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Wiosna
  

W marcu przyroda budzi siê z zimowego snu. Rozpoczyna 
siê wiosna. Obumar³e w ziemi ziarna kie³kuj¹, zielenieje trawa, 
pojawiaj¹ siê ³ody¿ki, listki, kwiaty. Co roku na naszych oczach 
zmartwychwstaj¹ ogrody, sady, ³¹ki. 

Do wiosny przyrównuje aposto³ Pawe³ nasze zmartwych-
wstanie. Cia³o nasze obumiera w ziemi jak ziarno, wstajemy z 
martwych w nowym, "duchowym" ciele. Stajemy siê cz¹stk¹ nieba, 
jesteœmy uczestnikami wiecznoœci. Idziemy do domu Ojca w œlad za 
Jezusem, jeœli tylko mu zaufaliœmy.     

Gdy zbli¿aj¹ siê Œwiêta Wielkanocne, ws³uchajmy siê na 
nowo w S³owo o zbawieniu, odkupieniu, zmartwychwstaniu. S³owo 
to rodzi wiarê, wyzwala mi³oœæ. Nadaje ¿yciu nowy sens i cel. 
¯yczymy Wam z ca³ego serca radoœci zmartwychwstania!

Radujmy siê, gdy¿ Chrystus jest nasz¹ duchow¹ wiosn¹. 
Miejmy j¹ w sercu. Zawsze. 
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Treny

Treny, Lamentacje, to niezwyk³e, wspania³e utwory poety-
ckie. Ich autor nale¿a³ do tych, którzy byli œwiadkami upadku 
Jerozolimy. Z treœci trenów wynika, ¿e autor nie zosta³ uprowadzony 
do Babilonu, lecz pozosta³ w kraju wraz z biedot¹ judzk¹. Zgodnie z 
tradycj¹ ¿ydowsk¹ autorem tym by³ sam prorok Jeremiasz.

Treœæ Lamentacji jest wstrz¹saj¹ca. Mo¿na j¹ zrozumieæ 
tylko wtedy, gdy pamiêta siê, w jakich okolicznoœciach Treny 
powstawa³y. Jerozolima zosta³a zniszczona, upad³a dynastia Dawida, 
zburzono œwi¹tyniê, jedyne miejsce kultu prawdziwego Boga. Wielu 
Judejczyków odstêpowa³o wtedy od religii jedynego Pana, Jahwe i 
zwraca³o siê ku bóstwom zwyciêskiej Babilonii. Przeciw temu 
wystêpowa³ Jeremiasz. Podkreœla³, ¿e klêska Jerozolimy i ca³ej Judy 
by³a kar¹ za odstêpstwo od Boga, kar¹ za duchowy i moralny upadek 
narodu. Prorok jednak nie traci³ nadziei na przysz³e odrodzenie. 
Zapowiada³, ¿e mo¿liwa jest odbudowa Jerozolimy, ale tylko pod 
warunkiem powrotu ludu judzkiego do Boga, proœby o przebaczenie 
grzechów, pod warunkiem szczerego nawrócenia, autentycznej, 
g³êbokiej przemiany. 

Jeœli chodzi o literack¹ wartoœæ Trenów – Lamentacji, to trze-
ba powiedzieæ, ¿e s¹ to utwory poetyckie o nieporównywalnym piê-
knie. Jeden z krytyków literackich stwierdzi³, i¿ nie ma w ca³ym 
dorobku œwiatowej kultury czegoœ, co mo¿na by porównaæ z Trenami 
Jeremiasza. Trenów – Lamentacji jest piêæ, z czego cztery maj¹ budo-
wê akrostychiczn¹, czyli alfabetyczn¹. Ka¿da strofa zaczyna siê od 
nowej litery alfabetu hebrajskiego: alef, bet, gimel itd. To tak, jakby 
polski utwór zawiera³ kolejne strofy, rozpoczynaj¹ce siê od liter: a, b, 
c, d... a¿ do zet.
Poniewa¿ w alfabecie hebrajskim s¹ dwadzieœcia dwie litery, lamen-
tacje Jeremiasza maj¹ po dwadzieœcia dwie strofy, za wyj¹tkiem 
lamentacji trzeciej, która ma 66 strof, czyli trzykrotnie wiêcej. Tu po 
prostu trzy kolejne strofy rozpoczynaj¹ siê na literê alef, trzy nastêpne 
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na literê bet, nastêpne trzy na literê gimel itd, dwadzieœcia dwie litery, 
razy trzy, daj¹ 66 strof.  
Budowa Trenów jest wiêc bardzo kunsztowna, podobnie jak budowa 
niektórych psalmów. Trudno oddaæ j¹ w t³umaczeniu na jêzyk polski, 
podobnie jak i na inne jêzyki œwiata. Tak wiêc zarówno pod wzglê-
dem treœci jak i pod wzglêdem formy Treny – Lamentacje s¹ utwora-
mi wyj¹tkowymi, unikalnymi. 

Pragnê Was bardzo pozdrowiæ w imieniu naszego Pana Jezusa, 
Odkupiciela. Jak zwykle Wasz list mnie bardzo uradowa³. Zasta-
nawiam siê wci¹¿ nad inteligencj¹ Boga. Jaki musi byæ m¹dry, ¿e wie 
wszystko o wszystkich, wie nawet jakie mamy potrzeby zanim je 
wypowiemy. Nie mogê poj¹æ Jego wielkiej mi³oœci, ¿e da³ swojego 
Syna za nas na krzy¿u. Mamy teraz tu w wiêzieniu wyk³ady brata z 
wolnoœci, na temat znaczenia krzy¿a dla ka¿dego z nas. To bardzo 
buduj¹ce. Jednak mam problem, ciê¿ko mi pokochaæ bliŸniego, a 
szczególnie nieprzyjació³. Wasze listy wiele wnosz¹ do mojego ¿ycia, 
pokrzepiaj¹ mnie i pocieszaj¹. Dziêkujê Wam za to.

Bardzo dziêkujê za list i Nowy Testament. Dziêkujê ¿e piszecie do 
mnie, ¿e utrzymujecie kontakt. Jestem w trakcie sprawy rozwodowej 
i wnoszê do s¹du o przywrócenie choæ czêœciowej w³adzy rodziciel-
skiej. Ufam Bogu, ¿e oka¿e mi swoje mi³osierdzie i dobroæ i od-
zyskam te prawa. Na razie modlê siê o to nieustannie. Wiêzienie jest 
miejscem, w którym nauczy³am siê pokory i zaufania do Boga. Po 
opuszczeniu wiêzienia chcia³abym utrzymywaæ kontakt z wami. 
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Listy do Tymoteusza

Listy do Tymoteusza i List do Tytusa stanowià grupæ pism 
apostolskich zwanych  "Listami Pasterskimi". Majà one charakter 
duszpasterski. Apostoù Paweù pragnie przekazaã Tymoteuszowi i Ty-
tusowi porady i pouczenia dotyczàce sprawowania opieki nad wspól-
notami wczesnego Koúcioùa. 

Chociaý listy te sà adresowane do konkretnych osób, majà 
ogromnà wartoúã dla caùego chrzeúcijañstwa.

Czas napisania Listów
Apostoù Paweù napisaù Listy do Tymoteusza najprawdo-

podobniej pomiædzy 63 a 67 rokiem po Chrystusie. Jak siæ przy-
puszcza, apostoù zostaù zwolniony z pierwszego uwiæzienia w Rzy-
mie ok. roku 63 i przez kilka lat prowadziù dziaùalnoúã misyjnà, 
docierajàc, byã moýe, nawet do Hiszpanii, tak, jak to wczeúniej 
planowaù. Wùaúnie w tym okresie, pomiædzy 63 a 67 r. n.e. apostoù 
napisaù pierwszy list do Tymoteusza. Paweù pozostawiù swojego 
ucznia, Tymoteusza, w Efezie, powierzajàc mu bardzo waýne zadanie 
opiekowania siæ tamtejszà wspólnotà. Potem postanowiù wysùaã 
swemu najwierniejszemu przyjacielowi, „synowi w wierze" list, w 
którym zawarù wiele praktycznych porad jak sprawowaã pieczæ nad 
chrzeúcijañskà wspólnotà. 

Natomiast drugi list apostoù napisaù i wysùaù Tymoteuszowi z 
Rzymu, w czasie powtórnego uwiæzienia, na krótko przed úmiercià, 
ok 67 r. po Chr. Drugi List do Tymoteusza jest ostatnim znanym nam 
natchnionym pismem apostoùa Pawùa. Zwany jest z tego powodu te-
stamentem wielkiego „apostoùa narodów". 

Okolicznoœci powstania Listów
Powodem napisania listów do Tymoteusza byùa troska apo-

stoùa o swego ukochanego ucznia i wspóùpracownika oraz o chrze-
úcijañskà wspólnotæ w Efezie.
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Paweù przyprowadziù Tymoteusza do wiary w Chrystusa i 
traktowaù go jako swoje duchowe dziecko, jak syna. Ojciec Tymo-
teusza byù poganinem, matka Eunice Ýydówkà. Po nawróceniu 
Tymoteusz zostaù ochrzczony, najprawdopodobniej przez samego 
Pawùa, gdy przebywaù on w rodzinnej miejscowoúci Tymoteusza, 
Listrze, podczas pierwszej podróýy misyjnej.
W czasie drugiej podróýy misyjnej Tymoteusz towarzyszyù juý 
Pawùowi i z czasem staù siæ jednym z najbardziej oddanych aposto-
ùowi i sprawie Ewangelii uczniów i wspóùpracowników misyjnych.

Paweù obdarzyù Tymoteusza wielkim zaufaniem, pozosta-
wiajàc go w Efezie z zadaniem opiekowania siæ tamtejszym mùodym 
Koúcioùem.
Apostoù wiedziaù jednak, ýe moýe na niego liczyã. W listach dodaje 
Tymoteuszowi odwagi, apeluje, by zachowaù czujnoúã wobec niebez-
pieczeñstw groýàcych wierze, i by stanowczo dbaù o czystoúã naucza-
nia oraz o staùy duchowy rozwój wspólnoty.

Treœæ Listów
W  Listach do Tymoteusza apostoù Paweù porusza dwa wa-

ýne zagadnienia:  kwestiæ wiary, credo  Koúcioùa i sprawæ funkcjo-
nowania, ýycia i dziaùania Koúcioùa.  

Apostoù pisze o istotnych kwestiach wewnàtrzkoúcielnych, 
takich, jak dbanie o czystoúã wiary w chrzeúcijañskiej wspólnocie, 
zachowanie porzàdku, dyscypliny, ksztaùtowanie wùaúciwych relacji 
wewnàtrz wspólnoty... Apostoù pisze jednak takýe o sprawach 
majàcych znaczenie w úwiadczeniu o Chrystusie na zewnàtrz 
Koúcioùa, w niesieniu pomocy, okazywaniu miùoúci bliênim, w prak-
tykowaniu dobrych uczynków. Oczywiúcie, jest teý w Listach do 
Tymoteusza wiele cennych uwag duszpastersko - praktycznych. 

Droga Bo¿a jest doskona³a, 
S³owo Pañskie jest wypróbowane. 

Jest tarcz¹ wszystkim, którzy w nim ufaj¹. Psalm 18, 31
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Pierwszy List do Tymoteusza mo¿emy podzieliæ na piêæ 
zasadniczych tematów:

1)Wiara  (credo) Koúcioùa                                                    r. 1
2) Spoùeczna modlitwa, zachowanie siæ mæýczyzn i kobiet 
    w czasie modlitwy            r. 2
3) Przeùoýeni wspólnoty, organizacja Koúcioùa            r. 3
4) Bùædna nauka w Koúciele i jak jej przeciwdziaùaã            r. 4
5) Obowiàzki osób odpowiedzialnych za stan Koúcioùa       r. 5 i 6

Drugi List do Tymoteusza dzieli siê na nastêpuj¹ce tematy:
1) Potrzeba mæstwa w gùoszeniu ewangelii            r. 1
2) Aktywnoúã i trud w sùuýbie Chrystusowi            r. 2
    - obraz:  

a) syna,  b) ýoùnierza,  c) atlety,  d) rolnika, 
e) pracownika, f) naczynia,  g) sùugi. 

3) Odstæpstwo Koúcioùa, a autorytet Pisma Úwiætego            r. 3
4) Potrzeba caùkowitego oddania Chrystusowi            r. 4

 CHWAL DUSZO MOJA PANA

Chwal duszo moja Pana,
Ka¿dego dnia od samego rana,
Chwal i dziêkuj swemu Panu,

Za b³êkit nieba, g³êbiê oceanów.

Chwal za kwiaty, zieleñ, za góry i ska³y,
Za s³oñce, gwiazdy i za Wszechœwiat ca³y,

Niech wdziêcznoœæ nasza zabrzmi hymnem chwa³y,
Niechaj przepe³nia czci¹ nasz ¿ywot ca³y.

Chwal, ¿e tak cudownie prowadzi swe dzieci
I sw¹ œwiat³oœci¹ w mrokach œwiata œwieci.

Stefan £akomy - tomik: „Czemu nie œpiewam” - Radoszewice 2010
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PKO BP IV Oddzia³ Wroc³aw
Nr r-ku: 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

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

Ksiêga Ezechiela

Autor
Ezechiel pochodzi³ z rodu kap³añskiego (Ezech. 1, 3). Nie 

s³u¿y³ jednak w œwi¹tyni, gdy¿ zosta³ uprowadzony do niewoli 
babiloñskiej, za panowania króla Jechoniasza (II Król. 24, 10 – 16). 
W ci¹gu dwunastoletnich rz¹dów ojca Jechoniasza, Jojakima, nast¹-
pi³a pierwsza deportacja Judejczyków, w czasie której do Babilonii 
zosta³ zabrany Daniel, natomiast Ezechiela uprowadzono do Babi-
lonii w czasie drugiej deportacji, po zaledwie trzech miesi¹cach 
panowania Jechoniasza, w roku 597 przed Chrystusem. Wspólnie z 
innymi wygnañcami zamieszka³ w Tell – Abib nad kana³em Kebar 
(1, 3; 3, 15), gdzie w pi¹tym roku niewoli, tj. w r. 592 mia³ wielk¹ 
wizjê rydwanu Bo¿ego z Chwa³¹ Bo¿¹ i równoczeœnie zosta³ powo-
³any na proroka (1, 1 – 28; 2, 1 – 7). Przez okres ponad dwudziestu lat 
pe³ni³ sw¹ s³u¿bê wobec rodaków na obczyŸnie; ostatnie s³owo proro-
ckie wypowiedzia³ w roku 570 (29, 17). Jego dalsze losy nie s¹ nam 
znane, nie wiemy kiedy ani w jakich okolicznoœciach nast¹pi³a jego 
œmieræ. 

Ezechiel zaliczany jest do grupy proroków „wiêkszych”. Je-
go imiê (hebr. Jechezqel) znaczy: „Bóg jest mocny”, albo „Bóg czyni 
mocnym”.  Charakter jego proroctw najlepiej okreœla symboliczne 
widzenie, w którym Bóg kaza³ mu po³kn¹æ zwój z wypisanymi na nim 
s³owami: narzekania, wzdychania i biadania (2, 8 – 3, 3).  W Babilonii 
¿ycie wygnañców pod wzglêdem materialnym stawa³o siê z dnia na 
dzieñ znoœniejsze, a nawet mo¿na by³o myœleæ o bogaceniu siê i 
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dobrobycie, za to nastrój duchowy Judejczyków nie rokowa³ 
pomyœlnej przysz³oœci. Przede wszystkim wygnañcy nie zrozumieli 
g³ównych przyczyn upadku: odstêpstwa od Boga i niepos³uszeñstwa 
wzglêdem Jego woli. W dodatku pod wp³ywem optymistycznych 
zapowiedzi fa³szywych proroków, którzy zasiewali w sercach z³udne 
nadzieje o rych³ym koñcu niewoli, nie myœlano o pokucie i szczerym 
nawróceniu siê do Boga.  

Ezechiel dzia³a³ wspó³czeœnie z Jeremiaszem i Danielem. 
Jeremiasz by³ ju¿ w tym czasie starszym cz³owiekiem. Rozpocz¹³ 
sw¹ misjê za panowania króla Jozjasza, po upadku Jerozolimy 
pozosta³ wraz z ubogimi niedobitkami w Judei, a potem, 
przymuszony przez nich, wyemigrowa³ wraz z nimi do Egiptu, dalej 
g³osz¹c S³owo Pañskie. Daniel, uprowadzony do niewoli ju¿ w czasie 
pierwszej deportacji, jako m³ody cz³owiek zosta³ zabrany na dwór 
króla babiloñskiego i przebywa³ tam przez d³u¿szy czas, zostaj¹c 
zarz¹dc¹ kraju, praw¹ rêk¹ króla, kimœ w rodzaju dzisiejszego 
premiera. Natomiast Ezechiel, uprowadzony do Babilonii w czasie 
drugiej deportacji, przebywa³ wœród judzkich wygnañców 
osadzonych nad kana³em Kebar, wype³nionym wodami wielkich rzek  
Eufratu i Tygrysu. W Psalmie 137 czytamy: „Nad rzekami Babilonu – 
tam myœmy siedzieli i p³akali, kiedyœmy wspominali Syjon. Na 
topolach tamtej krainy zawiesiliœmy nasze harfy...” (Ps.137, 1 – 2).  
W tym samym czasie, przebywaj¹cy wœród wygnañców, Ezechiel 
wo³a³: „Otworzy³y siê niebiosa i doœwiadczy³em widzenia Bo¿ego”. 
W trudnych warunkach wygnania prorok przekazywa³ swemu ludowi 
S³owa, które objawi³ mu Bóg. 

Jeremiasz, Ezechiel, Daniel, byli prorokami, dzia³aj¹cymi w 
tym samym, trudnym czasie wygnania, ale ka¿dy z nich mia³ do 
wype³nienia szczególne zadanie. Ka¿dy z nich oddzia³ywa³ na inn¹ 
grupê wygnañców: Jeremiasz g³osi³ S³owo Pañskie niedobitkom 
pozosta³ym w Judzie, potem przebywaj¹cym w Egipcie, Daniel 
oddzia³ywa³ na tych, którzy znaleŸli siê w stolicy Babilonii i skupieni 
byli wokó³ dworu babiloñskiego króla, natomiast Ezechiel dzia³a³ 
wœród wygnañców osiad³ych w dorzeczu dolnego Eufratu i Tygrysu. 

KSIÊGA EZECHIELA
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Prawdopodobnie trzej wielcy prorocy nigdy siê nie spotkali, a jednak 
ich s³owa sk³adaj¹ siê na jedno zgodne poselstwo, gdy¿ wszyscy 
przekazywali, w natchnieniu, s³owa ¿ywego Pana, Boga Izraela. 

Poselstwo  
Ksiêga Ezechiela ma wielkie znaczenie teologiczne. 

Podkreœla  prawdê, ¿e Bóg jest œwiêty. Œwiêtoœæ pobudza Boga do 
dzia³ania i domaga siê pe³nego uznania od wszystkich ludzi – zaró-
wno od Izraelitów, jak i od pogan. Poselstwo Ksiêgi Ezechiela jest 
okreœlane jako najbardziej uduchowione spoœród wszystkich ksi¹g 
prorockich, gdy¿ skoncentrowane jest w najwy¿szym stopniu na 
samym œwiêtym, jedynym, prawdziwym Bogu. Niektórzy bibliœci 
stwierdzaj¹, ¿e Ezechiela mo¿na nazwaæ prorokiem Ducha Œwiêtego, 
Izajasza – z uwagi na obfitoœæ treœci mesjañskich – prorokiem Syna 
Bo¿ego, natomiast Jeremiasza – prorokiem Boga Ojca. 
Jednak tak¿e w proroctwach Ezechiela znajdujemy treœci mesjañskie. 
Mesjaszem bêdzie przysz³y Dawid, odziany w szatê pastersk¹, który 
bêdzie paœæ owce w sprawiedliwoœci, mi³oœci i w obfitoœci dóbr (36, 
26). Wszyscy wrogowie ludu izraelskiego zostan¹ wtedy zwyciê¿eni. 
Proroctwa Ezechiela maj¹ cechy apokaliptyczne. Stanowi¹ bliskie 
Ÿród³o dla Ksiêgi Objawienia Jana, w której znajdujemy wiele 
obrazów i symboli, zaczerpniêtych z wizji Ezechiela. 

Trzech by³o proroków  izraelskich, którzy przemawiali w 
imieniu Pana, przebywaj¹c poza Ziemi¹ Obiecan¹: Ezechiel, Daniel i 
Jan, wielki Wizjoner z Wyspy Patmos. Wszyscy trzej pozostawili 
nam wielkie wizje apokaliptyczne. Pos³ugiwali siê jêzykiem 
symbolicznym, obrazowym, nie mog¹c w zwyk³ych s³owach opisaæ 
wielkoœci Bo¿ej chwa³y. Ezechiel widzia³ oczyma wiary ob³ok 
chwa³y Bo¿ej, wype³niaj¹cy œwi¹tyniê Pana, widzia³ tak¿e przysz³¹ 
chwa³ê nadchodz¹cego Bo¿ego Królestwa. Aposto³ Piotr w swym 
pierwszym liœcie napisa³ o prorokach, i¿ dzia³a³ w nich Duch 
Chrystusowy, i ¿e przepowiadali oni „cierpienia przeznaczone dla 
Chrystusa i maj¹ce potem nast¹piæ uwielbienie” (I Piotr. 1, 11). 
Wydaje siê, ¿e Ezechiel, wyraŸniej ni¿ inni prorocy, widzia³ oczyma 
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wiary przysz³¹ chwa³ê Pana. St¹d nazywa siê tak¿e Ezechiela 
„prorokiem Bo¿ej chwa³y”.

Niektórzy komentatorzy nazywaj¹ Ezechiela jeszcze 
inaczej, mówi¹ o nim jako o „duszpasterzu wœród proroków”. 
Dowiadujemy siê z jego ksiêgi, ¿e zosta³ przeznaczony na stró¿a nad 
pokoleniami izraelskimi (3, 17; 33, 7). Starsi ludu przychodzili do 
niego, by w smutnym po³o¿eniu szukaæ u niego rady (8, 1; 14, 1). 
Ezechiel rozstrzyga³ ich sprawy, szczerze i odwa¿nie piêtnowa³ 
wystêpki ludu, nawet te zakryte przed ludzkim okiem (8,12;  9,9;  
11,15), w zwi¹zku z czym spotyka³ siê z niechêci¹, a nawet 
przeœladowaniami. 

Jeszcze jedno trzeba podkreœliæ: wbrew pogl¹dom niektó-
rych krytyków, ¿e Ezechiel by³ wizjonerem cierpi¹cym na urojenia, 
chorobliwym fantast¹, czy nawet epileptykiem – sama treœæ jego 
proroctw i zgodnoœæ jego wypowiedzi z faktami historycznymi 
dowodz¹ niezbicie, ¿e posiada³ on niezwyk³y zmys³ rzeczywistoœci. 
Owszem, prorok pos³uguje siê wyj¹tkowym jêzykiem, pe³nym 
symbolicznych obrazów, œmia³ych hiperboli, niezwyk³ych przeno-
œni, ale jednoczeœnie proroctwo Ezechiela dzieli siê w sposób wyj¹t-
kowo uporz¹dkowany, logiczny, tak pod wzglêdem treœci, jak i chro-
nologii. 
We wstêpnej czêœci (w rozdzia³ach 1 – 3) przedstawiona jest wizja, w 
czasie której prorok otrzymuje pos³annictwo od Pana. 
W pierwszej g³ównej czêœci (obejmuj¹cej rozdz. 4 – 24) zawarte s¹ 
groŸby pod adresem wystêpnej Jerozolimy i ludu judzkiego, jeszcze z 
czasów przed oblê¿eniem Jerozolimy. 
W drugiej czêœci (r. 25 – 32) Ezechiel wypowiada proroctwa o naro-
dach pogañskich. 
W czêœci trzeciej , koñcowej (r. 33 – 48) prorok opisuje wygl¹d nowej 
œwi¹tyni, nowej s³u¿by Bo¿ej i ukazuje przysz³¹ chwa³ê 
Nadchodz¹cego Królestwa.     

KSIÊGA EZECHIELA
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List do Tytusa

Autor aposto³ Pawe³

Data napisania ok. 66 r. n. e.

Okolicznoœci powstania Listu
Po wyjœciu z pierwszego uwiêzienia rzymskiego aposto³ 

Pawe³ uda³ siê w podró¿ misyjn¹, która przypad³a na lata 64 - 67 n.e. 
Jak wynika z treœci 5 w. 1 rozdzia³u Listu do Tytusa, aposto³ za³o¿y³ 
wtedy, w czasie kilkuletniej swojej dzia³alnoœci, poprzedzaj¹cej 
drugie uwiêzienie, wspólnotê na Krecie. Odje¿d¿aj¹c, pozostawi³ 
tam Tytusa, jako swego przedstawiciela i kontynuatora rozpoczêtego 
dzie³a. 

Nie wiemy, jak d³ugo aposto³ Pawe³ przebywa³ na Krecie. 
Niewiele te¿ wiemy o Tytusie, którego znamy jedynie z krótkich 
wzmianek w listach aposto³a Paw³a. Dzieje Apostolskie w ogóle o 
Tytusie nie wspominaj¹, chocia¿ by³ on wspó³pracownikiem Paw³a 
ju¿ w czasie wczeœniejszej dzia³alnoœci aposto³a. Wiemy, ¿e Ksiêga 
Dziejów Apostolskich koncentruje siê na dwóch postaciach: apostole 
Piotrze, w pierwszej czêœci, i apostole Pawle, w drugiej. Jednak nie 
ukazuje pe³nych losów nawet tych dwóch najwiêkszych misjonarzy 
wczesnego Koœcio³a. Autor Dziejów, £ukasz, stara³ siê bowiem 
opisaæ przede wszystkim zwyciêski pochód Ewangelii poprzez œwiat. 
Nie koncentrowa³ siê wiêc na postaciach ludzi, nawet najwiêkszych 
aposto³ów, lecz na dzia³aniu Ducha Œwiêtego, dziêki któremu 
Ewangelia rozprzestrzenia³a siê i powodowa³a gwa³towny rozwój 
Koœcio³a Jezusa Chrystusa.

  Dziêki zawartej w Liœcie do Galacjan relacji Paw³a z soboru 
apostolskiego w Jerozolimie wiemy, ¿e ju¿ wtedy Tytus towarzyszy³ 
Paw³owi. Aposto³ przedstawi³ w Jerozolimie Tytusa jako wzór 
nienagannego chrzeœcijanina, nawróconego z pogañstwa.  Tytus by³ 
te¿ wspó³pracownikiem aposto³a w czasie jego trzeciej podró¿y 
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misyjnej. By³ kurierem, przekazuj¹cym listy Paw³a Koryntianom, i  
by³ bardzo u¿yteczny dla aposto³a w czasie jego wielkiej kampanii 
misyjnej w Efezie.

Wkrótce po pozostawieniu Tytusa na Krecie aposto³ Pawe³ 
napisa³ do niego list, zawieraj¹cy wskazówki, jak opiekowaæ siê 
tamtejsz¹ m³od¹ wspólnot¹ chrzeœcijan.

Porównanie postaci Tymoteusza i Tytusa
Tymoteusz i Tytus byli m³odymi przywódcami Koœcio³a, 

przygotowanymi do s³u¿by kaznodziejskiej i duszpasterskiej przez 
aposto³a Paw³a. Obaj nawrócili siê dziêki Paw³owi; to on przypro-
wadzi³ ich do Chrystusa. Aposto³ nazywa ich obydwu synami, „syna-
mi w wierze".

Do obydwu Pawe³ napisa³ listy. Znane s¹ nam dwa Listy do 
Tymoteusza i jeden do Tytusa. Nazwano je „Listami Pasterskimi", 
dlatego, ¿e aposto³ udziela w nich Tymoteuszowi i Tytusowi wielu 
cennych rad, pouczeñ i wskazówek, jak opiekowaæ siê lokaln¹ wspól-
not¹ Koœcio³a.

Listy Pasterskie s¹ i dla nas, dzisiaj, Ÿród³em fundamen-
talnych prawd odnoœnie organizacji i funkcjonowania koœcio³ów 
lokalnych. Mamy dzisiaj wiele ksi¹¿ek na temat organizacji Koœcio-
³a. W Piœmie Œwiêtym znajduj¹ siê tylko trzy krótkie listy omawiaj¹ce 
ten temat. A jednak w³aœnie Listy do Tymoteusza i List do Tytusa za-
wieraj¹ to, co Koœcio³owi jest najbardziej potrzebne. Mówi¹ bowiem 
nie tyle o metodach zarz¹dzania Koœcio³em, co o g³êbszych, ducho-
wych kwestiach zwi¹zanych z funkcjonowaniem Koœcio³a.

Nie wiemy zbyt wiele ani o Tytusie, ani o Tymoteuszu. Z tonu 
listów Paw³a mo¿emy jedynie odgadywaæ, ¿e Tymoteusz by³ cz³o-
wiekiem bardzo wra¿liwym, potrzebuj¹cym ci¹g³ej zachêty i wspar-
cia, natomiast Tytus by³ bardziej samodzielny, silniejszy psychicznie, 
bardziej odwa¿ny i zdecydowany.

Tymoteusz by³ synem ̄ ydówki i aposto³ obrzeza³ go, o czym 
wiemy z relacji Dziejów Apostolskich, natomiast nie dopuœci³ do 
obrzezania Tytusa, który z pochodzenia by³ poganinem. Aposto³ 
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pisze o tym w Liœcie do Galacjan i tam te¿ znajdujemy takie jego 
s³owa: „Ani obrzezanie, ani brak obrzezania nie ma znaczenia, tylko 
to, by zostaæ nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie."

Aposto³ Pawe³ mówi³, ¿e chce byæ wszystkim dla wszyst-
kich, byle by tylko doprowadziæ chocia¿ niektórych do wiary w 
Chrystusa. Dla ̄ ydów Pawe³ chcia³ byæ ̄ ydem, dla pogan chcia³ byæ 
jak poganin.
Obrzeza³ Tymoteusza, by móc wraz z nim nauczaæ w synagogach. Ale 
gdy w Jerozolimie w czasie soboru apostolskiego wa¿y³y siê losy 
Ewangelii jako Dobrej Nowiny o zbawieniu dla wszystkich, zarówno 
¯ydów, jak i pogan, Pawe³ odmówi³ obrzezania Tytusa.

Aposto³ Pawe³ nie przywi¹zywa³ wielkiej wagi do zewnêtrz-
nych obrzêdów. Istotê chrzeœcijañstwa widzia³ w ¿ywej, osobistej 
wiêzi wierz¹cego cz³owieka z Jezusem. 

Chrzeœcijañstwo nie polega na wype³nianiu drobiazgowych 
przepisów, zasad i obrzêdów. Chrzeœcijañstwo to ¿ycie na co dzieñ w 
bliskiej, osobistej wiêzi z Jezusem Chrystusem.

Temat Listu:
W Liœcie do Tytusa wyrysowany jest obraz Koœcio³a Jezusa 

Chrystusa, Koœcio³a Nowego Testamentu. Zgodnie z nauk¹ aposto³a 
Paw³a, Koœció³ powinien cechowaæ siê:  

1) uporz¹dkowan¹ organizacj¹, 
2) wyznawaniem zdrowej nauki
3) prowadzeniem czystego ¿ycia, gotowoœci¹  

     do czynienia dobra, wyp³ywaj¹c¹ z mi³oœci. 
Taki jest obraz Koœcio³a Chrystusowego, jaki ukazuje nam List do 
Tytusa.

W Listach do Tymoteusza aposto³ Pawe³ pisa³ przede wszyst-
kim o potrzebie wyk³adania prawid³owej, zdrowej nauki w Koœcie-le. 
W Liœcie do Tytusa mowa jest przede wszystkim o potrzebie Bo¿ego 
porz¹dku w funkcjonowaniu Koœcio³a. Kluczowym wersetem Listu 
jest pi¹ty wiersz pierwszego rozdzia³u, gdzie czytamy, jak Pawe³ 
zwraca siê do Tytusa:
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„Zostawi³em ciê na Krecie po to, abyœ uporz¹dkowa³ rozpoczête 
prace i w miastach ustanowi³ starszych, tak, jak ci poleci³em." Zada-
niem Tytusa by³o wprowadzenie porz¹dku, ³adu, w funkcjonowaniu 
Koœcio³a na Krecie.

Treœæ Listu:
W pierwszym rozdziale Listu do Tytusa aposto³ Pawe³ pisze 

o potrzebie dobrej organizacji Koœcio³a.  
W rozdziale drugim aposto³ podkreœla znaczenie zdrowej, 

zrównowa¿onej nauki, nauki wyp³ywaj¹cej wprost z Bo¿ego S³owa.
W pierwszym wierszu rozdzia³u drugiego czytamy: „Ty zaœ g³oœ to, 
co jest zgodne ze zdrow¹ nauk¹."  Koœció³ mo¿e wzrastaæ duchowo 
tylko wtedy, gdy jest w nim prowadzone biblijne, zdrowe nauczanie.

W rozdziale trzecim akcent pada na wype³nianie dobrych 
czynów.
W pierwszym wierszu trzeciego rozdzia³u czytamy: „Przypominaj 
im, ¿e powinni podporz¹dkowaæ siê zwierzchnim w³adzom, s³uchaæ 
ich i okazywaæ gotowoœæ do wszelkiego dobrego czynu."

Tak wiêc Koœció³ Chrystusa powinien byæ uporz¹dkowan¹, 
dobrze zorganizowan¹ wspólnot¹, ci¹gle rozwijaj¹c¹ siê duchowo 
dziêki „karmieniu siê" zdrow¹, biblijn¹ nauk¹, wspólnot¹ gotow¹ do 
wszelkiego dobrego czynu, demonstruj¹c¹ na zewn¹trz swoj¹ wiarê i 
oddanie Chrystusowi poprzez ¿ycie i dzia³anie nacechowane 
dobroci¹ i mi³oœci¹.

Musimy przyznaæ, ¿e bardzo trudno by³oby nam dzisiaj 
wskazaæ Koœció³, który by spe³nia³ owe trzy g³ówne kryteria, 
sformu³owane przez aposto³a Paw³a: uporz¹dkowan¹ organizacjê, 
zdrow¹ naukê i gotowoœæ do czynienia dobra. Czêsto dzieje siê tak, ¿e 
któryœ z koœcio³ów akcentuje jedno, inny drugie, np. jeden - potrzebê 
wype³niania dobrych uczynków, a drugi - koniecznoœæ zachowania 
czystoœci biblijnej nauki. Przypatrzmy siê wiêc trochê bli¿ej trzem, 
sformu³owanym przez aposto³a, kryteriom Koœcio³a chrzeœci-
jañskiego.

Po pierwsze, Koœció³ ma byæ uporz¹dkowan¹, dobrze 
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zorganizowan¹ wspólnot¹. Ca³¹ organizacjê i ¿ycie Koœcio³a 
powinien cechowaæ porz¹dek, ³ad, podzia³ odpowiedzialnoœci i dzia-
³añ. Wiele na ten temat pisze aposto³ Pawe³ tak¿e w Listach do 
Koryntian. Kiedy wspólnota Koœcio³a nie jest dobrze zorganizowana, 
to albo panuje zamieszanie, chaos, albo dzieje siê tak, ¿e wszystkim 
zajmuje siê jedna, lub zaledwie kilka osób, ogromnie przeci¹¿onych i 
przepracowanych.

Koœció³ powinien byæ uporz¹dkowan¹ wspólnot¹. Nie ma tu 
miejsca ani na samowolê, na robienie przez wszystkich tego, co im siê 
¿ywnie podoba, ani na bezczynnoœæ ogromnej wiêkszoœci i 
„zaharowywanie siê" prze³o¿onego lub kilku wspó³pracuj¹cych z 
nim osób.

Po drugie, Koœció³ potrzebuje zdrowej nauki. Tylko 
zrównowa¿one, biblijne nauczanie gwarantuje prawid³owe 
funkcjonowanie Koœcio³a. Tylko Bo¿e S³owo, w³aœciwie wyk³adane, 
zapewnia duchowy rozwój pojedynczych cz³onków wspólnoty i 
ca³ego  Koœcio³a. Prze³o¿eni wspólnoty, ksiê¿a, pastorzy, starsi, 
powinni inwestowaæ przede wszystkim w budowanie duchowej 
konstrukcji Koœcio³a, powinni nauczaæ wszystkich jak ¿yæ na co 
dzieñ z Bogiem. Nie mo¿e byæ tak, ¿e wiêkszoœæ czasu zajmuj¹ 
prze³o¿onym sprawy materialne, organizacyjne, techniczne, 
zwi¹zane z administrowaniem budynków koœcielnych, z finansami, 
remontami, inwestycjami... Owszem, s¹ to wa¿ne sprawy, ale 
niepomiernie wa¿niejsze jest dbanie o duchowy rozwój wspólnoty. 

Po trzecie, Koœció³, jako wspólnota wierz¹cych powinien 
byæ gotowy do czynienia dobra, do udzielania praktycznej pomocy 
wszystkim, którzy s¹ w potrzebie. Nie wystarczy mieæ dobr¹ 
organizacjê wewn¹trz wspólnoty, nie wystarczy dbaæ o czystoœæ 
g³oszonej nauki, potrzebne jest praktyczne dzia³anie. Dobre relacje 
we wspólnocie i karmienie siê duchowym pokarmem Bo¿ego S³owa 
powinny owocowaæ dobrymi czynami, dziêki którym mi³oœæ 
Chrystusowa jest przekazywana bliŸnim. Jest wielu ludzi, którzy 
potrzebuj¹ pomocy zarówno w wymiarze duchowym, jak i 
materialnym. Koœció³ powinien byæ przodownikiem w niesieniu 
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praktycznej pomocy wszystkim potrzebuj¹cym.
Koœció³, który posiada te trzy cechy: w³aœciw¹ organizacjê, 

zdrow¹ naukê i czynienie dobra, jest Koœcio³em biblijnym, Koœcio-
³em zbudowanym na fundamencie Ewangelii, Koœcio³em Jezusa 
Chrystusa. 

Tak, w wielkim skrócie, przedstawia siê poselstwo Listu apo-
sto³a Paw³a do Tytusa.

Struktura Listu
I. W³aœciwa, uporz¹dkowana organizacja Koœcio³a            r. 1
1. Wstêp     w. 1 - 4
2. Rola i zadania prze³o¿onych, jako „odpowiednich osób
    powo³anych do pe³nienia odpowiednich zadañ"     w. 5 - 9
3. Z³a reputacja Kreteñczyków  w.10 - 16

II. Rola Bo¿ego S³owa w ¿yciu Koœcio³a            r. 2
1. Potrzeba „zdrowego nauczania"   w. 1 - 10
2. Znaczenie g³oszenia Bo¿ej ³aski  w.11 - 15
 
III. Koœció³ jako wspólnota czyni¹cych dobro            r. 3
1. Dobre czyny jako wynik i dowód przyjêcia Bo¿ej ³aski    w. 1 - 7
2. Znaczenie dobrych czynów dla teraŸniejszoœci
    i przysz³oœci wierz¹cych    w. 8 - 15

PRZEBACZENIE

Najpiêkniejszy dar to przebaczenie.
Tam, gdzie nie chce siê przebaczaæ,

od razu powstaje mur.
Od muru zaœ zaczyna siê wiêzienie.

Marcin Wilkus
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List  do  Filemona  

List do Filemona wyró¿nia siê spoœród innych listów apo-
sto³a Paw³a tym, ¿e ma charakter prywatny. Pawe³ pisze do Filemona 
jak przyjaciel do przyjaciela, w okreœlonej sprawie. Moglibyœmy j¹ 
nazwaæ "spraw¹ Onezyma". 

Kim by³ Onezym? By³ niewolnikiem Filemona. Z 
nieznanych nam powodów Onezym zbieg³ z domu swego pana i ukry³ 
siê w Rzymie, gdzie stosunkowo naj³atwiej by³o siê zmieszaæ z t³u-
mem i zmyliæ poœcig.
W jakiœ sposób dosz³o do spotkania Onezyma z aposto³em Paw³em, 
który przebywa³ w Rzymie, uwiêziony w areszcie domowym. Do 
spotkania Paw³a z Onezymem musia³o wiêc dojœæ pomiêdzy 61 a 63 
rokiem n.e., bo w tych latach aposto³ przebywa³ w wiêzieniu, gdzie 
mo¿na go by³o jednak odwiedzaæ. Pod wp³ywem nauczania Paw³a 
Onezym nawróci³ siê na chrzeœcijañstwo i sta³ siê bardzo u¿ytecznym 
pomocnikiem aposto³a.  
Najprawdopodobniej Onezyma przyprowadzi³ do Paw³a Epafras, o 
którym aposto³ wspomina zarówno w Liœcie do Filemona, jak i w 
Liœcie do Kolosan. Pisz¹c do Kolosan, aposto³ podkreœla: "Pozdrawia 
was Epafras, wasz rodak". Pisz¹c do Filemona aposto³ tak¿e 
zaznacza: "Pozdrawia ciê Epafras, mój wspó³wiêzieñ w Chrystusie". 
Zarówno Epafras, jak i Filemon i Onezym pochodzili z Kolosów. 
Filemon by³ zamo¿nym mieszkañcem Kolosów i nale¿a³ do 
tamtejszej wspólnoty chrzeœcijañskiej. Nawróci³ siê, jak wynika z 
treœci listu, w wyniku dzia³alnoœci misyjnej aposto³a Paw³a.

 Sytuacja wygl¹da³a wiêc nastêpuj¹co:
Dwóch mieszkañców Kolosów: Filemon, bogaty w³aœciciel i 
Onezym, jego niewolnik, nawrócili siê na chrzeœcijañstwo w wyniku 
dzia³alnoœci misyjnej aposto³a Paw³a. Ich nawrócenie nast¹pi³o 
jednak w ró¿nym czasie i w ró¿nych okolicznoœciach, tak, i¿ nie 
wiedzieli o sobie nawzajem.
Gdy aposto³ Pawe³ zorientowa³ siê w ca³ej sytuacji, postanowi³ nie-
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zw³ocznie odes³aæ do Filemona jego niewolnika, teraz brata w 
Chrystusie, zaopatruj¹c go w list, zawieraj¹cy proœbê o przebaczenie i 
przyjêcie go na powrót do domu, jak pisze aposto³: "ju¿ nie jako 
niewolnika, lecz wiêcej ni¿ niewolnika, jako brata umi³owanego".

Mimo, ¿e List do Filemona ma charakter prywatny, rzuca 
cenne œwiat³o na to jak wczesny Koœció³ chrzeœcijañski widzia³ 
kwestiê rozwi¹zania problemu niewolnictwa. Nie apelowano jeszcze 
wtedy o otwart¹ walkê z instytucj¹ niewolnictwa, bo by³a to w 
tamtym czasie walka niemo¿liwa do przeprowadzenia. Chrzeœcijanie 
wpajali jednak wszystkim nawróconym zasadê nowego braterstwa w 
Chrystusie. I to, po latach, przyczyni³o siê do ostatecznego zniesienia 
niewolnictwa.

List do Filemona daje nam równie¿ cenn¹ okazjê wgl¹du w 
¿ycie pierwotnego Koœcio³a, wgl¹du w stosunki panuj¹ce pomiêdzy 
pierwszymi wyznawcami Chrystusa. Jest te¿ ten krótki list 
wzruszaj¹cym przyk³adem osobistego zaanga¿owania aposto³a 
Paw³a w sprawy nawróconych przez siebie ludzi, a tak¿e przyk³adem 
wspania³ych metod wychowawczych, jakie aposto³ stosowa³ w 
swoim ¿yciu i s³u¿bie.

Aposto³ Pawe³ wiedzia³, jak trudna by³a sytuacja Onezyma. 
Zbieg³ych niewolników karano bardzo surowo, najczêœciej 
torturowano ich, a nawet krzy¿owano, skazuj¹c ich na œmieræ w 
mêczarniach. W najlepszym wypadku zbieg³ego niewolnika 
piêtnowano, przez wypalenie na czole litery „F” od s³owa  fugitivus, 
czyli zbieg.  Niewolników trzymano w imperium rzymskim bardzo 
krótko, bo by³o ich 60 mln i stanowili sta³e zagro¿enie. Surowo wiêc 
t³umiono ich bunty, a tych, którzy wzniecali niepokoje lub uciekali, 
œwiadomie wyniszczano.

Aposto³ Pawe³, œwiadomy tych realiów, wiedzia³, ¿e 
odes³anie Onezyma do jego pana, nawet w sytuacji gdy jest on 
chrzeœcijaninem, wi¹¿e siê z du¿ym ryzykiem. Pawe³ wrêczy³ wiêc 
Onezymowi list, w którym odwo³uje siê do serca Filemona.  
Onesimos   znaczy po grecku "u¿yteczny"; aposto³ pisze: ten, który 
sta³ siê dla ciebie bezu¿yteczny, Filemonie, teraz znów jest u¿yteczny, 
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jest Onezymem nie tylko z nazwy, ale naprawdê, w rzeczywistoœci. 
Mo¿e po to straci³eœ go, Filemonie, chwilowo, ¿eby odzyskaæ go na 
zawsze? Teraz ju¿ nie jako niewolnika, ale jako brata w Chrystusie?

Chrzeœcijañstwo wprowadza nowe stosunki, nowe relacje 
miêdzyludzkie, w których zwyk³e kategorie podzia³u spo³ecznego 
przestaj¹ siê liczyæ. Nie oznacza to wcale, ¿e niewolnik, czy ogólniej, 
pracownik, mo¿e byæ leniwy i gnuœny. Wrêcz przeciwnie. Ma 
pracowaæ tak, jakby s³u¿y³ samemu Chrystusowi. Nie oznacza to 
tak¿e, ¿e pan, czy pracodawca, ma byæ pob³a¿liwy, nie wymagaj¹cy. 
Ma przestaæ traktowaæ swojego s³ugê, swojego pracownika, jak 
rzecz, jak si³ê robocz¹, a odnosiæ siê do niego jak do osoby, jak do 
brata w Chrystusie. Aposto³ Pawe³ odsy³a wiêc Onezyma do 
Filemona, prosz¹c, by przyj¹³ zbieg³ego niewolnika nie tak, jak 
uczyni³by to niewierz¹cy pan, ale tak, jak chrzeœcijanin przyjmuje 
brata, przebaczaj¹c mu wszystko.

Bardzo dziêkujê Wam za odpowiedŸ. Pragnê do³¹czyæ do waszego 
grona, ¿eby s³u¿yæ Bogu. Chcê pomagaæ wybieraæ ludziom dobr¹ 
drogê – Jezusa. My grzesznicy czêsto skracamy sobie drogê, idziemy 
na skróty i wybieramy diab³a. Ja przejrza³am i modlê siê teraz, aby 
Bóg pomóg³ mi przetrwaæ wyrok tu w wiêzieniu. Kiedy mia³am 8 lat 
trafi³am do domu dziecka. Potem wziê³a nas rodzina zastêpcza. Moja 
matka zmar³a, a tata mnie nie chcia³, prze¿y³am za³amanie nerwowe. 
Gdy mia³am 16 lat zosta³am zgwa³cona, do dziœ mam ten obraz przed 
oczami. Zadajê wci¹¿ Bogu pytanie: dlaczego muszê przez to 
wszystko przechodziæ? Czy ja ju¿ nigdy nie bêdê szczêœliwa? Wierzê 
jednak, ¿e kiedyœ Pan Bóg mi powie, ¿e wierzy³am w Niego przez 
ca³e moje ¿ycie, cierpia³am, ale odpuszcza mi wszystkie moje 
grzechy. Wierzê w to, ¿e Bóg pomo¿e mi przetrwaæ wyrok i bêdzie 
mnie wspieraæ. Dziêkujê za Wasze wsparcie.

List od korespondenta z Polski pó³nocnej
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Ksiêga Daniela

 Ksiêga Daniela to jedna z najbardziej poruszaj¹cych, 
fascynuj¹cych ksi¹g Pisma Œwiêtego. Ze wzglêdu na zawartoœæ 
wielu treœci proroczych zaliczana jest do ksi¹g prorockich, choæ 
w Biblii hebrajskiej znajduje siê w ostatniej czêœci zbioru, 
wœród „Ketubim”, czyli  „Pism”.  Poselstwo Ksiêgi Daniela ma 
charakter profetyczny, wystêpuje tu wiele stwierdzeñ o charak-
terze eschatologicznym i apokaliptycznym. Spora czêœæ pro-
roctw Daniela ju¿ siê wype³ni³a. 

Autor 
Znamy wiele faktów z ¿ycia Daniela, bo pierwsza czêœæ 

spisanej przez niego ksiêgi (rozdzia³y 1 – 6) ma charakter 
autobiograficzny. Znajdujemy tu opis wydarzeñ biegn¹cych od 
uprowadzenia do niewoli babiloñskiej za panowania króla 
Jojakima pierwszej grupy wygnañców judzkich, wœród których 
by³ Daniel, ok. 606 roku przed Chrystusem, a¿ do pocz¹tku 
panowania króla perskiego Cyrusa, ok. 536 roku p.n.e.
¯ycie Daniela i jego dzia³alnoœæ jako wybitnego przywódcy i 
proroka obejmuje wiêc ca³y okres babiloñskiej niewoli, pe³-
nych 70 lat.  Na pocz¹tku, w czasie uprowadzenia do niewoli, 
Daniel by³ m³odym ch³opcem, nastolatkiem, na koñcu widzimy 
go jako doœwiadczonego, sêdziwego mê¿a Bo¿ego, odgrywa-
j¹cego kluczow¹ rolê na dworze orientalnych w³adców. 

Postaæ Daniela przybli¿a nam wypowiedŸ samego 
Pana, zapisana w dziesi¹tym rozdziale ksiêgi. Prorok s³yszy 
s³owa: „Danielu, mê¿u mi³y, uwa¿aj na s³owa, które mówiê do 
ciebie... (10, 11).  By³ wiêc Daniel cz³owiekiem godnym 
zaufania, cz³owiekiem, któremu Bóg zleci³ wa¿n¹ misjê proro-

KSIÊGA DANIELA
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ck¹, któremu przekaza³ Swoje S³owa, którego okreœli³ jako 
„mê¿a mi³ego”, bliskiego Bo¿emu sercu. 

¯ycie Daniela mo¿emy opisaæ trzema okreœleniami: 
œwiadomoœæ celu, wytrwa³oœæ w modlitwie i wiernoœæ w s³u¿-
bie prorockiej.

Po pierwsze: Daniel by³ cz³owiekiem œwiadomym 
celu, do którego d¹¿y³, celu, który wyznaczy³ jego ¿yciu Bóg. 
Gdy jako nastolatek znalaz³ siê na dworze babiloñskiego 
monarchy, postanowi³, ¿e nie bêdzie spo¿ywa³ pokarmów z 
królewskiego sto³u, lecz bêdzie przestrzega³ œciœle diety zgo-
dnej z przepisami Prawa Moj¿eszowego. 
To sprawi³o, ¿e wraz z trzema najbli¿szymi przyjació³mi, któ-
rzy towarzyszyli mu w tym przedsiêwziêciu, znalaz³ siê w bez-
poœrednim otoczeniu króla, najpotê¿niejszego w³adcy tamtych 
czasów. Od pocz¹tku Daniel mia³ przed swymi oczyma cel, któ-
ry wytyczy³ mu Bóg. Jego ¿ycie by³o konsekwentnym zmierza-
niem do wype³nienia misji, powierzonej mu przez Pana.

Daniel  by³ cz³owiekiem odwa¿nym i wytrwa³ym, jego 
¿ycie by³o integralne, prawe. G³osi³ S³owo ¿ywego Boga i ¿y³ 
zgodnie z nim, mimo ¿e przebywa³ w niewoli babiloñskiej, we 
wrogim sobie otoczeniu. Powinniœmy siê zastanowiæ, w jakim 
stopniu my wype³niamy zadanie, zlecone nam przez Pana. Czy 
mamy odwagê, by mówiæ innym o Bogu, by wskazywaæ 
otaczaj¹cym nas ludziom Prawdê Bo¿ego S³owa i ¿yæ tak, by 
byæ dla wszystkich przyk³adem, drogowskazem, kieruj¹cym ku 
Bogu? Studiowanie Ksiêgi Daniela ma prowadziæ nas nie ku 
sensacyjnym odkryciom, nie w kierunku doktrynerstwa, 
fanatyzmu, ale w stronê duchowego rozwoju, uœwiêcenia ¿ycia. 
Zgodnie ze s³owami aposto³a Jana: 
„Ka¿dy, kto w Bogu pok³ada nadziejê, oczyszcza siê, tak jak On 
jest czysty” (1 Jana 3, 3).

KSIÊGA DANIELA
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Po drugie: Daniel by³ wytrwa³ym modlicielem. Wiele 
razy czytamy w jego ksiêdze o modlitwie. Wszystkie wa¿ne 
wydarzenia w jego ¿yciu, nieraz dramatyczne, zwi¹zane by³y z 
gor¹c¹, wytrwa³¹ modlitw¹. Niezwyk³e jest to, i¿ z powodu 
modlitwy – pomyœlmy! – Daniel znalaz³ siê, bezbronny, w dole 
z wyg³odzonymi lwami. Jednak Bóg ocali³ go, w cudowny 
sposób. Daniel by³ cz³owiekiem wytrwa³ej, usilnej modlitwy. 

Po trzecie: Daniel by³ cz³owiekiem wiernej s³u¿by, 
jako prorok i jako m¹¿ stanu. Dziêki jego postawie o ¿ywym 
Bogu g³oœno by³o na dworze orientalnych w³adców Babilonii i 
Persji. Dziêki jego œwiadectwu narzêdziem w rêku Pana sta³ siê 
Cyrus, król perski, który wyda³ dekret zezwalaj¹cy Izraelitom 
na powrót do Jerozolimy. 

Jako prorok, Daniel jest bardzo wa¿nym autorem 
biblijnym. Proroctwa Daniela odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w 
u³o¿eniu panoramy proroctw ca³ego Pisma Œwiêtego. 
Proroctwo o siedemdziesiêciu tygodniach, proroctwo o pos¹gu 
symbolizuj¹cym cztery królestwa, czy proroctwo o czterech 
zwierzêtach i o Synu Cz³owieczym nale¿¹ do najwa¿niejszych 
proroctw biblijnych, ukazuj¹cych Bo¿e panowanie nad histori¹ 
œwiata i Bo¿y plan zbawienia a¿ po czasy eschatologiczne.  
 
Czas powstania 

Odnoœnie daty napisania Ksiêgi istniej¹ du¿e 
rozbie¿noœci wœród komentatorów biblijnych. Autorzy bardziej 
liberalni twierdz¹, ¿e ksiêga ta, w ostatecznym kszta³cie, zosta³a 
zredagowana dopiero w II wieku p.n.e, ok. 170 roku przed 
Chrystusem. Znamienne jednak, ¿e Septuaginta, czyli grecki 
przek³ad Starego Testamentu, którego ¿ydowscy uczeni 
dokonali wczeœniej, zawiera³ ju¿ w swoim kanonie Ksiêgê 
Daniela! 

KSIÊGA DANIELA
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Tak¿e zwoje odkryte nad Morzem Martwym daj¹ œwiadectwo 
wczeœniejszego pochodzenia proroctw Daniela. Wybitny 
staro¿ytny historyk ¿ydowski, Józef Flawiusz, opisa³ pewne 
wydarzenie z ¿ycia Aleksandra Wielkiego, które potwierdza 
prawdê o wczesnym powstaniu Ksiêgi Daniela. Kiedy 
Aleksander Wielki, dokonuj¹c kolejnych podbojów, dotar³ na 
Bliski Wschód i zbli¿a³ siê do Jerozolimy, wyszed³ mu 
naprzeciw ¿ydowski kap³an najwy¿szy i przeczyta³ wybitnemu 
Grekowi fragment zwoju z proroctwami Daniela, gdzie prorok 
wyraŸnie rysuje postaæ ... Aleksandra. Wielki wódz Greków by³ 
tak poruszony prorocz¹ wizj¹, w której móg³ dostrzec siebie 
samego, ¿e zamiast zniszczyæ Jerozolimê uda³ siê do 
jerozolimskiej œwi¹tyni i tam odda³ chwa³ê Bogu. 

Podane fakty stoj¹ w oczywistej sprzecznoœci z tezami 
liberalnych teologów o póŸnym pochodzeniu Ksiêgi Daniela. 
Nawet oni zreszt¹ przyznaj¹, ¿e co najmniej czêœæ proroctw 
Daniela i opisy historyczne pocz¹tkowych rozdzia³ów 
powsta³y du¿o wczeœniej, w okresie babiloñsko – perskim. Mo-
¿emy wiêc œmia³o przyj¹æ, w œlad za biblijnymi fundamen-
talistami, ¿e Ksiêga Daniela pochodzi z VI wieku p.n.e., z okre-
su ¿ycia proroka Daniela, który jest rzeczywistym, natchnio-
nym autorem tej wa¿nej ksiêgi Starego Testamentu.  

Temat
Kluczowym wierszem Ksiêgi s¹ s³owa, zapisane w 2 r., 

wers 44:
„Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, 

które na wieki nie bêdzie zniszczone, a królestwo to nie 
przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe króle-
stwa, lecz samo ostoi siê na wieki”.

G³ównym przes³aniem Ksiêgi Daniela jest myœl, i¿ Bóg 
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jest suwerennym Panem historii, w³adc¹ œwiata, kieruj¹cym 
losami ludzi, narodów, pañstw. Proroctwa Daniela osadzone s¹ 
mocno w kolejnych okresach dziejów ludzkoœci i siêgaj¹ 
czasów eschatologicznych. W koñcowej czêœci ksiêgi 
znajdujemy Bo¿e polecenie: „Ale ty, Danielu, zamknij te s³owa 
i zapieczêtuj ksiêgê a¿ do czasu ostatecznego! Wielu bêdzie to 
badaæ i wzroœnie poznanie” (12, 4).    

Daniel prorokuje o czasach pogan, czasach narodów i o 
czasach koñca, w których szczególn¹ rolê odegra odrodzony 
Izrael. Zapowiada, jak inni prorocy, nastanie wielkiego ucisku i 
nadejœcie oczekiwanego w³adcy – Odroœli z linii mesjañskiej 
Dawida. Opisuje tê postaæ jako tajemniczego Syna 
Cz³owieczego, przybywaj¹cego na ob³okach i otrzymuj¹cego 
od Boga w³adzê królewsk¹. Tê wypowiedŸ Daniela cytowa³ 
sam Jezus, gdy rozmawia³ z uczniami na Górze Oliwnej.  
Mówi¹c o koñcu œwiata Jezus podkreœla³: „Wtedy uka¿e siê na 
niebie znak Syna Cz³owieczego, i wtedy biadaæ bêd¹ wszystkie 
ludy ziemi, i ujrz¹ Syna Cz³owieczego, przychodz¹cego na 
ob³okach nieba z wielk¹ moc¹ i chwa³¹...” (Ew. Mateusza 24, 
30). Ca³y 24. rozdzia³ Ewangelii Mateusza, w którym opisana 
jest rozmowa Jezusa z uczniami na Górze Oliwnej, pe³en jest 
cytatów z Ksiêgi Daniela. Chrystus powo³ywa³ siê na proroctwa 
Daniela i uto¿samia³ siê z postaci¹ zapowiadanego przez 
proroka Syna Cz³owieczego. Tytu³ ten Jezus zdecydowanie 
odnosi³ do siebie i jest to jedno z najczêstszych samookreœleñ 
Chrystusa w Nowym Testamencie. 

To potwierdza, i¿ Ksiêga Daniela jest bardzo wa¿n¹ 
czêœci¹ ksi¹g prorockich Starego Testamentu. Wielu biblistów 
uwa¿a nawet, ¿e w proroctwach Daniela znajduje siê klucz do 
zrozumienia ca³ego profetycznego przes³ania Pisma Œwiêtego. 
Bez w¹tpienia nie moglibyœmy zrozumieæ koñcz¹cej biblijne 
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poselstwo Ksiêgi Apokalipsy, nie poznawszy najpierw Ksiêgi 
Daniela. W ksiêdze tej znajdujemy wiele wa¿nych treœci 
odnoœnie g³ównych proroctw biblijnych: nadejœcia Mesjasza, 
objawienia siê „cz³owieka grzechu”, walki ze z³em, zwyciêstwa 
nad szatanem po doœwiadczeniach wielkiego ucisku, nastania 
Tysi¹cletniego Królestwa i zwyciêskiego wejœcia w eon 
wiecznoœci. Centraln¹ postaci¹ Ksiêgi Daniela, tak jak i innych 
ksi¹g prorockich, jest Mesjasz Izraela, Zbawiciel œwiata, Pan i 
Król, Jezus Chrystus.  
    

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Chcê Was wszystkich 
serdecznie pozdrowiæ. Pamiêtam o Was w modlitwie i proszê o 
b³ogos³awieñstwo i zdrowie równie¿ dla waszych rodzin. Ci¹gle 
proszê Boga o to, aby stworzy³ we mnie serce czyste i rozumne. 
Pamiêtam o tym, ¿e dzieñ rozpoczêty bez modlitwy to dzieñ stracony 
i zmarnowany. S³ucham Was ju¿ od15 lat. Otrzyma³em od Was Bibliê 
i kasety oraz literaturê. Pisa³em do Was do USA, Londynu i innych 
oddzia³ów. Z ka¿dego zak¹tka œwiata dostawa³em od Was materia³ i 
literaturê. Urodzi³em siê w rodzinie katolickiej i tam dorasta³em. 
Prze¿y³em silny wstrz¹s, gdy pewnego razu natkn¹³em siê na 
ewangeliê w radiu. Chc¹c znaleŸæ radio „Wolna Europa” natrafi³em 
na TWR. Prêdko spisa³em adres i zaczê³o siê nowe ¿ycie z Jezusem 
Chrystusem. Po 2-3 latach us³ysza³em audycje o chrzcie, ukl¹k³em i 
poprosi³em Boga o chrzest. To Wy skierowaliœcie mnie do koœcio³a i 
pastora, abym móg³ go przyj¹æ. Bogu dziêkujê w modlitwie za 
prawdê, któr¹ mog³em poznaæ. 

List od korespondenta z Polski pó³nocnej

Pan spogl¹da z niebios na ludzi, 
Aby zobaczyæ, czy jest kto rozumny, 

który szuka Boga. Psalm 14, 2
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List do Hebrajczyków  

Jest w Nowym Testamencie ksiêga, która w szczególny i 
fascynuj¹cy sposób ukazuje, jak proroctwa i symbole Starego Testa-
mentu urzeczywistni³y i urzeczywistniaj¹ siê  w osobie Jezusa Chry-
stusa. 

 Chodzi o List do Hebrajczyków. Niezwyk³y to i fascynuj¹cy 
fragment Nowego Testamentu. Prawdziw¹ przygod¹ i wspania³ym 
uzupe³nieniem, dope³nieniem lektury Starego Testamentu jest  
lektura tego w³aœnie listu.

 Chrystus jako ofiara, jako zadoœæuczynienie za nasz grzech. 
Chrystus jako nasz arcykap³an, nieustannie orêduj¹cy za nami. Od-
pocznienie w wierze, jako  wype³nienie siê obietnicy wejœcia do Zie-
mi Obiecanej... to tylko niektóre z tematów, których pe³ne rozwi-
niêcie znajdziemy w³aœnie tutaj, w Liœcie do Hebrajczyków. 

 List ten napisano po to, by przekonaæ Hebrajczyków, ̄ ydów, 
¿e Jezus jest Mesjaszem i Zbawicielem. Wiemy z wielu proroctw 
biblijnych, ¿e kiedyœ naród ¿ydowski  dostrze¿e w Jezusie z Nazaretu 
Mesjasza. I ¿e bêdzie to znak, ¿e Chrystus przychodzi po raz drugi. 
Wiele wskazuje na to, ¿e czas ten jest bliski.

 Coraz czêœciej s³yszymy o rosn¹cych wspólnotach tzw. ¯y-
dów Mesjanicznych, czyli tych ¯ydów, którzy uwierzyli w Jezusa 
jako swego Mesjasza i Pana. Coraz czêœciej odwiedzaj¹ nas misjo-
narze i ewangeliœci wywodz¹cy siê z narodu, który nazywamy 
naszym biblijnym, starszym bratem. B¹dŸmy czujni i obserwujmy z 
uwag¹, ale te¿ z mi³oœci¹ i z modlitw¹, naszego starszego brata.

Gdy mówimy obrazowo o Bo¿ym zegarze i o dope³niaj¹cym 
siê czasie historycznym, nazywamy lud izraelski ma³¹ wskazówk¹.

Jak daleka droga dzieli ma³¹ wskazówkê Bo¿ego zegara od 
dwunastej? Jak daleka droga dzieli ludzkoœæ od kresu historii? 

Tego nie wiemy. Wie o tym jedynie Bóg. B¹dŸmy Jemu 
wdziêczni za czas ³aski i czas nauki, jaki nam daje. Siêgnijmy po 
wspania³¹ ksiêgê z Jego Biblioteki, ksiêgê, która mo¿e sprawiæ, ¿e 
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Kochani S³uchacze TWR,
c z e k a m y n a Wa s z e l i s t y !
Jak odbieracie nasze audycje?
Co one wnosz¹ do Waszego
¿ycia?
W miarê mo¿liwoœci postaramy siê
odpowiedzieæ na ka¿dy list i kon-
tynuowaæ nawi¹zan¹ w ten sposób 
relacjê.
Na ¿yczenie wysy³amy bezp³atnie
Nowy Testament, literaturê chrzeœci-
jañsk¹ oraz kasety z nagraniami.
Prosimy o do³¹czenie nastêpuj¹-
cych informacji o sobie:

Jêzyki, w których nadawana 
 „Wêdrówka przez Bibliê”:

jest

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.
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Dziêkujê Wam za buduj¹c¹ pe³n¹ 
S³owa Bo¿ego korespondencjê. 

Bardzo dotkn¹³ mnie przytoczony 
przez Was przyk³ad ch³opca, który 

modli³ siê o dobr¹ pogodê. 
Uwa¿am, ¿e my doroœli 

powinniœmy wielu rzeczy uczyæ siê 
od dzieci, bo przecie¿ Pan Jezus 

powiedzia³, ¿e jeœli nie staniemy siê 
jak dzieci nie wejdziemy do 

Królestwa Niebieskiego. 
Kiedy ewangelizujê wspó³wiêŸniów 

w moim zak³adzie karnym 
zauwa¿am, ¿e to w³aœnie my - 

doroœli nie mamy takiej pasji jak¹ 
maj¹ dzieci. Nie mamy determinacji 

w modlitwie do Boga. 
Opowiem Wam moje ostatni ma³e 
œwiadectwo. Podpad³em pewnej 

grupie wspó³wiêŸniów. Powiedzieli, 
¿e nie mam ju¿ tu ¿ycia, ¿e zniszcz¹ 

mnie. Chcieli targn¹æ siê na moje 
¿ycie. Trzyma³em siê wersetu: 
„Choæbym nawet szed³ ciemn¹ 

dolin¹ z³a siê nie ulêknê...”
 i modli³em siê. Pan mnie ochroni³ 
przed nimi, oni niestety próbowali 

pope³niæ samobójstwo, ale nie uda³o 
im siê. Pan ochroni³ mnie i ich.

List od s³uchacza 
z Polski pó³nocnej
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pe³niej dostrze¿emy oczyma wiary naszego Zbawiciela, i ¿e  nasza 
wiara w Niego utwierdzi siê i sprawi, ¿e bêdziemy czuli siê bezpie-
czni i szczêœliwi, niezale¿nie od okolicznoœci, w jakich przychodzi 
nam ¿yæ. 

Jedynie w Bogu mo¿emy znaleŸæ uciszenie swojej duszy, 
jedynie w wierze w Chrystusa Pana mo¿emy znaleŸæ schronienie i 
odpoczniecie. 

To jest Ziemia Obiecana, do której powinniœmy wkroczyæ, i 
w której powinniœmy  przebywaæ, z naszym Zbawicielem, ju¿ teraz, 
dopóki nie jest za póŸno.

"Dziœ, jeœli g³os Jego us³yszycie, nie zatwardzajcie waszych 
serc ".

Autor i przes³anie Listu
Niezwyk³e jest to, ¿e mimo, i¿ od pocz¹tku List do Hebraj-

czyków znajduje siê w kanonie Nowego Testamentu, i ¿e w³aœciwie 
nigdy nie poddawano w w¹tpliwoœæ Bo¿ego natchnienia tej ksiêgi, 
nie znamy autora tego Listu.

S¹ ró¿ne teorie, ró¿ne zdania na temat autorstwa Listu do 
Hebrajczyków, ale ¿adna z tych koncepcji nie jest pewna.

W  dawniejszych t³umaczeniach Biblii ksiêga ta opatrywana 
by³a zwykle nag³ówkiem: "Aposto³a Paw³a List do Hebrajczyków", 
albo "Œw. Paw³a List do ¯ydów".  Jednak od pocz¹tku rodzi³o siê 
du¿o w¹tpliwoœci, czy autorem tego Listu jest aposto³ Pawe³. 
List do Hebrajczyków ma bowiem zupe³nie inny styl, ni¿ listy 
Paw³owe. Oczywiœcie tego nie zauwa¿amy, czytaj¹c Nowy Testa-
ment w naszym polskim przek³adzie, ale w jêzyku oryginalnym NT, 
czyli greckim, mo¿na dostrzec ogromn¹ ró¿nicê  w stylu, a tak¿e w 
s³ownictwie. 

List do Hebrajczyków napisany jest piêkn¹, starann¹ grek¹, 
wyró¿niaj¹c¹ siê prawdziw¹ wytwornoœci¹ stylu. Natomiast aposto³ 
Pawe³ zawsze pisa³ swoje listy jêzykiem bardzo prostym, staraj¹c siê, 
by by³ to jêzyk zrozumia³y dla odbiorców jego listów. Waga porusza-
nych przez niego problemów by³a tak wielka, a czas tak nagli³, ¿e 
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Pawe³ nie poddawa³ tego, co pisa³, jakiejœ szczególnej obróbce 
jêzykowej. Oczywiœcie, aposto³ narodów zna³ doskonale jêzyk 
grecki. By³ jednym z najlepiej wykszta³conych ludzi tamtych czasów. 
Potrafi³ prowadziæ dysputy z greckimi filozofami, zna³ ich dzie³a. 
Wyœmienicie zna³ te¿ Stary Testament i ca³¹ ¿ydowsk¹ literaturê 
religijna. Ale pisa³ zawsze w poœpiechu i celowo stosowa³ jak 
najprostszy, zrozumia³y dla wszystkich jêzyk. 

Natomiast autor Listu do Hebrajczyków nada³ swojemu 
tekstowi formê doskona³ego traktatu, z bardzo starannie dobranymi 
cytatami ze Starego Testamentu.  Autor musia³ poœwiêciæ temu 
listowi du¿o czasu, widaæ, ¿e poprawnoœæ i piêkno jêzyka by³y dla 
niego bardzo wa¿ne.

Nie tylko styl, ale i s³ownictwo odró¿nia List do Hebraj-
czyków od pism Paw³owych. Bibliœci wyliczyli, ¿e w Liœcie do He-
brajczyków znajduj¹ siê 152 terminy, które poza tym listem nie 
wystêpuj¹ nigdzie indziej w NT.

Teologowie zastanawiaj¹ siê równie¿ nad brakiem w Liœcie 
do Hebrajczyków takich Paw³owych okreœleñ, jak: objawienie, 
poznanie, pojednanie, paruzja, ³aska, dar i inne. List do Hebraj-
czyków ma te¿ specyficzne, wyró¿niaj¹ce go akcenty teologiczne, 
podkreœla w szczególny sposób wybrane prawdy. Np. o ile w pismach 
ap. Paw³a i innych aposto³ów, autorów NT czêsto czytamy o zmar-
twychwstaniu Chrystusa, List do Hebrajczyków wymienia to wyda-
rzenie tylko raz, natomiast kilkakrotnie wspomina wniebowst¹pienie 
naszego Pana. Aposto³ Pawe³ nieustannie przypomina ofiarê Chry-
stusa z³o¿on¹ na krzy¿u, List do Hebrajczyków mówi o ofierze nie-
bieskiej. Nie zauwa¿amy w Liœcie do Hebrajczyków nauki o poje-
dnaniu i odkupieniu, mowa natomiast jest o dokonanym przez Chry-
stusa oczyszczeniu.

Widzimy, ¿e zarówno pod wzglêdem jêzykowym jak i 
teologicznym List do Hebrajczyków jest wyró¿niaj¹cym siê, niezwy-
k³ym fragmentem NT.

Z drugiej strony, choæ w odmienny sposób, ten przebogaty i 
niezwykle ciekawy list wyra¿a jednak podstawowe prawdy nauki NT. 
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G³ówn¹ ide¹ Listu do Hebrajczyków jest wykazanie 
wy¿szoœci Nowego Przymierza nad Starym. Znajdziemy tu, 
powtarzane w ca³ym NT wezwanie do zachowania czujnoœci i prze-
strogê, by nie nadu¿ywaæ otrzymanej ³aski Bo¿ej. Znajdziemy tu 
tak¿e naukê o niewystarczalnoœci i s³aboœci Starotestamentowego 
Prawa i o wype³nieniu go i jednoczeœnie zniesieniu przez Chrystusa.

List do Hebrajczyków podkreœla, ¿e Jezus Chrystus od 
momentu swego zmartwychwstania i wniebowst¹pienia jest Królem i 
Arcykap³anem.

Bardzo ciekawe s¹ wypowiedzi na temat Listu do Hebraj-
czyków przedstawicieli epoki wczesnochrzeœcijañskiej.

Orygenes, ¿yj¹cy w latach 185 - 254, czyli na prze³omie II i 
III w. n e, pisa³:

"Gdyby siê rozchodzi³o o moje zdanie, mniema³bym, ¿e my-
œli wprawdzie pochodz¹ od Aposto³a, wyra¿enia jednak i uk³ad nale¿¹ 
do kogoœ innego, który z pamiêci przytacza myœli apostolskie i jak 
uczeñ spisuje s³owa swego mistrza."

 G³êbiê myœli Listu do Hebrajczyków dostrzegali te¿ 
najznakomitsi znawcy Pisma Œwiêtego IV wieku: Hieronim i 
Augustyn. Oni tak¿e wi¹zali autorstwo tego Listu z ap. Paw³em.

Tak, czy inaczej, chrzeœcijañstwo pierwszych wieków nie 
w¹tpi³o w natchniony charakter Listu do Hebrajczyków i sk³onne 
by³o przyj¹æ hipotezê, zgodnie z któr¹ Aposto³ Pawe³ b¹dŸ napisa³ ten 
list po hebrajsku lub aramejsku, natomiast przek³adu na jêzyk grecki 
dokona³ ktoœ inny, np. Ewangelista £ukasz, znany z dba³oœci o styl, 
b¹dŸ - co bardziej prawdopodobne - Paw³owe idee zebrane i spisane 
zosta³y w tym Liœcie przez bli¿ej nam dziœ nieznanego ucznia Paw³o-
wego. Aposto³ Pawe³ prawdopodobnie dok³adnie przejrza³ ca³oœæ, 
dodaj¹c ju¿ bezpoœrednio od siebie epilog, czyli zakoñczenie, które 
zdecydowanie nosi styl Aposto³a.

 Podkreœlmy powtarzaj¹ce siê twierdzenie, wystêpuj¹ce 
zarówno w staro¿ytnoœci, jak i w naszych czasach, ¿e Aposto³ Pawe³ 
niew¹tpliwie by³ zwi¹zany w jakiœ sposób z powstaniem tej niezmier-
nie wa¿nej ksiêgi NT.
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Kto by³ redaktorem tego pisma nie jest najistotniejsze. Jak 
pisa³ Orygenes: "Kto ów list zredagowa³, sam Bóg jedynie wie". 

Niew¹tpliwie ma racjê  dr Vernon McGee, kiedy stwierdza:
"Nie jest wa¿ny cz³owiek, który ten tekst przekaza³, ale 

wa¿ny jest fakt, ¿e jest to czêœæ S³owa, natchnionego przez Boga".

Data napisania Listu
Spróbujmy okreœliæ czas powstania Listu do Hebrajczyków. 
 Tutaj te¿ nie ma jednomyœlnoœci wœród biblistów, ale dwie 

rzeczy wydaj¹ siê byæ pewne:
- po pierwsze: odbiorcy listu nale¿¹ do drugiego pokolenia 

chrzeœcijan;
- po drugie: sposób, w jaki autor listu wspomina o œwi¹tyni 

Jerozolimskiej œwiadczy, ¿e ona jeszcze istnieje; a zburzona zosta³a 
przez Rzymian w roku 70. Gdyby œwi¹tynia by³a ju¿ zburzona, 
niew¹tpliwie autor wykorzysta³by to w  swej argumentacji.

Warunki, w jakich ¿yj¹ adresaci Listu do Hebrajczyków 
odpowiadaj¹ czasom, które wed³ug zapowiedzi Jezusa mia³y nastaæ 
przed zburzeniem Jerozolimy, a tak¿e wszystkim danym, które nam o 
tych czasach przekaza³a historia.

Wydaje siê wiêc rzecz¹ pewn¹, ¿e w tym w³aœnie czasie 
powsta³ List do Hebrajczyków - aby pokrzepiæ tych, którzy cierpieli 
przeœladowanie z powodu swej wiary, i aby przygotowaæ ich na czas 
próby. Dat¹ najbardziej prawdopodobn¹ zdaje siê byæ rok 67.

Jeœli chodzi o miejsce powstania Listu do Hebrajczyków, to 
pozdrowienia zawarte w jego zakoñczeniu wskazuj¹ na to, ¿e powsta³ 
on w Italii, prawdopodobnie w Rzymie. 

Plan  Listu
I. O wy¿szoœci Chrystusa i Nowego Przymierza    /czêœæ doktrynalna/ 
1) Prolog - Syn Bo¿y odbiciem istoty Ojca     r. 1, 1 - 4
2) Wy¿szoœæ Chrystusa nad anio³ami; bóstwo Jezusa  1, 5 - 2, 18
3) Wy¿szoœæ Chrystusa nad Moj¿eszem            3, 1 -  6
4) Przestroga przed zw¹tpieniem    3, 7 - 4, 2
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5) Wy¿szoœæ Chrystusa nad Jozuem (odpocznienie)      4, 3 - 13
6) Wy¿szoœæ kap³añstwa Chrystusa             4, 14 - 7, 28
     a) Jezus prawdziwym arcykap³anem
     b) Chrystus kap³anem na wieki na wzór Melchizedeka
         /doskona³y, wieczny arcykap³an /
7) Wy¿szoœæ ofiary Chrystusa             8, 1 - 10, 39
  a) Chrystus poœrednikiem lepszego przymierza
  b) Wy¿szoœæ s³u¿by kap³añskiej Chrystusa w rzeczywistej œwi¹tyni
  c) Skutki ofiary Chrystusa

II. Nowa jakoœæ ¿ycia w Chrystusie              / czêœæ praktyczna /
1) Wiara            / bohaterskie przyk³ady wiary dla chrzeœcijan /     r. 11
2) Nadzieja       / Chrystus wzorem wytrwa³oœci /                          r. 12
3) Mi³oœæ          / duchowe braterstwo w Chrystusie /                     r. 13

G£OS PANA

Jak morze przemawia bez s³ów
sol¹
bezkresem dali
tak Bóg przez S³owo

Zawierzyæ Mu to znaczy
rozproszyæ ciemnoœæ
us³yszeæ
g³os Pana:
O d w a g i  -  J a  J e s t e m !

Wtedy odst¹pi cieñ
skarleje s³aboœæ
a lêk i zw¹tpienie
sp³yn¹ z nas
jak woda po kaczce . . .

Wac³aw Pomorski 
tomik „Maranatha” 
Bytów 1999
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Ksiêga Ozeasza

Ozeasz jest pierwszym z dwunastu proroków Starego Testa-
mentu nazywanych „mniejszymi”. Za proroków „wielkich” uwa¿a 
siê Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Natomiast pocz¹wszy 
od Ozeasza, po Malachiasza, okreœla siê proroków mianem „mniej-
szych”. Jest to jednak podzia³ umowny. W³aœciwie wszystkich pro-
roków Starego Testamentu mo¿emy nazywaæ wielkimi. Wszyscy byli 
wybranymi przez Boga pos³añcami, przekazuj¹cymi Jego wolê, Jego 
wyroki, w poselstwie ka¿dego z nich zawarte s¹ niepowtarzalne, 
bezcenne, niezwykle wa¿ne prawdy. 

Prorocy, zwani „mniejszymi” byli wielkimi patriotami, 
ostrzegali swój naród przed konsekwencjami oddalania siê od Boga, 
przed skutkami ³amania praw, które On da³ Izraelowi. Napominali 
naród wybrany za jego odstêpstwo, ba³wochwalstwo, niemoralnoœæ, 
zapowiadali upadek pañstwa, œwi¹tyni, rodziny. Piêtnowali 
nieprawoœæ i skorumpowanie przywódców politycznych i 
religijnych. W ich poselstwie znajdujemy wiele przestróg niezwykle 
aktualnych, brzmi¹cych bardzo wspó³czeœnie, gdy¿ dzisiejszy œwiat 
nie ró¿ni siê zasadniczo od ówczesnego. 

Autor 
Ozeasz ¿y³ w czasie, gdy Izrael podzielony by³ na dwa królestwa. By³ 
prorokiem dzia³aj¹cym w pó³nocnym królestwie, zwanym 
izraelskim, którego stolic¹ by³a Samaria (jak wiemy, królestwo 
po³udniowe, którego stolic¹ by³a Jerozolima, zwane by³o Jud¹).   
Ozeasz dzia³a³ w Izraelu jako prorok w okresie oko³o czterdziestu lat. 
Dowiadujemy siê o tym ze wstêpnych s³ów jego ksiêgi. Czytamy: 
„S³owo Pana, które dosz³o Ozeasza, syna Beeriego, w czasach Uzja-
sza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jero-
boama, syna Joasa, króla izraelskiego.” Ozeasz wymienia najpierw 
imiona czterech królów judzkich, zasiadaj¹cych na tronie Dawida w 
Jerozolimie,  a potem podaje imiê Jeroboama, króla, który sprawowa³ 
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rz¹dy w pó³nocnym Izraelu, tam, gdzie ¿y³ i dzia³a³ prorok. Wszyscy 
wymienieni przez Ozeasza królowie sprawowali w³adzê w okresie 
czasu jego prorockiej dzia³alnoœci.

Ozeasz rozpocz¹³ swe us³ugiwanie, gdy pó³nocne pañstwo 
Izraela pod panowaniem Jeroboama II by³o u szczytu potêgi. Jako 
m³ody cz³owiek Ozeasz wspó³czesny by³ Amosowi, dzia³aj¹cemu 
tak¿e w pó³nocnym Izraelu, a w póŸniejszym wieku by³ wspó³czesny 
Izajaszowi i Micheaszowi, prorokom po³udniowego królestwa Judy. 
Poniewa¿ s³u¿ba Ozeasza trwa³a kilkadziesi¹t lat, do¿y³ on czasu, w 
którym wype³ni³y siê jego proroctwa, gdy pó³nocny Izrael zosta³ 
podbity przez Asyriê. 
Ozeasz odegra³ w pó³nocnym Izraelu podobn¹ rolê, jak Jeremiasz w 
królestwie po³udniowym. Jeremiasz przestrzega³ Judejczyków, ¿e 
odstêpstwo od Boga doprowadzi ich do upadku i zniewolenia, i do¿y³ 
upadku Jerozolimy, zdobytej przez wojska babiloñskie. Podobnie 
Ozeasz ostrzega³ plemiona pó³nocne przed upadkiem i wraz ze swym 
ludem doœwiadczy³ niewoli asyryjskiej.

Poselstwo   Ksiêgi
Wielkim tematem Ksiêgi Ozeasza jest wo³anie o powrót do 

Boga. Têsknota za prawdziw¹ ³¹cznoœci¹ z Bogiem ukazana jest w 
obrazie intymnej relacji ma³¿eñskiej. Prorok otrzymuje polecenie, by 
poœlubiæ niemoraln¹ kobietê, co symbolicznie wskazuje na mi³oœæ 
Boga do niewiernego Izraela. Osobiste doœwiadczenia Ozeasza sta-
nowi¹ niejako t³o dla treœci jego poselstwa. Dramatyczne, trudne 
prze¿ycia w ma³¿eñstwie pozwalaj¹ prorokowi wyraziæ ca³y ból i 
tragizm zdrady Izraela, niewiernoœci ludu izraelskiego wzglêdem 
Pana. 

¯eby zrozumieæ poselstwo Ksiêgi Ozeasza trzeba poznaæ hi-
storiê ¿ycia proroka. Mo¿na opowiedzieæ j¹ nastêpuj¹co: W górzystej 
krainie, w ma³ym miasteczku, jednym z tych, których pró¿no szukaæ 
na mapie œwiata, ¿y³o dwoje m³odych ludzi: m³ody mê¿czyzna o 
imieniu Ozeasz i m³oda kobieta o imieniu Gomer. Pokochali siê i 
rozpoczê³a siê histo-ria podobna do milionów innych, ale nigdy nie 

35

KSIÊGA OZEASZA



nudnych i na swój sposób niepowtarzalnych. Niestety, nagle coœ 
zmieni³o siê w postêpowaniu Gomer. Z niewiadomych przyczyn 
zaczê³a prowadziæ niemoralne ¿ycie. Ozeasz, ze z³amanym sercem, 
znalaz³ siê w wiel-kiej rozterce. Zgodnie z Prawem Moj¿eszowym 
powinien przypro-wadziæ Gomer do starszych miasta i wydaæ j¹ na 
œmieræ przez uka-mienowanie, bo taka by³a kara przewidziana za 
pope³nienie cudzo-³óstwa. 

Czy to nie przypomina nam innej historii, która wydarzy³a siê 
oko³o siedmiuset lat póŸniej, w tej samej krainie, gdzie w mieœcie 
Nazaret pewien mê¿czyzna zarêczy³ siê z m³od¹ kobiet¹ o imieniu 
Maria? Józef tak¿e rozwa¿a³, co robiæ...  Podstawow¹ ró¿nic¹ by³o to, 
¿e jego przypuszczenia by³y b³êdne i musia³y byæ skorygowane przez 
pos³añca nieba, anio³a Gabriela, natomiast w przypadku Ozeasza by-
³o inaczej – Gomer naprawdê by³a winna. 

Jak potoczy siê dalej historia Ozeasza i upad³ej Gomer? W 
tym miejscu rozpoczyna siê opowieœæ niezwyk³ej prorockiej ksiêgi. 
Czytamy: „Pan rzek³ do Ozeasza: IdŸ, weŸ sobie za ¿onê nierz¹dnicê i 
miej z ni¹ dzieci z nierz¹du, gdy¿ kraj przez nierz¹d stale odwraca siê 
od Pana.” (1, 2) Pos³uchajmy uwa¿nie tych s³ów: Bóg poleca Oze-
aszowi poœlubiæ Gomer, która sta³a siê nierz¹dnic¹; zamiast 
prowadziæ j¹ na ukamienowanie, zgodnie z Prawem, Ozeasz ma j¹ 
poœlubiæ, na polecenie Pana.  Ozeasz, Bo¿y prorok, jest pos³uszny 
wezwaniu Pana. Czytamy: „Poszed³ wiêc i poj¹³ za ¿onê Gomer (...) a 
ona poczê³a i urodzi³a mu syna.”

Mo¿emy sobie wyobraziæ, w jakim tempie rozesz³y siê plotki 
o tym, co dzieje siê w rodzinie Ozeasza. Jego dom sta³ siê samotn¹ 
wysp¹ na morzu niechêci, krytyki, potêpienia. W domu tym zaczê³y 
rodziæ siê dzieci. By³o ich troje – dwóch ch³opców i dziewczynka. 
Pierworodny mia³ na imiê Jezreel. Imiê to nada³ mu sam Bóg. Jezreel 
by³o nazw¹ miasta, gdzie wczeœniej Jehu popisa³ siê krwaw¹ 
brutalnoœci¹. Samo s³owo „Jezreel” znaczy „Bóg dokona pomsty”. 
Przez nadanie dziecku imienia Jezreel Bóg ostrzega³ lud izraelski: 
„Nadchodzi godzina pomsty i kary”. 

Drugie dziecko, dziewczynka, otrzyma³a imiê „Lo-Ru-
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chama”. Znaczy ono: „Nie ma wiêcej mi³osierdzia” dla Izraela. Imiê 
to t³umaczy siê te¿ jako „Niemi³owana”, ta która nie zazna³a mi³oœci 
Ojca. Bóg powiedzia³ Ozeaszowi: Daj jej na imiê „Niemi³owana”, bo 
ju¿ nie bêdê d³u¿ej okazywa³ mi³oœci domowi Izraela” (1, 6). 
„Niemi³owana” nie by³a córk¹ Ozeasza, nie zna³a swego ojca, nie 
zazna³a jego mi³oœci. Bóg przemówi³ poprzez to wydarzenie do 
niewiernego ludu izraelskiego: „Nie zaznasz ojcowskiej mi³oœci, bo 
Ja nie jestem ju¿ twoim Ojcem”. 

Trzecie dziecko, ch³opczyk, otrzyma³, na polecenie Boga, 
imiê „Lo-Ammi”, czyli „Nie-mój-lud”. To tak¿e nie by³o dziecko 
Ozeasza. Bóg da³ swemu ludowi ostrze¿enie: Wasze niepos³u-
szeñstwo doprowadzi do tego, ¿e przestanê siê o was troszczyæ. Nie 
bêdziecie ju¿ mogli nazywaæ siê moim ludem.

Niewierna Gomer opuœci³a dom, powróci³a do swojej dawnej 
profesji. Mo¿na by siê spodziewaæ, ¿e teraz Bóg powie swemu 
prorokowi: „Ozeaszu, uczyni³eœ wszystko, co by³o w twojej mocy, by 
odmieniæ los tej kobiety. Nie przynios³o to ¿adnego skutku, zostaw 
wiêc j¹ w spokoju, zapomnij o niej. Nie, nie takie polecenie otrzyma³ 
Ozeasz. Bóg poleci³ swemu prorokowi: „IdŸ, pokochaj jeszcze raz tê 
kobietê, przyprowadŸ j¹ do domu...” Ozeasz uczyni³ tak, jak poleci³ 
mu Pan, musia³ jednak wykupiæ Gomer, gdy¿ w miêdzyczasie ona – 
co nie by³o rzadkoœci¹ w tamtym czasie wœród kobiet lekkich 
obyczajów - sprzeda³a siê w niewolê. Prorok zap³aci³ za ni¹ wysok¹ 
cenê i przyprowadzi³ j¹ na powrót do domu. 

Jak¿e to piêkny alegoryczny obraz mi³oœci naszego Pana i 
Zbawiciela. On stworzy³ nas z mi³oœci, nale¿eliœmy do niego, ale 
poprzez upadek w grzech, z powodu niepos³uszeñstwa, oddaliliœmy 
siê od Niego i nasze wysi³ki, nasze uczucia, nasz¹ mi³oœæ 
skierowaliœmy w inn¹ stronê, zwi¹zaliœmy siê z innymi osobami, 
sprawami, ideami, tak, a¿ staliœmy siê niewolnikami w³asnych 
pragnieñ, ¿¹dz, niespe³nionych marzeñ, w³asnego egoizmu; staliœmy 
siê ofiarami zagubienia, materializmu, hedonizmu, komunizmu, 
postmodernizmu  i wielu innych „izmów”. Staliœmy siê, jednym 
s³owem, niewolnikami grzechu. I wtedy On przyszed³ do nas, zst¹pi³ 
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na ziemiê, i wykupi³ nas, zap³aci³ za nas ogromn¹ cenê (cenê najwy¿-
sz¹ – w³asne ¿ycie) by wyrwaæ nas z niewoli, podnieœæ z upadku i 
wprowadziæ na nowo do swojej rodziny, do swojego domu. Có¿ za 
wspania³a mi³oœæ! Toruje drogê powrotu do intymnej, osobistej ³¹-
cznoœci z Bogiem, jako Ojcem, otwiera drzwi ojcowskiego domu, 
gdzie ka¿dy, kto odpowie, otworzy siê na mi³oœæ Zbawiciela, znajdzie 
dla siebie miejsce, stanie siê cz³onkiem Bo¿ej rodziny. Prorok Ozeasz 
wo³a, w imieniu Pana: „I bêdzie tak, ¿e zamiast mówiæ do nich: Wy 
nie jesteœcie moim ludem, bêdzie siê do nich mówi³o: Synami Boga 
¿ywego jesteœcie”. 

Kaznodzieja radiowy dr Vernon McGee, autor pierwszego, 
angielskiego cyklu „Wêdrówki przez Bibliê” stwierdzi³, ¿e 
najwiêkszym grzechem na œwiecie jest odrzucenie mi³oœci Boga. 
W³aœciwie to chce powiedzieæ swemu ludowi prorok Ozeasz: „Do-
œwiadczyliœcie tylu wspania³ych dzie³ Pana; On wyprowadzi³ was z 
niewoli egipskiej, wiele razy ratowa³ was w czasie wêdrówki przez 
pustyniê, a¿ wprowadzi³ was do Ziemi Obiecanej, nosi³ was, 
podobnie jak orze³ na swoich skrzyd³ach podtrzymuje m³ode, pro-
wadzi³ was poœród cudów i znaków, okazuj¹c swoj¹ moc i niewy-
czerpan¹ mi³oœæ, a wy odwróciliœcie siê do Niego plecami i zwró-
ciliœcie siê ku obcym bóstwom, pogr¹¿yliœcie siê w duchowym i fi-
zycznym nierz¹dzie. Jesteœcie podobni do niewiernej, cudzo³o¿nej 
kobiety, oddaj¹cej siê wielu obcym kochankom.”  Musimy pamiêtaæ, 
¿e w tym czasie w pó³nocnym królestwie Izraela sta³y dwa ogromne 
pos¹gi z³otego cielca, którym oddawano czeœæ na wzór pogañski. 
Kultowi temu towarzyszy³y czêsto akty nierz¹du kultowego. Prosty-
tucja kultowa by³a tak powszechnie uprawiana, ¿e trudno by³o 
kobietom zachowaæ cnotê, dochowaæ wiernoœci mê¿owi. Zazwyczaj 
ulega³y one namowom kochanków, którzy byli w stanie w wiêkszym 
stopniu zaspokoiæ ich d¹¿enie do zbytku, do ¿ycia w materialnym 
bogactwie. Tak w³aœnie by³o w przypadku ¿ony Ozeasza, Gomer: 
porzuci³a mê¿a i sta³a siê kochank¹ bogatszych mê¿czyzn. Czytamy: 
„Mówi³a bowiem: Pobiegnê za moimi kochankami, którzy daj¹ mi 
chleb i wodê, we³nê i len, oliwê i napój.”
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Kiedy pomyœlimy nad stanem dzisiejszego spo³eczeñstwa, 
widzimy podobne zjawisko: liczy siê przede wszystkim pieni¹dz, 
proponuje siê tzw. „wolny seks” i tymi „dobrami”, przyjemnoœciami 
karmi siê umys³y ludzi, szukaj¹cych zaspokojenia swoich pragnieñ, 
¿¹dz, ambicji, marzeñ. Niestety, jest to wielkie oszustwo, ludzie 
goni¹cy za materialnym bogactwem i za niemoralnymi przyjemno-
œciami staj¹ siê coraz bardziej g³odni, g³odni duchowo, odczuwaj¹ 
wewnêtrzn¹ pustkê, czuj¹ siê niespe³nieni, nieszczêœliwi. Odwrócili 
siê od Boga, odrzucili, zdeptali Jego mi³oœæ, dlatego nisko upadli, 
stali siê czcicielami rzeczy przemijaj¹cych, zostali niewolnikami 
grzechu.

Jako ludzie dziedzicz¹cy grzeszn¹ naturê znajdujemy siê w 
stanie buntu przeciwko Bogu. Bylibyœmy skazani na zag³adê, gdy¿ 
„zap³at¹ za grzech jest œmieræ”, ale dziêki Bo¿ej ³asce, Bo¿emu 
mi³osierdziu, mo¿emy byæ ocaleni, mo¿emy na powrót zbli¿yæ siê do 
Boga. Drogê do powrotu otwiera nam Jezus, który umieraj¹c na 
krzy¿u zap³aci³ karê za nasz grzech. Jeœli uwierzymy, zaufamy Chry-
stusowi, jako Zbawicielowi i Panu, jesteœmy uratowani. Jeœli 
odrzucimy Bo¿y dar zbawienia, jesteœmy zgubieni. 

Najgorszym grzechem na œwiecie jest odrzucenie Bo¿ej 
mi³oœci. Pewien misjonarz powiedzia³, ¿e jest to grzech przeciw 
œwiat³u. Ludzie, którzy dostrzegaj¹ œwiat³o ewangelii i odrzucaj¹ je, 
odwracaj¹c wzrok od Jezusa, œwiadomie wybieraj¹ ciemnoœæ. Jezus 
powiedzia³ swoim uczniom: „Na tym polega s¹d, ¿e œwiat³o pojawi³o 
siê na œwiecie, ludzie jednak bardziej umi³owali ciemnoœæ, ni¿ 
œwiat³o, bo ich czyny by³y z³e. Kto dopuszcza siê z³ych czynów, 
nienawidzi œwiat³a i nie zbli¿a siê do niego, aby te czyny nie wysz³y 
na jaw. Kto zaœ ¿yje prawd¹, idzie ku œwiat³u, aby widaæ by³o, ¿e ¿yje 
prawd¹” (Jan 3, 20 – 21). 

Najwiêkszym grzechem cz³owieka jest odrzucenie Bo¿ej 
prawdy, nie przyjêcie Bo¿ej mi³oœci. To jest g³ówne przes³anie Ksiêgi 
Ozeasza. ¯ona proroka, Gomer, nie tylko z³ama³a ma³¿eñskie 
œlubowanie, ale przede wszystkim odrzuci³a mi³oœæ mê¿a, zrani³a 
cz³owieka, który j¹ naprawdê kocha³. Ozeasz pozna³ w jakiejœ mierze 
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to, czego doœwiadczy³ Bóg: naród, który Bóg umi³owa³, odwróci³ siê 
od Niego, odrzuci³ Jego mi³oœæ. 
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e Izrael pozna³ mi³oœæ Boga w sposób 
wyj¹tkowy. Doœwiadczy³ Bo¿ej troskliwoœci, Bo¿ego przewo-
dnictwa, ochrony, przebaczenia, uwolnienia, lud ten pozna³ Bo¿¹ 
prawdê, Bóg objawi³ mu swe S³owo, poprzez Moj¿esza, poprzez 
proroków, poprzez psalmistów. Niestety, Izrael odwróci³ siê od Boga, 
odrzuci³ Bo¿¹ prawdê, odrzuci³ Bo¿¹ mi³oœæ.  
A jednak Bóg nie porzuci³ Izraela. Bo¿a mi³oœæ przezwyciê¿y nie-
pos³uszeñstwo narodu wybranego, Bo¿a mi³oœæ ostatecznie zatrium-
fuje. Spójrzmy na kilka wersetów wyjêtych z Ksiêgi Ozeasza. W 
czwartym rozdziale prorockiej ksiêgi znajdujemy s³owa: „Efraim za-
przyjaŸniony jest z ba³wanami, zwi¹za³ siê z gronem pijaków” /4, 17/. 
Efraim to inna nazwa Izraela; tak okreœlali prorocy pó³nocne Króle-
stwo Izraelskie, gdzie rozwinê³y siê liczne kulty pogañskie, a ba³wo-
chwalstwo sprzêga³o siê z niemoralnoœci¹. 
Izrael, Efraim, stoczy³ siê w duchowe i moralne cudzo³óstwo. 

Bóg jednak nie odrzuca Izraela, nie wydaje go na pastwê 
grzechu. Czytamy dalej: „Jak¿e móg³bym ciê porzuciæ, Efraimie, 
zaniechaæ ciebie, Izraelu? Jak¿e móg³bym zrównaæ ciebie z Adam, 
post¹piæ z tob¹ jak z Seboim? Zadr¿a³o we mnie serce, by³em g³êboko 
poruszony” (11, 8). Bóg oznajmia, ¿e nie porzuci swego ludu. Nie 
mo¿e tego uczyniæ, zbyt mocno go kocha. Dlatego Bóg poleci³ Oze-
aszowi pójœæ jeszcze raz i wykupiæ Gomer, sprowadziæ j¹ do domu, 
dlatego, by prorok wiedzia³, co czuje Bóg, gdy Jego mi³oœæ zosta³a 
odtr¹cona przez naród wybrany. Mi³oœæ Bo¿a jest jednak niepoko-
nana, jest potê¿na, wielka, przezwyciê¿y niepos³uszeñstwo Izraela.

Czytamy na koniec: „Efraimie, na có¿ ci jeszcze ba³wany? 
Wys³ucham ciê i wejrzê na ciebie ³askawie. Jestem jak cyprys zielony, 
dziêki mnie wyroœnie twój owoc” (14, 8). 
Nadejdzie dzieñ, gdy Izrael powróci do Boga, swego Pana. To 
proroctwo pozwala nam wierzyæ, choæ Ksiêga Ozeasza o tym nie 
opowiada, ¿e Gomer ostatecznie powróci³a do domu i zosta³a dobr¹ 
¿on¹ i matk¹. Tego nie mo¿emy byæ pewni, natomiast pewni mo¿emy 
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byæ bez ¿adnych w¹tpliwoœci, bo ksiêgi prorockie mówi¹ o tym 
wielokrotnie, ¿e nadejdzie dzieñ, gdy lud izraelski powróci do Boga, 
nawróci siê do Niego ca³ym sercem.

Zastosowanie
Jakie znaczenie ma poselstwo Ksiêgi Ozeasza dla mnie i dla 

ciebie? Czy podobnie przejmuj¹cy obraz Bo¿ej mi³oœci, przezwyciê-
¿aj¹cej niewiernoœæ, odstêpstwo, odnosi siê tak¿e do ludu Nowego 
Przymierza? Tak, Koœció³, jako wspólnota wierz¹cych, przyrównany 
jest w NT do panny m³odej, do Oblubienicy, o któr¹ Chrystus zabiega, 
któr¹ Chrystus kocha, pielêgnuje, oczyszcza, uœwiêca. W Ksiêdze 
Apokalipsy, w s³owach skierowanych do wspólnoty wierz¹cych w 
Efezie Jezus tak powiada: „Znam twój trud i wytrwa³oœæ twoj¹ (...) 
lecz mam ci za z³e, ¿e porzuci³aœ pierwsz¹ swoj¹ mi³oœæ”. 

Drogi przyjacielu, nie wystarczy wiedzieæ o Bogu, ¿e On 
istnieje, czy nawet wierzyæ i wyznawaæ, ¿e jest pe³nym mocy Panem, 
Stwórc¹ i Zbawicielem. Boga trzeba kochaæ! On pragnie naszej 
mi³oœci. Nawet jeœli posiadamy wielk¹ wiarê, ale brak nam mi³oœci, 
jesteœmy niczym. Bóg pyta ka¿dego z nas, podobnie jak pyta³ Piotra: 
„Czy kochasz mnie, czy mnie mi³ujesz?”

Imiê „Ozeasz” znaczy „zbawienie”. Jest to w³aœciwie inna 
forma imienia „Joszua”, które jest hebrajskim, oryginalnym brzmie-
niem imienia „Jezus”. Koœció³, jako wspólnota wierz¹cych, to oblu-
bienica nowotestamentowego Ozeasza. Podobnie jak w historii Sta-
rego Testamentu, ma³¿onka Ozeasza jest niewierna, nie odwzajemnia 
Jego mi³oœci tak, jak powinna. Stan nominalnego Koœcio³a, duchowy 
stan wszystkich tych, którzy uwa¿aj¹ siê za chrzeœcijan jest op³akany. 
Wielu brakuje mi³oœci, wielu brakuje wiernoœci. 

Musimy sobie uœwiadomiæ, ¿e ten, kto odrzuca Bo¿¹ mi³oœæ, 
kto jej nie odwzajemnia, pope³nia najwiêkszy grzech, jaki mo¿na 
pope³niæ. Nie odwracajmy siê od Boga, który tak nas ukocha³, ¿e 
wyda³ za nas swego jedynego Syna, nie odrzucajmy Tego, którego 
mi³oœæ jest tak wielka, ¿e odda³ za nas swoje ¿ycie. Otwórzmy siê na 
Jego mi³oœæ i ukochajmy Go ca³ym sercem.    
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Naszych 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”.

Programy nadawane w czasie letnim 2011 r. przez „Impuls” TWR Polska:

7:45 - 8:00
Fale krótkie: 41 m (7355 kHz)

oraz 49 m (5915 kHz)

G³os Ewangelii
program

„G³os Ewangelii” 
z Warszawy

G³os Ewangelii
program

„G³os Ewangelii” z Warszawy

Droga do Boga
Józefa Brandysa

program produkowany
w studio w Londynie

¯ywa wiara
problemy biblijne,

program Ryszarda Tyœnickiego,
Karoliny Smerek i Marcina Kobzy

¯ywa wiara
tylko 21:00-21:15

problemy biblijne,
program Ryszarda Tyœnickiego,

Karoliny Smerek i Marcina Kobzy

Sedno
problemy wg „In Touch”

Charles’a Stanley’a
(prowadzi Darek Banaszyk)

¯ywa wiara
problemy biblijne,

program Henryka Dominika
 i Marcina Kobzy

¯ywa wiara
odpowiedzi na listy

program Marka Zaj¹czkowskiego

Przyjaciele
program „Po prostu” redakcji

Centrum Misji i Ewangelizacji

Wêdrówka przez Bibliê
pasjonuj¹ca podró¿ 
przez Pismo Œwiête

z Markiem Cieœlarem
Anet¹ i Marcinem Dulêbami

Wêdrówka przez Bibliê

Wêdrówka przez Bibliê

Wêdrówka przez Bibliê

Wêdrówka przez Bibliê

21:00 - 21:30
Fale œrednie

215 m (1395 kHz)
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Rozk³ad programów

43

Ksiêga Jeremiasza 
(cd)

01.04
04.04
05.04
06.04

37 - 39
40 - 44
45 - 48
49 - 52

Treny Jeremiasza 
(Lamentacje)

07.04
08.04
11.04

1: 1 - 12
1: 12 - 3: 4
3: 4 - 5: 22

I List do Tymoteusza

I List do Tymoteusza

12.04
13.04
14.04
15.04
18.04
19.04
20.04
21.04
22.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04

wstêp 
1: 1 - 4
1: 5 - 10
1: 8 - 14
1. 14 - 20
1: 20 - 2: 7
2: 7 - 15
3: 1 - 7
3: 8 - 15
3: 16 - 4: 10
4: 11 - 16
5: 1 - 10
5: 9 - 23
5: 24-6: 5

II List do Tymoteusza

03.05
04.05
05.05
06.05
09.05
10.05
11.05
12.05
13.05

1: 1 - 11
1: 12 - 2: 2
2: 3 - 10
2: 11 - 19
2: 20 - 3: 2
3: 3 - 7
3: 8 - 17
4: 1 - 6
9 - 23

Ksiêga Ezechiela

Ksiêga Ezechiela

16.05
17.05
18.05
19.05
20.05
23.05
24.05
25.05
26.05
27.05
30.05
31.05

1: 1 - 28
2: 1 - 3: 27
4: 1 - 5: 17
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
14 - 16
17 - 18
19 - 20
21 - 22
23 - 24

List do Tytusa

15.06
16.06
17.06
20.06
21.06
22.06
23.06

1: 1 - 4
1: 3 - 6
1: 7 - 11
1: 12 - 2: 2
2: 3 - 8
2: 9 - 3: 2
3: 3 - 15

24.06       ca³y list

Ksiêga Daniela

27.06
28.06
29.06
30.06

1: 1 - 5
1: 6 - 21
2: 1 - 23
2: 24 - 44

List do Filemona

KWIECIEÑ MAJ CZERWIWC

02.05 6: 6 - 21 01.06
02.06
03.06
06.06
07.06
08.06
09.06
10.06
13.06
14.06

25 - 26
27 - 28
29 - 30
31 - 32 
33
34:1 - 36:29
36:30 - 37:28
38:1 - 39:20
39:21 - 40
41 - 48



Ksiêga Daniela List do Hebrajczyków List do Hebrajczyków

01.08
02.08
03.08
04.08
05.08
08.08
09.08
10.08
11.08
12.08
15.08
16.08
17.08
18.08
19.08
22.08
23.08
24.08
25.08
26.08
29.08
30.08
31.08

wstêp 
1: 1 - 4
1: 4 - 9
1: 10 - 14
2: 1 - 9
2: 10 - 18
3: 1 - 6
3: 7 - 11
3: 12 - 19
4: 1 - 13
4: 14 - 16
5: 1 - 10
5: 11 - 6: 3
6: 4 - 8
6: 9 - 20
7: 1 - 10
7: 11 - 26
8: 1 - 5
8: 6 - 13
9: 1 - 10
9: 11 - 28
10: 1 - 25
10: 26 - 11: 3

Ksiêga Ozeasza
16.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09

wstêp 
1: 1 - 2: 1
2: 1 - 16
2: 16 - 3: 4
3: 4 - 4: 1
4: 1 - 6
4: 6 - 19
5: 1 - 14
5: 15 - 6: 11
7: 1 - 16
8: 1 - 9: 6

Nasz adres: „Impuls” TWR
ul. K³odnicka 2
PL - 54-217 Wroc³aw

Tel: 601 / 400 892     Fax: 71 / 351 39 79

e-mail: itwrp@gmx.net
e-mail: itwrp@poczta.onet.pl

Konto: 

Redakcja kwartalnika: 
Marek Cieœlar

Impuls Polska

PKO BP IV Oddzia³ Wroc³aw 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313

LIPIEC SIERPIEÑ WRZESIEÑ / PA�DZ.

01.07
04.07
05.07
06.07
07.07
08.07
11.07
12.07
13.07
14.07
15.07
18.07
19.07
20.07
21.07
22.07
25.07
26.07
27.07
28.07
29.07

2: 45 - 3: 7
3: 8 - 33
4: 1 - 15
4: 16 - 34
5: 1 - 19
5: 20 - 30
6: 1 - 29
7: 1 - 6
7: 7 - 14
7: 15 - 23
7: 24 - 28
8: 1 - 14
8: 15 - 27
9: 1 - 19
9: 20 - 27
10: 1 - 10
10: 11 - 21
11: 1 - 14
11: 15 - 35
11: 36 - 45
12: 1 - 13

01.09
02.09
05.09
06.09
07.09
08.09
09.09
12.09
13.09
14.09
15.09

11: 4 - 29
11: 30 - 40
12: 1 - 2
12: 3 - 4
12: 5 - 8
12: 9 - 15
12: 15 - 24
12: 25 - 13: 3
13: 4 - 8
13: 9 - 16
13: 17 - 25

03.10
04.10
05.10

9: 7 - 10: 1
10: 2 - 11: 1
11: 2 - 14: 9
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