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D¹¿my do spotkania
Minê³o trzydzieœci lat, odk¹d w naszych domach zagoœci³y
pierwsze komputery. Od dwudziestu lat wysy³amy sobie listy
elektroniczne. Czêsto korzystamy z Gadu-Gadu, Facebooka. Twarz
rozmówcy mo¿emy ogl¹daæ na Skype’ie. Sms-y i mms-y wêdruj¹
pomiêdzy nami b³yskawicznie. Tempo wymiany informacji stale
wzrasta. S³owa i obrazy mo¿emy wys³aæ w ka¿dej chwili z coraz
lepiej „wypasionej” komórki. Czy dziêki temu mamy lepszy kontakt
ze znajomymi i… nieznajomymi? Porozumiewamy siê sprawnie z
przyjació³mi, z bliskimi? Czy w ogóle mamy prawdziwych przyjació³?
Nic nie zast¹pi spotkania „w realu”. W osobistym spotkaniu
z cz³owiekiem, którego mo¿emy obj¹æ ramieniem, przytuliæ,
uca³owaæ, jesteœmy w stanie przekazaæ nieskoñczenie wiêcej uczuæ,
gestów, s³ów, czasem niewypowiedzianych. Podobnie jest w naszej
relacji z Bogiem. Dlatego tak wa¿ne jest, byœmy przychodzili do
Niego w modlitwie i byœmy ws³uchiwali siê w Jego g³os. Jak to
dobrze, ¿e On zawsze jest gotów nas wys³uchaæ i ¿e stale kieruje do
nas S³owa prawdy, przepe³nione mi³oœci¹ i dobrem, nios¹ce nadziejê,
pokój, zbawienie.
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Ksiêga Joela
Proroctwa Joela dla osoby niezorientowanej, nieznaj¹cej
Biblii mog¹ wydawaæ siê ma³o wa¿ne. Zapisane s¹ przecie¿ w trzech
krótkich, niepozornych rozdzia³ach. A jednak ksiêga ta porównywana
bywa do bomby atomowej; pomimo ma³ej objêtoœci, zawiera
ogromny potencja³ przemieniaj¹cej Bo¿ej mocy.
Autor
Bardzo ma³o wiemy o autorze tej ksiêgi. Wszystko, czego siê
o nim dowiadujemy, znajdujemy w krótkim otwieraj¹cym ksiêgê
wstêpie: „S³owo Pana, które dosz³o Joela, syna Petuela”. Imiê Joel
znaczy „Jahwe jest Bogiem”. By³o to i jest bardzo popularne imiê
wœród Izraelitów. Na kartach Biblii znajdujemy to imiê tak¿e w I
Ksiêdze Samuela, gdzie czytamy: „A gdy siê Samuel zestarza³,
ustanowi³ swoich synów sêdziami nad Izraelem. Jego pierworodnym
synem by³ Joel...” (8, 1–2). Niektórzy komentatorzy wnioskowali
st¹d, ¿e prorok Joel móg³ byæ to¿samy z synem Samuela. Wydaje siê
to jednak nieprawdopodobne, gdy¿ o synach Samuela, Joelu i
m³odszym Abiaszu, tak czytamy dalej: „Lecz synowie Samuela nie
chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali
prawo” (I Sam 8, 3).
Nie ma w Ksiêdze Joela informacji o czasie i miejscu
dzia³ania proroka, ale przyjmuje siê, ¿e by³ on jednym z
najwczeœniejszych proroków judzkich. Wydaje sie pewne, ¿e ¿y³ on i
prorokowa³ w Jerozolimie lub jej okolicy, bo w swoich wypowiedziach odwo³uje siê czêsto do „Domu Pañskiego” i do „œwiêtej
góry, Syjonu”. Na przyk³ad w dziewi¹tym wierszu pierwszego rozdzia³u czytamy: „Dom Pana pozbawiono ofiary z pokarmów i p³ynów; ¿a³ob¹ okryci s¹ kap³ani, s³udzy o³tarza”. Rozdzia³ drugi ksiêgi
otwieraj¹ s³owa: „Zatr¹bcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej
œwiêtej górze”. W koñcowej czêœci proroctwa Joela czytamy: „I poznacie, ¿e Ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjo2
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nie, œwiêtej mojej górze. Wówczas Jeruzalem bêdzie œwiête...”. I jeszcze raz, w koñcowych wierszach ksiêgi jest mowa o Jerozolimie:
„Juda bêdzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia”.
Proroctwo Joela zwi¹zane jest bardzo mocno z Jerozolim¹,
Jud¹, wydaje siê wiêc pewne, ¿e prorok dzia³a³ w Jerozolimie i jej
okolicach, na pewno w królestwie judzkim, po³udniowym. Wydaje
siê te¿ niemal pewne, ¿e Joel ¿y³ i dzia³a³ bardzo wczeœnie, w pocz¹tkowym okresie funkcjonowania Izraela jako kraju podzielonego na
dwa królestwa: pó³nocne i po³udniowe. Wskazuje na to m.in. fakt, ¿e
Joel nie piêtnuje, jak inni prorocy, ba³wochwalstwa, które – szczególnie w po³udniowym, judzkim królestwie – sta³o siê problemem w
póŸniejszych latach. Niektórzy bibliœci uwa¿aj¹ nawet, ¿e Joel móg³
dzia³aæ nawet w IX wieku p.n.e., za rz¹dów judzkiego króla Joasza
(ok. 830 r. przed Chrystusem). Znaczy³oby to, ¿e Joel móg³ znaæ proroków Eliasza i Elizeusza.
Temat
G³ównym tematem Ksiêgi Joela jest wieœæ o zbli¿aniu siê
„Dnia Pañskiego”. W swojej krótkiej wypowiedzi prorok piêciokrotnie zapowiada nadejœcie „Dnia Pana”. Trzeba tu zauwa¿yæ, ¿e wszyscy wielcy prorocy (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel) tak¿e zapowiadali przyjœcie Dnia Pañskiego. Mówili o nim najczêœciej jako o
„tym dniu”.
O jaki dzieñ chodzi? O dzieñ nadejœcia Pana, dzieñ, w którym
Bóg rozpocznie swe wielkie dzie³o odnowy. Dzieñ Pañski to okreœlenie biblijne pe³ne znaczenia, bogate w niezwyk³e treœci. Obejmuje
czas Tysi¹cletniego Królestwa, czas powtórnego przyjœcia Jezusa
Chrystusa, a tak¿e doœwiadczenia Wielkiego Ucisku. Joel bardzo
wyraŸnie ukazuje w swym proroctwie, i¿ Dzieñ Pana rozpocznie siê
trudnym okresem Wielkiego Ucisku. Okres ten zakoñczy przyjœcie
Mesjasza, Chrystusa, który rozprawi siê z wszelk¹ nieprawoœci¹, z
wszelkim z³em i bezbo¿noœci¹ na ziemi.
Dzieñ Pana to czas zapowiadany przez wielu proroków
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Starego Testamentu. Widzieli oni kres dziejów narodu wybranego,
wielkie przeœladowania Izraela i nadejœcie Mesjasza – Wybawiciela.
Nie mówili natomiast o okresie Koœcio³a. Nie ma w ich proroctwach
zapowiedzi o ¿yciu wielkiej wspólnoty wierz¹cych pochodz¹cych
spoœród wielu narodów ani zapowiedzi o pochwyceniu tej wspólnoty,
zabraniu jej do nieba. Prorocy ST nie mówili bowiem o okresie
Koœcio³a; prawda o narodzeniu siê Koœcio³a, o jego pochwyceniu
zosta³a objawiona w pe³ni dopiero uczniom Chrystusa, aposto³om.
Oczywiœcie, w proroctwach Starego Przymierza zawartych jest wiele
zapowiedzi, sygna³ów, mówi¹cych o nadejœciu ery Ewangelii, ale
prorocy ST nie objaœniali ich szerzej, nie zosta³a im objawiona
prawda o ¿yciu i pochwyceniu Koœcio³a.
Mówi¹c o Dniu Pana, prorocy zapowiadali wydarzenia, które
bêd¹ mia³y miejsce w czasach ostatecznych poœród Izraela. Gdy
zakoñczy siê rozdzia³ historii zwany „er¹ Koœcio³a”, po pochwyceniu
Koœcio³a, Bóg dokoñczy na ziemi swoje wielkie zbawcze plany.
Nastanie „Dzieñ Pana”, który rozpocznie siê noc¹ Wielkiego Ucisku.
W ¿ydowskiej rachubie czasu dzieñ zawsze rozpoczyna siê od
zachodu s³oñca. W Ksiêdze Genesis przy opisie dni stworzenia
czytamy: „I nasta³ wieczór, i nasta³ poranek – dzieñ pierwszy. (...) I
nasta³ wieczór, i nasta³ poranek – dzieñ drugi...” itd. Tak¿e koñcz¹cy
bieg historii Dzieñ Pana rozpocznie siê wieczorem, jego pierwszy
okres stanowiæ bêdzie noc Wielkiego Ucisku. Zauwa¿my, ¿e Jezus,
rozmawiaj¹c ze swoimi uczniami na Górze Oliwnej, na ich pytanie
odnoœnie koñca œwiata powiedzia³ m.in.: „I bêdzie g³oszona
ewangelia o Królestwie po ca³ej ziemi na œwiadectwo wszystkim
narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy wiêc ujrzycie na miejscu
œwiêtym ohydê spustoszenia, któr¹ przepowiedzia³ prorok Daniel –
kto czyta, niech uwa¿a – wtedy ci, co s¹ w Judei, niech uciekaj¹ w
góry...” (Mt 24, 14–16). WypowiedŸ Jezusa potwierdza, i¿ najpierw
dope³ni siê era Ewangelii, era Koœcio³a, a potem rozpoczn¹ siê
przeœladowania Wielkiego Ucisku zapowiadane przez Daniela i
innych proroków. Bêdzie to pocz¹tek Dnia Pana, czasu, w którym
Bóg dokoñczy swe dzie³a poœród narodu wybranego – Izraela.
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Realcjê pomiêdzy er¹ Koœcio³a i czasem zwanym Dniem
Pana naszkicowa³ tak¿e podczas spotkania przywódców wczesnego
Koœcio³a w Jerozolimie aposto³ Jakub. W jego wypowiedzi znalaz³y
siê m.in. nastêpujace s³owa: „Mê¿owie bracia, pos³uchajcie mnie!
Szymon opowiedzia³, jak to Bóg pierwszy zatroszczy³ siê o to, aby
spomiêdzy narodów wybraæ lud dla imienia swego. A z tym zgadzaj¹
siê s³owa proroków, jak napisano: Potem powrócê i odbudujê upad³y
przybytek Dawida, i odbudujê jego ruiny, i podŸwignê go...” (Dz Ap
15, 14–16).
S³owa „potem powrócê...” odnosz¹ siê do czasu po pochwyceniu Koœcio³a. Po zabraniu z ziemi wspólnoty wierz¹cych pochodz¹cych z wielu narodów Bóg dokoñczy swe dzie³a poœród Izraela.
Powo³uj¹c siê na proroctwa Jeremiasza i Izajasza, Jakub powiedzia³
jeszcze: „Aby pozostali ludzie szukali Pana, a tak¿e wszyscy poganie,
nad którymi wezwane zosta³o imiê moje, mówi Pan, który to czyni”
(Dz. Ap. 15, 17). W okresie Dnia Pañskiego nast¹pi wielkie duchowe
przebudzenie poœród ludu izraelskiego, bêdzie te¿ wielu spoœród
innych narodów, którzy wtedy zwróc¹ siê do Pana.
Mo¿emy zadaæ sobie pytanie: dlaczego Bóg bêdzie
przeprowadza³ swoje zbawcze plany w ten sposób, niejako dwuetapowy? Mo¿emy odpowiedzieæ: tego nie wie nikt, tylko sam Bóg. On
stworzy³ ca³¹ rzeczywistoœæ i to Jego plany decyduj¹ o losach nie
tylko ludzkoœci, ale ca³ego wszechœwiata. Pewne œwiat³o rzucaj¹ na tê
sprawê s³owa aposto³a narodów, który tak pisa³ do Rzymian: „Bo jak
wy byliœcie niegdyœ niepos³uszni Bogu, a teraz dost¹piliœcie mi³osierdzia z powodu ich niepos³uszeñstwa, tak i oni teraz, gdy wy dostêpujecie mi³osierdzia, stali siê niepos³uszni, a¿eby i oni teraz mi³osierdzia dost¹pili. Albowiem Bóg podda³ wszystkich w niewolê niepos³uszeñstwa, aby siê nad wszystkimi zmi³owaæ. O g³êbokoœci bogactwa i m¹droœci, i poznania Boga! Jak¿e niezbadane s¹ wyroki jego i
nie wyœledzone drogi jego!” (Rzym. 11, 30–33).
Bóg jest Stwórc¹ i Zbawicielem œwiata. On wykonuje swoj¹
wolê, swoje wielkie zbawcze plany. B¹dŸmy wdziêczni, ¿e obejmuj¹
one wszystkie narody, tak¿e nas, i módlmy siê gorliwie: „B¹dŸ wola
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Twoja... przyjdŸ Królestwo Twoje”.
Plan ksiêgi
1. Plaga szarañczy jako zapowiedŸ przysz³ego s¹du Bo¿ego
– rozdzia³ 1
2. Oczekiwanie na nadejœcie Dnia Pana – rozdzia³ 2
3. Przebieg Dnia Pañskiego
– rozdzia³ 3
a) Wielki Ucisk
b) ZapowiedŸ wylania Ducha Œwiêtego
c) Tysi¹cletnie Królestwo

List od korespondenta z Polski pó³nocnej

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i b³ogos³awiê w imieniu naszego
Pana, Jezusa Chrystusa. Obecnie przebywam w szpitalu, dziêki Bogu
zakwalifikowali mnie w koñcu na leczenie (jestem chory na ¿ó³taczkê
typu C). Obecnie wszystko u mnie dobrze. Pod¹¿am za Panem ca³y
czas. Pochodzê z ma³ej miejscowoœci i mam 29 lat. Dorasta³em w
normalnym œrodowisku, ale z czasem zacz¹³em próbowaæ papierosów, alkoholu itp. Trafi³em do wiêzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieñstwem. Na wolnoœci mam rodzinê, mamê, brata i
¿onê z dzieckiem. W wiêzieniu chcia³em pope³niæ samobójstwo, ale
kolega, który g³osi³ mi ju¿ wczeœniej o Jezusie, pomóg³ mi. Pomodli³
siê ze mn¹. By³em zaskoczony, ¿e ta modlitwa nie by³a regu³k¹, ale
modlitw¹ p³yn¹c¹ z serca. Zacz¹³ mnie ogarniaæ pokój, którego nie da
siê opisaæ. Zacz¹³em przepraszaæ Boga za moje grzechy i przyj¹³em
Go do mojego serca. W ci¹gu jednego dnia sta³em siê innym
cz³owiekiem. Pan Jezus jest dla mnie kimœ wyj¹tkowym – kimœ, kto
poœwiêci³ ca³e swoje ¿ycie, aby mnie uratowaæ! Doœwiadczam Boga
stale. Uczêszczam regularnie na spotkania grupy chrzeœcijan
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Pierwszy List Piotra
Autor
Pierwszy List Piotra zosta³ napisany przez aposto³a Jezusa
Chrystusa, Szymona Piotra. Wiele wskazuje na to, ¿e Piotr napisa³ go
w czasie pierwszej fali przeœladowañ chrzeœcijan przez Nerona,
pomiêdzy 64 a 67 r. n.e. List ten powsta³ wiêc w koñcowym okresie
¿ycia aposto³a, najprawdopodobniej na krótko przed jego mêczeñsk¹
œmierci¹.
Okolicznoœci napisania Listu
Pierwszy List Piotra nale¿y do grupy tzw. listów
powszechnych, adresowanych do ca³ego Koœcio³a chrzeœcijañskiego.
W szczególnoœci jest jednak skierowany do chrzeœcijan zamieszkuj¹cych rzymskie prowincje Azji Mniejszej, objêtych fal¹ przeœladowañ zapocz¹tkowanych przez Nerona w stolicy imperium –
Rzymie. Piotr pragnie wesprzeæ wiernych, cierpi¹cych z powodu
przeœladowañ, st¹d jego list ma charakter duszpasterski; jest pe³en
pociechy i zachêty do wytrwania w postêpowaniu godnym wyznawców Jezusa Chrystusa. Piotr kieruje wzrok cierpi¹cych chrzeœcijan
ku powtórnemu przyjœciu Chrystusa. Podkreœla, ¿e ¿ycie chrzeœcijanina jest trwaniem w wierze i nadziei zwi¹zanej z wype³nieniem
siê wszystkiego, co zapowiedzia³ ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y
Syn Bo¿y, Pan i Zbawiciel.
Treœæ Listu
Piotr aposto³ pisze w swoim liœcie o wielu wa¿nych prawdach wiary chrzeœcijañskiej. Porusza tak fundamentalne tematy, jak
wybranie, zbawienie, uœwiêcenie. Pisze o cudownym dziele Boga
Ojca i Jego Syna, o zbawczej mocy krwi Jezusa Chrystusa, o cierpliwoœci i wytrwa³oœci, wierze i nadziei.
Czytaj¹c list Piotra, mo¿na dostrzec, jak wielk¹ przemianê
przeszed³ ten cz³owiek jako uczeñ Jezusa Chrystusa. Kiedyœ by³
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chwiejny, impulsywny, niesta³y. Pan zapowiedzia³: „Szymonie,
uczyniê z ciebie ska³ê (Petros)”. I teraz widzimy, jak wype³nia siê
zapowiedŸ Jezusa.
Jest rzecz¹ niezwykle interesuj¹c¹, ¿e cz³owiek, który zosta³
przez Chrystusa nazwany „ska³¹”, w swoim liœcie nazywa wierz¹cych „¿ywymi kamieniami”. Pisze: „Wy równie¿, niby ¿ywe kamienie, jesteœcie budowani jako duchowa œwi¹tynia, by stanowiæ œwiête
kap³añstwo” (2, 5). Jednoczeœnie Piotr podkreœla, ¿e prawdziw¹
Ska³¹, kamieniem wêgielnym, prawdziwym ¿ywym kamieniem, na
którym spoczywa Koœció³, jest Jezus Chrystus: „Przyst¹pcie do
Niego, do kamienia ¿ywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego,
lecz przez Boga wybranego jako kosztowny” (2, 4). I dalej aposto³
cytuje s³owa proroka Izajasza: „Oto k³adê na Syjonie kamieñ
wêgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie
zostanie zawiedziony” (2, 6).
Chrystus jest wiêc Ska³¹, na której zbudowany jest Koœció³.
Kto w Niego wierzy, kto Mu ufa, nie zostanie zawiedziony. Chrystus
jest podstaw¹, treœci¹ i gwarancj¹ chrzeœcijañskiej nadziei.
G³ówne przes³anie
Piotr przekazuje przede wszystkim nadziejê, to, ¿e mimo
cierpienia, trudów i doœwiadczeñ, mo¿na i trzeba wytrwaæ, gdy¿ nadzieja z³o¿ona w Chrystusie, w Tym, który zbawia i który powtórnie
nadchodzi, jest nadziej¹ niezachwian¹, niezawodn¹, pewn¹. Nazywa
siebie czêsto „aposto³em nadziei”, tak jak Paw³a „aposto³em wiary”
lub „aposto³em narodów”, a Jana „aposto³em mi³oœci”.
Piotr mówi o nadziei w sposób bardzo osobisty. Korzysta przecie¿ z
w³asnego doœwiadczenia jako wspó³uczestnik cierpieñ wczesnego
chrzeœcijañstwa. Ton jego listu jest bardzo ciep³y, tkliwy. Piotr pisze
jako pokorny, skromny, kochaj¹cy duszpasterz. Jego list nazwano
„najbardziej wzruszaj¹cym utworem okresu przeœladowañ”. Do dzisiaj Pierwszy List Piotra jest jednym z najbardziej lubianych i najczêœciej czytanych listów apostolskich. Stale bowiem ujmuj¹co przemawia do ludzkiego serca i umacnia nadziejê pok³adan¹ w Chrystusie.
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Temat i struktura Listu
Najkrócej temat Pierwszego Listu Piotra mo¿na sformu³owaæ
nastêpuj¹co: „Nadzieja poœród cierpienia”. S³owo „cierpienie” pojawia siê w Liœcie szesnaœcie razy i zawsze powi¹zane jest ze s³owem
„nadzieja”.
List mo¿emy podzieliæ na nastêpuj¹ce podtematy:
I. Cierpienie i poczucie bezpieczeñstwa 1, 1–9
- efekt: radoœæ
II. Cierpienie i œwiadectwo Pism 1, 10–25
- efekt: pewnoœæ
III. Cierpienie wierz¹cego i cierpienie Chrystusa r. 2–4
- efekt: 1. uœwiêcenie (oddzielenie) r. 2
2. chrzeœcijañska postawa wierz¹cego r. 3
a) w domu 3, 1–7
b) w Koœciele 3, 8–22
3. pos³uszeñstwo woli Boga r. 4
IV. Cierpienie i drugie przyjœcie Chrystusa r. 5
- efekt: 1. s³u¿ba i nadzieja 5, 1–4
2. pokora i cierpliwoœæ 5, 5–14
List od korespondenta z Polski pó³nocnej

Serdecznie Was pozdrawiam i dziêkujê za przes³an¹ literaturê.
Znalaz³em siê na zakrêcie ¿yciowym, rozpad³a siê moja rodzina,
trafi³em do wiêzienia. Myœla³em, ¿e bêdê ca³e ¿ycie sam, a tu Bóg
zes³a³ mi wspania³¹ kobietê. Po 2 latach bycia ze mn¹ zasz³a w ci¹¿ê.
Bardzo siê cieszy³em, skaka³em z radoœci, a gdy by³a w 3 miesi¹cu
ci¹¿y, zamknêli mnie w wiêzieniu – na 8 lat! Ukochana osoba
porzuci³a mnie, zosta³em sam. Prawie 13 lat temu Bóg da³ mi
wspania³¹ córkê, która jest wierz¹ca, co bardzo mnie cieszy. Chodzê
tu w wiezieniu na nabo¿eñstwa do kaplicy, zacz¹³em nawet szko³ê.
Wierzê, ¿e wszystko Bóg obróci na swoje dobro.
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Ksiêga Amosa
Czas
Dzia³alnoœæ Amosa przypada³a na okres panowania króla
izraelskiego Jeroboama II, syna Joasza, a wiêc na lata 782–753 przed
Chrystusem. Prorokami wspó³czesnymi Amosowi byli Jonasz i
Ozeasz, dzia³aj¹cy w pó³nocnym królestwie Izraela, oraz Izajasz i
Micheasz, prorocy królestwa po³udniowego, judzkiego. Pierwsza
po³owa VIII w. p.n.e. by³a okresem pomyœlnoœci i dobrobytu w
pañstwie izraelskim. Zamo¿niejsze rodziny zaczê³y prowadziæ beztroskie, wystawne ¿ycie, obni¿y³y siê standardy moralne i religijne,
szerzy³a siê niesprawiedliwoœæ spo³eczna. Przeciwko tym zjawiskom
wyst¹pi³ prorok Amos.
Temat
Amos ukazuje Boga jako w³adcê panuj¹cego nad wszystkimi
narodami. Czuwa On nad praworz¹dnoœci¹, winnych niepos³uszeñstwa upomina i karze. Miar¹ odpowiedzialnoœci ka¿dego narodu
jest stopieñ poznania objawionej mu prawdy Bo¿ej. St¹d prorok
zwraca siê z najbardziej zdecydowanymi wymaganiami, napomnieniami i ostrze¿eniami do swoich rodaków, bêd¹cych narodem
wybranym. Bóg otacza swój lud szczególn¹ przychylnoœci¹, ale
domaga siê od niego prawego postêpowania i pos³uszeñstwa
wzglêdem objawionej mu Woli. Nie zadowala Go powierzchowne,
czysto zewnêtrzne sprawowanie kultu, ograniczaj¹ce siê do wype³niania obrzêdów religijnych. Prorok Amos – w imieniu Pana –
potêpia brak integralnoœci w codziennym ¿yciu Izraelitów, szczególnie jaskrawo widoczny wœród warstw rz¹dz¹cych, zamo¿nych,
piêtnuje hulaszcze, rozrzutne ¿ycie, szczególnie wykorzystywanie i
uciskanie ludzi ubogich, pozbawionych wszelkich praw i opieki.
Nierównoœci spo³eczne i zwi¹zane z nimi nadu¿ycia, niemoralnoœæ i
brak prawdziwej pobo¿noœci – to g³ówne problemy wskazywane
przez Bo¿ego proroka. Naruszanie sprawiedliwoœci i wiernoœci
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wobec Pana i w stosunkach miêdzyludzkich sprowadzi na Izraela
surow¹ karê. Prorok zwiastuje nadejœcie Bo¿ego s¹du nad narodem
otumanionym materialnym dostatkiem, pogr¹¿onym w niemoralnoœci i pijañstwie, zapominaj¹cym o swym Panu i o Jego Prawdzie.
Amos zapowiada, ¿e z nadchodz¹cej zag³ady ocaleje jedynie niewielka „Reszta”.
Pozorny okres rozkwitu za rz¹dów Jeroboama II jest w rzeczywistoœci czasem danym narodowi wybranemu na upamiêtanie siê, na
powrót do Boga, Stwórcy i Zbawiciela.
Autor
Amos pochodzi³ z judzkiego miasta Tekoa, gdzie by³ pasterzem. Dowiadujemy siê o tym ze wstêpnych s³ów ksiêgi; czytamy, ¿e
„by³ jednym z pasterzy z Tekoa”, za dni „Uzjasza, króla Judy, i za dni
Jeroboama, syna Joasza, króla Izraela”. Na tronie w Jerozolimie
zasiada³ wiêc wtedy potomek Dawida, Uzjasz, a w³adzê w pó³nocnym Izraelu sprawowa³ Jeroboam. Mimo swego judzkiego pochodzenia, Amos, jako prorok, dzia³a³ wy³¹cznie na terenie pó³nocnego
pañstwa izraelskiego, a zw³aszcza w Betel, gdzie znajdowa³o siê centrum ba³wochwalczego kultu Baala.
Bóg powo³a³ zwyk³ego pasterza pochodz¹cego z Tekoa, ma³ej
miejscowoœci le¿¹cej w pobli¿u Jerozolimy, by przekaza³ ostrze¿enia
i napomnienia pó³nocnym plemionom izraelskim, oddalaj¹cym siê
od Pana i od Jego Prawdy. Niektórzy komentatorzy nazywaj¹ Amosa
„wiejskim kaznodziej¹, powo³anym i wys³anym przez Boga, by
og³asza³ Jego wyroki w wielkim mieœcie”.
Rodzinne miasteczko Amosa, Tekoa, le¿a³o w górzystej
okolicy, sk¹d rozci¹ga³ siê widok na rozleg³e tereny pustynne
siêgaj¹ce Morza Martwego. Dzisiaj prowadzi tamtêdy autostrada,
biegn¹ca m.in. przez Betlejem i Hebron, ale wtedy, w VIII w. przed
Chrystusem, by³y to tereny niedostêpne, stanowi¹ce królestwo dzikich zwierz¹t, odwiedzane jedynie przez ludy koczownicze. W tej
okolicy ukrywa³ siê kiedyœ Dawid, umykaj¹c przed Saulem. II Ksiêga
Samuela (r. 14) wspomina, ¿e kobieta pochodz¹ca z Tekoa przynios³a
11
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Dawidowi, gdy by³ ju¿ królem, wa¿n¹ wiadomoœæ. Jest to jedyna
wzmianka o ma³ej miejscowoœci Tekoa w ST, poza Ksiêg¹ Amosa.
Amos, jako pasterz, musia³ dobrze znaæ pustynne tereny, na których
wypasano szczególnie odporne na ch³ód odmiany owiec. Okryte by³y
one d³ug¹ we³n¹, chroni¹c¹ je przed wyziêbieniem w okresie zimowym. Amos, opiekuj¹c siê owcami, musia³ czêsto przebywaæ na pustyni. W 7 r. Ksiêgi Amosa czytamy, ¿e by³ on pasterzem i „tym, który
nacina sykomory” (w. 14). Pasterze przebywaj¹cy na pustyni czêsto
nacinali owoce sykomory, ¿eby przyœpieszyæ ich dojrzewanie. Owoce sykomor, przypominaj¹ce ma³e figi, by³y cennym po¿ywieniem
dla ludzi pozostaj¹cych przez d³u¿szy czas na pustyni. Niektórzy
pasterze troszczyli siê o prawid³owy rozwój przystosowanych do
warunków pustynnych drzew figowych, hodowali je, przycinali –
jednym z nich by³ z pewnoœci¹ Amos. Musia³ byæ twardym, zahartowanym cz³owiekiem, jako pasterz i hodowca drzew figowych i jako
taki zosta³ powo³any przez Boga na proroka. Gdy przyby³ do Betel,
nie spotka³ siê z uznaniem, wrogo odnieœli siê do niego kap³ani
pozostaj¹cy na us³ugach króla. Czytamy w 7 r. Ksiêgi Amosa
(10–15): „Pos³a³ Amazjasz, kap³an z Betel, do Jeroboama, króla
izraelskiego, aby mu powiedzieæ: Spiskuje przeciw tobie Amos poœród domu Izraela. Nie mo¿e ziemia znieœæ wszystkich mów jego,
gdy¿ tak rzek³ Amos: „Od miecza umrze Jeroboam i Izrael bêdzie
uprowadzony ze swojej ziemi. I rzek³ Amazjasz do Amosa: „Widz¹cy, idŸ, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj!
A w Betel wiêcej nie prorokuj, bo jest ono królewsk¹ œwi¹tyni¹ i
królewsk¹ budowl¹”. I odpowiedzia³ Amos Amazjaszowi: „Nie jestem ja uczniem proroków, gdy¿ jestem pasterzem i tym, który nacina
sykomory. Od trzody bowiem wzi¹³ mnie Pan i rzek³ do mnie Pan:
„IdŸ, prorokuj do narodu mego, izraelskiego”.
Bóg powo³a³ Amosa na swego proroka, znalaz³ go na pustyni, gdzie
opiekowa³ siê owcami, i pos³a³ do Betel, gdzie znajdowa³a siê królewska œwi¹tynia. Tam, w miejscu gdzie oddawano czeœæ fa³szywym
bóstwom, odci¹gaj¹c lud od kultu jedynego prawdziwego Boga,
Amos nawo³ywa³ do upamiêtania i powrotu do Pana. Podobnie jak
12
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kiedyœ Moj¿esz przebywaj¹cy na pustyni zosta³ wezwany, by g³osiæ
faraonowi wyroki Pana, albo jak Dawid pas¹cy owce swego ojca
zosta³ powo³any na króla i proroka, tak i Amos, pasterz i hodowca
drzew figowych, zosta³ pos³any do Betel, by og³aszaæ napomnienia,
wyroki, ostrze¿enia Pañskie. Wykona³ swe zadanie, choæ spotka³ siê z
wrogoœci¹ i niechêci¹ przywódców religijnych i politycznych swego
narodu. W odró¿nieniu od „oficjalnych” proroków zrzeszonych przy
pa³acu królewskim, Amos otrzyma³ osobiste powo³anie od Boga i
zwiastowa³ Jego S³owo. Po wype³nieniu zadania Amos prawdopodobnie musia³ opuœciæ Betel i powróci³ w swoje rodzinne strony.
Zgodnie z tradycyjnym przekazem grób Amosa znajduje siê w Tekoa,
co wskazuje na powrót proroka z Betel do ojczystej ziemi.
Przes³anie ksiêgi
Nazwa „Betel” znaczy „Dom Boga” – tak¹ nazwê nadali mu
ojcowie, patriarchowie izraelscy. Ale miasto to sta³o siê centrum
kultu ba³wochwalczego i prorocy nazwali go „Domem nicoœci” (BetAwen), o czym czytamy m.in. w Ksiêdze Ozeasza. Obok Samarii, stolicy pó³nocnego królestwa izraelskiego, Betel by³o g³ównym oœrodkiem kultu Baala. To tam król Jeroboam I wzniós³ z³oty pos¹g cielca,
któremu Izraelici zaczêli oddawaæ czeœæ, zamiast pielgrzymowaæ do
Jerozolimy, do domu ¿ywego Boga. Lud izraelski odwróci³ siê do
Boga plecami i zacz¹³ k³aniaæ siê pogañskiemu bóstwu. Betel sta³o siê
centrum fa³szywej religii, zaczê³o te¿ odgrywaæ przoduj¹c¹ rolê jako
centrum polityczne i centrum kulturowe. Zbudowano tu królewsk¹
œwi¹tyniê, za³o¿ono szko³ê proroków. To, co postanowiono w Betel,
stawa³o siê obowi¹zuj¹c¹ norm¹ w ca³ym królestwie. Tu kszta³towa³y
siê nowe nurty religijne i kulturowe, nowe mody, nowe obyczaje. Tu
decydowano, co jest nowoczesne, co wypada, co jest popularne i
modne – jak siê ubieraæ, jak siê zachowywaæ, ¿eby iœæ z duchem czasu
i nie nara¿aæ siê na zarzut staroœwieckoœci, zacofania.
Do takiego miasta przyby³ Amos, wiejski kaznodzieja, prosty pasterz,
cz³owiek niepasuj¹cy do otoczenia, do nowych standardów, nurtów i
mód. Przyszed³, mówi¹c, ¿e przynosi poselstwo od Boga. Przekazu13
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j¹c wyroki Pana, pos³ugiwa³ siê dziwnym jêzykiem, zdradzaj¹cym
wiejskie pochodzenie. Wo³a³ np.: „S³uchajcie s³owa tego, krowy Baszanu, które mieszkacie na górach Samarii: uciskacie biednych, gnêbicie ubogich...” (4, 1), albo „Czy konie pêdz¹ po ska³ach, czy tam siê
orze wo³ami, ¿e zamieniacie sprawiedliwoœæ na truciznê, a owoc
prawoœci na pio³un?” (6, 12).
Zapewne ludzie, przyzwyczajeni do g³adkich s³ów wykszta³conych
proroków z Betel, byli zak³opotani, a mo¿e i zgorszeni, gdy s³uchali
takich soczystych wypowiedzi wiejskiego proroka.
A jednak to w³aœnie Amos mówi³ prawdê. U¿ywaj¹c wyrazistych,
nieraz dosadnych obrazów, demaskowa³ nieprawoœæ, bezbo¿noœæ,
niemoralnoœæ swoich rodaków. Dzisiaj nie s¹ nam znane wypowiedzi
wykszta³conych, ale fa³szywych proroków z Betel. Znamy natomiast
i studiujemy proroctwa Amosa. Dlatego, ¿e Amos zwiastowa³ poselstwo objawione mu przez Boga.
Niektórzy spoœród mieszkañców Betel dos³yszeli w s³owach
Amosa prawdê, byli poruszeni do g³êbi i zwrócili siê ku Bogu. Ale
wiêkszoœæ by³a nieczu³a na g³os Bo¿ego proroka. Zbyt daleko odeszli
od Pana, zbyt g³êboko pogr¹¿yli siê w bezprawiu i ba³wochwalstwie.
Odrzucili poselstwo Amosa, wyst¹pili przeciwko niemu. Na ich czele
stan¹³ kap³an Amazjasz, który wys³a³ królowi Jeroboamowi wiadomoœæ: „Amos spiskuje przeciwko tobie (...), gdy¿ tak rzek³ Amos: Od
miecza umrze Jeroboam i Izrael bêdzie uprowadzony ze swojej
ziemi” (7, 10). Czy Amos rzeczywiœcie wypowiedzia³ takie s³owa?
Nie! Prorok zapowiedzia³ w imieniu Pana: „Œwi¹tynie Izraela bêd¹
zniszczone. Wyst¹piê z mieczem przeciw domowi Jeroboama.” (7,
9). Proroctwo Amosa by³o prawdziwe. Od miecza zgin¹³ wnuk
Jeroboama, co zakoñczy³o panowanie tej dynastii w Izraelu. Natomiast kap³an Amazjasz zniekszta³ci³ wypowiedŸ proroka. Owszem,
by³a mowa o mieczu i o domu, czyli rodzie Jeroboama, ale nie o
uœmierceniu mieczem samego Jeroboama. Amazjasz przekrêci³ s³owa Amosa, ¿eby nastawiæ przeciwko niemu panuj¹cego króla.
Prawda zosta³a zniekszta³cona. By³a to brzydka manipulacja, która
spowodowa³a, ¿e Bo¿e ostrze¿enie nie dotar³o do króla izraelskiego.
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Kap³an Amazjasz powiedzia³ Amosowi: „Widz¹cy, idŸ, uciekaj sobie
do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj”. Innymi s³owy: „Nie
wiem, na jakiej podstawie uwa¿asz siebie za proroka, jasnowidzu.
Wracaj do ziemi judzkiej, sk¹d przyszed³eœ. My nie potrzebujemy tu
twoich rzekomych proroctw. Przepowiadaj sobie przysz³oœæ w Judzie
i tam zarabiaj na chleb. My nie bêdziemy tu ¿ywiæ darmozjada”.
Amazjasz chcia³ pozbyæ siê Amosa i uczyni³ wszystko, ¿eby go
znies³awiæ i wyszydziæ. Na koniec powiedzia³ wprost: „A w Betel
wiêcej nie prorokuj, bo jest ono królewsk¹ œwi¹tyni¹, królewsk¹
budowl¹...”. To znaczy: „Fora ze dwora; za wysokie progi na twoje
nogi, Amosie. Precz z dworu króla, precz z królewskiej œwi¹tyni. Nie
ma tu miejsca dla ciebie, wieœniaka, niby-proroka. Ja tu jestem
kap³anem. Nie ¿yczê sobie innych nauczycieli na moim terenie.
Dosyæ ju¿ twoich s³ów przeciw królowi, przeciw œwi¹tyni, przeciw
Izraelowi. Ludzie tu, w Betel, nie chc¹ s³uchaæ twoich z³owieszczych
przepowiedni. Powodzi im siê dobrze, s¹ zadowoleni z ¿ycia w
dostatku, w beztrosce. Dlaczego burzysz ich spokój, niepokoisz króla
i jego dworzan. Im odpowiada to, co g³osimy my, kap³ani i prorocy
dworscy”.
Jak¿e fa³szywe i pokrêtne by³y te s³owa Amazjasza. Przecie¿
prawdziw¹ s³u¿bê kap³añsk¹ mo¿na by³o pe³niæ jedynie w Jerozolimie, w œwi¹tyni ¿ywego Boga, Pana Izraela. Amazjasz by³ fa³szywym kap³anem fa³szywego boga. S³u¿y³ Baalowi w pogañskiej œwi¹tyni w Betel, g³osz¹c to, co by³o wygodne dla króla i zamo¿nych elit
rz¹dz¹cych. Prawdziwym s³ug¹ prawdziwego Boga by³ Amos. Nie
chciano go jednak s³uchaæ, choæ g³osi³ prawdê, S³owo Bo¿e. A mo¿e
trzeba by powiedzieæ, i¿ nie chciano go s³uchaæ dlatego, ¿e g³osi³ prawdê, ¿e g³osi³ S³owo Bo¿e. Czy to powinno nas dziwiæ? Przecie¿ nawet Jezusa nie chciano s³uchaæ, choæ mówi³ Prawdê, przychodz¹c
wprost od Ojca w niebie. Nawet w Jerozolimie, nawet w œwi¹tyni, a
raczej zw³aszcza tam, odrzucono poselstwo Jezusa, odniesiono siê do
niego wrogo. Dlaczego ludzie zatykaj¹ uszy, by nie s³uchaæ Bo¿ej
Prawdy? Bo jest to prawda tak¿e o nich, o ich grzechu. Prawda o tym,
¿e ich ¿ycie powinno siê zmieniæ, ¿e winni odwróciæ siê od z³a,
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nawróciæ siê ku Bogu i pozwoliæ Mu dzia³aæ w swoim sercu. ¯eby
mogli doznaæ oczyszczenia, przemiany. Ale – jak powiedzia³ Jezus –
ludzie „bardziej umi³owali ciemnoœæ, bo ich uczynki s¹ z³e. Ka¿dy
bowiem, kto Ÿle czyni, nienawidzi œwiat³oœci i nie zbli¿a siê do
œwiat³oœci, aby nie ujawniono jego uczynków”(Jan 3, 20).
Musimy byæ tego œwiadomi, ¿e gdy g³oszone jest S³owo
Bo¿e, rozb³yska œwiat³o Prawdy i zostajemy przeœwietleni; wszelkie
z³o w naszych czynach, s³owach, myœlach staje siê jawne, jest obna¿one, zdemaskowane. Dzieje siê tak zarówno w ¿yciu ludzi, którym
g³osimy Bo¿¹ Prawdê, jak i w naszym ¿yciu, bo i nas przecie¿ S³owo
Bo¿e przenika, bada, przeœwietla, przemienia. Przynajmniej tak powinno byæ, chyba ¿e nale¿ymy do tych, którzy nie chc¹ zbli¿aæ siê do
œwiat³oœci, aby nie ujawniono ich uczynków”. S³owo Bo¿e jest jak
duchowy miecz, przenika do naszej duszy i naszego ducha, ocenia
zamiary, myœli, motywacje (por. Hebr. 4, 12).
Zawsze, gdy pozwalmy S³owu Bo¿emu przeœwietliæ nasze serca,
zostajemy skonfrontowani z Bo¿¹ Prawd¹ i mamy szansê poprawiæ
siê, zawróciæ z b³êdnych œcie¿ek, nawróciæ siê do ¿ywego Boga. Musimy jednak byæ otwarci na g³os Boga, na wo³anie Jego pos³añców.
Zwróæmy uwagê na s³owa Amosa, który tak odpowiedzia³
Amazjaszowi: „Nie jestem prorokiem, ani nie jestem uczniem proroków (...), jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody
bowiem wzi¹³ mnie Pan i rzek³ do mnie: IdŸ, prorokuj do narodu mego, izraelskiego”. Innymi s³owy Amos powiedzia³: „Nie jestem wyuczonym prorokiem, nie jestem w ogóle cz³owiekiem wykszta³conym.
Jestem zwyk³ym pasterzem. Ale mnie, prostego cz³owieka, Bóg
powo³a³ do swojej s³u¿by i poleci³ mi rozg³aszaæ Jego S³owo. Ja nie
zwiastujê w³asnej m¹droœci, w³asnych przemyœleñ, zwiastujê Bo¿¹
Prawdê, S³owo objawione mi przez Boga ¿ywego”. To by³o jedyne
Ÿród³o autorytetu Amosa – zosta³ powo³any przez Boga na proroka,
sta³ siê „ustami Pana”, przekazywa³ myœli, wyroki, pouczenia Pañskie.
Podobnie by³o z aposto³ami. Chrystus powo³a³ na swych
uczniów w wiêkszoœci ludzi prostych, niewykszta³conych. Ale powo16

KSIÊGA AMOSA
³a³ ich i przygotowa³ do s³u¿by Pañskiej, objawi³ im S³owo Bo¿e, namaœci³ Duchem Œwiêtym. Przekazali nam oni Jego m¹droœæ, Jego
Prawdê. Nawet aposto³ Pawe³, cz³owiek niezwykle m¹dry i starannie
wykszta³cony, napisa³: „Nie przyszed³em do was, bracia, z wynios³oœci¹ mowy lub m¹droœci, (...) uzna³em bowiem za w³aœciwe nic
innego nie umieæ miêdzy wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzy¿owanego. (...) Mowa moja i zwiastowanie moje nie by³y g³oszone w
przekonywuj¹cych s³owach m¹droœci, lecz objawia³y siê w nich
Duch i moc, aby wiara wasza nie opiera³a siê na m¹droœci ludzkiej,
lecz na mocy Bo¿ej” (I Kor. 2, 1–5).
Te s³owa aposto³a narodów w pe³ni oddaj¹ tak¿e postawê
proroka Amosa. Nie g³osi³ on ludzkiej m¹droœci, lecz Prawdê Bo¿¹.
Zosta³ powo³any przez Boga na proroka i przekazywa³ wy³¹cznie to,
co wyp³ywa³o z woli Pana. Ostrzega³ lud izraelski przed Bo¿¹ kar¹,
przed nadchodz¹cym Bo¿ym s¹dem. Izraelici grzeszyli, popadli w
ba³wochwalstwo, niemoralnoœæ, nie wype³niali woli Boga, ³amali jego przykazania, mo¿ni wykorzystywali ubogich, szerzy³a siê niesprawiedliwoœæ spo³eczna, narasta³ formalizm religijny, brakowa³o prawoœci, uczciwoœci, pobo¿noœci. To wszystko zosta³o napiêtnowane
przez Bo¿ego proroka. Jego poselstwo nie by³o popularne, przyjemne. Przyszed³, by og³osiæ, ¿e Bóg ukarze grzech swego ludu. To
ostrze¿enie skierowane jest tak¿e do nas. Nie zapomnijmy nigdy, ¿e
œwiêty Bóg rozprawi siê z wszelkim z³em.
Podzia³ ksiêgi
Proroctwa Amosa mo¿na podzieliæ na trzy g³ówne czêœci.
Pierwsza grupa mów prorockich skierowana jest przeciw narodom
otaczaj¹cym Izrael 1, 1–2,3
Druga grupa proroctw mówi o s¹dzie nad Jud¹ i Izraelem 2, 4–6, 14
Trzecia grupa proroctw to wizje przysz³oœci 7–9
1) wizja szarañczy, 2) wizja ognia, 3) wizja pionu o³owianego,
4) wizja kosza owoców, 5) wizja upadku œwi¹tyni, 6) wizja odnowy
mesjañskiej, odbudowy Królestwa.
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Drugi List Piotra
Autor
Drugi List Piotra napisa³ „Szymon Piotr, s³uga i aposto³
Jezusa Chrystusa” – jak czytamy w pierwszym wierszu. List ten aposto³ Piotr napisa³ najprawdopodobniej tu¿ przed swoj¹ mêczeñsk¹
œmierci¹, ok. 67 r. n.e. Z tego wzglêdu Drugi List Piotra nazywany
jest czêsto jego „³abêdzim œpiewem”, podobnie jak Drugi List do
Tymoteusza zwany jest „³abêdzim œpiewem” aposto³a Paw³a.
Drugi List Piotra znalaz³ siê w kanonie Nowego Testamentu
dopiero w IV wieku n.e. Z ró¿nych powodów kwestionowano Piotrowe autorstwo tego Listu. Nad autentycznoœci¹ Drugiego Listu Piotra zastanawiali siê tak znani pisarze wszesnego Koœcio³a jak Klemens Aleksandryjski, Orygenes czy Euzebiusz. Hieronim pisa³:
„Szymon Piotr napisa³ dwa Listy, zwane powszechnymi, ale drugiemu z nich wielu odmawia autentycznoœci, poniewa¿ ró¿ni siê stylem
od pierwszego”. Hieronim zaakceptowa³ jednak Drugi List jako pismo pochodz¹ce od Piotra. Najprawdopodobniej list ten zredagowa³
nieznany nam sekretarz, pisz¹cy pod nadzorem i w imieniu Piotra,
podobnie jak Pierwszy List zredagowany zosta³ przez Sylwana. To
wyjaœnia ró¿nicê stylu obu Listów. W¹tpliwoœci co do kanonicznoœci
Drugiego Listu Piotra przeciê³a ostatecznie decyzja Soboru Trydenckiego.
Drugi List Piotra wykazuje na tyle du¿o podobieñstw do
Pierwszego Listu i zawiera tak wiele osobistych szczegó³ów, ¿e wystarcza to, by zgodnie z koœcieln¹ tradycj¹ uznaæ Piotra za autora tego
Listu.
Temat Listu
Drugi List Piotra jako „³abêdzi œpiew” aposto³a przypomina
Drugi List do Tymoteusza napisany przez aposto³a Paw³a tak¿e na
krótko przed mêczeñsk¹ œmierci¹. Zarówno Pawe³, jak i Piotr
wspominaj¹ w swoich ostatnich listach o zbli¿aj¹cej siê œmierci i
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czyni¹ to w sposób pozbawiony ¿alu, smutku. Wyznaj¹ z radoœci¹, ¿e
wype³nili swoje zadanie i s¹ œwiadomi, i¿ nadszed³ czas ich odejœcia
do Pana. Aposto³ Pawe³ pisa³: „Dobry bój bojowa³em, biegu
dokona³em, wiarê zachowa³em; a teraz oczekuje mnie wieniec
sprawiedliwoœci” (II Tym. 4, 6–8). W podobnym duchu wypowiada
sie w swym Liœcie aposto³ Piotr (II Piotra 1, 13–14 ).
Pawe³ i Piotr pozostawiaj¹ w swoich ostatnich pismach
ostrze¿enie – ostrze¿enie przed odstêpstwem i przed uleganiem b³êdnym naukom. Niebezpieczeñstwo herezji zagra¿a zarówno nauczycielom, jak i zwyk³ym cz³onkom wspólnot chrzeœcijañskich. Jedyn¹
skuteczn¹ obron¹ przed b³êdnymi naukami jest wzrastanie w poznaniu Jezusa Chrystusa. Piotr pisze, ¿e wytrwaæ w prawdziwej wierze
mo¿e tylko ten, kto poznaje Jezusa Chrystusa. Chodzi nie tylko o
poznanie faktów z ¿ycia Jezusa, nie tylko o wiedzê o Nim; chodzi o
poznanie Jego samego. Jezus, modl¹c siê do Ojca, powiedzia³: „To
jest ¿ycie wieczne: aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i
Jezusa Chrystusa, którego pos³a³eœ”.
Poznanie Boga, poznanie Jezusa nie oznacza jedynie intelektualnego zaakceptowania Chrystusa, ale zmianê ca³ej moralnej
postawy cz³owieka, przemianê ¿ycia. Cz³owiek, który pozna³ Jezusa,
który zwi¹za³ siê ze Zbawicielem, nie bêdzie podatny na wp³yw
b³êdnej nauki.
Przes³aniem Listu jest wiêc nie tylko ostrze¿enie przed
niebezpieczeñstwem odstêpstwa, ale tak¿e wskazanie jedynie pewnej
obrony – wzrastania w poznaniu Jezusa Chrystusa.
Kluczowym wierszem ca³ego Listu jest jego koñcowy werset: „Wzrastajcie w ³asce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Jemu niech bêdzie chwa³a teraz i po wieczne
czasy”.
Plan Listu
I. Wzrastanie w poznaniu Boga Ojca i Jezusa Chrystusa 1, 1–14
jest fundamentem kszta³towania charakteru chrzeœcijanina
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II. S³owa Pisma Œwiêtego s¹ Ÿród³em w³aœciwej wiedzy o Bogu
1, 15–21
III. B³êdnej nauce trzeba siê przeciwstawiæ 2, 1–22
IV. Koœció³ powinien ¿yæ oczekiwaniem na powtórne 3, 1–4
przyjœcie Jezusa Chrystusa
V. Bóg kszta³tuje swoim S³owem dzieje œwiata 3, 5–13
1. w przesz³oœci 5–6
2. w obecnym czasie 7–12
3. w czasie przysz³ym 13
VI. Celem ¿ycia chrzeœcijanina jest wzrastanie w poznaniu
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa 3, 14–18
List od korespondenta z Polski po³udniowej

Dziêkujê za list, który mnie oœmieli³ do napisania. Dziêkujê za
¿yczenia i modlitwê. Moja œmiertelna choroba mo¿e przerwaæ moje
¿ycie nagle, dlatego chcê ten czas wykorzystaæ dla wzbogacenia i
doskonalenia ¿ycia duchowego. Pragnê zrozumieæ prawdê zapisan¹
w Biblii, wnikliwie analizuj¹c zapisy i rozmyœlaj¹c o treœciach w niej
zawartych. Czytanie Biblii sprawia mi najwiêksz¹ trudnoœæ, nie
wiem, gdzie mo¿na dostaæ audio Bibliê? Nurtuj¹ mnie pytania: Czy
jestem dzieckiem Boga? Czy jestem stworzony na podobieñstwo
Boga? I wiele innych pytañ. Pomó¿cie mi znaleŸæ na nie odpowiedzi.

Pracê nasz¹ mo¿na wspieraæ modlitw¹
oraz finansowa 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 Abdiasza
Autor
W jêzyku hebrajskim imiê Abdiasz znaczy „czciciel Jahwe”
lub „s³uga Jahwe”.
I to w³aœciwie wszystko, co wiemy o tym proroku. Jest on jednym z
czterech „proroków mniejszych”, o których nie mamy ¿adnych dodatkowych informacji, poza imieniem i zapewnieniem, ¿e otrzymali
wizjê prorock¹ od Pana (trzej pozostali to: Habakuk, Aggeusz i Malachiasz). S³yszymy wiêc g³os Abdiasza, wo³aj¹cego w imieniu Boga,
ale o nim samym wiemy bardzo niewiele. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e
prowadzi³ ¿ycie na miarê swego imienia; by³ s³ug¹ Boga i pozostawa³
w cieniu, w ukryciu, nie wysuwa³ siê do przodu; celem i sensem jego
¿ycia by³o wskazywanie na Boga. Rodowód czy ¿yciorys s³ugi nie
jest istotny, wa¿ne jest, jak wykona³ zadanie zlecone mu przez Pana.
Wol¹ Boga by³o, byœmy poznali jedynie imiê Abdiasza i ws³uchali siê
w poselstwo, które nam przekaza³. Jest to poselstwo krótkie, ale
bardzo wa¿ne, zawieraj¹ce wielki potencja³ prorockich treœci.
Poselstwo
S³owa Abdiasza zapisane s¹ w zaledwie 21 wierszach, jest to
najkrótsza ksiêga Starego Testamentu. Napisana jest piêknym jêzykiem poetyckim, nosi tytu³ „Widzenie Abdiasza”. Jej treœæ stanowi
g³ównie potêpienie zbrodni Edomitów, pope³nionych wobec bratniego narodu izraelskiego. Edomici, potomkowie Ezawa, bliŸniaczego
brata Jakuba, stanêli po stronie wrogów Izraela i brali udzia³ w pustoszeniu Ziemi Œwiêtej i Jerozolimy. Abdiasz, formu³uj¹c napomnienia
i groŸby przeciwko Edomowi, kieruje siê nie pragnieniem zemsty, ale
g³êbokim poczuciem sprawiedliwoœci. Edomici podeptali bowiem
fundamentalne prawa cz³owieka, wystêpuj¹c przeciwko bratniemu
ludowi izraelskiemu. Prorok zapowiada wiêc, ¿e Pan powstanie
przeciwko Edomowi nie tylko jako opiekun Izraela, ale przede
wszystkim jako stró¿ prawa moralnego, poci¹gaj¹cy do odpowie21
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dzialnoœci wszystkie narody. Abdiasz podkreœla, ¿e istnieje prawo
naturalne, wpisane w sumienia wszystkich ludzi i ta idea uniwersalizmu etycznego jest cennym wk³adem proroka w rozwój nauki Starego Testamentu.
Ksiêga Abdiasza zawiera równie¿ zapowiedŸ ostatecznego
triumfu Królestwa Bo¿ego.
W czasach mesjañskich za³o¿one zostanie „królestwo dla Pana” na
Syjonie. Zwyciêski Syjon bêdzie niejako uosobieniem triumfu Mesjasza.
Poselstwo Abdiasza mo¿na wiêc podzieliæ na dwie czêœci:
1. Potêpienie zbrodni Edomu i zapowiedŸ jego upadku
wiersze 1–15
2. Odrodzenie Izraela i za³o¿enie Królestwa Bo¿ego
wiersze 16–21
Czas
Co do czasu dzia³alnoœci Abdiasza istniej¹ dwie mo¿liwoœci.
Jego wyst¹pienie mog³o mieæ miejsce bardzo wczeœnie, w IX wieku
przed Chrystusem, lub znacznie póŸniej, w VI wieku p.n.e., oko³o
roku 587, kiedy to Nabuchodonozor, król babiloñski, zburzy³ Jerozolimê. Przyjêcie tej drugiej mo¿liwoœci oznacza³oby, ¿e dzia³alnoœæ
Abdiasza nale¿y datowaæ na czasy wspó³czesne Jeremiaszowi. Kluczem do rozwik³ania zagadki wydaje siê byæ wypowiedŸ zapisana w
18 w. ksiêgi: „W dniu, gdy stan¹³eœ przeciwko niemu, w dniu, gdy
wrogowie w niewolê brali jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w
jego bramy i o Jerozolimê los rzucali – tak¿e ty by³eœ jak jeden z
nich”. Jeœli przyjmiemy, ¿e nie chodzi tu o zburzenie Jerozolimy w
587 r. p.n.e. przez Nabuchodonozora, lecz spustoszenie miasta za
rz¹dów króla Jorama (852–841, por. II Król. 8, 16–26), wtedy sk³onimy siê ku wczeœniejszemu datowaniu wyst¹pienia Abdiasza. Zwolennicy tej opcji podkreœlaj¹ fakt, i¿ Abdiasz nie wspomina o zburzeniu œwi¹tyni jerozolimskiej, co przemawia za koncepcj¹, ¿e prorok
mówi o wczeœniejszym spustoszeniu, a nie o upadku Jerozolimy. Tak
wiêc dzia³alnoœæ proroka Abdiasza mia³a miejsce b¹dŸ w VI wieku
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p.n.e., na krótko przed ca³kowitym upadkiem pañstwa ¿ydowskiego
podzielonego na dwa królestwa, izraelskie i judzkie, b¹dŸ znacznie
wczeœniej, oko³o po³owy IX wieku przed Chrystusem.
List od korespondenta z Polski centralnej

Dziœ otrzyma³em od Was list i od razu odpisujê! Chêtnie otrzymujê
listy tu w wiêzieniu, zw³aszcza z literatur¹. Tu w wiêzieniu odwiedza
nas co niedzielê Pastor. Du¿o w ¿yciu narozrabia³em. Obecnie mam
40 lat. Pochodzê z ma³ej miejscowoœci. Nie ukoñczy³em wielu szkó³.
Szybko zakoñczy³em naukê i zacz¹³em pracowaæ jako krawiec.
Zarabia³em du¿e pieni¹dze i mia³em wiele kobiet. Szybko pojawi³o
siê dziecko i œlub z przymusu. Szybko te¿ siê rozwiod³em i nied³ugo
musia³em ponownie siê o¿eniæ (znów dziecko). Moja ¿ona by³a
œwiadkiem Jehowy, wiêc zacz¹³em siê zag³êbiaæ w ich nauczania.
Rozwiod³em siê ponownie. Wyjecha³em do Warszawy i ponownie
du¿e pieni¹dze, dziewczyny. Bóg mnie uchroni³ od pope³nienia
morderstwa, ale wszystkie inne z³e czyny pope³nia³em. Mia³em ju¿
wszystkiego doœæ. Znajoma opowiedzia³a mi o Jezusie. Wyjecha³em
do Cieszyna siê leczyæ, by³a zmiana, czu³em siê wspaniale. Ale po
powrocie do normalnego ¿ycia znów wróci³em do na³ogów i
przestêpczego ¿ycia i pierwszy raz trafi³em do wiêzienia. W koñcu
naprawdê przyj¹³em Jezusa do mojego ¿ycia. Bóg pokaza³ mi, jaki
ma dla mnie wspania³y plan, co dla mnie zrobi³ na krzy¿u. Jednak w
2010 r. s¹d siê o mnie upomnia³ i wróci³em do wiêzienia, tu jestem i tu
g³oszê Ewangeliê. Od 4 lat nie pijê, Bóg mnie uwolni³. Chcê nadal
zmieniaæ swoje ¿ycie!
Powierz Panu drogê swoj¹, Zaufaj mu, a On wszystko
dobrze uczyni. Wyniesie jak œwiat³o sprawiedliwoœæ twoj¹,
A prawo twoje jak s³oñce w po³udnie.
Psalm 37, 5-6
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Ksiêga Jonasza
Autor
Jonasz jest postaci¹ historyczn¹. Wzmiankê o tym proroku
znajdujemy w II Ksiêdze Królewskiej (14, 23–25): „W piêtnastym
roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, obj¹³ w³adzê królewsk¹ w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a
panowa³ czterdzieœci jeden lat. A czyni³ to, co z³e w oczach Pana, nie
odst¹pi³ od ¿adnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on
wci¹gn¹³ Izraela. Lecz przywróci³ Izraelowi granice ci¹gn¹ce siê od
wejœcia do Chamat a¿ do Morza Stepowego, zgodnie ze s³owem Pana,
Boga izraelskiego, które wypowiedzia³ przez swojego s³ugê Jonasza,
syna Amittaja, proroka z Gat-Chefer”. Ksiêgi historyczne Starego
Testamentu informuj¹ nas wiêc, ¿e Jonasz dzia³a³ w okresie rz¹dów
izraelskiego króla Jeroboama II, ¿e by³ prorokiem, ktorego wyrocznie
znane by³y jego rodakom i ¿e by³ synem Amittaja. Tê sam¹ informacjê znajdujemy we wstêpie ksiêgi, gdzie czytamy: „Pan skierowa³ do
Jonasza, syna Amittaja, te s³owa: Wstañ, idŸ do Niniwy – wielkiego
miasta – i upomnij j¹”. Miejscowoœæ Gat-Chefer, z której pochodzi³
Jonasz, to dziœ Meszched, ok. 20 km na zachód od Tyberiady. Imiê
Jonasz znaczy w jêzyku hebrajskim „go³¹b”.
Czas
Panowanie Jeroboama II przypada³o na lata 782–753 p.n.e.
W tym okresie mia³y miejsce wydarzenia opisane w Ksiêdze Jonasza.
Z podrêczników historii wiemy, ¿e by³y to lata rozkwitu Niniwy,
wielkiego miasta asyryjskiego. Zosta³o ono zburzone ok. 606 roku
p.n.e. W czasach wspó³czesnych Herodotowi, wybitnemu historykowi greckiemu, miasto, za³o¿one przez Nimroda, ju¿ nie istnia³o.
Zachowa³y siê jedynie ruiny potê¿nych murów obronnych tej staro¿ytnej twierdzy. Tak wiêc relacja Jonasza pochodzi z pierwszej
po³owy VIII wieku przed Chrystusem, choæ mo¿liwe, ¿e w ostatecznym kszta³cie Ksiêga Jonasza zosta³a zredagowana w okresie
24

KSIÊGA JONASZA
póŸniejszym.
Przes³anie
W odró¿nieniu od innych ksi¹g prorockich Ksiêga Jonasza
nie zawiera ¿adnych mów, upomnieñ i wyroczni. Jest opowieœci¹ o
proroku, który najpierw chce uciekaæ na koniec œwiata, by uwolniæ
siê od powierzonej mu przez Boga misji, a potem, gdy w wyniku
nadzwyczajnych wydarzeñ spe³nia wreszcie Bo¿e pos³annictwo w
Niniwie i ogl¹da niespodziewane rezultaty swej misji, czuje ¿al do
Boga i czyni mu wyrzuty, ¿e nie zes³a³ zapowiedzianej kary. Pan
poucza wtedy proroka, ¿e jego postawa jest pe³na uprzedzeñ i
egoizmu, i zadaje Jonaszowi pytanie: „Czy¿ Ja nie powinienem mieæ
litoœci nad Niniw¹, wielkim miastem, gdzie znajduje siê wiêcej ni¿
sto dwadzieœcia tysiêcy ludzi (...) a nadto mnóstwo zwierz¹t?” (4, 11).
Ksiêga Jonasza uczy wiêc o egoizmie cz³owieka i wspania³omyœlnoœci Boga, uczy o wielkim mi³osierdziu Pana, który czeka na
prawdziw¹ pokutê, upamiêtanie siê ludzi, by móc im przebaczyæ.
Stwórca pragnie obj¹æ sw¹ ³ask¹, sw¹ mi³oœci¹, wszystkich ludzi,
wszystkie narody – ta myœl jest bliska przes³aniu Ewangelii. Sam
Jezus postawi³ Niniwê za przyk³ad nawrócenia, zwracaj¹c siê do
s³uchaj¹cych go ludzi w s³owach: „Mê¿owie z Niniwy stan¹ na s¹dzie
wraz z tym pokoleniem (...), gdy¿ na skutek zwiastowania Jonasza
pokutowali...” (£k 11, 32). A cud przebywania Jonasza we wnêtrznoœciach ryby (dos³ownie „wielkiego stworzenia morskiego”) przez
trzy dni i trzy noce Chrystus uzna³ za typ (zapowiedŸ) swego
zmartwychwstania: „Pokolenie z³e i cudzo³o¿ne znaku ¿¹da, ale nie
otrzyma innego znaku jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak
Jonasz by³ w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn
Cz³owieczy bêdzie w ³onie ziemi trzy dni i trzy noce” (Mt 12, 39–40).
Piêkna opowieœæ Ksiêgi Jonasza, uznawana za per³ê literatury Starego Testamentu, niesie treœci nieprzemijaj¹ce, wielkie, wa¿ne tak¿e
dla nas, dzisiaj.
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Tematyka
Prawdy zawarte w prorockiej Ksiêdze Jonasza mo¿na podzieliæ na szeœæ zasadniczych myœli:
1) Ksiêga Jonasza w obrazowy sposób ukazuje, zapowiada
zmartwychwstanie Mesjasza-Zbawiciela. Wszystkie prawdy Ewangelii s¹ w symboliczny lub dos³owny sposób zapowiedziane w ksiêgach Starego Testamentu. Na przyk³ad Ksiêga Wyjœcia (Exodus)
zapowiada wyzwolenie ludu nowego przymierza z niewoli grzechu,
Ksiêga Rut czy Pieœñ nad pieœniami ukazuj¹ g³êbiê, moc i piêkno
Bo¿ej mi³oœci. Podobnie w Ksiêdze Jonasza zawarty jest obraz
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
2) Ksiêga Jonasza uczy nas, ¿e zbawienia nie uzyskuje siê
dziêki dobrym uczynkom, ale dziêki wierze, prowadz¹cej do
upamiêtania. Piêkna opowieœæ o Jonaszu czytana jest przez ortodoksyjnych ¯ydów w czasie œwiêta Jom Kippur, czyli „Dnia Pojednania”. Droga do pojednania z Bogiem prowadzi nie przez wysi³ki
w³asne, ale poprzez przyjêcie Bo¿ego dzie³a zbawienia dokonanego
przez odkupieñcz¹ ofiarê Pana i Zbawiciela. Jedno z najwa¿niejszych
stwierdzeñ ksiêgi znajdujemy w 10 wierszu 2 rozdzia³u, gdzie czytamy: „Z³o¿ê Tobie ofiarê z g³oœnym dziêkczynieniem, spe³niê to, co
œlubowa³em; zbawienie jest u Pana”.
3) Trzeci¹ wielk¹ myœl ksiêgi stanowi prawda, i¿ Bo¿e
mi³osierdzie nie jest ograniczone, nie jest uzale¿nione od ludzkich
przeszkód. Jonasz odmówi³ pójœcia do Niniwy, ale Bóg sprawi³, ¿e
prorok i tak dotar³ do tego miasta i jednak og³osi³ jego mieszkañcom
Bo¿e ostrze¿enie. Ci upamiêtali siê, pokutowali z powodu swoich
grzechów i dziêki Bo¿emu zmi³owaniu, mi³osierdziu zostali ocaleni.
4) Czwarta prawda, nios¹ca otuchê i nadziejê ka¿demu z nas,
to prawda, i¿ Bóg nie odrzuca tych, którzy okazuj¹ Mu niewiernoœæ,
niepos³uszeñstwo. Jonasz opiera³ siê Bogu, by³ zbuntowany, niepos³uszny, Bóg jednak nie zrezygnowa³ z niego, cierpliwie go
prowadzi³, doœwiadcza³, poucza³. Podobnie Pan postêpuje wzglêdem
nas, poniewa¿ nas kocha i pragnie nas ocaliæ, zbawiæ.
5) Myœl pi¹ta dotyczy nauki o niezmiennej dobroci i
26
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Kraj: .......................................

W miarê mo¿liwoœci postaramy siê
odpowiedzieæ na ka¿dy list i kontynuowaæ nawi¹zan¹ w ten sposób
relacjê.
Na ¿yczenie wysy³amy bezp³atnie
Nowy Testament, literaturê chrzeœcijañsk¹ oraz kasety z nagraniami.
Prosimy o do³¹czenie nastêpuj¹cych informacji o sobie:

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

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?

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

Kochani S³uchacze TWR,

Chrzeœcijañskie „Impuls” Trans World Radio Polska w celach zwi¹zanych z korespondencj¹

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

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie

Jêzyki, w których nadawana jest
„Wêdrówka przez Bibliê”:

Zdaj siê w milczeniu na Pana i z³ó¿ w nim nadziejê.
Nie gniewaj siê na tego, któremu siê szczêœci,
Na cz³owieka, który knuje z³e zamiary!
Zaprzestañ gniewu i zaniechaj zapalczywoœci!
Nie gniewaj siê, gdy¿ to wiedzie do z³ego...
Bo niegodziwcy bêd¹ wytêpieni,
Ci zaœ, którzy pok³adaj¹ nadziejê w Panu,
odziedzicz¹ ziemiê.

Listy od s³uchaczy
z Polski centralnej
i po³udniowo - wschodniej
Witam was bardzo serdecznie.
Adres redakcji otrzyma³em od
kolegi. Nawróci³em siê na
spotkaniu Gedeonitów u nas w
wiêzieniu. Wtedy zrozumia³em, jak
wielkie mam szczêœcie, ¿e
pozna³em Jezusa i zrozumia³em,
jak¹ ofiarê za mnie poniós³ na
krzy¿u. Chodzê na 2-letnie studium
Biblijne. Dziêkujê Bogu za mojego
przyjaciela, który g³osi³ mi
Ewangeliê. Znamy siê ju¿ 20 lat i
teraz w 80% rozmawiamy tylko o
Bogu. Bardzo chcê mieæ kontakt z
chrzeœcijanami, wiêc liczê, ¿e bêdê
móg³ z Wami korespondowaæ!

Psalm 37, 7-9

Dziêkujê bardzo za list. Bardzo
mnie ucieszy³. Byæ mo¿e bêdê
warunkowo zwolniona, ale na
decyzjê jeszcze muszê poczekaæ.
Cieszê siê z piêkna przyrody.
Ogl¹dam piêkno stworzenia i
wyciszam siê. Dziêkujê Bogu za tak
piêkne stworzenie. Czêsto nie mogê
poradziæ sobie z myœlami, u¿alam
siê nad sob¹, ale modlitwa mi
pomaga. Dziêkujê, ¿e mogê
z Wami korespondowaæ.
Czekam na Wasz kolejny list.
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³askawoœci Boga. Nie jest prawd¹, ¿e Bóg Starego Testamentu jest
okrutny i mœciwy, i ¿e dopiero w Nowym Testamencie objawia siê
nam jako pe³en mi³oœci i dobroci Pan-Zbawiciel. Pos³uchajmy wyznania proroka Jonasza, który modli³ siê (4, 2): „Panie, (...) postanowi³em uciec do Tarszisz, bo wiem, ¿eœ Ty jest Bóg ³agodny i
mi³osierny, cierpliwy i pe³en ³askawoœci, lituj¹cy siê nad niedol¹
cz³owieka”.
6) Szósta wa¿na nauka zawarta w przes³aniu Ksiêgi Jonasza
to prawda o Bogu jako Stwórcy i Panu wszystkich narodów.
Powo³uj¹c Abrahama Bóg niejako powiedzia³:
„Z powodu powszechnego grzechu i zepsucia ludzkiej rodziny
wybieram jednego cz³owieka, ojca jednego narodu, z którego wywiodê Zbawiciela, Odkupiciela dla wszystkich ludów, plemion,
jêzyków”. Aposto³ Pawe³ napisa³ w Liœcie do Rzymian: „Czy Bóg jest
Bogiem tylko ¯ydów? Czy nie pogan tak¿e? Tak jest, i pogan” (3, 29).
Bo¿e zbawcze plany obejmuj¹ ca³¹ ludzkoœæ, wszystkie narody.
Skoro Bóg pos³a³ swego proroka do mieszkañców Niniwy, Asyryjczyków, wrogich Izraelitom, pogr¹¿onych w niemoralnoœci i ba³wochwalstwie, znaczy to, ¿e zawsze i wszêdzie pragnie ratowaæ grzeszników niezale¿nie od narodowoœci, koloru skóry czy p³ci. Dowodz¹ tego np. losy Amorytki Rachab, nierz¹dnicy z Jerycha, czy losy
Moabitki Rut, prababki Dawida. Dowodzi tego tak¿e historia opowiedziana przez proroka Jonasza.

Bo nie pos³a³ Bóg Syna na œwiat, aby s¹dzi³ œwiat,
lecz aby œwiat by³ przez niego zbawiony.
Kto wierzy w niego, nie bêdzie s¹dzony;
kto zaœ nie wierzy, ju¿ jest os¹dzony dlatego,
¿e nie uwierzy³ w imiê jednorodzonego Syna Bo¿ego.

Ew. Jana 3, 17-18
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Pierwszy List Jana
W koñcowej czêœci Nowego Testamentu zamieszczone s¹
trzy listy Jana Aposto³a. Pierwszy z nich, najd³u¿szy, nie ma
w³aœciwie formy listu. Brak w nim adresu, pozdrowieñ oraz imienia
autora. Pismo to faktycznie jest jednak listem, na co wskazuj¹ takie
zwroty, jak: „piszê wam to” oraz nazywanie czytelników „dzieæmi”.
Œwiadczy to o bardzo osobistym, bliskim stosunku autora do czytelników.
Wydaje siê, ¿e aposto³ Jan nie przywi¹zywa³ takiej wagi do
formy swoich pism, adresowanych do wspó³czesnych sobie chrzeœcijan, jak aposto³ Pawe³, który swoim listom nadawa³ kszta³t typowy
dla ówczesnej korespondencji.
Nie tylko forma, ale przede wszystkim styl i szata jêzykowa
Pierwszego Listu Jana s¹ ca³kiem odmienne, ni¿ w przypadku pism
Paw³a czy Piotra. Analiza stylu i treœci Pierwszego Listu Jana i Ewangelii wg œw. Jana wykazuje, ¿e autorem tych pism jest ta sama osoba:
aposto³ Jan, uczeñ Jezusa.
Autor
Istnieje kilka dowodów na to, ¿e autorem I Listu Jana i Ewangelii jest aposto³ Jan. Z prologu Listu dowiadujemy siê, ¿e jego autor
by³ naocznym œwiadkiem ¿ycia i nauki Jezusa Chrystusa. Czwarta
ewangelia i I List Jana zosta³y bez w¹tpienia napisane przez tego
samego autora. Dowodzi tego analiza zarówno stylu, s³ownictwa, jak
i treœci, tematyki listu i Ewangelii Janowej. Autorstwo Janowe potwierdzaj¹ tak¿e dokumenty historyczne pierwszych wieków – œwiadectwa Ireneusza, Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Euzebiusza.
Ka¿dy uwa¿ny czytelnik Biblii szybko zauwa¿y, ¿e Jan ma
swój odrêbny styl pisania. Jan pisze zupe³nie inaczej, ni¿ Pawe³, Piotr
czy Jakub. Aposto³ Pawe³ omawia w swoich listach kolejne tematy,
poœwiêca im poszczególne rozdzia³y. Natomiast Jan pisze w inny spo30
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sób. Wci¹¿ na nowo powtarza kilka podstawowych, najistotniejszych
prawd, jak gdyby pragn¹³ je naœwietliæ z ró¿nych stron.
Pawe³ zawsze uzasadnia i objaœnia swoje wypowiedzi.
Natomiast Jan formu³uje proste, krótkie zdania, przedstawiaj¹c w
nich najwa¿niejsze prawdy, i w³aœciwie pozostawia je bez komentarza, uwa¿aj¹c, ¿e s¹ one tak oczywiste, ¿e nie trzeba ich dodatkowo
t³umaczyæ. Czasem jêzyk Jana jest dosadny, szorstki, przy czym zdania same w sobie s¹ ³atwo zrozumia³e i wyra¿one prostymi s³owami.
Przez to czytelnik pism Janowych zostaje zmuszony do zajêcia stanowiska wobec przedstawionej prawdy i zdecydowania, co dana prawda oznacza dla niego i dla jego ¿ycia.
Okolicznoœci napisania Listu
Listy Jana Aposto³a nale¿¹ do najpóŸniejszych pism Nowego
Testamentu. Ich powstanie datuje siê na koniec I wieku n.e. Zgodnie z
tradycj¹ ostatnie dziesi¹tki lat swego ¿ycia Jan spêdzi³ w Efezie. I tam
najprawdopodobniej powsta³y pisma Janowe. Aposto³ Jan ¿y³ znacznie d³u¿ej ni¿ pozostali aposto³owie. Jego brat, Jakub, zgin¹³ mêczeñsk¹ œmierci¹ w pierwszych latach istnienia Koœcio³a, bardzo
wczeœnie zgin¹³ tak¿e Piotr. Z trójki najbli¿szych Jezusowi uczniów –
tych, których Jezus wyró¿nia³ w szczególnych okolicznoœciach –
wœród ¿ywych pozosta³ tylko Jan. Sêdziwy aposto³ cieszy³ siê ogromnym autorytetem wœród wspó³czesnych sobie chrzeœcijan
wczesnego Koœcio³a. Nazywano go „starym” lub „najstarszym”,
zwano go te¿ „aposto³em mi³oœci”, gdy¿ stale podkreœla³, ¿e najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w ¿yciu chrzeœcijanina jest mi³oœæ.
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e po œmierci takich autorytetów jak
Jakub, Piotr i Pawe³ w³aœnie do Jana zwracano siê z proœb¹ o rozstrzygniêcie ró¿nych sporów religijnych. Kwestionowano wtedy m.in.
bóstwo Chrystusa, pojawia³y siê np. nauki, ¿e Jezus by³ tylko wyj¹tkowym cz³owiekiem, na którego w czasie chrztu zst¹pi³ z nieba
duchowy Chrystus w postaci go³êbicy, który pozosta³ w Nim do czasu
konania na krzy¿u. Najbardziej niebezpieczne by³y jednak nauki
gnostyków, którzy uwa¿ali, ¿e Jezus nie by³ prawdziwie cz³owie31
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kiem. Twierdzili bowiem, ¿e wszelkie cia³o, wszystko, co nale¿y do
œwiata materii, jest z³e. St¹d kwestionowali rzeczywiste cz³owieczeñstwo Jezusa.
Jan zarówno w zapisanej przez siebie Ewangelii, jak i w
swoich listach prostuje b³êdne nauki. Podkreœla cz³owieczeñstwo, jak
równie¿ boskoœæ Jezusa. Pragnie utwierdziæ bliskich sobie ludzi w
wierze w Jezusa jako Syna Bo¿ego i Syna Cz³owieczego. Wzywa
wszystkich wierz¹cych do trwania w ¿ywej ³¹cznoœci z Panem, tak,
by pomna¿a³a siê w ich sercach mi³oœæ: mi³oœæ do Boga i mi³oœæ do
bliŸniego.
Tematyka Listu
Jan porusza w swoim pierwszym liœcie apostolskim
fundamentalne, najistotniejsze kwestie wiary chrzeœcijañskiej. Nie
czyni tego w sposób systematyczny, jednolity, ale rysuje przed naszymi oczami jak gdyby obraz z „lotu ptaka”. Skupia nasz wzrok na
najistotniejszych prawdach, które kilkakrotnie powracaj¹ w jego
liœcie, a z których najwa¿niejsze to te, i¿ Bóg jest œwiat³oœci¹, sprawiedliwoœci¹, ¿yciem, prawd¹ i przede wszystkim mi³oœci¹.
Pierwszy List Jana zapewnia nas, ¿e gdy trwamy w mi³oœci
Bo¿ej, jesteœmy z³¹czeni z Bogiem Ojcem i Synem oraz z bliŸnimi w
sposób cudowny, nierozerwalny. Mi³oœæ Boga, manifestuj¹ca siê
najpe³niej w osobie Jezusa Chrystusa, który umar³ na krzy¿u jako
ofiara przeb³agalna za nasze grzechy, ta wspania³a, potê¿na mi³oœæ
czyni nas Bo¿ymi dzieæmi, dziedzicami wiecznego ¿ycia.
Wiara w Jezusa Chrystusa wprowadza nas w rzeczywistoœæ
Bo¿ej rodziny, przynosi nam przebaczenie grzechów i pewnoœæ
zbawienia.
Podzia³ Listu
Pierwszy List Jana mo¿na podzieliæ na trzy zasadnicze
czêœci, z których ka¿da podkreœla jedn¹ fundamentaln¹ prawdê – ¿e
Bóg jest Œwiat³em, Mi³oœci¹ i ¯yciem.
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I. Bóg jest Œwiat³em 1, 1–2, 2
1. Prolog 1, 1–2
2. Jak Bo¿e dzieci mog¹ ¿yæ w spo³ecznoœci z Bogiem:
a) poprzez „chodzenie w œwietle”, którym jest Bóg 1, 3–7
b) dziêki wyznawaniu swoich grzechów 1, 8–10
c) dziêki wstawiennictwu Jezusa Chrystusa 2, 1–2
II. Bóg jest Mi³oœci¹ 2, 3–4, 21
1. Bo¿e dzieci mog¹ trwaæ w spo³ecznoœci braterskiej 2,3–14
(poprzez „chodzenie w mi³oœci”)
2. Dzieci Bo¿e nie mog¹ „mi³owaæ œwiata” 2, 15–28
3. Dzieci Bo¿e mog¹ pog³êbiaæ jednoœæ
a) dziêki przyjmowaniu Ojcowskiej mi³oœci Boga 2, 29–3,3
b) dziêki darowanej im „nowej naturze” 3, 4–24
c) gdy unikaj¹ b³êdnych nauczycieli 4, 1–6
d) gdy trwaj¹ w mi³oœci Bo¿ej 4, 7–21
III. Bóg jest ¯ y c i e m
1. Zwyciêstwo nad œwiatem 5, 1–5
2. Pewnoœæ zbawienia 5, 6–21
List od korespondenta z Polski po³udniowej

Serdecznie Was pozdrawiam. Ju¿ myœla³em, ¿e list od Was nie
dojdzie. Ostatnio w wiêzieniu mieliœmy wizytê anglojêzycznego
chóru. Piêknie œpiewali, ale niestety nie mogliœmy z nimi
porozmawiaæ. Szkoda. Brakuje mi kogoœ, z kim móg³bym pisaæ po
angielsku. W³aœnie jestem w trakcie egzaminów. Nie jest Ÿle, idzie mi
ca³kiem dobrze. Skoñczy³em 40 lat i zastanawiam siê nad ¿yciem.
Pewnie za drugie tyle powiem, ¿e by³em m³ody i g³upoty
wygadywa³em. Bóg uzdrowi³ mnie z astmy – po 26 latach choroby.
Nareszcie mogê biegaæ i nie mêczê siê. Ponadto nawróci³a siê mama
mojego kolegi w wiêzieniu. Chwa³a Panu!
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Ksiæga Micheasza
Autor
Micheasz to popularne imiê hebrajskie (Mikajah). Znaczy
ono: „Kto jest jak Jahwe?”. Imiê to pojawia siê na kartach Biblii
wielokrotnie, np. w I Ksiêdze Królewskiej czytamy o Micheaszu,
który ¿y³ i prorokowa³ w czasie, gdy dzia³a³ w Izraelu uczeñ Eliasza,
Elizeusz, a w³adzê sprawowali król izraelski Achab i król judzki
Jehoszafat. Prorok o imieniu Micheasz zapowiedzia³ wtedy klêskê
króla Achaba (I Król. 22, 8–40). Dzia³o siê to w po³owie IX wieku
przed Chrystusem. Nie jest to wiêc ta sama postaæ co Micheasz –
autor ksiêgi ST, jeden z dwunastu proroków „mniejszych”.
Ten Micheasz ¿y³ i dzia³a³ znacznie póŸniej, za panowania królów
judzkich Jotama, Achaza i Hiskiasza (Ezechiasza), a wiêc w drugiej
po³owie VIII wieku p.n.e. Dane te podaje sam prorok w tytule swej
ksiêgi, gdzie zamieszczona jest równie¿ informacja, ¿e pochodzi³ on
z Moreszet, ma³ej miejscowoœci judzkiej le¿¹cej ok. 30 km na
po³udniowy-zachód od Jerozolimy. Pamiêtajmy wiêc, ¿e autorem
biblijnej ksiêgi prorockiej jest ten w³aœnie Michesz, pochodz¹cy z
Moreszet, dzia³aj¹cy pod koniec VIII wieku przed Chrystusem.
Jak wiemy, za panowania króla Hiskiasza dzia³a³ tak¿e
prorok Izajasz, który zapowiedzia³ choruj¹cemu powa¿nie królowi,
¿e jego ¿ycie zostanie przed³u¿one o 15 lat (II Król. 20, 1–6).
Micheasz by³ wiêc wspó³czesny Izajaszowi, natomiast dzia³a³ nieco
póŸniej ni¿ Amos i Ozeasz.
Czas i okolicznoœci powstania ksiêgi
Micheasz prorokowa³ na krótko przed upadkiem pó³nocnego
krolestwa izraelskiego. Prorok pochodzi³ z królestwa judzkiego, ale
ju¿ we wstêpie ksiêgi czytamy, ¿e jego proroctwa dotycz¹ tego, co
Bóg mu objawi³ zarówno o Jerozolimie, jak i Samarii. Samaria by³a
stolic¹ pañstwa pó³nocnego i to w³aœnie ona upad³a pierwsza, podbita
przez woska asyryjskie w 721 r. p.n.e.
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Ca³e królestwo pó³nocne zosta³o zniewolone przez Asyriê. Natomiast
oblê¿enie i zburzenie Jerozolimy nast¹pi³o póltora wieku póŸniej, w
latach 587/586 przed Chrystusem, za dni proroka Jeremiasza. Znamienne jest to, ¿e wspó³czeœni Jeremiasza znali i cytowali proroctwa
Micheasza o Jerozolimie. W Ksiêdze Jeremiasza (26, 17–18) czytamy: „Powstali mê¿owie spoœród starszych kraju i tak rzekli do ca³ego
zgromadzenia: Micheasz z Moreszet prorokowa³ w czasach Hiskiasza, króla judzkiego: Tak mówi Pan Zastêpów: Syjon bêdzie zorany
jak pole i Jeruzalem zamieni siê w gruzy, a góra domu Pañskiego w
lesiste wzgórza”. Wp³yw proroctw Micheasza by³ wiêc d³ugotrwa³y,
jego wypowiedzi by³y przekazywane z pokolenia na pokolenie i przypominane w chwili, gdy siê wype³nia³y.
Poselstwo ksiêgi
Wielu czytelników Biblii uwa¿a Micheasza za najwa¿niejszego i najciekawszego autora spoœród dwunastu proroków „mniejszych”. Poselstwo, które przekaza³, nazywa siê czasem „miniatur¹
Ksiêgi Izajasza”. Rzeczywiœcie, pomiêdzy niektórymi wypowiedziami Izajasza i Micheasza wystêpuje znacz¹ce podobieñstwo.
Prorocy ¿yli i tworzyli w tym samym czasie, zapowiadali te same
wydarzenia, jest prawdopodobne, ¿e znali siê i przyjaŸnili, nie dziwi
wiêc fakt, ¿e ich wypowiedzi wykazuj¹ podobieñstwo i wzajemnie
siê uzupe³niaj¹.
Proroctwa Micheasza cechuj¹ siê wielk¹ obrazowoœci¹ i
literackim piêknem. Micheasz pos³uguje siê wieloma porywaj¹cymi
metaforami, u¿ywa przenoœni prostych, obrazowych, odpowiadaj¹cych œrodowisku wiejskiemu, z którego pochodzi³. Jego wypowiedzi
s¹ ¿ywe, konkretne, œmia³e, po³¹czone z jasnoœci¹ wizji i wielk¹
uczuciowoœci¹. Wiele fragmentów proroctw Micheasza jest znanych
w krêgach chrzeœcijañskich, choæ czêsto chrzeœcijanie nie s¹
œwiadomi, ¿e dobrze znane im s³owa pochodz¹ z Ksiêgi Micheasza.
Na przyk³ad wypowiedŸ proroka wo³aj¹cego w imieniu Pana „Ludu
mój, có¿em ci uczyni³? Czym ci siê uprzykrzy³em” to wypowiedŸ
cytowana w liturgii wielkopi¹tkowej koœcio³ów zarówno katolickich,
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jak i protestanckich. Powszechnie znane jest tak¿e bardzo wa¿ne
proroctwo Micheasza, nie zawsze z nim kojarzone: „A ty, Betlejem
Efrata, najmniejsze jesteœ wœród plemion judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który bêdzie w³ada³ w Izraelu, a pochodzenie Jego od pocz¹tku, od dni wiecznoœci” (5, 1).
Przenikliwe spojrzenie Bo¿ego proroka obejmuje nie tylko
odrodzenie siê Izraela po dokonaniu siê s¹du nad nim; myœl proroka
wybiega daleko w przysz³oœæ, ku czasom mesjañskim. Micheasz
zapowiada nadejœcie wspania³ego, pe³nego chwa³y, mesjañskiego
Królestwa i ukazuje drogê wiod¹c¹ ku zbawieniu.
Temat
Gdybyœmy próbowali okreœliæ g³ówny temat poselstwa
Micheasza po przestudiowaniu trzech pocz¹tkowych rozdzia³ów
jego ksiêgi, moglibyœmy nazwaæ Micheasza prorokiem s¹du, gdy¿ w
jego pocz¹tkowych wypowiedziach dominuj¹ groŸby i zapowiedzi
s¹du nad Izraelem. Ale cztery nastêpne rozdzia³y ksiêgi mówi¹
g³ównie o nadziei, zapowiadaj¹ zwyciêstwo Bo¿ej ³aski, rysuj¹ wizje
szczêœliwszych czasów. Nawet styl wypowiedzi proroka siê zmienia;
z pocz¹tku pe³en ¿ywych opisów staje siê spokojniejszy i obfituje w
g³êbokie refleksje.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e zasadniczo ksiêga dzieli siê na trzy
czêœci:
pierwsza - obejmuj¹ca rozdzia³y 1–3, g³osi s¹d nad Izraelem;
druga - zawarta w rozdzia³ach 4–5, ukazuje nadzieje mesjañskie;
trzecia - obejmuj¹ca rozdzia³y 6–7, wskazuje drogê zbawienia.
Znamienne jest to, ¿e Micheasz trzykrotnie wzywa:
„S³uchajcie”.
Najpierw wo³a 1, 2: „S³uchajcie, wszystkie narody!” – wzywaj¹c
wszystkich ludzi na œwiadków s¹du nad Izraelem;
potem wo³a 3,1: „S³uchajcie, ksi¹¿êta Jakuba i wodzowie domu
Izraela!” – zapowiadaj¹c, ¿e chodzi o przysz³oœæ mesjañsk¹, a na
koniec wzywa wszystkich wierz¹cych 6,1: „S³uchajcie, proszê, tego,
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co Pan powiedzia³...” – apeluj¹c do ca³ego ludu przymierza.
Najkrócej temat Ksiêgi Micheasza moglibyœmy
sformu³owaæ w formie pytania: „Któ¿ jest jak Ty, Bo¿e, w
sprawiedliwym os¹dzie i w niepojêtym, wspania³ym odkupieniu?”.
Bóg jako Sêdzia i jako Odkupiciel – te dwie wielkie prawdy o ¿ywym,
prawdziwym Bogu ukazane s¹ w Ksiêdze Micheasza jednakowo
wyraziœcie i przejmuj¹co.
Za kluczowy wiersz ksiêgi mo¿na uznaæ wypowiedŸ proroka
(7, 18): „Któ¿ jest, Bo¿e, jak Ty, który przebaczasz winê, odpuszczasz
przestêpstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na
wieki gniewu, lecz masz upodobanie w ³asce?”.
Prorok zapowiada nadejœcie Odkupiciela – Mesjasza,
opisuj¹c jego naturê (5, 3): „Bêdzie sta³ mocno i bêdzie pas³ w mocy
Pana (...) Wtedy bêd¹ mieszkaæ w spokoju, gdy¿ jego moc bêdzie
siêgaæ a¿ po krañce ziemi”; mówi tak¿e o oczyszczonej Reszcie ludu
przymierza (5, 6): „Potem bêdzie Resztka Jakuba wœród wielu ludów
jak rosa, która pochodzi od Pana, jak obfite deszcze na zieleñ...”;
prorokuje o przysz³ym królestwie mesjañskim (4, 1–2): „I stanie siê w
dniach ostatecznych, ¿e góra ze œwi¹tyni¹ Pana bêdzie staæ mocno
jako najwy¿sza z gór (...) I pójdzie wiele narodów, mówi¹c: PójdŸmy
w pielgrzymce na górê Pana (...) i bêdzie nas uczy³ swoich dróg,
abyœmy mogli chodziæ jego œcie¿kami...”.
Ksiêga Micheasza wnosi wa¿ne szczegó³y do historii
objawienia Bo¿ego. Podkreœla wszechmoc i sprawiedliwoœæ Boga, a
tak¿e Jego mi³oœæ domagaj¹c¹ siê wzajemnoœci.
A na tym polega s¹d, ¿e œwiat³oœæ przysz³a na œwiat,
lecz ludzie bardziej umi³owali ciemnoœæ, bo ich uczynki by³y z³e.
Ka¿dy bowiem, kto Ÿle czyni, nienawidzi œwiat³oœci
i nie zbli¿a siê do œwiat³oœci, aby nie ujawniono jego uczynków.
Lecz kto postêpuje zgodnie z prawd¹, d¹¿y do œwiat³oœci,
aby wysz³o na jaw, ¿e uczynki jego dokonane s¹ w Bogu.

Ew. Jana 3, 19-20
37

DRUGI I TRZECI LIST JANA

Drugi i Trzeci List Jana
Autor
Podobnie jak Pierwszy, najd³u¿szy i najlepiej znany List œw.
Jana, tak¿e dwa nastêpne listy zamieszczone w koñcowej czêœci
Nowego Testamentu pochodz¹ od Jana Aposto³a, ukochanego ucznia
Jezusa. Jan ¿y³ najd³u¿ej z grona dwunastu uczniów – aposto³ów
Jezusa i najprawdopodobniej listy te pochodz¹ z koñcowego okresu
jego ¿ycia. Pisane by³y pod koniec pierwszego wieku naszej ery.
Zgodnie z tradycj¹, Jan przebywa³ wtedy w Efezie i tam powsta³y
wszystkie jego listy.
Charakterystyka
Zarówno Drugi, jak i Trzeci List Jana jest krótki; maj¹ one
formê prywatnych listów, jakie pisano w tamtych czasach w œwiecie
rzymskim. Listy pisano na papirusach, a jedna karta papirusu mia³a
zazwyczaj wymiary dwadzieœcia na dwadzieœcia piêæ centymetrów.
Objêtoœæ Drugiego i Trzeciego Listu Jana odpowiadaj¹ w³aœnie temu
zwyk³emu formatowi papirusu.
Mimo i¿ Drugi i Trzeci List Jana maj¹ charakter listów
prywatnych, zawieraj¹ treœci wa¿ne dla ca³ego Koœcio³a, dlatego
znalaz³y siê w kanonie pism Nowego Testamentu.
Treœæ – g³ówne przes³anie
Sêdziwy Jan Aposto³ cieszy³ siê wielkim autorytetem wœród
chrzeœcijan pierwszego wieku naszej ery. By³ przecie¿ naocznym
œwiadkiem ¿ycia, œmierci i zmartwychwstania Jezusa! Nic wiêc
dziwnego, ¿e do niego udawali siê przywódcy wczesnego Koœcio³a,
by prosiæ o wyjaœnienie wa¿nych kwestii, spornych zagadnieñ.
Czasem ich proœby dotyczy³y ustosunkowania siê do b³êdnych nauk,
które ju¿ wtedy, w pierwszych dziesiêcioleciach istnienia
chrzeœcijañstwa zagra¿a³y jego jednoœci.
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Pojawia³y siê ju¿ wówczas b³êdne nauki kwestionuj¹ce Bóstwo
Chrystusa, dzia³ali ju¿ ró¿ni nauczyciele gnozy, szermuj¹cy has³ami
wy¿szego, doskonalszego poznania Boga.
Aposto³ Jan w odpowiedzi na te szkodliwe dzia³ania
przestrzega i poucza wiernych, by nie dali siê zwieœæ fa³szywym
naukom, ale by trwali przy czystej Ewangelii, ¿yj¹c zgodnie z tym, co
o ¿yciu i dziele Chrystusa przekazali im naoczni œwiadkowie –
aposto³owie Jezusa. Jan, zwany „aposto³em mi³oœci”, podkreœla w
swoich listach to, co stanowi samo „serce” poselstwa Ewangelii –
mi³oœæ Boga, objawiona w pe³ni w Jezusie Chrystusie, powinna
przemieniæ ludzkie serca i powinna zostaæ odwzajemniona. Mi³oœæ
Boga winna byæ tak¿e fundamentem mi³oœci bliŸniego. Aposto³ Jan
podkreœla to, co w Ewangelii Chrystusowej najistotniejsze: mi³oœæ
Bo¿a powinna zrodziæ mi³oœæ w naszych sercach, mi³oœæ ku Bogu i
mi³oœæ ku ludziom.
Mi³oœæ chrzeœcijanina nie mo¿e byæ jednak œlepa. Aposto³
Pawe³ pisa³ w Liœcie do Koryntian, ¿e mi³oœæ „raduje siê z prawdy”.
Aposto³ Jan tak¿e eksponuje w swoich listach tê fundamentaln¹
zasadê, wed³ug której mi³oœæ nie mo¿e staæ w sprzecznoœci z prawd¹.
Rozpoczynaj¹c swój Drugi List, Jan podkreœla, ¿e tych, do których
pisze, „mi³uje w prawdzie”. Dalej wyra¿a swoj¹ radoœæ, ¿e wœród
adresatów jego listu s¹ ci, którzy „postêpuj¹ wed³ug prawdy”, a
dos³ownie – „chodz¹ w prawdzie”. W Trzecim Liœcie, w którym
aposto³ wskazuje wszystkim przyk³ad brata o imieniu Demetriusz,
podkreœla: „O Demetriuszu wszyscy dobrze œwiadcz¹, a nawet sama
prawda”.
W Jezusie Chrystusie objawiona jest zarówno Bo¿a mi³oœæ,
jak i Bo¿a prawda. Jan podkreœla w swoich listach, ¿e niemo¿liwe jest
mi³owanie Boga i bliŸnich wbrew prawdzie lub z pominiêciem
prawdy.
Aposto³ Jan zapisa³ w swej Ewangelii s³owa Jezusa, który
powiedzia³: „Ja jestem Prawd¹...”. W Pierwszym Liœcie Jana natomiast czytamy, ¿e „Bóg jest Mi³oœci¹”. Obydwa stwierdzenia s¹
niezwykle istotne. Nie ma bowiem prawdy bez mi³oœci i nie ma te¿
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mi³oœci bez prawdy. W Jezusie Chrystusie objawiona jest pe³nia
Bo¿ej mi³oœci i pe³nia Bo¿ej prawdy.
Struktura listów
Drugi List Jana
1. Mi³oœæ w „objêciach” prawdy („mi³owanie w prawdzie”) w. 1–6
2. Prawe ¿ycie dowodem wiary w Chrystusa w. 7–11
(b³êdne nauki prowadz¹ do pope³niania z³a)
3. Zakoñczenie listu, osobiste pozdrowienia w. 12–13
(polecenie, by fa³szywych nauczycieli nie przyjmowaæ
do swoich domów, a prawdziwych goœciæ z radoœci¹)
Trzeci List Jana
1. Gajus – przyk³ad wiernego, oddanego chrzeœcijanina w. 1–8
2. Diotrefes – cz³owiek, który z powodu pychy zacz¹³ czyniæ z³o
w. 9–11 (czynienie z³a jako skutek ulegania b³êdnym naukom)
3. Demetriusz – cz³owiek, o którym wszyscy dobrze œwiadcz¹,
w. 12–15 nawet „sama Prawda”

List od korespondentki z Polski centralnej

Dziêkujê za TTB i za Wasz list. Cieszê siê, ¿e mogê z Wami pisaæ.
Takie kontakty s¹ dla mnie bardzo cenne. Na razie mam trochê
wolnego czasu. Ale nied³ugo bêdê mieæ wiêcej obowi¹zków, bo
urodzê dziecko. To jest wspania³e, nie mogê siê nadziwiæ, jak to jest,
¿e z niczego roœnie cz³owiek. Zbli¿am siê do Boga, wiem, ¿e jestem
Jego dzieckiem mimo grzesznej natury. Pan Bóg i tak jest moim
Ojcem. Dziêkujê Bogu, ¿e jesteœcie i ¿e g³osicie S³owo Bo¿e.
Zostañcie z Bogiem.
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List od korespondenta z Polski pó³nocnej

Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jak zwykle mi³o
otrzymaæ od Was list. Gdy czytam listy od Was, w moim sercu roœnie
wdziêcznoœæ za to,co Bóg czyni u Was, ale te¿ i w moim ¿yciu.
Musimy ka¿dego dnia czytaæ S³owo Bo¿e, wypracowaæ nawyk
chodzenia z Bogiem. Zawsze mo¿emy polegaæ na Bogu, cokolwiek
siê dzieje. Dziêkujê Wam za kontakt i za wsparcie. Chcia³bym prosiæ
Was o modlitwê za moje wyjœcie z wiêzienia. Nied³ugo bêdzie siê
toczy³a sprawa o zwolnienie.
List od korespondenta z Polski po³udniowej

Serdecznie dziêkujê za kwartalnik TTB, który przywróci³ moje
zainteresowanie tematyk¹ Biblijn¹ i prawdami Biblijnymi. ¯a³ujê, ¿e
nie przyk³ada³em w ostatnich latach wagi do prawd ¿yciowych,
przestróg, porad zamieszczonych w Biblii. Aktualnie zmieni³em swój
system wartoœci, to, co wydawa³o siê nieistotne, teraz jest wa¿ne.
Jestem chory na nowotwór. Teraz wiem, ¿e ma³o wiedzy i poznania
oddala od Boga. Jestem zainteresowany korespondencj¹ i otrzymywaniem od Was literatury.

Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele
bêd¹ oddawali Ojcu czeœæ w duchu i w prawdzie;
bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak czeœæ oddawali.
Bóg jest duchem, a ci, którzy mu czeœæ oddaj¹,
winni mu j¹ oddawaæ w duchu i w prawdzie.

Ew. Jana 4, 23-24
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Programy nadawane w czasie zimowym 2011/12 r. przez „Impuls” TWR Polska:

Pn

7:45 - 8:00

21:00 - 21:30

Fale krótkie: 41 m (7355 kHz)
oraz 49 m (5915 kHz)

Fale œrednie
215 m (1395 kHz)

G³os Ewangelii

Wêdrówka przez Bibliê
pasjonuj¹ca podró¿
przez Pismo Œwiête
z Markiem Cieœlarem
Anet¹ i Marcinem Dulêbami

program
„G³os Ewangelii”
z Warszawy

Droga do Boga
Wt

Józefa Brandysa
program produkowany
w studio w Londynie

Œr

problemy biblijne,
program Ryszarda Tyœnickiego,
Karoliny Smerek i Marcina Kobzy

Cz

problemy biblijne,
program Henryka Dominika
i Marcina Kobzy

Pt

odpowiedzi na listy
program Marka Zaj¹czkowskiego

Wêdrówka przez Bibliê

¯ywa wiara
Wêdrówka przez Bibliê

¯ywa wiara

So

¯ywa wiara

Przyjaciele
program „Po prostu” redakcji
Centrum Misji i Ewangelizacji

Wêdrówka przez Bibliê
¯ywa wiara
tylko 21:00-21:15
problemy biblijne,
program Ryszarda Tyœnickiego,
Karoliny Smerek i Marcina Kobzy

Sedno

G³os Ewangelii
N

Wêdrówka przez Bibliê

program
„G³os Ewangelii” z Warszawy

problemy wg „In Touch”
Charles’a Stanley’a
(prowadzi Darek Banaszyk)

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”.
¯yczymy dobrego odbioru!
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Rozk³ad programów
PA¯DZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEÑ

Ksiêga Joela
31.10 1: 13 - 20

Ksiêga Joela

Ksiêga Amosa
01.12 1: 2 - 8
02.12 1: 9 - 15
05.12 2: 1 - 5
06.12 2: 6 - 16
07.12 3: 1 - 6
08.12 3: 7 - 15
09.12 4: 1 - 10
12.12 4: 10 - 5: 3
13.12 5: 4 - 17
14.12 5: 18 - 27
15.12 6: 1 - 7
16.12 6: 8 - 7: 15
19.12 7: 16 - 8: 6
20.12 8: 7 - 9: 1
21.12 9: 2 - 15

01.11 2: 1 - 4
02.11 2: 4 - 14
03.11 2: 15 - 25
04.11 2: 26 - 3: 1
07.11 3: 1 - 26
Pierwszy list
œw. Piotra
08.11 Wstêp
09.11 1: 1 - 5
10.11 1: 5 - 9
11.11 1: 10 - 23
14.11 1: 24 - 2: 3
15.11 2: 4 - 10
16.11 2: 11 - 15
17.11 2: 16 - 21
18.11 2: 22 - 3: 2
21.11 3: 3 - 12
22.11 3: 13 - 18
23.11 3: 18 - 22
24.11 4: 1 - 8
25.11 4: 9 - 16
28.11 4: 17 - 5: 4
29.11 5: 5 - 14
Ksiêga Amosa
30.11 1: 1 - Wstêp
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Drugi list œw. Piotra
22.12 1: 1 - 2
23.12 1: 3 - 7
26.12 1: 8 - 15
27.12 1: 16 - 21
28.12 2: 1 - 3
29.12 2: 4 - 8
30.12 2: 9 - 20

STYCZEÑ

LUTY

Drugi list œw. Piotra Pierwszy list œw. Jana
02.01 2: 21 - 22
01.02 1: 8 - 10
03.01 3: 1 - 7
02.02 2: 1 - 2
04.01 3: 8 - 10
03.02 2: 3 - 6
05.01 3: 11 - 18
06.02 2: 7 - 11
07.02 2: 12 - 17
Ksiêga Abdiasza
08.02 2: 18 - 21
06.01 1: 1 - 2
09.02 2: 22 - 29
09.01 1: 3 - 4
10.02 3: 1 - 3
10.01 1: 5 - 9
13.02 3: 4 - 10
11.01 1: 10 - 14
14.02 3: 11 - 18
12.01 1: 15 - 21
15.02 3: 19 - 24
Ksiêga Jonasza
16.02 4: 1 - 3
13.01 Wstêp
17.02 4: 4 - 7
16.01 1: 1 - 3
20.02 4: 8 - 10
17.01 1: 4 - 10
21.02 4: 11 - 17
18.01 1: 11 - 2: 2
22.02 4: 18 - 5: 2
19.01 2: 1 - 6
23.02 5: 3 - 8
20.01 2: 7 - 11
24.02 5: 9 - 13
23.01 3: 1 - 2
27.02 5: 14 - 21
24.01 3: 3 - 10
Ksiêga Micheasza
25.01 3: 10 - 4: 4
28.02 1: 1 - 2
26.01 4: 5 - 11
Pierwszy list œw. Jana 29.02 1: 2 - 7
27.01 1: 1 - Wstêp
30.01 1: 2 - 4
31.01 1: 5 - 7
Nasz adres:

MARZEC
Ksiêga Micheasza
01.03 1: 8 - 12
02.03 1: 13 - 16
05.03 2: 1 - 11
06.03 2: 12 - 3: 4
07.03 3: 5 - 12
08.03 4: 1 - 5
09.03 4: 6 - 14
12.03 5: 1 - 2
13.03 5: 3 - 15
14.03 6: 1 - 5
15.03 6: 6 - 8
16.03 6: 9 - 15
19.03 6: 16 - 7: 5
20.03 7: 6 - 15
21.03 7: 15 - 20
Drugi list œw. Jana
22.03
23.03

Wstêp
1-2
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