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Przyk³ad Dawida

Postaæ Dawida to jeden z najpiêkniejszych przyk³adów
do na�ladowania. By³ wielkim poet¹, muzykiem, wojowni-
kiem, królem. Ca³ym sercem pragn¹³ s³u¿yæ Bogu. Od nie-
go biegnie królewska linia Chrystusa. W jego psalmach za-
pisane zosta³y liczne mesjañskie proroctwa. To on zbudo-
wa³ Jerozolimê i przygotowa³ wszystko pod przysz³¹ �wi¹-
tyniê. Nie ustrzeg³ siê b³êdów. Pope³ni³ czyny niegodne,
powa¿ne przestêpstwa. Ale szczerze ich ¿a³owa³, wyzna³
winy, b³aga³ Boga o przebaczenie. By³ tylko cz³owiekiem,
grzesznikiem, jak ka¿dy z nas.

Studiuj¹c historyczne ksiêgi Starego Testamentu bêdzie-
my przypatrywaæ siê postaci Dawida, pamiêtaj¹c, ¿e jego
wielki Syn, zapowiadany Mesjasz, to Syn Boga! Tak napraw-
dê, patrz¹c na ¿ycie i czyny Dawida, spogl¹daæ bêdziemy w
stronê Chrystusa, który jest naszym Wybawc¹, zwyciêskim
Wojownikiem, zmartwychwsta³ym Panem i Królem!
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Ksiêga Sêdziów

Ksiêga Sêdziów wziê³a sw¹ nazwê od tzw. �sêdziów�, czyli przy-
wódców ludu sprawuj¹cych urz¹d rozjemczy nad pokoleniami izrael-
skimi w czasie obejmuj¹cym okres historii ̄ ydów od Jozuego do Sa-
muela. Jest to okres rozci¹gaj¹cy siê od wej�cia Izraelitów do Ziemi
Obiecanej a¿ do powstania monarchii, czyli od XIII do XI w. p.n.e.

Instytucja sêdziego z podobnym jak w Izraelu zakresem w³adzy by³a
znana i w�ród innych ludów. W narodzie izraelskim jednak, w chwilach
krytycznych, sêdziowie zdobywali autorytet wodzów. Zapewne ka¿de
plemiê izraelskie wy³ania³o wówczas spo�ród siebie jaki� autorytet roz-
jemczy, ale niektórzy sêdziowie cieszyli siê uznaniem kilku plemion.
Niew¹tpliwie powagê swoj¹ zawdziêczali oni swoim wyj¹tkowym w³a-
�ciwo�ciom charakteru i uzdolnieniom, zw³aszcza odwadze i sile fi-
zycznej, ale tajemnica ich powodzenia tkwi³a w otrzymanych przez Boga
charyzmatach. To Duch Pana zstêpowa³ na nich i dzia³aj¹c w nich
kierowa³ ich czynami a¿ do osi¹gniêcia zamierzonego celu.

Ksiêga Sêdziów ukazuje sylwetki jednej kobiety i dwunastu mê¿-
czyzn, pe³ni¹cych funkcjê sêdziego w ró¿nych okresach czasu i za-
zwyczaj na ograniczonym terenie. Autorytet ¿adnej z tych postaci nie
jest choæby zbli¿ony do autorytetu takich przywódców ca³ego narodu
izraelskiego jak Moj¿esz czy Jozue. Zasiêg w³adzy sêdziów i ich mo¿li-
wo�ci oddzia³ywania na lud izraelski by³y ograniczone. Zazwyczaj
dotyczy³y tylko jednego, lub co najwy¿ej kilku plemion.

Autor
Autor Ksiêgi Sêdziów jest nieznany. Najprawdopodobniej ¿y³ on

w czasach królewskich, uporz¹dkowanych i spokojnych, a wiêc za
czasów Dawida lub Salomona. Wskazuje na to jego wypowied�, po-
wtórzona w Ksiêdze kilkakrotnie, m.in. w 17 r. 6 w. i 21 r. 25 w.:
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�...za dni owych nie by³o króla w Izraelu i ka¿dy czyni³ to, co by³o
s³uszne w jego oczach.�

Temat
�UPADEK I WYZWOLNIENIE� - tak najkrócej mo¿na zdefi-

niowaæ temat Ksiêgi Sêdziów.
1) Odstêpstwo od Boga prowadzi do upadku cz³owieka i ca³ego narodu.
2) Pe³ne zdumiewaj¹cego mi³osierdzia dzia³anie Boga przynosi ocalenie.
To g³ówne prawdy, które poznajemy, studiuj¹c Ksiêgê Sêdziów.

Lud izraelski wkroczy³ do Ziemi Obiecanej z wielkimi nadziejami
i z ogromnymi oczekiwaniami co do - wydawa³oby siê - chwalebnej
przysz³o�ci. I nasze oczekiwania, obserwatorów czterdziestoletnich
zmagañ Izraelitów na pustyni, id¹ w tym kierunku, ¿e teraz, po latach
niepowodzeñ, ale te¿ i po do�wiadczeniu wielu potê¿nych, cudow-
nych dzie³ Bo¿ych, lud izraelski zazna pokoju i bêdzie prowadzi³ ¿ycie
cechuj¹ce siê wysokim poziomem moralno�ci, kultury, a przede wszyst-
kim wysokim poziomem duchowo�ci, bogobojno�ci. Niestety, Izraeli-
ci zawodzili Boga, upadali i w efekcie ponosili klêskê za klêsk¹. Ich
powodzenie zale¿a³o wy³¹cznie od wierno�ci wobec Pana.

Bóg da³ Izraelowi Ziemiê Kanaan jako wieczne dziedzictwo i dla-
tego obowi¹zkiem Izraela by³o broniæ tych posiad³o�ci za wszelk¹
cenê, broniæ nie tylko przed wrogami o�ciennymi, ale i przed najwiêk-
szym wrogiem wewnêtrznym - ba³wochwalstwem. Tolerowanie kul-
tu cudzych bogów na ziemi danej Izraelitom przez jedynego prawdzi-
wego, ¿ywego Boga, by³o blu�nierstwem.

G³ówne przes³anie
Ksiêga Sêdziów formu³uje filozofiê historii, widzian¹ z Bo¿ej per-

spektywy, z Bo¿ego punktu widzenia. Mo¿na j¹ zdefiniowaæ s³owami
wyjêtymi z Biblii, z Ksiêgi Przypowie�ci, gdzie w 34 wierszu rozdzia³u
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14 czytamy: �Sprawiedliwo�æ wywy¿sza naród, a czyn haniebny na-
rody pomniejsza�.

Po �mierci Jozuego nie by³o w�ród Izraelitów przywódcy, który by
móg³ zast¹piæ Jozuego tak, jak Jozue zast¹pi³ Moj¿esza. Nast¹pi³ okres
teokracji. Ludem izraelskim pragn¹³ kierowaæ bezpo�rednio sam Bóg.
Izraelici odwrócili siê jednak od Boga, niewidzialnego Wodza! St¹d czy-
tamy w ksiêdze kilkakrotne bolesne stwierdzenie: �...za dni owych nie
by³o króla w Izraelu i ka¿dy czyni³ to, co by³o s³uszne w jego oczach.�

Zamiast ci¹g³ego, stopniowego rozwoju, nastêpowa³a uporczywa,
niszcz¹ca degradacja narodu. Ci¹gle powtarza³y siê upadki, wynika-
j¹ce z odstêpstwa i mimo, ¿e Bóg ze swego mi³osierdzia podnosi³
i ratowa³ lud, degradacja Izraela postêpowa³a, ci¹gle i ci¹gle.

Mo¿emy dostrzec w losach Izraela jak gdyby ko³o historii, z powta-
rzaj¹cymi siê wydarzeniami, nastêpuj¹cymi po sobie z ¿elazn¹ konse-
kwencj¹. Na pocz¹tku widzimy naród ¿yj¹cy zgodnie z Bo¿ymi polece-
niami, s³uchaj¹cy Bo¿ego g³osu i postêpuj¹cy zgodnie z Bo¿¹ wol¹.

Potem w czynach ludu pojawia siê z³o. Ludzie zapominaj¹ o Bogu.
Ka¿dy czyni to, co uwa¿a za s³uszne. Goni za tym, co wydaje siê
sprawiaæ mu przyjemno�æ. To prowadzi do zniewolenia. Nastêpuj¹
kryzysy spo³eczne i polityczne, powstania i wojny. Nadchodzi niewo-
la, ca³kowity upadek, poni¿enie.

Wtedy naród zaczyna na powrót wo³aæ do Boga. Poni¿ony, upodlo-
ny zwraca siê ku Bogu. Pokutuje. Bóg wzbudza w�ród ludu obroñcê,
sêdziego. W efekcie jego dzia³ania nastêpuje wyzwolenie. Obdarzo-
ny charyzmatami przywódca pokonuje wrogów.

Oswobodzony i przebudzony naród s³ucha g³osu Boga. ̄ yje przez
jaki� czas zgodnie z Bo¿ymi poleceniami. Ale wkrótce w postêpowa-
niu ludzi pojawia siê z³o. Ludzie zapominaj¹ o Bogu. Zaczynaj¹ postê-
powaæ wed³ug swoich, egoistycznych pobudek. To powoduje, ¿e staj¹
siê niewolnikami swoich pragnieñ i ¿¹dz. Nie licz¹ siê z pragnieniami
innych. Nastêpuj¹ niepokoje i kryzysy. Wybuchaj¹ wojny. Ca³e naro-
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dy upadaj¹, dostaj¹ siê do niewoli, zostaj¹ upokorzone i poni¿one. Wtedy
zaczynaj¹ znowu szukaæ Boga, wo³aj¹ do Niego, okazuj¹ skruchê...

Tak toczy siê historia. Nie tylko historia Izraela. Nie tylko historia
innych narodów o których pisze Biblia. Tak¹ prawid³owo�æ dostrze-
gamy w ogóle w historii ludzko�ci.

I nasz naród nie jest tu wyj¹tkiem. Powtarzaj¹ siê w naszej trudnej
polskiej historii te same b³êdy. Oddaje to znane przys³owie: �historia lubi
siê powtarzaæ�. Je�li przeanalizujemy historiê naszego narodu g³êbiej,
zauwa¿ymy w niej te same mechanizmy, które determinowa³y historiê
narodów biblijnych, zgodnie z tym jak ukazuje to Ksiêga Sêdziów.

Wielki starotestamentowy prorok Izajasz tak¿e ukazuje Bo¿e spoj-
rzenie na historiê, definiuje filozofiê historii tak, jak widzi j¹ Bóg. Iza-
jasz wyró¿nia trzy g³ówne etapy historii narodów, trzy kroki prowa-
dz¹ce do upadku.

1. Najpierw nastêpuje odstêpstwo - duchowe oddalenie siê od Boga.
2. Powoduje to moraln¹ degradacjê, upadek kultury i gospodarki

ca³ego kraju.
3. W efekcie kszta³tuje siê polityczna anarchia, nastêpuje osta-

teczna klêska, popadniêcie w niewolê, utrata niepodleg³o�ci,
a nawet unicestwienie pañstwowo�ci i to¿samo�ci narodowej.

W historii wielu narodów, i staro¿ytnych i nowo¿ytnych, w historii
narodów nam wspó³czesnych, a tak¿e w naszej, polskiej historii, mo-
¿emy dostrzec potwierdzenie tej prawid³owo�ci.

Pocz¹tkiem upadku cz³owieka i ca³ych narodów jest odstêpstwo,
oddalenie siê od Boga. Powrót do Boga jest jedynym ratunkiem, je-
dyn¹ nadziej¹ na ocalenie.

Struktura Ksiêgi Sêdziów
I. Wprowadzenie w epokê sêdziów. rozdzia³y 1 i 2

1. Opis sytuacji po �mierci Jozuego.
2. Pierwszy opis �cyklu historycznego� epoki sêdziów.
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II. Obrazy z dziejów sêdziów. rozdzia³y 3 - 16

Pierwsze odstêpstwo: pobici przez króla Mezopotamii, uwolnieni dziê-
ki Otnielowi. r. 3, 1 - 11

Drugie odstêpstwo: pobici przez Moabitów, uwolnieni dziêki Ehu-
dowi i Szamgarowi. r. 3, 12 - 31

Trzecie odstêpstwo: pobici przez Jabina, króla Kanaanu, uwolnieni
dziêki Deborze i Barakowi. r. 4, 1- 5, 31

Czwarte odstêpstwo: pobici przez Madianitów, uwolnieni dziêki Ge-
deonowi. r. 6, 1 - 8, 32

Pi¹te odstêpstwo: wojna domowa, uwolnienie dziêki Abimeleko-
wi, Toli, i Jairowi. r. 8, 33 - 10, 5

Szóste odstêpstwo: pobici przez Filistyñczyków i Ammonitów,
uwolnieni dziêki Jefte, Ibsanowi, Elonowi, Ab-
donowi. r. 10, 6 - 12, 15

Siódme odstêpstwo: pobici przez Filistyñczyków, czê�ciowo uwol-
nieni dziêki Samsonowi. r. 13 - 16

III. Skutki panowania sêdziów: r. 17 - 21
1. Odstêpstwo religijne (�wi¹tynia) r. 17 i 18
2. Upadek moralny (rodzina) r. 19
3. Anarchia polityczna (naród) r. 20 i 21

Z listów s³uchaczy...

Dziêkujê bardzo za otrzymany list i literaturê. Jest bardzo dobra
i na czasie. Napisa³em kilka nowych wierszy i przesy³am je wam.
Przesy³am tak¿e materia³y, kilka zak³adek, pocztówek do wys³a-
nia na 2009 rok oraz pismo chrze�cijañskie. ¯yczê wiele b³ogo-
s³awieñstw w dziele i pracy dla Pana.

List od s³uchacza z Polski wschodniej
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Ksiêga Rut

Autor i czas powstania ksiêgi
Ksiêga Rut zosta³a napisana, a raczej opracowana przez niezna-

nego nam autora, który uj¹³ w formê literack¹ opowiadanie ludowe,
siêgaj¹ce okresu monarchii. Opowiadanie to powsta³o w czasach
panowania królów w Izraelu, a jego akcja toczy siê w okresie, gdy
Izraelem rz¹dzili sêdziowie.

Najbardziej prawdopodobny okres powstania ksiêgi w jej obec-
nym kszta³cie to koniec V lub pocz¹tek IV wieku p. n. e. Znalaz³a siê
ona w liturgii synagogalnej, zaliczona do piêciu ksi¹g �wi¹tecznych;
czytano j¹ w �wiêto Tygodni, czyli w Piêædziesi¹tnicê. W kanonie
chrze�cijañskim umieszczono j¹ w�ród wczesnych ksi¹g historycz-
nych, bior¹c pod uwagê to, ¿e opowiada o wydarzeniach dziej¹cych
siê w czasach, gdy w Izraelu rz¹dzili sêdziowie.

Przes³anie Ksiêgi Rut
Nazwa tej króciutkiej ksiêgi Starego Testamentu wywodzi siê od

imienia g³ównej bohaterki.
Rut wspomniana jest te¿ w Nowym Testamencie. Wymienia j¹

ewangelista Mateusz, jako jedn¹ z czterech kobiet w rodowodzie
Chrystusa. I w³a�nie dziêki historii Rut dowiadujemy siê, w jaki spo-
sób wywodzi siê z pokolenia Judy królewska linia genealogiczna Da-
wida i jego potomka - Jezusa. Niektórzy komentatorzy Biblii uwa¿aj¹
nawet, ¿e to by³ g³ówny cel napisania Ksiêgi Rut. Ale ksiêga ta ma
nam o wiele wiêcej do powiedzenia, ni¿ tylko wyrysowanie rodowo-
du Chrystusa.

Ksiêga Rut zawiera opowiadanie o dziejach pewnej rodziny judz-
kiej z Betlejem, która wyrusza �za chlebem� do Moabu i rozpoczyna
¿ycie na emigracji. Ale ¿ycie to jest napiêtnowane tragicznymi wyda-
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rzeniami i nie trwa d³ugo. Po �mierci mê¿a i dwóch synów matka
rodziny, Noemi, wraz ze swoj¹ synow¹ Rut powraca do Betlejem. Po
pe³nej niezwyk³ych i wzruszaj¹cych wydarzeñ historii krewny Noemi,
Boaz, po�lubia Rut, a z ich zwi¹zku rodzi siê Obed, dziadek Dawida.

W piêknej historii mi³o�ci Rut i Boaza dostrzec mo¿na zapowied�
poselstwa ewangelii. Boaz po�lubi³ Rut na zasadzie tzw. prawa lewi-
ratu, czyli prawa wykupu. Sta³ siê dla Rut wykupicielem. Po�lubi³ j¹
jednak nie tylko ze wzglêdu na powinno�ci wynikaj¹ce z prawa Bo-
¿ego, ale tak¿e dlatego, ¿e j¹ pokocha³. W postaci Rut dostrzegamy
archetyp Ko�cio³a, a w postaci Boaza archetyp Chrystusa. Jezus jest
wykupicielem Ko�cio³a, tak, jak Boaz by³ wykupicielem Rut.

Ko�ció³ czêsto przyrównywany jest w Biblii do panny m³odej,
a Chrystus do kochaj¹cego j¹ pana m³odego.Ten wspania³y obraz wy-
rysowany jest tak¿e w Ksiêdze Rut. Ta niepozorna, maleñka ksiêga,
zaliczana do wczesnych ksi¹g historycznych kanonu biblijnego, jest
obok proroczej ksiêgi wielkiego ewangelisty Starego Testamentu, Iza-
jasza, najwyra�niejsz¹ zapowiedzi¹ nadej�cia Mesjasza - Odkupiciela.

Ksiêga Rut zawiera tak¿e wiele innych, bardzo wa¿nych tre�ci
nauczaj¹ch. Mówi o tym, ¿e Bóg opiekuje siê ka¿dym, kto poddaje siê
jego kierownictwu, zachêca do pos³uszeñstwa, pracowito�ci i staran-
nego wype³niania swoich obowi¹zków. Rysuje obraz serdecznych sto-
sunków rodzinnych, opartych o wzajmne zrozumienie, wzajemn¹ tro-
skê i mi³o�æ. Zawiera pochwa³ê stanu wdowiego, ukazuje wzorcowe
relacje pomiêdzy synow¹ i te�ciow¹, rzuca snop �wiat³a na problem
ma³¿eñstw mieszanych.

To, ¿e Rut, Moabitka, zosta³a ¿on¹ Izraelity z pokolenia Judy, i ¿e
z tego zwi¹zku narodzi³ siê Obed, ojciec Jessego, dziadek Dawida,
ma ogromne znaczenie równie¿ dla nas. Ju¿ w samej genealogii
Jezusa widzimy bowiem sygna³, ¿e przyszed³ On nie tylko po to,
¿eby odkupiæ Izrael, ale by staæ siê Zbawicielem i Panem wszyst-
kich narodów.
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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

Struktura Ksiêgi Rut
Ksiêga Rut jest bardzo krótk¹ ksiêg¹, sk³ada siê z czterech rozdzia-

³ów, bardzo lapidarnie opowiadaj¹cych historiê tej niezwyk³ej kobiety.
Strukturê tej ksiêgi mo¿na przedstawiæ na ró¿ne sposoby, ale naj-

bardziej przejrzysty i najlepiej przystaj¹cy do tre�ci podzia³ przedsta-
wia siê nastêpuj¹co:

Pierwsza czê�æ - W ziemi Moabu rozdzia³ 1
(poza ziemi¹ obiecan¹)

Druga czê�æ - Na polu Boaza rozdzia³ 2
(w ziemi obiecanej)

Trzecia czê�æ - Na klepisku Boaza rozdzia³ 3
(coraz bli¿ej wykupiciela)

Czwarta czê�æ - W domu Boaza rozdzia³ 4
(w Bo¿ej rodzinie)

Z listów s³uchaczy...
Pokój wam od Boga, drodzy przyjaciele. Dziêkujê wam bardzo
za przes³an¹ broszurê "Wêdrówka przez Bibliê" i mam nadziejê,
¿e bêdê j¹ otrzymywa³ tak¿e w przysz³o�ci. Je�li wam nie sprawi
trudno�ci, prze�lijcie mi proszê tak¿e pie�ni chrze�cijañskie, po-
niewa¿ dla mnie niewidomego otrzymanie czego� w postaci d�wiê-
kowej jest bardzo wa¿ne. ¯yczê wam wszystkiego najlepszego i
samych sukcesów w pracy na niwie Bo¿ej.

List od s³uchacza ze Lwowa (Ukraina)
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Dzieje Apostolskie

Wstêp
Jezus Chrystus jest centraln¹ postaci¹ Biblii, zarówno Nowego

jak i Starego Testamentu. Widzimy to, gdy studiujemy wspólnie kolej-
ne ksiêgi biblijne. Dostrzegamy postaæ Jezusa nie tylko w czasie spo-
tkañ po�wiêconych Ewangelii. Nieustannie �ledzimy nakre�lony Bo-
¿ym palcem obraz zbawienia cz³owieka, obraz który mogliby�my za-
tytu³owaæ najkrócej: �Bóg z nami�.

Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam! By³ zapowia-
dany przez proroków, przyszed³ do nas w okre�lonym w Bo¿ym pla-
nie czasie i przebywa z nami ju¿ nieustannie. W jaki sposób to siê
dzieje? Jak to jest mo¿liwe?

Jezus przyszed³ na ziemiê w czasie zaplanowanym przez Boga
Ojca i by³ to okre�lony moment w historii ludzko�ci. Od tej w³a�nie
chwili liczymy bieg ery nowo¿ytnej, jak mówimy, naszej ery. Jest to,
z Bo¿ego punktu widzenia, era ³aski. Jezus Chrystus, Zbawiciel �wia-
ta zmar³, nios¹c na krzy¿ winy wszystkich grzeszników, a potem po-
wsta³ z martwych, otwieraj¹c nam wszystkim na nowo dostêp do
Boga Ojca, �wiêtego Boga Stwórcy.

Ka¿demu, kto uwierzy³ w Chrystusa, dane jest prawo przynale¿-
no�ci do Bo¿ej rodziny, Bo¿ego ludu. Chrystus wszystkim, którzy Mu
zaufali, obieca³ co� bardzo szczególnego. Obieca³, ¿e nigdy nas nie
opu�ci. Gdy odchodzi³ z ziemi, ¿egnaj¹c siê ze swoimi uczniami, za-
pewni³ ich, ¿e wkrótce powróci, ¿e nie zostawi ich sierotami.
W dziesiêæ dni po wst¹pieniu Jezusa do nieba na ziemiê zst¹pi³ Duch
�wiêty. W ten sposób spe³ni³a siê obietnica Chrystusa. J e z u s bo-
wiem, D u c h � w i ê t y i niebiañski O j c i e c, to trzy osoby jednego,
jedynego, ¿ywego Boga, który nam siê objawi³ i który pragnie prowa-
dziæ nas przez ¿ycie.
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Jak to siê dzieje? Jak to siê zaczê³o? W³a�nie o tym opowiada
niezwykle interesuj¹ca ksiêga biblijna, zwana Ksiêg¹ Dziejów Apo-
stolskich.

Temat ksiêgi
Tytu³ ksiêgi, �Dzieje Apostolskie� mo¿e wprowadziæ nas w b³¹d.

Wprawdzie w pierwszych rozdzia³ach tej ksiêgi pojawiaj¹ siê aposto-
³owie, jako grupa wspólnie dzia³aj¹cych ludzi, ale tylko o Piotrze do-
wiadujemy siê czego� wiêcej, choæ i on nie jest traktowany jako po-
staæ centralna, nie wiemy co dzia³o siê z nim po Soborze Apostolskim,
ani jak zakoñczy³o siê jego ¿ycie.

Równie¿ sylwetka Paw³a, którego dzia³alno�æ i podró¿e misyjne
wype³niaj¹ drug¹ czê�æ ksiêgi, nie jest ujêta od strony biograficznej.
Nie znajdziemy tu opisu wielu istotnych wydarzeñ z ¿ycia Paw³a, o któ-
rych aposto³ wspomina w swoich listach. Nie mamy te¿ relacji z za-
koñczenia procesu Paw³a, nie dowiadujemy siê niczego o okolicz-
no�ciach �mierci aposto³a narodów.

Dzieje Apostolskie nie s¹ wiêc dziejami aposto³ów, nie s¹ histori¹
¿ycia najbli¿szych uczniów Jezusa. S¹ ksiêg¹ opisuj¹c¹ pochód Ewan-
gelii przez �wiat. To jest zasadniczy temat Dziejów. I w obliczu tak
wielkiej sprawy wszystkie ludzkie �narzêdzia�, nawet aposto³owie,
trac¹ swoj¹ wa¿no�æ.

Jest to prawdziwie biblijne podej�cie! Zupe³nie tak samo Stary
Testament nie wykazuje ¿adnego zainteresowania oddawaniem ho³-
du ludzkim bohaterom.

Autor i jego g³ówny cel
Tak naprawdê, chodzi o Boga i o Jego wielkie dzie³o.
W³a�nie to, w jaki sposób, za Bo¿¹ spraw¹, Ewangelia rozprze-

strzeni³a siê na ca³y �wiat, chcia³ opisaæ autor Dziejów Apostolskich,
£ukasz, autor trzeciej ewangelii.
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£ukasz, lekarz i towarzysz podró¿y aposto³a Paw³a, zrozumia³, za
spraw¹ Ducha �wiêtego, ¿e czym� najwa¿niejszym, zadaniem na te-
raz, jest opisanie dzia³ania, zmierzaj¹cego do rozprzestrzenienia ewan-
gelii. Tak, aby, zataczaj¹c coraz szersze krêgi, dotar³a od Jerozolimy
a¿ po krañce ziemi.

Sam Jezus zapowiedzia³, ¿e tak siê stanie, mówi¹c: �Bêdzie g³o-
szona ta ewangelia o Królestwie po ca³ej ziemi na �wiadectwo wszyst-
kim narodom...�.

W ci¹gu prawie dwóch tysiêcy lat historii Ko�cio³a sta³o siê to
wszystko oczywiste, jednak dla £ukasza by³o to odkryciem nowym.
£ukasz zrozumia³, ¿e Jezus nadal naucza i dzia³a przez Ducha �wiê-
tego w aposto³ach i innych �wiadkach i ¿e jest to jak gdyby dalszy
ci¹g historii, któr¹ opisa³ w swojej ewangelii. Zrozumia³, ¿e trzeba te
dalsze wydarzenia zapisaæ i przedstawiæ, i w ten sposób mo¿emy
widzieæ i w pe³ni zrozumieæ jak rodzi³ siê Ko�ció³ chrze�cijañski.

Charakterystyka ksiêgi
Dzieje Apostolskie s¹ ksiêg¹ historyczn¹, bo opisuj¹ wydarzenia

które mia³y miejsce w okre�lonym przedziale historii, nie s¹ jednak
dzie³em historycznym w �cis³ym tego s³owa znaczeniu. Zamiarem
£ukasza nie by³o bowiem nakre�lenie obiektywnej historii. Czasem
ca³e wa¿ne okresy historii rozwoju Ko�cio³a £ukasz opisuje jednym
zdaniem, a poszczególne wydarzenia, wydawa³oby siê nie tak wa¿ne,
relacjonuje szeroko. Na przyk³ad trwaj¹cej dwa lata, bogatej pracy
ap. Paw³a w Efezie po�wiêca £ukasz zaledwie trzy wiersze, a rozru-
chom z³otników - a¿ 18. £ukasz wybiera fakty z ogromnej obfito�ci
materia³u. Zamiast relacjonowaæ przebieg kolejnych wydarzeñ ra-
czej prowadzi nas ku prze¿ywaniu spraw na podstawie plastycznie
odmalowanych szczegó³ów.

Autor Dziejów Apostolskich ma na celu �zbudowanie� swoich czy-
telników. Chce ich podnie�æ na duchu i umocniæ w wierze. To �budo-
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wanie� opiera siê jednak na faktach autentycznych, historycznych,
opiera siê na rzeczywistym dzia³aniu Boga.

Cel Dziejów Apostolskich, obok �budowania�, mo¿emy widzieæ
tak¿e w bronieniu m³odego chrze�cijañstwa przed pañstwem rzym-
skim. St¹d £ukasz podkre�la np. fakt, ¿e Pawe³ by³ obywatelem Rzy-
mu i ¿e rzymscy urzêdnicy, oficerowie, po bli¿szym poznaniu aposto³a
odnosili siê do niego z ¿yczliwo�ci¹ i szacunkiem, opowiadaj¹c siê za
jego uwolnieniem.

W³a�ciwie £ukasz sam okre�la g³ówny cel dwóch napisanych przez
siebie ksi¹g: trzeciej ewangelii i Dziejów. Dedykuj¹c je nieznanemu
nam Teofilowi wyznaje: piszê je: �...aby� upewni³ siê w prawdziwo�ci
nauki, jak¹ odebra³e��.

W tym celu spisa³ £ukasz swoj¹ ewangeliê, a kiedy zrozumia³, ¿e
historia przebywania Jezusa z uczniami nie koñczy siê z chwil¹ wnie-
bowst¹pienia Pana, ale trwa nadal w swoim w³asnym pochodzie przez
�wiat, i on pisa³ dalej dla tego samego cz³owieka i w tym samym celu.
Dlatego pisa³ tak, jak pisa³, nie jako such¹, obiektywn¹ historiê pier-
wotnego chrze�cijañstwa, i nie jako historiê ¿ycia i dzia³alno�ci apo-
sto³ów, ale jako �wiadectwo niezwyk³ej drogi, jak¹ Ewangelia prze-
wêdrowa³a od Jerozolimy, przez Samariê, Antiochiê, Azjê Mniejsz¹,
Macedoniê i Grecjê, a¿ do stolicy ówczesnego �wiata - Rzymu.

Struktura ksiêgi
G³ównym celem napisania przez £ukasza Dziejów Apostolskich

jest ukazanie pochodu Ewangelii przez �wiat i z tym zwi¹zana jest
struktura tej ksiêgi.

Na pocz¹tku aposto³owie otrzymuj¹ wielkie zadanie: �bêdziecie
mi �wiadkami w Jerozolimie i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañ-
ce ziemi�. Te s³owa Jezusa zapisane s¹ na pocz¹tku ksiêgi i ca³e
Dzieje opowiadaj¹ o realizacji tego zadania. Nie dokonuje siê ono
dziêki planowemu postêpowaniu aposto³ów, ale tylko i wy³¹cznie przez
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stopniowy rozwój wydarzeñ, przez dzia³anie ustalone i kierowane przez
samego Jezusa. Akcja ta przebiega w trzech etapach, które nie na-
stêpuj¹ jednak jeden po drugim, ale zazêbiaj¹ siê o siebie.

1. Pierwszy etap, objêty opisem w pierwszych siedmiu rozdzia-
³ach Dziejów, ukazuje nam aposto³ów, jako ��wiadków Jezusa w Je-
rozolimie�, a¿ po czasy pierwszego mêczennika , Szczepana, którego
krew pola³a siê w Jerozolimie.Szczepan jest jednak cz³owiekiem, który
kieruje swój wzrok dalej, poza Jerozolimê, ku szerokim horyzontom.

2. Wywo³ane przez jego �mieræ prze�ladowania doprowadzaj¹ w
drugim okresie, opisanym w rozdzia³ach 8 - 12 , do wype³nienia zada-
nia ��wiadków Jezusa w Judei i Samarii�. Ewangelia opuszcza ramy
judaizmu, wychodzi na zewn¹trz, �wiat staje przed ni¹ otworem. Jej
wp³ywem objêci zostaj¹ nie tylko ludzie w Samarii, ale równie¿ przy-
bysz z dalekiej Etiopii, a tak¿e pierwsza grupa pogan, Korneliusz i je-
go bliscy w Cezarei.

Poprzez Cypr Ewangelia dociera do Antiochii, gdzie powstaje nowe
jej centrum. Krzewicielami tego ruchu nie s¹ aposto³owie w �cis³ym
znaczeniu tego s³owa. Mimo to, Piotr pozostaje nadal cz³owiekiem
o najwy¿szym autorytecie, a aposto³owie wywieraj¹ decyduj¹cy
wp³yw w Samarii i Antiochii. W ten sposób pierwszy etap, jerozolim-
ski, zazêbia siê z drugim, etapem Samarii i Antiochii, a tak¿e ju¿ z trze-
cim, etapem rozszerzania siê Ewangelii na ca³y �wiat.

3. Ten trzeci okres opisany jest w rozdzia³ach 13 - 28, ale ju¿
wcze�niej, w dziewi¹tym rozdziale czytamy o nawróceniu siê Saula
z Tarsu, przysz³ego aposto³a narodów, Paw³a. Ten etap, w którym
realizowane s¹ s³owa Jezusa: �bêdziecie mi �wiadkami a¿ po krañce
ziemi�, zostaje znowu zespolony z etapem pierwszym, w czasie
Soboru Apostolskiego, opisanego w rozdziale 15, i w czasie poby-
tu ap. Paw³a w Jerozolimie, zrelacjonowanego w rozdzia³ach 21 -
23. Jerozolima nadal ma znaczenie decyduj¹ce, mimo, ¿e na hory-
zoncie ukazuje siê ju¿ Rzym.
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Widzimy wiêc, ¿e trzy etapy rozszerzania siê Ewangelii od pocz¹t-
ku siê zazêbia³y i ¿e wydarzenia w Jerozolimie, Samarii i w najdal-
szych czê�ciach ówczesnego �wiata mia³y wzajemny na siebie wp³yw.

Ksiêgê Dziejów Apostolskich mo¿na tak¿e podzieliæ na dwie za-
sadnicze czê�ci:
A. Dzia³alno�æ w Jerozolimie i Palestynie,

Piotr jako g³ówna postaæ          (rozdzia³y 1 - 12)
B. Dzia³alno�æ od Antiochii po Rzym,

Pawe³ jako postaæ g³ówna        (rozdzia³y 13 - 28)
Oczywi�cie i w tym przypadku obydwie te czê�ci nie s¹ ostro

rozgraniczone, ale zazêbiaj¹ siê. To, co siê dzieje w Jerozolimie, ma
wp³yw na wydarzenia w ca³ym cywilizowanym �wiecie, a z drugiej
strony, to co dzieje siê w Antiochii, Koryncie, Efezie, czy Rzymie,
wp³ywa na sytuacjê w Jerozolimie. I dzisiaj wydarzenia w ró¿nych
geograficznych czê�ciach Ko�cio³a oddzia³ywuj¹ na siebie wzajemnie,
kszta³tuj¹c wizerunek ca³ego Ko�cio³a Jezusa Chrystusa na �wiecie.

To Duch �wiêty, Duch Chrystusowy porusza serca ludzi w ró¿-
nych rejonach �wiata, i tam, gdzie znajduje otwarte ludzkie serca,
sprawia o¿ywienie i przebudzenie duchowe. Sam Jezus, poprzez Du-
cha �wiêtego, prowadzi nieustannie swój Ko�ció³ ku czasom koñca,
troszcz¹c siê o jego rozwój. Oby�my i my znajdowali siê w o¿yw-
czym nurcie Jego dzia³ania.

Z listów s³uchaczy...

Droga redakcjo, piszê do was poniewa¿ chcê wam bardzo ser-
decznie podziêkowaæ za listy i za ca³¹ wasz¹ pracê w Trans World
Radio. Niech wam Bóg wynagrodzi wasz trud i wszystko co robi-
cie. Do³¹czam do tego listu parê kartek, ¿eby�cie mieli do posy-
³ania dla innych s³uchaczy, wiê�niów i tym podobnych. Dziêkujê
bardzo. Niech Pan was strze¿e i zachowuje.

List od  s³uchaczki z po³udniowej Polski
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Ksiêgi Samuela

Informacje ogólne
Z sze�ciu biblijnych ksi¹g historycznych Izraela najbardziej znana

jest Pierwsza Ksiêga Samuela. Opowie�æ o powo³aniu do s³u¿by
ma³ego Samuela, czy opowie�æ o walce Dawida z Goliatem, poznaje-
my zazwyczaj ju¿ we wczesnym dzieciñstwie.

G³ówn¹ postaci¹ dwóch pierwszych ksi¹g historycznych ST jest
Samuel. On jest ich autorem, a ukoñczyli je prawdopodobnie prorocy
Natan i Gad.Pierwotnie, w tek�cie oryginalnym, Pierwsza i Druga
Ksiêga Samuela stanowi³y jedn¹ ksiêgê. Jej podzia³u na dwie czê�ci
dokona³a Septuaginta.

Pierwsza Ksiêga Samuela przedstawia nam historiê Izraela od
czasów Helego do wst¹pienia na tron Dawida. Samuel, ostatni z Sê-
dziów, nie jest jedyn¹ g³ówn¹ postaci¹ obu ksi¹g. Pierwsza Ksiêga
Samuela opisuje tak¿e dzieje pierwszego króla Izraela, Saula.

Druga Ksiêga Samuela jest natomiast po�wiêcona Dawidowi,
jego panowaniu, rozwojowi monarchii Dawidowej, kszta³towaniu
siê królestwa i wzrostowi jego potêgi militarnej. Postaæ Dawida
jest tu przedstawiona na tle jego zwyciêskich walk wewnêtrznych
i zewnêtrznych. Dawid jest b³ogos³awionym przez Boga, prawdzi-
wym teokratycznym monarch¹, nie pozbawionym jednak s³abo�ci
i upadków.

Druga Ksiêga opisuje zawarcie przez Boga przymierza z potom-
stwem Dawida i powierzenie mu panowania nad narodem izraelskim.
W tym sensie historia Dawida nabiera cech prorockich; rozpoczyna
ona d³ug¹ drogê ku wype³nieniu zbawczego planu Bo¿ego w wielkim
potomku Dawida, Jezusie Chrystusie.
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Poselstwo ksiêgi
Chocia¿ Ksiêgi Samuela s¹ ksiêgami historycznymi, w bardzo barw-

nym opisie przedstawiaj¹ nam ca³¹ prawdê o ¿yciu. Szczególnie wiele
dowiadujemy siê tu o znaczeniu modlitwy w naszym ¿yciu, o wa¿no�ci
i mocy ustawicznej modlitwy we wszelkich ¿yciowych do�wiadczeniach.

Kluczem do zrozumienia poselstwa Pierwszej Ksiêgi Samuela jest
znaczenie imienia Samuela oraz czêste wystêpowanie s³ów: �modli-
twa�, �b³agaæ�, �modliæ siê�, �prosiæ�. Zdumiewaj¹ce jest nasycenie
tej ksiêgi modlitw¹. Mog³aby ona stanowiæ rozprawê o modlitwie; za-
wiera wiele ¿yciowych przyk³adów modlitwy. Imiê �Samuel� oznacza
dos³ownie �Bóg wys³ucha³� i stanowi pami¹tkê wys³uchanej modlitwy.
Znajdujemy w tej ksiêdze modlitwê na ka¿dy czas. Dlatego mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e jej my�l¹ przewodni¹ jest znaczenie modlitwy i jej mocy
objawiaj¹cej siê w ka¿dej chwili ¿ycia wierz¹cego cz³owieka:
1. Bóg podarowa³ Annie Samuela w odpowiedzi na jej m o d l i t w ê.
2. Izrael odnosi³ zwyciêstwa dziêki m o d l i t w i e Samuela.
3. Samuel szuka³ Pana w m o d l i t w i e, gdy Izrael odrzuci³ Boga,

jako swego króla i za¿¹da³ ziemskiego w³adcy.
4. Bóg m o d l ¹ c e m u s i ê Samuelowi objawia³ swoje tajemnice.
5. Samuel podkre�la, ¿e Izrael, n i e mo d l ¹ c s i ê, pope³nia grzech.
6. Gdy w wyniku swego niepos³uszeñstwa zostaje odrzucony Saul,

jedn¹ z najtragiczniejszych tego faktu konsekwencji jest to, ¿e Bóg
go n i e s ³ u c h a. Widzimy wiêc, jak bardzo wa¿n¹ rolê w ¿yciu
ka¿dego cz³owieka odgrywa rozmowa z Bogiem - modlitwa.

Pierwsza Ksiêga Samuela jest tak¿e bogata w pouczenia:
1. Ukazuje cierpienia, jakie niesie z sob¹ wielo¿eñstwo.
2. Przedstawia niebezpieczeñstwa, które mog¹ wynikaæ ze zbytniej

pob³a¿liwo�ci ojca.
3. Ostrzega przed praktykowaniem jedynie zewnêtrznych form i ce-

remonii w ¿yciu religijnym.
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4. Ostrzega przed niecierpliwo�ci¹.
5. Przestrzega tak¿e przed czê�ciowym tylko pos³uszeñstwem.

W Pierwszej Ksiêdze Samuela znajdujemy te¿ nauczanie o Duchu
�wiêtym. Widzimy Ducha �wiêtego jako odnowiciela serc i sprawcê
�wiêtego i sprawiedliwego gniewu.

W ksiêdze tej po raz pierwszy zosta³ u¿yty majestatyczny tytu³
�Pan Zastêpów�. Czêsto wspominane jest to imiê, które okre�la Boga
Izraela jako Pana ca³ego ludu Bo¿ego. Tutaj te¿ po raz pierwszy wy-
stêpuje imiê Mesjasza, �Pomazañca�, dos³ownie �Jego - Boga - Mes-
jasza�, jak podaje Septuaginta: �Jego Chrystusa�.

Struktura ksiêgi
A / P i e r w s z a K s i ê g a S a m u e l a
Pierwsz¹ Ksiêgê Samuela mo¿emy podzieliæ na trzy g³ówne czê�ci,
po�wiêcone trzem g³ównym postaciom: Samuela, Saula i Dawida.

I. S a m u e l, B o ¿ y  p r o r o k .
 Modlitewna pro�ba Anny o syna zostaje wys³uchana (rozdzia³y 1 - 7)

1. Narodziny Samuela:
a) modlitwa Anny i Bo¿a odpowied� (r. 1)
b) prorocza modlitwa Anny, ma³y Samuel w �wi¹tyni (r. 2)

2. Powo³anie Samuela (Bóg objawia siê Samuelowi) (r.3)
3. S³u¿ba Samuela, jako ostatniego sêdziego i pierwszego proroka:

a) uprowadzenie Skrzyni Przymierza przez Filistynów i �mieræ
Helego ( r. 4 )

b) Bóg os¹dza Filistynów, Powrót Arki Przymierza (r. 5 - 6)
c) Samuel przywódc¹ przebudzenia duchowego Izraelitów

(r. 7).
II. S a u l , p i e r w s z y k r ó l I z r a e l a. ( 8 - 15 )

Izrael odrzuca Boga i ¿¹da króla.
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1. Wybór Saula na króla:
a) Samuel ostrzega lud izraelski,

ale na jego ¿¹danie przyrzeka mu króla (8)
b) Saul wybrany na króla (9)
c) namaszczenie króla Saula ( 10 )

2. Rz¹dy Saula:
a) zwyciêstwo Saula nad Ammonitami (11)
b) ostatnie publiczne wyst¹pienie Samuela (12)

3) Odrzucenie Saula:
a) fa³szywy krok Saula (13)
b) zwyciêstwo Izraela nad Filistynami dziêki Jonatanowi (14)
c) niepos³uszeñstwo Saula, bunt przeciwko Bogu (15)

III. D a w i d , B o ¿ y p o m a z a n i e c     (16 - 31)
Namaszczenie Dawida na króla w wyniku modlitwy Samuela

1. Wybór i namaszczenie Dawida (16)
2. Dawid w Bo¿ej szkole:

a) Dawid pokonuje Goliata (17)
b) przyja�ñ miêdzy Dawidem i Jonatanem, Michal ¿on¹ Da-
wida (18)
c) zazdro�æ Saula i próby u�miercenia Dawida (19)
d) Jonatan pomaga Dawidowi w ucieczce (20)
e) Dawid na wygnaniu (wêdrówki i walki Dawida) (21 - 24)
f) �mieræ Samuela (25)
g) zwyciêstwa Dawida nad wrogami Izraela (26 - 30)
h) �mieræ Saula i Jonatana (31).

B / D r u g a K s i ê g a S a m u e l a
I. Ksiêga ta po�wiêcona jest dziejom króla Dawida. Rozpoczyna siê
od jego wst¹pienia na tron, a nastêpnie przedstawia wydarzenia zwi¹-
zane z jego czterdziestoletnim panowaniem.
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1.  Pierwsz¹ my�l¹ przewodni¹ jest ta, ¿e cierpliwo�æ jest cnot¹,
któr¹ Bóg obdarza szczególn¹ ³ask¹. Cierpliwo�æ jest koniecz-
na, by móc cieszyæ siê wype³nianiem siê Bo¿ych obietnic.

2. Drug¹ g³ówn¹ my�l wyra¿aj¹ s³owa: �Na pewno grzechy
wasze bêd¹ zauwa¿one�. Najwyra�niej my�l ta przedsta-
wiona jest w opisie dziejów Dawida i jego syna Absaloma.
Bóg szybko karze za grzech, ale te¿ jest zawsze gotowy, by
przebaczyæ.

Struktura ksiêgi
I. P e ³ n e   z w y c i ê s t w o   D a w i d a   (rozdzia³y 1- 10)

1. Dawid rozpacza po �mierci Saula i Jonatana (1)
2. Dawid zostaje królem judzkim (2)
3. Wojna domowa (3 - 4)
4. Dawid królem nad ca³ym Izraelem (5)
5. Arka Bo¿a w nowej stolicy Izraela - Jerozolimie (6)
6. Ustanowienie �Domu Dawida� (7)
7. Umocnienie królestwa przez Dawida (8)
8. Dawid i Merribaal, syn Jonatana (9)
9. Wojna z Ammonitami (10).

II. B ³ ê d n e   d r o g i   D a w i d a    (rozdzia³y 11 - 24)
1. Grzech Dawida (Batszeba) ( 11 )
2. Wykazanie winy Dawidowi przez Natana. Pokuta Dawida (12)
3. Grzech Ammona, syna Dawida (13)
4. Bunt Absaloma, syna Dawida (14 - 18)
5. Dawid w drodze do Jerozolimy (19)
6. Powstanie Szeby przeciwko Dawidowi (20)
7. Wojny z Filistynami (21)
8. Pie�ñ dziêkczynna Dawida (22)
9. Ostatnie s³owa Dawida (23)
10. Spis ludno�ci i jego nastêpstwa (24).
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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
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ajcie go, dopóki jest blisko!
K

siêga Izajasza 55,6

Z listów s³uchaczy...

 Jestem mile zaskoczony, ¿e
o mnie pamiêtacie. Jestem bardzo
zainteresowany utrzymaniem ko-
respondencyjnego kontaktu
z ka¿dym. Uwa¿am siebie za
cz³owieka szarego, opuszczone-
go przez okrutny los. Wiem jed-
nak na pewno, ¿e Bóg jest jeden
i równie¿ siê modlê. Jednak lu-
dzie s¹ ró¿ni, okrutni i �li. Jestem
cz³owiekiem bardzo samotnym.
Mi³o by  mi by³o, gdyby kto� do
mnie regularnie pisa³. Ka¿demu
odpiszê. Niewa¿ne jest dla mnie
ile kto� ma lat, niewa¿ny jest te¿
kolor skóry ani stan maj¹tkowy.
Dla mnie wa¿ne jest, ¿e kto� ist-
nieje i kto� mnie akceptuje takim
jakim jestem. Czyta³em niedaw-
no jak¹� broszurê chrze�ci-
jañsk¹. Niestety nie pamiêtam
jaka to by³a, ale zosta³y mi g³ê-
boko w g³owie s³owa Pana Boga
aby�my siê wzajemnie mi³owali.
Pan Bóg jest mi³o�ci¹, to i my siê
mi³ujmy. Z pamiêci¹ w modlitwie
- jeszcze raz dziêkujê.

List od wiê�nia z Polski centralnej
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Ksiêgi Królewskie

W hebrajskim oryginale Ksiêgi Królewskie stanowi³y jedn¹ ca-
³o�æ. Podzia³u na dwie odrêbne czê�ci dokonali podczas przek³adu
Starego Testamentu na jêzyk grecki t³umacze Septuaginty. Sta³o siê
tak najprawdopodobniej dlatego, ¿e zapis w jêzyku greckim zajmowa³
o 1/ 3 wiêcej powierzchni ni¿ zapis w jêzyku hebrajskim.T³umacze
nie mogli zrobiæ tak wielkich zwojów, musieli wiêc podzieliæ tekst.
Podobnie post¹piono w przypadku Ksi¹g Samuela i Ksi¹g Kronik.
Pierwotnie i one stanowi³y ca³o�æ.

Ksiêgi Królewskie kontynuuj¹ narracjê Ksi¹g Samuela. Opisuj¹
dzieje Izraela od ostatnich lat Dawida do niewoli babiloñskiej (586 r.
przed Chrystusem). Nastêpc¹ Dawida zosta³ jego syn Salomon. Jego
rz¹dy to najpomy�lniejszy okres w historii Izraela. Po �mierci Salo-
mona pañstwo rozpad³o siê jednak na dwie czê�ci: pó³nocn¹, nazwan¹
królestwem izraelskim, i po³udniow¹, nazwan¹ królestwem judzkim.

Ksiêgi Królewskie opisuj¹ upadek i przyczyny upadku obydwóch
królestw. Zawieraj¹ te¿ opis dzia³alno�ci proroków, g³ównie Eliasza
i Elizeusza.

Pierwsza Ksiêga Królewska opisuje dzieje królów Izraela i Judy
od Dawida do Ochozjasza, syna Achaba ( w Izraelu ) i Jozafata, syna
Asy (w Judzie). Opis ten obejmuje okres ok. 120 lat.

Druga Ksiêga Królewska zawiera dzieje Izraela i Judy trwaj¹ce
ok. 300 lat. Zaczyna siê od ukazania losów Achaba, a koñczy na
opisie niewoli narodu izraelskiego.

Autor
Autor Ksi¹g Królewskich jest nieznany. Wiemy jedynie, ¿e po-

chodz¹ one z okresu, kiedy sta³a jeszcze pierwsza �wi¹tynia jerozo-
limska. Biblijny autor czerpa³, jak sam podaje, z takich �róde³ histo-
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rycznych jak �Ksiêga Dziejów Salomona�, �Ksiêga Kronik Królów
Izraela�, �Ksiêga Kronik Królów Judy� (I Król. 11, 41; 14, 19; II
Król. 24, 5).

Przes³anie
 Ksiêgi Królewskie ukazuj¹ Boga jako nieograniczonego w³adcê.

Bóg kieruje histori¹ Izraela i histori¹ ludzko�ci w ogóle. Gdy przywódcy
i lud s¹ Bogu niepos³uszni, nastêpuje upadek pañstwa i narodu.

Lud izraelski musi nauczyæ siê, ¿e ambicje ziemskich w³adców nie
s¹ to¿same z wol¹ Bo¿¹, a czêsto wrêcz s¹ sprzeczne z ni¹. Bóg
zawsze pragn¹³ byæ bezpo�rednim w³adc¹ Izraela. Izraelici za¿¹dali
jednak ziemskiego króla, i Samuel nama�ci³ im na króla Saula. Potem
królem zosta³ Dawid. Ksiêgi Królewskie relacjonuj¹ dalsze dzieje Izra-
ela, opisuj¹c rz¹dy w³adców Izraela i Judy z linii Dawida.

Czêsto powtarzaj¹ siê w Ksiêgach Królewskich s³owa: �Jak twój
ojciec Dawid�. Dawid stanowi³ jak gdyby wzorzec, ludzki, niedoskona-
³y wzorzec w³adcy. Kolejni królowie z linii Dawida nie potrafili doro-
sn¹æ nawet do tej, �Dawidowej� miary, a co dopiero do miary Bo¿ej.

Ka¿dy przywódca, który nie boi siê Boga i chce realizowaæ swoje
w³asne plany, swoje w³asne ambicje, prowadzi naród do zguby. Izrael
rozwija³ siê, gdy by³ wierny Bogu. Gdy odwraca³ siê od Boga - upada³.

Bo¿e postanowienia dotycz¹ce rz¹dzenia pañstwem, s³u¿by �wi¹-
tynnej i moralno�ci zosta³y przez ludzi wypaczone, okaleczone. Prze-
ciwstawiaj¹c siê z³u i ostrzegaj¹c, Pan pos³a³ �mê¿ów Bo¿ych�, ta-
kich jak Eliasz i Elizeusz. Mieli oni doprowadziæ lud do Pana. Izrael
okaza³ siê niepos³uszny. Wtedy zap³on¹³ gniew Pana i lud wpad³ w
rêce wrogów. Ostateczny ratunek mo¿e przynie�æ Izraelowi jedynie
Wybawiciel, Mesjasz.

Historia ludu izraelskiego jest w g³êbokim sensie histori¹ ka¿dego
cz³owieka. Cz³owiek z natury jest Bogu niepos³uszny, postêpuje sa-
mowolnie, co prowadzi go do upadku. Jedynie Bo¿a ³aska, wielka
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Bo¿a mi³o�æ, okazana ludzko�ci w Jezusie Chrystusie, mo¿e odmieniæ
los jednostki, narodu i ca³ej ludzko�ci.

Struktura Ksi¹g Królewskich
I. Ostatnie dni Dawida, jego �mieræ; Salomon nastêpc¹  I Król. r.1 i 2
II. Rz¹dy Salomona    I Król. r. 3 - 11

1. Salomona modlitwa o m¹dro�æ r. 3 i 4
2. Budowa �wi¹tyni r. 5 - 8
3. S³awa Salomona r. 9 i 10
4. Odstêpstwo i �mieræ Salomona r. 11

III. Rozpad pañstwa na dwa królestwa I Król. 12 - II Król. 16
(rz¹dy królów Izraela i Judy, dzia³alno�æ proroków Eliasza i Elizeusza)
IV. Podbój Izraela przez Asyriê      II Król. r. 17
V. Podbój Judy przez Babiloniê         II Król. r. 18 - 25

Z listów s³uchaczy...

Witam i bardzo dziêkujê za przesy³kê. Niech Bóg b³ogos³awi Wam
i waszym rodzinom. Otrzyma³em poprzez was przes³anie od Boga,
które siê potwierdza w moim ¿yciu. Jest to przes³anie o uwielbia-
niu Boga, o dziêkczynieniu i równie¿ o dziesiêcinie. Dotar³o to
ostatnio ponownie do mojego serca. Zdarza mi siê rzucaæ w wir
pracy i zapominam wtedy o Bo¿ej mocy - robiê wtedy wszystko
po swojemu o swoich w³asnych si³ach. Ale szybko orientujê siê,
¿e jest to co� z³ego - ¿e uczepi³em siê w³asnych si³ i proszê wtedy
o odnowienie w Bo¿ej mocy. Chcia³bym jeszcze napisaæ, ¿e nasz
wspólny znajomy Sebastian (inny korespondent) mieszka obec-
nie w Poznaniu i tak¿e serdecznie pozdrawia. Uczêszcza on na
spotkania chrze�cijañskie. Bêdê bardzo wdziêczny za ulotki i ksi¹-
¿eczki - nic siê tu u mnie nie zmarnuje, a nawet ostatnio ich za-
brak³o. Niech Bóg b³ogos³awi i chroni od wszelkiego z³a.

List od korespondenta z Polski po³udniowo-zachodniej
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List do Rzymian

Znaczenie listu
Bóg komunikuje siê z cz³owiekiem na wiele sposobów. Przed wie-

kami objawi³ siê Moj¿eszowi, przekazuj¹c mu swoje Prawo. Natchn¹³
Dawida i innych wielkich twórców, by przemówiæ do nas poprzez
poezjê. Objawia³ siê tak¿e w niezwyk³ych przepowiedniach proro-
ków, wreszcie poprzez s³owa swego Syna, Jezusa Chrystusa, a po-
tem poprzez s³owa Jego aposto³ów.

List do Rzymian otwiera tê czê�æ Bo¿ej Ksiêgi, gdzie zamieszczo-
ne s¹ listy apostolskie. Niezwyk³e s¹ to listy. Z jednej strony jest w nich
wiele pierwiastka osobistego, wiele ciep³a emanuj¹cego z bezpo�red-
nich relacji aposto³ów Paw³a, Piotra, czy Jana z odbiorcami listów,
m³odymi wspólnotami wczesnego Ko�cio³a, lub pojedynczymi wspó³-
pracownikami, takimi jak Tymoteusz czy Tytus, a z drugiej strony
zawarte s¹ tu uniwersalne, natchnione tre�ci, prawdy stanowi¹ce fun-
dament wiary i w ogóle podwaliny istnienia Kosciola Jezusa Chrystu-
sa. Sam List do Rzymian zawiera pe³ne zwiastowanie Ewangelii, jest
to niejako wielki manifest ewangeliczny, proklamowanie Dobrej No-
winy ca³emu swiatu.

Autor
Autor listu, aposto³ Pawe³, pisz¹c do Rzymian, zdawa³ sobie spra-

wê, ¿e Rzym, jako stolica ówczesnego �wiata, ma strategiczne zna-
czenie dla dzie³a g³oszenia ewangelii wszystkim ludziom, wszystkim
narodom, zamieszkuj¹cym najbardziej nawet odleg³e zak¹tki potê¿-
nego imperium. W piêtnastym rozdziale listu znajdujemy takie wy-
znanie aposto³a: �Pisa³em do was, bracia, bez ogródek, zw³aszcza
w tych sprawach, które chcia³em wam przypomnieæ. Upowa¿nia
mnie bowiem do tego misja, któr¹ Bóg powierzy³ mi w swej ³asce,
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abym by³ dla narodów s³ug¹ Jezusa Chrystusa, pe³ni¹cym �wiêt¹
s³u¿bê g³oszenia Ewangelii Bo¿ej, aby pozyskani przeze mnie
poganie stali siê ofiar¹ mi³¹ Bogu, u�wiêcon¹ przez Ducha �wiê-
tego� (15, 15 - 16).

Pawe³ by³ w pe³ni �wiadomy tego, ¿e Bóg powierzy³ mu misjê
niesienia ewangelii poganom, ¿e jego zadaniem jest rozg³oszenie Do-
brej Nowiny o Jezusie w�ród wszystkich narodów, w odró¿nieniu od
Piotra, którego zadaniem by³o zwiastowanie ewangelii przede wszyst-
kim Izraelitom. W Li�cie do Galacjan Pawe³ pisze (2, 8 - 9): �Przez
apostolstwo Piotra Bóg dzia³a³ w�ród ¯ydów, a przeze mnie w�ród
pogan. Jakub, Piotr i Jan, �wiadomi udzielonej mi ³aski, podali
mnie i Barnabie rêkê na znak porozumienia, ¿e my mamy dzia³aæ
w�ród pogan, a oni w�ród ¯ydów�.

Tak, Pawe³ zosta³ w szczególny sposób wybrany przez Boga, by
sta³ siê aposto³em Chrystusa w�ród pogan. Zakoñczenie Listu do Rzy-
mian, gdzie Pawe³ zwraca siê bezpo�rednio do poszczególnych cz³on-
ków wspólnoty, wyra�nie �wiadczy o tym, ¿e chrze�cijanie pocho-
dzenia pogañskiego stanowili w ko�ciele rzymskim zdecydowan¹ wiêk-
szo�æ. Ewangelia w Rzymie niew¹tpliwie rozpoczê³a swój pochód od
liczebnie silnego �rodowiska ¿ydowskiego, ale w miarê rozwoju we
wspólnocie zaczêli zdecydowanie przewa¿aæ nawróceni poganie.

Relacja autor - adresaci listu
Aposto³ stwierdza wyra�nie, ¿e to nie on da³ pocz¹tek ko�cio³owi

w Rzymie, jak to by³o np. w Filippi, czy Tesalonice. Pisz¹c do Rzy-
mian (najprawdopodobniej w 58 roku n.e.) Pawe³ z ¿alem wyznaje,
¿e nie by³o mu dane w ogóle do tej pory ich odwiedziæ i wyra¿a na-
dziejê, ¿e bêdzie to mo¿liwe w bliskiej przysz³o�ci. Oto pe³ne ¿alu
i ¿aru s³owa aposto³a z pocz¹tku jego listu: �Chcê bracia, aby�cie
wiedzieli, ¿e ju¿ nie raz zamierza³em przyj�æ do was, ale wci¹¿
mia³em przeszkody /.../. O ile to ode mnie zale¿y, gotów jestem
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g³osiæ Ewangeliê wam, którzy mieszkacie w Rzymie� (1, 13 - 15).
Pawe³ bardzo pragna³ pój�æ do Rzymu, by i tam zwiastowaæ ewange-
liê. Z mowy Paw³a wyg³oszonej przed królem Agrypp¹, zrelacjono-
wanej przez Dzieje Apostolskie, dowiadujemy siê, jak aposto³ widzia³
swoje zadanie na krótko przed tym, jak ostatecznie dotar³, pod koniec
swego ¿ycia, do Rzymu. Bêd¹c wiê�niem rzymskiego cezara Pawe³
�mia³o �wiadczy³, do jakiego dzie³a powo³a³ go Jezus. Ju¿ w czasie
objawienia sie Paw³owi pod Damaszkiem Chrystus powiedzia³: �Dla-
tego ukaza³em siê tobie, ¿e przeznaczy³em ciê na s³ugê i �wiadka
tego, co ju¿ widzia³e� i tego, co ci jeszcze uka¿ê. Bêdê ciê chro-
ni³ przed tym ludem i poganami, do których ciê posy³am, aby� im
otworzy³ oczy, przeprowadzi³ z ciemno�ci do �wiat³a, spod w³a-
dzy szatana do Boga; przez wiarê we mnie uzyskaj¹ przebacze-
nie win i dziedzictwo, przeznaczone dla moich wyznawców� (Dz.
Ap. 26, 17 - 18).

Pawe³ widzia³ wiêc ogromn¹ potrzebê dotarcia do Rzymu, potrze-
bê zwiastowania Ewangelii Chrystusowej w stolicy ówczesnego �wia-
ta. Tym bardziej, ¿e, jak wynika z jego wypowiedzi, zapisanej w 15
rozdziale Listu do Rzymian, nikt z aposto³ów wcze�niej tam nie do-
tar³. Aposto³ podkre�la bowiem: �Nie g³oszê Dobrej Nowiny o Chry-
stusie tam, gdzie ju¿ inni j¹ przynie�li, aby nie budowaæ na cu-
dzym fundamencie� (Rzym. 15, 20). Pawe³ nigdy nie szed³ tam, gdzie
dzia³a³ ju¿ wcze�niej inny aposto³ Jezusa. Mo¿emy wiêc wnioskowaæ,
¿e nikt z aposto³ów nie dotar³ przed Paw³em do Rzymu.

Kto w takim razie za³o¿y³ ko�ció³ w Rzymie? Mo¿emy odpowie-
dzieæ: anonimowi wyznawcy Chrystusa, którzy przywêdrowali tu z in-
nych miast imperium. Ale mo¿emy te¿, wnikaj¹c g³êbiej w zagadnie-
nie, stwierdziæ, ¿e za³o¿ycielem ko�cio³a w Rzymie by³ jednak ... apo-
sto³ Pawe³. Jak móg³ tego dokonaæ, nie docieraj¹c do Rzymu? Po
prostu korzysta³ z telefonu komórkowego i sieci internetu! To oczy-
wi�cie ¿art, nie by³o wtedy telefonów ani komputerów. Ale ten ¿art,
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pewnego rodzaju przeno�nia, pomo¿e nam zrozumieæ, jak rodzi³ siê
i rozwija³ ko�ció³ w Rzymie.

Aposto³ Pawe³ przemierza³ wielkie odleg³o�ci, wêdruj¹c po rozle-
g³ym obszarze rzymskiego imperium. W trakcie jego podró¿y misyj-
nych nawraca³o siê na chrze�cijañstwo wiele osób. Niektórzy spo-
�ród tych nowych wyznawców Chrystusa docierali po jakim� czasie
do Rzymu, w interesach, lub z innych powodów. (Stolica zawsze ma
moc przyci¹gania.) Czy mo¿emy byæ pewni, ¿e tak siê dzia³o? Tak,
na przyk³ad w Dziejach Apostolskich czytamy (18, 1 - 3): �Potem
Pawe³ opu�ci³ Ateny i przyszed³ do Koryntu. Tam zetkn¹³ siê z pew-
nym ¯ydem z Pontu, Akwil¹, który niedawno przyby³ tu z Italii
razem z ¿on¹ Pryscyll¹; w tym czasie bowiem cesarz Klaudiusz
nakaza³ wszystkim ¯ydom opu�ciæ Rzym. Pawe³ zaprzyja�ni³ siê
z nimi. A poniewa¿ ³¹czy³ ich ten sam zawód - wyrób namiotów -
zamieszka³ u nich i zacz¹³ z nimi pracowaæ�.

Aposto³ spotka³ w Koryncie Akwilê i Pryscyllê, którzy opu�cili
Rzym z powodu antysemickiej nagonki, za rz¹dów cesarza Klaudiu-
sza. W Koryncie Pawe³ mieszka³ i pracowa³ z Akwil¹ i Pryscyll¹
i zdoby³ ich serca dla Chrystusa. Pó�niej ma³¿eñstwo to prowadzi³o
dzia³alno�æ misyjn¹ w kilku du¿ych miastach rzymskiego imperium,
a po jakim� czasie Akwila i Pryscylla powrócili do stolicy. Pisz¹c list
do Rzymian, aposto³ Pawe³ prosi: �Pozdrówcie Pryscyllê i Akwilê,
moich wspó³pracowników w s³u¿bie Jezusowi Chrystusowi� (16, 3).
Takich ludzi jak Pryscylla i Akwila by³o w rzymskiej wspólnocie wiê-
cej. Pawe³ wymienia w zakoñczeniu listu wiele imion, wszystkich ser-
decznie pozdrawiaj¹c.

Kierunek - Rzym
Pawe³ dobrze zna³ Rzym, jego prawo, jego kulturê, jego admini-

stracjê, s¹dy, wiêzienia. Mimo, ¿e do stolicy dotar³ dopiero pod koniec
¿ycia, doskonale zna³ rzymskie obyczaje, przepisy, regulacje, odwie-
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dza³ wiele miast rozleg³ego imperium, w tym takie rzymskie kolonie
jak Filippi czy Tesalonika. By³ zreszt¹ Pawe³ od urodzenia rzymskim
obywatelem. Wêdrowa³ rzymskimi drogami, spotyka³ rzymskich ¿o³-
nierzy, rozmawia³ z Rzymianami w drodze i na placach targowych,
wiele dni spêdzi³ w rzymskich wiêzieniach. Tak, Pawe³ wiedzia³
wszystko o Rzymie, jeszcze zanim dotar³ do stolicy imperium. I wie-
dzia³, ¿e wszedzie, na ca³ym obszarze potê¿nego pañstwa, musi g³osiæ
ewangeliê Jezusa Chrystusa. A wcze�niej czy pózniej dotrze do stoli-
cy imperium, stolicy ówczesnego �wiata i tam bêdzie naucza³ o Bogu,
który tak �wiat umi³owa³, ¿e da³ swojego Syna, ¿eby ka¿dy, kto w
Niego uwierzy, nie zgin¹³, ale mia³ wieczne ¿ycie. Ksiêga Dziejów
Apostolskich, opowiadaj¹ca o rozprzestrzenianiu siê ewangelii na ca³y
�wiat, koñczy siê takim w³a�nie obrazem: aposto³ Pawe³ mieszka
w Rzymie i �mia³o, bez przeszkód g³osi Królestwo Bo¿e i naucza o Pa-
nu, Jezusie Chrystusie.

Tematyka listu
Wielkim tematem Listu do Rzymian jest Bo¿a sprawiedliwo�æ.

List ten ukazuje pe³niê upadku, odstêpstwa cz³owieka i podkre�la,
¿e ludzko�æ bêdzie os¹dzona przez Stwórcê. Jedyn¹ mo¿liwo�æ
usprawiedliwienia oferuje cz³owiekowi sam Bóg, Sêdzia, a zara-
zem Zbawiciel. Jedyn¹ drog¹ ratunku jest dla cz³owieka przyjêcie
Bo¿ego planu zbawienia: zaufanie Jezusowi Chrystusowi. Jak czy-
tamy we wstêpie do Listu do Rzymian w Biblii Tysi¹clecia (wyd.
Pallottinum z 1980 r.): �G³ówna teza Listu - to usprawiedliwienie,
które dokonuje siê przez wiarê w Jezusa Chrystusa.� Lekarstwo
na grzech cz³owieka jest jedno: ca³kowite odrodzenie, doskona³e
odkupienie, które Bóg Ojciec przygotowa³ zgubionej ludzko�ci
w swoim Synu.

Mo¿emy przypomnieæ tu sobie postaæ ³otra na krzy¿u, którego rzym-
skie prawo skaza³o na �mieræ, uznaj¹c go za z³oczyñcê godnego jedy-
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nie potêpienia. W oczach Jezusa cz³owiek ten sta³ sê godnym, by ¿yæ.
Us³ysza³ pe³ne przebaczenia i mi³o�ci s³owa Zbawiciela: �Zapraw-
dê, powiadam ci, dzi� bêdziesz ze mn¹ w raju�. Bóg przyjmuje
zgubionego grzesznika, takiego jak ja i ty, i czyni z nas swoje dzie-
ci, wprowadza nas do swej rodziny. Nie dlatego, ¿e na to sobie w
jakikolwiek sposób zas³u¿yli�my, ale dlatego, ¿e Jezus, bior¹c na
siebie nasze grzechy, zmar³ w nasze miejsce na krzy¿u Golgoty.
To jest wielkie poselstwo Listu do Rzymian. �Zap³at¹ za grzech
jest �mieræ, ale darem ³aski Bo¿ej jest ¿ycie wieczne w Jezusie
Chrystusie, Panu naszym� (6, 23).

Reformator Ko�cio³a, Marcin Luter napisa³, ¿e List do Rzy-
mian to �prawdziwe arcydzie³o, najczystsza Ewangelia, któr¹ ka¿-
dy chrze�cijanin powinien stale studiowaæ, to duchowy chleb, któ-
rym wierz¹cy cz³owiek codziennie powinien siê karmiæ i przecho-
wywaæ bezcenne tre�ci tego listu w sercu, uczyæ siê go na pa-
miêæ, s³owo po s³owie.�

Chryzostom, jeden z ojców wczesnego Ko�cio³a, czyta³ List do
Rzymian dwukrotnie w ci¹gu ka¿dego tygodnia. Wielki uczony, Mi-
cha³ Faraday, wyzna³ na ³o¿u �mierci: �moja wiara, ugruntowana dziêki
lekturze Listu do Rzymian daje mi pewno�æ, ¿e Chrystus to mój Zba-
wiciel, który zmar³ za mnie, ¿eby otworzyæ mi drogê do nieba�.

Dobrze jest podj¹æ postanowienie, by czytaæ List do Rzymian
regularnie i czêsto. Zawiera on pe³n¹ naukê apostolsk¹ o uspra-
wiedliwieniu przez wiarê w Jezusa Chrystusa. Mówi o powo³aniu
wszystkich ludzi do wiary i zbawienia. Mówi o istocie wolno�ci
chrze�cijañskiej. Wyja�nia te¿ rolê ¯ydów w historii zbawienia,
w obu przymierzach.

Je�li z modlitw¹ i pokor¹ czytaæ bêdziemy regularnie List do Rzy-
mian, Duch Bo¿y bêdzie nas stale uczy³ i prowadzi³, bêdzie pog³êbia³
nasz¹ wiarê. Nasze ¿ycie spoczywaæ bêdzie na trwa³ym fundamen-
cie, na duchowej skale, któr¹ jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.
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Tre�æ listu
I. Czê�æ doktrynalna "wiara"    rozdzia³y 1 - 8

1. Usprawiedliwienie grzesznika 1, 1 - 5, 11
a) wstêp i objawienie Bo¿ej sprawiedliwo�ci  1, 1 - 17
b) ukazanie grzeszno�ci cz³owieka  1, 18 - 3, 20

- wszyscy jeste�my grzesznikami
 - wszyscy potrzebujemy Bo¿ego ratunku

c) objawienie sprawiedliwo�ci Boga  3, 21 - 5, 11
 - istota usprawiedliwienia z wiary.

2. U�wiêcenie wierz¹cych  5, 12 - 8, 39
a) u�wiêcenie �potencjalne�  5, 12 - 21

- grzech a ³aska
b) u�wiêcenie �pozycyjne� 6, 1 - 10

- zjednoczenie z Chrystusem w Jego �mierci
i zmartwychwstaniu

c) u�wiêcenie �praktyczne�  6, 11 - 23
 - pos³uszeñstwo wzglêdem Boga prowadzi
do uwolnienia z wiêzów grzechu

d) uwolnienie od Prawa  7, 1 - 25
e) obdarzenie ¿yciem nadprzyrodzonym  8, 1 - 39

- ¿ycie wed³ug Ducha, nowe stworzenie
- Bo¿a mi³o�æ gwarancj¹ bezpieczeñstwa wierz¹cego.

II. Rola Izraela �nadzieja�  rozdzia³y 9 - 11
1. Bo¿e dzie³a po�ród Izraela w przesz³o�ci 9, 1 - 33
2. Obecne plany Boga  10, 1 - 21
3. Bo¿y cel w przysz³o�ci  11, 1 - 36

III. Czê�æ praktyczna �mi³o�æ�  rozdzia³y 12 - 16
 1. Prawdziwa s³u¿ba dzieci Bo¿ych  12 - 13

- mi³o�æ i pokora - zasad¹ postêpowania
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a) stosunek do Boga  12, 1 - 2
b) stosunek do darów Duch  12, 3 - 8
c) relacje z innymi wierz¹cymi  12, 9 - 16
d) relacje z niewierz¹cymi  12, 17 - 21
e) stosunek do rz¹du  13, 1 - 7
f) relacje z s¹siadami  13, 8 - 14

2. Oddzielenie dzieci Bo¿ych  14 - 16
a) relacje ze �s³abszymi braæmi�  14, 1 - 15, 3

 - trzy zasady: przekonanie, sumienie, rozwaga
b) relacje ¯ydzi - poganie we wspólnocie  15, 4 - 13
c) stosunek Paw³a do Rzymian i pogan w ogóle 15, 16 - 33
d) praktyczny przyk³ad relacji braterskiej  16, 1 - 27

 - mi³o�æ i oddanie we wzajemnych relacjach
 (35 osób wymienionych imiennie)

Z listów s³uchaczy...

Na wstêpie mojego listu przesy³am, jak zwyczaj nakazuje, dla ca³ej
redakcji TWR-u gor¹ce i  serdeczne pozdrowienia oraz moc b³ogo-
s³awieñstw. Moje serce uradowa³o siê z listu od was. Czyta³em go
i nadal czytam wiele razy, bo nie mogê uwierzyæ, ¿e Pan nasz Jezus
Chrystus jest dla mnie tak ³askawy. Niech mu bêdzie chwa³a na
wieki. Alleluja. Cieszê siê , ¿e martwicie siê o moje pierwsze chwile
na wolno�ci i o to abym nie zacz¹³ triumfu od picia piwa lub innego
alkoholu. Od pocz¹tku odbywania kary wbijam sobie do g³owy, ¿e
je¿eli wyjdê i spróbujê siêgn¹æ po alkohol to wrócê z powrotem za
mury, a chcê raz na zawsze odrzuciæ ten na³óg. W modlitwach te¿
proszê Pana Boga o zdrowy rozs¹dek w tej kwestii i o to, abym móg³
siê staraæ nie spotykaæ z takim towarzystwem, w którym jest obecny
alkohol. Bêdê czeka³ z niecierpliwo�ci¹ na wie�ci od was. Jeszcze
raz pozdrawiam wszystkich i b³ogos³awiê.

List od korespondenta z Polski centralnej
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Programy nadawane w czasie letnim 2009 roku 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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1. KS. SAMUELA

Rozk³ad programów na drugi kwarta³ 2009

KWIECIEÑ

KS. JOZUEGO

 1.04. 22:6 - 24:33
KS. SÊDZIÓW

2.04.
3.04.
6.04.
7.04.
8.04.
9.04.
10.04.
13.04.
14.04.
15.04.
16.04.
17.04.
20.04.
21.04.
22.04.
23.04.
24.04.

27.04.
28.04.
29.04.
30.04.

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.

MAJ

KS. RUT

 1.05.
 4.05.

DZIEJE APOSTOLSKIE

 5.05.
 6.05.
 7.05.
 8.05.
11.05.
12.05.
13.05.
14.05.
15.05.
18.05.
19.05.
20.05.
21.05.
22.05.
25.05.
26.05.
27.05.
28.05.
29.05.

CZERWIEC

DZIEJE APOSTOLSKIE

 1.06
 2.06
 3.06
 4.06
 5.06
 8.06
 9.06
10.06
11.06
12.06
15.06
16.06
17.06
18.06
19.06

22.06
23.06
24.06
25.06
26.06
29.06
30.06

1:1 - 36
2:1 - 3:31
4:1 - 5:5
5:6 - 31
6:1 - 13
6:14 - 40
7:1 - 22
7:23 - 8:35
9:1 - 10:5
10:6 - 11:28
11:29 - 12:15
13:1 - 14:4
14:5 - 15:20
16:1 - 21
16:22 - 17:13
18:1 - 19:30
20:1 - 21:25

1:1 - 6
1:7 - 22
2:1 - 23
3:1 - 5

KS. RUT

3:6 - 18
4:1 - 22

Wstêp
1:1 - 8
1:9 - 14
1:15 - 2:3
2:4 - 21
2:22 - 41
2:42 - 47
3:1 - 26
4:1 - 22
4:23 - 5:32
5:33 - 6:15
7:1 - 60
8:1 - 30
8:31 - 9:7
9:8 - 32
9:33 - 10:27
10:8 - 11:30
12:1 - 25
13:1 - 52

14:1 - 22
14:23 - 15:10
15:11 - 41
16:1 - 40
17:1 - 28
17:29 - 18:23
18:24 - 19:20
19:21 - 20:18
20:18 - 21:11
21:12 - 22:10
22:11 - 23:35
24:1 - 25:13
25:13 - 26:32
27:1 - 34
27:35 - 28:31

1: 1 - 20
1: 21 - 2: 21
2: 22 - 3: 22
4: 1 - 5: 12
6: 1 - 7: 17
8: 1 - 10: 6
10: 7 - 12: 20
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Rozk³ad programów na trzeci 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

S
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ed
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Redakcja kwartalnika: Marek Cie�lar

WRZESIEÑ

2. KS. KRÓLEWSKA

SIERPIEÑ

2. KS. SAMUELA

LIPIEC

1. KS. SAMUELA
 1.07.
 2.07.
 3.07.
 6.07.
 7.07.
 8.07.
 9.07.
10.07.
13.07.
14.07.

2. KS. SAMUELA
15.07.
16.07.
17.07.
20.07.
21.07.
22.07.
23.07.
24.07.
27.07.
28.07.
29.07.
30.07.
31.07.

 3.08
 4.08
 5.08
 6.08

1. KS. KRÓLEWSKA

 7.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
31.08

 1.09.
 2.09.
 3.09.
 4.09.
 7.09.
 8.09.
 9.09.
10.09.
11.09.
14.09.
15.09.
16.09.
17.09.
18.09.
21.09.
22.09.
23.09.

LIST DO RZYMIAN

24.09.
25.09.
28.09.
29.09.
30.09.

12:21 - 14:46
14:47 - 15:35
16:1 - 17:58
18:1 - 20:42
21:1 - 22:23
23:1 - 25:1
25:2 - 27:12
28:1 - 25
29:1 - 30:11
30:12 - 31:13

1:1 - 27
2:1 - 3:1
3:2 - 4:12
5:1 - 25
6:1 - 23
7:1 - 29
8:1 - 9:12
10:1 - 11:27
12:1 - 13:21
13:22 - 14:33
15:1 - 16:23
17:1 - 18:2
18:2 - 19:1

19:2 - 44
20:1 - 21:22
22:1 - 23:7
23:8 - 24:25

1:1 - 53
2:1 - 46
3:1 - 28
4:1 - 5:5
5:6 - 6:38
7:1 - 51
8:1 - 9:9
9:10 - 10:29
11:1 - 43
12:1 - 33
13:1 - 14:31
15:1 - 16:20
16:21 - 17:16
17: 17 - 18:40
18:41 - 19:14
19:15 - 21:26
21:17 - 22:54

1:1 - 2:18
2:19 - 3:27
4:1 - 5:11
5:12 - 6:7
6:8 - 7:19
8:1 - 9:13
9:14 - 10:34
11:1 - 12:22
13:1 - 14:29
15:1 - 17:6
17:7 - 18:16
18:17 - 19:14
19:14 - 20:3
20:4 - 21
21:1 - 26
22:1 - 23:24
23:25 - 25:30

Wstêp
1:1 - 7
1:8 - 16
1:16 - 20
1:21 - 32


