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S³owo Boga
W Ksiêdze Ezdrasza czytamy o ludziach którzy przerazili siê
s³owami Boga, Pana Izraela. To, co mówi Bóg, ma doprowadziæ
nas do upamiêtania. Ka¿dy z nas jest grzesznikiem i potrzebuje nawrócenia. Ezdrasz rozpocz¹³ wspólne czytanie S³owa Bo¿ego. Jednoczenie porwa³ ca³y lud Jerozolimy do pracy przy odbudowie
murów miasta. Nam czêsto brakuje czasu na lekturê Biblii, na szukanie Bo¿ej woli, na zastanowienie siê, jak odbudowaæ mury chroni¹ce nas przed z³em. W trakcie s³uchania s³ów, zapisanych w kolejnych ksiêgach Starego i Nowego Testamentu, bêdziemy mieli
szansê dokonania wa¿nych przemyleñ i okazjê do podjêcia zasadniczych decyzji.
Nasze ¿ycie musi byæ przemienione przez Bo¿¹ Prawdê. Wspaniale naucza o tym aposto³ narodów, Pawe³ z Tarsu. Czym jest prawdziwa pobo¿noæ, m¹droæ, mi³oæ, jak korzystaæ z Bo¿ych darów i wiele innych wa¿nych kwestii objanionych jest najlepiej w
listach do Koryntian.
S³uchajmy wiêc uwa¿nie s³ów Boga, bo maj¹ one moc, by nas
oczyciæ, odnowiæ i przygotowaæ do ¿ycia w Bo¿ym Królestwie.
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Ksiêgi Kronik
Znaczenie i ogólna charakterystyka ksi¹g
Ksiêgi Kronik znajduj¹ siê w naszych Bibliach zaraz po Ksiêgach
Królewskich. W swojej zasadniczej czêci opisuj¹ one ten sam okres
historii Izraela, co Ksiêgi Samuela i Ksiêgi Królewskie: od rz¹dów
Saula, a potem Dawida i Salomona, a¿ po upadek pañstwa i niewolê
babiloñsk¹.
Czy znaczy to, ¿e Ksiêgi Kronik powtarzaj¹ historiê ju¿ raz opowiedzian¹? Nie! S¹ one jakby uzupe³nieniem, dope³nieniem obrazu,
wyrysowanego w innych ksiêgach historycznych Starego Testamentu. T³umacze Biblii hebrajskiej na jêzyk grecki, czyli autorzy Septuaginty, nazwali Ksiêgi Kronik Paralipomena, co znaczy rzeczy
opuszczone. Znajdujemy w Ksiêgach Kronik wiele szczegó³ów, które w innych ksiêgach Starego Testamentu zosta³y opuszczone. St¹d
zreszt¹ wywodzi siê nazwa tych ksi¹g, powszechnie dzi przyjêta;
w. Hieronim nazwa³ je Kronik¹ ca³ej historii wiêtej.
Wzi¹wszy pod uwagê fakt, ¿e w pocz¹tkowych rozdzia³ach I Ksiêgi Kronik zamieszczone s¹ genealogie, rozpoczynaj¹ce siê od pierwszego cz³owieka, Adama, Ksiêgi Kronik opisuj¹ dzieje ca³ej ludzkoci,
pocz¹tki Narodu Wybranego, okres rozkwitu i upadku Królestwa Izraela, a¿ do zakoñczenia niewoli babiloñskiej w r. 538 przed Chrystusem.
Zadajmy sobie pytanie: dlaczego w³anie w ten sposób uzupe³niona jest narracja Biblii? Mo¿emy dostrzec tu pewn¹ prawid³owoæ
w postêpowaniu rzeczywistego Autora Biblii, Ducha wiêtego. Po
przekazaniu nam prawd, obejmuj¹cych wielk¹ przestrzeñ historii, Duch
Bo¿y jak gdyby powraca do pewnych kwestii i nawietla je jeszcze
raz, z innej perspektywy. Podobne zjawisko obserwujemy studiuj¹c
Ksiêgi Moj¿eszowe. Ksiêga Pi¹ta, zwana Ksiêg¹ Powtórzonego Pra2

wa, niejako powtarza, podsumowuje Prawo, podane w czterech poprzednich ksiêgach. Jest to jednak co wiêcej, ni¿ proste powtórzenie. Jest to raczej nowa interpretacja Prawa, sformu³owanie go na
nowo w wietle dowiadczeñ 40 lat wêdrówki Narodu Wybranego
przez pustyniê.
I tê w³anie prawid³owoæ zauwa¿amy, porównuj¹c treæ Ksi¹g
Kronik z treci¹ Ksi¹g Samuela i Ksi¹g Królewskich. W Ksiêgach
Kronik inaczej s¹ roz³o¿one akcenty, inaczej uwypuklone poszczególne wydarzenia czy fakty. Niektóre szczegó³y s¹ ukazane jak gdyby
przez szk³o powiêkszaj¹ce, a inne kwestie, omówione wczeniej szeroko, s¹ zupe³nie pominiête.
Na przyk³ad: w Ksiêgach Kronik szczegó³owo opisane jest panowanie Dawida, a wiêc okres wzrostu potêgi Królestwa Izraela. Jednak pominiête s¹ tu wydarzenia, które by³y bardzo powa¿nymi b³êdami wielkiego króla; nie ma tu relacji o cudzo³óstwie Dawida z Batszeb¹ i o zamordowaniu jej mê¿a Uriasza. Ksiêgi Kronik nie opisuj¹
grzechu Dawida. Dlaczego? Gdy¿ Bóg przebaczy³ Dawidowi, wtedy
gdy król ukorzy³ siê przed Nim i b³aga³ o ³askê. A gdy Bóg przebacza,
nie wspomina ju¿ wiêcej grzechu, jak gdyby wymazuje go z rejestru.
Poza tym, Ksiêgi Kronik ukazuj¹ historiê Narodu Wybranego z innej perspektywy ni¿ Ksiêgi Samuela i Ksiêgi Królewskie. Opisuj¹
historiê Izraela z Bo¿ego punktu widzenia - jako wa¿nej czêci historii
zbawienia, czêci Bo¿ego planu ratowania cz³owieka dziêki nadejciu
Mesjasza - Zbawiciela. Dlatego te¿ Ksiêgi Kronik w ogóle pomijaj¹
historiê królestwa pó³nocnego, opisuj¹c, po rozbiciu Izraela na dwie
czêci, tylko dzieje królestwa po³udniowego, judzkiego, ze stolic¹ w Jerozolimie, gdzie na tronie zasiadali królowie z mesjañskiej linii Dawida.
Mówi¹c obrazowo: historia Izraela jest ukazana w Ksiêgach Królewskich z perspektywy tronu, podczas gdy Ksiêgi Kronik opisuj¹ tê
historiê z perspektywy o³tarza. W Ksiêgach Królewskich w centrum
wydarzeñ znajduje siê pa³ac królewski, w Ksiêgach Kronik - wi¹ty3

nia. Ksiêgi Królewskie ukazuj¹ nam polityczny aspekt historii narodu
izraelskiego, Ksiêgi Kronik - aspekt religijny.
Autor
Wed³ug tradycji izraelskiej autorem Ksi¹g Kronik jest Ezdrasz.
Powróci³ on do Jerozolimy wraz z grup¹ wygnañców babiloñskich
w 458 roku przed Chrystusem i ¿ydowscy uczeni przypuszczaj¹, ¿e
wtedy w³anie spisa³ on Ksiêgi Kronik. Ksiêgi Kronik wykazuj¹ bardzo du¿e podobieñstwo - co do jêzyka, stylu i s³ownictwa - do Ksi¹g
Ezdrasza i Nehemiasza. Byæ mo¿e wiêc autorem tych trzech ksi¹g
jest sam Ezdrasz, lub inny natchniony pisarz, który zredagowa³ tekst
tych ksi¹g na podstawie notatek Ezdrasza. Najprawdopodobniej
wszystkie te ksiêgi, a wiêc I i II Ksiêga Kronik, Ksiêga Ezdrasza
i Ksiêga Nehemiasza stanowi³y w oryginale jedn¹ ca³oæ.
W Biblii hebrajskiej ksiêgi te zamieszczone s¹ na samym koñcu,
jako ostatnie z tzw. Ketubim, czyli Pism.
Struktura Ksi¹g Kronik
IKsiêgaKronik
I. Genealogie (rodowody)
II. Rz¹dy Saula
III. Rz¹dy Dawida
1. S³awni wojownicy Dawida
2. Dawid i Arka Przymierza
3. Dawid i wi¹tynia
4. Wojny Dawida
5. Spis ludnoci dokonany przez Dawida
6. Przygotowania do budowy wi¹tyni
II K s i ê g a K r o n i k
I. Rz¹dy Salomona

rozdzia³y 1 - 9
r. 10
r. 11 - 29
r. 11 - 12
r. 13 - 16
r. 17
r. 18 - 20
r. 21
r. 22 - 29
r. 1 - 9
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II. Podzia³ Królestwa, Historia Judy
Okresy duchowego przebudzenia za rz¹dów:
1. Asy
2. Jozafata (Jechoszafata)
3. Joasza
4. Ezechiasza (Hiskiasza)
5. Jozjasza

r. 10 - 36
r. 14 - 16
r. 17 - 20
r. 23 - 24
r. 29 - 32
r. 34 - 35

Pierwszy list do Koryntian
Autor:

Aposto³ Pawe³
Czas napisania:
55 r. n.e.
Miejsce napisania: Efez
Charakterystyka listu i jego adresatów
I List do Koryntian nale¿y do tzw. ksi¹g nauczaj¹cych Nowego
Testamentu. Aposto³ Pawe³, jako prawdziwy nauczyciel, stara siê
doprowadziæ korynck¹ wspólnotê chrzecijañsk¹ do w³aciwego poznania i zrozumienia wielu wa¿nych prawd. Mimo to, jego list nie jest
wcale rozpraw¹ teologiczn¹, jest autentycznym listem, skierowanym
do okrelonych ludzi. W zrozumieniu treci listu pomo¿e nam wiêc
bez w¹tpienia pewne wyobra¿enie o adresatach, o warunkach w jakich ¿yli, i o problemach, które ich nurtowa³y.
Rozpocznijmy od informacji o m i e  c i e K o r y n t , w którym
¿yli adresaci listu. Korynt, do którego przyby³ jesieni¹ 50 r. n.e. aposto³ Pawe³, nie by³ ju¿ dawnym Koryntem staro¿ytnym. Dawny Korynt zosta³ zupe³nie zniszczony w 146 r. przed n.e. czyli na pó³tora
wieku przed narodzeniem siê Chrystusa. Wtedy to Grecjê podbili
Rzymianie. Zniszczyli oni wielkie miasto doszczêtnie i przez ponad
sto lat le¿a³o ono w gruzach.
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Poniewa¿ nale¿a³o ju¿ do Imperium Rzymskiego, tym, który je odbudowa³, by³ w³adca Rzymu, Juliusz Cezar. Wyda³ on rozkaz odbudowy Koryntu w 44 r. przed Chrystusem. Powsta³o zupe³nie nowe miasto, które szybko rozkwita³o i przyci¹ga³o ludzi ze wszystkich stron
wiata. Korynt bowiem, ze wzglêdu na swoje po³o¿enie by³, jak na owe
czasy, miastem stworzonym dla ¿eglugi i handlu. Po³¹czony z pozosta³¹
czêci¹ Grecji w¹skim pasmem l¹du, Przesmykiem Korynckim, posiada³ z pó³nocnej i po³udniowej strony tego pasma po jednym porcie.
Port pólnocny - Lechojm, le¿a³ przy Zatoce Korynckiej i przyjmowa³
statki z zachodniej czêci Morza ródziemnego. Po³udniowe miasto
portowe - Kenchry, by³o otwarte dla statków p³ywaj¹cych po wschodniej czêci Moprza ródziemnego, a¿ do Azji Mniejszej, Palestyny i
Egiptu. Tak wiêc Korynt sta³ siê najwa¿niejszym centrum handlowym
pomiêdzy zachodem a wschodem basenu Morza ródziemnego. Nic
wiêc dziwnego, ¿e taki orodek rozwin¹³ siê, i sta³ siê szybko wielkim,
bogatym miastem handlowym. Prowadzi³o to do specyficznego stylu
¿ycia, który sta³ siê przys³owiowy. ¯yæ jak Koryntianin - tak mówiono w ca³ym Imperium Rzymskim, by okreliæ ¿ycie pe³ne niepohamowanych uciech. Cechowa³o je d¹¿enie do dowiadczania przyjemnoci
i uzyskiwania korzyci materialnych, nie koñcz¹ce siê rozprawianie na
tematy polityczne i filozoficzne, zabawa, niemoralnoæ, pijañstwo.
T³o kulturowe i religijne
W Koryncie spotyka³y siê pr¹dy kulturowe i religijne Wschodu
i Zachodu. Oko³o czterystutysiêczn¹ populacjê tego miasta stanowili
Rzymianie, Grecy, ¯ydzi i przedstawiciele innych nacji. Ulice Koryntu zawsze pe³ne by³y handlarzy, marynarzy, podró¿ników, awanturników, uciekinierów, z ró¿nych stron Imperium Rzymskiego.
Szczególnie wybuja³e by³o w Koryncie ¿ycie erotyczne. Rozwinê³a
siê tu prostytucja kultowa. W Koryncie znajdowa³a siê wielka wi¹tynia bogini mi³oci - Afrodyty. Doko³a wi¹tyni, w ma³ych domkach ozdo6

bionych ró¿ami mieszka³o tysi¹c kap³anek, oddaj¹cych siê ka¿demu,
kto przychodzi³, by oddaæ czeæ Afrodycie. Seks sta³ siê tu religi¹.
Obraz ¿ycia religijnego by³ w Koryncie bardzo zagmatwany. Poniewa¿ ¿yli tu ludzie z ró¿nych stron wiata, oddawano czeæ wielu
bóstwom, rzymskim, greckim, egipskim i jeszcze innym. Ludzie szukali tak¿e zaspokojenia swoich wewnêtrznych pragnieñ w ró¿nych
pogl¹dach i naukach filozoficznych. Brali równie¿ udzia³ w rzekomo
magicznych misteriach i rytua³ach, za co obiecywano im boskie ¿ycie
i zwyciêstwo nad mierci¹.
Dlatego aposto³ Pawe³ pisz¹c do Koryntian, podkreli³: Gdy przyby³em do was g³osiæ tajemnicê Boga, nie pos³ugiwa³em siê zawi³ym
jêzykiem naukowym. Postanowi³em bowiem, ¿e bêd¹c wród was
niczemu innemu nie powiêcê swojego czasu i swojej wiedzy, jak
tylko sprawie Jezusa Chrystusa i jego mierci na krzy¿u.
Misja ap. Paw³a
Aposto³ Pawe³ przyby³ do Koryntu jesieni¹ 50 r. n.e. i spêdzi³ tam
18 miesiêcy, czyli pó³tora roku. By³o to podczas jego drugiej podró¿y
misyjnej. Dowiadujemy siê z 18 r. Dziejów Apostolskich, ¿e Pawe³
przez ca³y ten okres naucza³ tam ewangelii i ¿e za³o¿y³ tam wspólnotê
chrzecijañsk¹. Potem, gdy powêdrowa³ dalej i przebywa³ przez d³u¿szy czas w Efezie, napisa³ stamt¹d do Koryntian dwa listy.
W Koryncie aposto³ znalaz³ pracê i dach nad g³ow¹ u Akwili i Pryscylli. To ¿ydowskie ma³¿eñstwo przyby³o z Rzymu, sk¹d musia³o
emigrowaæ w konsekwencji wydania przez cezara Klaudiusza edyk-

Pracê nasz¹ mo¿na wspieraæ modlitw¹
oraz finansowo poprzez wp³aty na nasze konto:
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Nr r-ku: 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313
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tu, nakazuj¹cego ¯ydom opuszczenie stolicy Imperium. Akwila i Pryscylla na nowo otworzyli swój warsztat rzemielniczy w Koryncie.
Byli wytwórcami namiotów. Rzemios³o to zna³ równie¿ aposto³ Pawe³,
który dziêki temu zarabia³ na swoje utrzymanie.
Aposto³ zaprzyjani³ siê z Akwill¹ i Pryscyll¹, pracowali wspólnie,
i to nie tylko jako rzemielnicy, ale, przede wszystkim, jako ludzie
wierz¹cy w Jezusa Chrystusa. Jest bardzo prawdopodobne, ¿e Akwila
i Pryscylla uwierzyli w Chrystusa ju¿ w Rzymie. Byli Paw³owi bardzo pomocni w budowaniu wspólnoty chrzecijañskiej w Koryncie.
Gdy do Paw³a, Akwili i Pryscyli do³¹czyli potem Sylas i Tymoteusz,
rozpoczê³a siê praca grupy, któr¹ Pawe³ wspomina z wdziêcznoci¹ ju¿ w pierwszym rozdziale swego Listu. Tak powstawa³a wspólnota koryncka, cz¹stka wczesnego Kocio³a Jezusa Chrystusa.
Bezporedni powód i okolicznoci napisania listu
We wspólnocie korynckiej, ¿yj¹cej w tak trudnym otoczeniu, pojawi³o siê wiele trudnoci, i to sta³o siê bezporednim powodem napisania listu. Pawe³ pisa³ swój list w Efezie, w okresie Wielkiej Nocy 55
r. n. e., czyli w ok. trzy lata po opuszczeniu Koryntu. Skoro bowiem
aposto³ przyby³ do Koryntu jesieni¹ roku 50 i przebywa³ tam przez
18 miesiêcy, znaczy to, ¿e opuci³ Korynt wiosn¹ 52 r. Wiosn¹ 55 r.
natomiast pisa³ ju¿ do Koryntian swój list, znany nam dzisiaj, jako
I List do Koryntian.
W ci¹gu trzyletniej nieobecnoci aposto³a naros³o ju¿ w korynckiej
wspólnocie bardzo wiele problemów. Nie chodzi³o tu prawie w ogóle
o kwestie doktrynalne, ale o zagadnienia moralne, o praktykê codziennego ¿ycia. Wspólnota tolerowa³a w swoich szeregach ludzi, którzy ¿yli
w jawnych, ciê¿kich grzechach, przede wszystkim za w rozwi¹z³oci.
Na ¿yciu wspólnoty korynckiej zawa¿y³o wyznawane przez Greków has³o: Wszystko mi wolno. Ludzie, nale¿¹cy do chrzecijañskiej wspólnoty, le rozumieli pojêcie wolnoci w Chrystusie. Dlatego
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aposto³ musia³ wyjaniaæ: Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest
po¿yteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje.
Tematyka listu
Granic¹ wolnoci jednostki jest dobro innych. Ograniczeniem wolnoci egoistycznie nastawionego cz³owieka jest mi³oæ. Dlatego centralnym punktem nauczania Paw³a jest 13 rozdzia³ jego Listu. Aposto³
Jezusa pisze w nim o mi³oci. Wszelkie niedostatki ¿ycia wspólnoty
w Koryncie wynikaj¹ przecie¿ z braku prawdziwej mi³oci, agape.
Dlaczego cz³onkowie wspólnoty korynckiej byli ci¹gle niedojrza³ymi dzieæmi, którymi rz¹dzi w³asne ja? Poniewa¿ z centrum usunêli
s³owo o Krzy¿u, jak pisze aposto³ Pawe³. Zapomnieli, ¿e swój wzrok
musz¹ skupiæ przede wszystkim na Zbawicielu, który zmar³ na krzy¿u
z powodu ich grzesznoci, a potem powsta³ z martwych, by daæ im
prawo i moc do prowadzenia ca³kiem innego, nowego ¿ycia. Prawdziwej mi³oci uczymy siê pod Krzy¿em Jezusa. Tu otrzymujemy
Ducha Bo¿ego i zmys³ Chrystusowy, który sprawia, ¿e stajemy sie
nowymi, kochajacymi ludzmi.
Tak wiêc, g³ównym przes³aniem I Listu do Koryntian jest wskazanie potrzeby skoncentrowania siê na nowo na odkupieñczym dziele
Jezusa Chrystusa, potrzeby skupienia duchowych oczu na Jego postaci, jako ukrzy¿owanego Zbawiciela i Pana, od którego jedynie mo¿na
uczyæ siê prawdziwej mi³oci. Mi³oci, której tak bardzo brakuje i nam.
Dlatego List ap. Paw³a adresowany do Koryntian, jest skierowany
równie¿ i do nas.
Plan listu
I. Pozdrowienie i dziêkczynienie.
II. Niedojrza³oæ, cielesnoæ Koryntian
1. Brak zrozumienia centralnego znaczenia
Chrystusa ukrzy¿owanego
9

rozdzia³ 1, 1 - 9
1,10 - 11, 34
1, 10 - 31

2. Brak zrozumienia Bo¿ej m¹droci
2
3. Podzia³ na stronnictwa
3
4. Niezrozumienie istoty s³u¿by Chrystusowi
4
5. Nieczystoæ, niemoralnoæ
5
6. Spory, procesowanie siê
6
7. Problemy ma³¿eñskie
7
8. Z³e pojmowanie wolnoci chrzecijañskiej
8 - 10
9. Niew³aciwe zachowywanie siê we wspólnocie
11, 1 - 16
10. Niegodna postawa podczas Wieczerzy Pañskiej
11,17 - 34
III. Dary i owoc Ducha wiêtego
12 - 14
1. Charyzmaty jako dary s³u¿¹ce budowaniu jednoci wspólnoty
chrzecijañskiej - cia³a Chrystusowego
12
2. Owoc Ducha wiêtego - mi³oæ
13
3. Zasady korzystania z darów duchowych
14
IV. Prawda o Zmartwychwstaniu
15
1. Zmartwychwstanie jako powiadczony fakt
15, 1 - 19
2. Chrystus jako pierwocina zmartwychwstania
15,20 - 21
3. Powstanie z martwych na wzór Chrystusa
15,22 - 23
4. Ustanowienie Królestwa
15,24 - 28
5. Program zmartwychwstania
15,29 - 50
6. Moc zmartwychwstania
15,51 - 58
V. Polecenia, pozdrowienia i ¿yczenia koñcowe
16

Z listów s³uchaczy...
Drodzy bracia i siostry z Trans World Radio, postêpujecie biblijnie,
rozsiewacie s³owo i b³ogos³awicie s³uchaczy. Czyñcie tak dalej. Dziêkujê wam za broszurkê Wêdrówka przez Bibliê i za list. Dzielicie
siê tym ¿ywym chlebem, s³owem Jezusa Chrystusa. To jest cudowne
mieæ taki ogieñ czystoci w sercu i w mylach. Proszê o odpis i, jeli
mo¿na, nades³anie mi chrzecijañskiej literatury do czytania.
/z dnia 30.04.2009/
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Ksiêga Ezdrasza
Autor
Autorem Ksiêgi Ezdrasza jest najprawdopodobniej ten sam natchniony autor, który napisa³ Ksiêgi Kronik, a tak¿e Ksiêgê Nehemiasza.
W pierwotnym tekcie hebrajskim Ksiêga Ezdrasza i Nehemiasza
stanowi³y jedn¹ ca³oæ. Dzie³o to powsta³o najprawdopodobniej pod
koniec IV w. przed Chrystusem. Ksiêgi Ezdrasza i Nehemiasza opieraj¹ siê na oryginalnych dokumentach hebrajskich, w tym na pamiêtnikach Ezdrasza i Nehemiasza, g³ównych bohaterów tych dwóch historycznych ksi¹g Starego Testamentu.
Ezdrasz by³ potomkiem kap³ana Chilkiasza, który za czasów panowania króla Jozjasza odnalaz³ zwoje z zapisanym na nich Prawem
Moj¿eszowym. Jak wiemy z relacji Ksi¹g Kronik, odkrycie na nowo
Bo¿ego Prawa rozpoczê³o duchowe przebudzenie w Królestwie Judzkim, za panowania Jozjasza. W siódmym rozdziale Ksiêgi Ezdrasza
zamieszczony jest rodowód Ezdrasza, biegn¹cy poprzez Chilkiasza,
Sadoka, Eleazara, a¿ do Aarona. Przodkowie Ezdrasza pe³nili wiêc
funkcje arcykap³anów. Ezdrasz nie móg³ kontynuowaæ tej s³u¿by, bo
wi¹tynia jerozolimska zostala zniszczona, a lud izraelski znajdowa³
siê w niewoli. Ezdrasz studiowal jednak Prawo Bo¿e. Czytamy o nim,
¿e by³ uczonym, bieg³ym w Prawie Moj¿eszowym, które nada³ Pan,
Bóg izraelski. (Ksiêga Ezdrasza 7,6)
Ezdrasz studiowa³ Bo¿e S³owo i dziêki temu sta³ siê, po powrocie
z niewoli babiloñskiej do Jerozolimy, przywódc¹ duchowego przebudzenia wród ludu Bo¿ego. By³ za³o¿ycielem pierwszej synagogi, prekursorem spotkañ biblijnych, spotkañ powiêconych studiowaniu Bo¿ego S³owa. Dzisiaj, gdy przekonujemy siê, ¿e prawdziwe duchowe
o¿ywienie ma miejsce tylko tam, gdzie odkrywa siê prawdy Bo¿ego
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S³owa, mo¿emy z wdziêcznoci¹ myleæ o Ezdraszu, cz³owieku, który kocha³ Bo¿¹ Ksiêgê i mi³oæ do S³ów Boga zaszczepi³ te¿ innym.
Temat
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e tematem przewodnim Ksiêgi Ezdrasza
jest S³owo Bo¿e. Dziesiêciokrotnie w tej krótkiej historycznej ksiêdze
podkrelone jest wielkie znaczenie Bo¿ego S³owa. Z Ksiêgi Ezdrasza
wyp³ywa nauka, ¿e S³owo Bo¿e odgrywa decyduj¹c¹ rolê we wszystkich dziedzinach ¿ycia ludu Bo¿ego: w sferze religijnej, spo³ecznej,
ekonomicznej i politycznej.
Kluczowym stwierdzeniem Ksiêgi Ezdrasza s¹ s³owa zapisane
w czwartym wierszu dziewi¹tego rozdzia³u: ...Przerazili siê s³owami
Boga, Pana Izraela. Te s³owa mówi¹ nam wiele o zasadniczym przes³aniu ca³ej ksiêgi.
Przebywanie w niewoli babiloñskiej nie doprowadzi³o ludu izraelskiego do upamiêtania. Gdy Ezdrasz zakoñczy³ odczytywanie Bo¿ego Prawa, a król perski Cyrus wyda³ dekret zezwalaj¹cy Izraelitom na powrót
do Jerozolimy, tylko oko³o piêædziesiêciu tysiêcy ¯ydów powróci³o do
Judei, a w tej liczbie wiêkszoæ stanowili kap³ani, lewici i biedota.
Ksiêga Ezdrasza podejmuje opowieæ o dziejach ludu izraelskiego
w miejscu, w którym zakoñczy³y j¹ Ksiêgi Kronik. Po upadku Jerozolimy lud judzki na okres siedemdziesiêciu lat zosta³ uprowadzony do niewoli babiloñskiej. Wczeniej podbite i zniewolone zosta³o królestwo pó³nocne, zamieszkiwane przez dziesiêæ pó³nocnych plemion izraelskich.
Ca³y naród wybrany zosta³ wiêc zniewolony i wysiedlony z Ziemi Obiecanej. Na okres ponad pó³ wieku przesta³o istnieæ pañstwo ¿ydowskie.
By³a to Bo¿a kara za niepos³uszeñstwo narodu wybranego wzglêdem
Pana. Nie mamy ¿adnej relacji z okresu niewoli babiloñskiej a¿ do momentu, w którym swoj¹ dzia³alnoæ rozpocz¹³ Ezdrasz.
Trzy historyczne ksiêgi Starego Testamentu opisuj¹ dzieje narodu
izraelskiego po powrocie z niewoli babiloñskiej: Ksiêga Ezdrasza,
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Nehemiasza i Estery. Nie by³y to ³atwe chwile w dziejach narodu
wybranego. Jerozolima i ca³a ziemia judzka znajdowa³y siê wtedy
pod panowaniem królów perskich, z których w Ksiêdze Ezdrasza i Nehemiasza wymienieni s¹: Cyrus, Dariusz I, Kserkses I, Artakserkses
I oraz Dariusz III.
Tego samego okresu historycznego dotycz¹ te¿ trzy ksiêgi profetyczne: Ksiêga Aggeusza, Zachariasza i Malachiasza.
Ksiêga Ezdrasza i Ksiêga Nehemiasza uzupe³niaj¹ swoj¹ narracjê. Ezdrasz by³ kap³anem, a Nehemiasz - jak bymy to powiedzieli
dzisiaj - laikiem. O tym samym okresie historii Izraela pisz¹ oni w swoich pamiêtnikach z trochê innej perspektywy. Ich relacje uzupe³niaj¹
siê, tak jak uzupe³niali siê oni sami, wspó³pracuj¹c przy odbudowie
wi¹tyni, murów i ca³ego miasta.
Podobnie uzupe³niali siê w swojej dzia³alnoci przy odbudowie Jerozolimy prorocy Aggeusz i Zachariasz, zachêcaj¹c lud do wysi³ku,
dodaj¹c wszystkim otuchy, si³, umacniaj¹c wiarê repatriantów.
W³aciwie prorocze ksiêgi Aggeusza i Zachariasza powinno
siê czytaæ równolegle z historyczn¹ Ksiêg¹ Ezdrasza. Te trzy
ksiêgi pisane by³y bowiem w cieniu odbudowywanej wi¹tyni jerozolimskiej i mia³y za zadanie zachêciæ i wzmocniæ budowniczych. W pi¹tym rozdziale Ksiêgi Ezdrasza znajdujemy takie s³owa: Wtedy Aggeusz i Zachariasz, (...) prorocy, og³osili ¯ydom
w Judzie i w Jerozolimie proroctwo w imieniu Boga izraelskiego,
który nad nimi czuwa³.
Mo¿emy stwierdziæ ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e Ezdrasz, Nehemiasz, Aggeusz i Zachariasz byli tymi, którzy zostali wybrani przez
Boga do dokonania dzie³a odbudowy Jerozolimy. W przyk³adny sposób ze sob¹ wspó³pracowali i uzupe³niali siê, s³u¿¹c tymi darami i talentami, jakie otrzymali od Pana. Wzorowa wspó³praca kap³ana, laika
i proroków mo¿e byæ dobrym, zachêcaj¹cym przyk³adem równie¿
dzisiaj, dla nas wszystkich.
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Struktura ksiêgi
Ksiêgê Ezdrasza mo¿na podzieliæ na dwie g³ówne czêci. W pierwszej z nich, obejmuj¹cej szeæ pocz¹tkowych rozdzia³ów, opisany jest
powrót Izraelitów z niewoli babiloñskiej do ojczyzny, pod kierunkiem Zorobabela. Do Jerozolimy powróci³o wtedy oko³o piêædziesiêciu tysiêcy
¯ydów. Druga czêæ Ksiêgi Ezdrasza, obejmuj¹ca rozdzia³y od siódmego do dziesi¹tego, opisuje powrót do Jerozolimy nastêpnych dwóch tysiêcy repatriantów ¿ydowskich, prowadzonych przez Ezdrasza.
Proroctwo i historia
Opowieæ Ksiêgi Ezdrasza rozpoczyna siê od obwieszczenia, i¿
król perski, Cyrus, wyda³ dekret, zezwalaj¹cy ¯ydom odbudowaæ
wi¹tyniê w Jerozolimie. Królowie perscy ze wzglêdów politycznych
odbudowywali i innym narodom ich wi¹tynie. Ale zdumiewa fakt, ¿e
Cyrus stwierdza, i¿ to sam Bóg rozkaza³ mu zbudowaæ wi¹tyniê
w Jerozolimie. I dodaje, ¿e to zrz¹dzeniem Boga on, jako król perski,
sta³ siê w³adc¹ wielu pañstw. Cyrus obwieci³ na pimie co nastêpuje:
Tak mówi Cyrus, król perski: Wszystkie pañstwa ziemi da³ mi Pan,
Bóg niebios. I On mi rozkaza³ zbudowaæ Mu dom w Jerozolimie...
Te s³owa dekretu króla perskiego mog¹ zdumiewaæ. Ale o Cyrusie prorokowa³ ju¿ Izajasz. W 44. rozdziale proroctw Izajasza znajdujemy takie s³owa: Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel (...) Ja mówiê
o Cyrusie: Mój Pasterz, i spe³ni on wszystkie moje pragnienia, mówi¹c do Jeruzalem: Niech ciê odbuduj¹!, i do wi¹tyni: Wznie siê
z fundamentów!
Izajasz zapowiedzia³ wiêc to, ¿e król perski, Cyrus, zezwoli Izraelitom na powrót do Judei i na odbudowê Jerozolimy i wi¹tyni. Cyrus
by³ perskim królem w latach 559 - 529 p.n.e., a wiêc rz¹dzi³ przez 30
lat w drugiej po³owieVI wieku przed Chrystusem. Po zdobyciu Babilonu zezwoli³ w r. 538 na powrót Izraelitów do Jerozolimy. I o tym
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pisze teraz Ezdrasz. Proroctwo Izajasza wype³ni³o siê. Bez w¹tpienia
- to z woli Boga Cyrus wyda³ dekret o takiej treci. Ale w proroctwie
Izajasza zawarte by³y jeszcze inne, zdumiewaj¹ce s³owa. W 45 r.
Ksiêgi proroctw Izajasza czytamy: Tak mówi Pan o swym pomazañcu Cyrusie: Ja mocno uj¹³em go za prawicê, aby ujarzmiæ przed
nim narody i królom odpi¹æ broñ od pasa, aby otworzyæ przed nim
podwoje, ¿eby siê bramy nie zatrzasnê³y...
A wiêc to ¿ywy Bóg b³ogos³awi³ Cyrusowi. Zosta³ mu nadany
nawet zaszczytny tytu³ pomazañca Pañskiego, tytu³, który przys³ugiwa³ dawniej tylko królom izraelskim lub judzkim. Cyrusowi zosta³
on nadany ze wzglêdu na wybór Boga, który z niego uczyni³ narzêdzie do wykonania swych planów.
Ale w jaki sposób dosz³o do poznania przez króla perskiego ¿ywego Boga, Pana Izraela? Prawdopodobnie do wiary w Boga przywiód³
Cyrusa Daniel, który za panowania Cyrusa pe³ni³ w jego królestwie
funkcjê porównywaln¹ z dzisiejszym stanowiskiem premiera.To
z pewnoci¹ Daniel zawiadczy³ Cyrusowi o prawdziwym, ¿ywym
Bogu. Cyrus wiedzia³ , co robi, wydaj¹c dekret zezwalaj¹cy Izraelitom na odbudowê wi¹tyni jerozolimskiej. Wiedzia³, ¿e jest narzêdziem
w rêku Boga, ¿e postêpuje zgodnie z wol¹ ¿ywego Boga.
To za rz¹dów Cyrusa Daniel wypowiedzia³ niektóre ze swoich
wielkich proroctw, w tym proroctwo o 70-ciu tygodniach, dotycz¹ce
Izraela. Proroctwa Daniela wype³ni³y i wype³niaj¹ siê. To samo dotyczy proroctw Izajasza. Niemal jedna czwarta treci Pisma wiêtego
ma charakter profetyczny. Wielka czêæ proroctw biblijnych ju¿ siê
wype³ni³a. Ponad trzysta proroctw biblijnych dotycz¹cych pierwszego przyjcia Chrystusa wype³ni³o siê w sposób literalny. Jest te¿, jak
stwierdzaj¹ biblici, ponad trzysta proroctw, dotycz¹cych drugiego
przyjcia Chrystusa. I te proroctwa z pewnoci¹ siê wype³ni¹.
Pocz¹tek ksiêgi Ezdrasza zawiera jedn¹ ma³¹ cz¹steczkê proroctw
biblijnych, upewniaj¹cych nas w tym, ¿e S³owo Boga jest Prawd¹.
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Siedemdziesi¹t lat niewoli babiloñskiej minê³o, król perski Cyrus wyda³
dekret zgodny z wol¹ Boga i dzieci Izraela mog³y powróciæ do Jerozolimy, by odbudowaæ wi¹tyniê Pana.

Ksiêga Nehemiasza
Autor i ogólna charakterystyka ksiêgi
Ksiêga Nehemiasza i Ksiêga Ezdrasza stanowi³y w hebrajskim
oryginale jedn¹ ca³oæ. Ksiêgi te spisa³ jeden autor, cytuj¹c pamiêtniki
Ezdrasza i Nehemiasza, a tak¿e listy, dekrety i inne oryginalne pisma
aramejskie i hebrajskie.
Ksiêga Ezdrasza opisuje odbudowê wi¹tyni jerozolimskiej, Ksiêga Nehemiasza natomiast koncentruje nasz¹ uwagê na odbudowie
murów obronnych Jerozolimy. W Ksiêdze Ezdrasza ukazany jest religijny aspekt powrotu ludu izraelskiego z niewoli babiloñskiej do ojczyzny, natomiast Ksiêga Nehemiasza ukazuje polityczn¹ stronê tego
wydarzenia.
Ezdrasz by³ kap³anem, Nehemiasz osob¹ wieck¹. Nehemiasz mia³
wysok¹ pozycjê spo³eczn¹ w królestwie potê¿nego w³adcy perskiego
Artakserksesa, ale jego serce ukocha³o Bo¿y lud i Jerozolimê, miasto
w którym w sposób szczególny dzia³a ¿ywy Bóg, Pan Izraela.
Znaczenie ksiêgi
Chronologicznie Ksiêga Nehemiasza jest ostatni¹ ksiêg¹ historyczn¹ Starego Testamentu. Doprowadza ona historiê Izraela najdalej; w Starym Testamencie nie ma opisu wydarzeñ z dziejów Izraela,
które mia³yby miejsce póniej.
Gdy mówimy o czasie historycznym wydarzeñ opisanych przez
autora Ksiêgi Nehemiasza, to przypomnijmy, ¿e podobnie jak Ksiêga Ezdrasza, relacjonuje ona powrót Izraelitów do Jerozolimy po
16

siedemdziesiêciu latach niewoli babiloñskiej. Z tym jednak, ¿e
w Ksiêdze Ezdrasza opisany jest powrót pierwszej grupy ¿ydowskich repatriantów do Jerozolimy, pod wodz¹ Zorobabela, a potem,
po kilkudziesiêciu latach, wyprawa drugiej grupy wysiedleñców, prowadzonych przez Ezdrasza. Natomiast Nehemiasz przyby³ do Jerozolimy oko³o piêtnastu lat póniej, ni¿ Ezdrasz.
Odstêpy czasowe, dziel¹ce te wydarzenia, podawane s¹ przez historyków w przybli¿eniu, ale ich chronologia jest niepodwa¿alna i wyznaczaj¹ one kolejne etapy dziejów narodu wybranego.
Ksiêga Nehemiasza ma zwi¹zek z proroctwem Daniela o siedemdziesiêciu tygodniach, w którym to proroctwie zawarta by³a
przepowiednia przysz³ych losów ludu Bo¿ego. Czas historyczny
okresu objêtego przez proroctwo Daniela biegnie w³anie od wydarzeñ opisanych w Ksiêdze Nehemiasza. Daniel prorokowa³: Od
chwili, kiedy wypowiedziano s³owo, ¿e nast¹pi powrót i zostanie
odbudowana Jerozolima, do W³adcy - Pomazañca - siedem tygodni
i szeædziesi¹t dwa tygodnie; zostan¹ odbudowane dziedziniec i wa³,
w czasach jednak pe³nych ucisku (Daniel 9, 25).
Kluczowe wersety:
I oto, gdy to us³ysza³em, usiad³em, p³aka³em i trapi³em siê ca³ymi
dniami, poci³em i modli³em siê w obecnoci Boga niebios. (1,4)
Wyprawi³em do nich pos³añców z tak¹ odpowiedzi¹: Wykonujê
wielk¹ pracê i nie mogê zejæ. Bowiem stanê³aby ta praca, gdybym j¹
musia³ opuciæ, aby zejæ do was. (6,3)

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

JEZUS

Ew. Jana 14,6
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Drugi List do Koryntian
Autor
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e autorem Drugiego Listu do Koryntian
jest aposto³ Pawe³. List ten jest jednym z najbardziej osobistych pism
aposto³a. W³anie z tego listu dowiadujemy siê najwiêcej o ¿yciu Paw³a,
o trudach, jakie ponosi³ w swojej apostolskiej s³u¿bie, o dowiadczeniach, przez jakie przeszed³. Poznajemy ¿ycie i odczucia, prze¿ycia
aposto³a lepiej ni¿ z jakichkolwiek innych jego pism.
Okolicznoci i cel napisania listu
W pierwszym Licie adresowanym do Koryntian aposto³ Pawe³
napisa³: W Efezie zostanê a¿ do Piêædziesi¹tnicy, bowiem otwar³a siê
przede mn¹ szeroko brama dla owocnej dzia³alnoci... (I Kor. 16, 9).
Aposto³ pisa³ swój pierwszy list z Efezu, gdzie jego dzia³alnoæ
misyjna rozwija³a siê w ogromnym tempie. Efez sta³ siê baz¹, z
której oddzia³ywanie ewangelii rozprzestrzenia³o siê na ca³¹ Azjê
Mniejsz¹. By³a to najprawdopodobniej najwiêksza akcja ewangelizacyjna pierwotnego chrzecijañstwa. To w³anie mia³ na myli
aposto³, pisz¹c, ¿e otwar³a siê przed nim szeroko brama dla owocnej dzia³alnoci.
Pawe³ nie móg³ tak po prostu zostawiæ wielkiej misji, ci¹gle
siê rozwijaj¹cej i udaæ siê do Koryntu. W Koryncie oczekiwa³a
na jego wizytê wspólnota, która mia³a wiele pytañ, przechodzi³a
przez wiele trudnoci, ale aposto³ nie móg³ pozostawiæ przynosz¹cej obfite owoce dzia³alnoci ewangelizacyjnej i skoncentrowaæ siê na problemach jednego kocio³a. Pawe³ myla³ jednak
o Koryntianach z mi³oci¹ i nieustannie siê o nich modli³. Byli oni
jego duchowymi dzieæmi i aposto³ troszczy³ siê o ich rozwój.
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Napisa³ wiêc do nich d³ugi list, w którym obszernie odpowiedzia³
na pytania, jakie mu przes³ali, udzieli³ im wskazówek, jak rozwi¹zaæ nurtuj¹ce ich problemy i zapowiedzia³, ¿e przybêdzie do
nich w póniejszym terminie.
Prawdopodobnie do tej wizyty aposto³a dosz³o, ale by³a ona,
z koniecznoci, bardzo krótka. Pawe³ mia³ zamiar odwiedziæ Korynt jeszcze raz, ale w tym czasie zdarzy³ siê wród Koryntian
nieznany nam bli¿ej incydent, który spowodowa³, ¿e aposto³ odwo³a³ swoj¹ wizytê i zast¹pi³ j¹ listem, z którym pos³a³ do Koryntu
Tytusa. List ten nie zachowa³ siê, nie znamy wiêc jego treci. Z wypowiedzi Paw³a wynika, ¿e by³ to list, w którym aposto³ bardzo
stanowczo odniós³ siê do utrzymuj¹cych siê w Koryncie nieprawid³owoci. Pawe³ pisa³ ten list w smutku i we ³zach, i zdawa³ sobie
sprawê, ¿e i Koryntian list ten zasmuci. Musia³ jednak napisaæ do
nich w ostrym, zdecydowanym tonie, aby rozprawili siê w koñcu
z ci¹gle nêkaj¹cymi ich problemami.
Aposto³ oczekiwa³ z niecierpliwoci¹ na powrót Tytusa najpierw
w Troadzie, a potem w Macedonii. Jak¿e bardzo siê ucieszy³, gdy
Tutus przyby³ z pomylnymi wiadomociami! W Koryncie uznano
autorytet aposto³a, us³uchano jego porad i przywrócono we wspólnocie porz¹dek.
Uradowany Pawe³ napisa³ wtedy list, zwany dzi Drugim Listem
do Koryntian. Wyjania w nim, miêdzy innymi, dlaczego zmieni³ sw¹
decyzjê przybycia do Koryntu. W serdecznym tonie pisze te¿ bardzo
szczerze o wielu swoich odczuciach, troskach, przemyleniach, wnioskach. I tak powsta³ list, dziêki któremu i my mo¿emy mieæ wgl¹d we
wnêtrze Paw³a, w jego serce, jego duszê.
Podsumowuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e list znany dzisiaj jako Drugi List do Koryntian zosta³ napisany przez aposto³a Paw³a podczas
jego pobytu w Macedonii, pod koniec r. 57, w czasie trwania wielkiej
kampanii misyjnej pierwotnego Kocio³a w Azji Mniejszej. Aposto³
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napisa³ do Koryntian jeszcze jeden wa¿ny list, który niestety nie zachowa³ siê do naszych czasów, a który Koryntianom dostarczy³ wys³any przez Paw³a Tytus.
Tematyka
Trudno mówiæ o jednym g³ównym temacie Drugiego Listu do
Koryntian. W pierwszej jego czêci aposto³ pisze najwiêcej o Bogu,
jako pocieszycielu, Tym, który zaspakaja wszelkie potrzeby wierz¹cego, ci¹gle go wspiera, podnosi i uwiêca. Ufaj¹c takiemu Bogu
chrzecijanin mo¿e prowadziæ zwyciêskie ¿ycie wiary.
Pawe³ broni te¿ w tym licie, jak w ¿adnym z pozosta³ych
swoich pism, swojej godnoci apostolskiej i podkrela w ogóle
wagê misji aposto³ów, jako tych pos³añców Jezusa, których s³u¿ba ma wielkie znaczenie dla uzyskania zbawienia przez ludzkoæ,
zbawienia mo¿liwego dziêki pojednaniu cz³owieka z Bogiem, poprzez Chrystusa.
Aposto³ Pawe³ ukazuje siê te¿ w tym licie jako pasterz dusz ludzkich i daje tym samym godny naladowania przyk³ad duszpasterstwa,
jako bardzo wa¿nej s³u¿by w Kociele chrzecijañskim.
Z zagadnieñ dogmatycznych, omawianych w tym licie, mo¿emy
wymieniæ naukê o odkupieniu (5,14 - 21) i naukê o rzeczach ostatecznych: o s¹dzie ostatecznym (1,14; 5,10), ponownym przyjciu Chrystusa i o zmartwychwstaniu (4,14).
Struktura listu
Nie jest ³atwo usystematyzowaæ treæ Drugiego Listu do Koryntian, poniewa¿ jest w nim du¿o wiêcej ni¿ w innych pismach Paw³a
osobistych szczegó³ow i drobnych, drugorzêdnych w¹tków, wystêpuj¹cych obok myli g³ównych, tworz¹cych trzon tematyczny listu.
Oto próba naszkicowania struktury listu uwzglêdniaj¹ca jego tematyczn¹ ci¹g³oæ:
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I. Zwyciêskie ¿ycie chrzecijanina.
Rozdzia³y 1 - 7
1. Wstêp,
1, 1 - 2
2. Bóg, jako Ojciec, zaspakaja wszystkie nasze potrzeby
r. 1
3. Bóg wszelkiej pociechy jest wierny, podnosi i uwiêca
r. 2
4. ¯ycie chrzecijanina to ¿ycie
w mocy Ducha Chrystusowego
r. 3
5. Chrystus stale przemienia serce wierz¹cego cz³owieka
r. 4
6. Cz³owiek nale¿¹cy do Chrystusa wiadczy
o Nim innym
r. 5, 1 - 15
7. Chrzecijanin prowadz¹cy zwyciêskie ¿ycie
jest ambasadorem Jezusa Chrystusa
we wspó³czesnym wiecie.
r. 5, 16 - 6, 13
8. Zwyciêskie ¿ycie chrzecijañskie
to ¿ycie w uwiêceniu
r. 6, 14 - 7, 1
9. Bóg stale umacnia i pociesza
szczerego chrzecijanina
r. 7, 2 -16
II. Chrzecijanin jako dawca.
1. Przyk³ad szczodroci
2. Nawo³ywanie do szczodroci
3. Wyt³umaczenie, na czym polega
chrzecijañska szczodroæ
4. Zachêcenie do bycia szczodrym.

Rozdzia³y 8 - 9
r. 8, 1 - 6
r. 8, 7 - 15
r. 8,16 - 9,5
r. 9, 6 - 15

III. Powo³anie apostolskie Paw³a
Rozdzia³y 10 - 13
1. Autentycznoæ apostolstwa Paw³a
r. 10
2. Dowody na prawdziwoæ apostolstwa Paw³a
r. 11
3. Objawienia aposto³a
r. 12
4. Podsumowanie znaczenie apostolstwa Paw³a.
r. 13
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Ksiêga Estery
Autor i ogólna charakterystyka ksiêgi:
Ksiêgê Estery napisa³ nieznany nam autor, wiemy jednak, ¿e opowiadanie, które ta ksiêga zawiera, oparte jest na faktach i realiach
historycznych.
Znajdujemy tu opis pewnego wydarzenia z ¿ycia dworu króla perskiego Kserksesa, w którym g³ówn¹ rolê odegra³a m³oda Izraelitka,
Estera oraz jej stryjeczny brat i opiekun, Mardocheusz. Jest mo¿liwe,
¿e to w³anie Mardocheusz (Mordochaj) spisa³ dzieje Estery.
Ksiêga Estery jest w pewnym sensie najbardziej niezwyk³¹ ksiêg¹
biblijn¹. Nie pojawia siê w niej ani razu imiê Boga; autor ksiêgi konsekwentnie unika jakiejkolwiek wzmianki o Bogu. Wspomina siê tu natomiast a¿ 192 razy króla perskiego, najpotê¿niejszego w³adcê ówczesnego wiata. Nie zawiera ta ksiêga ani jednej modlitwy, skierowanej do Boga, mówi natomiast o pogañskich przes¹dach i o szczegó³ach ¿ycia dworu wielkiego pogañskiego monarchy.
Ksiêga Estery jest niezwyk³a tak¿e z innego powodu. Jej nazwa
wywodzi siê od imienia kobiety. Tylko dwie ksiêgi kanonu biblijnego
swoj¹ nazwê wziê³y od imienia kobiety: Ksiêga Rut i Ksiêga Estery.
Studiuj¹c Ksiêgê Rut nazwalimy j¹ Histori¹ Mi³osn¹ Odkupienia.
Ksiêgê Estery mo¿emy nazwaæ Histori¹ Mi³osn¹ Opatrznoci.
Historia odkupienia, którego dokona³ Bóg, j e s t histori¹ mi³osn¹. My
kochamy Boga, bo On nas wpierw umi³owa³. Da³ nam siebie samego,
w Chrystusie, dlatego, ¿e nas mi³uje.
Ksiêga Estery natomiast jest Histori¹ Mi³osn¹ Opatrznoci. Bóg
troszczy siê o los wiata, który stworzy³, wiata w którym ¿yjemy,
troszczy siê o los ka¿dego z nas. Opatrznoæ Bo¿a jest dowodem
mi³oci Boga do nas, podobnie jak dowodem owej wspania³ej mi³oci
jest odkupienie, zbawienie, dane nam w Jezusie Chrystusie.
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Przes³anie ksiêgi
Z lektury Ksiêgi Ezdrasza i Ksiêgi Nehemiasza wiemy, ¿e na mocy
dekretu króla perskiego Cyrusa lud izraelski, po siedemdziesiêciu latach niewoli babiloñskiej, móg³ powróciæ do Ziemi Obiecanej. Sporód kilku milionów ¯ydów powróci³o do Jerozolimy jedynie kilkadziesi¹t tysiêcy. Ogromna wiêkszoæ Izraelitów pozosta³a poza Ziemi¹ Obiecan¹. Jak wiemy, naród wybrany zosta³ uprowadzony do
niewoli babiloñskiej z powodu swego niepos³uszeñstwa wzglêdem
Boga. Teraz, gdy dziêki Bo¿emu zrz¹dzeniu Izraelici mogli powróciæ
do ojczyzny, po raz kolejny odmówili Bogu pos³uszeñstwa. Niespe³na
szeædziesi¹t tysiêcy ¯ydów powróci³o do Jerozolimy, i to o ich losach opowiadaj¹ Ksiêga Ezdrasza i Nehemiasza, a tak¿e ksiêgi prorocze Aggeusza i Zachariasza. Natomiast o kilkumilionowej rzeszy
Izraelitów, którzy pozostali poza Ziemi¹ Obiecan¹, Biblia mówi bardzo niewiele. Dlatego tak wa¿na jest relacja Ksiêgi Estery, która opowiada, choæ bardzo fragmentarycznie, o losach tych ludzi. I w³anie
w dziejach tej niepos³usznej Bo¿emu wezwaniu wiêkszoci przejawia
siê w niezwyk³y sposób Bo¿a opatrznoæ. Mimo ich niepos³uszeñstwa, mimo i¿ nie powrócili do Ziemi, któr¹ otrzymali na w³asnoæ,
Bóg jednak zatroszczy³ siê o ich losy, ochroni³ ich przed zag³ad¹.
Ksiêga Estery rysuje przed naszymi oczami wyrazisty obraz Bo¿ej opatrznoci. Ukazuje opatrznoæ Bo¿¹ w nowym wietle, podobnie, jak w niezwykle wie¿y, piêkny sposób o mi³oci Bo¿ej opowiada
Ksiêga Rut.
Wszystkie wielkie prawdy ewangeliczne s¹ w obrazowy sposób
ukazane w Starym Testamencie. Na przyk³ad Ksiêga Wyjcia (Exodus) opowiada o Bo¿ym dziele wybawienia, wyzwolenia z niewoli
grzechu, Ksiêga Jonasza zapowiada zmartwychwstanie Chrystusa,
Ksiêga Hioba ukazuje istotê prawdziwej pokory, skruchy. Ksiêga
Estery - powtórzmy - jest piêkn¹ opowieci¹ o Bo¿ej opatrznoci.
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Jak zdefiniowaæ opatrznoæ, Bo¿¹ opatrznoæ? Generalnie mo¿emy powiedzieæ, ¿e przejawia siê w niej Bo¿a myl, Bo¿y plan obejmuj¹cy dzieje ca³ego stworzonego przez Niego wiata. Bóg kieruje
wszystkim, wszelkimi wydarzeniami, zjawiskami, procesami, czy to
w wiecie widzialnym, materialnym, czy te¿ w wiecie niedostêpnym
dla naszych zmys³ów, wiecie duchowym. W ca³ym wszechwiecie
zostanie ostatecznie zrealizowana Bo¿a wola. W Licie do Efezjan
aposto³ Pawe³ napisa³ o Bogu, ¿e: ...dokonuje On wszystkiego zgodnie z zamys³em swej woli (1,11).
Bóg kieruje histori¹, kieruje dziejami ludzkoci i ca³ego wiata, i mimo ¿e czasem wydaje siê to nam trudne do zrozumienia, gdy widzimy
tak wiele chaosu i z³a, wystêpuj¹cego na codzieñ, Bóg czuwa nad
wszystkim, i ostatecznie zrealizuje swoj¹ wolê, wzglêdem stworzonego przez siebie wiata, tak, jak to zaplanowa³.
S¹ trzy pojêcia, o których musimy pamiêtaæ, gdy chcemy zdefiniowaæ Bo¿¹ opatrznoæ.
Pierwsze pojêcie, to stworzenie. Bóg stworzy³ wiat, powo³a³ go do
istnienia, a sta³o siê to za spraw¹ Jego stwórczego S³owa. Bóg rzek³ - i
sta³o siê. Bóg stworzy³ swoim S³owem wszechwiat, a jego drobn¹ cz¹steczk¹ jest nasza galaktyka i planeta Ziemia, na której ¿yjemy. Nie ma
innego logicznego wyt³umaczenia istnienia wszechwiata. Wszelkie naukowe dociekania prowadz¹ do punktu, w którym trzeba postawiæ sobie
pytanie: czy mo¿liwe jest, by wiat powsta³ sam z niczego? Nie, tylko
Bóg, wieczny i wszechmocny Bóg, móg³ stworzyæ wszechwiat, zbudowany z atomów, cz¹steczek, organizmów, materii i energii... W przeciwnym wypadku musielibymy przyj¹æ, ¿e wszechwiat jest wieczny, nieskoñczony, czemu przecz¹ odkrycia wspó³czesnej nauki. Wszechwiat
nie móg³ zrodziæ siê sam, z nicoci. Powo³a³ go do ¿ycia wszechmocny,
wieczny, nieskoñczony Bóg. Bóg objawia nam tê prawdê w Biblii.
Drugim pojêciem, o którym musimy pamiêtaæ, jest Bo¿a ochrona,
Bo¿e zachowywanie stworzenia, podtrzymywanie go przez Boga
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w ruchu. To nie jest tak, ¿e Bóg stworzy³ wiat i pozostawi³ go samemu sobie, jak gdyby przesta³ siê nim interesowaæ. W Biblii czytamy,
¿e Jezus Chrystus, Bo¿y Syn, który jest odblaskiem chwa³y Boga
Ojca i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko s³owem swej
potêgi ( Hebr. 1, 3 ). W Licie do Kolosan czytamy, ¿e Chrystus
jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie ( 1, 17 ).
Tak wiêc Jezus Chrystus jest tym, który podtrzymuje wszechwiat, sprawia, ¿e wszechwiat funkcjonuje, trwa, ¿yje. Pamiêtajmy,
¿e Chrystus powiedzia³ o sobie: Ja jestem drog¹, prawd¹ i ¿yciem
(Jan 14,6). Tak wiêc Bóg stworzy³ wiat i podtrzymuje go, zachowuje
i chroni.
Trzecim kluczowym pojêciem jest pojêcie Bo¿ej opatrznoci. Bóg
kieruje losami wiata. Kieruje dziejami cz³owieka, wytycza przysz³oæ
ca³emu stworzeniu. Kto obrazowo zdefiniowa³ Bo¿¹ opatrznoæ jako
d³oñ Boga w rêkawiczce zdarzeñ. Bóg jest podobny do pilota, trzymaj¹cego rêkê na sterze samolotu, pêdz¹cego w przysz³oæ.
Bóg sprawi³, ¿e p³acz niemowlêcia i instynkt macierzyñski kobiety
odwróci³y losy historii. P³acz maleñkiego Moj¿esza, niemowlêcia p³yn¹cego w koszyku po rzece Nil i wra¿liwoæ córki faraona, przybywaj¹cej tam, by siê wyk¹paæ, sprawi³y, ¿e dzieje ludu izraelskiego,
Bo¿ego narodu wybranego, potoczy³y siê w takim kierunku, jak zaplanowa³ to Bóg. Oto, jak w ma³ych i wielkich sprawach, w historycznych i codziennych wydarzeniach objawia siê Bo¿a opatrznoæ.
Ksiêga Estery jest piêknym, biblijnym obrazem, ukazuj¹cym istotê
opatrznoci Bo¿ej. Choæ Bo¿e imiê nie pojawia siê w tej ksiêdze ani
razu, ka¿da jej strona jest pe³na dowodów Jego dzia³ania. Ksiêga ta
opowiada o Bo¿ej d³oni, steruj¹cej losami cz³owieka, narodu i wiata.
wiêto Purim
Na pami¹tkê zdarzeñ, opisanych w Ksiêdze Estery, zosta³o ustanowione ¿ydowskie wiêto Purim.
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Jak wiemy, piêkna Estera zosta³a wybrana przez króla perskiego
na now¹ ma³¿onkê. Dziêki temu, gdy wielki wezyr królestwa, Haman, zaplanowa³ zag³adê wszystkich ¯ydów na terenie Persji, Estera
mog³a udaremniæ ten plan, interweniuj¹c u króla i uzyskuj¹c od niego
wyrok mierci na Hamana i innych nieprzyjació³ Izraela. Natomiast
wezyrem Persji zosta³ stryjeczny brat i opiekun Estery, Mardocheusz,
zwany te¿ Mordochajem.
wiêto Purim, czyli wiêto losów wziê³o sw¹ nazwê od losów rzucanych przez Hamana, który w ten sposób chcia³ ustaliæ
dzieñ zag³ady ¯ydów. wiêto Purim obchodzone jest wed³ug kalendarza ¿ydowskiego, w dniach 14/15 miesi¹ca Adar, tj. na prze³omie lutego i marca.

Ksiêga Hioba
Charakterystyka Ksiêgi
Ksiêga Hioba jest pierwsz¹ poetyck¹ ksiêg¹ Starego Testamentu.
Stanowi, wraz z Ksiêg¹ Psalmów, Przys³ów (Przypowieci Salomona), Koheleta (Kaznodziei Salomona) i Pieni¹ nad Pieniami grupê
dydaktycznych, czyli m¹drociowych ksi¹g Starego Testamentu.
Ksiêga Hioba otwiera drug¹, sporód trzech czêci Pism ST. Nale¿y do ksi¹g m¹drociowych, rozdzielaj¹cych ksiêgi historyczne i prorockie.
Ksiêgi m¹drociowe maj¹ charakter poetycki, a ich zasadnicz¹
form¹ literack¹ jest maszal, czyli sentencja wyra¿aj¹ca za pomoc¹
rytmu wskazania, napomnienia, normy postêpowania i prawdy natury
ogólnej. Jest to bardzo popularna w twórczoci hebrajskiej forma literacka, operuj¹ca paralelizmem, przeciwstawieniem i paradoksem.
Taka forma u³atwia zapamiêtanie przekazywanych myli, maj¹ one
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(Wype³nij, wytnij i przelij na nasz adres: TWR - Impuls Polska, Ul. K³odnicka 2, 54-217 Wroc³aw, Polska)

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

Kraj:

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

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

Kochani S³uchacze TWR,

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

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

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

Jêzyki, w których nadawana
jest Wêdrówka przez Bibliê:

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

Ksiêga Izajasza 55,6

Na wstêpie mojego listu serdecznie
pozdrawiam. Dziêkujê za listy, które
s¹ dla mnie bardzo wa¿ne i muszê
powiedzieæ, ¿e bardzo podtrzymuj¹
mnie na duchu. Przenieli mnie
obecnie do innego zak³adu karnego. Jestem w zak³adzie karnym w
Warszawie. W grudniu 2008 roku
wziê³am lub cywilny w zak³adzie
karnym w £odzi. Poniewa¿ nie ma
mo¿liwoci, by w zak³adach karnych wzi¹æ lub kocielny, zatem
uroczystoæ prze³o¿ylimy na czas,
kiedy wyjdê z tego miejsca. Strasznie siê cieszê, ¿e jestem bli¿ej mê¿a,
choæ bardzo siê staramy, bymy byli
w jednej jednostce. Z ca³ego serca
dziêkujê za ksi¹¿kê pt. Dziecko
cierpienia. Przeczyta³am tê ksi¹¿kê dos³ownie jednym tchem. Dziêkujê tak¿e osobie, która wys³a³a mi
piêkny kalendarz. Mo¿e teraz ekipa TWR zgodzi siê, by przyjechaæ
tu do mnie do Warszawy. Nie jest to
tak blisko, choæ jednak bli¿ej jest
w Wroc³awia do Warszawy ni¿ z
Wroc³awia do Grudzi¹dza. Bardzo
proszê, aby ekipa Trans World Radio przyjecha³a tu do mnie na spotkanie.
List od korespondentki z centralnej Polski
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bowiem postaæ aforyzmów i przys³ów. Klasyczny zbiór tego typu sentencji stanowi Ksiêga Przys³ów (Przypowieci Salomona), ale wystêpuj¹ one tak¿e we wszystkich pozosta³ych ksiêgach m¹drociowych oraz sporadycznie w ksiêgach historycznych i prorockich.
Ksiêga Hioba to w³aciwie jeden wielki poemat. Tylko wstêp i zakoñczenie pisane s¹ proz¹, a ca³a zasadnicza treæ ma formê poematu. Znajdujemy tu dialog Hioba z przyjació³mi, mowy Hioba i jego
doradców, a w koñcu mowy samego Boga.
Autor ksiêgi
Autor Ksiêgi Hioba nie jest nam znany. Wysuwane s¹ ró¿ne przypuszczenia, co do autorstwa tej m¹drej i piêknej ksiêgi. Wymienia siê
m.in. Ezdrasza, samego Hioba oraz jego przyjaciela, Elihu, jako prawdopodobnych autorów, ale nie mo¿emy byæ pewni, czy rzeczywicie
który z nich napisa³ tê ksiêgê.
W ka¿dym razie by³ to autor natchniony. Podkrela on tajemnicê
m¹droci Boga, opisuje cudowne rz¹dy Bo¿e, wielkie i niepojête dla
umys³u ludzkiego. Ukazuje Boga jako Osobê nieskoñczenie dobr¹,
kochaj¹c¹ wszystkie swoje stworzenia.
Czas historyczny ksiêgi
Nie wiemy w jakim czasie historycznym ¿y³ Hiob. W pocz¹tkowych s³owach ksiêgi znajdujemy jedynie informacjê, ¿e Hiob ¿y³
w ziemi Us. Us jest krain¹ w Arabii Skalistej, ko³o Petry. Hiob jest
postaci¹ historyczn¹, wspomina o nim np. prorok Ezechiel (Ez. 14,14).
Nie wiemy jednak kiedy Hiob ¿y³ i dzia³a³.
Jest mo¿liwe, ¿e lata ¿ycia Hioba przypada³y na okres patriarchalny, czyli na okres ¿ycia ojców Izraela. Nie ma w Ksiêdze Hioba ¿adnych odniesieñ do Prawa Moj¿eszowego, co upowa¿nia nas do wysuniêcia przypuszczenia, ¿e Hiob ¿y³ w okresie poprzedzaj¹cym powo³anie Moj¿esza i ustanowienie Prawa dla Izraela.
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Za tez¹, ¿e Hiob ¿y³ w okresie patriarchalnym przemawiaj¹ nastêpuj¹ce fakty:
1. Hiob ¿y³ bardzo d³ugo. Z koñcowych s³ów Ksiêgi Hioba dowiadujemy siê, ¿e po wydarzeniach w niej opisanych Hiob ¿y³
jeszcze sto czterdzieci lat i widzia³ swych potomków - w ca³oci cztery pokolenia. Umar³ stary i pe³en lat (Ksiêga Hioba 42, 16 - 17). Wiemy, ¿e tak d³ugie ¿ycie wiedli ludzie w okresie
patriarchalnym.
2. Hiob pe³ni³ w swojej rodzinie funkcjê kap³ana. Nie ma w Ksiêdze Hioba ¿adnej wzmianki o kap³anach wykonuj¹cych czynnoci obrzêdowe, tak, jak to by³o od czasu ustanowienia kap³añstwa Aaronowego. Hiob by³ wiêc kap³anem swojej rodziny, podobnie jak Abraham, Izaak, czy Jakub.
3. Elifaz, jeden z przyjació³ Hioba, by³ potomkiem najstarszego
syna Ezawa, brata Jakuba. W Ksiêdze Rodzaju (Genesis) czytamy: Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, ¿ony Ezawa
i Reuel, syn Basmat, ¿ony Ezawa (I Moj¿. 36,10).
Hiob by³ wiêc prawdopodobnie cz³owiekiem ¿yj¹cym w tym samym okresie czasu, co potomkowie Jakuba i Ezawa.
Przes³anie ksiêgi
Ksiêga Hioba zawiera wielkie prawdy teologiczne i filozoficzne.
Porusza wiele problemów, stawia wiele pytañ.
1. Jedn¹ z wielkich kwestii tej ksiêgi jest pytanie: dlaczego cierpi¹
ludzie sprawiedliwi, prawi? Wydaje siê, ¿e Ksiêga Hioba nie
udziela pe³nej odpowiedzi na to pytanie, podaje jeden z powodów cierpienia, dotykaj¹cego ludzi prawych. Dlaczego musia³ cierpieæ tak prawy cz³owiek jak Hiob? Odpowied na to
pytanie przynosi wnikliwe przestudiowanie treci ca³ej ksiêgi.
2. Innym wielkim tematem Ksiêgi Hioba jest wytrwa³oæ. W Licie Jakuba znajdujemy s³owa: S³yszelicie o wytrwa³oci Hio30

ba i widzielicie koñcow¹ nagrodê za ni¹ od Pana (List Jakuba 5, 11). Czy Hiob by³ wytrwa³y, cierpliwy? Tak, i to tak dalece, ¿e musimy przyznaæ, i¿ trudno nam nawet w pe³ni zrozumieæ, poj¹æ jego postawê.
3. Ksiêga Hioba naucza te¿ o potrzebie upamiêtania, pokuty.
Zazwyczaj, gdy mówimy o upamiêtaniu, mamy na myli zwrot
w ¿yciu osób, które by³y wielkimi grzesznikami, a dziêki nawróceniu zmieni³y radykalnie swoje postêpowanie. Tak by³o
na przyk³ad w ¿yciu Franciszka z Asy¿u. Ale Biblia uczy nas,
¿e upamiêtania potrzebuje tak¿e tak prawy cz³owiek jak Hiob.
Hiob by³ bez w¹tpienia jednym z najbardziej prawych ludzi ¿yj¹cych na ziemi, byæ mo¿e by³ najsprawiedliwszym i najpobo¿niejszym
cz³owiekiem wszechczasów (poza Synem Bo¿ym, Jezusem Chrystusem). Biblia na przyk³adzie Hioba ukazuje nam, ¿e ka¿dy cz³owiek
potrzebuje upamiêtania, ukorzenia siê przed Bogiem, bo wszyscy jestemy grzesznikami. W koñcowej czêci Ksiêgi Hioba znajdujemy
takie jego wyznanie, dedykowane Bogu: Dot¹d zna³em Ciê ze s³yszenia, obecnie ujrza³em Ciê wzrokiem, st¹d odwo³ujê, co powiedzia³em, kajam siê w prochu i popiele (42,5 - 6).
To wyznanie Hioba jest pouczeniem dla ka¿dego z nas. Niezale¿nie od tego jak dobrymi i prawymi siê czujemy, jestemy grzesznikami. Nie jestemy w stanie swoj¹ w³asn¹ sprawiedliwoci¹ zas³u¿yæ
sobie na zbawienie, nie potrafimy o w³asnych si³ach dosiêgn¹æ Boga.
Jedyna droga ku Bogu wiedzie poprzez ukorzenie siê przed Nim,
wyznanie swojej s³aboci i przyjêcie Jego daru zbawienia, oferowanego nam w Jezusie Chrystusie.
Znaczenie ksiêgi
Ksiêga Hioba jest wielkim dzie³em cenionym zarówno przez teologów, jak i filozofów i literatów. Jeden z wybitnych wspó³czesnych
pisarzy oceni³, ¿e jest to najwiêkszy poemat w historii zarówno lite31

ratury staro¿ytnej, jak i nowo¿ytnej. Jeden ze wspó³czesnych filozofów stwierdzi³, ¿e Ksiêga Hioba jest najdoniolejszym dzie³em jakie
kiedykolwiek wysz³o spod pióra cz³owieka. W Ksiêdze Hioba znajdujemy wiele pytañ natury filozoficznej i teologicznej, na które do
dzisiaj ludzkoæ nie znalaz³a odpowiedzi.
Dzieje Hioba zainspirowa³y wielu twórców. Powsta³y powieci,
dramaty, nowele, nawi¹zuj¹ce do historii Hioba - prawego cz³owieka,
który g³êboko wierzy³ i ufa³ Bogu, a jednak musia³ przejæ przez wiele
dowiadczeñ, by zrozumieæ jak wielkim jest Bóg i by poznaæ samego
siebie, przekonaæ siê o w³asnej niedoskona³oci i s³aboci.
Dzisiejsi psychologowie stwierdzaj¹, ¿e problemy wspó³czesnego
cz³owieka maj¹ najczêciej swoje ród³o w nieudanym dzieciñstwie,
w b³êdach rodziców, pope³nionych w procesie wychowawczym.
Z pewnoci¹ ta diagnoza jest czêciowo prawdziwa. Niemniej istota
problemu tkwi g³êbiej. Cz³owiek z natury jest egoist¹, egocentrykiem.
Ka¿dy ojciec i matka przyzna, ¿e dziecka nie trzeba uczyæ z³a. Dziecko
z natury jest samolubne, skoncentrowane na sobie. Natomiast wpojenie dziecku dobra, bezinteresownoci, wyrozumia³oci wzglêdem innych wymaga wielu zabiegów, ogromnego wysi³ku i pracy rodziców.
Nie mo¿emy win¹ za swoje postêpowanie obci¹¿aæ naszych rodziców, nie mo¿emy odmawiaæ wziêcia odpowiedzialnoci za swoje
postêpowanie.
Wspó³czesny cz³owiek usi³uje zrzuciæ odpowiedzialnoæ za swoj¹
sk³onnoæ do z³a, za swoj¹ grzesznoæ i s³aboæ na innych, na rodziców, wychowawców, na otoczenie, na media. Jednak z³o kalaj¹ce
cz³owieka nie pochodzi z zewn¹trz. Tkwi ono w samej naturze cz³owieka, w jego sercu, jest przypisane jego samolubnemu ja.
Cz³owiek nie mo¿e zrzucaæ odpowiedzialnoci za swoje czyny na
innych. Nie jest te¿ w stanie unieæ sam swoich grzechów, b³êdów,
win. Sytuacja wydaje siê byæ beznadziejna. I tak odczuwa swoje po³o¿enie wspó³czesne spo³eczeñstwo.
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Jednak Bóg przygotowa³ wyjcie z tej dramatycznej sytuacji. Przygotowa³ kogo, kto jest w stanie unieæ grzech ca³ej ludzkoci.
Bóg przygotowa³ ratunek dla ka¿dego, kto przyzna siê do swojej bezsilnoci i zwróci siê ku Zbawicielowi.
Hiob by³ cz³owiekiem g³êboko wierz¹cym i ufaj¹cym Bogu, by³
jednak skoncentrowany na swej w³asnej sprawiedliwoci, uwa¿a³, ¿e
mo¿e stan¹æ przed Bogiem, jako kto bez zarzutu. Gdy Bóg podda³ go
dowiadczeniom, broni³ siê, dowodzi³ ludziom i Bogu swojej niewinnoci. Jednak gdy to czyni³, uwiadomi³ sobie, ¿e jest grzesznikiem,
i ¿e potrzebuje upamiêtania.
W postawie Hioba wspania³e by³o to, ¿e nigdy, nawet w najtrudniejszych chwilach, nie utraci³ wiary w Boga. Ufa³ Bogu do koñca,
nawet, gdy zagro¿one by³o jego ¿ycie. Bóg dowiadcza³ go bardzo
ciê¿ko, pozbawi³ go wszystkiego, na czym Hiob móg³ budowaæ poczucie swojego bezpieczeñstwa. Bóg podda³ Hioba tak wielu próbom, by uwiadomiæ mu, ¿e bezpiecznym i szczêliwym mo¿e byæ
tylko wtedy, gdy przebywaæ bêdzie blisko Niego i gdy tylko w Nim
pok³adaæ bêdzie swoje zaufanie.
Cz³owiek wspó³czesny, niestety, nie postêpuje tak, jak Hiob. Wszelkimi si³ami stara siê zabezpieczyæ na przysz³oæ, buduj¹c swoje poczucie bezpieczeñstwa na tym co posiada, kim jest, co osi¹gn¹³. Zwracaj¹c siê ku dobrom materialnym zapomina o Bogu. Natomiast gdy
przychodz¹ dowiadczenia odwraca siê od Boga zupe³nie, obwiniaj¹c
Go o nieszczêcia, które go spotykaj¹. I w szczêciu i w nieszczêciu
oddala siê od Boga. Brnie coraz dalej w grzech, nie przyjmuje Bo¿ego ratunku. Odrzuca Zbawiciela.
Przyk³ad Hioba ukazuje nam, ¿e pe³ne poczucie bezpieczeñstwa
mo¿e nam ofiarowaæ jedynie Bóg. I jedynie On, wszechmocny Stwórca, kochaj¹cy Ojciec, jest w stanie nas uszczêliwiæ. Ka¿dy z nas
powinien dowiadczyæ i wyznaæ, tak jak Hiob: Wiem, ¿e Zbawiciel
mój ¿yje (19, 25).
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Programy nadawane w czasie zimowym 2009 r. przez Impuls TWR Polska:
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Naszych przyk³adowych programów mog¹ Pañstwo s³uchaæ w internecie w systemie Real Audio pod adresem: http://www.twr.osw.pl/
Codziennie o dowolnej porze pod adresem http://www.ttb.org/ttbpol.ram dostêpna
jest Wêdrówka przez Bibliê.
¯yczymy dobrego odbioru!
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Ewentualne zmiany w porach i czêstotliwociach nadawania bêd¹
podane na antenie w naszych programach oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.twr.osw.pl - zapraszamy do ledzenia
og³oszeñ. Pytania odnonie aktualnych danych nadawania mo¿na kierowaæ do nas listownie. Adres znajduje siê na ostatniej stronie.

Rozk³ad programów na czwarty kwarta³ 2009
PADZIERNIK
LIST DO RZYMIAN

28.09.
29.09.
30.09.
1.10.
2.10.
5.10.
6.10.
7.10.
8.10.
9.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
19.10.
20.10.
21.10.
22.10.
23.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.
30.10.

1:8 - 16
1:16 - 20
1:21 - 32
2:1 - 21
2:22 - 3:8
3:9 - 22
3:21 - 31
4:1 - 25
5:1 - 11
5:12 - 21
6:1 - 14
6:15 - 23
7:1 - 6
7:7 - 25
8:1 - 14
8:15 - 18
8:18 - 26
8:27 - 30
8:31 - 39
9:1 - 4
9:5 - 24
9:25 - 10:13
10:14 - 11:7
11:8 - 29
11:30 - 12: 2

LISTOPAD
2.11.
3.11.
4.11.
5.11.
6.11.
9.11.
10.11.
11.11.
12.11.
13.11.

12:3 - 12
12:13 - 21
13:1 - 12
13:13 - 14: 6
14:7 - 16
14:17 - 15: 4
15:5 - 16
15:17 - 29
15:30-16:15
16: 16 - 27

1. KS. KRONIK

16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
20.11.
23.11.
24.11.
25.11.

1-9
10:1 - 11: 19
11:20-14:17
15:1 - 17:5
17:6 - 18:17
19:1 - 22:19
23:1 - 26:32
27:1 - 29:30

2. KS. KRONIK

26.11.
27.11.
30.11.

1: 1 - 2: 17
3: 1 - 4: 3
4: 4 - 7: 15
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GRUDZIEÑ
1.12.
2.12.
3.12.
4.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.

7:16 - 9:23
9:24 - 11:4
11:5 - 12:16
13:1 - 15:17
15:18 - 17:9
17:10-20:30
20:31-24:27
25:1 - 32:33
33:1 - 36:23

1. LIST DO KORYNTIAN

14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
21.12.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

1:1 - 9
1:10 - 17
1:18 - 31
2:1 - 16
3:1 - 23
4:1 - 21
5:1 - 13
6:1 - 20
7:1 - 20
7:20 - 40
8:1 - 13
9:1 - 27
10:1 - 22
10:23-11:4

Rozk³ad programów na pierwszy kwarta³ 2010
LUTY
KSIÊGA NEHEMIASZA

1.01.
4.01.
5.01.
6.01.
7.01.
8.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.

11:4 - 16
11:17 - 34
12:1 - 7
12:8 - 31
13:1 - 14:1
14:1 - 40
15:1 - 8
15:9 - 44
15:44 - 58
16:1 - 24

KSIÊGA EZDRASZA

15.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.

1:1 - 11
2:1 - 3:13
4:1 - 6:5
6:6 - 7:28
8:1 - 9:4
9:5 - 10:44

KSIÊGA NEHEMIASZA

25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.

1:1 - 2:6
2:7 - 3:2
3:3 - 15
3:16 - 38
4:1 - 5:13

1.02.
2.02.
3.02.
4.02.

5:14 - 7:4
7:5 - 9:3
9:4 - 11:8
11:9 - 13:31

2. LIST DO KORYNTIAN

5.02.
8.02.
9.02.
10.02.
11.02.
12.02.
15.02.
16.02.
17.02.
18.02.
19.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
26.02.

1:1 - 3
1:4 - 20
1:20 - 2:13
2:14 - 3:14
3:14 - 3:18
4:1 - 6
4:7 - 18
5:1 - 13
5:14 - 15
5:16 - 19
5:20 - 6:13
6:14 - 7:1
7:1 - 16
8:1 - 15
8:16 - 9:6
9:7 - 10:4

Nasz adres:

MARZEC
1.03. 10:5 - 11:5
2.03. 11:6 - 33
3.03. 12:1 - 10
4.03. 12:11-13:13
KSIÊGA ESTERY

5.03.
8.03.
9.03.
10.03.
11.03.
12.03.
15.03.
16.03.

1:1 - 12
1:12 - 2:23
3:1 - 15
4:1 - 5:14
6:1 - 14
7:1 - 8:12
8:13 - 9:4
9:5 - 10:3

17.03.
18.03.
19.03.
22.03.
23.03.
24.03.
25.03.
26.03.
29.03.
30.03.
31.03.

1:1 - 5
1:6 - 2:6
2:7 - 13
3:1 - 26
4:1 - 5:7
5:7 - 6:30
7:1 - 8:22
9:1 - 10:22
11:1 - 12:25
13:1 - 14:22
15:1 - 16:22

KSIÊGA JOBA

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

STYCZEÑ
1. LIST DO KORYNTIAN

