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Od pocz¹tku
Znów rozpoczniemy wêdrówkê przez Bibliê od pierwszej

strony. Bêdziemy studiowaæ Ksiêgê Rodzaju, a potem Ewangeliê
Mateusza, pocz¹tek Nowego Testamentu. Przedtem, w ci¹gu
kilku tygodni, ws³uchamy siê w wezwania ostatnich proroków
Starego Przymierza.

I tak powinno byæ przez ca³e nasze ¿ycie. S³owo Bo¿e winni�my
poznawaæ i przyjmowaæ w ca³o�ci, od �a� do �zet�. Biblia jest
dla nas podrêcznikiem ¿ycia. Powinni�my czerpaæ z niego regu-
larnie, stale.

A kiedy nadchodz¹ �wiêta, powinny byæ prze¿ywaniem Bo¿ej
obecno�ci. Nas³uchiwaniem g³osu Pana, który  ju¿ raz st¹pa³ po
ziemi, a jego drugie przyj�cie jest bliskie.

¯yczymy wam b³ogos³awionych �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Niech Ono narodzi siê i ¿yje w sercu ka¿dego z nas. Bo¿e S³owo,
uciele�nione w Jezusie Chrystusie. Mo¿e nas zbawiæ, przemieniæ,
wprowadziæ w wieczne �wiêtowanie u boku Boga Ojca.

Redakcja �Impuls� TWR Polska
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Ksiêga  Malachiasza

Malachiasza mo¿na by porównaæ do aktora, który jako ostatni
wystêpuje na deskach teatru. Wypowiada koñcowe s³owa i potem
scenê zas³ania kurtyna. Malachiasz wyst¹pi³ jednak nie w teatrze,
a na scenie ¿ycia. Odegra³ wa¿n¹ rolê w zbawczych planach Boga.
To ostatni z d³ugiego ³añcucha proroków Starego Testamentu, którzy
na przestrzeni wieków zapowiadali nadej�cie Mesjasza. Tysi¹c lat
przed Chrystusem prorokowa³ wielki psalmista, poeta i król, Dawid.
Potem dzia³ali Eliasz i Elizeusz. Siedemset lat przed Chrystusem wo³a³
�ksi¹¿ê proroków�, Izajasz, potem Jeremiasz, Ezechiel, Daniel... Im
bli¿ej przyj�cia Mesjasza, tym wiêcej Bóg wysy³a³ proroków, by og³a-
szali, ¿e czas jest bliski. Jako ostani pos³any zosta³ Malachiasz. Jego
g³os zakoñczy³ prorocze wo³anie. Potem zapad³a cisza na okres po-
nad czterystu lat. A¿ do przyj�cia Jana Chrzciciela, który rozpocz¹³
swe poselstwo s³owami: �Upamiêtajcie siê, albowiem przybli¿y³o siê
Królestwo Niebios� (Mat. 3, 2). A potem, wskazuj¹c na Jezusa, za-
wo³a³: �Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi grzech �wiata� (Jan 1, 29).
Malachiasz zapowiedzia³, ¿e przyj�cie Mesjasza poprzedzi misja Jana
Chrzciciela. Koñcowe s³owa Malachiasza by³y nastêpuj¹ce: �Oto Ja
po�lê wam proroka Eliasza przed nadej�ciem dnia Pañskiego...� (Mal.
3, 23). �Eliasz� to symboliczne imiê dane prekursorowi Mesjasza,
Janowi, który nadszed³ �w duchu i mocy Eliaszowej� (£uk. 1, 17).

Autor

Malachiasz to bardzo ciekawa postaæ, choæ nie wiemy o tym pro-
roku zbyt wiele. Jest nam znany jedynie ze swej ksiêgi, nie wiemy nic
o jego rodzinie ani zawodzie. Dziêki wiadomo�ciom które podaje on
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sam mo¿emy ustaliæ w przybli¿eniu czas, w którym ¿y³ i dzia³a³. Z wy-
powiedzi proroka wynika, ¿e istnia³a ju¿ wtedy �wi¹tynia, w której
sk³adano regularne ofiary (1, 10; 2, 11) oraz ¿e w³adzê w Jerozolimie
sprawowa³ nie król, lecz namiestnik (1, 8). To wskazuje na okres po
powrocie z niewoli babiloñskiej, po�niejszy jednak ni¿ lata dzia³ania
Aggeusza i Zachariasza. Dowiadujemy siê te¿ z Ksiêgi Malachiasza,
¿e prorok wystêpowa³ przeciwko ma³¿eñstwom mieszanym i rozwo-
dom, którym kres po³o¿y³a reforma przeprowadzona przez Ezdrasza
i Nehemiasza w latach 458 - 445 pne. Dlatego wiêkszo�æ uczonych
szacuje, ¿e dzia³alno�æ Malachiasza przypada³a na okres pomiêdzy
480 a 460 rokiem przed Chrystusem.

Imiê Malachiasz znaczy �pos³aniec Jahwe�. W przesz³o�ci zasta-
nawiano siê, czy jest to imiê w³asne, czy chodzi po prostu o ogólne
okre�lenie proroka jako pos³a, wys³annika Bo¿ego. Wtedy ksiêgê trzeba
by uznaæ za anonimow¹, napisan¹ przez nieznanego nam z imienia
autora. Za tak¹ interpretacj¹ opowiedzieli siê niektórzy spo�ród Oj-
ców Ko�cio³a (Augustyn, Jan Chryzostom, Cyryl Aleksandryjski).
Z drugiej strony, czê�æ dawnych uczonych sugerowa³a, ¿e autorem
ksiêgi móg³ byæ nie cz³owiek, lecz anio³. Wszak �Bo¿ym pos³añcem�
mo¿e byæ zarówno cz³owiek, jak i anio³ . Jednak najbardziej prawdo-
podobne jest po prostu to, ¿e Malachiasz (hebr. Maleakjah) to imiê
w³asne ostatniego z dwunastu �proroków mniejszych�.

Nie jest najbardziej istotne to, kim jest pose³, wa¿ne jest jego po-
selstwo, dlatego zapewne tak ma³o dowiadujemy siê o Malachiaszu.
Wyobra�my sobie, ¿e dociera do nas pos³aniec z wa¿n¹ wiadomo-
�ci¹. Nie bêdziemy go wypytywaæ o imiê, powi¹zania rodzinne, gene-
alogiê, lecz zainteresujemy siê tre�ci¹ wiadomo�ci i tym, od kogo ona
pochodzi, kto nam j¹ przesy³a. Podobnie by³o w przypadku proroka,
ostatniego z szeregu �Bo¿ych pos³añców� okresu Starego Testamen-
tu. Najwa¿niejsze jest to, z jak¹ wiadomo�ci¹ przyby³ i to, ¿e pos³a³ go
sam ¿ywy Bóg.
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Poselstwo

Interesuj¹ce jest to, ¿e Malachiasz, �Bo¿y pos³aniec�, sam trzy-
krotnie wspomina o Bo¿ych pos³ach.

1) Najpierw pisze o Lewim, ojcu kap³anów i lewitów. Moj¿esz i Aaron
pochodzili z rodu Lewiego. Wszyscy us³uguj¹cy w �wi¹tyni pocho-
dzili z plemienia Lewiego, wybranego do s³u¿by Bo¿ej. Malachiasz
wo³a: �Wargi kap³ana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy po-
uczenia bêd¹ szukali u niego, bo jest on wys³annikiem Pana Zastê-
pów� (2, 7). Obowi¹zkiem kap³anów i lewitów by³o nie tylko wype³-
nianie rytua³ów �wi¹tynnych, ale tak¿e pouczanie ludu o Prawie Bo-
¿ym.  Byli oni wys³annikami Pana Zastêpów, pe³nili fukcje podobne
do zadañ anio³ów, Bo¿ych pos³añców.

2) Po drugie - Malachiasz zapowiada misjê Jana Chrzciciela, jako
Bo¿ego pos³añca poprzedzaj¹cego Mesjasza. Prorok wo³a w imie-
niu Pana (3, 1): �Oto Ja wy�lê anio³a mego, aby przygotowa³
drogê przede mn¹...�. Bo¿y pos³aniec, czy to cz³owiek (jak Jan
Chrzciciel), czy anio³ (jak np. Gabriel) maj¹ podobne zadanie do
wype³nienia: wskazanie na Boga i na Jego dzie³a, przekazanie
Bo¿ej woli, Bo¿ych wyroków, Bo¿ego S³owa.

3) I w koñcu Malachiasz zapowiada nadej�cie szczególnego, wy-
j¹tkowego pos³añca, Mesjasza, Pana. Wo³a: �...Potem nagle przy-
bêdzie do swej �wi¹tyni Pan, którego wy oczekujecie i Anio³ Przy-
mierza, którego pragniecie...� (3, 1). �Anio³ Przymierza� to Me-
sjasz, przychodz¹cy na s¹d Bo¿y. Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e tym
wyj¹tkowym pos³añcem bêdzie Chrystus, Syn Bo¿y, Zbawiciel,
ale te¿ i Sêdzia dla tych, którzy nie odpowiedzieli na wo³anie
wszystkich poprzednich pos³añców, nie zareagowali na wezwa-
nie do upamiêtania siê i pozostali w grzechu, ignoruj¹c s³owa
proroków,  z których, jako ostatni, przyszed³ Malachiasz. Potem
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Bóg pos³a³ ju¿ Jana Chrzciciela, a tu¿ za Nim Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela i Pana. To wszystko zapowiedzia³ prorok o imieniu
�Maleakjah� = �pose³ Jahwe�, ostatni w d³ugim ³añcuchu Bo-
¿ych pos³añców Starego Testamentu.

Obok zapowiedzi nadej�cia poprzednika Mesjasza oraz samego
Chrystusa, najwa¿niejsz¹ przepowiedni¹ Malachiasza jest zapowied�
ustania ofiar ST i nastanie nowej ofiary czystej: �Niechby kto� spo-
�ród was raczej zamkn¹³ drzwi �wi¹tyni, by�cie nie zapalali �wiate³
na o³tarzu moim nadaremnie. Nie mam Ja upodobania do was, mówi
Pan Zastêpów, ani Mi nie jest mi³a ofiara z waszej rêki. Albowiem od
wschodu s³oñca a¿ do jego zachodu wielkie bêdzie imiê moje miêdzy
narodami, a na ka¿dym miejscu dar kadzielny bêdzie sk³adany imieniu
memu i ofiara czysta, bowiem wielkie bêdzie imiê moje miêdzy naro-
dami�(1, 10 - 11). Ofiara, o której tu mowa, to doskona³a ofiara z³o¿o-
na przez Jezusa Chrystusa na krzy¿u Golgoty, ofiara, która ma moc
dokonaæ oczyszczenia serc ludzi wierz¹cych spo�ród wszystkich
narodów. Wszêdzie, gdzie na obliczu ziemi ludzie uwierz¹, zaufaj¹
Jezusowi, nast¹pi cud oczyszczenia z grzechu i imiê Pañskie bêdzie
uwielbione, wywy¿szone pomiêdzy narodami.

Malachiasz wielokrotnie wzywa wszystkich grzeszników do po-
kuty, piêtnuje wykroczenia kap³anów (1, 6 - 2, 9) i ca³ego ludu,  obna-
¿a nieprawid³owo�ci ¿ycia rodzinnego, piêtnuje grzechy ma³¿eñskie
(2, 10 - 16), wskazuje konieczno�æ gruntownej odnowy moralnej, ko-
nieczno�æ zaufania Bogu, wiary w Jego sprawiedliwo�æ (2, 17 - 3, 5)
i potrzebê sumiennego, rzetelnego wype³niania swoich zobowi¹zañ
wzglêdem Pana (3, 6 - 12). Prorok zwalcza panosz¹ce siê w narodzie
wystêpki i wskazuje dwie ich g³ówne przyczyny: brak czci nale¿nej
Bogu, czyli brak prawdziwej pobo¿no�ci (1, 6 - 10) oraz niedocenia-
nie istoty i znaczenia Przymierza z Bogiem, ³¹czno�ci, wiêzi z Panem
(2, 4 - 10). Mo¿emy powiedzieæ, ¿e to dwa grzechy g³ówne tak¿e
naszego wspó³czesnego, polskiego spo³eczeñstwa.
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Przewodnik Biblijny

Postawmy na pocz¹tku pytanie:  Czy Biblia   j e s t  wa¿n¹
ksiêg¹? Mo¿emy bez wahania odpowiedzieæ twierdz¹co: �tak�. Ksiê-
ga, która na przestrzeni tysiêcy lat znajduje siê w centrum zaintere-
sowania setek milionów ludzi, ksiêga, która wywiera wp³yw na ¿ycie
tak wielu osób niezale¿nie od czasu historycznego i miejsca na zie-
mi, z pewno�ci¹ jest w a ¿ n a,  nikt nie mo¿e jej ignorowaæ. I rze-
czywi�cie: nie ma innej ksiêgi, któr¹ kochano by tak bardzo, a z dru-
giej strony, któr¹ by atakowano tak zaciekle, o któr¹ toczono by
wielkie boje, nie tylko na s³owa.

Biblia jest ksiêg¹, która wywar³a i wywiera wp³yw na wiele wybit-
nych postaci ze �wiata nauki, kultury, polityki, ksiêg¹, która wywiera
wp³yw na ca³e rzesze ludzi, na ¿ycie ca³ych spo³eczeñstw, narodów.

Znany pisarz brytyjski, Walter Scott, le¿¹c na ³o¿u �mierci po-
prosi³ swego przyjaciela, by przeczyta³ mu fragment ksi¹¿ki. Przy-
jaciel pisarza, spogl¹daj¹c na pó³ki zape³nione ksi¹¿kami wielu wy-
bitnych autorów, zapyta³: �Z jakiej ksi¹¿ki mam czytaæ?� Wtedy
Walter Scott odpowiedzia³: �Niepotrzebnie pytasz, przecie¿ jest tyl-
ko jedna ksi¹¿ka; przynie� Bibliê�. Tak, jest tylko jedna ksi¹¿ka dla
cz³owieka, który umiera. Jest to te¿ jedyna ksi¹¿ka dla cz³owieka,
który ¿yje! Jedyna ksiêga, która przynosi odpowiedzi na wszystkie
pytania, pojawiaj¹ce siê w trakcie naszego ¿ycia, a tak¿e w chwili,
gdy stoimy w obliczu koñca ziemskiej egzystencji i pytamy: co da-
lej? Jest to jedyna ksiêga, która udziela nam odpowiedzi na dzisiaj,
na ka¿d¹ okoliczno�æ ¿ycia, a tak¿e na jutro, gdy my�limy o przy-
sz³o�ci, tej bli¿szej i tej dalekiej, wiecznej.

Wybitny prezydent Stanów Zjednoczonych, Thomas Jefferson,
wypowiedzia³ siê na temat Biblii nastêpuj¹co: �Zawsze podkre�la³em
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i zawsze bêdê to powtarza³, ¿e wytrwa³e studiowanie Biblii przynosi
bezcenne efekty: wiêcej jest dobrych obywateli, wiêcej dobrych mê-
¿ów i ojców�. Jest to wypowied�, nad któr¹ dzisiaj, w dobie rosn¹cej
liczby rozwodów, niechcianych dzieci i w ogóle kryzysu rodziny, war-
to siê zastanowiæ.

Daniel Webster powiedzia³: �Je�li jest cokolwiek godnego polece-
nia w moim sposobie my�lenia, jest to zas³uga moich kochanych ro-
dziców, którzy od pocz¹tku zaszczepili w moim umy�le mi³o�æ do  s³ów
Pisma �wiêtego�.

Mo¿emy postawiæ tu sobie wa¿ne pytanie: �W jaki sposób my
wychowujemy nasze dzieci? Kim bêd¹ one w przysz³o�ci? Czy
bêdzie cechowaæ je pokora i g³êbia my�li dana Danielowi Webste-
rowi? Zacytujmy jeszcze jedn¹ jego wypowied�. Stwierdzi³ on:
�Przeczyta³em Bibliê wiele razy. Obecnie mam zwyczaj, by w ci¹gu
roku przeczytaæ j¹ w ca³o�ci kolejny raz. Jest to ksiêga, która nie-
ustannie inspiruje mnie w kwestiach dotycz¹cych ¿ycia �wieckie-
go, jak i w kwestiach duchowych. Wspó³czujê ludziom, którzy nie
znajduj¹ w Biblii inspiracji do g³êbokich przemy�leñ i do prowa-
dzenia ¿ycia wed³ug w³a�ciwych, prawych zasad, wynikaj¹cych
z jej nauki�.

Spróbujmy teraz sprecyzowaæ, na czym polega wyj¹tkowo�æ, uni-
kalno�æ Biblii.

Po pierwsze - gdy mówimy o ksi¹¿ce, my�limy o jej autorze.
W przypadku Biblii mamy do czynienia z niezwyk³ym,  podwójnym
autorstwem.  Autorem Biblii jest sam ¿ywy Bóg,  a jednocze�nie
jest ona dzie³em cz³owieka. Z inspiracji Boga kilkudziesiêciu auto-
rów, na przestrzeni oko³o tysi¹ca piêciuset lat, sta³o siê wspó³twór-
cami unikalnej, niepowtarzalnej ksiêgi. Autorzy ci, poza kilku wyj¹t-
kami, nie znali siebie nawzajem, nie mieli mo¿liwo�ci kontaktu, wy-
miany my�li, a jednak Ksiêga, która powsta³a w ten sposób, stanowi
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zdumiewaj¹co spójn¹ ca³o�æ, zawiera wspania³y Bo¿y plan - plan
zbawienia cz³owieka. Biblia ukazuje nam ca³¹ prawdê o niezawod-
nej drodze zbawienia, któr¹ mo¿e i�æ ka¿dy z nas. Jest objawieniem
woli Bo¿ej, objawieniem Bo¿ej prawdy.

Mo¿emy mówiæ o dwóch wcieleniach S³owa Bo¿ego: o wcieleniu
w ludzk¹ mowê i w ludzkie cia³o. Syn Bo¿y, Jezus Chrystus, upodob-
ni³ siê do ludzi we wszystkim, z wyj¹tkiem grzechu.  Tak samo pisane
S³owo Bo¿e jest pod ka¿dym wzglêdem podobne do ludzkiej mowy,
prócz tego, ¿e nie mo¿e zawieraæ ¿adnego b³êdu.  Jezus jest nie tylko
podobny do ludzi;  jest prawdziwie cz³owiekiem i prawdziwie Bo-
giem. Podobnie Pismo �wiête jest nie tylko  p o d o b n e  do ludzkiej
mowy,   j e s t    l u d z k ¹   m o w ¹    w najpe³niejszym sensie,
pozostaj¹c ca³y czas S³owem Bo¿ym.

Biblia jest spisanym objawieniem Boga. Zawiera wszystko, co
powinni�my wiedzieæ, by�my mogli byæ zbawieni i by Bóg zosta³
uwielbiony.

Na czym polega Bo¿e natchnienie Biblii?  Natchnienie, to Bo¿e
prowadzenie i wspomaganie autorów Pisma �wiêtego, w bezb³êd-
nym spisywaniu tego, co Bóg im objawi³.  Autorzy ci u¿ywali swego
w³asnego stylu, lecz byli w taki sposób prowadzeni przez Ducha �wiê-
tego, ¿e w ¿adnym ze s³ów oryginalnego zapisu nie ma nawet naj-
mniejszego b³êdu. Na s³owach Biblii mo¿na ca³kowicie polegaæ. Je-
zus Chrystus powiedzia³, jak czytamy w Ewangelii Jana: �Ojcze, s³o-
wo Twoje jest prawd¹� (17, 17).

Objawienie Bo¿e dociera do cz³owieka przez Bibliê. Nasze po-
znanie Boga jest mo¿liwe dziêki temu, ¿e zni¿y³ siê On do poziomu
cz³owieka, by porozumieæ siê z nami. Jak doros³y cz³owiek rozma-
wiaj¹cy z ma³ym dzieckiem, tak Bóg dostosowa³ swój jêzyk i sposób
wyra¿ania siê do naszych mo¿liwo�ci. Jan Kalwin powiedzia³, ¿e prze-
mawiaj¹c do nas �Bóg w pewnym sensie  s e p l e n i ,  jak piastunka,
rozmawiaj¹ca z dzieckiem�.
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Bóg jest Osob¹ i jest w stanie porozumiewaæ siê ze stworzony-
mi przez siebie istotami na ich poziomie, tzn. przy pomocy jêzyka.
W Biblii czytamy: �Czy ten, kto stworzy³ usta, nie umie mówiæ?�
(P. 94,4)

Bo¿e objawienie dzieli siê na dwie zasadnicze czê�ci: objawienie
ogólne, g³ównie w naturze i w sumieniu cz³owieka oraz objawienie
szczegó³owe w Jezusie Chrystusie i w Biblii.  Chrystus - S³owo
Wcielone jest poznawany przez spisane S³owo Bo¿e - Bibliê.  Po-
znanie Chrystusa jest oczywi�cie czym� o wiele bogatszym, ni¿ sama
znajomo�æ biblijnej nauki o Nim. Chrystus, którego znamy dziêki
osobistemu do�wiadczeniu to ten sam Chrystus, o którym sk³ada
�wiadectwo Biblia. Nie ma ¿adnego innego Chrystusa.  Z drugiej
strony S³owo pisane nie mo¿e byæ oddzielone od S³owa Wcielone-
go. Nie mo¿na w³a�ciwie interpretowaæ Biblii inaczej jak tylko z per-
spektywy ¿ywej wiary w Chrystusa, który jest punktem central-
nym, apogeum ca³ego objawienia biblijnego.

Dziêki cudowi Bo¿ej ³aski Jego objawienie siê w Chrystusie
i w Biblii ma charakter zbawczy. Bóg nie tylko informuje nas, ale
te¿ zbawia, nie tylko naucza nas, ale równie¿ przekszta³ca. Bóg ob-
jawia nam nie tylko siebie, ale te¿ swój zbawczy plan. W centrum
tego planu jest krzy¿, na którym Chrystus umar³ za nasze grzechy.
Uczyni³ to, by otworzyæ nam drogê do poznania Boga, by�my mogli
powróciæ do bliskiej, intymnej wiêzi z ¿ywym Panem, naszym Stwórc¹
i Zbawicielem.

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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I Ksiêga Moj¿eszowa
- Ksiêga Rodzaju - Genesis -

Ksiêga Rodzaju (Genesis) jest jedn¹ z dwóch kluczowych ksi¹g
biblijnych. Otwiera Stary Testament, podobnie jak Ewangelia Mate-
usza otwiera Nowy Testament. Te dwie ksiêgi biblijne maj¹ funda-
mentalne znaczenie dla zrozumienia tre�ci ca³ego Pisma �wiêtego.

Ksiêga Rodzaju jest pierwsz¹ ksiêg¹ Piêcioksiêgu Moj¿eszowego,
który stanowi pierwsz¹ czê�æ Starego Testamentu. Biblia hebrajska
nazywa tê czê�æ Tor¹, czyli Prawem (Pouczeniem, Wskazówk¹). Po-
pularna jest te¿, wywodz¹ca siê z tradycji grecko - ³aciñskiej, inna na-
zwa Piêcioksiêgu Moj¿eszowego - Pentateuch. S³owo �pentateuchus�
znaczy dos³ownie �w piêciu pojemnikach�. Jest to nawi¹zanie do faktu,
¿e poszczególne ksiêgi Tory zapisywane by³y na zwojach z papirusu
i skóry, i przechowywane w osobnych (piêciu) pojemnikach. W sk³ad
Piêcioksiêgu Moj¿eszowego wchodz¹: Genesis - Ksiêga Rodzaju, Exo-
dus - Ksiêga Wyj�cia, Leviticus - Ksiêga Kap³añska, Numeri - Ksiêga
Liczb i Deuteronomium - Ksiêga Powtórzonego Prawa.

Nazwa Ksiêgi Rodzaju wywodzi siê z greckiego s³owa �Genesis�,
które oddaje najbardziej charakterystyczne wyra¿enie hebrajskie tej
ksiêgi, �toledot�, co znaczy �rodowód�, �pocz¹tki�, �dzieje�. W Biblii
hebrajskiej nazwa pierwszej ksiêgi, to po prostu pierwsze jej s³owa:
�bereszit� - �na pocz¹tku�.

Ksiêga Rodzaju zwana jest i dzisiaj �ksiêg¹ pocz¹tków�. Rzeczy-
wi�cie, w ksiêdze tej mowa jest o pocz¹tku �wiata, ludzko�ci, o po-
cz¹tkach wielu zjawisk, rzeczy, procesów. Rozpoczête tu w¹tki kon-
tynuowane s¹ i rozwijane w kolejnych ksiêgach Starego i Nowego
Testamentu. Genesis mówi o procesie stworzenia,  o cz³owieku (mê¿-
czy�nie i kobiecie), o grzechu, upadku, o ma³¿eñstwie, rodzinie, pracy,



11

cywilizacji, kulturze, o ofierze, morderstwie, o rasach, jêzykach, mia-
stach, o odkupieniu i o wielu innych wa¿nych tematach. Po raz pierwszy
jest o nich mowa wla�nie w Ksiêdze Rodzaju, �ksiêdze pocz¹tków�.

Genesis nazywana jest te¿ �ksiêg¹ ¿yciorysów�. Zawiera biogra-
fie wielu interesuj¹cych postaci,  takich jak Adam i Ewa, Noe, Abra-
ham, Izaak, Jakub i Józef.

Ksiêga Rodzaju mówi o zawarciu przez Boga przymierza z cz³o-
wiekiem, opowiada o tym, jak Bóg przemawia³ do patriarchów,
a w szczególno�ci do Abrahama. Ukazuje dzieje potomków Abraha-
ma, podkre�laj¹c okazan¹ im Bo¿¹ troskê, Bo¿e b³ogos³awieñstwo.

Historia ludzko�ci, której pocz¹tek zapisany jest w Ksiêdze Ro-
dzaju, staje siê od razu histori¹ zbawienia, gdy¿ cz³owiek przedsta-
wiony jest tu jako istota upad³a i grzeszna, potrzebuj¹ca zbawczej
inicjatywy Boga. Genesis zawiera wiêc jednocze�nie pocz¹tek histo-
rii zbawienia, historii, która biegnie poprzez ca³¹ Bibliê.

Podzia³  Ksiêgi

Genesis jest bardzo obszern¹ ksiêg¹. Mo¿na j¹ dzieliæ na ró¿ne
sposoby. Najbardziej popularny i ogólny podzia³, to podzia³ na dwie
czê�ci. Pierwsza - obejmuj¹ca pocz¹tkowych jedena�cie rozdzia³ów,
ukazuje przedzia³ czasu od stworzenia �wiata do Abrahama, druga -
sk³adaj¹ca siê z pozosata³ych rozdzia³ów (12 - 50), mówi o dziejach
od Abrahama do Józefa.

Pierwsza czê�æ, prehistoryczna, ukazuje obraz stworzenia �wiata
i pojawienie siê cz³owieka, opisuje kolejne etapy dziejów ludzko�ci
(stworzenie, raj, upadek, potop, pomieszanie jêzyków).

Druga czê�æ, historyczna, opisuje dzieje patriarchów: Abrahama,
ojca wiary, Izaaka, syna obietnicy, Jakuba, wybranego przez Boga -
by daæ pocz¹tek dwunastu pokoleniom Izraela oraz Józefa, jednego
z dwunastu synów Jakuba, tego, dziêki któremu ocala³ ca³y ród proto-
plastów Izraela.
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Chocia¿ pierwsza czê�æ zawiera tylko jedena�cie rozdzia³ów, obej-
muje bardzo d³ugi przedzia³ czasu, bo opisuje stworzenie �wiata i ca³¹
prehistoriê. Natomiast druga czê�æ, znacznie d³u¿sza, zawieraj¹ca trzy-
dzie�ci dziewiêæ rozdzia³ów, obejmuje tylko kilkaset lat.

Wystêpuje tu podobne zjawisko, jak w zapisie Ewangelii. W relacji
czterech ewangelii tylko cztery rozdzia³y po�wiêcone s¹ opisowi pierw-
szych trzydziestu lat ¿ycia Jezusa. Natomiast osiemdziesi¹t piêæ roz-
dzia³ów po�wiêconych jest opisowi ostatnich trzech lat dzia³alno�ci
Jezusa, a dwadzie�cia siedem rozdzia³ów mówi o ostatnich o�miu
dniach Jego ¿ycia!

Duch �wiêty, rzeczywisty Autor Biblii, nie kieruje siê bowiem miar¹
czasu, lecz akcentuje i podkre�la to, co w dziejach �wiata, w dziejach
ludzko�ci, a jednocze�nie w historii zbawienia najwa¿niejsze, najistot-
niejsze.

Bardziej szczegó³owy podzia³ Ksiêgi Rodzaju przedstawia siê
nastêpuj¹co:

A.  Stworzenie i upadek cz³owieka rozdzia³y  1 - 11

I.  Stworzenie �wiata, stworzenie cz³owieka r. 1 i 2
      Sze�æ Dni stworzenia
      Siódmy Dzieñ odpoczynku
II. Upadek cz³owieka     r. 3 i 4
      Korzenie grzechu - pycha, niepos³uszeñstwo
      Owoce grzechu - upad³a natura, oddzielenie od Boga
III. Potop      5 - 9
      Rodowód potomków Adama r. 5
      Zepsucie moralne ludzko�ci r. 6
      Dzieje Noego, budowa arki r. 6
      S¹d potopu r. 7
      Przymierze Boga z Noem r. 8
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      Nowy pocz¹tek - Noe b³ogos³awi Sema r. 9
IV. Wie¿a Babel    10 - 11
       Rodowód potomków Noego r. 10
       Pomieszanie jêzyków r. 11

B.  Przygotowanie nadej�cia Odkupiciela 12 - 50

I.  Abraham - ojciec wiary    12 - 23
      Powo³anie Abrama,  Abram w Kanaanie i w Egipcie r. 12
      Rozstanie Abrama z Lotem r. 13
      Abram  pob³ogos³awiony przez Melchisedeka r. 14
      Przymierze Boga z Abramem

            - zapowied� licznego potomstwa r. 15
     Niewiara Sary i Abrama, narodziny Ismaela r. 16
     Potwierdzenie obietnicy i przymierza, obrzezanie -
                - Abram otrzymuje imiê Abraham r. 17
     Bóg w go�cinie u Abrahama, zapowied� narodzin Izaaka
                 oraz zapowied� zniszczenia Sodomy i Gomory r. 18
     Modlitwa wstawienna Abrahama
                - uratowanie Lota, Zniszczenie Sodomy i Gomory r. 19
     B³¹d Abrahama - Sara i Abimelek r. 20
     Narodziny Izaaka, Oddalenie Ismaela r. 21
     Abraham z Izaakiem na wzgórzu Moria
                 - próba wiary, potwierdzenie przymierza r. 22
     �mieræ i pogrzeb Sary r. 23
II. Izaak - umi³owany syn obietnicy 24 - 26
     Poszukiwanie ¿ony dla Izaaka, Izaak po�lubia Rebekê r. 24
     �mieræ Abrahama, Rebeka rodzi Izaakowi bli�niêta
                  Ezaw sprzedaje pierworództwo Jakubowi r. 25
     Bóg potwierdza przymierze z Izaakiem,
                 potomkiem Abrahama r. 26
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III. Jakub - wybrany przez Boga,
         by daæ pocz¹tek Izraelowi 27 - 36
     Jakub otrzymuje podstêpnie b³ogos³awieñstwo Izaaka r. 27
     Bóg objawia siê Jakubowi w Betel r. 28
     Jakub po�lubia Leê i Rachelê r. 29
     Narodziny synów Jakuba r. 30
     Jakub opuszcza Labana, swojego wuja i te�cia r. 31
     Walka Jakuba z anio³em, Jakub otrzymuje imiê Izrael r. 32
     Spotkanie Jakuba z Ezawem r. 33
     Konflikt z Kananejczykami (Dina) r. 34
     Jakub wraca do Betel, Rachela rodzi Beniamina
                i umiera, zostaje pochowana pod Betlejem r. 35
     Potomkowie Ezawa - protopla�ci narodu Edomitów r. 36
IV. Józef - cierpienie i chwa³a 37 - 50
    Rodzina Jakuba w Kanaanie,
                Józef sprzedany w niewolê przez braci r. 37
    Grzech Judy  (Tamar) r. 38
    Józef niewolnikiem Potifara; Józef w wiêzieniu r. 39
    Józef t³umaczy sen piekarza
                i podczaszego z dworu faraona r. 40
    Wywy¿szenie Józefa, Józef zarz¹dc¹ Egiptu r. 41
    Przybycie braci Józefa do Egiptu r. 42
   Józef ucztuje z braæmi, nie zdradzaj¹c swojej to¿samo�ci r. 43
   Józef poddaje braci ostatniej próbie r. 44
   Józef daje siê poznaæ braciom r. 45
   Rodzina Jakuba osiedla siê w Egipcie r. 46
   Józef przedstawia Jakuba faraonowi r. 47
   Jakub b³ogos³awi synów Józefa: Efraima i Manassesa r. 48
   Jakub b³ogos³awi swoich synów - protoplastów 12 pokoleñ
    izraelskich,  �mieræ Jakuba r. 49
   Pogrzeb Jakuba w Kanaanie, �mieræ Józefa r. 50
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Z listów s³uchaczy...

Jak co roku, jadê na wakacje w Bieszczady pod namiot. Jest to
bardzo piêkna miejscowo�æ, bardzo du¿o zieleni i rzeka.. Oczy-
wi�cie, zabieram ze sob¹ radyjko, ¿ebym w ka¿dy poniedzia³ek
móg³ s³uchaæ Waszej audycji. Bardzo siê do nich przywi¹za³em.
To dziêki nim zacz¹³em czytaæ Bibliê. Czytanie razem z Wami to
�wietna sprawa.                                            Korespondent e-mailowy

Jestem tu pierwszy raz. Jeste�cie �wietni. Wasz sposób przekazy-
wania prawd Biblijnych bardzo mnie zainteresowa³. Czy istnieje
mo¿liwo�æ otrzymania nagrañ tych programów na p³ycie? By³-
bym bardzo wdziêczny.                      Go�æ portalu Internetowego TWR

Droga Redakcjo, chcê Wam bardzo serdecznie podziêkowaæ za
Wasz¹ pracê w g³oszeniu Ewangelii. Z³apa³em w moim radiu pro-
gram �Wêdrówka przez Bibliê� Audycja ta w prosty i zrozumia³y
sposób pomaga poznawaæ Boga i Jego S³owo. Szukam chrze�ci-
jañskiej spo³eczno�ci, gdzie móg³bym rozwijaæ siê duchowo. Chcia³-
bym prosiæ o aktualne namiary i czas nadawania wszystkich Wa-
szych audycji. ¯yczê wszystkim w Redakcji mi³o�ci i pokoju.
                                                                  S³uchacz z pó³nocno-zachodniej Polski

Drodzy Bracia, chcia³em powiadomiæ, ¿e wys³ucha³em nadawa-
ne prze Wasze Radio audycje na temat ksiêgi �Pie�ni nad Pie-
�niami.� By³y to tak wspania³e programy, ¿e chcia³bym ich jesz-
cze raz pos³uchaæ, tym bardziej, ¿e na krótkich falach odbiór
jest czêsto zak³ócany. Czy móg³bym otrzymaæ nagrania tych au-
dycji? Pe³nicie bardzo cenn¹ misjê dawania ludziom S³owa ¯ywo-
ta Wiecznego. Niech Bóg doda Wam si³y i wytrwa³o�ci. Niech
Wam b³ogos³awi.                                    Nowy s³uchacz z po³udnia Polski
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Ewangelia  Mateusza

Ewangelia Mateusza jest jedn¹ z najwa¿niejszych ksi¹g Pisma
�wiêtego. Spe³nia w kanonie Nowego Testamentu podobn¹ rolê,
jak Ksiêga Rodzaju w Starym Testamencie. Ksiêgê Genesis i Ewan-
geliê Mateusza mo¿na uznaæ za kluczowe ksiêgi Biblii.

T³o historyczne
¯eby zrozumieæ poselstwo Ewangelii Mateusza, trzeba zdaæ sobie

sprawê, ¿e kontynuuje ona opowie�æ niejako przerwan¹ na okres kil-
kuset lat. Pomiêdzy Starym a Nowym Testamentem wystêpuje pau-
za, okres milczenia, obejmuj¹cy ok. 400 lat. Bóg przemawia³ poprzez
proroków Starego Testamentu, a potem, po czterystu latach przerwy,
pos³a³ anio³a do ¿ydowskiego kap³ana o imieniu Zachariasz, by zapo-
wiedzieæ narodziny Jana Chrzciciela, tego, który mia³ poprzedziæ nad-
chodz¹cego Mesjasza, Jezusa Chrystusa. Ostatnia ksiêga ST, Ksiêga
Proroka Malachiasza, koñczy siê zapowiedzi¹ Pana Zastêpów: �Oto
Ja po�lê wam proroka Eliasza przed nadej�ciem dnia Pañskiego...�
Jest to zapowied� misji Jana Chrzciciela, który przyjdzie �w duchu
i mocy Eliaszowej�(£uk.1, 17), aby poprzedziæ Mesjasza-Króla. Po-
miêdzy czasami w których ¿y³ prorok Malachiasz, a narodzinami Je-
zusa Chrystusa up³ynê³o ok. 400 lat.

Nie znaczy to, ¿e w okresie dziel¹cym wydarzenia opisane przez
Stary i Nowy Testament nic siê nie dzia³o. Nast¹pi³y wielkie prze-
tasowania na scenie politycznej �wiata. Dokona³y siê wielkie prze-
miany ekonomiczne, spo³eczne i kulturowe. Wiele spo�ród tych
nowych zjawisk znalaz³o swoje odzwierciedlenie w relacjach No-
wego Testamentu.
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Opowie�æ Starego Testamentu koñczy siê w tym czasie histo-
rycznym, kiedy dominuj¹cym mocarstwem by³o imperium Medo-Per-
sów. Wielkie wp³ywy na politycznej scenie �wiata zachowywa³o na-
dal tak¿e pañstwo egipskie. W okresie miêdzytestamentalnym potê-
ga zarówno Imperium Medo-Perskiego  jak i Egiptu wyblak³a, prze-
minê³a. Centrum polityczne i militarne ówczesnego �wiata przesunê-
³o siê ze Wschodu na Zachód, z Azji do Europy. Potêgê orientalnych
mocarstw Persji i Egiptu wypar³a potêga Grecji i Rzymu.

Na okres miêdzytestamentalny przypadaj¹ wielkie podboje Alek-
sandra Macedoñskiego. To on, wielki wódz Greków, doprowadzi³
w IV w. p.n.e. do upadku potêgi imperium Medów i Persów. Wtedy
to Grecja zosta³a �wiatow¹ potêg¹. W 332 r. przed Chrystusem Alek-
sander Wielki zdoby³ Jerozolimê, ale oszczêdzi³ miasto, nie zburzy³ go.
Pod koniec trzeciego stulecia przed Chrystusem do Jerozolimy wkro-
czy³ Antioch Wielki i Jerozolima, wraz z ca³¹ Jude¹ znalaz³a siê pod
panowaniem Syrii.  W roku 166 p.n.e. wybuch³o w Judei powstanie
Machabeuszów. Naród izraelski chcia³ zrzuciæ z siebie jarzmo niewo-
li syryjskiej. Przywódc¹ powstania by³ Juda Machabeusz. Okres walk
Machabeuszów by³ jednym z najbardziej krwawych, dramatycznych
rozdzia³ów w historii narodu ¿ydowskiego.

W 63 r. p.n.e. Jerozolima znalaz³a siê pod panowaniem Rzymu.
W 40 r. p.n.e. rzymski Senat ustanowi³ Heroda królem Judei. Rozpo-
czê³y siê rz¹dy najbardziej nikczemnej dynastii w dziejach narodu ¿ydow-
skiego. W roku 31 przed Chrystusem w³adc¹ Rzymu zosta³ Cezar Au-
gust. W roku 19 p.n.e. w Jerozolimie rozpoczêto budowê �wi¹tyni He-
roda. W czasie gdy narodzi³ siê Jezus, naród ¿ydowski znajdowa³ siê
pod rz¹dami ci¹gle wzrastaj¹cej potêgi rzymskiego imperium.

Stan duchowy ówczesnego �wiata
Wielkie przemiany polityczne i kulturowe, jakie mia³y miejsce

w okresie miêdzytestamentalnym, nie pozosta³y bez wp³ywu na du-
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chowy stan narodu ¿ydowskiego. Poniewa¿ przez wiele lat zburzona
by³a �wi¹tynia jerozolimska, ¿ycie religijne Izraelitów zaczê³o rozwi-
jaæ siê w synagogach. Sta³y siê one g³ównymi o�rodkami dysput reli-
gijnych zarówno w Judei, jak i wszêdzie tam, gdzie rozproszeni zostali
¯ydzi, a wiêc niemal we wszystkich krajach  ówczesnego cywilizo-
wanego �wiata. W tym czasie powsta³y stronnictwa ¿ydowskie, o któ-
rych nie ma wzmianek w Starym, a które wystêpuj¹ w Nowym Te-
stamencie: faryzeusze, saduceusze, uczeni w Pi�mie, Herodianie.

Okres miêdzytestamentalny by³ tak¿e czasem o¿ywionej dzia³al-
no�ci literackiej. Powsta³o wtedy kilkana�cie ksi¹g apokryficznych,
których nie uznano jednak za natchnione i nie wesz³y one do kanonu
Pisma �wiêtego. Najwa¿niejszym wydarzeniem literackim tego okresu
by³o natomiast przet³umaczenie Starego Testamentu na jêzyk grecki.
Dzie³a tego dokonali ¿ydowscy uczeni zebrani  w Alexandrii, w Egip-
cie, w okresie pomiêdzy 285 a 247 rokiem przed Chrystusem. T³uma-
czami byli przedstawiciele wszystkich dwunastu plemion Izraela, po
sze�ciu z ka¿dego plemienia, st¹d nazwano ów grecki przek³ad ST
�Septuagint¹�, co nawi¹zuje do liczby siedemdziesiêciu (dok³adnie 72)
t³umaczy. Do tekstu Septuaginty, a wiêc greckiego przek³adu Starego
Testamentu odwo³ywa³ siê pó�niej m.in. aposto³ Pawe³.

Podsumowuj¹c wydarzenia czterech stuleci dziel¹cych Stary i Nowy
Testament mo¿emy stwierdziæ, i¿ pomimo ¿e by³ to okres w którym Bóg
nie objawia³ nowych prawd, nie przekazywa³ nowych proroctw, to jed-
nak lata te nie by³y czasem zastoju; by³ to okres przygotowania ludzko�ci
na przyjêcie Dobrej Nowiny o Zbawicielu �wiata, Jezusie Chrystusie.
Bóg, kieruj¹c histori¹, przygotowa³ �wiat na przyj�cie swego Syna. Stwórca
doprowadzi³ historiê do punktu, w którym wytworzy³y siê najlepsze wa-
runki do przekazania ludzko�ci Dobrej Nowiny o Zbawicielu.

Po pierwsze - powszechna w tamtym czasie znajomo�æ jêzyka
greckiego sprawi³a, ¿e teksty Starego a potem Nowego Testamentu
mog³y byæ czytane w ca³ym ówczesnym cywilizowanym �wiecie.
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Po drugie - dziêki rozbudowanej sieci dróg, dziêki sprawnemu sys-
temowi komunikacyjnemu utworzonemu przez Rzymian, wie�æ
o Chrystusie mog³a rozprzestrzeniaæ siê szybko na ca³y obszar potê¿-
nego Rzymskiego Imperium.

Po trzecie - wszystko to, co dzia³o siê w�ród ̄ ydów, ich poselstwo
o jedynym ¿ywym Bogu i wyczekiwanie nadej�cia obiecanego Me-
sjasza, stwarza³o atmosferê powszechnego oczekiwania, nas³uchiwa-
nia g³osu Boga. I Bóg, trzymaj¹c w swoim rêku wodze historii, wyko-
rzysta³ i u¿y³ to, co by³o w osi¹gniêciach ludzko�ci najlepsze i w odpo-
wiednim momencie wypowiedzia³ S³owo, które sta³o siê cia³em, co
odwróci³o bieg historii i rozpoczê³o proces przemiany �wiata, proces
powrotu cz³owieka do Boga.

Autor ksiêgi
Bóg, w sposób ponadnaturalny, wybra³ ludzi, których zadaniem

by³o opisanie przyj�cia Jezusa Chrystusa na ziemiê.  Powo³a³ ewan-
gelistê Mateusza, by oznajmi³ ̄ ydom, ¿e Jezus jest oczekiwanym
przez nich Mesjaszem, Królem i Zbawicielem. Powo³a³ ewangeli-
stê Marka, by u�wiadomi³ Rzymianom, ¿e Chrystus jest najwier-
niejszym S³ug¹ niebiañskiego Ojca, a jednocze�nie najwy¿szym
W³adc¹, Panem �wiata. I powo³a³ £ukasza, by uczonym Grekom,
a wraz z nimi wszystkim uwa¿aj¹cym siê za m¹drych ludziom na
obliczu ziemi i na przestrzeni wieków oznajmiæ, ¿e Jezus jest praw-
dziwym Synem Cz³owieczym i Synem Bo¿ym.

Mateusz, jak podaje Papiasz, jeden z najwcze�niejszych ojców
Ko�cio³a, �zebra³ wypowiedzi Pana Jezusa w jêzyku hebrajskim�.
Mateusz by³ jednym z uczniów Jezusa, a jako by³y urzêdnik posiada³
umiejêtno�æ utrwalania my�li przy pomocy pisma. By³ wiêc Mateusz
pierwszym cz³owiekiem, który spisa³ nauczanie Jezusa. Jemu zawdziê-
czamy np. tekst �Kazania na górze�.

Choæ za najwcze�niejsz¹ spo�ród trzech tzw. �synoptycznych�
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ewangelii (wg Mateusza, Marka i £ukasza) uwa¿a siê Ewangeliê
Marka, jednak zapis s³ów Jezusa Chrystusa pochodzi od Mateusza.

Mówi¹c o autorstwie pierwszej Ewangelii trzeba wspomnieæ
o tzw. �fakcie synoptycznym�.  Okre�lenie to pochodzi od greckie-
go wyrazu �synopsis� , co znaczy: �patrzeæ jednocze�nie, obejmo-
waæ jednym rzutem oka�.  Trzy pierwsze Ewangelie wykazuj¹ bar-
dzo wiele uderzaj¹cych podobieñstw. Zjawisko to �wiadczy o tym,
¿e z tekstu najwcze�niej spisanej Ewangelii Marka korzystali auto-
rzy dwóch pozosta³ych Ewangelii synoptycznych.   Drugim �ród³em
by³ zbiór mów Jezusa, zredagowany przez Mateusza. Korzysta³ z nie-
go £ukasz, co t³umaczy fakt, ¿e najbardziej zbli¿one do siebie s¹
relacje Ewangelii Mateusza i £ukasza.

Mówi¹c ogólnie, Markowi zawdziêczamy nasz¹ wiedzê o zda-
rzeniach z ¿ycia Jezusa, a Mateuszowi znajomo�æ tre�ci nauczania
Pana. Ewangelia Mateusza najprawdopodobniej zosta³a pierwotnie
spisana w jêzyku aramejskim, lecz orygina³ ten zagin¹³. Tekst znany
nam dzisiaj zredagowa³ nieco pó�niej w jêzyku greckim nieznany
nam autor, który korzysta³ zarówno z tekstu spisanego przez Mate-
usza, jak i Marka.

Przes³anie ksiêgi
Relacje trzech tzw. synoptycznych Ewangelii s¹ podobne, choæ

w ka¿dej z nich wystêpuj¹ pewne my�li przewodnie. Ewangelia
Mateusza adresowana jest g³ównie do ¯ydów. Zosta³a napisana
po to, by przekonaæ ̄ ydów, ¿e Jezus Chrystus to oczekiwany przez
nich Mesjasz. Ewangelia Mateusza ukazuje, jak w osobie, czy-
nach i nauce Jezusa urzeczywistni³y siê mesjañskie proroctwa
Starego Testamentu. Ewangelista podkre�la wielokrotnie: �To
wszystko siê sta³o, aby siê spe³ni³o S³owo Pañskie, wypowiedzia-
ne przez proroka.� To stwierdzenie pojawia siê w Ewangelii Ma-
teusza szesna�cie razy.  Tak wiêc g³ównym celem pierwszej Ewan-
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gelii jest wykazanie, ¿e proroctwa starotestamentowe wype³niaj¹
siê w Jezusie. Mia³o to sk³oniæ ¯ydów do uznania Jezusa za Me-
sjasza - Króla.

Mimo, ¿e Ewangelia Mateusza spisana by³a g³ównie z my�l¹ o ¯y-
dach, jest w niej wiele bezcennych wypowiedzi na temat Ko�cio³a.
Pierwsza Ewangelia jako jedyna z Ewangelii synoptycznych u¿ywa
s³owa �ko�ció³�. Zapisane s¹ tu s³owa Jezusa, skierowane do Piotra:
�Ty jeste� Piotr, i na tej opoce zbudujê Ko�ció³ mój�.

Wa¿n¹ cech¹ Ewangelii Mateusza jest tak¿e to, ¿e dominuje w niej
my�l o Jezusie jako Królu. Pierwsza Ewangelia ukazuje nam królew-
ski majestat Pana. Tytu³ �Syn Dawida� identyfikuj¹cy Mesjasza -
Króla powtarza siê u Mateusza czê�ciej ni¿ w innych Ewangeliach.
Mateusz wielokrotnie pisze o Królestwie, Królestwie Bo¿ym, Króle-
stwie Niebios. Wyra¿enie �Królestwo Niebios� pojawia siê w pierw-
szej Ewangelii trzydzie�ci dwa razy. Samo s³owo �królestwo� wystê-
puje tu a¿ piêædziesiêciokrotnie.

Królestwo Niebios to wielki temat Ewangelii Mateusza. Tym, któ-
ry ustanowi owo Królestwo, jest Pan Jezus Chrystus, Mesjasz - Król
- Zbawiciel. Do niego nale¿y Królestwo i moc i chwa³a.

Tre�æ ksiêgi
Mateusz sporz¹dzi³ pierwszy zbiór pouczeñ Jezusa. Zebra³ to

wszystko, co wiedzia³ o nauczaniu Pana i usystematyzowa³ Jego na-
uki tematycznie. Mo¿emy w Ewangelii Mateusza wyodrêbniæ piêæ
g³ównych sekcji nauczania Pana Jezusa. Wszystkie one dotycz¹ spraw
Bo¿ego Królestwa:

1) Prawo Królestwa - Kazanie na Górze r.  5 - 7
2) Obowi¹zki prze³o¿onych w Królestwie r. 10
3) Podobieñstwa ukazuj¹ce istotê Królestwa r. 13
4) Wielko�æ i przebaczenie w Królestwie r. 18
5) Przyj�cie W³adcy Królestwa r. 24 - 25
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Ca³¹ Ewangeliê Mateusza mo¿na podzieliæ w zwiêz³y, przejrzysty
sposób na sze�æ zasadniczych czê�ci, z których ka¿da ukazuje nam
Jezusa jako Króla:

1) Postaæ ( Osoba ) Króla r. 1 - 2
2) Przygotowania Króla do wyst¹pienia r. 3 - 4
3) Dzia³alno�æ nauczaj¹ca Króla r. 5 - 9
4) Dalsze s³owa i czyny Króla, wizja Królestwa r. 10 - 16
5) Zbawcze dzie³o Króla r. 17 - 27
6) Moc Króla r. 28

Z listów s³uchaczy...

Szanowni Pañstwo w Redakcji TWR Polska,
Dziêki Waszym audycjom, których s³ucham od kilku lat mogê
pog³êbiaæ swoj¹ wiarê, która tu, w �wiecie zachodnim zanika.
Nam, rodakom bardzo potrzeba duchowego o¿ywienia. Dziêku-
jê Wam. Jeste�cie wspaniali! W dzisiejszych trudnych czasach,
kiedy dominuje konsumpcja i przemoc, mówienie o wierze w Je-
zusa Chrystusa, t³umaczenie Jego nauki i prowadzenie do na-
wrócenia jest bardzo potrzebne. Tych przepiêknych pie�ni, które
nadajecie, móg³bym s³uchaæ ca³ymi dniami. Czy móg³bym otrzy-
maæ p³ytkê?                                                      S³uchacz z Niemiec

Tre�æ audycji jest ciekawa, prowadzi do wiary w Jezusa i do
¿ycia wed³ug Jego nauki. Ten kierunek rozg³o�ni ewangelicznej
powinien byæ kontynuowany. Uwa¿am, ¿e umiecie dobrze poru-
szaæ siê po terenie ró¿nych grup chrze�cijañskich i zachowaæ
równowagê w tre�ci nadawanych programów. Trzymajcie tak
dalej. Muzyka i pie�ni powinny byæ bardziej stonowane, uspa-
kajaj¹ce duszê.                                            Wypowied� z ankiety TWR
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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...

Po pierwsze, przepraszam, ¿e nigdy
nie podziêkowa³am za otrzymane
egzemplarze Wêdrówki przez Bi-
bliê. Jestem ogromnie wdziêczna.
Waszych audycji s³ucham codzien-
nie. Bardzo ceniê sobie nauczanie
Pana Cie�lara. S³ucham te¿ audy-
cji porannych i wiele z nich korzy-
stam. Wasze programy bardzo mi
pomagaj¹ w na�ladowaniu Jezusa.
Poznajê du¿o prawd Bo¿ych i mo-
gê wzrastaæ w wierze.
Niech Bóg wynagrodzi Wam wszyst-
kim w TWR, którzy trudzicie siê g³o-
szeniem Dobrej Nowiny przez radio.
Wiele pie�ni, które towarzysz¹ au-
dycjom sta³y mi siê bardzo drogie.
Czy mog³abym otrzymaæ nagrania
ich na ta�mie? (lista 13 pie�ni)

S³uchaczka ze wschodniej Polski

Mam 15 lat. Trafi³em na Wasze au-
dycje surfuj¹c po falach radio-
wych. Bardzo mi siê podoba³y.
Mo¿na siê wiele z nich nauczyæ.
Dziêkujê te¿ za kwartalnik �Wê-
drówka przez Bibliê�. Jest to bar-
dzo pomocny materia³ do rozumie-
nia Biblii. S³yszalno�æ jest bardzo
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dobra. Wasza stacja jest jedn¹ z najlepiej odbieranych stacji.
Pewne trudno�ci napotka³em w poniedzia³ek na falach �rednich.
Chcia³bym dowiedzieæ siê w jakich jêzykach nadaje TWR, kiedy
i na jakich czêstotliwo�ciach.                 Nowy s³uchacz, nastolatek

Obecnie nie mogê s³uchaæ Waszych audycji i bardzo mi tego bra-
kuje. Tutaj nie ma na to warunków. Kiedy tylko mam czas, czy-
tam Pismo �w. oraz kwartalnik �Wêdrówka przez Bibliê�, który
mi bardzo pomaga rozumieæ to, co czytam w Biblii
Mam 40 lat. Pierwsze moje zetkniêcie siê z tre�ci¹ Biblii nast¹pi-
³o w areszcie �ledczym, dziêki koledze, z którym siedzia³em w jed-
nej celi. Od momentu, kiedy zacz¹³em czytaæ Pismo �w., co� za-
czê³o siê zmieniaæ w moim ¿yciu. Dowiedzia³em siê, ¿e Bóg mnie
kocha. Z ka¿dej strony Nowego Testamentu przemawia³a do mnie
mi³o�æ, a w niej szansa przebaczenia i zmiany ¿ycia.
Gdy trafi³em do Zak³adu Karnego, uda³o mi siê zdobyæ adres
TWR, Impuls Polska. Na pocz¹tku trochê siê krêpowa³em pisaæ,
by³o mi wstyd, ¿e piszê z takiego miejsca, i co mo¿e o mnie pomy-
�leæ osoba, która bêdzie odbieraæ mój list. Ale odwa¿y³em siê,
maj¹c nadziejê, ¿e znajdê jak¹� bratni¹ duszê. Bóg to sprawi³,
¿e moje marzenie siê spe³ni³o. Odpisa³ mi wspania³y cz³owiek.
Jest ze mn¹ w sta³ym kontakcie prowadz¹c mnie do Boga i do
nawrócenia. Teraz mam pokój i wytrwa³o�æ w pokornym znosze-
niu mojej kary.
Grzegorzu, jestem bardzo wdziêczny Bogu, ¿e chcesz do mnie
pisaæ. Przeprowadzi³e� mnie przez trudne chwile. Dziêki Tobie
Bóg da³ mi dar wiary, pokuty i nadziei. Tak bardzo tego potrze-
bowa³em.
Dziêkujê równie¿ ca³ej redakcji TWR IMPULS za opiekê nad
osobami takimi, jak my, przebywaj¹cy w ZK. Proszê, nie zapomi-
najcie o nas.                                                     S³uchacz z Zak³adu Karnego
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Programy nadawane w czasie zimowym 2007/2008 roku:
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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 czwarty kwarta³ 2007

LISTOPAD

  1.11. 12, 8-14
  2.11. 13, 1-3
  5.11. 13, 4-9
  6.11. 14, 1-4
  7.11. 14, 5-21
KSIÊGA MALACHIASZA

  8.11. 1, 1-3
  9.11. 1, 4-8
12.11. 1, 8-13
13.11. 1, 12-2, 2
14.11. 2, 2-9
15.11. 2, 10-15
16.11. 2, 10-15
19.11. 2, 10-15
20.11. 2, 15-17
21.11. 3, 1-3
22.11. 3, 4-7
23.11. 3, 8-9
26.11. 3, 9-12
27.11. 3, 13-17
28.11. 3, 17-24

29.11. Wstêp ogólny
30.11. Wstêp ogólny

PA�DZIERNIK

KSIÊGA ZACHARIASZA

  1.10. 3, 3-10
  2.10. 4, 1-3
  3.10. 4, 4-14
  4.10. 5, 1-4
  5.10. 5, 5-11
  8.10. 6, 1-3
  9.10. 6, 4-12
10.10 6, 13-15
11.10. 7, 1-6
12.10. 7, 4-7
15.10. 7, 8-11
16.10. 7, 12-8, 3
17.10. 8, 4-13
18.10. 8, 14-23
19.10. 9, 1-8
22.10. 9, 9
23.10. 9, 10-17
24.10. 10, 1-3
25.10. 10, 3-6
26.10. 10, 7-11, 3
29.10. 11, 4-14
30.10. 11, 15-12, 3
31.10. 12, 3-7

GRUDZIEÑ

  3.12. Wstêp ogólny
  4.12. Wstêp ogólny

1. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

  5.12. 1, 1-Wstêp
  6.12. 1, 2-8
  7.12. 1, 9-25
10.12. 1, 26-2, 3
11.12. 2, 4-25
12.12. 3, 1-7
13.12. 3, 8-24
14.12. 4, 1-26
17.12. 5, 1-6, 8
18.12. 6, 9-7, 5
19.12. 7, 6-8, 12
20.12. 8, 13-9, 3
21.12. 9, 4-29
24.12. 10, 1-11, 4
25.12. 11, 5-32
26.12. 12, 1-20
27.12. 13, 1-18
28.12. 14, 1-24
31.12. 15, 1-21

Ewentualne zmiany w porach i czêstotliwo�ciach nadawania bêd¹
podane na antenie w naszych programach oraz na stronie interneto-
wej pod adresem http://www.twr.osw.pl - zapraszamy do �ledzenia
og³oszeñ. Pytania odno�nie aktualnych danych nadawania mo¿na kie-
rowaæ do nas listownie. Adres znajduje siê na ostatniej stronie.
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Rozk³ad programów na pierwszy kwarta³ 2008

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
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Redakcja kwartalnika: Marek Cie�lar

MARZEC

EWANG. MATEUSZA

  3.03. 3, 1-12
  4.03. 3, 13-17
  5.03. 4, 1-3
  6.03. 4, 4-11
  7.03. 4, 12-22
10.03. 4, 23-5, 2
11.03. 5, 3-4
12.03. 5, 5-7
13.03. 5, 8-9
14.03. 5, 10-12
17.03. 5, 13-16
18.03. 5, 17-20
19.03. 5, 21-22
20.03. 5, 23-30
21.03. 5, 31-32
24.03. 5, 33-42
25.03. 5, 43-48
26.03. 6, 1-4
27.03. 6, 5-8
28.03. 6, 9-10
31.03. 6, 11-12

LUTY

1. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

 1.02. 37, 21-36
  4.02. 38, 1-30
  5.02. 39, 1-23
  6.02. 40, 1-23
  7.02. 41, 1-44
  8.02. 41, 45-42, 6
11.02. 42, 7-38
12.02. 43, 1-34
13.02. 44, 1-34
14.02. 45, 1-28
15.02. 46, 1-34
18.02. 47, 1-31
19.02. 48, 1-22
20.02. 49, 1-28
21.02. 49, 29-50, 26

EWANG. MATEUSZA

22.02. Wprow.
25.02. 1, 1-6
26.02. 1, 7-17
27.02. 1, 18-25
28.02. 2, 1-12
29.02. 2, 13-23

STYCZEÑ

1. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

  1.01. 16, 1-16
  2.01. 17, 1-26
  3.01. 18, 1-33
  4.01. 19, 1-37
  7.01. 20, 1- 21, 10
  8.01. 21, 11-34
  9.01. 22, 1-18
10.01. 22, 19-23, 20
11.01. 24, 1-31
14.01. 24, 32-67
15.01. 25, 1-34
16.01. 26, 1-34
17.01. 27, 1-46
18.01. 28, 1-22
21.01. 29, 1-35
22.01. 30, 1-43
23.01. 31, 1-54
24.01. 32, 1-33
25.01. 33, 1-20
28.01. 34, 1-31
29.01. 35, 1-29
30.01. 36, 1-43
31.01. 37, 1-20


