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Wielka Moc

Co roku prze¿ywamy czas refleksji, wyciszenia, zadumy. Wielki
Czwartek, Wielki Pi¹tek, Wielka Sobota, pobudzaj¹ do zagl¹dania
w g³¹b siebie, do stawiania sobie pytañ o wiarê, zbawienie, ¿ycie
wieczne. Czy ufam Bogu? Czy przyj¹³em dar zbawienia oferowany
mi w Jezusie Chrystusie?

Przychodzi Wielkanoc, rozbrzmiewa radosne �Alleluja�, s³yszê,
¿e Pan wsta³ z martwych! Co to oznacza dla mnie? Czy moje ¿ycie
jest spe³nione, szczê�liwe?

¯yczymy Wam, drodzy s³uchacze, g³êbokich odkryæ, kroków
wiary, nie tylko w czas �wi¹teczny, ale na co dzieñ. Ws³uchuj¹c
siê w nauczanie aposto³ów, studiuj¹c z otwartym sercem i umy-
s³em kolejne apostolskie listy, znajdziemy odpowiedzi na wszyst-
kie wa¿ne pytania. Dowiemy siê, ¿e w dzie³ach Pana manifestuje
siê Wielka Moc!

Bóg chce przemieniaæ nasze ¿ycie! O tym wo³aj¹ tak¿e psalmi-
�ci! W czasie wakacji bêdziemy ws³uchiwaæ siê w s³owa psalmów.
Oby i nas zachwyci³a potêga, chwa³a, dobroæ i mi³o�æ ¿ywego Boga!
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List do Galacjan

Okoliczno�ci powstania Listu

Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e  autorem Listu do Galacjan  jest apo-
sto³ Pawe³. Nie jeste�my jednak w stanie ustaliæ, kiedy aposto³
napisa³ ten list.Nie jest bowiem pewne, czy  adresatami listu byli
chrze�cijanie zamieszkuj¹cy teren ca³ej  prowincji rzymskiej zwa-
nej Galacj¹, czy tylko mieszkañcy okre�lonej jej czê�ci. Wielu uczo-
nych uwa¿a, ¿e wspomnianymi w li�cie Galacjanami byli miesz-
kañcy Galacji w³a�ciwej, po³o¿onej w pó³nocnej czê�ci rzymskiej
prowincji,  i ¿e  Aposto³ Pawe³ g³osi³ tam Ewangeliê w czasie swej
drugiej i trzeciej podró¿y misyjnej. Ci historycy  za datê powstania
listu przyjmuj¹ rok  57 n.e.

Wielu uczonych uwa¿a jednak, ¿e List do Galacjan adresowany
by³ do mieszkañców po³udniowej czê�ci rzymskiej prowincji Gala-
cji. Mieszkañcy po³udnia przyjêli Ewangeliê ju¿ w czasie pierwszej
podró¿y �w. Paw³a. Powsta³y tam silne wspólnoty wierz¹cych
w Chrystusa w takich miastach, jak Antiochia, Ikonium, Listra, czy
Derbe. I te wczesne wspólnoty chrze�cijañskie s¹ nam dobrze zna-
ne z relacji Dziejów Apostolskich. Pawe³ odwiedzi³ je tak¿e pod-
czas swojej drugiej podró¿y misyjnej. Je�li przyjmiemy tê koncep-
cjê, jak siê wydaje bardziej prawdopodobn¹,  za datê powstania Li-
stu do Galacjan mo¿emy przyj¹æ ju¿ rok  49 n.e.

Jak wynika ze s³ów aposto³a, które znajdujemy  w 13 wierszu
4 rozdzia³u listu, jego pierwsze przybycie do Galacjan nie by³o za-
planowane, nast¹pi³o na skutek choroby  Paw³a. G³oszone przez
aposto³a S³owo Bo¿e zosta³o jednak przyjête przez Galacjan entu-
zjastycznie  i zapowiada³o szybki rozwój chrze�cijañstwa na tam-
tym terenie.
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Przes³anie Listu

Krótko po wizycie aposto³a Paw³a w Galacji do za³o¿onych przez
niego wspólnot przybyli nowi g³osiciele Ewangelii, domagaj¹c siê od
nawróconych zachowywania przepisów rytualnych i ceremonialnych
Starego Testamentu, w szczególno�ci za� obrzezania. Nowinkarze ci,
bêd¹cy prawdopodobnie chrze�cijanami ¿ydowskiego pochodzenia,
zwani �judaizuj¹cymi�, domagali siê zachowania Prawa Starego Te-
stamentu jako warunku nieodzownego do usprawiedliwienia i zba-
wienia. Wprowadzili oni wielki zamêt w umys³ach Galacjan, którzy
wskutek tego znale�li siê w rozterce. Byli bliscy porzucenia Ewange-
lii g³oszonej przez Paw³a i zwrócenia siê ku innemu, rzekomo pe³niej-
szemu poselstwu judaizuj¹cych.

Aposto³, nie mog¹c od razu przybyæ do Galacjan, napisa³ do
nich list, w którym broni Ewangelii,  "czystej" Ewangelii Jezusa
Chrystusa. Poniewa¿ judaizuj¹cy swoje stanowisko uzasadniali
tak¿e tym, ¿e Pawe³, nie nale¿¹c do grona dwunastu najbli¿szych
uczniów Jezusa, nie ma prawa uwa¿aæ siebie za Jego aposto³a,
wyja�nia on jak zosta³ powo³any na aposto³a przez samego Chry-
stusa, i w jaki sposób zosta³a mu przekazana Ewangelia i misja
niesienia jej wszystkim narodom.

Te dwa tematy: zagadnienia zwi¹zane z apostolstwem Paw³a i wy-
ja�nienie pochodzenia i tre�ci g³oszonej przez niego Ewangelii, stano-
wi¹ g³ówn¹ zawarto�æ Listu do Galacjan.

Czê�æ listu po�wiêcon¹ wyja�nieniu tre�ci Ewangelii mo¿na po-
dzieliæ na dwie kwestie: sprawê zbawienia i sprawê u�wiêcenia.

Je�li chodzi o sprawê zbawienia, aposto³ stawia zasadnicze pyta-
nie: �W jaki sposób grzesznicy mog¹ stan¹æ przed obliczem Boga?
Jak �wiêty Bóg mo¿e przebaczyæ grzesznym ludziom, pojednaæ ich
z samym sob¹ i przywróciæ im mo¿liwo�æ trwania w bliskiej wiêzi
z Nim?�
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Aposto³ udziela w swoim li�cie jasnej odpowiedzi. Zbawienie jest
mo¿liwe tylko dziêki odkupieñczej �mierci Jezusa Chrystusa, któr¹
ponios³ On na krzy¿u. List do Galacjan pe³en jest prawdy o krzy¿u
Chrystusa.

Je�li chodzi o sprawê u�wiêcenia, Pawe³ rysuje obraz wewnêtrz-
nego konfliktu chrze�cijanina. Jest to konflikt pomiêdzy star¹ natur¹
cz³owieka, nazwan¹ �cia³em�,  a �duchem�, czyli o¿ywion¹ przez Chry-
stusa duchow¹ cz¹stk¹ jestestwa cz³owieka. Aposto³ poucza, w jaki
sposób odnosiæ w tym konflikcie zwyciêstwo dziêki przewadze du-
cha nad cia³em.

I tu, jak przy rozpatrywaniu kwestii zbawienia, Pawe³ wskazuje na
Chrystusa. Jezus nie tylko umar³ na krzy¿u, ale potem powsta³ z mar-
twych, powróci³ do nieba i pos³a³ nam Ducha �wiêtego. To Duch
�wiêty, Duch Chrystusowy, który zamieszkuje serce ka¿dego wie-
rz¹cego, daje nam  si³y do prowadzenia zwyciêskiego ¿ycia chrze�ci-
jañskiego.

Struktura Listu
List do Galacjan  mo¿emy podzieliæ na kilka czê�ci tematycznych:

I. W s t ê p     (1,1-10)
1. Krótkie pozdrowienie, podkre�lenie apostolskiego autorytetu

Paw³a i zapowied� obrony ewangelicznej nauki o zbawieniu
(1,1-5)

2. Zapewnienie o prawdziwo�ci Ewangelii i o fa³szu nauki juda-
izuj¹cych  (1,6-10)

II. Dowody historyczne  prawdziwo�ci Ewangelii g³oszonej
przez Paw³a (1,11-2,14)
1. Pawe³ aposto³em powo³anym przez Chrystusa (1,11-24)
2. Jest tylko jedna Ewangelia (2,1-10)
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3. Ewangelia jest czym� nadrzêdnym w stosunku do osobistych
pogl¹dów aposto³ów ( Pawe³ i Piotr w Antiochii). (2,11-14)

III. Czê�æ doktrynalna: U s p r a w i e d l i w i e n i e  z  w i a r y
(2,15 - 4,31)

1. Konieczny warunek  usprawiedliwienia - wiara (2,15-21)
2. B³¹d Galacjan  -  przyk³ad Abrahama (3,1-9)
3. Stosunek wiary do uczynków (3,10-14)
4. Porównanie postaci Abrahama, Moj¿esza i Chrystusa

(3, 15 - 22)
5. Prawo jako wychowawca, Chrystus jako Wybawiciel

(3, 23 - 29)
6. Kiedy� niewolnicy, teraz synowie (4,1-11)
7. Przyk³ad aposto³a Paw³a (4,12-20)
8. Alegoria Hagar i Sary,  Ismaela  i   Izaaka (4,21-31)

IV. Czê�æ praktyczna: U � w i ê c e n i e  (5,1-6,10)
1. Fa³szywa a prawdziwa religia (5,1-12)
2. W³a�ciwa wolno�æ chrze�cijanina (5,13-15)
3. Napiêcie miêdzy �cia³em� a �duchem� (5,16-25)
4. W³a�ciwe relacje pomiêdzy wierz¹cymi (5,26-6,5
5. Duchowy siew i ¿niwo (6,6-10)
6. Istota chrze�cijañstwa (6,11-18)

Pracê nasz¹ mo¿na wspieraæ modlitw¹
oraz finansowo poprzez wp³aty na nasze konto:

PKO BP IV Oddzia³ Wroc³aw
Nr r-ku: 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313
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Ksiêga Psalmów

Oryginalna, hebrajska nazwa Ksiêgi Psalmów to, w wolnym t³u-
maczeniu, �Ksiêga Uwielbienia�, �Ksiêga Chwa³y�. Nazwa �p s a l m�
pochodzi z greckiego okre�lenia �p s a l m o s� i jest odpowiednikiem
hebrajskiego s³owa �m i z e m o r�. Oznacza poetycki utwór religijny
wykonywany przy akompaniamencie instrumentów strunowych.
Mo¿emy Ksiêgê Psalmów nazwaæ inaczej �Ksiêg¹ hymnów pochwal-
nych�, lub �Ksiêg¹ modlitwy i uwielbienia�.

Autorzy
Ksiêgê Psalmów nazywa siê czêsto �Psa³terzem Dawidowym�,

co nie oznacza, ¿e Dawid jest autorem wszystkich psalmów. Dawid
u³o¿y³ najprawdopodobniej 73 spo�ród 150 psalmów wchodz¹cych
w sk³ad Psa³terza. Pozosta³e psalmy s¹ dzie³em wielu autorów, spo-
�ród których wymieniæ mo¿emy Asafa, Salomona, Moj¿esza, Hema-
na, Etana, Ezechiasza, czy synów Koracha.

Dawid, wielki król, poeta i muzyk izraelski odegra³ jednak naj-
wiêksz¹ rolê w powstaniu Ksiêgi Psalmów, st¹d w³a�nie ksiêgê tê
zwie siê popularnie �Psa³terzem Dawidowym�.

Temat
G³ównym przes³aniem Ksiêgi Psalmów jest przyniesienie nale¿nej

czci i uwielbienia Bogu, potê¿nemu Stwórcy i Panu oraz jego Mesja-
szowi, Zbawcy i Królowi, Jezusowi Chrystusowi. Wywy¿szenie Chry-
stusa - Króla i g³oszenie chwa³y Jego Królestwa, to wielki temat Ksiêgi
Psalmów.

Kluczowe s³owo
Kluczowym s³owem Ksiêgi Psalmów jest zwrot �Alleluja�, co zna-

czy �Chwa³a Panu�. Ten radosny okrzyk nabra³ charakteru chrze�ci-
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jañskiego sloganu, ale tak naprawdê ma g³êboki sens i powinien za-
wsze budziæ najwznio�lejsze uczucia w sercu wierz¹cego cz³owieka.

�Chwa³a Panu, Alleluja� - te s³owa powinny go�ciæ nie tylko oka-
zjonalnie na naszych ustach, ale na sta³e, w naszej duszy.

Kluczowy psalm
Kluczowym psalmem ca³ego Psa³terza jest ostatni, 150 psalm.

W jego sze�ciu krótkich wierszach s³owo �Alleluja� pojawia siê 13 razy.
Stanowi on zwieñczenie ca³ej ksiêgi i jest jak gdyby refrenem, który
mogliby�my od�piewaæ za ka¿dym razem, gdy medytujemy nad tre-
�ci¹ Psa³terza. Psalm 150 jest hymnem pochwalnym. Stanowi koñ-
cow¹ doksologiê ca³ej Ksiêgi; jest jednym wielkim okrzykiem uwiel-
bienia i czci skierowanym ku Bogu.

Znaczenie psalmów
Ksiêga Psalmów jest niezwykle warto�ciow¹ i bardzo piêkn¹ czê-

�ci¹ Pisma �wiêtego. Psalmy jêzykiem poezji wyra¿aj¹ wszelkie od-
cienie emocji, uczuæ, wszelkie stany umys³u i serca cz³owieka. Dlate-
go s¹ tak bliskie ludziom ró¿nych epok i na przestrzeni wieków dla
wielu sta³y siê �ród³em otuchy, pokrzepienia, uniesienia, rado�ci, umoc-
nienia w wierze i inspiracji do aktywnego, twórczego ¿ycia. Ksiêga
Psalmów jest najwspanialszym modlitewnikiem i �piewnikiem Izraela
i Ko�cio³a; wprowadza pojedyncze serca i cale wspólnoty wierza-
cych w swiat modlitwy i wielbienia Pana.

Psalmy zawieraj¹ wielkie bogactwo tre�ci teologicznych. Ukazuj¹
ca³y zbawczy plan Boga, od stworzenia �wiata a¿ do czasów osta-
tecznych. Wielbi¹ Chrystusa, Mesjasza z linii Dawida, Zbawiciela
�wiata. Zapowiadaj¹ ¿ycie, dzia³alno�æ, �mieræ i wywy¿szenie Jezusa
Chrystusa. Obraz Chrystusa wyrysowany w psalmach jest wspania-
³ym uzupe³nieniem relacji Nowego Testamentu. Dziêki psalmom mamy
wgl¹d w ¿ycie modlitewne Jezusa, dowiadujemy siê, co dzia³o siê
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w Jego sercu, gdy umiera³ na krzy¿u, widzimy Go siedz¹cego po pra-
wicy Ojca w niebie.

Chrystus jest centraln¹ postaci¹ Ksiêgi Psalmów. Pamiêtamy, ¿e
po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedzia³ aposto³om: �To s¹ moje
s³owa, które wypowiedzia³em do was, bêd¹c jeszcze z wami, ¿e siê
musi spe³niæ wszystko, co jest o mnie zapisane w Prawie Moj¿esza
i u proroków i w Psalmach� (£uk. 24,44).

Szesna�cie psalmów zwanych �mesjañskimi� zawiera tre�ci bez-
po�rednio opisuj¹ce postaæ Chrystusa, pozosta³e wskazuj¹ na Jezusa
w sposób po�redni. Ca³a Ksiêga Psalmów jest pe³na Chrystusa, Me-
sjasza Izraelskiego, Zbawiciela i Pana �wiata.

Spo�ród 219 cytatów starotestamentowych zamieszczonych
w Nowym Testamencie ponad po³owa, bo 116 pochodzi z Ksiêgi Psal-
mów. Psalmy tkwi¹ w samym sercu Biblii. Psalm 119, który znajduje
siê dok³adnie w �rodku Pisma �wiêtego jest wielkim hymnem po-
chwalnym, wielbi¹cym S³owo ¿ywego Boga.

Kiedy� wszystkie psalmy �piewano. Dzisiaj, niestety, nie znamy
oryginalnych melodii psalmów, bez w¹tpienia równie piêknych, jak
s³owa. Mo¿e jednak kiedy�, w wieczno�ci, us³yszymy Dawida, �pie-
waj¹cego swe psalmy, i byæ mo¿e do³¹czymy do niego, rado�nie chwa-
l¹c i wielbi¹c Pana...

Struktura Ksiêgi Psalmów
Ksiêga Psalmów nie jest lu�nym zbiorem pojedynczych pie�ni.

Posiada uporz¹dkowan¹ strukturê. Dzieli siê na piêæ zasadniczych
czê�ci. Na podstawie wieloletnich badañ i studiów stwierdzono,
¿e podzia³ ten odpowiada analogicznemu podzia³owi Piêcioksiêgu
Moj¿esza. I tak na przyk³ad pierwsza grupa psalmów koresponduje
z tre�ci¹ Ksiêgi Rodzaju, czyli Pierwszej Ksiêgi Moj¿eszowej. Psalm
pierwszy ukazuje nam cz³owieka doskona³ego, podobnego do Adama
w raju, psalm drugi opisuje bunt, rebeliê cz³owieka, psalm trzeci mówi
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o wypêdzeniu cz³owieka, a czwarty o konflikcie pomiêdzy potom-
stwem kobiety i wê¿a. W psalmie pi¹tym ukazany jest cz³owiek oto-
czony przez wrogów. W nastêpnych psalmach mowa jest o walce
z si³ami z³a i o ostatecznym zwyciêstwie, wyzwoleniu cz³owieka...
Jednocze�nie pe³no jest w pierwszych psalmach Chrystusa. Psalm
pierwszy ukazuje nie tylko pierwszego, ale i ostatniego Adama, Jezu-
sa. Psalm drugi zapowiada nadej�cie Mesjasza - Króla. Psalmy uka-
zuj¹ prawdê, podobnie jak Ksiêga Rodzaju, ¿e Bóg od pocz¹tku za-
planowa³ zbawienie ludzko�ci w Jezusie Chrystusie.

A oto podzia³ ca³ej Ksiêgi Psalmów:

I. Sekcja Ksiêgi Rodzaju (I Moj¿.) - Psalmy 1 - 41
Dzieje cz³owieka - doskona³o�æ, upadek i wybawienie

Psalm 1 - Doskona³y cz³owiek (pierwszy i ostatni Adam)
Psalm 2 - Bunt cz³owieka , zapowied� nadej�cia Mesjasza - Króla
Psalm 3 - Odrzucenie doskona³ego cz³owieka
Psalm 4 - Konflikt pomiêdzy potomstwem kobiety i wê¿a
Psalm 5 - Doskona³y cz³owiek otoczony wrogami
Psalmy 6 - 8 - Walka: uk¹szenie cz³owieka w piêtê,

zmia¿dzenie g³owy wê¿a
Psalmy 9 - 15 - Walka z wrogami dowodzonymi

przez antychrysta, ostateczne wyzwolenie
Psalmy 16 - 41 - Chrystus obecny po�ród swego ludu,

u�wiêcenie wierz¹cych.

II. Sekcja Ksiêgi Wyj�cia (II Moj¿.) Psalmy 42 - 72
Dzieje Izraela - upadek i odkupienie

Psalmy 42 - 49 - upadek Izraela
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Psalmy 50 - 60 - Odkupiciel Izraela
Psalmy 61 - 72 - odkupienie Izraela

III. Sekcja Ksiêgi Kap³añskiej (III Moj¿.) Psalmy 73 - 89
Dzieje �wi¹tyni - ciemno�æ i brzask �witania
Przybytek, �wi¹tynia, Dom Bo¿y, Zgromadzenie -

- opiewane w niemal ka¿dym psalmie

IV. Sekcja Ksiêgi Liczb (IV Moj¿.) Psalmy 90 - 106
Dzieje Ziemi - zagro¿enie i ochrona

V. Sekcja Ksiêgi Powtórzonego Prawa (V Moj¿.)Psalmy 107-150
Uwielbienie dla Boga i Jego S³owa

Z listów s³uchaczy...
Dziêkujê za wszystkie materia³y chrze�cijañskie i p³yty, które od
was otrzyma³em. Pragnê pozdrowiæ wszystkich w Chrystusie, o ni-
kim nie zapominaj¹c, oraz ¿yczyæ du¿o pomocy, ³aski, b³ogos³a-
wieñstw bo¿ych, a tak¿e uzdrowienia, o które wci¹¿ siê modlê i bê-
dê modli³. Najgorsze jest to, ¿e nie chc¹ mnie wzi¹æ tu do pracy,
ale innych bior¹. To tragedia, kiedy patrzysz, jak inni chodz¹ na
widzenia z rodzinami i przynosz¹ paczki pe³ne strawy. Nie, nie
zazdroszczê im, ale przypominam sobie czasy, kiedy tak mia³em
i ¿ona, kiedy przychodzi³a. ¯al mi tego wszystkiego, bo straci³em
to wszystko dziêki pomiotowi szatañskiemu, jego wynalazkowi -
alkoholowi. Tak, zacz¹³em go piæ od dziecka a¿ do chwili dzisiej-
szej, bo nie spotka³em takich ludzi jak wy i dopiero po takim d³u-
gim czasie Bóg do mnie dotar³. Kiedy pomy�lê po ilu próbach i prze-
szkodach to a¿ dziw bierze, ¿e tak d³ugo dawa³em radê przed Nim
siê ukrywaæ i nie chcia³em s³uchaæ ludzi mówi¹cych o Nim. Pytaj-
cie, o co chcecie, a wtedy bêdzie mi lepiej pisaæ listy.

List od wiê�nia z Polski po³udniowej
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List do Efezjan

List do Efezjan nazwano �Listem Trzeciego Nieba�, �Królem Li-
stów Apostolskich�, �Alpami Nowego Testamentu�. Uznawany jest
on przez wielu biblistów za najwspanialszy list apostolski, za szczyto-
we osi¹gniêcie my�li nowotestamentowej w ogóle.

Jeden z uczonych nazwa³ go �boskim dzie³em napisanym przez
cz³owieka� i podkre�li³, ¿e �zosta³y w nim zawarte nie tylko koncep-
cje i doktryny wy³¹cznie chrze�cijañskie ale tak¿e i te, które s¹ wspólne
dla chrze�cijañstwa i dla objawienia ogólnego�.

Temat Listu
List do Efezjan objawia prawdê o Ko�ciele, prawdê, która w cza-

sach Starego Testamentu by³a tajemnic¹, mianowicie, ¿e Ko�ció³ jest
cudownym tworem Boga, ukszta³towanym z ¿ywych kamieni - ludz-
kich serc, odnowionych przez Ducha �wiêtego; dzie³em nieporówny-
walnie wspanialszym ni¿ najpiêkniejsze �wi¹tynie zbudowane rêkami.

Ko�ció³ jest ¿ywym organizmem, niewidzialnym, choæ rzeczywi-
stym cia³em, którego �g³ow¹� jest Jezus Chrystus.

List do Efezjan i List do Kolosan objawiaj¹ najpe³niej tê w³a�nie
cudown¹ prawdê, wzajemnie siê uzupe³niaj¹c i sumuj¹c. List do Kolo-
san po�wiêcony jest przede wszystkim �g³owie� Ko�cio³a, objawieniu
pe³ni i wszechwystarczalno�ci Jezusa Chrystusa, natomiast List do Efe-
zjan mówi g³ównie o �ciele Chrystusa�, ciele, które tworz¹ wszyscy
prawdziwie wierz¹cy, trwaj¹cy w osobistej wiêzi z Jezusem.

G³ówna my�l Listu do Efezjan streszczona jest w dziewi¹tym i dzie-
si¹tym wierszu pierwszego rozdzia³u tego Listu, gdzie czytamy, ¿e Bóg
�...da³ nam poznaæ swój plan, os³oniêty tajemnic¹, mianowicie to, czego
postanowi³ dokonaæ przez Chrystusa. Gdy dope³ni siê czas, po³¹czy
wszystko, co jest na niebie i ziemi w jedn¹ ca³o�æ w Chrystusie i pod
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jego panowaniem� (Nowy przek³ad BiZTB,Warszawa, 1991 ).
Tê my�l mo¿emy sformu³owaæ te¿, jeszcze krócej, nastêpuj¹co:
�Po³¹czenie i pojednanie wszystkiego co istnieje nast¹pi w okre-

�lonym przez Boga czasie, w Jezusie Chrystusie�.
We wstêpie do komentarza do �Listu do Efezjan� William Barclay

napisa³:
�Bez Chrystusa nie ma we wszech�wiecie jedno�ci ani harmonii;

jest podzia³ i rozd�wiêk (...). Cz³owiek pogwa³ci³ porz¹dek natury i sta³
siê jej wrogiem, doprowadzi³ do podzia³ów klasowych, rasowych, ide-
ologicznych i narodowych. W naturze cz³owieka równie¿ panuje we-
wnêtrzne rozdarcie. W ka¿dym cz³owieku rozgrywa siê walka, jakby
wojna domowa; jest rozdarty miêdzy pragnieniem dobra, a d¹¿eniem
do z³a, nienawi�ci¹ do grzechu i równocze�nie upodobaniem grzechu.
(...) To rozdarcie siêga tak¿e sfer pozaziemskich, odbywa siê walka
miêdzy si³ami dobra i si³ami z³a, miêdzy Bogiem i demonami. Najtra-
giczniejszy jest rozd�wiêk miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Cz³owiek,
który zosta³ stworzony aby ¿yæ w spo³eczno�ci z Bogiem, odwróci³
siê od Niego i poszed³ swoj¹ drog¹.

I tak w �wiecie bez Chrystusa panuj¹ rozd¿wiêk i rozdarcie, któ-
rych nie by³o w zamierzeniach Stwórcy. Jedno�æ i harmonia mog¹
powróciæ jedynie wtedy, kiedy wszystko zostanie po³¹czone w Jezu-
sie Chrystusie.�

Okoliczno�ci powstania Listu
List do Efezjan jest jednym z czterech listów wiêziennych aposto-

³a Paw³a. Przebywaj¹c w wiêzieniu Pawe³ napisa³ cztery listy, które
wesz³y w kanon Nowego Testamentu: List do Efezjan, List do Kolo-
san, List do Filipian i List do Filemona. Trzy z nich powsta³y najpraw-
dopodobniej miêdzy 61 a 63 r. n.e. w czasie pierwszego uwiêzienia
aposto³a w Rzymie. S¹ to: List do Efezjan, Kolosan i Filemona. List
do Filipian zosta³ najprawdopodobniej napisany wcze�niej, podczas
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uwiêzienia Paw³a w Efezie, w latach 56 - 57 po Chr. Listy do Efezjan,
Kolosan i Filemona zosta³y wiêc napisane mniej wiêcej w tym sa-
mym czasie, co wyja�nia liczne podobieñstwa tak co do jêzyka, jak
i co do tre�ci, zachodz¹ce miêdzy tymi pismami.

 Pawe³ prawdopodobnie napisa³ List do Efezjan najpó�niej, pod
koniec okresu uwiêzienia w Rzymie w latach 61 - 63 n.e. Zwrócili-
�my ju¿ uwagê na du¿e podobieñstwo Listu do Efezjan i Listu do
Kolosan. Najbardziej prawdopodobne jest to, ¿e aposto³ Pawe³ napi-
sa³ najpierw List do Kolosan, w obliczu zaistnia³ej w tamtejszej wspól-
nocie trudnej sytuacji. Pojawi³y siê tam mianowicie odstêpstwa od
nauki Chrystusowej i uwiêziony aposto³, nie mog¹c udaæ siê do Kolo-
san osobi�cie, napisa³ do nich list, w którym sformu³owa³ prawdê
o wielkiej i wszechogarniaj¹cej roli Jezusa Chrystusa i Jego Ko�cio³a
w zbawczym planie Boga. Doszed³ potem do wniosku, ¿e nale¿y tê
prawdê przekazaæ wszystkim. Usun¹³ wiêc z zawarto�ci Listu do
Kolosan odniesienia lokalne i czasowe, rozwin¹³ my�l g³ówn¹ i w ten
sposób powsta³ nowy list, przeznaczony do odczytania we wszyst-
kich wspólnotach Azji Mniejszej, miêdzy innymi w Efezie. List ten
mia³ wiêc charakter listu okrê¿nego, mia³ byæ przekazywany do od-
czytania kolejnym wspólnotom Azji Mniejszej, która by³a w tamtym
czasie obszarem o strategicznym znaczeniu dla rozprzestrzeniania siê
ewangelii na ca³e Imperium Rzymskie.

 Azja Mniejsza, obejmuj¹ca mniej wiêcej terytorium dzisiejszej Turcji,
by³a w tamtym czasie �sercem� Imperium Rzymskiego, wielkim cen-
trum kulturowym i religijnym. W³a�nie tam, wzd³u¿ zachodniego wybrze-
¿a dzisiejszej Turcji usytuowane by³y wielkie miasta, gdzie zamieszkiwa³y
miliony ludzi i gdzie przyje¿d¿ali na wypoczynek rzymscy dostojnicy, w³¹cz-
nie z w³adcami imperium - rzymskimi cezarami. Sprzyja³ temu bardzo
przyjemny, ciep³y klimat i piêkno malowniczego wybrze¿a.

Przoduj¹cym miastem tego regionu by³ wtedy Efez, �miasto nr 2�
Imperium Rzymskiego, stolica jego wschodniej czê�ci, tak, jak Rzym
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by³ stolic¹ Zachodu. Pocz¹tki Efezu datuj¹ siê ju¿ na ok. dwuty-
siêczny rok przed Chrystusem. By³o to typowe miasto Wschodu,
miasto azjatyckie, centrum kultury orientalnej, a¿ do roku tysi¹czne-
go przed Chrystusem, kiedy to dotarli tu Grecy. W Efezie nast¹pi³o
spotkanie Zachodu ze Wschodem. Przez okres dwóch i pó³ tysi¹ca
lat Efez by³ jednym z najwiêkszych miast �wiata. Zbudowano tu
najwieksza swiatynie grecka, jaka kiedykolwiek zostala zbudowana
w historii, swiatynie bogini Diany, która zaliczono do siedmiu cudów
swiata starozytnego.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e w czasie, kiedy do Azji Mniejszej przyby³
aposto³ Pawe³, tu w³a�nie znajdowa³o siê centrum kulturowe i reli-
gijne ówczesnego �wiata, zdominowanego przez kulturê greck¹,
a rz¹dzonego przez rzymskich cezarów. I w³a�nie tu, za spraw¹ mi-
sji aposto³a Paw³a, pos³usznego Bo¿emu prowadzeniu, otwar³y siê
szeroko drzwi dla ewangelii Jezusa Chrystusa.

Sprawa adresata Listu
Jak ju¿ zauwa¿yli�my, list znany nam z Biblii jako List do Efezjan

mia³ charakter listu okrê¿nego, przeznaczonego do odczytania nie
tylko w jednej, ale w wielu wspólnotach wczesnego Ko�cio³a
chrze�cijañskiego. Mia³ on byæ odczytany z pewno�ci¹ tak¿e w Efe-
zie, wielkim mie�cie o strategicznym znaczeniu, ale nie tylko tam.

Potwierdzaj¹ to s³owa samego aposto³a Paw³a z Listu do Kolo-
san. Czytamy tam:

�Kiedy ten list zostanie ju¿ u was odczytany, postarajcie siê, aby
zapozna³ siê z nim tak¿e Ko�ció³ w Laodycei, a wy odczytajcie list,
który wam prze�l¹ z Laodycei� (4,16).

Jest wysoce prawdopodobne, ¿e mowa tu jest o li�cie, który zna-
my, jako List do Efezjan. Nie by³ on w rzeczywisto�ci napisany do
¿adnej konkretnej wspólnoty, lecz by³ listem obiegowym pisanym do
wszystkich wspólnot, które ap. Pawe³ za³o¿y³ w Azji.



15

Rzecz charakterystyczna, ¿e w najstarszych manuskryptach grec-
kiego Nowego Tetsamentu nie ma w pierwszym wersecie tego Listu
wyra¿enia �w Efezie�. We wszystkich manuskryptach werset ten
brzmi nastêpuj¹co: �Pawe³, ... do �wiêtych i wierz¹cych w Chrystusa
Jezusa�. W oryginalnym tek�cie greckim nie ma w nag³ówku Listu
s³owa �Efez�.

Na to, ¿e List ten nie by³ adresowany tylko do Efezjan, lecz do
wszystkich wspólnot Azji Mniejszej wskazuje tak¿e fakt, ¿e jest on
listem najmniej osobistym z wszystkich, jakie Pawe³ napisa³. Nie za-
wiera ¿adnych osobistych pozdrowieñ, ani osobistych wzmianek, któ-
re tak czêsto pojawiaj¹ siê w innych jego listach. A przecie¿ aposto³
przebywa³ w Efezie d³u¿ej, ni¿ w innych miastach, pozostawa³ tam co
najmniej trzy lata. Trudno uwierzyæ, ¿e Pawe³ wys³a³by list pozbawio-
ny wszelkich osobistych akcentów do wspólnoty, z któr¹ ³¹czy³a go
bardzo bliska, serdeczna wiê� uczuciowa.

Przyjmijmy wiêc, jako najbardziej prawdopodobny, pogl¹d, ¿e List
do Efezjan by³ listem obiegowym, przeznaczonym do odczytania we
wszystkich wspólnotach azjatyckich, a przypisano go Ko�cio³owi w
Efezie w wyniku pó�niejszego naniesienia na nim adresu. W niczym
nie umniejsza to autentyczno�ci Listu. Fakt, ¿e jego adresatami byli
nie tylko Efezjanie podnosi nawet jego rangê, i rzeczywi�cie, jest to
list wyj¹tkowy. G³osi, ¿e pojednanie �wiata i ludzi jest mo¿liwe tylko
w Chrystusie oraz ¿e Ko�ció³ musi staæ siê narzêdziem Chrystusa
w tym powszechnym pojednaniu cz³owieka z Bogiem i cz³owieka
z cz³owiekiem.

Dlatego w³a�nie List do Efezjan zosta³ uznany za �Króla Listów
Apostolskich�.

Albowiem ³ask¹ zbawieni jeste�cie
przez wiarê, i to nie z was: Bo¿y to dar.

List do Efezjan 2,8
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Struktura Listu
List do Efezjan ma bardzo uporz¹dkowan¹, logiczn¹ strukturê.

List sk³ada siê z sze�ciu rozdzia³ów. Pierwsze trzy maj¹ charakter
doktrynalny i mówi¹ o niebiañskim powo³aniu Ko�cio³a, natomiast
trzy pozosta³e maj¹ charakter praktyczny i mówi¹ o ziemskiej misji
Ko�cio³a. Ko�ció³ jest cia³em Chrystusa. �G³ow¹� jest Chrystus, któ-
ry znajduje siê w niebie. Ale Ko�ció³ ma st¹paæ po ziemi. Ma byæ
stopami Chrystusa, które pójd¹ w Jego imieniu, w Jego sprawach, ma
byæ rêkami, które wykonuj¹ Jego dzie³o, ustami, które g³osz¹ Jego
ewangeliê. Zadaniem Ko�cio³a jest przybli¿yæ �wiatu Chrystusa. Istot¹
i celem Ko�cio³a jest powszechne pojednanie, pojednanie, dla które-
go Chrystus przyszed³ na �wiat.

Czê�æ doktrynalna wyra�nie dzieli siê na bardzo logicznie ze sob¹
powi¹zane tematy:

Rozdzia³ 1 ukazuje Ko�ció³ jako ¿ywy organizm.
Rozdzia³ 2 opisuje Ko�ció³ jako �wi¹tyniê.
Rozdzia³ 3 mówi o Ko�ciele jako o tajemnicy.

Czê�æ praktyczna mówi o zadaniach Ko�cio³a, jako narzêdzia pojed-
nania w rêku Chrystusa:

Rozdzia³ 4 ukazuje Ko�ció³, jako nowy lud.
W rozdziale 5 Ko�ció³ ukazany jest jako panna m³oda.
W ostatnim, 6 rozdziale, Ko�ció³ przyrównany jest

do uzbrojonego ¿o³nierza.

Plan Listu
I. Czê�æ doktrynalna - niebiañskie powo³anie Ko�cio³a

- rozdzia³y 1-3
A. Ko�ció³ jako c i a ³ o  r. 1

1. Wstêp wiersze 1 - 2
2. Ko�ció³ zaplanowany przez Boga Ojca  3 - 6
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3. Ko�ció³ wykupiony przez Chrystusa  7 - 12
4. Ko�ció³ chroniony przez Ducha �wiêtego  13 - 14
5. Modlitwa o wiedzê i moc dla Ko�cio³a  15 - 23

B. Ko�ció³ jako � w i ¹ t y n i a  r. 2
1. Materia³ z którego jest zbudowany Ko�ció³  1 - 10
2. Sposób w jaki jest budowany Ko�ció³  11 - 18
3. Przeznaczenie budowli  19 - 22

C. Ko�ció³ jako t a j e m n i c a  r. 3
1. Objawienie tajemnicy Ko�cio³a  1 - 4
2. Tre�æ ( definicja ) tajemnicy Ko�cio³a  5 - 13
3. Modlitwa o moc i wiedzê dla Ko�cio³a  14 - 21

II. Czê�æ praktyczna - zadania Ko�cio³a  r. 4 - 6
A. Ko�ció³ jako n o w y  l u d  r. 4

1. Objawienie siê nowego ludu  1 - 6
2. Przestroga dla �nowego cz³owieka�  7 - 16
3. Zakaz dla �nowego cz³owieka�  17 - 32

B. Ko�ció³ jako p a n n a  m ³ o d a  r. 5
1. �Zarêczyny� Ko�cio³a z Chrystusem  1 - 17
2. Czyste ¿ycie Ko�cio³a  18 - 24
3. Oczekiwanie Ko�cio³a  25 - 33

C. Ko�ció³ jako ¿ o ³ n i e r z  r. 6
1. Postawa ¿o³nierza  1 - 9
2. Wróg ¿o³nierza  10 - 12
3. Zbroja ¿o³nierza  13 - 18
4. Przyk³ad ¿o³nierza  19 - 22
5. B³ogos³awieñstwo dla ¿o³nierza  23 - 24
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Ksiêga Przys³ów
Ksiêga Przys³ów, zwana te¿ Ksiêg¹ Przypowie�ci Salomona, na-

le¿y do poetyckich ksi¹g Starego Testamentu, podobnie jak Ksiêga
Hioba, Ksiêga Psalmów, Ksiêga Koheleta (Kaznodziei Salomona)
i Pie�ñ nad Pie�niami.

Ksiêgi poetyckie, zwane te¿ dydaktycznymi, lub m¹dro�ciowymi,
znajduj¹ siê w �rodkowej czê�ci Starego Testamentu: nastêpuj¹ po
ksiêgach historycznych, a poprzedzaj¹ ksiêgi prorockie.

Autor
Autorem Ksiêgi Przys³ów jest Salomon. Nie znaczy to, ¿e Sa-

lomonby³ twórc¹ wszystkich przypowie�ci, które znajduj¹ siê
w Ksiêdze Przys³ów. W koñcowej czê�ci Ksiêgi znajdujemy np.
nauki Agura (r. 30,1-14) i Lemuela (r. 31,1-9), a koñczy tê Ksiêgê
poemat o dzielnej niewie�cie.

Salomon czerpa³ z obfitych �róde³ staro¿ytnego Wschodu, gdzie
przekazywanie nauk m¹dro�ciowych za pomoc¹ przys³ów by³o bar-
dzo popularne. Salomon zredagowa³ obszerne zbiory przypowie�ci,
a wiele z przys³ów u³o¿y³ sam. W I Ksiêdze Królewskiej czytamy
o Salomonie:

�Da³ Bóg Salomonowi bardzo wielk¹ m¹dro�æ i roztropno�æ, nad-
to rozum tak rozleg³y jak piasek nad brzegiem morza. A m¹dro�æ
Salomona przewy¿sza³a m¹dro�æ wszystkich ludzi Wschodu i ca³¹
m¹dro�æ Egiptu.U³o¿y³ on trzy tysi¹ce przypowie�ci i tysi¹c piêæ pie-
�ni. Mówi³ on w nich o drzewach, pocz¹wszy od cedru, który ro�nie
w Libanie, a¿ do hizopu, który wyrasta z muru; mówi³ o zwierzêtach
i ptakach, o p³azach i o rybach. Tote¿ ze wszystkich ludów przycho-
dzili ludzie, aby s³uchaæ m¹dro�ci Salomona, od wszystkich królów
ziemi, którzy pos³yszeli o jego m¹dro�ci� (r. 4,29-34).
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�Bóg da³ Salomonowi wielk¹ m¹dro�æ�. Poznajemy tê m¹dro�æ,
czytaj¹c przebogat¹ w wa¿kie tre�ci Ksiêgê Przys³ów. Ksiêga ta bez
w¹tpienia powsta³a z inspiracji Boga.

Kluczowy wiersz
Kluczowym wierszem Ksiêgi Przys³ów jest siódmy wiersz pierw-

szego rozdzia³u, gdzie znajdujemy nastêpuj¹ce s³owa: �Boja�ñ Pana
jest pocz¹tkiem poznania; g³upcy gardz¹ m¹dro�ci¹ i karno�ci¹�.

Przes³anie Ksiêgi
Ksiêga Przys³ów ukazuje, ¿e boja�ñ Pana, bogobojno�æ, to podsta-

wa wszelkiego poznania, wszelkiej wiedzy. Bogobojno�æ jest podstaw¹
i ukoronowaniem wszelkich cnót, spo�ród których Ksiêga Przys³ów
najwy¿ej wynosi: m¹dro�æ, umiarkowanie, roztropno�æ, sprawiedli-
wo�æ, karno�æ, pracowito�æ, pokorê, mi³o�æ bli�niego, umiejêtno�æ
wychowania dzieci.

M¹dro�æ jest cnot¹ dostêpn¹ i niezbêdn¹ dla ka¿dego cz³owieka,
a w parze z prawdziw¹ m¹dro�ci¹ zawsze powinna i�æ bogobojno�æ
i nienaganna moralno�æ. Przeciwieñstwem m¹dro�ci jest g³upota, od-
stêpstwo od Boga, upadek moralny.

�ród³em m¹dro�ci jest Bóg i tylko u Niego szukaæ mo¿na m¹dro�ci
prawdziwej, m¹dro�ci czystej. M¹dro�æ taka uszczê�liwia zarówno
mêdrca, jak i jego bli�nich. Buduje w³a�ciwe relacje miêdzyludzkie,
wychodzi na przeciw potrzebom i pragnieniom ka¿dego cz³owieka.

Charakterystyka Ksiêgi
Ksiêga Przys³ów zawiera stwierdzenia, które nie poddaj¹ siê ero-

zji czasu. By³y one cenne i po¿yteczne dla ludzi ¿yj¹cych w czasach
staro¿ytnych i s¹ bezcenne i prawdziwe tak¿e dla nas, dzisiaj. Nie
znajdziemy w Ksiêdze Przys³ów wypowiedzi, które kolidowa³yby
z osi¹gniêciami nauki. Przeciwnie, odkrycia np. wspó³czesnej psy-
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chologii, czy socjologii, potwierdzaj¹ trafno�æ i g³êbiê przes³ania biblij-
nych przys³ów.

Nastêpn¹ cech¹, wyró¿niaj¹c¹ Ksiêgê Przypowie�ci spo�ród in-
nych, �wieckich zbiorów przys³ów, jest jej czysto�æ moralna, etyczna.
Nie znajdziemy w tej Ksiêdze ani jednego stwierdzenia, które akcep-
towa³oby, czy pochwala³o postawy niemoralne, co zdarza siê, nieste-
ty, w innych tego rodzaju zbiorach staro¿ytnych i wspó³czesnych.

Warto te¿ podkre�liæ, ¿e przypowie�ci zawarte w Ksiêdze Przy-
s³ów nie przecz¹ sobie wzajemnie, jak to ma czêsto miejsce
w �wieckich zbiorach. Gdy prze�ledzimy chocia¿by nasze, trady-
cyjne przys³owia polskie, zauwa¿ymy, ¿e niektóre z nich przecz¹
sobie; prezentuj¹ bowiem opinie ró¿nych ludzi, s¹ wyrazem ró¿-
nych do�wiadczeñ, ró¿nych spostrze¿eñ i obserwacji. Przys³owia
biblijne wykazuj¹ zgodno�æ, jedno�æ przes³ania, gdy¿ u³o¿ono je
i zebrano z Bo¿ej inspiracji.

Nauki zawarte w Ksiêdze Przys³ów, tak jak w pozosta³ych ksiê-
gach m¹dro�ciowych Starego Testamentu, przygotowuj¹ nas na przy-
jêcie s³owa z ust Wcielonej M¹dro�ci, Jezusa Chrystusa.

Forma literacka Ksiêgi
Je�li chodzi o formê, Ksiêga Przys³ów jest klasycznym wytworem

hebrajskiej twórczo�ci poetyckiej. Poezja hebrajska nie operuje ry-
mami. Jej rodzim¹ form¹ literack¹ jest �maszal�, czyli sentencja wy-
ra¿aj¹ca za pomoc¹ rytmu okre�lone prawdy, nauki, wskazania. Wa¿n¹
rolê odgrywa tutaj p a r a l e l i z m my�li, czyli jak gdyby podwójne
sformu³owanie danej prawdy, w ten sposób, ¿e druga wypowied� jest
czym� w rodzaju rozwiniêcia, czy komentarza, w stosunku do wypo-
wiedzi pierwszej.

W Ksiêdze Przys³ów wystêpuj¹ trzy rodzaje takich konstrukcji
poetyckich: paralelizm synonimiczny, przeciwstawny i ci¹g³y.
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1) Przys³owie:
�Dla szyderców gotowe s¹ baty,

a ch³osta na plecy g³upiego� (19,29)
- to konstrukcja oparta na p a r a l e l i � m i e  s y n o n i m i c z n y m.
Tutaj drugie zdanie niejako t³umaczy, wyk³ada, przedstawia inaczej
prawdê, wyra¿on¹ ju¿ w zdaniu pierwszym.

2) Drugi rodzaj paralelizmu dzia³a na zasadzie kontrastu, oparty jest
o przeciwstawienie sobie dwóch my�li, chocia¿ ukazuj¹ one tê sam¹
prawdê. Np. przys³owie:

�Weso³o b³yszczy �wiat³o sprawiedliwych,
a lampa niewiernych przygasa� (13,9)

- to konstrukcja oparta na p a r a l e l i � m i e  p r z e c i w s t a w n y m.
Tutaj prawda, wyra¿ona w zdaniu pierwszym jest wzmocniona, uwy-
puklona poprzez kontrast z drugim zdaniem, ukazuj¹cym jak gdyby
�drug¹ stronê medalu� tej samej kwestii.

3) Trzecia konstrukcja - p a r a l e l i z m  c i ¹ g ³ y, polega na tym, ¿e
drugie zdanie dope³nia my�l, wyra¿on¹ w zdaniu pierwszym. Widzi-
my to na przyk³ad w przys³owiu:

�Jak ryk lwa - tak zapalczywo�æ króla,
kto go rozgniewa, ¿ycie nara¿a� (20,2).

Struktura Ksiêgi
1. Ukazanie kontrastu pomiêdzy m¹dro�ci¹ a g³upot¹ r. 1 - 9
2. Pierwszy zbiór przys³ów Salomona r. 10 - 24
3. Drugi zbiór przys³ów Salomona, zredagowany

za panowania króla Ezechiasza r. 25 - 29
4. Nauki Agura r. 30
5. Nauki Lemuela r. 31, 1 - 9
6. Poemat o dzielnej niewie�cie: r. 31, 10 - 31
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List do Filipian

Autor, czas i miejsce napisania Listu
List do Filipian jest jednym z czterech listów wiêziennych aposto³a

Paw³a, które wesz³y w sk³ad kanonu Nowego Testamentu. Listy do
Efezjan, do Kolosan i do Filemona zosta³y napisane podczas uwiêzie-
nia Paw³a w Rzymie, pomiêdzy 61 a 63 rokiem n.e. Natomiast List do
Filipian aposto³ napisa³ najprawdopodobniej wcze�niej, podczas uwiê-
zienia go w Efezie, w latach 56 - 57.

Okoliczno�ci napisania Listu
Aposto³ Pawe³ przyby³ do Filippi podczas swojej drugiej podró-

¿y misyjnej, trwaj¹cej od roku 50 do 53. Jego pobyt w Filippi opi-
suje £ukasz w 16 r. Dziejów Apostolskich. Filippi by³o wielkim
o�rodkiem handlowym �wiata staro¿ytnego. Wiemy, ¿e pierwsz¹
osob¹, która w tym mie�cie otwar³a swoje serce na g³oszon¹ przez
Paw³a ewangeliê by³a Lidia, handlarka purpury, jednego z najkosz-
towniejszych towarów w tamtych czasach. Lidia by³a zamo¿n¹
kobiet¹, by³a te¿ pierwsz¹ mieszkank¹ Europy, która zosta³a chrze-
�cijank¹.

 Pó�niej Dobr¹ Nowinê o Jezusie Chrystusie przyj¹³ dozorca wiê-
zienia, rzymski oficer. Filippi by³o rzymsk¹ koloni¹ i nawrócenie oby-
watela Rzymu mia³o du¿e znaczenie dla dalszych losów rozwoju chrze-
�cijañstwa w tym strategicznie po³o¿onym mie�cie. Gdy aposto³ opusz-
cza³ Filippi funkcjonowa³a tam ju¿ silna wspólnota chrze�cijañska.

Ze wspólnot¹ chrze�cijan w Filippi ³¹czy³y Paw³a szczególnie ser-
deczne wiêzy, wiêzy przyja�ni i mi³o�ci. By³a to jego ukochana wspól-
nota, o czym �wiadczy ton jego listu. Znajdujemy tu np. takie s³owa
aposto³a: �Moi kochani bracia, têskniê za wami, wy jeste�cie moj¹
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rado�ci¹ i laurem  zwyciêstwa. Trzymajcie siê wiernie Pana, ko-
chani moi� (4,1).

Pawe³ w czasie swoich podró¿y misyjnych stara³ siê utrzymywaæ
z pracy w³asnych r¹k, nie chc¹c obci¹¿aæ finansowo zak³adanych
przez siebie wspólnot. W wyj¹tkowo trudnych sytuacjach korzysta³
jednak z pomocy wspólnoty w Filippi i czyni³ to kilkakrotnie, o czym
dowiadujemy siê z relacji Dziejów Apostolskich i z listów samego
aposto³a. �wiadczy to o bliskich, serdecznych stosunkach Paw³a z braæ-
mi i siostrami w Chrystusie z Filippi.

Przyczyny napisania Listu
Bezpo�rednim powodem napisania Listu do Filipian by³a, jak siê

wydaje, choroba Epafrodyta. Filipianie wys³ali go do uwiêzionego
Paw³a jako dorêczyciela daru, a tak¿e po to, by móg³ przebywaæ z apo-
sto³em i byæ jego osobistym pomocnikiem. Epafrodyt jednak zachoro-
wa³. Pawe³ odes³a³ go wiêc z powrotem. Jednak w trosce by Filipia-
nie nie uznali wracaj¹cego Epafrodyta za cz³owieka, który siê nie
sprawdzi³, aposto³ napisa³ w swoim li�cie: �Przyjmijcie go po bra-
tersku, z rado�ci¹ i szanujcie takich ludzi, jak on; przecie¿
s³u¿¹c mi pomoc¹ w waszym imieniu, nara¿a³ swoje ¿ycie dla
sprawy Chrystusa� (2,29-30).

Pawe³ napisa³ swój list tak¿e, by podziêkowaæ Filipianom za oka-
zan¹ mu pomoc. Minê³o kilka lat (  oko³o piêciu ) odk¹d opu�ci³ Filippi,
a w tym czasie kilkakrotnie jego ukochana wspólnota wysy³a³a mu
prezenty. Aposto³ chce te¿ zachêciæ Filipian do wytrwania w pró-
bach, które przechodz¹. Wzywa tak¿e w swoim li�cie do jedno�ci.
We wspólnocie w Filippi by³y dwie kobiety, które k³óci³y siê i sia³y
niepokój. Byli tam te¿ fa³szywi nauczyciele, którzy starali siê zwie�æ
Filipian z drogi prawdy.

Tak wiêc, wdziêczno�æ za okazan¹ mu pomoc i troska o ukochan¹
wspólnotê i o powracaj¹cego do Filippi chorego Epafrodyta pobudzi³y
aposto³a Paw³a do napisania  Listu do Filipian.
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Tre�æ Listu
List do Filipian jest listem bardzo osobistym i przede wszystkim

listem dziêkczynnym. Nie zawiera jakiego� systematycznego wyk³a-
du prawd wiary. Niemniej, w�ród cennych osobistych zwierzeñ i ser-
decznych podziêkowañ oraz napomnieñ aposto³a, znajduje siê wspa-
nia³y fragment o pokorze Chrystusa, o Jego ogo³oceniu siê z chwa³y
nale¿nej Bo¿emu Synowi. Ten urywek Listu stanowi bezcenny ele-
ment nauki Nowego Testamentu o Chrystusie, o Jego boskiej naturze
i istnieniu przed wcieleniem.

Poza tym nie ma w Li�cie do Filipian tre�ci o charakterze dok-
trynalnym. �wiadczy to o tym, ¿e nie by³o we wspólnocie w Filippi
powa¿niejszych wp³ywów b³êdnych nauk, które Pawe³ musia³by
korygowaæ, tak jak to mia³o miejsce np. w Galacji. Nie potrzebowa³
te¿ aposto³ zasadniczo korygowaæ postêpowania Filipian, tak, jak to
musia³ czyniæ w stosunku do Koryntian.

 List do Filipian jest jak gdyby serdeczn¹ rozmow¹ prowadzon¹
przez aposto³a, duchowego ojca wspólnoty, z jej cz³onkami, oddanymi
przyjació³mi, ukochanymi braæmi w Chrystusie. Aposto³ zachêca Fili-
pian do wytrwa³ego i radosnego kroczenia przez ¿ycie z Chrystusem.

 List do Filipian jest wiêc cenn¹ rozpraw¹ na temat pokonywania
przez chrze�cijanina przeszkód, znoszenia do�wiadczeñ i prób, w ¿yciu
bêd¹cym kroczeniem �ladami Jezusa Chrystusa.

Jak chrze�cijanin ma wytrwaæ w do�wiadczeniach i zachowaæ
pogodê ducha, duchow¹ rado�æ -  tak mo¿emy sformu³owaæ temat
Listu do Filipian. List ten w ogóle bywa nazywany �listem rado�ci�,
poniewa¿ czêsto pojawiaj¹ siê w nim s³owa �rado�æ� i �radowaæ siê�.

�Radujcie siê - pisze Pawe³ - powtarzam, radujcie siê�.
Mimo, ¿e znajduje siê w wiêzieniu, kieruje aposto³ serca swoich
przyjació³, a tak¿e nasze serca, ku takiej rado�ci, której nikt nie
mo¿e nam odebraæ.
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Struktura Listu
I.  F i l o z o f i a  ¿ycia  chrze�cijanina rozdzia³  1.

1. Pozdrowienia w. 1 - 2
2. Cechy chrze�cijañskiego ¿ycia w. 3 - 11
3. Rozwój chrze�cijanina i cel jego ¿ycia w.12 - 30

II. W z o r z e c   chrze�cijañskiego ¿ycia rozdzia³  2.
1. Chrystus wzorem pokory w. 1 - 11
2. Przyk³ad aposto³a Paw³a w. 12 - 18
3. Przyk³ad Tymoteusza w. 19 - 24
4. Przyk³ad Epafrodyta w. 25 - 30

III. K o s z t y  (c e n a)  chrze�cijañskiego ¿ycia rozdzia³  3.
1. Koszty rozliczenia siê z przesz³o�ci¹ w. 1 - 9
2. Koszty d¹¿enia do celu  (tera�niejszo�æ) w. 10 - 19
3. ̄ ycie nadziej¹  (przysz³o�æ) w. 20 - 21

IV. M o c  do prowadzenia chrze�cijañskiego ¿ycia rozdzia³  4.
1. Rado�æ - �ród³o mocy w. 1 - 4
2. Modlitwa - tajemnica mocy ( rado�ci ) w. 5 - 7
3. Przebywanie z Chrystusem - �wi¹tynia mocy (rado�ci)

w. 8 - 9
4. Ukrycie siê w Chrystusie - doznawanie mocy ( rado�ci )

w. 10 - 23

Ewentualne zmiany w porach i czêstotliwo�ciach nadawa-
nia programów bêd¹ podane na antenie w naszych programach
oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.twr.osw.pl
- zapraszamy do �ledzenia og³oszeñ. Pytania odno�nie aktualnych
danych nadawania mo¿na kierowaæ do nas listownie. Adres znaj-
duje siê na ostatniej stronie.
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Z listów s³uchaczy...

Mamy tu w wiêzieniu zespó³ uwielbiaj¹cy i w³a�nie kupi³em gitarê,
mikrofon i parê innych rzeczy. Liczê na to, ¿e kupiê dodatkowo
gitarê elektryczn¹. Wiem, ¿e Pan chce, abym zorganizowa³ grupê
uwielbiaj¹c¹ u nas. W kwietniu modli³em siê do Jezusa o pomoc w
uwolnieniu mnie od palenia papierosów. Po raz pierwszy zaufa³em
Jezusowi tak bez reszty jak dziecko i Pan uwolni³ mnie ca³kowicie
od palenia. Od tego dnia nie palê. Bez bólu, bez g³odu, bez ¿adnych
ubocznych skutków, jakbym nigdy nie pali³. Dziêki temu w³a�nie, ¿e
nie palê, to 4/5 mojej renty mog³em przeznaczyæ na raty za sprzêt
muzyczny. Dyrektor wiêzienia pozwoli³ nam za³o¿yæ kó³ko muzycz-
ne i liczê na to, ¿e Pan da mi jeszcze wielu ludzi, którzy bêd¹ chcieli
graæ dla Niego. Uda³o mi siê nawet zaprosiæ do wiêzienia chrze�ci-
jañski zespó³ muzyczny. Mamy mieæ wspólny koncert w wiêzieniu.
Zapowiedzia³a równie¿ swój przyjazd telewizja i dobrze by³oby,
gdyby kto� od was przyjecha³. My�lê, ¿e fajnie by³oby, gdyby chrze-
�cijanie na wolno�ci mogli us³yszeæ o tym, jak wielkie dzie³a czyni
nasz Pan tutaj w wiêzieniu. Ukoñczy³em tak¿e korespondencyjn¹
szko³ê biblijn¹ z wynikiem bardzo dobrym. Teraz chcê znale�æ stu-
dia uzupe³niaj¹ce licencjackie, a pó�niej magisterskie. Moje plany
na resztê ¿ycia s¹ zwi¹zane ze s³u¿b¹ dla mojego Pana. Uczê siê
graæ, studiujê, a nade wszystko wo³am do Pana: �Jezu, Panie mój,
zmieniaj mnie, kszta³tuj i u¿ywaj wed³ug swojego uznania�. Podj¹-
³em tak¿e decyzjê, ¿e po odbyciu kary resztê mojego ¿ycia oddajê
Panu. Byæ mo¿e zostanê w moim macierzystym zak³adzie karnym
i bêdê siê opiekowa³ zborem, a byæ mo¿e Pan da mi inn¹ s³u¿bê. Nie
wiem, ale wiem, ¿e na pewno zrobiê to, czego bêdzie chcia³ mój Pan.
B³ogos³awiê braci i siostry z Trans World Radio. Niech ³aska nasze-
go Pana Jezusa Chrystusa zawsze bêdzie z wami wszystkimi.

List od wiê�nia z centralnej Polski
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Kochani S³uchacze TWR,
czekamy na Wasze listy!
Jak odbieracie nasze audycje?
Co one wnosz¹ do Waszego
¿ycia?
W miarê mo¿liwo�ci postaramy siê
odpowiedzieæ na ka¿dy list i kon-
tynuowaæ nawi¹zan¹ w ten sposób
relacjê.
Na ¿yczenie wysy³amy bezp³atnie
Nowy Testament, literaturê chrze-
�cijañsk¹ oraz kasety z nagraniami.
Prosimy o do³¹czenie nastêpuj¹-
cych informacji o sobie:

#

Jêzyki, w których nadawana
jest �Wêdrówka przez Bibliê�:
angielski, arabski, bengalski, berbejski,
burmañski, cebuano, CheChewa, chor-
wacki, czeski, czua, duñski, farski, fran-
cuski, gujarati, hebrajski, hinduski, hisz-
pañski, indonezyjski, japoñski, kanadyj-
ski, kantonezyjski, koreañski, kurdyjski,
malezyjski, mandaryñski, marathi, nava-
ho, nepalski, norweski, ormiañski, oryj-
ski, polski, portugalski, quichua, rosyj-
ski, serbski, suachili, szwedzki, tai, ta-
milski, telugu, turecki, ukraiñski, wêgier-
ski, w³oski, zulu.
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Szukajcie P
ana, dopóki m

o¿na G
o znale�æ,

w
zyw

ajcie go, dopóki jest blisko!
K

siêga Izajasza 55,6

Na wstêpie witam w imieniu Jezusa
Chrystusa. Pozdrawiam wszystkich
braci i siostry, którzy pracuj¹
i g³osz¹ ewangeliê przez Trans
World Radio. My�lê, ¿e to jest
jaka� moja ludzka potrzeba, ¿eby
z kim� korespondowaæ i pisaæ wa¿-
ne tre�ci dotycz¹ce Boga. Mam
tak¹ g³êbok¹ potrzebê. Najbar-
dziej cieszê siê z tego, ¿e mogê
otrzymywaæ listy od kogo�, kto cho-
dzi z Panem Jezusem i pragnie po-
d¹¿aæ Jego drog¹. Cieszê siê, kie-
dy mogê czytaæ takie listy. To jest
dla mnie i innych wokó³ mnie ¿ywe
�wiadectwo, ¿e Jezus nie na darmo
umar³ na krzy¿u za nasze grzechy.
Czytaj¹c listy wiem, ¿e jest to dzie-
³o, które Pan Bóg wykona³ w na-
szym ¿yciu, dzie³o zbawienia. W nie-
których ¿yciorysach widzimy jak-
by szczególny ogrom ³aski. Kiedy
siejemy s³owo to zawsze jest i bê-
dzie zainteresowanie, wiêksze lub
mniejsze, ale bêdzie. To jest zasa-
da siania i ¿niwa. Kiedy rolnik po-
sieje zbo¿e, to co� zawsze wyro�nie.
Czasem lepiej, czasem gorzej, ale
zawsze co� uro�nie. Kiedy mówicie

Z listów s³uchaczy...
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ludziom o Bogu i rozdajecie literaturê, to zawsze na pewno kto�
na tym skorzysta. Dziêkujê Jezusowi za to, ¿e mog³em was po-
znaæ i jest to racja, ¿e gdyby nie Trans World Radio, na pewno
nie pisa³bym teraz do was listów. Ufam Panu i dziêkujê Bogu za
tych ludzi, którzy s¹ narzêdziem w Jego rêkach, gdy¿ poznali
mnie z Jezusem. To w³a�nie dziêki tym ludziom z Trans World Radio,
obecnie moim braciom i siostrom, mój ka¿dy dzieñ, pomimo tego,
¿e jestem w zamkniêciu, staje siê rado�niejszy i autentycznie moje
¿ycie wreszcie od pewnego czasu zaczê³o nabieraæ sensu. Po
prostu zaistnia³em i dlatego teraz, kiedy jestem w Jezusie, zacz¹-
³em prawdziwie oddychaæ i ¿yæ. Bardzo siê tego wstydzê i ¿a³ujê,
¿e kiedy� okrada³em uczciwych, niewinnych ludzi. Teraz wiem,
¿e jak Pan Jezus da mi si³ê i pozwoli opu�ciæ to miejsce, to ju¿
nigdy nie zrobiê nic, co jest niezgodne z prawem. To, ¿e jestem
tutaj, zawdziêczam samemu Bogu, bo mo¿e ju¿ bym siê zaæpa³
lub zapi³, a Pan da³ dla mnie plan, z którego skorzysta³em. Dzi�
jestem szczê�liwy, ¿e Bóg jedyny i prawdziwy pokaza³ mi swoj¹
mi³o�æ. Dziêkujê Bogu, ¿e da³ mi poczuæ sw¹ mi³o�æ i ¿e mnie
kocha. Ka¿dy mo¿e byæ dzieckiem Boga, tylko trzeba tego chcieæ.
Niech was Bóg prowadzi w tym, co robicie. Zasy³am b³ogos³a-
wieñstwo w imieniu Jezusa Chrystusa.

List od wiê�nia z centralnej Polski

Witam i serdecznie pozdrawiam Trans World Radio. Niech Bóg po-
maga, Bóg b³ogos³awi wszystkich. D³ugo nie pisa³em listu, ale du¿o
siê pozmienia³o. Zaczynam dziêki wam widzieæ coraz wiêcej z tego,
co dziejê siê z tym �wiatem. Bóg otwiera mi oczy i widzê oraz s³y-
szê, co siê dzieje dooko³a, co siê z³ego dzieje z tym �wiatem, ale
wiadomo, ¿e ten kto wytrwa bêdzie mia³ ¿ycie wieczne.

List od korespondenta z pó³nocnej Polski
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Programy nadawane w czasie letnim 2010 r. 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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MARZEC
KSIÊGA HIOBA

29.03. 11:1-12:25
30.03. 13:1-14:22
31.03. 15:1-16:22

KWIECIEÑ
  1.04. 17:1-19:4
  2.04. 19:5-21:13
  5.04. 21:14-22:30
  6.04. 23:1-26:14
  7.04. 27:1-28:28
  8.04. 29:1-31:11
  9.04. 31:12-32:22
12.04. 33:1-34:37
13.04. 35:1-37:24
14.04. 38:1-40:32
15.04. 41:1-42:17

LIST DO GALACJAN

16.04. 1:1-2
19.04. 1:3-10
20.04. 1:11-24
21.04. 2:1-10
22.04. 2:11-17
23.04. 2:18-3:9
26.04. 3:10-14
27.04. 3:15-20
28.04. 3:19-22
29.04. 3:23-28
30.04. 3:29-4:7

MAJ
  3.05. 4:8-16
  4.05. 4:17-23
  5.05. 4:24-31
  6.05. 5:1-6
  7.05. 5:7-15
10.05. 5:16-21
11.05. 5:22-26
12.05. 6:1-5
13.05. 6:6-10
14.05. 6:11-18

KSIÊGA PSALMÓW

17.05. 1
18.05. 2
19.05. 3-4
20.05. 5-6
21.05. 7-8
24.05. 9-10
25.05. 11-13
26.05. 14-15
27.05. 16-17
28.05. 18-19
31.05. 20-21

CZERWIEC
  1.06. 22
  2.06. 23-24
  3.06. 25-26
  4.06. 27-28
  7.06. 29-30
  8.06. 31-32
  9.06. 33-34

10.06. 35-37
11.06. 38-40
14.06. 41-43
15.06. 44-45
16.06. 46-48
17.06. 49-50
18.06. 51
21.06. 52-54
22.06. 55-57
23.06. 58-61
24.06. 62-63
25.06. 64-67
28.06. 68-69
29.06. 70-72
30.06. 73

LIPIEC
  1.07. 74-76
  2.07. 77-79
  5.07. 80-82
  6.07. 83-85
  7.07. 86-89
  8.07. 90-92
  9.07. 93-99
12.07. 100-102
13.07. 103-104
14.07. 105-107
15.07. 108-111
16.07. 112-115
19.07. 116-118
20.07. 119
21.07. 120-122

Rozk³ad programów:
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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
k³

ad
: 

A
lfr

ed
 B

o
rs

ki

Redakcja kwartalnika: Marek Cie�lar

22.07. 123-128
23.07. 129-134
26.07. 135-138
27.07. 139-140
28.07. 141-143
29.07. 144-147
30.07. 148-150

SIERPIEÑ
LIST DO EFEZJAN

  2.08. - wstêp
  3.08. 1:1-3
  4.08. 1:4-5
  5.08. 1:6-7
  6.08. 1:8-12
  9.08. 1:13-16
10.08. 1:17-23
11.08. 2:1-3
12.08. 2:4-9
13.08. 2:10-18
16.08. 2:19-3:2
17.08. 3:3-13
18.08. 3:14-21
19.08. 4:1-2
20.08. 4:3-10
23.08. 4:11-16
24.08. 4:17-29

25.08. 4:30-5:4
26.08. 5:5-19
27.08. 5:20-33
30.08. 6:1-9
31.08. 6:10-12

WRZESIEÑ
  1.09. 6:13-18
  2.09. 6:18-24

KSIÊGA PRZYS£ÓW

  3.09. 1:1 - 4
  6.09. 1:5-33
  7.09. 2:1-22
  8.09. 3:1-35
  9.09. 4:1-27
10.09. 5:1-6:11
13.09. 6:12-35
14.09. 7:1-8:11
15.09. 8:12-9:18
16.09. 10:1-32
17.09. 11:1-31
20.09. 12:1-28
21.09. 13:1-14:5
22.09. 14:6-15:17
23.09. 15:18-16:11
24.09. 16:12-17:28
27.09. 18:1-24

28.09. 19:1-29
29.09. 20:1-30
30.09. 21:1-31

PA�DZIERNIK
  1.10. 22:1-23:22
  4.10. 23:23-24:22
  5.10. 24:23-25:28
  6.10. 26:1-27:6
  7.10. 27:7-28:11
  8.10. 28:12-29:27
11.10. 30:1-33
12.10. 31:1-31

LIST DO FILIPIAN

13.10. - wstêp
14.10. 1:1-8
15.10. 1:9-14
18.10. 1:15-30
19.10. 2:1-8
20.10. 2:5-11
21.10. 2:11-13
22.10. 2:14-18
25.10. 2:19-3:1
26.10. 3:2-3
27.10. 3:4-9
28.10. 3:10-16
29.10. 3:17-21


