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Chrystus w nas
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Wielu chrzecijan nie mo¿e dowiadczyæ radoci i pokoju przewidzianych dla Bo¿ych dzieci, z powodu z³ych nawyków i przyzwyczajeñ, które ich zniewalaj¹. Dlaczego tak siê dzieje? Bo nie w pe³ni
przyjmuj¹ prawdê, ¿e zostali ukrzy¿owani wraz z Chrystusem i wraz
z Nim wzbudzeni do nowego ¿ycia.
Aposto³ Pawe³ napisa³ w Licie do Galacjan 2, 20: Z Chrystusem
jestem ukrzy¿owany; ¿yjê wiêc ju¿ nie ja, ale ¿yje we mnie Chrystus;
a obecne ¿ycie moje w ciele jest ¿yciem w wierze w Syna Bo¿ego,
który mnie umi³owa³ i wyda³ samego siebie za mnie.
Jeli jestemy, dziêki wierze, narodzonymi na nowo Bo¿ymi dzieæmi,
mo¿emy i powinnimy mówiæ to samo: Teraz ¿yjê ju¿ nie ja, ale Chrystus ¿yje we mnie. A jeli jest we mnie ca³kiem nowe ¿ycie, mogê siê
spodziewaæ wielkich przemian, mam ca³kowicie odmienn¹ od dotychczasowej perspektywê przysz³oci, inne zrozumienie sensu i celu ¿ycia.
Chodzi przede wszystkim o rezygnacjê z przeprowadzania w³asnej woli,
z liczenia na w³asne si³y, upominania siê o swoje prawa, zaspakajania
w³asnych ambicji, w³asnych potrzeb. Chodzi o to, by naprawdê ¿y³ w nas
Chrystus i bymy Jemu dali prawo decydowania o tym, jak maj¹ byæ
zaspakajane wszelkie nasze potrzeby: fizyczne, materialne, emocjonalne,
psychiczne i duchowe. Nie koncentrujmy siê na sobie, a na Chrystusie.
Tylko wtedy nasze ¿ycie bêdzie spe³nione, wartociowe i po¿yteczne.
Redakcja Impuls TWR Polska
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Ksiêga Wyjcia
Druga Ksiêga Moj¿eszowa

Ksiêga Wyjcia to druga z kolei czêæ Piêcioksiêgu Moj¿eszowego.
Ksiêga ta wywodzi siê od Moj¿esza, tak jak ca³y Piêcioksi¹g. Zwana
jest wiêc Drug¹ Ksiêg¹ Moj¿eszow¹. Jej najbardziej znana, miêdzynarodowa nazwa - E x o d u s , pochodzi od t³umaczy Starego Testamentu
z jêzyka hebrajskiego na grecki (czyli autorów Septuaginty). Exodus
znaczy Wyjcie, st¹d Ksiêgê Exodus nazywamy Ksiêg¹ Wyjcia.
Chodzi o wyjcie Izraelitów z Egiptu, a w sensie szerszym, alegorycznym, o wyjcie, wyzwolenie ludu Bo¿ego z niewoli grzechu.
Poselstwo Ksiêgi
G³ówne przes³anie Ksiêgi Wyjcia mo¿emy wyraziæ s³owami Listu
do Hebrajczyków, gdzie natchniony nowotestamentowy autor pisze:
Dziêki wierze rodzice Moj¿esza ukrywali go po narodzeniu
przez trzy miesi¹ce, widzieli bowiem, ¿e dziecko jest urodziwe i nie
zlêkli siê rozkazu królewskiego. Dziêki wierze Moj¿esz, gdy by³
doros³y, nie zgodzi³ siê, by go nazywano synem córki faraona.
Wola³ raczej znosiæ krzywdy razem z ludem Bo¿ym, ni¿ zapewniæ
sobie na pewien czas przyjemne, ale grzeszne ¿ycie. Pohañbienie
z powodu Mesjasza uwa¿a³ on za cenniejsze ni¿ wszystkie skarby
Egiptu, bo mia³ na wzglêdzie przysz³¹ nagrodê. Dziêki wierze nie
przerazi³ siê gniewu króla, wydosta³ siê z Egiptu, bo czerpa³ moc
z niewidzialnego Boga, jakby Go mia³ przed oczyma. Dziêki wierze ustanowi³ wiêto Paschy i krwi¹ baranka kaza³ pokropiæ drzwi,
aby anio³ mierci nie móg³ zg³adziæ pierworodnych. Dziêki wierze
Izraelici przeszli przez Morze Czerwone jak po suchej ziemi, gdy
za Egipcjanie pokusili siê o to samo, potonêli.
(List do Hebrajczyków 11,23-29)
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Ksiêga Wyjcia opowiada o narodzinach, ¿yciu i dzia³alnoci
Moj¿esza, powo³anego przez Boga wodza i prawodawcy Izraela.
Opowiadanie to jest kontynuacj¹ opowieci Ksiêgi Rodzaju (Genesis), gdzie zapisana jest historia Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, czyli historia patriarchów Izraela. Pomiêdzy wydarzeniami
opisanymi przez Ksiêgê Genesis i Ksiêgê Exodus wystêpuje luka
obejmuj¹ca ok. trzech i pó³ wieku. Ksiêga Genesis opowiada, jak
Jakub i jego potomkowie, w liczbie siedemdziesiêciu osób, wkroczyli do Egiptu i zamieszkali we wschodniej czêci ¿yznej doliny
Nilu, otoczeni opiek¹ Józefa, który Bo¿ym zrz¹dzeniem zosta³
wczeniej rz¹dc¹ egipskiego królestwa, by³ "praw¹ rêk¹ faraona".
Relacja Ksiêgi Exodus rozpoczyna siê informacj¹, ¿e w Egipcie
rz¹dy obj¹³ nowy król, który nie zna³ ju¿, nie pamiêta³ Józefa. Minê³o kilkaset lat, w ci¹gu których synowie Izraela rozradzali siê,
pomna¿ali, potê¿nieli i umacniali. (Szacuje siê, ¿e lud izraelski
liczy³ wtedy ju¿ ponad dwa miliony osób). Wzbudzi³o to niepokój
Egipcjan, którzy obawiali siê rosn¹cej potêgi Izraelitów. Postanowili wiêc uciskaæ ich ciê¿kimi pracami. Tak rozpocz¹³ siê okres
przeladowañ, ucisku, niewoli Iudu izraelskiego w Egipcie. W Bo¿ych planach przeladowanie Izraelitów mia³o oddaliæ ich od religii Egipcjan i sk³oniæ do powrotu do ziemi ojców.
Bóg nie zapomnia³ jednak swego ludu w ucisku, lecz da³ mu wybawiciela w osobie Moj¿esza. Moj¿esz stan¹³ przed faraonem, przekazuj¹c mu polecenie Pana, i¿ ma wypuciæ lud izraelski z Egiptu. Faraon odmówi³, pytaj¹c Moj¿esza: Kim¿e jest Pan, abym musia³ us³uchaæ jego rozkazu i wypuciæ Izraela?. W Egipcie wierzono w wiele
bóstw, zbudowano tysi¹ce wi¹tyñ, czczono miliony pos¹¿ków. Za
tak potê¿nym, ba³wochwalczym systemem religijnym zawsze stoi szatan. Bóg musia³ wiêc z³amaæ upór faraona cudownymi znakami, zwanymi plagami egipskimi. Plagi te by³y dowodem, i¿ moc Pana jest
potê¿niejsza, ni¿ moc szatana i wszelkich bóstw pogañskich, zgodnie
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ze s³owami Pana, skierowanymi do Moj¿esza: Tej nocy przejdê przez
Egipt, zabijê wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od cz³owieka a¿
do byd³a i odbêdê s¹d nad wszystkimi bogami Egiptu (Exodus 12, 12).
W koñcu faraon pozna³ moc ¿ywego Boga i wyzna³: Zgrzeszy³em
przeciwko Panu, Bogu waszemu... i faraon musia³ wypuciæ Izraela na wolnoæ.
Bóg wyzwoli³ swój lud z niewoli egipskiej, ochroni³ go przed naporem ba³wochwalczych kultów. Podobnie dzisiaj Pan wyzwala, zbawia swój lud, chroni go przed wp³ywami z³a. Wyjcie z Egiptu jest
obrazem nowego, jeszcze wspanialszego wyzwolenia, obrazem
zbawczego dzie³a Mesjasza - Chrystusa. Nowy Testament wyjania obrazowe znaczenie Ksiêgi Wyjcia. Ewangelista Jan zapisa³
s³owa Jezusa: Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam, nie Moj¿esz
da³ wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z
nieba. Albowiem chleb Bo¿y to ten, który z nieba zstêpuje i daje
wiatu ¿ycie. Jezus jest prawdziw¹ mann¹, prawdziwym chlebem
¿ycia, którym ma siê karmiæ Bo¿y lud. Jest te¿ prawdziwym Barankiem paschalnym, którego krew chroni przed mierci¹. W I Licie
do Koryntian aposto³ Pawe³ pisze o Chrystusie, ¿e jest on nasz¹
Pasch¹. Aposto³ narodów w tym samym licie przejcie przez Morze
Czerwone ukazuje jako obraz chrztu, symbol ratunku w Jezusie
Chrystusie. Pisze: Przypomnijcie sobie bracia, co prze¿yli kiedy
nasi praojcowie: wszyscy szli za ob³okiem i przeszli przez morze.
W ob³oku i w morzu zostali ochrzczeni w imiê Moj¿esza. Wszyscy
te¿ posilili siê danym im przez Boga pokarmem i krzepili siê ¿yciodajnym napojem ze ska³y. Pili napój pochodz¹cy ze ska³y Bo¿ej,
która by³a symbolem Chrystusa (I Kor. 10, 1 - 4).
W rzeczywistoci wiêc wszystkie wspania³e wydarzenia opisane
w Ksiêdze Wyjcia wskazuj¹ na Jezusa; w obrazowy sposób zapowiadaj¹ Jego nadejcie i zbawcze dzie³o, którego dokona.
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Podzia³ Ksiêgi
¯ycie Moj¿esza, opisane w Ksiêdze Wyjcia, mo¿emy podzieliæ
na trzy czterdziestoletnie okresy:
1) 40 lat na dworze faraona, w Egipcie,
2) 40 lat odosobnienia na pustyni synajskiej, w ziemi Midian,
3) 40 lat wêdrówki przez pustyniê na czele ludu izraelskiego.
Bóg przygotowywa³ Moj¿esza na pustyni synajskiej do wykonania
wielkiego zadania wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu i doprowadzenia ich do Ziemi Obiecanej. Bóg objawi³ siê najpierw Moj¿eszowi,
powo³a³ go jako swego s³ugê i ustanowi³ wodzem Izraela, a potem, ju¿
po wyjciu z Egiptu Bóg objawi³ siê ca³emu Izraelowi pod gór¹ Synaj.
Pan zawar³ tam przymierze ze swoim ludem. By³o to najwiêksze
wydarzenie czasów Starego Testamentu. Bóg zobowi¹za³ siê uroczycie do szczególnej opieki nad Izraelem, a Izrael zobowi¹za³ siê do
wiernoci wobec Boga.
Ksiêga Wyjcia opisuje nie tylko wyjcie Izraelitów z Egiptu, ale
tak¿e zawarcie przymierza na Synaju, w tym otrzymanie przez Izrael
Bo¿ych przykazañ, czyli Dekalogu i tak zwanego Kodeksu Przymierza. Znajdziemy tu tak¿e opis odstêpstwa Izraela i relacjê z odnowienia przymierza. Jest to wiêc wa¿na czêæ historii zbawienia, historii ludzkiego upadku i Bo¿ego ratunku.
Plan Ksiêgi
Bardziej szczegó³owo mo¿emy podzieliæ Ksiêgê Wyjcia nastêpuj¹co:
I. W y z w o l i c i e l
rozdzia³y 1 - 11
1) Izrael w niewoli egipskiej
r. 1
2) Narodziny Moj¿esza, pobyt na dworze faraona (40 lat) r. 2
3) Powo³anie Moj¿esza, pobyt na pustyni synajskiej (40 lat) r. 3
4) Powrót Moj¿esza do Egiptu
- og³oszenie wyzwolenia Izraela
r. 4
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5) Moj¿esz przed faraonem - 9 plag
- walka ¿ywego Boga z bóstwami Egiptu

r. 5-11

II. W y z w o l e n i e (poprzez Krew i Moc)
rozdzia³y 12-14
1) Dziesi¹ta plaga
- mieræ pierworodnych - Pascha (Krew)
r. 12
2) Przejcie przez Morze Czerwone,
zag³ada wojsk Egiptu (Moc)
r. 13-14
III. M a r s z ku G ó r z e S y n a j
(dowiadczenia wiary)
rozdzia³y 15-18
1) Pieñ dziêkczynna, postój na pustyni Szur (¿ycie
odkupionych to nie droga wys³ana ró¿ami)
r. 15,1-22
2) Gorzka woda w Mara przemieniona w s³odk¹
za pomoc¹ drewna (symbol dzie³a krzy¿a)
r. 15, 23-26
3) Przybycie do Elim
(dowiadczenie obfitoci Bo¿ej ³aski)
r. 15,27
4) Po¿ywienie na pustyni
- manna (Chrystus Chlebem ¯ycia)
r. 16
5) Woda ze ska³y (podwójny, symboliczny obraz
Chrystusa: Chrystus Ska³¹ i Wod¹ ¯ycia)
r. 17-18
IV. O t r z y m a n i e P r a w a, P r z y m i e r z e rozdzia³y 19-24
1) Objawienie siê Boga Izraelowi pod Gór¹ Synaj
r. 19
2) Dekalog - Dziesiêcioro Bo¿ych przykazañ
r. 20
3) Kodeks Przymierza (prawo rodzinne, karne,
moralne, wiêta)
r. 21 - 24
V. B u d o w a P r z y b y t k u
(Namiotu Spotkania)
rozdzia³y 25 - 40
(symboliczny obraz Chrystusa)
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1) Bo¿y wzorzec Przybytku i szat kap³añskich
r. 25 - 30
2) Szabat jako znak Przymierza miêdzy Bogiem
a Izraelem
r. 31
3) Odstêpstwo Izraela i odnowienie Przymierza
(z³oty cielec, modlitwa Moj¿esza, nowe tablice
z przykazaniami)
r. 32 - 35
4) Budowa Przybytku
r. 36 - 39
5) Przybytek wype³nia ob³ok chwa³y Pana
r. 40
(Ksiêgê Exodus otwiera przygnêbiaj¹cy obraz ucisku,
niewoli a zamyka radosny obraz Bo¿ej chwa³y).

Z listów s³uchaczy...
Witaj, Eryko. Wybacz, ¿e przez tak d³ugie miesi¹ce nie odpowiada³em na Twój list, w którym pisa³a, jak Bóg przeprowadzi³
Ciebie przez choroby i szpital. Bardzo przyda³o mi siê to wiadectwo, bo i ja przechodzi³em trudne dowiadczenia i dopiero
teraz jako odbudowujê moje relacje z Bogiem. Dwa lata temu
przeszed³em udar mózgu i po d³ugiej rehabilitacji zacz¹³em rozumieæ i mówiæ.
W miêdzyczasie urodzi³a siê nam córeczka Kamila, z powa¿nym problemem nerek. By³o ciê¿ko, ale nawet wtedy, kiedy my
ju¿ nie moglimy siê modliæ, bo bylimy tak bardzo przyt³oczeni,
nasz zbór, bracia i siostry wo³ali do Pana w naszej intencji. I Pan
przeprowadzi³ nas przez te bardzo ciê¿kie prze¿ycia i wyprowadzi³ na prost¹. Zarówno moje zdrowie, moja praca jak i zdrowie
Kamili id¹ ku dobremu. Warto by³o zaufaæ Jego mi³oci i mocy.
Zawsze czekam na Twoje listy.
S³uchacz z du¿ego miasta nad Ba³tykiem,
wznawia pisanie po d³u¿szej przerwie.
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Ewangelia Marka
Ewangelia Marka jest ksiêg¹ o wielkim znaczeniu. Zosta³a napisana najwczeniej z czterech Ewangelii. Pochodzi z oko³o 65 roku
n.e., co znaczy, ¿e powsta³a ju¿ oko³o 30 lat po mierci i zmartwychwstaniu Jezusa!
Niemal wszyscy komentatorzy zgadzaj¹ siê, ¿e Ewangelia Marka
jest najwczeniejsz¹ z Ewangelii, i ¿e jest pierwszym zapisem ¿ycia
Jezusa, który zachowa³ siê do naszych czasów.

Autor

Autor drugiej Ewangelii nie by³ aposto³em, ale zna³ nauczanie zarówno aposto³a Piotra jak i aposto³a Paw³a. Przypuszcza siê, ¿e to
w³anie Marek spisa³ Ewangeliê g³oszon¹ przez Piotra; tzn. spisa³
wszystko to, czego naucza³ Piotr, który g³osi³ Dobr¹ Nowinê od dnia
narodzin Kocio³a.
W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 12 wierszu czytamy o tym,
¿e gdy aposto³ Piotr zosta³ cudownie uwolniony z wiêzienia ... poszed³ do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebra³o
siê wielu na modlitwie. To w³anie syn Marii, Jan, zwany Markiem,
jest autorem drugiej Ewangelii, co potwierdzaj¹ wiadectwa takich
autorytetów wczesnego Kocio³a jak Klemens Aleksandryjski, Euzebiusz, Papiasz, czy Hieronim. Jan - to hebrajskie imiê syna Marii,
w której domu zbiera³a siê wspólnota wczesnego Kocio³a, a Marek
- to jego ³aciñskie imiê.
Marek by³ duchowym dzieckem aposto³a Piotra, o czym dowiadujemy siê z Pierwszego Listu Piotra, gdzie czytamy: Pozdrawia
was koció³ w Babilonie, wespó³ z wami wybrany, i Marek, syn
mój (I Piotr. 5, 13).
8

O Marku czytamy tak¿e w drugiej czêci Dziejów Apostolskich,
opisuj¹cych g³ównie dzia³alnoæ misyjn¹ aposto³a Paw³a. Z relacji
13 rozdzia³u Dziejów dowiadujemy siê, ¿e aposto³ narodów zabra³
Jana Marka w swoj¹ pierwsz¹ podró¿ misyjn¹. Czytamy: ...zwiastowali S³owo Bo¿e w synagogach, mieli te¿ ze sob¹ Jana jako pomocnika (Dz. Ap. 13, 5). Mowa tu o Janie Marku, Pawle i Barnabie. Barnaba by³ najbli¿szym wspó³pracownikem Paw³a na pocz¹tku jego dzia³alnoci misyjnej, a Jan Marek by³ siostrzeñcem Barnaby. Wiemy o tym ze s³ów apostola Paw³a, zapisanych w Licie do
Kolosan: Pozdrawia was Arystarch, wspó³wiezieñ mój i Marek,
siostrzeniec Barnaby (Kol. 4, 10). Marek uczestniczy³ wiêc
w pierwszej podró¿y misyjnej aposto³a Paw³a, ale w trakcie tej trudnej i niezmiernie wa¿nej wyprawy m³ody Marek niespodziewanie
opuci³ Paw³a i Barnabê i powróci³ do Jerozolimy. Prawdopodobnie
Marek nie wytrzyma³ trudów podró¿y. Kiedy wiêc aposto³ Pawe³
wyrusza³ w drug¹ podró¿ misyjn¹, nie chcia³ zabraæ ze sob¹ Marka,
na którym ju¿ raz siê zawiód³, natomiast Barnaba uwa¿a³, ¿e trzeba
daæ Markowi jeszcze jedn¹ szansê i nalega³, by do³¹czyæ jego siostrzeñca do zespo³u misyjnego. Aposto³ Pawe³ nie zgodzi³ siê na to
i w efekcie tej ró¿nicy zdañ dosz³o do rozstania siê Barnaby i Marka
z aposto³em (Dz. Ap. 15, 36 - 40). Nie oznacza to, ¿e Markowi nie
dano szansy na inn¹, ni¿ wyprawy misyjne, dziala³noæ w Kociele.
Z listów wiêziennych ap. Paw³a dowiadujemy siê, ¿e Marek by³
w koñcowym okresie s³u¿by aposto³a jednym z jego najbli¿szych
wspó³pracowników (Filem. w. 24).

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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Kiedy aposto³ czeka³ na mieræ, wiedz¹c, ¿e koniec jego ¿ycia jest
bliski, pisa³ do Tymoteusza, cz³owieka, który by³ jego praw¹ rêk¹:
We Marka i przyprowad ze sob¹, bo jest mi bardzo potrzebny do
pos³ugiwania (IITym. 4, 11).
Tak wiêc Marek, autor drugiej Ewangelii, s³u¿y³ pomoc¹ najpierw
aposto³owi Piotrowi, a potem aposto³owi Paw³owi. Spisana przez niego Ewangelia czerpie wiêc zarówno z nauczania Piotra, jak i Paw³a.
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e opis faktów, wydarzeñ, pochodzi w Ewangelii Marka od Piotra, a objanienia, interpretacja, od Paw³a. Jednak
bez w¹tpienia w wiêkszej mierze relacja Ewangelii Marka czerpie
z nauczania aposto³a Piotra, naocznego wiadka ¿ycia i dzie³a Jezusa
Chrystusa. Druga Ewangelia zawiera materia³ pochodz¹cy z kazañ
aposto³a Piotra, zapamiêtany przez Marka. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e
Ewangelia Marka pozwala nam podejæ najbli¿ej do naocznych wiadków ¿ycia Jezusa i s³uchaæ ich relacji.

Cechy charakterystyczne Ewangelii Marka

1) Ewangelia Marka, w przeciwieñstwie do Ewangelii Mateusza,
zawiera bardzo ma³o n a u k Jezusa, natomiast szczegó³owo opisane
s¹ w niej c z y n y Bo¿ego Syna. Relacja Marka jest zwiêz³a, bardzo
realistyczna. Opowiada on o wydarzeniach z ¿ycia Jezusa z pozycji
naocznego wiadka, korzysta bowiem z relacji aposto³a Piotra. Opowieæ Marka jest zbli¿ona do r e p o r t a ¿ u o ¿yciu Jezusa. Marek
nie komentuje wydarzeñ, nie interpretuje ich, tylko relacjonuje. Przekazuje nam fakty z ¿ycia Jezusa w sposób najprostszy i najbardziej
realistyczny, by ukazaæ nam Jezusa takim, jakim On by³, gdy chodzi³
po ziemi.
2) Ewangelia Marka ukazuje nam w sposób bardzo wyrany c z ³ o w i e c z e ñ s t w o Jezusa. Inni ewangelici nie przekazuj¹ nam tak
wielu informacji o ludzkich uczuciach Jezusa, co Marek. Czytamy
10

u Marka, ¿e Jezus dziwi³ siê niedowiarstwu ludzi, litowa³ siê nad nimi,
wzdycha³ w duchu, pa³a³ sprawiedliwym gniewem. Marek wiadczy
o tym, ¿e Jezus bywa³ zmêczony i potrzebowa³ odpoczynku oraz ¿e
odczuwa³ g³ód. Marek przybli¿a nam postaæ Jezusa jako cz³owieka,
podobnego do nas we wszelkich uczuciach i odczuciach.
3) Ewangelia Marka ukazuje nam te¿ wyranie b o s k o  æ Jezusa.
Marek rozpoczyna swoj¹ opowieæ s³owami: Pocz¹tek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, S y n u B o ¿ y m. Dla Marka Jezus nie by³ tylko
cz³owiekiem ¿yj¹cym miêdzy ludmi, ale tak¿e Bogiem, dzia³aj¹cym
poród ludzi. Marek czêsto podkrela, ¿e s³owa i czyny Jezusa wywiera³y wielkie wra¿enie na otaczaj¹cych go mê¿czyznach i kobietach,
wzbudza³y ich podziw, zachwyt, a tak¿e zdumienie i lêk. Ju¿ w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka czytamy dwukrotnie: I zdumiewali
siê nad nauka Jego (1,22), I zdumiewali siê wszyscy (1,27).
4) Nastêpn¹ wa¿n¹ cech¹ charakterystyczn¹ relacjii Marka jest to,
¿e ukazuje nam on Jezusa jako S ³ u g ê, S³ugê ¿ywego Boga. Ewangelia Mateusza ukazuje nam Jezusa jako Króla, natomiast Ewangelia
Marka - jako S³ugê. W 10 rozdziale Ewangelii Marka znajdujemy
s³owa samego Jezusa: ...Syn Cz³owieczy nie przyszed³, aby mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i oddaæ swe ¿ycie na okup za wielu(10,45).
Jezus jest S³ug¹ Pana, w którego imieniu tak prorokowa³ Izajasz: Oto
s³uga mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukocha³a moja
dusza. Natchn¹³em go moim duchem, aby nada³ narodom prawo. Nie
bêdzie krzycza³ ani wo³a³, ani nie wyda na zewn¹trz swojego g³osu
(Izaj. 42,1-2).
5) A d r e s a t a m i Ewangelii Marka byli w pierwszym rzêdzie
chrzecijanie nawróceni z pogañstwa, zamieszkuj¹cy Rzymskie Imperium.
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R z y m i a n i e, sprawuj¹cy w tamtym czasie w³adzê nad niemal
ca³ym cywilizowanym wiatem, reprezentowali polityczn¹ i militarn¹
potêgê, si³ê, moc. Ich w³adza wydawa³a siê nie do przezwyciê¿enia.
Przyrównywano potêgê rzymsk¹ do ¿elaznych kajdan, niewol¹cych
wszystkie narody. Upadek moralny rzymskich w³adców wydawa³ siê
zwiastowaæ upadek ca³ej ludzkoci.
Jedynie Bóg, posy³aj¹c swego S³ugê, swego Syna, by³ w stanie odwróciæ bieg historii. Potêdze ludzkiej, politycznej i militarnej, przeciwstawiona zosta³a moc Ducha, moc Bo¿a. Aposto³ Pawe³ napisa³ do
Rzymian:
...Nie wstydzê siê ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem moc¹
Bo¿¹ ku zbawieniu ka¿dego, kto wierzy... (Rzym. 1, 16).
6) Wa¿n¹ cech¹ Ewangelii Marka jest to, ¿e zamieszczone s¹ w niej
pewne i s t o t n e s z c z e g ó ³ y, których nie ma w innych
ewangeliach, a które pozwalaj¹ nam sobie wyobraziæ, jak w rzeczywistoci przebiega³y wydarzenia z ¿ycia i dzia³alnoci Jezusa i jego
uczniów. Na przyk³ad, tylko Marek pisze, ¿e podczas cudu nakarmienia piêciu tysiêcy osób ludzie usiedli w grupach po stu i po piêædziesiêciu. Od razu ca³a ta scena staje przed oczyma naszej wyobrani.
Albo, kiedy Marek opowiada o uciszeniu burzy na morzu, wtr¹ca
krótkie zdanie, którego nie ma w innych ewangeliach: A On by³ w
tylnej czeci lodzi i spa³ na wezg³owiu. Takie szczegó³y, pochodz¹ce
od naocznego wiadka tych wydarzeñ, Szymona Piotra, sprawiaj¹, ¿e
niejako widzimy fakty, zdarzenia, niemal uczestniczymy w nich.
7) Relacja Ewangelisty Marka jest bardzo prosta, realistyczna i ¿ywa.
Marek czêsto u¿ywa s³ów i z a r a z, i n a t y c h m i a s t.
Takie zwroty spotykamy w Ewangelii Marka prawie trzydzieci razy.
Opisy Marka nastêpuj¹ jeden po drugim; jego relacja, to relacja akcji,
ruchu. Marek popiesznie dzieli siê wydarzeniami, pragn¹c, by dla
12

innych by³y one tak autentyczne, tak ¿ywe, jak dla niego. Kolejne
wypowiedzi po³¹czone s¹ spójnikiem i ; Marek opowiada podobnie, jak robi to dziecko: Jezus uczyni³ to, i to, i zaraz potem to i jeszcze tamto... W taki sposób np. po³¹czone s¹ ze sob¹ a¿ 34 zdania
w trzecim rozdziale Ewangelii Marka. Jest to bardzo p r o s t y
i ¿ y w y jêzyk kogo, kto jest bardzo p o r u s z o n y niezwyk³ymi
w y d a r z e n i a m i , o których opowiada.
Gdy bêdziemy czytaæ Ewangeliê Marka z zaanga¿owaniem, i my
bêdziemy poruszeni, podekscytowani, bo jest to relacja o ¿yciu najwspanialszej osoby w historii ludzkoci, opowieæ o Bo¿ym S³udze,
Bo¿ym Synu, Zbawicielu wiata, Jezusie Chrystusie.

Z listów s³uchaczy...
Dziêkujê za wspania³e materia³y, które mi przysy³acie. Ich lektura daje mi bardzo du¿o, pozwala pog³êbiæ moj¹ znajomoæ Pisma wiêtego. Bêdê wdziêczny za dalsze jej przysy³anie. Czêsto
s³ucham Was w radio i uwa¿am, ¿e warto. ¯yczê powodzenia i sukcesów w dalszym prowadzeniu pracy dla tak szczytnego celu.
Korespondent (e-mailowy)
Droga Redakcjo, Jestem jak zb³¹kana owieczka, która trafi³a
do klatki, w moim przypadku do wiêzienia. Przez ca³e ¿ycie
omija³em Boga, do momentu, kiedy kolega z celi da³ mi do czytania Wêdrówkê przez Bibliê. By³ to numer 22 o fragmentach Ksiêgi Izajasza. Czasem odnoszê wra¿enie, jakby to wszystko by³o napisane do mnie. Napisa³bym wiêcej o sobie, ale nie
wiem, czy kto zechce ze mn¹ korespondowaæ. Póki co, jeli to
mo¿liwe, to chcia³bym prosiæ o Bibliê i bie¿¹cy kwartalnik Wêdrówki przez Bibliê.
Nowy s³uchacz, wiêzieñ z pó³nocy Polski
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Ksiêga Kap³añska
Trzecia Ksiêga Moj¿eszowa

Ksiêga Kap³añska jest mniej znana wród chrzecijan, ni¿
Ksiêga Rodzaju i Ksiêga Wyjcia (dwie pierwsze czêci Piêcioksiêgu Moj¿eszowego). Przeciêtny czytelnik Biblii w miarê dobrze zna
historiê stworzenia wiata, dzieje pierwszych ludzi, Noego i patriarchów, a tak¿e historiê Moj¿esza i wyjcia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, natomiast wiêkszoæ czytelników zniechêca siê, rozpoczynaj¹c lekturê Trzeciej Ksiêgi Moj¿eszowej, zawieraj¹cej z pozoru ma³o ciekawe, suche przepisy dotycz¹ce kultu w wi¹tyni, sprawowanego przez kap³anów i lewitów. Opisy rodzajów i sposobów
sk³adania ofiar w czasach Starego Testamentu wydaj¹ siê na pierwszy rzut oka niezbyt dla nas, wspó³czesnych, istotne. Okazuje siê jednak, ¿e ksiêga ta mo¿e byæ ród³em fascynuj¹cych odkryæ. Ksiêga
Kap³añska staje siê w trakcie uwa¿nego, wnikliwego studium ksiêg¹
poruszaj¹c¹, wrêcz wstrz¹saj¹c¹. Inspiruje czytelnika do pog³êbienia
swej wiêzi ze wiêtym Bogiem. Wielu komentatorów uwa¿a III Ksiêgê
Moj¿eszow¹ za jedn¹ z najbardziej wartociowych czêci Biblii. Wielkim tematem tej ksiêgi jest wskazanie na potrzebê uwielbiania Boga,
potrzebê oddawania Mu czci i chwa³y.

Przes³anie ksiêgi

Ksiêga Kap³añska uczy jak wielbiæ Boga. Wszelkie rytua³y, czynnoci obrzêdowe i liturgiczne, ofiary, obmywania, itp. maj¹ na celu
zobrazowanie prawd ze sfery duchowej. W 10 rozdziale I Listu ap.
Paw³a do Koryntian czytamy: A wszystko to przydarzy³o siê im jako
zapowied rzeczy przysz³ych, spisane za zosta³o ku pouczeniu nas,
których dosiêga kres czasów (w. 11). Sta³o siê za to wszystko, by
mog³o pos³u¿yæ za przyk³ad dla nas (w. 6 ). Aposto³ Piotr napisa³:
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Nad zbawieniem dusz wszczêli poszukiwania i badania prorocy - ci,
którzy przepowiadali przeznaczon¹ dla was ³askê. Badali oni, kiedy
i na jak¹ chwilê wskazywa³ Duch Chrystusa, który w nich by³ i przepowiada³ cierpienia przeznaczone dla Chrystusa i maj¹ce potem nast¹piæ uwielbienie. Im te¿ zosta³o objawione, ¿e nie im samym, ale
raczej wam mia³y s³u¿yæ sprawy obwieszczone .... (I Piotr 1,10-12).
A List do Hebrajczyków mówi: W wierze pomarli oni wszyscy, nie
osi¹gn¹wszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za goci i pielgrzymów na tej ziemi (11,13).
Ksiêga Kap³añska zawiera natchnione i cudowne instrukcje dla
nas, ukazuj¹c osobê i dzie³o Chrystusa w niezwyk³y, obrazowy sposób. Tyndale w swoim Prologu do Trzeciej Ksiêgi Moj¿esza napisa³: Mimo, ¿e sk³adanie ofiar i pe³nienie obrzêdów nie jest fundamentem, na którym mo¿na by budowaæ, gdy poznalimy ju¿ Chrystusa, mo¿emy w tej ksiêdze odnaleæ obrazy, alegorie, ilustracje, podobieñstwa, przyk³ady, wskazuj¹ce nam cudownoæ Chrystusa, mo¿emy dostrzec bogactwo skarbów, ukrytych w Nim przez Boga Ojca.

G³ówne prawdy

Kluczowym zagadnieniem Ksiêgi Kap³añskiej jest wiêtoæ Boga.
Poselstwo tej ksiêgi mo¿emy sformu³owaæ dwojako:
Po pierwsze - Ksiêga Kap³añska uczy, ¿e droga do Boga wiedzie
poprzez z³o¿enie ofiary. S³owo przeb³aganie pojawia siê w tej ksiêdze 45 razy. Przeb³aganie oznacza w³aciwie przykrycie. Krew
bydl¹t i koz³ów nie usuwa³a grzechu. Przykrywa³a grzechy wszystkich pokutuj¹cych, do czasu przyjcia Jezusa Chrystusa, który wszelki grzech usun¹³ i poniós³ na krzy¿. Aposto³ Pawe³ tak pisze o tym
w Licie do Rzymian: Jego to ustanowi³ Bóg narzêdziem przeb³agania przez wiarê moc¹ Jego krwi. Chcia³ przez to okazaæ, ¿e sprawiedliwoæ Jego wzglêdem grzechów pope³nionych dawniej - za dni
cierpliwoci Bo¿ej - wyra¿a³a siê w odpuszczaniu ich po to, by ujaw15

niæ w obecnym czasie Jego sprawiedliwoæ, i aby pokazaæ, ¿e On
sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia ka¿dego, który wierzy w Jezusa. (3,25-26).
Grzechy pope³nione dawniej, to grzechy czasów starotestamentowych. Bóg nigdy nie traktowa³ krwi zwierz¹t jako finalnej zap³aty
za grzech. By³a to jedynie zapowied przelania krwi przez Syna Bo¿ego. Krew zwierz¹t przykrywa³a grzech do czasu przyjcia Chrystusa. Kiedy Jezus umar³ na krzy¿u, zap³aci³ za wszelki grzech. Zawo³a³: wykona³o siê. Ksiêga Kap³añska objawia nam prawdê, ¿e
droga do Boga wiedzie poprzez przelanie krwi, z³o¿enie ofiary ¿ycia,
wystarczaj¹cej, by usun¹æ grzech.
Po drugie - Ksiêga Kap³añska uczy nas, ¿e chodzenie z Bogiem
jest mo¿liwe poprzez dokonywanie siê procesu naszego uwiêcenia.
S³owo wiêtoæ wystêpuje w tej ksiêdze 87 razy. W 20. rozdziale
ksiêgi czytamy: Bêdziecie dla mnie wiêci, bo ja jestem wiêty, Ja,
Pan. I oddzieli³em was od innych narodów, abycie byli moimi.
Mamy, dziêki przelaniu przez Chrystusa krwi za nas, dostêp do
Boga. W Licie do Hebrajczyków( 9, 24 - 26) czytamy ¿e: Chrystus
wszed³ do samego nieba, aby siê wstawiaæ teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, ¿eby wielekroæ ofiarowaæ samego siebie,
podobnie jak arcykap³an wchodzi do wi¹tyni co roku z cudz¹ krwi¹,
gdy¿ wtedy musia³by cierpieæ wiele razy od pocz¹tku wiata; ale obecnie objawi³ siê On jeden raz u schy³ku wieków dla zg³adzenia grzechu
przez ofiarowanie samego siebie.
Ci, którzy zostali odkupieni wiêt¹ krwi¹ Chrystusa, musz¹ ¿yæ
wiêtym ¿yciem, jeli chc¹ prze¿ywaæ pokój i radoæ i jeli maj¹
wielbiæ Boga.

Miejsce w Piêcioksiêgu

Bardzo interesuj¹ce jest uchwycenie powi¹zañ, wystêpuj¹cych
pomiêdzy trzema pierwszymi ksiêgami Biblii. W pierwszej Moj¿eszo16

wej, Ksiêdze Rodzaju (Genesis), widzimy upadek cz³owieka. W drugiej, Ksiêdze Wyjcia (Exodus), dowiadujemy siê o jego odkupieniu,
wyprowadzeniu z niewoli grzechu. W trzeciej, Ksiêdze Kap³añskiej
(Leviticus), widzimy, jak cz³owiek oddaje Bogu chwa³ê.
Mo¿emy dokonaæ pewnych porównañ i dostrzec ró¿nice, wystêpuj¹ce pomiêdzy Ksiêg¹ Wyjcia a Ksiêg¹ Kap³añsk¹. Ksiêga Wyjcia
ofiarowywuje przebaczenie, Ksiêga Kap³añska czystoæ. Ksiêga Wyjcia opisuje zbli¿enie siê Boga do cz³owieka, Ksiêga Kap³añska - zbli¿anie siê cz³owieka do Boga. Ksiêga Wyjcia przedstawia Chrystusa
jako Zbawiciela, Ksiêga Kap³añska - jako tego, który uwiêca.
Ksiêga Wyjcia nawietla problem winy cz³owieka, Ksiêga Kap³añska problem jego grzesznoci, nieczystoci. W Ksiêdze Exodus Bóg
przemawia z Góry Synaj, w Ksiêdze Leviticus z Namiotu Spotkania.
W Ksiêdze Wyjcia widzimy, ¿e cz³owiek zostaje przygarniêty
przez Boga, w Ksiêdze Kap³añskiej widzimy jak Bóg podtrzymuje
cz³owieka, by stale móg³ przebywaæ blisko Niego.

Z listów s³uchaczy...
Pozdrawiam ca³¹ za³ogê "Impuls" TWR Polska. S³owa Twojego
listu umacniaj¹ mnie w wierze i w poznaniu Naszego Pana.
Codziennie modlê siê do Boga, dziêkuj¹c Mu, ¿e istnieje taka osoba,
jak Ty, która pomaga innym ludziom, nawet takim, jak ja! Alicjo,
obiecujê Ci, ¿e jak tylko opuszczê Zak³ad Karny, to popieszê
odwiedziæ Was w TWR. Mam du¿o planów na przysz³oæ: po pierwsze, staram siê wspó³pracowaæ z tutejszym procesem resocjalizacji, ¿eby wreszcie wyjæ na wolnoæ, jako cz³owiek nowy w Bogu,
naladuj¹cy Jezusa Chrystusa. Chcia³bym te¿ za³o¿yæ rodzinê oraz
jeli Bóg zechce, mo¿e za³o¿ê jak¹ organizacjê, która bêdzie
wspiera³a wiêniów i tych, którzy wychodz¹ na wolnoæ. miem
przypomnieæ moj¹ probê o Bibliê (ca³¹) i materia³y do czytania.
Wiêzieñ z centralnej Polski
17

Z listów s³uchaczy...
Witamy. Jestemy zafascynowani Pañskimi wyk³adami w TWR.
S¹ dla nas bardzo pouczaj¹ce i pomagaj¹ w zrozumieniu Biblii.
Wspania³a praca. Powinna doczekaæ siê publikacji w formie
papierowej, lub elektronicznej. Kiedy s³ucha³em Was tylko na
falach krótkich a teraz staramy siê pobieraæ pliki ze strony TWR.
Problem w tym, ¿e nie mamy w domu Internetu, a w pracy nie
zawsze jest to mo¿liwe.
Czy móg³by Pan przes³aæ nam ca³¹ Wêdrówkê w plikach lub wskazaæ serwer z którego mo¿na by by³o je pobraæ? My, nasi znajomi
i ich dzieciaki by³yby uradowane. By³aby to swoista modlitwa,
zamiast tych koszmarnych bajek w TV.
Korespondent (e-mailowy)
Droga Siostro, cieszê siê, ¿e zgodzi³a siê do mnie napisaæ. Napiszê Ci wiêc trochê o sobie. Mam 53 lata. By³em cz³owiekiem pod³ym, dzi jestem chrzecijaninem i kocham Pana Naszego Jezusa
Chrystusa. Nawróci³em siê w wiêzieniu. Bóg okaza³ mi ³askê i da³
mi drug¹ szansê. Pan da³ mi nie tylko nadziejê, ale i cel w ¿yciu.
Moim celem jest nieæ Bo¿e S³owo do ludzi odrzuconych przez
wiat. Ukoñczy³em dwa kursy biblijne, i od wrzenia studiujê
dalej w korespondencyjnym studium Biblijnym. Uczê siê te¿ graæ
na gitarze i piszê pieni, chcê byæ ewangelist¹ piewaj¹cym.
Czasem piewam braciom w celi albo w naszej grupie, ale to s¹
dopiero pocz¹tki. Gdyby kto z Was, albo znajomych mia³ jakie
ciekawe, a niepotrzebne chrzecijañskie ksi¹¿ki, lub p³yty, bylibymy wdziêczni za przys³anie.
Nasza wspólnota tutaj siê rozrasta, obecnie na spotkania przychodzi ponad 50 osób.
Nowy s³uchacz, nawrócony wiêzieñ z pó³nocnej Polski
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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...

Ksiêga Izajasza 55,6

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

Szanowna Redakcjo, Jestem
wdziêczny Panu Bogu, ¿e mogê s³uchaæ buduj¹cych audycji jakie
nadajecie o godzinie 7.15
i o 22.15. S³ucham codziennie.
Mam ju¿ 85 lat i wiele lat jestem
wierz¹cy, ale S³owo Bo¿e zawsze
jest wie¿e i jest wspania³ym pokarmem dla mojej duszy. Dziêkujê Wam
za Wasz¹ prace.
Nowy s³uchacz
z po³udniowej Polski
Dziêkujê za kolejny numer "Wêdrówki przez Bibliê". Bardzo cenne s¹ te Wasze ksi¹¿eczki i jestem
wdziêczny za wiern¹ pamiêæ
o mnie. A nie by³o to wszystko daremne. Kiedy z moj¹ mam¹ s³uchalimy Was na starym, radzieckim
odbiorniku. Mama w wieku 81 lat
nawróci³a siê do Jezusa. Jest do
dzisiaj gorliw¹ chrzecijank¹.
Chwa³a niech bêdzie Naszemu
Panu. Dziêkujê Wam za to co robicie dla naszych rodaków, ¿e tak
skutecznie przybli¿acie ludziom
Jezusa Chrystusa.
S³uchacz z pó³nocnej Polski
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Otrzyma³em od Was kolejny zeszyt Wêdrówki przez Bibliê" bardzo za niego dziêkujê i proszê o kolejne. Bardzo mi pomagaj¹ w studiowaniu Pisma wiêtego.
Buduje mnie Wasza postawa w s³u¿bie i wiernoæ temu, co robicie. Kolejne otrzymywane od Was Wêdrówki, po gruntownym przeczytaniu przekazujê za porednictwem brata z naszego zboru, - do wiêzienia w Nowym S¹czu, gdzie pe³ni on s³u¿bê
wiêzienn¹ z ramienia naszego Kocio³a. Wiem, ¿e wiêniowie s¹
bardzo pozytywnie nastawieni do S³owa, które jest im zwiastowane i ma moc zmieniæ ich ¿ycie.
¯yczê wytrwa³oci i b³ogos³awieñstwa w s³u¿bie dla Pana.
Korespondent( e-mailowy)
z po³udniowo wschodniej Polski
Dziêkujê za przesy³kê kolejnego numeru Wêdrówki przez Bibliê. Jestem proboszczem parafii i czêsto wyk³adam przeczytane egzemplarze kwartalnika w kociele, ¿eby zachêciæ potrzebuj¹cych parafian nie tylko do czytania Wêdrówki, ale do s³uchania Waszych audycji. Proszê o dalsze przesy³anie mi tych materia³ów. Z ¿yczeniami dobra i pokoju
S³uchacz z centralnej Polski
Drogi Przyjacielu Miros³awie, dziêkujê za bardzo wspania³e
kwartalniki Wêdrówki przez Bibliê. Wasze audycje s¹ wielkim
darem Bo¿ym dla mnie samego i dla innych s³uchaczy. Mnie daj¹
one radoæ i odwagê , ¿eby ¿yæ naprawdê po chrzecijañsku,
w naladowaniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy te kwartalniki s¹ te¿ drukowane
np. w jêzyku portugalskim? Chcia³bym poleciæ Wêdrówkê
mojemu znajomemu.
S³uchacz z zachodniej Polski
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Programy nadawane w czasie letnim 2008 roku przez Impuls TWR Polska:





)DOHNUyWNLH
PRUD]P
*áRV(ZDQJHOLL

3Q

SURJUDP
Ä*áRVX(ZDQJHOLL´
]:DUV]DZ\

'URJDGR%RJD


)DOH UHGQLH
N+] P 
: GUyZNDSU]H]%LEOL 

SDVMRQXM FDSRGUy 
SU]H]3LVPR ZL WH
]0DUNLHP&LH ODUHP
$QHW L0DUFLQHP'XO EDPL

-y]HID%UDQG\VD
SURJUDPSURGXNRZDQ\
ZVWXGLRZ/RQG\QLH

: GUyZNDSU]H]%LEOL 

U

5\V]DUG.REXV
]DSUDV]DGRUR]ZD D 

: GUyZNDSU]H]%LEOL 

&]

RGSRZLHG]LQDOLVW\SURJUDP
0DUND=DM F]NRZVNLHJR

: GUyZNDSU]H]%LEOL 

3W

SUREOHP\ELEOLMQH
SURJUDP+HQU\ND'RPLQLND
L0DUFLQD.RE]\

: GUyZNDSU]H]%LEOL 

:W

6áRZRL \FLH
\ZDZLDUD
\ZDZLDUD

6R

3U]\MDFLHOH

SURJUDPÄ3RSURVWX´UHGDNFML
SUREOHP\ELEOLMQHSURJUDP
&HQWUXP0LVMLL(ZDQJHOL]DFML 5\V]DUGD7\ QLFNLHJR.DUROLQ\
6PHUHNL0DUFLQD.RE]\

*áRV(ZDQJHOLL

1



\ZDZLDUDGZD
PLQXWRZHRGFLQNL

SURJUDP
Ä*áRVX(ZDQJHOLL´
]:DUV]DZ\

6HGQR

SURJUDPZJÄ,Q2WXFK´
&KDUOHV D6WDQOH\ D
SURZDG]L'DUHN%DQDV]\N 

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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Ewentualne zmiany w porach i czêstotliwociach nadawania bêd¹
podane na antenie w naszych programach oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.twr.osw.pl - zapraszamy do ledzenia
og³oszeñ. Pytania odnonie aktualnych danych nadawania mo¿na kierowaæ do nas listownie. Adres znajduje siê na ostatniej stronie.

Rozk³ad programów na drugi kwarta³ 2008
KWIECIEÑ
EWANG. MATEUSZA

31.03.
1.04.
2.04.
3.04.
4.04.
7.04.
8.04.
9.04.
10.04.
11.04.
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
18.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.
25.04.
28.04.
29.04.
30.04.

6:11-12
6:13-15
6:16 20
6:21-24
6:25-34
7:1-11
7:11-18
7:19-29
8:1-15
8:16-27
8:28-9:9
9:10-17
9:18-34
9:35-10:4
10:5-15
10:16-23
10:24-33
10:34-11:6
11:7-24
11:25-12:7
12:8-21
12:22-33
12:34-45

MAJ
1.05.
2.05.
5.05.
6.05.
7.05.
8.05.
9.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
16.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
23.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.
30.05.

12:46-13:9
13:10-23
13:24-43
13:44-58
14:1-21
14:22-36
15:1-9
15:10-39
16:1-16
16:17-23
16:24-28
17:1-27
18:1-14
18:15-35
19:1-30
20:1-28
20:29-21:11
21:12-22
22:23-46
23:1-24
23:25-24:2
24:3-51
23

CZERWIEC
2.06.
3.06.
4.06.
5.06.
6.06.
9.06.

25:1-46
26:1-35
26:36-75
27:1-44
27:45-56
27:57-28:20

2. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

10.06.
11.06.
12.06.
13.06.
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.
20.06.
23.06.
24.06.
25.06.
26.06.
27.06.
30.06.

1:1-2:6
2:7-3:11
3:12-4:31
5:1-6:28
7:1-8:15
8:16-9:35
10:1-11:9
12:1-51
13:1-14:12
14:13-15:27
16:1-36
17:1-18:27
19:1-25
20:1-26
21:1-22:30

Rozk³ad programów na trzeci kwarta³ 2008
2. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

1.07.
2.07.
3.07.
4.07.
7.07.
8.07.
9.07.
10.07.
11.07.
14.07.
15.07.
16.07.

23:1-24:18
25:1-40
26:1-27:22
28:1-43
29:1-30:10
30:11-31:18
32:1-35
33:1-34:9
34:10-35:35
36:1-37:29
38:1-31
39:1-40:38

EWANG. MARKA

17.07.
18.07.
21.07.
22.07.
23.07.
24.07.
25.07.
28.07.
29.07.
30.07.
31.07.

wstêp
1:9-45
2:1-28
3:1-35
4:1-41
5:1-43
6:1-56
7:1-37
8:1-38
9:1-50
10:1-52

SIERPIEÑ
1.08.
4.08.
5.08.
6.08.
7.08.
8.08.
11.08.

11:1-33
12:1-44
13:1-37
14:1-31
14:32-72
15:1-38
15:3-16:20

3. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

12.08.
13.08.
14.08.
15.08.
18.08.
19.08.
20.08.
21.08.
22.08.
25.08.
26.08.
27.08.
28.08.
29.08.

wstêp
1:1-3
1:4-17
2:1-10
2:11-3:5
3:6-17
4:1-3
4:4-35
5:1-13
5:14-6:6
6:7-7:38
8:1-9
8:10-36
9:1-24

Nasz adres:

WRZESIEÑ
1.09.
2.09.
3.09.
4.09.
5.09.
8.09.
9.09.
10.09.
11.09.
12.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
19.09.
22.09.
23.09.
24.09.
25.09.
26.09.
29.09.
30.09.
1.10.

10:1-20
11:1-2
11:3-28
11:29-47
12:1-8
13:1-11
13:12-14:3
14:4-57
15:1-33
16:1-19
16:20-17:7
17:8-18:20
18:21-19:4
19:5-37
20:1-27
21:1-22:16
22:17-33
23:1-22
23:23-24:9
24:10-25:10
25:11-26:6
26:7-46
27:1-34

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

LIPIEC

