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Bo¿e zwyciêstwo

W najbli¿szym pó³roczu bêdziemy ws³uchiwaæ siê w s³owa
ostatnich czê�ci Piêcioksiêgu Moj¿eszowego, Ewangelii £uka-
sza i Ewangelii Jana oraz Ksiêgi Jozuego. Bêdzie to s³uchanie
poselstwa o Bo¿ym zwyciêstwie. Pan nie zniechêci³ siê niepo-
s³uszeñstwem swego ludu i ostatecznie wprowadzi³ Izraela do
Ziemi Obiecanej.

O jeszcze wspanialszym zwyciêstwie opowiada Ewangelia.
Ukazuje zbawcze dzie³o Jezusa Chrystusa, Bo¿ego Syna. On
by³, jest i zawsze bêdzie ten sam, zwyciêski Pan i Zbawiciel.
Je�li bolejesz nad swymi s³abo�ciami, cierpisz z powodu swoich
b³êdów, upadków, nie za³amuj siê, zwróæ siê do Jezusa, popro�
Go w modlitwie o pomoc.

On ka¿dego, kto przychodzi ze skruszonym sercem, ze szcze-
rym pragnieniem poprawy, przyjmuje, oczyszcza, umacnia i ob-
darza wiecznym ¿yciem. To najwspanialszy dar, jaki mo¿emy
otrzymaæ tu i teraz. Dziêki wierze w Chrystusa, dziêki oddaniu
w Jego rêce steru ¿ycia, mo¿emy staæ siê uczestnikami wielkie-
go Bo¿ego zwyciêstwa!
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Ewangelia £ukasza

W naszej wêdrówce przez Bibliê dotarli�my do jednej z najpiêk-
niejszych ksi¹g Pisma �wiêtego. Znana jest z tego, ¿e przedstawia
najpe³niejszy, najbardziej szczegó³owy opis ¿ycia Jezusa Chrystusa.
Zanim ws³uchamy siê w s³owa tej ksiêgi, by rozwa¿aæ jej tre�æ, po-
my�lmy przez chwilê o tym jak powsta³a i co czyni j¹ wyj¹tkowo
cenn¹ i piêkn¹.

Najpierw s³ów kilka o autorze. Wspomina o nim w li�cie do Kolo-
san aposto³ Pawe³, nazywaj¹c go swoim �umi³owanym lekarzem�.
£ukasz towarzyszy³ Paw³owi w jego podró¿ach misyjnych po niemal
ca³ym ówczesnym �wiecie. By³ jego serdecznym przyjacielem, nie-
ocenionym pomocnikiem. Jako lekarz troszczy³ siê o jego zdrowie.
Najprawdopodobniej £ukasz nawróci³ siê dziêki zwiastowaniu Paw³a
i pozosta³ u boku aposto³a a¿ do koñca jego ¿ycia. W II Li�cie do
Tymoteusza Pawe³, �wiadom tego ¿e jego misja dobiega konca napi-
sa³: �Jest ze mn¹ tylko £ukasz�.

Fakt, ¿e £ukasz towarzyszy³ aposto³owi narodów w jego wypra-
wach misyjnych potwierdza równie¿ zapis w Dziejach Apostolskich
gdzie £ukasz, autor tej ksiêgi biblijnej relacjonuj¹c drug¹ podró¿ mi-
syjn¹ Paw³a u¿ywa pierwszej osoby liczby mnogiej, pisz¹c: �Wyru-
szyli�my do Macedonii, zd¹¿ali�my do Samotraki...� itd. W Dzie-
jach Apostolskich jest ca³a sekwencja opisu wydarzeñ w których
£ukasz i Pawe³ uczestnicz¹ wspólnie i wtedy £ukasz jako narrator
pisze �my�.

Autor
Poznaj¹c £ukasza jako autora dwóch ksi¹g nowotestamentowych:

trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich, mo¿emy stwierdziæ, ¿e by³
on cz³owiekiem �wiat³ym, wykszta³conym. Pisze piêkn¹, starann¹
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grek¹, zdradza wybitne zdolno�ci literackie, a podaj¹c szczegó³y hi-
storyczne lub geograficzne czyni to z dok³adno�ci¹ wspó³czesnego
naukowca. Mo¿emy wiêc przypuszczaæ, ¿e jedn¹ z rzeczy które zbli-
¿y³y aposto³a Paw³a i £ukasza i spowodowa³y, ¿e ich przyja�ñ by³a
tak trwa³a, by³ fakt, ¿e oboje byli lud�mi wybitnie uzdolnionymi, pre-
zentuj¹cymi podobnie wysoki poziom intelektualny, jak te¿ i duchowy.

£ukasz, towarzysz¹c aposto³owi narodów w jego podró¿ach po
niemal ca³ym ówczesnym cywilizowanym �wiecie, mia³ mo¿liwo�æ
rozmawiania z wielu wspó³czesnymi sobie lud�mi, ws³uchiwania siê
w ich opowie�ci. Rozmawia³ niejednokrotnie z tymi, którzy towarzy-
szyli Jezusowi, gdy chodzi³ po ziemi, z aposto³ami, uczniami Jezusa.
Móg³ te¿ obserwowaæ jak powstaj¹ pierwsze wspólnoty chrze�cijan,
czyli ludzi, którzy uwierzyli w to, ¿e ¿ycie, �mieræ i zmartwychwstanie
Chrystusa zmieniaj¹ historiê ludzko�ci, daj¹ cz³owiekowi szansê po-
wrotu do Boga, do ¿ycia w ³¹czno�ci, bliskiej wiêzi z Bogiem. £ukasz
spisywa³ s³owa wypowiedziane przez naocznych �wiadków ¿ycia i czy-
nów Jezusa. Czyni³ to starannie i nienagannie, bezb³êdnie.

William Ramsay, naukowiec z Cambridge, który jako agnostyk
chcia³ udowodniæ, ¿e £ukasz, jak wielu autorów opisuj¹cych dla przy-
sz³ych pokoleñ wspó³czesne sobie wydarzenia fantazjowa³, ubarwia³
fakty, po badaniach archeologicznych w Azji Mniejszej i prze�ledze-
niu opisów i szczegó³ów historycznych i geograficznych podanych
przez £ukasza w trzeciej Ewangelii i w Dziejach Apostolskich, stwier-
dzi³, ¿e nie pope³ni³ on ani jednego b³êdu. Zamiast dowie�æ niedok³ad-
no�ci Biblii, co by³o celem tego wybitnie zdolnego m³odego naukow-
ca, Ramsay musia³ przyznaæ, ¿e wydarzenia opisane przez £ukasza
s¹ mocno osadzone w tle historycznym, dzia³y siê w okre�lonym z na-
ukow¹ dok³adno�ci¹ czasie i miejscu. Ramsay przekona³ siê wiêc
o autentyczno�ci przekazu £ukasza i uwierzy³ w tre�æ Dobrej Nowi-
ny o Chrystusie. Ju¿ jako cz³owiek wierz¹cy napisa³ kilka ksi¹¿ek
o swoich odkryciach odno�nie �ladów historycznych ¿ycia Jezusa,
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podró¿y misyjnych aposto³a Paw³a i powstawania pierwszych ko�cio-
³ów w Azji Mniejszej.

Badania brytyjskiego uczonego mia³y miejsce u schy³ku XIX wie-
ku, gdy przez ca³¹ Europê przelewa³a siê fala naukowego krytycy-
zmu i sceptycyzmu. Krytycznie badano i atakowano miêdzy innymi
Bibliê. Dzisiaj sytuacja jest podobna. Mamy wiele krytycznych inter-
pretacji Biblii, zmierzaj¹cych do udowodnienia jej omylno�ci. Wa¿ne
jest wiêc, by�my mieli �wiadomo�æ, ¿e Biblia nie jest ksiêg¹ niewia-
domego pochodzenia, niepewnego autorstwa, czy w¹tpliwej auten-
tyczno�ci. Prawdziwo�æ jej relacji potwierdzaj¹ odkrycia archeolo-
giczne, badania historyczne i jêzykoznawcze.

Przes³anie i znaczenie ksiêgi
£ukasz, wierny prawdzie historycznej pisarz, cz³owiek wykszta³-

cony, z zaciêciem naukowym i literackim, jest jednym z tych auto-
rów biblijnych, natchnionych przez Ducha �wiêtego, którzy jakby
przewiduj¹c niedowiarstwo i sceptycyzm nastêpnych pokoleñ za-
mieszczaj¹ w swoich opisach realia, fakty, które po�wiadczaj¹ au-
tentyczno�æ ich relacji.

£ukaszowi chodzi³o szczególnie o to, by opis ¿ycia Jezusa, który
zawar³ w swojej Ewangelii nie móg³ byæ nigdy potraktowany jako
legenda, przypowie�æ. Jego relacja dowodzi, ¿e Jezus jest postaci¹
autentyczn¹, historyczn¹.

£ukasz, jako lekarz zwraca szczególn¹ uwagê na to co siê dzieje,
gdy z Jezusem spotyka siê cz³owiek potrzebuj¹cy pomocy: chory, u³om-
ny, czy osamotniony, bezsilny. Dla £ukasza fascynuj¹ce w opowiada-
niach ludzi którzy przebywali z Jezusem musia³o byæ wszystko to, co
wskazywa³o na zmiany w ich umys³ach, sercach, a tak¿e w ich ciele.
W opisach spotkañ z Jezusem £ukasz zwraca uwagê na szczegó³y,
które s¹ istotne dla cz³owieka rozpatruj¹cego fakt uzdrowienia, lub
ca³kowitej przemiany emocjonalnej, czy duchowej, z pozycji naukow-
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ca, lekarza. Jednak rzecz¹ najbardziej dla £ukasza fascynuj¹c¹ musia-
³y byæ wszelkie relacje o samym Jezusie, szczegó³y dotycz¹ce jego
postêpowania, jego dzia³ania, s³ów, zachowywania siê, opisy jego wzru-
szeñ, rado�ci, odczuwania g³odu, przemêczenia, osamotnienia, cierpie-
nia. Doznania i uczucia tak bliskie nam wszystkim, dla £ukasza musia³y
byæ niezbitym dowodem na to, ¿e Jezus by³ w pe³ni cz³owiekiem, do-
�wiadczaj¹cym w sensie fizycznym i emocjonalnym wszystkiego tego,
co prze¿ywa ka¿dy cz³owiek. Z opowiadañ naocznych �wiadków ¿ycia
Jezusa wynika jednak i to, ¿e by³ on cz³owiekiem doskona³ym, ¿e nie
pope³ni³ ¿adnego grzechu, a z jego czynów i nauczania wynika, ¿e mia³
boski autorytet, bosk¹ moc, bosk¹ osobowo�æ. Inaczej mówi¹c, by³
w pe³ni cz³owiekiem, a równocze�nie Bogiem.

Bosko�æ Jezusa Chrystusa jest dla £ukasza prawd¹ pojawiaj¹c¹
siê jako wynik stwierdzenia jego doskona³o�ci jako cz³owieka. Osoba
doskona³a, w rozumieniu absolutnym, ostatecznym, to przecie¿ Bóg.
£ukasz, s³uchaj¹c nauczania aposto³a Paw³a i innych aposto³ów,
uczniów Jezusa, rozumia³, ¿e mówi¹ oni o Chrystusie, synu Bo¿ym,
samym Bogu, który zst¹pi³ na ziemiê stawszy siê cz³owiekiem. Zafa-
scynowany jest w³a�nie ¿yciem Jezusa jako doskona³ego cz³owieka,
chce opisaæ je jak najdok³adniej, jak najbardziej wiarygodnie, praw-
dziwie. Nastêpna, czwarta Ewangelia, napisana przez aposto³a Jana,
ukazuje w pe³ni bosko�æ Jezusa. £ukasz natomiast koncentruje siê na
opisaniu ¿ycia Jezusa jako cz³owieka.

Ci¹gle nie jeste�my w stanie do koñca poj¹æ, co oznacza to, ¿e
Jezus jest w pe³ni cz³owiekiem i Bogiem. Jest to jednak centralna,
fundamentalna prawda chrze�cijañstwa, mówi¹ca o niezwyk³ej mi³o-
�ci i mocy Boga, który, by nas ratowaæ, wybawiæ od grzechu i �mier-
ci, przychodzi do nas w ludzkim ciele. Powinni�my rozwa¿aæ tê wspa-
nia³¹ prawdê, mimo, ¿e nie jeste�my w stanie jej w pe³ni poj¹æ. Musi-
my unikaæ dwóch najczê�ciej pope³nianych tu przez wielu ludzi, na
przestrzeni wieków, b³êdów. Pierwszy b³¹d to mniemanie, ¿e Jezus



6

by³ niezwyk³ym cz³owiekiem, wielkim nauczycielem, przywódc¹ reli-
gijnym, wzorem moralno�ci, prawo�ci, ale... nie Bogiem. Drugi, to
wiara w to, ¿e Jezus jest Bogiem, ale ¿e nie móg³ byæ równocze�nie
w pe³ni cz³owiekiem.

Pomy�lmy o tym co powiedzia³ o sobie sam Jezus. Mówi³, ¿e
jest Synem Boga, pos³anym przez Ojca, ¿e jest jedno z Ojcem, ¿e
jest Alf¹ i Omeg¹, pocz¹tkiem i koñcem wszystkiego, ¿e ma wszelk¹
moc na niebie i na ziemi. Ukochany uczeñ Jezusa, Jan, który prze-
bywa³ ze swoim Mistrzem na codzieñ przez kilka lat i na pewno
nie mia³ ¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e Jezus jest cz³owiekiem, nie waha³
siê o Nim napisaæ jako o uciele�nionym S³owie, które jest w isto-
cie samym Bogiem, zamieszka³ym po�ród nas. £ukasz natomiast,
który Jezusa osobi�cie nie widzia³, a s³ucha³ wielokrotnie naucza-
nia Paw³a o zmartwychwsta³ym Panu i wierzy³ bez w¹tpienia w jego
bosko�æ, pisze o nim jako o cz³owieku z krwi i ko�ci, najdok³adniej
w ca³ej Biblii opisuj¹c jego narodziny, dzieciñstwo, ca³e ziemskie
¿ycie. Mo¿emy wiêc byæ pewni, ¿e zarówno Jan jak i £ukasz wie-
rzyli w to, ¿e Jezus jest w pe³ni Bogiem i w pe³ni cz³owiekiem.
Inne by³y ich osobiste do�wiadczenia, na co innego k³ad¹ nacisk
w swoich relacjach, ale, jak gdyby patrz¹c z przeciwleg³ej per-
spektywy, wspaniale siê uzupe³niaj¹, dowodz¹ niezbicie cz³owie-
czeñstwa i bóstwa Jezusa.

Pomy�lmy, jak ogromne znaczenie ma to, ¿e to Jan pisze o Jezu-
sie przede wszystkim jako o Bogu, a £ukasz jako o cz³owieku. Jan
by³ ̄ ydem. Wierzy³ od dzieciñstwa w jednego, jedynego Boga, Stwór-
cê, Pana wszech�wiata. Tylko sam prawdziwy, ¿ywy Bóg móg³
objawiæ Janowi tê prawdê, ¿e jest Bogiem trójosobowym, daj¹cym
siê nam poznaæ jako Ojciec, Syn i Duch �wiêty. Dla Jana stwier-
dzenie, ¿e Jezus jest Bogiem oznacza³o prze³om w jego dotychcza-
sowej wierze. Du¿o ³atwiej by³oby mu stwierdziæ, ¿e Jezus by³ tylko
cz³owiekiem. Natomiast £ukasz, wywodz¹cy siê z pogan, wycho-



7

wany by³ w �wiecie religii politeistycznej, �wiecie wielu bóstw. Dla
niego i dla pogan w ogóle, uznanie kogo� za Boga mia³o zupe³nie
inne, mniejsze znaczenie. Uczeni Grecy nawet, jakby zabezpiecza-
j¹c siê przed mo¿liwo�ci¹ pomy³ki postawili w Atenach pomnik z na-
pisem �Nieznanemu Bogu�. Dla £ukasza wa¿niejszym wiêc by³o
opisanie ¿ycia jednego, jedynego doskona³ego cz³owieka, który po-
przez swoje ¿ycie, w okre�lonym historycznym czasie i miejscu, i po-
przez swoj¹ niezwyk³¹ �mieræ i zmartwychwstanie rzuci³ wyzwanie
wszelkim mitom, legendom, mno¿¹cym kolejnych nieprawdziwych
bogów. £ukasz opisuje wiêc ¿ycie Jezusa w taki sposób, by wstrz¹-
sn¹æ umys³ami wspó³czesnych sobie wykszta³conych, ale przes¹d-
nych i wierz¹cych w wielu wymy�lonych przez siebie bogów ludzi.
Dla uczonych Greków istotnie prawdziwym wstrz¹sem by³a wiado-
mo�æ o ¿yciu autentycznego, doskona³ego cz³owieka na ziemi. Two-
rzyli przecie¿ postaci nadludzi, herosów zamieszkuj¹cych niebiosa,
którzy byli wyrazem ich têsknoty ku doskona³o�ci. Poszukiwali dro-
gi do osi¹gniêcia doskona³o�ci przez cz³owieka równie¿ poprzez piê-
cie siê na szczyty kultury, sztuki, filozofii. To w staro¿ytnej Grecji,
ju¿ w czwartym wieku przed Chrystusem, powstawa³y najwybit-
niejsze wytwory ludzkiego geniuszu, dzie³a Platona, Arystotelesa,
Sofoklesa, Eurypidesa, Homera. Ateny prze¿ywa³y sw¹ z³ot¹ erê,
sta³y siê centrum intelektualnym �wiata. Marzeniem wielkich filo-
zofów i twórców kultury by³o osi¹gniêcie doskona³o�ci przez uni-
wersalnego, posiadaj¹cego wszechwiedzê cz³owieka. Dziêki pod-
bojom Aleksandra Wielkiego grecka kultura, filozofia, jêzyk rozprze-
strzeni³y siê na niemal ca³y ówczesny �wiat. Jêzyk grecki sta³ siê
jêzykiem uniwersalnym. W Aleksandrii, w Egipcie, przet³umaczono
na jêzyk grecki Stary Testament. Jest to jeden z najdoskonalszych
przek³adów pism Starego Testamentu, nazwany Septuagint¹. Wie-
my, ¿e Nowy Testament zosta³ napisany w jêzyku greckim, jêzyku
zrozumia³ym dla ca³ego staro¿ytnego �wiata. Jêzyk grecki, grecka
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kultura i filozofia zosta³y zaabsorbowane równie¿ przez rozrasta-
j¹ce siê Imperium Rzymskie. Imperium to szczyci³o siê z kolei
wielkimi osi¹gniêciami w budowaniu potê¿nego pañstwa z wzor-
cowym systemem administracyjnym, komunikacyjnym, ze �wiet-
nie zorganizowan¹ armi¹ ¿o³nierzy i urzêdników, z potê¿nym sys-
temem dróg i budowli u¿yteczno�ci publicznej. Wytworzy³a siê wiêc
sytuacja, w której aposto³ Pawe³ wraz z £ukaszem móg³ wêdro-
waæ drogami wybudowanymi przez Rzymian, g³osz¹c wie�æ o
Zbawicielu �wiata w uniwersalnym, zrozumia³ym dla wszystkich
jêzyku greckim.

 Widzimy, jak Bóg, kieruj¹c histori¹, przygotowa³ �wiat na przyj-
�cie swego Syna, Jezusa Chrystusa. Stwórca doprowadzi³ historiê do
punktu, w którym wytworzy³y siê najlepsze warunki do przekazania
ludzko�ci Dobrej Nowiny.

Po pierwsze, powszechna znajomo�æ jêzyka greckiego sprawi³a,
¿e teksty Nowego Testamentu mog³y byæ czytane w oryginale w ca-
³ym ówczesnym cywilizowanym �wiecie. Po drugie, dociera³y one do
najdalszych krañców Imperium Rzymskiego dziêki rozbudowanej sieci
dróg, dziêki sprawnemu systemowi komunikacyjnemu i administra-
cyjnemu.

Trzecim czynnikiem, który zdecydowa³ o tym, ¿e wie�æ o Crystu-
sie tak szybko i z tak¹ moc¹ rozprzestrzeni³a siê po �wiecie, by³o
wszystko to, co dzia³o siê po�ród narodu wybranego, w�ród ¯ydów.
Bóg objawi³ siê Izraelowi ju¿ przed wiekami, jako jedyny Pan, Stwór-
ca wszystkiego. Tê prawdê, ¿e jest jeden, jedyny Bóg, wyznawcy
judaizmu g³osili wszêdzie tam, gdzie przebywali. Po podbiciu Jerozo-
limy przez Rzymian wie�æ o prawdziwym, ¿ywym Bogu zaczê³a roz-
chodziæ siê poca³ym imperium.

Bez ingerencji Boga wszystkie osi¹gniêcia trzech wielkich kul-
tur zamiast przynie�æ cz³owiekowi szczê�cie, sta³yby siê przyczyn¹
jego tragicznego samounicestwienia. Judaizm zawiód³ w tym, ¿e
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zamiast kultywowaæ pos³uszeñstwo ¿ywemu Bogu, wytworzy³ nie-
zliczon¹ ilo�æ przepisów, praw, których nikt nie by³ w stanie wype³-
niæ. Tak pojmowana religia mog³a zrodziæ jedynie faryzeuszy, ludzi
o podwójnej moralno�ci. Kultura i filozofia Greków zaprowadzi³a
ich na bezdro¿a wyrafinowanych koncepcji intelektualnych, nie spe³-
ni³a nadziei na wykreowanie doskona³ego, uniwersalnego cz³owie-
ka. Zamiast tego spowodowa³a zatracenie zdolno�ci rozeznawania
realnego �wiata duchowego, zagubienie po�ród wielu dziwacznych,
wymy�lonych bogów z ma³ej litery. System polityczny i militarny
potê¿nego Rzymu zrodzi³ za� cezarów, uwa¿aj¹cych za bogów siebie
samych i doprowadzi³ do moralnej i duchowej degradacji cz³owieka.

Bóg jednak, trzymaj¹c w swoim rêku wodze historii, wybra³ i u¿y³
to co by³o w osi¹gniêciach ludzko�ci najlepsze, i w najbardziej odpo-
wiednim momencie wypowiedzia³ S³owo, które sta³o siê cia³em, co
odwróci³o bieg historii i rozpoczê³o proces powrotu cz³owieka do Boga.
To 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 Odkupicielem. Ustanowi³ ewangelistê
Marka, by u�wiadomi³ Rzymianom, ¿e Chrystus jest najwierniejszym
s³ug¹ niebiañskiego ojca, a równocze�nie najwy¿szym W³adc¹, Pa-
nem wszech�wiata. I przygotowa³ £ukasza, by uczonym Grekom,
a wraz z nimi wszystkim uwa¿aj¹cym siê za m¹drych ludziom na ob-
liczu ziemi i na przestrzeni wieków oznajmiæ, ¿e Jezus jest prawdzi-
wym, doskona³ym Synem Cz³owieczym i Synem Bo¿ym.
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Ksiêga Liczb

W oryginalnym brzmieniu, w jêzyku hebrajskim, czwarta ksiêga
Biblii, czwarta czê�æ Piêcioksiêgu Moj¿eszowego, nosi nazwê zaczerp-
niêt¹ z najwa¿niejszego zwrotu pierwszego swego wiersza �bemid-
bar�, czyli �na pustyni�.

Septuaginta i Wulgata natomiast nada³y jej nazwê od du¿ej ilo�ci
liczb wystêpuj¹cych w tek�cie. W Septuagincie jej nazwa brzmi �Ari-
thmoi�, a w Wulgacie �Numeri�. Polska nazwa �Ksiêga Liczb� na-
wi¹zuje do tych tradycji.

Poselstwo ksiêgi
Ksiêga Liczb opisuje wydarzenia okresu wêdrówki Izraela przez

pustyniê od chwili w której zakoñczy³a siê narracja Ksiêgi Exodus,
czyli Ksiêgi Wyj�cia.

W Ksiêdze Wyj�cia, drugiej ksiêdze Biblii, czytali�my o tym, jak
rodzina Jakuba, praojca narodu Izraelskiego, która przebywa³a w Egip-
cie, dok¹d uciek³a w obawie przed �mierci¹ g³odow¹, rozros³a siê do
rozmiarów narodu, który nie chcia³ ju¿ d³u¿ej znosiæ egipskiej niewoli.
Bóg wyprowadzi³, za po�rednictwem Moj¿esza, naród Izraelski z Egiptu
i poprowadzi³ przez pustyniê a¿ do Góry Synaj. Trzecia Ksiêga Moj-
¿eszowa, Ksiêga Kap³añska, opisuje ¿ycie Izraela przebywaj¹cego
w pobli¿u Góry Synaj. Izraelici uczyli siê jak wype³niaæ Prawo Bo¿e,
przekazane im przez Moj¿esza, jak oddawaæ chwa³ê Bogu, który prze-
bywa³ w�ród nich, w Miejscu Naj�wiêtszym Namiotu Spotkania.

W Ksiêdze Liczb widzimy dzieci Izraela wyruszaj¹ce spod Góry
Synaj i wêdruj¹ce przez pustyniê Kadesz w kierunku Moabu. S¹ ju¿
narodem zwi¹zanym przymierzem z Bogiem. Ich wêdrówka przez
pustyniê, to obraz dojrzewania poprzez cierpienie, do�wiadczenia, tra-
gedie, obraz nauki ¿ycia na codzieñ u boku Boga. To bolesna nauka,
bo Izraelici czêsto okazuj¹ niepos³uszeñstwo, brak wierno�ci i buntuj¹
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siê przeciwko Bogu. Ich pielgrzymka wytycza drogê nam, wêdruj¹-
cym poprzez pustyniê tego �wiata.

Wskazówki dla nas
Lektura Ksiêgi Liczb przynosi nam dzisiaj wiele po¿ytku. Mo¿emy

uczyæ siê wa¿nych prawd, analizuj¹c lekcje, jakich Bóg udzieli³ Izra-
elitom w czasie czterdziestu lat ich wêdrówki przez pustyniê. Duch
Bo¿y zapisa³ tê historiê dla ciebie i dla mnie.

Aposto³ Piotr apeluje: "Umi³owani, napominam was, aby�cie jako
pielgrzymi i wychod�cy wstrzymywali siê od cielesnych po¿¹dliwo-
�ci, które walcz¹ przeciwko duszy" (I Piotr 2, 11). Nie mo¿emy zapo-
minaæ, ¿e jeste�my tu przechodniami i ¿e pielgrzymujemy do niebiañ-
skiej ojczyzny. Jezus modli³ siê do Ojca w niebie:

�Ja da³em im S³owo Twoje, a �wiat ich znienawidzi³, poniewa¿ nie
s¹ ze �wiata, jak Ja nie jestem ze �wiata. Nie proszê, aby� ich wzi¹³
ze �wiata, lecz aby� ich zachowa³ od z³ego� (Jan 17, 14 - 16).

Bóg postawi³ nas tutaj, na ziemi, by�my przynosili mu chwa³ê, pro-
wadz¹c ¿ycie wskazuj¹ce na Jego moc. Bóg pragnie, by nasza ziem-
ska wêdrówka wytycza³a szlak dla innych, by prowadzi³a ku Bogu
tych, którzy zab³¹dzili. Pragnie, by nasze ¿ycie odzwierciedla³o Jego
mi³o�æ, wychodz¹c¹ w Chrystusie ku ka¿demu grzesznikowi, by�my
byli drogowskazami, wskazuj¹cymi na Jezusa, mówi¹cego: �Ja je-
stem drog¹�.

G³ówne przes³anie
W czasie swojej wêdrówki z Horebu do Kadesz - Barnea Izraelici

mieli do pokonania oko³o 300 km. Na pocz¹tku Pi¹tej Ksiêgi Moj¿e-
szowej czytamy, ¿e dystans ten pokonywano w tamtych czasach w ci¹-
gu 11 dni. Zwa¿ywszy, ¿e Izraelici zatrzymali siê na trzydzie�ci dni
w Kibrot, podró¿ do Kadesz - Barnea powinna im zaj¹æ oko³o czter-
dziestu dni. W rzeczywisto�ci spêdzili na pustyni 40 lat. Dotarli wcze�-
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niej do Kadesz - Barnea, ale nie weszli do Ziemi Obiecanej, lecz
wêdrowali po pustyni, wracaj¹c po latach w to samo miejsce. Jaka
by³a tego przyczyna? Niewiara, niepos³uszeñstwo.

Dwukrotnie dokonywano w tym czasie spisu wojowników Izra-
ela. W drugim roku po wyj�ciu z Egiptu (ten spis zamieszczony jest w
pierwszym rozdziale Ksiêgi) i ponad 38 lat pó�niej, u kresu ich wê-
drówki (co opisuje rozdzia³ 26). Te dwa spisy umo¿liwiaj¹ nam obli-
czenie ilu Izraelitów wysz³o z niewoli egipskiej i ilu dotrwa³o do koñca
ich wêdrówki przez pustyniê.

W pierwszym rozdziale Ksiêgi Liczb czytamy, ¿e po dokonaniu
obliczenia ca³ego zgromadzenia Izraelitów, naliczono 603 550 mê¿-
czyzn powy¿ej 20 roku ¿ycia, zdolnych do walki. Wed³ug obliczeñ
naukowców, oznacza to, ¿e razem z kobietami, dzieæmi i m³odzie¿¹
poni¿ej 20 roku ¿ycia oraz z mê¿czyznami starszymi, niezdolnymi do
walki, na pustyni przebywa³o co najmniej 2, 5 mln Izraelitów. Wzi¹w-
szy pod uwagê fakt, ¿e spisem nie byli objêci mê¿czy�ni z plemienia
Lewiego, ani ludzie nie nale¿¹cy do ¿adnego z plemion Izraelskich,
którzy wyszli razem z Izraelitami na pustyniê, mo¿emy powiedzieæ,
¿e Moj¿esz wyprowadzi³ z Egiptu ok. 3 mln. ludzi.

Trudno wyobraziæ sobie wêdrówkê tak wielkiego t³umu przez pu-
styniê. Nie by³ to jednak t³um ludzi wêdruj¹cych w bez³adzie. Izraelici
obozowali i maszerowali w ustalonym, �cis³ym szyku. Trudno sobie
wyobraziæ bardziej zdyscyplinowan¹ i zorganizowan¹ grupê ludzi, ni¿
ten przemierzaj¹cy pustyniê kilkumilionowy t³um. Gdy czytamy Ksiê-
gê Liczb jeste�my pod wra¿eniem porz¹dku i dyscypliny, z jak¹ prze-
mierza³a pustyniê, prowadzona przez Boga, wielka rzesza ludzi. By³o
to Bo¿e dzie³o. Bóg jest Bogiem porz¹dku. Ko�ció³ jest tak¿e Bo¿ym
dzie³em. Podobnie jak lud pierwszego przymierza, chrze�cijan maj¹
cechowaæ: porz¹dek, organizacja, ³ad, harmonia, dyscyplina. Ko�ció³
ma funkcjonowaæ jak organizm, którego wszystkie cz³onki ze sob¹
zgodnie wspó³pracuj¹ i którego g³ow¹ jest Jezus Chrystus.
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Z listów s³uchaczy...

Ja jestem droga i prawda, i ¿ywot,
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.

JEZUS
Ew. Jana 14,6

Droga Eriko, dziêkujê Bogu za to ¿e �adoptowa³� mnie do Swojej
rodziny, a w niej da³ mi tak¹ wspania³¹ Siostrê, jak Ty.. Dziêkujê za
list i wskazówki, za p³ytê, i materia³y. Bracia z naszej grupy zborowej
i wielu innych wierz¹cych modli³o siê o mnie i Bóg mnie uzdrowi³.
Nawet lekarze byli zdziwieni. Wiem, ¿e Bóg pozostawi³ mnie przy
¿yciu w jakim� konkretnym celu. Zrozumia³em, ¿e mam jeszcze za-
danie do wykonania i to tutaj, w tym przykrym miejscu. Mam byæ
¿ywym �wiadectwem o mi³o�ci Chrystusa, jakiej dozna³em. Chcê graæ,
�piewaæ i opowiadaæ o Jezusie. Kiedy dostanê spadek, kupiê sobie
lepsz¹ gitarê i sprzêt do nagrywania. A mo¿e nagram p³ytê.

Nawrócony wiêzieñ z pó³nocnej Polski

Odpowiadam na Twoje, Bracie, zapytanie o jako�æ odbioru audycji
Trans World Radio. Kupi³em sobie niedrogi, u¿ywany radioodbiornik
i donoszê, ¿e s³yszalno�æ Waszych audycji o 22:15 jest dobra i bardzo
siê z tego cieszê. Audycje s¹ piêkne, pouczaj¹ce i wzmacniaj¹ na
duchu. Przybli¿aj¹ cz³owieka do Boga. Coraz bardziej potrzebujemy
poznania Boga, ¿e jest dobry i pe³en mi³osierdzia. Dzisiaj ludzie nie
doceniaj¹ Bo¿ej dobroci i s¹ obojêtni. Nawet ksi¹dz siê skar¿y, ¿e
coraz mniej ludzi przychodzi do ko�cio³a. Wol¹ jechaæ na gie³dê, albo
nad jeziora. Ci, którzy siê bogac¹, zapominaj¹ o Bogu.
Jeszcze raz dziêkujê za informacje o czasie nadawania audycji. S³u-
chanie ich przynosi mi rado�æ.

Starszy s³uchacz ze wschodniej Polski
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Ewangelia Jana

�Na pocz¹tku by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga i Bogiem by³o
S³owo�. Ju¿ te s³owa otwieraj¹ce Ewangeliê Jana zawieraj¹ niewy-
obra¿alnie donios³¹ prawdê. W³a�ciwie nie jeste�my w stanie obj¹æ
jej swym umys³em, mimo, ¿e wyra¿ona jest prostymi s³owami, s³owa-
mi zrozumia³ymi nawet dla dziecka.

Cechy charakterystyczne
Charakterystyczne dla ca³ej Ewangelii Jana s¹: prostota jêzyka

i g³êbia tre�ci. Przytoczmy np. s³owa zapisane w 14 rozdziale, s³owa
Jezusa, który mówi: �...Wy jeste�cie we mnie, a Ja w was...� Rozu-
miemy doskonale ka¿de s³owo tej wypowiedzi, ale jej znaczenia nie
jeste�my w stanie do koñca poj¹æ.

Mo¿emy powiedzieæ, ¿e s³owa: �wy jeste�cie we mnie� mówi¹
o naszym zbawieniu, a s³owa �Ja jestem w was� o naszym u�wiêce-
niu, ale poza tym niewiele wiêcej potrafimy tu dodaæ. Pozornie czwarta
ewangelia jest, jak twierdzi wielu, prosta i ³atwa, w rzeczywisto�ci
jednak zawiera g³êbiê duchowych prawd, które bêdziemy odkrywaæ
ca³e ¿ycie, a w pe³ni poznamy je dopiero w wieczno�ci.

Autor
Ewangeliê umieszczon¹ w naszych Bibliach jako czwart¹ z kolei

spisa³ ukochany uczeñ Jezusa, aposto³ Jan. Potwierdzaj¹ to wypo-
wiedzi Papiasza i Klemensa z Alexandrii. Wypowied� Papiasza od-
nalaz³ w Bibliotece Watykañskiej profesor Zincendorf, znany rów-
nie¿ z tego, ¿e odkry³ w Klasztorze �w. Katarzyny jeden z najcenniej-
szych manuskryptów Starego Testamentu, tzw. Codex Sinaiticus.

Klemens z Alexandrii, który ¿y³ ok. dwusetnego roku naszej ery
stwierdzi³, ¿e Jan, poruszony przez Ducha �wiêtego, a tak¿e za na-
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mow¹ swych przyjació³, napisa³ ewangeliê, uzupe³niaj¹c¹ poselstwo
trzech pozosta³ych, spisanych du¿o wcze�niej.

Okoliczno�ci napisania
 Najbardziej intryguj¹cym pytaniem jest, dlaczego aposto³ Jan na-

pisa³ sw¹ ewangeliê? Pisa³ j¹ ok. setnego roku naszej ery, pod koniec
swego ¿ycia, gdy inni autorowie pism Nowego Testamentu dawno
zakoñczyli swoje dzie³o i gdy wszyscy inni aposto³owie ju¿ nie ¿yli.

Ireneusz jako powód napisania przez Jana czwartej ewangelii
podaje pojawienie siê pierwszej herezji we wczesnym Ko�ciele chrze-
�cijañskim, gnostycyzmu. Gnostycy wierzyli w to, ¿e Jezus jest Bo-
giem, ale nie wierzyli w Jego cz³owieczeñstwo. Twierdzili, ¿e aposto-
³om tylko wydawa³o siê, ¿e widzieli Jezusa, ¿e wydawa³o im siê, i¿
przebywali z nim, jako cz³owiekiem.

Najbardziej przekonywuj¹cy powód napisania ewangelii przez Jana
aposto³a podaje �w. Augustyn. Pisze on:

�W czwartej ewangelii, a raczej w czwartej czê�ci tej samej, jed-
nej Ewangelii, aposto³ Jan w swym duchowym poznaniu wznosi siê w
górê jak orze³, by przekazaæ nam duchowe prawdy, które maj¹ wznie�æ
w górê i nasze serca�.

Wczesny Ko�ció³ chrze�cijañski potrzebowa³ g³êbszego zrozumie-
nia duchowych prawd Ewangelii. W takim samym stopniu potrzebuje
go Ko�ció³ wspó³czesny. To wydaje siê byæ g³ównym powodem napi-
sania przez aposto³a Jana czwartej ewangelii.

Znaczenie Czwartej Ewangelii
Trzy ewangelie synoptyczne, nazwane tak dlatego, ¿e napisane s¹

wed³ug podobnego wzorca, rzucaj¹ jak gdyby jeden snop �wiat³a na
Chrystusa, ukazuj¹c Go jako Mesjasza - Króla, Bo¿ego S³ugê i do-
skona³ego Cz³owieka. Uzupe³nione s¹ czwart¹, ukazuj¹c¹ w pe³ni
chwa³ê Syna Bo¿ego.
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Jan napisa³ sw¹ ewangeliê g³ównie po to, by wzmocniæ wiarê pierw-
szych chrze�cijan. Dzisiaj spe³nia ona podobn¹ rolê.

Charakterystyczn¹ cech¹ ewangelii Jana jest to, ¿e nie zawiera
ona przypowie�ci, opowiedzianych przez Jezusa, tak licznych w Ewan-
gelii £ukasza. Nie znajdziemy te¿ tu opisu wielu cudów, dokonanych
przez Chrystusa, o których pisz¹ ewangeli�ci Mateusz i Marek.

Jan wspomina tylko jedena�cie cudów Jezusa, które zawsze s³u¿¹
zilustrowaniu jakiej� wa¿nej, g³êbokiej prawdy. Np. opis cudownego
nakarmienia kilku bochenkami chleba piêciotysiêcznego t³umu poprze-
dza s³owa Jezusa: �Ja jestem chlebem ¿ycia�.

Jan wskazuje przede wszystkim na bóstwo Jezusa, ale nie brak w je-
go ewangelii opisów, potwierdzaj¹cych Jego cz³owieczeñstwo. Tylko
Jan pisze np. o wêdrówce Jezusa przez Samariê, wzmiankuj¹c, ¿e Je-
zus zmêczy³ siê drog¹ i usiad³, by odpocz¹æ przy studni i napiæ siê wody.
Tylko Jan równie¿ pisze w innym miejscu o tym, ¿e Jezus p³aka³.

G³ówne poselstwo
 W 16. rozdziale Ewangelii Jana znajdujemy s³owa Jezusa:
�Wyszed³em od Ojca i przyszed³em na �wiat. Opuszczam �wiat

i znowu wracam do Ojca� (16,28).
Bóg sta³ siê cz³owiekiem. To prawda, któr¹ Jan podkre�la p r z e d e

w s z y s t k i m . Ukazuje, ¿e Jezus jest zarówno cz³owiekiem jak
i Bogiem.

Ewangelia Jana rozpoczyna siê od prologu, zapowiadaj¹cego przyj-
�cie Jezusa Chrystusa na �wiat. Pierwszy wiersz zawiera trzy nie-
zwykle istotne stwierdzenia:

�Na pocz¹tku by³o S³owo,
S³owo by³o u Boga,
i S³owo by³o Bogiem�.
�S³owo� to jedno z najwiêkszych imion, jeden z najwy¿szych tytu-

³ów Jezusa Chrystusa. W jêzyku greckim u¿yto tutaj s³owa �logos�,
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ale nie jest ono to¿same z �logosem� greckich filozofów. Lepiej Jego
sens oddaje hebrajskie s³owo �memra�. Memra w Starym Testamen-
cie jest s³owem o nies³ychanej donios³o�ci. Jest s³owem, które ma
twórcz¹ moc. Z jego potêgi wszystko powsta³o.

Biblia rozpoczyna siê od s³ów: �Na pocz¹tku Bóg stworzy³ niebo
i ziemiê...� Tutaj czytamy: �Na pocz¹tku by³o S³owo...�. Chodzi o ten
sam pocz¹tek. Jezus bierze udzia³ w akcie stworzenia. To nieprawda,
¿e wszech�wiat stworzy³ Bóg Ojciec. W akcie stworzenia wzi¹³ udzia³
tak¿e Bóg Syn i Duch �wiêty. �Duch Bo¿y unosi³ siê nad powierzch-
ni¹ wód� - czytamy w drugim wierszu Biblii. Bóg zawsze by³, jest
i bêdzie Bogiem trójjedynym. Bóg to Ojciec, Syn i Duch �wiêty.

 Pocz¹tek, o którym tu mowa, mia³ miejsce prawdopodobnie mi-
liardy lat temu. Bóg jest Bogiem wiecznym. Zanim powsta³ �wiat
by³a ju¿ wieczno�æ i bêdzie ona trwaæ nieskoñczenie. Trudno jest nam
sobie to wyobraziæ, bo ¿yjemy w rzeczywisto�ci ograniczonej czasem
i przestrzeni¹. Ale czas jest elementem stworzenia. Kiedy� czas prze-
stanie biec, skoñczy siê historia �wiata i nastanie wieczno�æ. Bóg
stworzy³ czasoprzestrzeñ, w której ¿yjemy, a sam jest poza ni¹ i po-
nad ni¹. Jest jednak równie¿ w niej, bo Bóg jest wszêdzie. To tak¿e
trudno nam sobie wyobraziæ. Ale, gdyby�my potrafili obj¹æ naszym
umys³em Boga, nie by³by On Bogiem.

Czytamy, ¿e gdy powstawa³ �wiat, s³owo ju¿ by³o u Boga. Nie
zosta³o wtedy stworzone, lecz ju¿ by³o. Od kiedy by³o? Od miliardów,
bilionów, trylionów lat, od zawsze, od wieczno�ci.

Jezus przyszed³ do nas z wieczno�ci, by�my mogli, patrz¹c na Nie-
go, dostrzec Boga. Jezus zawsze b y ³, jak daleko w przesz³o�æ by�my
nie spojrzeli, jest i zawsze bêdzie. Jest On wiecznym Bogiem.

�Na pocz¹tku by³o S³owo� - to zwrot sk³adaj¹cy siê z czterech
prostych s³ów, ale nikt z ludzi nie jest w stanie zrozumieæ, ani wyt³u-
maczyæ, pe³nego ich znaczenia. Przenosz¹ nas one bowiem poza czas
i poza przestrzeñ w której ¿yjemy.
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�S³owo by³o u Boga�. Stwierdzenie to czyni zupe³nie oczywistym
to, ¿e S³owo, o którym tu mowa jest czym�, a raczej kim� innym, ni¿
Bóg - Bóg Ojciec. Jest Bóg Ojciec i jest S³owo.

Kto� móg³by powiedzieæ: �skoro S³owo jest u B o g a, to znaczy, ¿e
nie jest Bogiem�. Jednak czytamy dalej: �... i S³owo by³o Bogiem�.
Jest to zdanie stwierdzaj¹ce, ¿e Jezus Chrystus, wieczne S³owo, jest
Bogiem. Ju¿ na pocz¹tku swej Ewangelii aposto³ Jan stwierdza wiêc
bóstwo Jezusa. Nie ulega to ¿adnej w¹tpliwo�ci.

W 14 wierszu pierwszego rozdzia³u Ewangelii Jana znajdujemy
trzy stwierdzenia:

�A s³owo sta³o siê cia³em i zamieszka³o w�ród nas. I ogl¹dali�my
Jego chwa³ê, chwa³ê, jak¹ Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pe³en
³aski i prawdy�.

A wiêc:
�S³owo sta³o siê cia³em�
�zamieszka³o w�ród nas�
�i by³o pe³ne ³aski i prawdy�.
Grecki filozof nigdy nie zgodzi³by siê z tez¹, ¿e s³owo mo¿e staæ

siê cia³em. W jêzyku greckim to wyra¿enie oznacza raczej, ¿e �s³owo
narodzi³o siê jako cia³o�, co jest jeszcze bardziej niezwyk³ym stwier-
dzeniem.

Pomy�lmy o tym przez chwilê. Odwieczny Bóg rodzi siê jako ma³e
niemowlê! Wyra¿enie: s³owo sta³o siê �cia³em� oznacza to samo co
�sta³o siê cz³owiekiem�. Jest to hebraizm. Tak mówili ̄ ydzi, a Jan by³
przecie¿ Izraelit¹.

Drugie stwierdzenie, o tym, ¿e �s³owo zamieszka³o w�ród nas�,
dos³ownie znaczy: �rozbi³o namiot po�ród nas�. Pamiêtamy, ¿e w cza-
sie wêdrówki przez pustyniê Bóg w chwale zamieszkiwa³ w�ród swego
ludu w Namiocie Spotkania, w Miejscu Naj�wiêtszym Przybytku,
po�rodku obozu. Bóg zamieszka³ w ludzkim ciele, jak w maleñkim
namiocie, by przebywaæ posród nas. Tu mo¿e pojawiæ siê pytanie:
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�skoro Bóg zamieszka³ w ciele, musia³ dokonaæ samoograniczenia�?
Trzecie stwierdzenie: �by³o pe³ne ³aski i prawdy� odpowiada na to

pytanie. Patrz¹c na Jezusa, widzimy chwa³ê, chwa³ê, jak¹ Jednoro-
dzony otrzyma³ od swego Ojca. W Jezusie dostrzegamy chwa³ê Boga,
i pe³niê Bo¿ej ³aski i prawdy.

Izraelici mogli ogl¹daæ chwa³ê Boga w ob³oku unosz¹cym siê nad
Przybytkiem, my mo¿emy ogl¹daæ Bo¿¹ chwa³ê w Chrystusie.

Bóg sta³ siê cz³owiekiem. To najwiêkszy fenomen wszechczasów.
W Chrystusie doczesno�æ spotyka siê z wieczno�ci¹!

Z listów s³uchaczy...

Droga Eriko, Bardzo Ci dziêkujê, ¿e do mnie napisa³a�. My�la³em, ¿e
siê na mnie pogniewa³a� i wys³a³em zapytanie do Waszej redakcji. Je-
ste� jedyn¹ osob¹, która mnie rozumie i na któr¹ mogê liczyæ. Nie mogê
nawi¹zaæ kontaktu z moj¹ rodzin¹, chorujê na padaczkê i na serce.
Bardzo proszê o przys³anie mi jakiej� literatury chrze�cijañskiej.

Wiêzieñ z pó³nocno-zachodniej Polski

Wielkie dziêki za Wasze ¿yczenia z okazji 60-lecia naszego ma³¿eñ-
stwa. Byli�my zaskoczeni, ¿e pamiêtacie o nas. Bóg zap³aæ. Uroczy-
sto�æ zaczê³a siê nabo¿eñstwem rodzinnym w naszym zborze, na-
stêpnie przenios³a siê do domu, przy sto³ach. Du¿o �piewali�my i dziê-
kowali�my Bogu ¿e da³ nam doczekaæ tak piêknej chwili.
Dziêkujemy Wam, Drodzy Bracia i Siostry z Trans World Radio, za
Wasze audycje, które nie raz pomaga³y nam w naszym chrze�cijañ-
skim ¿yciu i w ¿yciu naszej licznej rodziny. Dziêkujemy te¿ Siostrze
Erice za jej pamiêæ, przez te lata, za nasz cenny z ni¹ kontakt. Tylko
Jezus Chrystus mo¿e sprawiæ tak¹ wspania³¹, duchow¹ wiê� miêdzy
lud�mi. Jemu niech bêdzie za to wszystko chwa³a.

Sta³a s³uchaczka z Czech



20

Ksiêga Powtórzonego Prawa

Zastanawiali�my siê ju¿ wspólnie nad tre�ci¹ czterech pierwszych
ksi¹g Biblii: Ksiêgi Rodzaju, Ksiêgi Wyj�cia, Ksiêgi Kap³añskiej i Ksiêgi
Liczb. Kolej na pi¹t¹, równie, a mo¿e nawet bardziej ciekaw¹ ni¿
poprzednie, Ksiêgê Powtórzonego Prawa.

Nazwa tej ksiêgi nie powinna prowadziæ nas do wniosku, ¿e jest
w niej zawarte powtórzenie prawa sformu³owanego ju¿ wcze�niej,
w czasie przekazania Moj¿eszowi Bo¿ych przykazañ na górze Synaj.
Nie znajdziemy tu powtórzenia, ale ca³kiem nowy obraz Prawa, które
Bóg chce przekazaæ swemu ludowi.

Duch �wiêty, Duch Bo¿y, na nowo rysuje przed naszymi oczyma
to, czego Bóg oczekuje od nas, czego pragnie, co chcia³by w ¿yciu
cz³owieka, w ¿yciu ka¿dego z nas zobaczyæ. Ksiêga Powtórzonego
Prawa ujmuje ca³o�æ obowi¹zków cz³owieka w stosunku do Boga
i bli�niego, zajmuje wiêc donios³e miejsce w historii zbawienia.

G³ówne Poselstwo
Gdyby�my próbowali jak najzwiê�lej okre�liæ temat tej ksiêgi, mo-

gliby�my uj¹æ jej tematykê w dwa s³owa: mi³o�æ i pos³uszeñstwo.
Byæ mo¿e spotkali�my siê z opini¹, wyra¿an¹ przez wielu ludzi, znaj¹-
cych Bibliê powierzchownie, ¿e Bóg objawi³ siê nam w Starym Te-
stamencie jako Bóg surowy, karz¹cy, Bóg Prawa, Bóg nakazów i za-
kazów, a dopiero w Nowym Przymierzu ukaza³ nam siebie jako mi³u-
j¹cego Ojca. Nie jest to prawda! Ju¿ tu, na pocz¹tku Bbiblii, w Piê-
cioksiêgu Moj¿eszowym, Bóg objawia siê nam jako kochaj¹cy Oj-
ciec! �wiadomo�æ, ¿e relacja pomiêdzy cz³owiekiem a Bogiem po-
winna byæ bliska i serdeczna, jak pomiêdzy ojcem i synem, Stwórca
chcia³ ukszta³towaæ w sercu swego ludu od pocz¹tku. Oczywi�cie,
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przyj�cie na ziemiê Bo¿ego Syna, Jezusa Chrystusa jest najbardziej
dobitnym i potê¿nym dowodem Bo¿ej mi³o�ci, ale to, ¿e wcze�niej nie
zosta³a ta mi³o�æ przez wielu rozpoznana i przyjêta, by³o spowodowa-
ne zatwardzia³o�ci¹ ludzkiego serca, a nie surowo�ci¹ Boga.

S³owo �mi³o�æ� pojawia siê w Ksiêdze Powtórzonego Prawa 22
razy. Bóg da³ cz³owiekowi od pocz¹tku przede wszystkim przykaza-
nie mi³o�ci. Bóg jest Mi³o�ci¹ i pragnie mi³o�ci. Nie chodzi tu o mi³o�æ
emocjonaln¹, uczuciow¹, wprost przeciwnie, chodzi o mi³o�æ prak-
tyczn¹, przejawiaj¹c¹ siê w wiernym s³u¿eniu Bogu, zachowaniu jego
przykazañ, jednym s³owem tym, co mêdrcy nazywali �boja�ni¹ Bo¿¹�.

Bóg mi³uje nas w sposób jak najbardziej praktyczny, rzeczywisty,
Jego mi³o�æ przejawia siê w ca³ym Jego dzia³aniu. Nasza mi³o�æ ma
byæ podobna. Powinni�my kochaæ Boga ponad wszystko i powinno
siê to manifestowaæ w naszym ¿yciu, w naszym postêpowaniu, w na-
szych s³owach i my�lach.

Prawo a Ewangelia
Jezus, mówi¹c, ¿e najwa¿niejszym przykazaniem jest mi³owaæ Boga

z wszystkich swoich si³, ca³ym umys³em i sercem, nie tworzy³ nowej
prawdy, ale przypomnia³ prawdê wyra¿on¹ w Piêcioksiêgu Moj¿eszo-
wym. To ludzkie serce musi siê zmieniæ, a nie Bo¿e przykazanie. Jezus
mówi³ o �nowym przykazaniu�, bo ukaza³ na nowo Bo¿¹ Wolê, Bo¿e
oczekiwanie. Serce cz³owieka musi doznaæ odnowienia, musi staæ siê
nowym stworzeniem. Mo¿e staæ siê takim jedynie, gdy przyjmie Bo¿e
przykazania, gdy otworzy siê na mi³o�æ Boga. Jezus powiedzia³: �Je�li
mnie mi³ujecie, przestrzegajcie moich przykazañ�. Pó�niej ukochany
uczeñ Jezusa, Jan, napisa³: �Na tym polega mi³o�æ do Boga, ¿e siê
przestrzega jego przykazañ�. Jest to prawda, bardzo g³êboko wyra¿o-
na tutaj, w Pi¹tej Ksiêdze Moj¿eszowej. Oznacza, ¿e Bo¿e przykaza-
nia, Bo¿e Prawo, jest dobre. Ewangelia nie znosi tego Prawa, bo nie
stoi z nim w sprzeczno�ci, Ewangelia jest wype³nieniem tego Prawa.
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Bóg nie zbawia nas na podstawie Prawa, lecz na podstawie ³aski,
ale to nie znaczy, ¿e Prawo Bo¿e jest z³e. Nie, z³o tkwi w naszym
sercu, w tobie i we mnie. Bo¿e Prawo nam to ukazuje. Z powodu z³a,
które zago�ci³o w naszych sercach, Bóg musi ratowaæ nas swoj¹
³ask¹. Dlatego musia³ przyj�æ na ziemiê Bo¿y Syn, by zap³aciæ cenê
za nasze niepos³uszeñstwo, by zg³adziæ z³o, zetrzeæ nasz grzech.

Bóg zawsze, od chwili upadku Adama i Ewy, musia³ walczyæ z ludz-
kim grzechem. Nasz Ojciec pragnie wyratowaæ nas ze stanu potê-
pienia. Pragn¹³ tego w stosunku do ka¿dego pokolenia, dla swego
ludu wszystkich czasów, na przestrzeni ca³ej historii cz³owieka.

Opowie�æ Ksiêgi
Ksiêga Powtórzonego Prawa zosta³a dana nowemu pokoleniu Izra-

ela, które stanê³o na wschodnim brzegu Jordanu. Od wkroczenia do
Ziemii Obiecanej dzieli³o ich bardzo niewiele, jedynie szeroko�æ rzeki
i czas jednego miesi¹ca.

Ludzie ci, jak pamiêtamy z lektury Czwartej Ksiêgi Moj¿eszowej,
dotarli nad Jordan po wielu latach do�wiadczeñ, wielu latach tu³aczki,
spowodowanej ich niepos³uszeñstwem. Pokolenie, które opu�ci³o Egipt,
wyprowadzone z niewoli przez Pana, ju¿ nie ¿y³o. Ich ko�ci leg³y na
pustyni, poniewa¿ wielokrotnie szemrali i buntowali siê przeciw Bogu.
Nie wierzyli Bogu, a niewiara jest najwiêkszym grzechem.

Nowe pokolenie Izraela nie pamiêta ju¿ prze¿yæ z góry Synaj. Ci,
którzy byli wtedy dzieæmi, teraz, po kilkudziêsiêciu latach, s¹ ju¿ doro-
�li. Bóg na nowo rysuje im obraz swojej Woli, swego Prawa, bogat-
szy o do�wiadczenia 40. lat wêdrówki po pustyni. W nowym pokole-
niu Izraela pojawi³y siê problemy, których Bo¿e Prawo nie ujmowa³o
w sposób szczegó³owy. Poza tym w ogóle ca³e Prawo Bo¿e zosta³o
w du¿ym stopniu zapomniane, mimo, ¿e Bóg nakaza³, ¿eby Jego przy-
kazañ uczono od najwcze�niejszych lat. Kiedy jednak doro�li nie prze-
strzegaj¹ Bo¿ych przykazañ i nie ¿yj¹ zgodnie z nimi, trudno oczeki-
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waæ, ¿e bêd¹ je przekazywali swoim dzieciom. By³ to jeden z naj-
wiêkszych problemów Izraela i jest to jeden z najwiêkszych proble-
mów dnia dzisiejszego. I nasze spo³eczeñstwo ¿yje w ogromnej wiêk-
szo�ci w niezgodzie z Bo¿ymi przykazaniami, nie uczy Bo¿ego Prawa
swoich dzieci, wnuków, nastêpnych pokoleñ.

W tym zadaniu zawodzi i Ko�ció³, i szko³a, ale przede wszystkim
zawodzimy my wszyscy. My, rodzice, dziadkowie, rodzina. Poselstwo
Pi¹tej Ksiêgi Moj¿eszowej dlatego jest tak aktualne i tak wa¿ne rów-
nie¿ i dla nas, dzisiaj.

Z listów s³uchaczy...

Jestem Bogu wdziêczna i Wam za nasz¹ korespondencjê. Wiele siê
nauczy³am. Podziwiam cierpliwo�æ i wytrwa³o�æ. Nigdy nie zapomnê
Waszych imion - wierzê, ¿e bêd¹ zaliczone do grona �wiêtych i znaj-
dziemy siê tam z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. Bêdziemy te¿
ogl¹daæ oblicze naszego Pana, czego ¿yczê Wam i sobie.
¯yczê tak¿e zdrowia, owocnej pracy i sukcesu oraz wiele Bo¿ych
b³ogos³awieñstw na ka¿dy dzieñ.
Wasza s³uchaczka i czytelniczka

S³uchaczka z po³udniowo-wschodniej Polski

Witaj, Grzesiu. Dziêkujê za kwartalniki �Wêdrówki przez Bibliê�. Naj-
bardziej podoba³y mi siê tam �wiadectwa ró¿nych ludzi, szczególnie te
opowiadane przez wiê�niów. Bardzo chcia³bym s³uchaæ Waszego ra-
dia, ale tu, gdzie przebywam, odbiór jest w ogóle bardzo s³aby. Woko³o
lasy i g³usze. Proszê, módl siê za mnie, ¿ebym uzyska³ wcze�niejsze
zwolnienie. Chcia³bym jak najszybciej byæ z moimi bliskimi. �Tato, kie-
dy ciê wypuszcz¹?� - pyta mój synek. Przez te osiem lat odsiadki jedy-
nie  wiara i modlitwa do Boga pozwoli³y mi przetrwaæ.

Wiêzieñ z po³udniowej Polski
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Ksiêga Jozuego

Autor
Nastêpca Moj¿esza, przywódca nowego pokolenia Izraela, Jozue,

opisuje dalsze losu narodu wybranego.

Znaczenie ksiêgi
W tradycji izraelskiej ksiêgi Moj¿eszowe nosz¹ miano Tory, natomiast

Ksiêga Jozuego nale¿y ju¿ do tzw. �proroków wcze�niejszych�, w odró¿-
nieniu od �proroków pó�niejszych�, dzia³aj¹cych od VIII w. p.n.e.

Tre�ciowo Ksiêga Jozuego obejmuje opis zdobywania Ziemi Obie-
canej, nastêpnie podzia³ Kanaanu pomiêdzy poszczególne pokolenia
oraz zawiera, w koñcowej czê�ci, duchowy testament Jozuego.

Istotny udzia³ Jozuego w zdobywaniu Kanaanu nie ulega w¹tpli-
wo�ci. Piêcioksi¹g przedstawia³ go, jako wiernego wspó³pracownika
Moj¿esza i jego nastêpcê. Archeologia za� Palestyny potwierdza zbu-
rzenie miast kananejskich zarówno w czê�ciach centralnych ówcze-
snego Kanaanu, jak i w jego stronach po³udniowych i pó³nocnych. Ksiêga
Jozuego przedstawia zatem prawdziwe wydarzenia historyczne.

Opowie�æ ksiêgi
Podobnie jak Ksiêga Wyj�cia opisywa³a wyzwolenie Izraela z nie-

woli egipskiej, tak Ksiêga Jozuego opisuje wej�cie Izraela do Kana-
anu i zdobycie tej ziemi na w³asno�æ. Kluczowym s³owem Ksiêgi
Jozuego jest w³a�nie s³owo �w³asno�æ�. Ju¿ w ksiêdze Genesis czy-
tamy, ¿e Bóg obieca³ Abrahamowi: �Oddajê tobie i twym przysz³ym
potomkom kraj, w którym przebywasz, ca³y kraj Kanaan, jako w³a-
sno�æ na wieki� (17,8)

Jednak wej�cie przez Izrael w posiadanie tej ziemi by³o uwarunko-
wane jego pos³uszeñstwem wzglêdem Boga. Z powodu niepos³uszeñ-
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stwa ludu Bo¿ego Kanaan ci¹gle nie jest jeszcze w³asno�ci¹ Izraela.
Jozue w swoim ostatnim s³owie, na krótko przed �mierci¹, przypo-

mni ludowi jeszcze raz, ¿e tylko pos³uszeñstwo wzglêdem Bo¿ego
S³owa umo¿liwi im wej�cie w posiadanie Kanaanu.

G³ówny bohater ksiêgi
Jozue by³ wielkim wodzem. Urodzi³ siê jako niewolnik w Egipcie,

mia³ 40 lat, gdy Izrael wyszed³ z niewoli egipskiej. Gdy Moj¿esz prze-
kazywa³ mu w³adzê, Jozue mia³ 80 lat. Umieraj¹c, mia³ 110 lat, co
oznacza, ¿e przewodzi³ Izraelowi przez lat 30. Ale s³u¿ba Jozuego,
jako dowódcy wojsk izraelskich trwa³a d³u¿ej. Jeszcze gdy ¿y³ Moj-
¿esz, Jozue dowodzi³ wojskami w czasie wojny z Amalekitami. By³
te¿ jednym z dwunastu szpiegów, którzy wyruszyli z Kadesz- Barnea
w g³¹b Kanaanu, ¿eby zbadaæ tê ziemiê. By³ jednym z dwóch szpie-
gów, którzy po powrocie stwierdzili, ¿e Izrael powinien wkroczyæ do
Ziemi Obiecanej i zdobyæ j¹, ufaj¹c Bo¿emu przyrzeczeniu, ¿e da j¹
Izraelowi w posiadanie.

Imiê Jozue, w hebrajskim brzmieniu �Jehoszua�, znaczy �Jahwe
jest zbawieniem�. Imiê Jezus, to to samo imiê �Jehoszua� w brzmie-
niu nowotestamentowym.

Jozue by³ cz³owiekiem polegaj¹cym na Bogu, by³ Bogu pos³uszny,
ufa³ Bogu we wszystkim, by³ cz³owiekiem wiary, cz³owiekiem odwa-
gi, entuzjazmu, zachêty, by³ typem przywódcy. Jego postaæ, podobnie
jak postaæ Moj¿esza, zapowiada Chrystusa.

Przes³anie ksiêgi
Ksiêga Jozuego zawiera wiele tre�ci, które maj¹ praktyczne za-

stosowanie w dzisiejszych realiach. Obraz Ziemi Obiecanej ma dla
wspó³czesnych ludzi wierz¹cych tak¿e znaczenie symboliczne. Nie
jest to obraz nieba, bo nieba nie zdobywa siê podbojem, tocz¹c bitwy.
Niebo jest przecie¿ darem Bo¿ej ³aski. Ziemia Obiecana jest obrazem
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odpocznienia w wierze, obrazem stanu duchowego, w którym cz³o-
wiek wierz¹cy do�wiadcza b³ogos³awieñstwa pojednania z Bogiem,
pokoju i równowagi duchowej. Mo¿emy powiedzieæ, ¿e ksiêga Jozu-
ego zajmuje w ST podobne miejsce, jak w NT List do Efezjan. Obie
te ksiêgi mówi¹ o pe³ni duchowych b³ogos³awieñstw, które staj¹ siê
udzia³em cz³owieka, gdy wierzy i ufa Bogu.

Ksiêga Jozuego jest wielk¹ ilustracj¹ podstawowej biblijnej praw-
dy, ¿e do odpocznienia w wierze nie mo¿na doj�æ dziêki w³asnym
wysi³kom, ale jedynie w mocy Ducha �wiêtego, gdy powierzy siê
swoje ¿ycie Chrystusowi. Ksiêga Jozuego obrazowo ukazuje sposób,
w jaki wierz¹cy cz³owiek wchodzi w posiadanie tego wszystkiego, co
daje mu Bóg.

Struktura ksiêgi
1. Wkroczenie Izraela do Ziemi Obiecanej             r. 1 - 12
2. Podzia³ Kanaanu pomiêdzy plemiona izraelskie            r. 13 - 21
3. Testament Jozuego, ostatnie s³owa skierowane do ludu r. 22 - 24

Z listów s³uchaczy...

Szanowni Misjonarze!
W imieniu mojej siostry chcia³em podziêkowaæ za nades³an¹ kasetê
z waszymi programami. Sprawili�cie jej wielk¹ rado�æ. Ta forma prze-
kazu jest dla niej najlepsza, poniewa¿ jest niewidoma. S³uchamy te¿
codziennie bie¿¹cych audycji TWR z wielkim zainteresowaniem.
Zofia, moja siostra, bardzo du¿o przesz³a w swoim ¿yciu na skutek
nietolerancji religijnej i alkoholizmu w rodzinie. Straci³a wzrok w wy-
niku pobicia przez pijanego mê¿a, który mieni siê byæ katolikiem. �Ja
ci wybijê tê koci¹ wiarê z g³owy� krzycza³ i bi³. Sama i z wielkimi
trudno�ciami wychowa³a troje dzieci. Pomimo tych okropno�ci nasza
wiara nie s³abnie, bo mamy potê¿nego Zbawiciela.

Niewidoma s³uchaczka
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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
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K

siêga Izajasza 55,6

Z listów s³uchaczy...

Droga Babciu Eriko, bardzo siê cie-
szê, ¿e mogê pisaæ do Ciebie. Bardzo
dziêkujê Ci za nasz¹ korespondencjê,
a te¿ za to, ¿e zawsze wiesz, czego
mi naprawdê potrzeba i wysy³asz od-
powiednie materia³y. Czy mogê pro-
siæ o egzemplarz �Jak staæ siê wol-
nym?� i �Jak pozostaæ wolnym?�
Prosi³ mnie o to te¿ Igor, mój przyja-
ciel z którym teraz przebywam, po
przeniesieniu mnie na inny oddzia³ w
zwi¹zku z tym, ¿e bêdê uczêszcza³ do
szko³y. Tym razem naukê zaczynam
z Bogiem. Razem z Igorem modlimy
siê o pomoc, wyznajemy nasz ból
i grzechy, wstawiamy siê za ca³¹
nasz¹ grupê zborow¹.
Kiedy siê modli³em o Ciebie, zrozu-
mia³em, jak¹ wspania³¹ jeste� s³u-
¿ebnic¹ Pana i jak¹ kochaj¹c¹ moj¹
super babci¹. Odczu³em ogrom mi-
³o�ci, jak¹ Bóg wla³ w Twoje i moje
serce. Proszê módl siê o moje zdro-
wie. Niech Bóg Ciê prowadzi i b³o-
gos³awi.
Pozdrawiam ca³¹ ekipê Trans World
Radio.

Nawrócony, m³odociany wiêzieñ
z pó³nocnej Polski
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Z listów s³uchaczy...

Jestem wiernym Pañstwa s³uchaczem. Wasze audycje motywuj¹ mnie
do modlitwy i przynosz¹ mi wewnêtrzny spokój. Przybli¿aj¹ mi one
postaæ Jezusa Chrystusa, który pomaga³ biednym i uzdrawia³ cho-
rych. Proszê te¿ Was o modlitwê za mnie.
Dziêkujê za broszurê Wêdrówka przez Bibliê i proszê o dalsze nume-
ry. Czy móg³bym prosiæ o egzemplarz Nowego Testamentu i o kasetê
magnetofonow¹ z muzyk¹ chrze�cijañsk¹?
Chcia³bym porozmawiaæ, choæ listownie, z kim� z Waszego zespo³u.

Wiêzieñ z pó³nocnej Polski

Dziêkujemy za list i otrzyman¹ ksi¹¿eczkê pt. �Zyskiem sta³o siê dla
mnie cierpienie�. Wiele siê nauczyli�my z tej lektury o ¿yciu dziecka
Bo¿ego w ró¿nych do�wiadczeniach, jakie niesie ¿ycie.
W naszych modlitwach dziêkujemy Bogu za audycje TWR z Wroc³awia.
S³uchamy Was regularnie na falach �rednich o 22.15. Ka¿de spotkanie
z Wami prowadzi nas do Biblii i do obecno�ci Boga, o¿ywia nasz¹ wiarê
i weryfikuje nasze ¿ycie w na�ladowaniu Jezusa. Cenimy sobie te¿ bar-
dzo listy Siostry Eriki, które s¹ dla nas duchowym zbudowaniem.

Wierz¹ca rodzina ze wschodniej Polski

Dziêkujê serdecznie za list i p³ytê z audycjami TWR. To, ¿e korespondujê
z Tob¹, uwa¿am za wielki dar od Boga. Jestem tak wdziêczny, ¿e On
postawi³ Ciebie na mojej drodze. Kiedy napisa³em Ci za co przebywam
z Zak³adzie Karnym, nie potêpi³a� mnie i nie odwróci³a� siê ode mnie.
A ja czu³em siê wtedy tak bole�nie izolowany. Ty umiesz s³uchaæ i roz-
mawiaæ ze mn¹ w naszych listach. Ceniê sobie bardzo Twoje m¹dre
rady. Nadal siedzê sam i nie wiem, kiedy to siê zmieni. Czasem mam
wra¿enie, ¿e wo³am o pomoc, jak Robinson Crusoe na bezludnej wyspie.

Wiêzieñ z pó³nocnej Polski



30

Programy nadawane  przez �Impuls� TWR Polska:

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 2008

PA�DZIERNIK

3. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

  1.10. 27:1 - 34

EWANG. £UKASZA

  2.10. Wstêp
  3.10. 1:1 - 25
  6.10. 1:26 - 55
  7.10. 1:56 - 2:17
  8.10. 2:18 - 52
  9.10. 3:1 - 38
10.10. 4:1 - 15
13.10. 4:16 - 5:11
14.10. 5:12 - 6:5
15.10. 6:6 - 49
16.10. 7:1 - 50
17.10. 8:1 - 56
20.10. 9:1 - 62
21.10. 10:1 - 42
22.10. 11:1 - 23
23.10. 11:24-12-14
24.10. 12:15 - 59
27.10. 13:1 - 35
28.10. 14:1 - 35
29.10. 15:1 - 32
30.10. 16:1 - 13
31.10. 16:14 - 31

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.

LISTOPAD

EWANG. £UKASZA

  3.11. 17:1 - 37
  4.11. 18:1 - 14
  5.11. 18:15 - 19:8
  6.11. 19:9 - 20:8
  7.11. 20:9 - 47
10.11. 21:1 - 38
11.11. 22:1 - 34
12.11. 22:35 - 65
13.11. 22:66 - 23:48
14.11. 23:49 - 24:12
17.11. 24:13 - 53

4. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

18.11. 1:1 - 16
19.11. 1:17 - 2:34
20.11. 3:1 - 4:49
21.11. 5:1 - 6:21
24.11. 6:22 - 8:8
25.11. 8:9 - 9:23
26.11. 10:1 - 36
27.11. 11:1 - 35
28.11. 12:1 - 13:33

GRUDZIEÑ

4. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

  1.12. 14:1 - 45
  2.12. 15:1 - 36
  3.12. 15:37 - 16:35
  4.12. 17:1 - 18:32
  5.12. 19:1 - 22
  8.12. 20:1 - 29
  9.12. 21:1 - 35
10.12. 22:1 - 23:13
11.12. 23:14 - 24:25
12.12. 25:1 - 27:11
15.12. 27:12 - 29:39
16.12. 30:1 - 17
17.12. 31:1 - 32:23
18.12. 32:24 - 33:56
19.12. 34:1 - 36:13

22.12. 1:1-18
23.12. 1:19-51
24.12. 2:1-25
25.12. 3:1-21
26.12. 3:22-4:20
29.12. 4:21-42
30.12. 4:43-5:18
31.12. 5:19-30

EWANG. JANA
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Rozk³ad programów na pierwszy kwarta³ 2009

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

5. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

  2.03. 13:7-14:29
  3.03. 15:1-23
  4.03. 16:1-17:13
  5.03. 17:14-19:21
  6.03. 20:1-22:29
  9.03. 23:1-24:22
10.03. 25:1-27:26
11.03. 28:1-29:28
12.03. 30:1-31:8
13.03. 31:9-34:12

KSIÊGA JOZUEGO

16.03. 1:1-8
17.03. 1:9-18
18.03. 2:1-24
19.03. 3:1-4:24
20.03. 5:1-6:20
23.03. 6:21-7:26
24.03. 8:1-9:27
25.03. 10:1-43
26.03. 11:1-14:15
27.03. 15:1-17:18
30.03. 18:1-19:51
31.03. 20:1-22:5

LUTY

EWANG. JANA

  2.02. 16:1-11
  3.02. 16:12-33
  4.02. 17:1-11
  5.02. 17:12-26
  6.02. 18:1-11
  9.02. 18:12-27
10.02. 18:28-40
11.02. 19:1-16
12.02. 19:17-40
13.02. 19:40-20:10
16.02. 20:11-31
17.02. 21:1-25

5. KSIÊGA MOJ¯ESZOWA

18.02. 1:1-38
19.02. 1:39-3:28
20.02. 4:1-40
23.02. 5:1-29
24.02. 6:1-25
25.02. 7:1-8:20
26.02. 9:1-11:32
27.02. 12:1-13:6

STYCZEÑ

EWANG. JANA

  1.01. 5:31-6:13
  2.01. 6:14-35
  5.01. 6:36-71
  6.01. 7:1-36
  7.01. 7:37-8:11
  8.01. 8:12-32
  9.01. 8:33-59
12.01. 9:1-7
13.01. 9:8-41
14.01. 10:1-21
15.01. 10:22-42
16.01. 11:1-6
19.01. 11:7-44
20.01. 11:45-12:11
21.01. 12:12-27
22.01. 12:28-13:5
23.01. 13:6-30
26.01. 13:31-14:6
27.01. 14:7-18
28.01. 14:19-15:1
29.01. 15:2-11
30.01. 15:12-27


