi; mówi tak¿e o oczyszczonej Reszcie ludu przymierza (5, 6): Potem
bêdzie Resztka Jakuba wród wielu ludów jak rosa, która pochodzi od
Pana, jak obfite deszcze na zieleñ...; prorokuje o przysz³ym królestwie
mesjañskim (4, 1 - 2): I stanie siê w dniach ostatecznych, ¿e góra ze
wi¹tyni¹ Pana bêdzie staæ mocno jako najwy¿sza z gór (...) I pójdzie
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wiele narodów, mówi¹c: Pójdmy w pielgrzymce na górê Pana (...) i bêdzie
nas uczy³ swoich dróg, abymy mogli chodziæ jego cie¿kami....
Ksiêga Micheasza wnosi wa¿ne szczegó³y do historii objawienia Bo¿ego.
Podkrela wszechmoc i sprawiedliwoæ Boga, a tak¿e Jego mi³oæ, domagaj¹c¹ siê wzajemnoci.

Drugi i Trzeci List Jana
Autor

Podobnie jak Pierwszy, najd³u¿szy i najlepiej znany List w. Jana, tak¿e
dwa nastêpne listy zamieszczone w koñcowej czêci Nowego Testamentu
pochodz¹ od Jana Aposto³a, ukochanego ucznia Jezusa. Jan ¿y³ najd³u¿ej
z grona dwunastu uczniów - aposto³ów Jezusa i najprawdopodobniej jego
listy pochodz¹ z koñcowego okresu jego ¿ycia. Pisane by³y pod koniec pierwszego wieku naszej ery. Zgodnie z tradycj¹, Jan przebywa³ wtedy w Efezie
i tam powsta³y wszystkie jego listy.

Charakterystyka

Drugi i Trzeci List Jana s¹ krótkie, maj¹ formê prywatnych listów, takich,
jakie pisano w tamtych czasach w wiecie rzymskim. Listy pisano na papirusach, a jedna karta papirusu mia³a zazwyczaj wymiary dwadziecia na dwadziecia piêæ centymetrów. Objêtoæ Drugiego i Trzeciego Listu Jana odpowiadaj¹ w³anie temu zwyk³emu formatowi papirusu.
Mimo, i¿ Drugi i Trzeci List Jana maj¹ charakter listów prywatnych, zawieraj¹ treci wa¿ne dla ca³ego Kocio³a, dlatego znalaz³y siê w kanonie pism
Nowego Testamentu.

Treæ - g³ówne przes³anie

Sêdziwy Jan Aposto³ cieszy³ siê wielkim autorytetem wród chrzecijan
pierwszego wieku naszej ery. By³ przecie¿ naocznym wiadkiem ¿ycia, mierci i zmartwychwstania Jezusa! Nic wiêc dziwnego, ¿e do niego udawali siê
przywódcy wczesnego Kocio³a, by prosiæ o wyjanienie wa¿nych kwestii,
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spornych zagadnieñ. Czasem ich proby dotyczy³y ustosunkowania siê do
b³êdnych nauk, które ju¿ wtedy, w pierwszych dziesiêcioleciach istnienia
chrzecijañstwa zagra¿a³y jego jednoci. Pojawia³y siê ju¿ wówczas b³êdne
nauki kwestionuj¹ce Bóstwo Chrystusa, dzia³ali ju¿ ró¿ni nauczyciele gnozy,
szermuj¹cy has³ami wy¿szego, doskonalszego poznania Boga.
Aposto³ Jan, w odpowiedzi na te szkodliwe dzia³ania, przestrzega i poucza wiernych, by nie dali siê zwieæ fa³szywym naukom, ale by trwali
przy czystej ewangelii, ¿yj¹c zgodnie z tym, co o ¿yciu i dziele Chrystusa
przekazali im naoczni wiadkowie - aposto³owie Jezusa. Jan, zwany aposto³em mi³oci podkrela w swoich listach to, co stanowi samo serce
poselstwa ewnangelii; ¿e mi³oæ Boga, objawiona w pe³ni w Jezusie Chrystusie powinna przemieniæ ludzkie serca i powinna zostaæ odwzajemniona. Mi³oæ Boga powinna byæ tak¿e fundamentem mi³oci bliniego. Aposto³ Jan podkrela to, co w ewangelii Chrystusowej najistotniejsze: mi³oæ Bo¿a powinna zrodziæ mi³oæ w naszych sercach, mi³oæ ku Bogu
i mi³oæ ku ludziom.
Mi³oæ chrzecijanina nie mo¿e byæ jednak lepa. Aposto³ Pawe³ pisa³
w Licie do Koryntian, ¿e mi³oæ raduje siê z prawdy. Aposto³ Jan tak¿e
eksponuje w swoich listach tê fundamentaln¹ zasadê, ¿e mi³oæ nie mo¿e
staæ w sprzecznoci z prawd¹. Rozpoczynaj¹c swój Drugi List, Jan podkrela, ¿e tych, do których pisze, mi³uje w prawdzie. Dalej wyra¿a swoj¹
radoæ, ¿e wród adresatów jego listu s¹ ci, którzy postêpuj¹ wed³ug
prawdy, a dos³ownie, którzy chodz¹ w prawdzie. W Trzecim Licie,
w którym aposto³ wskazuje wszystkim przyk³ad brata o imieniu Demetriusz, Jan podkrela: O Demetriuszu wszyscy dobrze wiadcz¹, a nawet
sama prawda.
W Jezusie Chrystusie objawiona jest zarówno Bo¿a mi³oæ, jak i Bo¿a
prawda. Jan podkrela w swoich listach, ¿e niemo¿liwe jest mi³owanie Boga
i blinich wbrew prawdzie, lub z pominiêciem prawdy.
Aposto³ Jan zapisa³ w swej Ewangelii s³owa Jezusa, który powiedzia³:
Ja jestem Prawd¹.... W Pierwszym Licie Jana natomiast czytamy, ¿e Bóg
jest Mi³oci¹. Obydwa stwierdzenia s¹ niezwykle istotne. Nie ma bowiem
prawdy bez mi³oci, i nie ma te¿ mi³oci bez prawdy. W Jezusie Chrystusie
objawiona jest pe³nia Bo¿ej mi³oci i pe³nia Bo¿ej prawdy.
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Ksiêga Nahuma
Autor

Imiê Nahum znaczy pocieszyciel, a dos³ownie Jahwe pociesza. Poselstwo Nahuma nie zawiera jednak s³ów pociechy, przeciwnie, zawiera zapowied s¹du. Nahum og³asza Bo¿y s¹d nad Niniw¹, stolic¹ potê¿nej, wrogiej
Izraelowi Asyrii. St¹d jego s³owa s¹ ród³em pociechy dla ludu pierwszego
przymierza, a szczególnie dla dziesiêciu pó³nocnych plemion izraelskich, uprowadzonych do asyryjskiej niewoli.
W tytule Ksiêgi czytamy, i¿ Nahum pochodzi³ z Elkosz. Do dzisiaj nie
zidentyfikowano miejsca po³o¿enia tej miejscowoci. Najbardziej prawdopodobne jest, ¿e by³a to ma³a miejscowoæ w pó³nocnej czêci Izraela, sk¹d
prorok przeniós³ siê na po³udnie, do Judy, gdy upad³o pó³nocne królestwo
izraelskie. Niektórzy komentatorzy wskazuj¹ Kafarnaum, jako miasto, w którym urodzi³ siê Nahum, gdy¿ w jêzyku hebrajskim jego nazwê mo¿na przet³umaczyæ jako miasto Nahuma. Elkosz mog³o byæ ma³¹ osad¹, po³o¿on¹ w
pobli¿u Kafarnaum, choæ nie jest to pewne, a miejscowoci o nazwie Elkosz
by³o w Izraelu kilka, w tym tak¿e na po³udniu, w królestwie judzkim. W ka¿dym razie prorok zwraca siê w swym poselstwie g³ównie do Izraelitów z pó³nocy, którzy zniewoleni zostali przez Asyryjczyków.

Czas

Bardziej istotn¹ kwesti¹, ni¿ ustalenie miejsca urodzenia, wydaje siê okrelenie czasu ¿ycia i dzia³alnoci proroka Nahuma. I tu nie mo¿emy mieæ pewnoci, bo Nahum nie podaje informacji, jacy królowie izraelscy czy judzcy
panowali wtedy w Izraelu, czy w Judzie, w Jerozolimie. Jedno wydaje siê
pewne: prorok ¿y³ i dzia³a³ po upadku pó³nocnego królestwa, które nast¹pi³o
w 721 roku pne. Nahum na w³asne oczy widzia³ krzywdê, wyrz¹dzon¹ jego
narodowi przez Asyryjczyków, którzy zniewolili 10 pó³nocnych plemion izraelskich i spustoszyli niemal ca³¹ ziemiê izraelsk¹.
Wydaje siê, ¿e jego dzia³alnoæ rozpoczê³a siê po roku 663, gdy potê¿na
egipska twierdza Teby le¿a³a ju¿ w gruzach. Nahum nawi¹zuj¹c (3, 8) do
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upadku Teb, stolicy Górnego Egiptu, zapowiedzia³, ¿e taki sam los spotka
Niniwê, stolicê Asyrii. Proroctwo to wype³ni³o siê w roku 612, gdy Niniwa
upad³a i do roku 608 ca³e imperium asyryjskie uleg³o rozk³adowi. Fakty te
znamy z przekazów historycznych, potwierdzonych przez odkrycia archeologiczne, dokonane m.in. w Niniwie i w Nippur. Punktem zwrotnym w ustaleniu
chronologii wydarzeñ schy³ku mocarstwa asyryjskiego by³o odkrycie pism
klinowych ze staro¿ytnej biblioteki w Niniwie, a szczególnie odkrycie kroniki
Nabopolassara. Opisane w niej zosta³y krwawe starcia militarne, jakie rozegra³y siê na terytorium asyryjskim w latach 625 - 608 przed Chrystusem,
w wyniku których na zawsze przekrelony zosta³ byt polityczny narodu asyryjskiego. Nahum zapowiedzia³ upadek Niniwy, a pocz¹tek jego dzia³alnoci
mia³ miejsce przed reform¹ religijn¹ przeprowadzon¹ w Jerozolimie w 622 r.
przez bobobojnego króla judzkiego, Jozjasza. Wyst¹pienie prorockie Nahuma mia³o wiêc miejsce ok. 630 roku pne.

Poselstwo

Proroctwo Nahuma zawiera g³ównie zapowied Bo¿ego s¹du nad Niniw¹
i nad ca³ym imperium asyryjskim. Oko³o 150 lat wczeniej do Niniwy dotar³
prorok Jonasz, przynosz¹c ostrze¿enie przed nadchodz¹c¹ Bo¿¹ kar¹ i wtedy
mieszkañcy Niniwy upamiêtali siê, ukorzyli siê przed Bogiem, pokutowali, i Bóg
ulitowa³ siê nad nimi. Jednak pokuta Niniwczyków nie trwa³a d³ugo. Wielka
stolica potê¿nego mocarstwa znów wzbi³a siê w pychê, jej mieszkañcy powrócili do swoich poprzednich grzechów i pó³tora wieku po przebudzeniu, które
mia³o miejsce za dni Jonasza, Asyryjczycy znów byli brutalnymi, okrutnymi
agresorami, oddawali czeæ pogañskim bóstwom, pogr¹¿ali siê coraz bardziej
w ba³wochwalstwie i niemoralnoci, che³pili siê kolejnymi podbojami, szczycili
siê bogactwem, w³adz¹... Bóg postanowi³ ukróciæ ich pychê, ich butê, nieprawoæ. Otrzymali ostrze¿enie, poznali wiat³o prawdy, gdy Bóg pos³a³ im swego
proroka, nawet przyjêli poselstwo Jonasza, pokutowali przed ¿ywym Bogiem,
ale potem powrócili do starych praktyk, wrócili na drogê z³a, grzechu, gwa³tu,
i Bóg, poprzez usta proroka Nahuma, zapowiedzia³ ich upadek. Bóg ukara³
niepos³uszny, butny naród, który odrzuci³ Jego ostrze¿enia.
Naród, który odrzuca Bo¿¹ Prawdê, który nie s³ucha Bo¿ego S³owa, jest
narodem bez przysz³oci. ¯ycie bez Boga jest ¿yciem przegranym. Jest egzy22

stencj¹, pozbawion¹ celu. Prowadzi do duchowego i moralnego upadku pojedynczych ludzi i ca³ych narodów. A ostatecznie prowadzi do zag³ady. Bóg
jest Mi³oci¹, jest pe³en ³askawoci i dobroci, jest jednak tak¿e Bogiem wiêtym i sprawiedliwym. Przemawia do nas, objawia siê nam, w swoim S³owie,
pragnie nas zbawiæ, oczyciæ z grzechu, uwiêciæ, ale gdy odrzucamy Jego
wezwania, gdy nie s³uchamy Jego g³osu, musi nas ukaraæ, by potêpiæ grzech,
by ukróciæ nieprawoæ. Poselstwo proroka Nahuma jest wielk¹ przestrog¹
dla wszystkich narodów i dla wszystkich ludzi, przestrog¹ tak¿e dla naszego
narodu, dla Ciebie i dla mnie. Zadajmy sobie pytanie, czy s³uchamy g³osu
Boga, czy odpowiadamy na Jego wo³anie, przekazywane nam przez proroków, aposto³ów, o¿ywiane w naszych sercach przez Ducha wiêtego... Dzi,
jeli s³yszymy Jego g³os, nie zatwardzajmy naszych serc.

Ksiêga Habakuka
Autor

O pochodzeniu i ¿yciu Habakuka nic bli¿szego nie wiadomo. Jego imiê
brzmi podobnie jak asyryjskie s³owo hambakuku, które oznacza rolinê jadaln¹. Byæ mo¿e z nadaniem tak niezwyk³ego imienia izraelskiemu prorokowi
zwi¹zane jest jakie wydarzenie z jego dzieciñstwa, ale nie jest nam ono znane.

Czas

Jeli chodzi o przedzia³ czasowy, w jakim dzia³a³ prorok Habakuk, mo¿emy
przypuszczaæ, ¿e by³ on nieco póniejszy od okresu dzia³ania proroka Nahuma. Habakuk wspomina o wojskach chaldejskich, czyli babiloñskich, zapowiadaj¹c w imieniu Pana: Oto powo³am Chaldejczyków, lud dziki a gwa³towny, który przemierza ziemie rozleg³e, aby zagarn¹æ siedziby nie swoje (1, 6).
Taka inwazja wojsk chaldejskich mia³a miejsce po ostatecznym upadku Asyrii w 606 roku pne., po powstaniu pañstwa neobabiloñskiego, które odt¹d
by³o pierwsz¹ potêg¹ staro¿ytnego Wschodu i stale zagra¿a³o królestwu
judzkiemu. Pó³nocne królestwo Izraela nie istnia³o ju¿ od ponad stu lat, natomiast Jerozolima mia³a upaæ w roku 586, kiedy to niegodziwy, bezbo¿ny król
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judzki, Sedecjasz, zosta³ uprowadzony do Babilonu. Przypuszcza siê, ¿e Habakuk wypowiedzia³ swe proroctwo na krótko przed inwazj¹ Chaldejczyków,
pomiêdzy 620 a 606 rokiem przed Chrystusem, pod koniec okresu dziel¹cego
upadek pó³nocnego Izraela od upadku Judy.
Wczeniej, ok. 630 roku w Królestwie Judzkim rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoæ
prorok Nahum, a tak¿e wspó³czesny mu Sofoniasz i m³ody Jeremiasz. Do
koñca wiêc Bóg posy³a³ swoich proroków, by apelowali do Judejczyków
o upamiêtanie, ale po³udniowe plemiona izraelskie, niepomne Bo¿ych ostrze¿eñ i tragicznego losu dziesiêciu plemion pó³nocnych, nie odwróci³y siê od
nieprawoci, ba³wochwalstwa i nie ukorzy³y siê przed Panem. Niechlubn¹,
negatywn¹ rolê odegrali tu, niestety, królowie jerozolimscy, którzy po rz¹dach ostatniego prawego potomka Dawida, Jozjasza, za którego panowania
(w latach 639 - 608 pne.) Królestwo Judzkie prze¿y³o ostatnie przebudzenie
(622 r), potem ju¿ wszyscy byli przywódcami niegodnymi, bezbo¿nymi, i doprowadzili Jerozolimê i ca³¹ Judê do upadku.

Poselstwo

Proroctwo Habakuka zawiera dwie wielkie skargi, dwie lamentacje. Prorok
skar¿y siê najpierw Bogu, ¿e jego naród bêdzie zniszczony za sw¹ nieprawoæ przez naród jeszcze bardziej niegodziwy, bezbo¿ny. Bóg odpowiada, ¿e
realizuje w ten sposób swe suwerenne plany. Wojska chaldejskie bêd¹ biczem Bo¿ym przeciw niegodnym rz¹dcom Jerozolimy i przeciw przywódcom
innych butnych narodów. Wiemy, ¿e Babiloñczycy pokonali i zniewolili dwie
najwiêksze ówczesne potêgi: Asyriê i Egipt.
W drugiej skardze Habakuk przyznaje, ¿e Juda zas³uguje na surow¹ karê
za grzechy, ¿e zas³uguje na zdecydowan¹ Bo¿¹ naganê, ale pyta o przysz³oæ, szuka dalszych wyjanieñ. I Bóg odpowiada, ¿e owszem, potê¿na
Babilonia bêdzie przez jaki czas pijana krwi¹ narodow, ale potem równie¿
zostanie zniszczona, z powodu swej grzesznoci. Natomiast lud Bo¿y wróci
do ³ask Pana i jeszcze nape³ni ziemiê.
Jeli porównamy sposób, w jaki prorokowa³ Nahum, z wo³aniem Habakuka,
mo¿emy stwierdziæ, ¿e Nahum ukazywa³ sprawiedliwoæ i wiêtoæ Boga, a tak¿e
Jego dobroæ i ³askawoæ jako atrybuty oczywiste, niepodwa¿alne, natomiast
Habakuk by³ cz³owiekiem stawiaj¹cym pytania, niejako wadzi³ siê z Bogiem,
zadawa³ pytania: Panie, dlaczego tak musi byæ, dlaczego postêpujesz w ten
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a ten sposób, czy nie ma innego wyjcia? Bóg odpowiedzia³ prorokowi wyczerpuj¹co na te pytania, poznamy Bo¿e odpowiedzi w czasie lektury ksiêgi.
Mimo skarg, lamentacji i piêciokrotnego biada proroctwo Habakuka ma
wydwiêk pocieszaj¹cy. Prorok ukazuje Boga jako Pana, który ostatecznie
okazuje siê sprawiedliwy, dobry, ³askawy dla swego ludu. Bóg musi jednak
najpierw skarciæ wszelk¹ nieprawoæ, by chroniæ ludzi sprawiedliwych. Punktem kulminacyjnym nauki Habakuka o sprawiedliwoci jest jego stwierdzenie, ¿e zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy z wiary ¿yæ
bêdzie(2, 4). Do tej wypowiedzi proroka Habakuka nawi¹za³ aposto³ Pawe³,
przyjmuj¹c j¹ jako jedn¹ z najwa¿niejszych podstaw nauki o usprawiedliwieniu na podstawie wiary (Rzym 1, 17, Gal. 3, 11). Wiara, to zdolnoæ ca³kowitego zaufania Bogu, bez wzglêdu na to, jak trudne i mroczne s¹ dowiadczenia,
przez które trzeba przejæ. Ludzi wierz¹cych oczekuje wspania³a przysz³oæ.
Byæ mo¿e ich droga jest nieraz trudna i d³uga, ale ca³kowicie pewne jest to, ¿e
ostatecznie odnios¹ zwyciêstwo.
W³aciwie prorok mówi nie o wierze, lecz o wiernoci, co jeszcze bardziej
podkrela potrzebê zaufania Bogu i uwypukla tê wielk¹ prawdê, ¿e przyjêci
przez Boga, zbawieni, mo¿emy byæ tylko wtedy, gdy Mu zawierzymy, ufamy
i dochowujemy wiernoci. W takiej postawie manifestuje siê prawdziwa wiara, w ujêciu biblijnym. Korzenie tej nauki tkwi¹ ju¿ w Starym Testamencie.

Ksiêga Sofoniasza
Autor

Imiê Sofoniasz znaczy Jahwe ochroni³ (hebr. Sefanjah). Pochodzi³ on z
królewskiej linii Dawida, by³ praprawnukiem króla Ezechiasza (Hiskiasza). Te
informacje znajdujemy w tytule ksiêgi, gdzie prorok stwierdza: S³owo Pañskie,
które zosta³o skierowane do Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna
Amariasza, syna Ezechiasza (Hiskiasza), za dni Jozjasza, syna Amona, króla
judzkiego. Sofoniasz by³ wiêc spokrewniony z królem Jozjaszem i niew¹tpliwie bra³ czynny udzia³ w przygotowaniu i przeprowadzeniu reformy religijnej,
która dokona³a siê za panowania tego ostatniego bogobojnego króla Judy.
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Czas

Panowanie króla Jozjasza przypad³o na lata 639 - 608 przed Chrystusem.
Sofoniasz dzia³a³ w pierwszym okresie rz¹dów Jozjasza, przed reform¹ religijn¹
w 622 r. pne. W tym okresie dzia³a³ te¿ w Królestwie Judzkim Nahum i m³ody
Jeremiasz. Jozjasz wst¹pi³ na tron po d³ugim panowaniu niegodziwego króla
Manassesa i zainaugurowa³ wielk¹ reformê religijn¹, która zaowocowa³a duchowym przebudzeniem, ostatnim w historii Judy (622r.). Prorok Sofoniasz
odegra³ wa¿n¹ rolê w tych wydarzeniach, by³ jednym z przywódców przebudzenia, wspiera³ króla Jozjasza w odnowie religijnej i duchowej narodu.

Poselstwo

Prorok piêtnowa³ wypaczenia religijne i zapowiada³ jako karê inwazjê potê¿nego nieprzyjaciela. Sofoniasz móg³ przepowiedzieæ najazd Scytów, którzy po odniesieniu zwyciêstwa pod Niniw¹ w 625 r.pne. dotarli a¿ do wybrze¿y Morza ródziemnego i zajêli czêæ ziemi judzkiej, le¿¹cej w pasie nadmorskim. Najbardziej spustoszone zosta³y wtedy Saron i Szefela , wspomniane
przez Sofoniasza (2, 4 - 7). Prorok móg³ mieæ na uwadze tak¿e póniejsz¹
inwazjê Babiloñczyków, którzy w 597 r. zdobyli Jerozolimê i zabrali czêæ ludu
judzkiego do niewoli, a w 586 r. ostatecznie spustoszyli i spalili ca³e miasto,
wraz ze wi¹tyni¹. Sofoniasz wybiega³ myl¹ jeszcze dalej, w czasy eschatologiczne, zapowiadaj¹c kataklizmy, jakie nast¹pi¹ w czasach ostatecznych.
Wielokrotnie czytamy w jego ksiêdze o nadchodz¹cym Dniu Pañskim, np.:
Milczcie przed obliczem Pana Boga, gdy¿ bliski jest Dzieñ Pañski(1, 8),
Bliski jest wielki Dzieñ Pana, bliski i rych³y on bardzo(1, 14).
Porównuj¹c poselstwo Sofoniasza i wspó³czesnego mu Nahuma mo¿emy
powiedzieæ, ¿e obaj zapowiadaj¹ nadejcie Bo¿ej kary, ale podczas gdy Nahum koncentruje siê na upadku Niniwy i potê¿nej Asyrii, Sofoniasz zapowiada nadejcie Bo¿ej kary w wymiarze powszechnym, zapowiada s¹d Pana nad
wszystkimi narodami.
W koñcowej czêci ksiêgi znajduje siê zapowied pojawienia siê czystych
warg, przywróconych narodom aby wszyscy wzywali imienia Pana i s³u¿yli
Mu jednomylnie. Jest to zapowied ca³kowitego, doskona³ego objawienia
siê Boga ludzkoci, w wyniku którego nast¹pi wielkie duchowe przebudzenie.
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Ludzie sporód wszystkich narodów nawróc¹ siê do Boga, bêd¹ piewaæ radosne pieni odkupienia, ca³a ziemia rozbrzmiewaæ bêdzie uwielbieniem p³yn¹cym z ust Bo¿ego ludu. Choæ Sofoniasz nie zapowiada wprost nadejcia Mesjasza, wyranie wskazuje na czasy mesjañskie. Porednio zwiastuje zwyciêstwo Ewangelii, Dobrej Nowiny o zbawieniu, które nast¹pi w czasach koñca,
dziêki wielkiej mocy, sprawiedliwoci i ³askawoci Pana.

List Judy
Kto przyrówna³ studiowanie Listu Judy do pracy w kopalni diamentów.
Przy uwa¿nej lekturze tego krótkiego listu mo¿na odkryæ w nim wiele drogocennych skarbów.

Autor

Autorem Listu jest Juda, który przedstawia siê jako s³uga Jezusa Chrystusa i brat Jakuba. Poniewa¿ na kartach Nowego Testamentu pojawia siê
kilku mê¿czyzn o imieniu Juda i kilku o imieniu Jakub, trwa dyskusja nad tym,
kim by³ autor Listu Judy. Najbardziej prawdopodobne wydaje siê to, ¿e
Juda i Jakub to bliscy krewni Jezusa, których wymienia ewangelista Mateusz
W 13 rozdziale Ewangelii wg. w. Mateusza czytamy: Czy¿ nie jest to syn
cieli? Czy¿ matce jego nie jest na imiê Maria, a braciom jego Jakub, Józef,
Szymon i Juda? (13, 55).
Autorem Listu Judy by³ wiêc brat Jakuba, którego zwano bratem Pañskim i którego od pocz¹tku uznawano za autora Listu Jakuba.
Jakub przedstawia siê w swoim licie jako s³uga Boga i Pana Jezusa
Chrystusa, a Juda jako s³uga Jezusa Chrystusa i brat Jakuba. Zachodzi
pytanie: Dlaczego ani Jakub ani Juda nie wspominaj¹ w swoich listach o bliskim pokrewieñstwie z Jezusem? Wydaje siê, ¿e powód jest oczywisty. Nie
nale¿eli oni do wyznawców Jezusa, gdy chodzi³ on po ziemi i naucza³. Dopiero powstanie Jezusa z martwych uwiadomi³o im, ¿e Jezus to Chrystus, Zbawiciel wiata. Zmartwychwsta³y Jezus ukaza³ siê Jakubowi i dopiero wtedy
on i jego bracia uwierzyli w Niego, jako Zmartwychwstalego Pana. Dlatego
w swoich listach pisza o sobie, jako u slugach Jezusa Chrystusa.
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Przes³anie Listu

List Judy, podobnie jak List Jakuba by³ adresowany do wspólnot
judeochrzecijañskich, a wiêc do ¯ydów, którzy uwierzyli w Jezusa, jako
Mesjasza, Chrystusa. Juda pragn¹³ ostrzec m³ode wspólnoty chrzecijañskie przed dzia³alnoci¹ fa³szywych nauczycieli, którzy wkradaj¹c siê
w szeregi Kocio³a g³osili pogl¹dy sprzeczne z podstawowymi prawdami
ewangelii. Ludzie ci b³êdnie interpretowali istotê Bo¿ej ³aski. Zamienili wed³ug s³ów samego Judy - ³askê Boga na rozpustê. Prowadzili otwarcie niemoralny tryb ¿ycia, wypierali siê Jezusa jako jedynego Pana i W³adcy, blunili przeciwko anio³om.
Juda pragn¹³ zapobiec rozszerzaniu siê pogl¹dów zniekszta³caj¹cych prawdê ewangelii i to by³o bezporedni¹ przyczyn¹ napisania przez niego listu,
zdecydowanie demaskuj¹cego i potêpiaj¹cego wszelkie odstêpstwa od nauki Chrystusa i jego aposto³ów.
List Judy przyrównywany jest do g³osu tr¹bki, wzywaj¹cej do obrony
wiary. Mimo, ¿e osadzony jest mocno w realiach pierwszego wieku, nic
nie straci³ na aktualnoci. W pewnych okresach historii Kocio³a, a szczególnie w czasie przebudzeñ, List Judy stawa³ siê najbardziej aktualn¹
ksiêg¹ Nowego Testamentu.
Juda wzywa nas, bymy wiernie trwali w nauce apostolskiej, w S³owie
Chrystusowym, przekazanym Jego najbli¿szym uczniom. I my mamy byæ
uczniami Jezusa, mamy nie tylko zachowywaæ s³owa ewangelii, ale tak¿e
- i przede wszystkim - wed³ug nich ¿yæ. Nasze ¿ycie ma przecie¿ jeden
g³ówny cel: przynieæ chwa³ê ¿ywemu, prawdziwemu Bogu, objawiaj¹cemu siê nam w Jezusie Chrystusie.
List Judy koñczy siê znanymi chyba wszystkim czytelnikom Biblii
s³owami:
Temu, który was mo¿e ustrzec przed upadkiem, tak, abycie bez nagany z radoci¹ stanêli przed Jego pe³nym chwa³y obliczem, samemu
Bogu, naszemu Zbawcy, niech bêdzie chwa³a, uwielbienie, moc i w³adza
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, od wieków, teraz i po wszystkie
wieki! Amen.
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Ksiêga Aggeusza
Autor

Aggeusz by³ jednym z trzech proroków dzia³aj¹cych w Jerozolimie ju¿ po
powrocie wygnañców judzkich z niewoli babiloñskiej. Pozosta³ymi dwoma
prorokami byli Zachariasz i Malachiasz. Imiê Aggeusz (hebr. Chaggaj) wywodzi siê od rzeczownika chag (hebr. wiêto, uroczystoæ), imiê proroka
mo¿na wiêc t³umaczyæ jako wi¹teczny, uroczysty.
Wspólnie z Zachariaszem Aggeusz wzywa³ rodaków do odbudowy wi¹tyni jerozolimskiej. Wygnañcy judzcy, po powrocie z Babilonu, z powodu
ró¿nych trudnoci zaniechali odbudowy wi¹tyni na jaki czas, prorocy zachêcali wiêc os³abion¹, nieliczn¹ resztê Izraela do wzmo¿enia wysi³ków, wznowienia i przypieszenia prac przy Domu Bo¿ym. Aggeusz by³ cz³owiekiem
bardzo energicznym i praktycznym, dzisiaj nazwalibymy go cz³owiekiem
czynu. Odwa¿nie i wytrwale zmierza³ do zrealizowania wytkniêtego celu
i swoj¹ postaw¹ mobilizowa³ i porywa³ innych. Przys³uchuj¹c siê wypowiedziom proroka mo¿emy stwierdziæ, i¿ by³o on:
- Bo¿ym pos³añcem. Wiele razy w jego krótkim poselstwie pojawiaj¹ siê
uroczyste s³owa: Tak mówi Pan Zastêpów...;
- Bo¿ym drogowskazem. Wyznawa³ tê sam¹ zasadê, co Jan Chrzciciel: On
musi wzrastaæ, a ja stawaæ siê mniejszym;
- Bo¿ym pocieszycielem. Nie tylko napomina³, ale równie¿ dodawa³ otuchy, pociesza³ i zachêca³ mieszkañców Jerozolimy do aktywnego w³¹czania siê w proces odbudowy miasta i wi¹tyni;
- Bo¿ym s³ug¹. Nie tylko naucza³, g³osi³, ale dzia³a³, pracowa³, s³u¿y³.

Czas i okolicznoci powstania

Aggeusz dzia³a³ w tym samym okresie czasu, co Zachariasz. W Ksiêdze
Ezdrasza czytamy: Wtedy wyst¹pili prorok Aggeusz i Zachariasz, syn Iddy,
prorocy, i prorokowali ¯ydom w Judei i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela,
który by³ nad nimi. Wobec tego Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Jo29

sadaka, przyst¹pili znowu do budowy wi¹tyni Bo¿ej w Jeruzalemie, a z nimi
prorocy Bo¿y, którzy im pomagali (Ezdr. 5, 1 - 2).
Potwierdzenie tych danych znajdujemy w pocz¹tkowych s³owach Ksiêgi
Aggeusza, gdzie czytamy: W drugim roku rz¹dów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesi¹ca Pan skierowa³ te s³owa przez proroka Aggeusza
do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykap³ana Jozuego,
syna Josadaka... (Ag.1, 1).
Misja prorocka Aggeusza rozpoczê³a siê w drugim roku panowania
perskiego króla Dariusza I, a wiêc w 520 roku p.n.e. Podany jest nawet
miesi¹c, w którym mia³o miejsce pierwsze wyst¹pienie proroka (wrzesieñ
520 roku przed Chr.).
Interesuj¹c¹ rzecz¹ jest to, ¿e prorocy dzia³aj¹cy wród Izraelitów, którzy
powrócili z niewoli do Jerozolimy, rozpoczêli datowanie swoich wyst¹pieñ
pos³uguj¹c siê latami panowania w³adców pogañskich. Przedtem prorocy
izraelscy okrelali czas swoich powo³añ i wyst¹pieñ podaj¹c imiona i daty
panowania królów Izraela i Judy. Po powrocie z niewoli, poniewa¿ nie odrodzi³o siê ani królestwo judzkie, ani izraelskie (nie by³o królów na tronie w
Jerozolimie, ani w Samarii) prorocy izraelscy okrelali czas swej dzia³alnoci
podaj¹c imiona i lata panowania królów pogañskich. Jak zapisa³ ewangelista
£ukasz, Pan Jezus powiedzia³: Jerozolima bêdzie deptana przez pogan, a¿ siê
dope³ni¹ czasy pogan (£uk. 21, 24). Za dni Aggeusza czasy pogan ju¿
trwa³y; rozpoczê³y siê one z chwil¹, gdy upad³o królestwo judzkie (586 rok
p.n.e.), za panowania króla babiloñskiego, Nebukadnesara. Od tego czasu
Jerozolima znajdowa³a siê pod wp³ywami potêg pogañskich.
Z niewoli babiloñskiej powróci³a do Jerozolimy niewielka czêæ wygnañców judzkich. Czasy te opisuj¹ ksiêgi historyczne ST: Ksiêga Ezdrasza i Ksiêga
Nehemiasza. Repatrianci wracali w trzech grupach: najpierw pod wodz¹ Zorobabela (Ezd. 2, 2), potem, po kilkudziesiêciu latach pod wodz¹ Ezdrasza; po
kolejnych liklunastu latach trzeci¹ grupê wygnañców przyprowadzi³ Nehemiasz. Zorobabel (hebr. Zerubbabel) by³ potomkiem Dawida (1 Krn. 3, 17nn) ,
pe³ni³ funkcjê namiestnika w Jerozolimie, za zgod¹ króla perskiego, Cyrusa
(którego dekret umo¿liwi³ Izraelitom powrót do Jerozolimy). Ezdrasz, kap³an
i nauczyciel, czuwa³ nad duchow¹ odnow¹ judzkich repatriantów, a Nehemiasz
nadzorowa³ odbudowê murów obronnych Jerozolimy. Z wypowiedzi zarówno
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Aggeusza jak Ezdrasza wiemy, ¿e arcykap³anem by³ w tamtym czasie w Jerozolimie Jozue (hebr. Jehoszua), potomek linii Sadoka (1 Krn. 5, 40nn).
Tak wiêc odbudowie Jerozolimy przewodzili zarówno kap³ani, wieccy,
jak i prorocy. Aggeusz i Zachariasz uzupe³niali siê w swojej pos³udze prorockiej. Zachariasz by³ wielkim wizjonerem, poet¹, dzisiaj nazwano by go cz³owiekiem z g³ow¹ w chmurach, natomiast Aggeusz mówi³ proz¹ i mocno
st¹pa³ po ziemi, by³ praktyczny i czynnie udziela³ siê przy odbudowie wi¹tyni. Bóg potrzebuje ró¿nych ludzi do wykonania ró¿nych zadañ. Dlatego ka¿dego z nas ubogaca innymi, bardzo ró¿norodnymi darami, abymy mogli,
wspólnymi si³ami, realizowaæ Jego plany, wykonywaæ Jego wolê. Bo nikt nie
ma z nas tego, co mamy razem... mówi refren znanej pieni - i ta prawda
widoczna jest w historii ludu zarówno pierwszego jak i nowego przymierza.

Poselstwo

Wypowiedzi Aggeusza dotycz¹ przede wszystkim wi¹tyni jerozolimskiej.
Ksiêga Aggeusza zawiera cztery mowy, w których zawiera siê wezwanie do
odbudowy wi¹tyni (1, 1 - 15), porównanie nowej wi¹tyni do starej (1, 15 - 2,
9) oraz - w dwu ostatnich mowach - podkrelenie zale¿noci dobrobytu w
kraju od odbudowy Domu Bo¿ego (2, 10 - 19). Ksiêgê koñczy tajemnicza
obietnica dana Zorobabelowi.
Aggeusz uwiadomi³ swym rodakom, ¿e klêski i niepowodzenia gospodarcze, trapi¹ce ziemiê judzk¹, to wyraz kary Bo¿ej za zw³okê i opiesza³oæ
w odbudowie Domu Bo¿ego. Dziêki aktywnoci proroka podjêto na nowo
odbudowê wi¹tyni. Aggeusz pobudzi³ do dzia³ania Zorobabela (politycznego przywódcê narodu - namiestnika) oraz kap³ana Jozuego, przedstawiciela
duchowieñstwa. Uda³o mu siê porwaæ za sob¹ szerokie warstwy ludu judzkiego (1, 14). Aggeusz gorliwie podtrzymywa³ budowniczych na duchu, wio¿¹c z now¹ wi¹tyni¹ nadzieje na odrodzenie narodu (2, 9.23). ¯arliwa troska
o odbudowanie wi¹tyni nie przes³ania³a jednak prorokowi prawdy o Bogu
jako Panu nieba i ziemi. Aggeusz ukazuje Boga jako godnego najwy¿szej czci
Opiekuna Izraela (2, 5) i wszechmocnego Pana wiata (2, 17). Zapowiada
nadejcie pokoju (szalom) który nastanie w czasach mesjañskich (2, 9). Wzywa do wytrwa³ego oczekiwania na przyjcie Mesjasza i wskazuje na Zorobabela, potomka Dawida, jako na postaæ zapowiadaj¹c¹ wielkiego Syna Dawi31

da, oczekiwanego Wybawiciela (2, 21 - 23). Prorok przedstawia Zorobabela
jako typ (symbol) Mesjasza, przypomina, ¿e oczekiwanie ludu Bo¿ego na
Zbawiciela nierozerwalnie zwi¹zane jest z lini¹ rodow¹ Dawida. Rzeczywicie, Zorobabel by³ jednym z przodków Mesjasza, jego imiê znajdujemy na
pierwszych stronach Nowego Testamentu, w genealogii Jezusa, zamieszczonej w Ewangelii Mateusza (Mat. 1, 12).
Niektórzy komentatorzy porównuj¹ poselstwo Ksiêgi Aggeusza do przes³ania nowotestamentowego Listu Jakuba. Obie ksiêgi maj¹ wymiar bardzo
praktyczny, podkrelaj¹ fakt, ¿e wiara wyra¿a siê w dzia³aniu, ¿e jej ¿arliwoæ
i moc manifestuj¹ siê w czynach dokonywanych na codzieñ. Tak, cz³owiek
prawdziwie uduchowiony nigdy nie jest bezczynny. Nic nie robienie, marzycielstwo, to przejaw niedojrza³oci i s³aboci. Prawdziwa, biblijna duchowoæ
zawsze manifestuje siê w aktywnym, wytrwa³ym dzia³aniu. Dobre czyny s¹
wynikiem, owocem wiary. Jezus powiedzia³: Po owocach poznacie ich.

Ksiêga Zachariasza
Autor

Imiê Zachariasz (hebr. Zekarjah) znaczy Jahwe pamiêta. Imiê ojca proroka, podane we wstêpnych s³owach ksiêgi - Berekiasz, znaczy Jahwe b³ogos³awi. W samych imionach Zachariasza i jego ojca zawarta jest wiêc zapowied Bo¿ej inicjatywy, Bo¿ego dzia³ania poród Reszty Izraela po powrocie
wygnañców z niewoli babiloñskiej do Jerozolimy. Ksiêga podaje równie¿
(1, 1), ¿e Zachariasz by³ synem (wnukiem) Iddo, o którym wspomina Nehemiasz (Neh.12, 4.16), jako o przywódcy jednego z wybitnych rodów kap³añskich. Zachariasz mia³ wiêc prawo pe³niæ funkcje kap³añskie, ale Bóg powo³a³
go na swego proroka.
Znaczenie imienia proroka, Jahwe pamiêta, jest tym bardziej znamienne,
gdy uwiadomimy sobie, ¿e jego poselstwo (obok przes³ania Malachiasza)
praktycznie zamyka dzia³ proroctw Starego Testamentu. Kiedy po czterystu
latach milczenia Bóg przemówi³ ponownie, uczyni³ to posy³aj¹c anio³a do
innego Zachariasza, pe³ni¹cego s³u¿bê kap³añsk¹ i objawi³ mu, ¿e jego ¿ona,
El¿bieta, urodzi syna, który bêdzie poprzedza³, zapowiada³ nadejcie Mesja32

sza. Wydarzenia te opisuje ewangelista £ukasz i tak rozpoczyna siê historia
narodzin Jana Chrzciciela i zapowied narodzin Syna Bo¿ego, Jezusa Chrystusa. Imiona rodziców Jana Chrzciciela: Zachariasz (Jahwe pamiêta) i El¿bieta
(Jego obietnica) uwiadamiaj¹ nam wiernoæ, dobroæ i moc Boga, niezmiennego Pana, Stwórcy i Zbawiciela. On nie zapomina o swoim ludzie, ratuje i b³ogos³awi swoje dzieci, tak w dobie Starego, jak i Nowego Przymierza.

Czas i okolicznoci powstania

Zachariasz zosta³ powo³any na proroka niemal w tym samym czasie, co
Aggeusz, w roku 520 przed Chrystusem, w drugim roku panowania króla
perskiego, Dariusza I (który rz¹dzi³ w latach 521 - 485 pne.). Aggeusz podaje
(Agge.1, 1), ¿e Bóg przemówi³ do niego w szóstym miesi¹cu 520 roku, a Zachariasz wiadczy (Zach. 1, 1), ¿e do niego Pan skierowa³ swe s³owa w ósmym
miesi¹cu tego samego roku. Powo³anie obu proroków dzieli³y wiêc zaledwie
dwa miesi¹ce. Aggeusz i Zachariasz dzia³ali w tym samym okresie czasu,
przekazuj¹c ludziom odbudowuj¹cym zrujnowan¹ Jerozolimê s³owa otuchy,
pociechy, ale te¿ napomnienia i pouczenia.

Charakterystyka i poselstwo ksiêgi

Mimo, ¿e Zachariasz ¿y³ i dzia³a³ w tym samym czasie i w tych samych
okolicznociach, co Aggeusz, jego proroctwo jest diametralnie inne. Charakteryzuje je bogactwo wizji o cechach apokaliptycznych. Pierwsza czêæ Ksiêgi Zachariasza (rozdzia³y 1 - 8) obejmuje wprawdzie zagadnienia zwi¹zane
z odbudow¹ wi¹tyni i z problemami nurtuj¹cymi kilkudziesiêciotysiêczn¹
spo³ecznoæ ¿ydowsk¹, ¿yj¹c¹ w zrujnowanej Jerozolimie, ale zapisane tu
wizje Zachariasza przenosz¹ nas ju¿ w czasy mesjañskie. Szczególnie eschatologiczny, mesjañski charakter ma druga czêæ ksiêgi (rozdzia³y 9 - 14). Zachariasz przemawia jêzykiem poezji, rysuje obrazy, które maj¹ poruszyæ serca
s³uchaczy i skierowaæ ich myli ku wspania³ej przysz³oci ludu Bo¿ego.
Pierwsza czêæ ksiêgi (r. 1 - 8) zawiera osiem wizji nocnych. Ka¿da z nich
zawiera wprowadzenie, teofaniê (czyli objawienie siê Boga) lub angelofaniê
(pojawienie siê anio³a) oraz dialog miêdzy prorokiem a objawion¹ postaci¹
(najczêciej anio³em) i wreszcie pytanie proroka o znaczenie wizji i odpowied - wyroczniê Bo¿¹. Taki schemat, przebieg wizji nawi¹zuje do proroc33

kich snów znanych z czasów patriarchów (np. sen Józefa zapisany w Gen.- I
Moj¿. 37). Dalszy rozwój takiego przekazywania Bo¿ych objawieñ doprowadzi³ do powstania nowego gatunku literackiego wizji apokaliptycznej. W ten
sposób zbudowana jest ostatnia ksiêga Biblii, Apokalipsa - czyli Objawienie
- w. Jana.
Wizje Zachariasza, co do treci, oparte s¹ w znacznym stopniu na przes³aniu Piêcioksiêgu Moj¿eszowego, odwo³uj¹ siê tak¿e do wizji Ezechiela. Zachariasz, podobnie jak Ezechiel, ukazuje Boga jako niedostêpnego, transcendentnego Pana; objawienia i wizje otrzymuje prorok nie bezporednio,
lecz przez anio³a - t³umacza. Obok anio³ów spotykamy te¿ w Ksiêdze Zachariasz z postaæ szatana, oskar¿yciela przed trybuna³em Bo¿ym (3, 1).
W drugiej czêci Ksiêgi Zachariasza (r. 9 - 14) Bóg ukazany jest jako Pan ca³ej
ludzkoci (uniwersalizm). Prorok rysuje wizjê wszystkich narodów oddaj¹cych
w Jerozolimie czeæ Bogu - Królowi. Zachariasz zapowiada, ¿e najpe³niejsze objawienie Opatrznoci Bo¿ej nast¹pi w czasach mesjañskich, eschatologicznych,
kiedy Bóg bêdzie czuwa³ nad ca³ym wiatem, nad wszystkimi narodami.
Wa¿ny w ca³ej Ksiêdze Zachariasza jest temat przysz³ego zbawienia. Prorok podkrela, ¿e niezbêdne jest oczyszczenie, odnowienie moralne, jako
jeden z g³ównych warunków nastania czasów mesjañskich. Koñcowa czêæ
ksiêgi przedstawia Mesjasza jako potomka Dawida i Salomona, Ksiêcia Pokoju (9, 9), którego ludzie przebodli (12, 10), ale w czasach koñca boleæ bêd¹
nad nim, jak siê boleje nad jedynakiem i p³akaæ bêd¹ nad nim, jak siê p³acze
nad pierworodnym.
Wielkie znaczenie tekstów mesjañskich zawartych w proroctwach Zachariasza podkrela fakt, ¿e w ewangelicznym opisie mêki Chrystusa a¿ szeciokrotnie cytowane s¹ s³owa proroka.
Jednym z najbardziej niezwyk³ych obrazów jest wizja S³ugi Pana - Pasterza, który otrzymuje zap³atê w wysokoci trzydziestu srebrników (Zach. 11,
12 - 13). Jahwe wydaje polecenie, by ta zap³ata zosta³a wrzucona do skarbony wi¹tynnej, gdy¿ tak wysoko wyceniono Jego samego. Ewangelista
Mateusz przypomina to proroctwo, podkrelaj¹c, ¿e wype³ni³o siê ono, gdy
Judasz wrzuci³ trzydzieci srebrników do wi¹tyni, gdy dostrzeg³, po niewczasie, co uczyni³, wydaj¹c Jezusa (Mat. 27, 5 - 7). Wtedy wype³ni³o siê
tak¿e proroctwo Jeremiasza, gdy¿ za kwotê tê zakupiono pole garncarza,
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nazwane póniej Polem Krwi (Jer. 32, 6 - 9). Zachariasz zapowiedzia³ te¿ wjazd
Jezusa do Jerozolimy na ol¹tku, rebiêciu olicy (Zach. 9, 9), a do jego
s³ów: Uderz Pasterza, aby siê rozproszy³y owce(Zach. 13, 7) odwo³ywa³ siê
ewangelista Mateusz (Mat.26, 31). S³owa Zachariasza o Tym, którego przebodli, a nad którym boleæ i p³akaæ bêd¹ (Zach. 12, 10) odbijaj¹ siê echem
w Nowym Testamencie kilkakrotnie, zarówno w Ewangelii (Mat. 24, 30) jak i w
zamykaj¹cej Bibliê Ksiêdze Apokalipsy (Obj. Jana 1, 7), gdzie cztamy: Oto
przychodzi wród ob³oków i ujrzy go wszelkie oko, a tak¿e ci, którzy go
przebili, i bêd¹ biadaæ nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.

Z listów s³uchaczy...
Kiedy znalaz³em siê z kilkunastoletnim wyrokiem w wiêzieniu nie zmieni³o to mojego postêpowania na lepsze, a wprost przeciwnie. Moje zachowanie doprowadzi³o do tego, ¿e zarówno wspó³osadzeni, jak i funkcjonariusze
ZK znienawidzili mnie. Znalaz³em siê w celi izolacyjnej i przechodzi³em d³ugie za³amanie nerwowe i czu³em, ¿e jestem bliski mierci. Najgorszy by³ strach,
¿e jak umrê, to pójdê do piek³a. Wtedy zacz¹³em wo³aæ do Boga. Nied³ugo
potem zacz¹³ siê dziwny ci¹g wydarzeñ. W wyniku napisania listu do Kierownictwa wiêzienia zosta³em przeniesiony do celi, gdzie by³ cz³owiek, o którym Pani kierownik powiedzia³a, ¿e ma w sobie pokój. By³em pocz¹tkowo
nieufny. Ale Karol potraktowa³ mnie bardzo przyjanie i zacz¹³ mi mówiæ
o Panu Bogu. Pocz¹tkowo siê buntowa³em, ale co siê poruszy³o w moim
sercu i poczu³em pragnienie s³uchania tych dziwnych dla mnie treci.
Po kilku dniach naszych rozmów modlilimy siê razem, wyznawa³em
Bogu moje grzechy i uwierzy³em w Jego przebaczenie. Prosi³em, ¿eby Jezus
zosta³ moim Panem i odda³em swoje ¿ycie w Jego rêce. Dowiadczy³em
prawdziwego uwolnienia. Moje ¿ycie zmieni³o siê diametralnie. Zacz¹³em
odczuwaæ radoæ i pokój, pragnienie pogodzenia siê i naprawienia krzywd,
jakie ludziom wyrz¹dzi³em. Moje ¿ycie wreszcie nabra³o sensu. Wraz z Karolem poszed³em na spotkanie Braci Baptystów i mog³em modliæ siê wspólnie z nimi i opowiedzieæ jak cudownie dowiadczy³em Jego realnej obecnoci i cudownej ³aski. S¹ te¿ chwile trudne, ale wiem, ze te próby maj¹
mnie umocniæ i wypróbowaæ moja wiarê.
Fragment wiadectwa wiênia w pó³nocnej Polsce.
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Programy nadawane w czasie letnim 2007 roku:
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Naszych
przyk³adowych programów mog¹ Pañstwo s³uchaæ w internecie w systemie 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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(Wype³nij, wytnij i przelij na nasz adres: TWR - Impuls Polska, Ul. K³odnicka 2, 54-217 Wroc³aw, Polska)

W miarê mo¿liwoci postaramy siê
odpowiedzieæ na ka¿dy list i kontynuowaæ nawi¹zan¹ w ten sposób
relacjê.
Na ¿yczenie wysy³amy bezp³atnie
Nowy Testament, literaturê chrzecijañsk¹ oraz kasety z nagraniami.
Prosimy o do³¹czenie nastêpuj¹cych informacji o sobie:

Kraj:

czekamy na Wasze listy!
Jak odbieracie nasze audycje?
Co one wnosz¹ do Waszego
¿ycia?

Kod pocztowy: ................... Miasto: ................................ Adres: ......................................

Kochani S³uchacze TWR,

Imiê i nazwisko: ...................................................Numer telefonu: ....................................

angielski, arabski, bengalski, berbejski,
burmañski, cebuano, CheChewa, chorwacki, czeski, czua, duñski, farski, francuski, gujarati, hebrajski, hinduski, hiszpañski, indonezyjski, japoñski, kanadyjski, kantonezyjski, koreañski, kurdyjski,
malezyjski, mandaryñski, marathi, navaho, nepalski, norweski, ormiañski, oryjski, polski, portugalski, quichua, rosyjski, serbski, suachili, szwedzki, tai, tamilski, telugu, turecki, ukraiñski, wêgierski, w³oski, zulu.

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie
Chrzecijañskie Impuls Trans World Radio Polska w celach zwi¹zanych z korespondencj¹.

Jêzyki, w których nadawana
jest Wêdrówka przez Bibliê:

Z listów s³uchaczy...

Szukajcie Pana, dopóki mo¿na Go znaleæ,
wzywajcie go, dopóki jest blisko!

Ksiêga Izajasza 55,6

S³ucham Waszych audycji codziennie.
S³owo Bo¿e, które g³osicie pokrzepia
moj¹ duszê. Czasem jednak sygna³ jest
s³aby i wtedy jest mi smutno.
Na pocz¹tku chcê podziêkowaæ za Was
mojemu Bogu. Dziêkujê za wspania³¹
pracê, jak¹ wykonujecie. Dziêkujê za
g³oszenie cudownej Nowiny, jak¹ jest
Ewangelia o zbawieniu. Nie ma wspanialszej wieci na ca³ym wiecie, ¿e
w Jezusie mamy cudownego Zbawiciela, który za nas cierpia³ i umar³ na krzy¿u za nasze grzechy, który zmartwychwsta³, zwyciê¿y³ mieræ, zwyciê¿y³ szatana, jego moc i z³o. Przez Niego i ja
dost¹pi³am ³aski zbawienia. Bêdê
z Nim w niebie na ca³¹ wiecznoæ.
Drodzy Bracia i Siostry, ¿yczê Wam w tej
nie³atwej pracy wielu b³ogos³awieñstw,
wytrwa³oci i m¹droci, która jest
w Chrystusie.
Czy mogê prosiæ o przys³anie mi kasety
z nagraniem s³owa i pieni nadanej
w rodê, 24.01.br. ze studia Sakroton.
Chcia³abym jeszcze raz wys³uchaæ tych
wspania³ych s³ów.
S³uchaczka z po³udniowej Polski.
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Rozk³ad programów na drugi kwarta³ 2007
KWIECIEÑ
KSIÊGA AMOSA

2.04.
3.04.
4.04.
5.04.
6.04.

6:8-7:15
7:16-8:6
8:7-9:1
9:2-15
1:1-2

2. LIST PIOTRA

9.04.
10.04.
11.04.
12.04.
13.04.
16.04.
17.04.
18.04.
19.04.
20.04.

1:3-7
1:8-15
1:16-21
2:1-3
2:4-8
2:9-20
2:21-22
3:1-7
3:8-10
3:11-18

KSIÊGA ABDIASZA

23.04.
24.04.
25.04.
26.04.
27.04.

1:1-2
1:3-4
1:5-9
1:10-14
1:15-21

KSIÊGA JONASZA

30.04.

Wstêp

MAJ
1.05. 1:1-3
2.05. 1:4-10

3.05.
4.05.
7.05.
8.05.
9.05.
10.05.
11.05.

1:11-2:2
2:1-6
2:7-11
3:1-2
3:3-10
3:10-4:4
4:5-11

1. LIST JANA

14.05.
15.05.
16.05.
17.05.
18.05.
21.05.
22.05.
23.05.
24.05.
25.05.
28.05.
29.05.
30.05.
31.05.

1:1-Wstêp
1:2-4
1:5-7
1:8-10
2:1-2
2:3-6
2:7-11
2:12-17
2:18-21
2:22-29
3:1-3
3:4-10
3:11-18
3:19-24

CZERWIEC
1.06. 4:1-3
4.06. 4:4-7
5.06. 4:8-10
6.06. 4:11-17
7.06. 4:18-5:2
8.06. 5:3-8
11.06. 5:9-13
12.06. 5:14-21
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KSIÊGA MICHEASZA

13.06.
14.06.
15.06.
18.06.
19.06.
20.06.
21.06.
22.06.
25.06.
26.06.
27.06.
28.06.
29.06.

1:1-2
1:2-7
1:8-12
1:13-16
2:1-11
2:12-3:4
3:5-12
4:1-5
4:6-14
5:1-2
5:3-15
6:1-5
6:6-8

LIPIEC
2.07. 6:9-15
3.07. 6:16-7:5
4.07. 7:6-15
5.07. 7:15-20
2. LIST JANA

6.07.
9.07.
10.07.
11.07.
12.07.

Wstêp
1-2
3-6
7-8
9-13

3. LIST JANA

13.07.
16.07.

1-3
3-7

Rozk³ad programów na trzeci kwarta³ 2007
7-10
11-15

KSIÊGA NAHUMA

19.07.
20.07.
23.07.
24.07.
25.07.
26.07.
27.07.
30.07.

1:1-Wstêp
1:1-3
1:3-10
1:11-15
2:1-4
2:5-3:1
3:1-6
3:7-19

KSIÊGA HABAKUKA

31.07.

1:1

SIERPIEÑ
1.08. 1:2-5
2.08. 1:6-12
3.08. 1:12-17
6.08. 2:1-3
7.08. 2:4
8.08. 2:5-12
9.08. 2:12-20
10.08. 3:1-6
13.08. 3:7-19

KSIÊGA SOFONIASZA

14.08.
15.08.
16.08.
17.08.
20.08.
21.08.
22.08.

1:1-Wstêp
1:2-5
1:5-12
1:13-2:2
2:3-15
3:1-8
3:9-20

LIST JUDY

23.08.
24.08.
27.08.
28.08.
29.08.
30.08.
31.08.
03.09.

-Wstêp
1-3
4-5
6-7
8-9
10-11
11-13
13-16

WRZESIEÑ
04.09. 17-19
05.09. 20-21
06.09. 22-25

Nasz adres:

KSIÊGA AGGEUSZA

07.09.
10.09.
11.09.
12.09.
13.09.
14.09.
17.09.
18.09.
19.09.
20.09.

Wstêp
1:1-4
1:5-8
1:9-15
2:1-3
2:3-5
2:6-9
2:10-13
2:14-19
2:20-23

KSIÊGA ZACHARIASZA

21.09.
24.09.
25.09.
26.09.
27.09.
28.09.

1:1-6
1:7-11
1:11-17
2:1-9
2:10-17
3:1-2

Ziemio, ziemio,
ziemio, s³uchaj
s³owa Pañskiego!
Jer. 22,29

Impuls TWR
ul. K³odnicka 2
PL - 54-217 Wroc³aw
( 0-601 / 400 892
Fax: 0-71 / 351 39 79
e-mail: itwrp@gmx.net
Redakcja kwartalnika: Marek Cielar
e-mail: itwrp@poczta.onet.pl
Konto: PKO BP IV Oddz. Wroc³aw 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313
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Sk³ad: Alfred Borski

17.07.
18.07.

