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Ju¿ wkrótce
Koñczy siê czas historyczny, zbli¿aj¹ siê czasy eschatologiczne. Koñcowe ksiêgi Starego i Nowego Testamentu, które
bêdziemy studiowaæ w ci¹gu najbli¿szych szeœciu miesiêcy, pe³ne s¹
wa¿nych proroctw. Jedno z najbardziej zadziwiaj¹cych wypowiada
Zachariasz, który wo³a w imieniu Boga: „Na dom Dawida i na
mieszkañców Jeruzalem wylejê ducha ³aski i b³agania. Wtedy
spojrz¹ na mnie, na tego, którego przebodli, i bêd¹ go op³akiwaæ, jak
op³akuje siê jedynaka, i bêd¹ gorzko biadaæ nad nim, jak gorzko
biadaj¹ nad pierworodnym” (Zach 12,10).
Zadziwiaj¹ce jest to, jak wiele o Chrystusie mówi¹ ostatni
prorocy czasów Pierwszego Przymierza. Zachariasz zapowiada, ¿e
u kresu historii Jezus zostanie rozpoznany przez naród ¿ydowski jako
Mesjasz, jako Bo¿y Syn, a Malachiasz uzupe³nia, ¿e Jego drugie
przyjœcie poprzedzi specjalny pos³aniec, podobnie jak Jan Chrzciciel
poprzedzi³ pierwsze przyjœcie Chrystusa.
Ksiêga Apokalipsy, zamykaj¹ca Nowy Testament i ca³¹ Bibliê, zawiera wiele obrazów wyjêtych z proroctw starotestamentowych, potwierdza i rozwija te proroctwa, zapowiadaj¹c wiele niezwyk³ych wydarzeñ zwi¹zanych z nadejœciem Jezusa Chrystusa jako
Króla i Pana.
Jak¿e wa¿ne jest, byœmy studiowali tak istotne fragmenty
Pisma Œwiêtego. Chodzi przecie¿ o ca³¹ nasz¹ przysz³oœæ!
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Ksiêga Nahuma
Autor
Imiê Nahum znaczy „pocieszyciel”, a dos³ownie „Jahwe pociesza”. Poselstwo Nahuma nie zawiera jednak s³ów pociechy,
przeciwnie – zawiera zapowiedŸ s¹du. Nahum og³asza Bo¿y s¹d nad
Niniw¹, stolic¹ potê¿nej, wrogiej Izraelowi Asyrii. St¹d jego s³owa s¹
Ÿród³em pociechy dla ludu pierwszego przymierza, a szczególnie dla
dziesiêciu pó³nocnych plemion izraelskich uprowadzonych do asyryjskiej niewoli.
W tytule Ksiêgi czytamy, i¿ Nahum pochodzi³ z Elkosz. Do
dzisiaj nie zidentyfikowano miejsca po³o¿enia tej miejscowoœci.
Najbardziej prawdopodobne, ¿e by³a to ma³a miejscowoœæ w pó³nocnej czêœci Izraela, sk¹d prorok przeniós³ siê na po³udnie, do Judy,
gdy upad³o pó³nocne królestwo izraelskie. Niektórzy komentatorzy
wskazuj¹ Kafarnaum jako miasto, w którym urodzi³ siê Nahum, gdy¿
w jêzyku hebrajskim jego nazwê mo¿na przet³umaczyæ jako „miasto
Nahuma”. Elkosz mog³o byæ ma³¹ osad¹ po³o¿on¹ w pobli¿u Kafarnaum, choæ nie jest to pewne, a miejscowoœci o nazwie Elkosz by³o
w Izraelu kilka, w tym tak¿e na po³udniu, w królestwie judzkim.
W ka¿dym razie prorok zwraca siê w swym poselstwie g³ównie do
Izraelitów z pó³nocy, którzy zostali zniewoleni przez Asyryjczyków.
Czas
Bardziej istotn¹ kwesti¹, ni¿ ustalenie miejsca urodzenia,
wydaje siê okreœlenie czasu ¿ycia i dzia³alnoœci proroka Nahuma. I tu
nie mo¿emy mieæ pewnoœci, bo Nahum nie podaje informacji, jacy
królowie izraelscy czy judzcy panowali wtedy w Izraelu czy w Judzie, w Jerozolimie. Jedno wydaje siê pewne – prorok ¿y³ i dzia³a³ po
upadku pó³nocnego królestwa, które nast¹pi³o w 721 roku p.n.e.
Nahum na w³asne oczy widzia³ krzywdê wyrz¹dzon¹ jego narodowi
przez Asyryjczyków, którzy zniewolili dziesiêæ pó³nocnych plemion
izraelskich i spustoszyli niemal ca³¹ ziemiê izraelsk¹.
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Wydaje siê, ¿e jego dzia³alnoœæ rozpoczê³a siê po roku 663,
gdy potê¿na egipska twierdza Teby le¿a³a ju¿ w gruzach. Nahum,
nawi¹zuj¹c (3,8) do upadku Teb, stolicy Górnego Egiptu, zapowiedzia³, ¿e taki sam los spotka Niniwê, stolicê Asyrii. Proroctwo to wype³ni³o siê w roku 612, gdy Niniwa upad³a i do roku 608 ca³e imperium asyryjskie uleg³o rozk³adowi. Fakty te znamy z przekazów
historycznych, potwierdzonych przez odkrycia archeologiczne dokonane m.in. w Niniwie i Nippur. Punktem zwrotnym w ustaleniu chronologii wydarzeñ schy³ku mocarstwa asyryjskiego by³o odkrycie
pism klinowych ze staro¿ytnej biblioteki w Niniwie, a szczególnie
odkrycie kroniki Nabopolassara. Opisano w niej krwawe starcia
militarne, jakie rozegra³y siê na terytorium asyryjskim w latach
625–608 przed Chrystusem, w wyniku których na zawsze
przekreœlony zosta³ byt polityczny narodu asyryjskiego. Nahum
zapowiedzia³ upadek Niniwy, a pocz¹tek jego dzia³alnoœci mia³
miejsce przed reform¹ religijn¹ przeprowadzon¹ w Jerozolimie
w 622 r. przez bogobojnego króla judzkiego Jozjasza. Wyst¹pienie
prorockie Nahuma mia³o wiêc miejsce ok. 630 roku p.n.e.
Poselstwo
Proroctwo Nahuma zawiera g³ównie zapowiedŸ Bo¿ego
s¹du nad Niniw¹ i ca³ym imperium asyryjskim. Oko³o 150 lat
wczeœniej do Niniwy dotar³ prorok Jonasz, przynosz¹c ostrze¿enie
przed nadchodz¹c¹ Bo¿¹ kar¹, i wtedy mieszkañcy Niniwy upamiêtali siê, ukorzyli siê przed Bogiem, pokutowali i Bóg ulitowa³ siê nad
nimi. Jednak pokuta nie trwa³a d³ugo. Wielka stolica potê¿nego mocarstwa znów wzbi³a siê w pychê, jej mieszkañcy powrócili do
swoich poprzednich grzechów i pó³tora wieku po przebudzeniu, które
mia³o miejsce za dni Jonasza, Asyryjczycy znów byli brutalnymi,
okrutnymi agresorami, oddawali czeœæ pogañskim bóstwom,
pogr¹¿ali siê coraz bardziej w ba³wochwalstwie i niemoralnoœci,
che³pili siê kolejnymi podbojami, szczycili siê bogactwem, w³adz¹...
Bóg postanowi³ ukróciæ ich pychê, butê i nieprawoœæ. Otrzymali
ostrze¿enie, poznali œwiat³o prawdy, gdy Bóg pos³a³ im swego
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proroka, nawet przyjêli poselstwo Jonasza, pokutowali przed ¿ywym
Bogiem, ale potem powrócili do starych praktyk, wrócili na drogê z³a,
grzechu, gwa³tu i Bóg, poprzez usta proroka Nahuma, zapowiedzia³
ich upadek. Bóg ukara³ niepos³uszny, butny naród, który odrzuci³
Jego ostrze¿enia.
Naród, który odrzuca Bo¿¹ Prawdê, który nie s³ucha Bo¿ego
S³owa, jest narodem bez przysz³oœci. ¯ycie bez Boga jest ¿yciem
przegranym. Jest egzystencj¹ pozbawion¹ celu. Prowadzi do duchowego i moralnego upadku pojedynczych ludzi i ca³ych narodów.
A ostatecznie skutkuje zag³ad¹. Bóg jest Mi³oœci¹, jest pe³en ³askawoœci i dobroci, jest jednak tak¿e Bogiem œwiêtym i sprawiedliwym.
Przemawia do nas, objawia siê nam w swoim S³owie, pragnie nas
zbawiæ, oczyœciæ z grzechu, uœwiêciæ, ale gdy odrzucamy Jego wezwania, gdy nie s³uchamy Jego g³osu, musi nas ukaraæ, by potêpiæ
grzech, by ukróciæ nieprawoœæ. Poselstwo proroka Nahuma jest wielk¹ przestrog¹ dla wszystkich narodów i wszystkich ludzi, przestrog¹
tak¿e dla naszego narodu, dla Ciebie i dla mnie. Zadajmy sobie pytanie, czy s³uchamy g³osu Boga, czy odpowiadamy na Jego wo³anie
przekazywane nam przez proroków, aposto³ów, o¿ywiane w naszych
sercach przez Ducha Œwiêtego... Dziœ, jeœli s³yszymy Jego g³os, nie
zatwardzajmy naszych serc.
Podzia³ ksiêgi
1. Sprawiedliwoœæ i dobroæ Boga
rozdzia³ 1 w. 1–8
2. Sprawiedliwoœæ Bo¿a ukazana w s¹dzie nad Niniw¹
rozdzia³ 1 w. 9–15
3. Sprawiedliwoœæ i dobroæ Boga ukazane w upadku Niniwy i w rozg³oszeniu Dobrej Nowiny
rozdzia³y 2–3
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Pochodzê z biednej rodziny. Tata znêca³ siê nade mn¹ i mam¹. Zawsze powtarza³em, ¿e nie chcê byæ taki jak on, ale w konsekwencji taki siê sta³em. Ci¹gle zamykali mnie za przestêpstwa. Zacz¹³em od drobnych kradzie¿y. Zawsze obiecywa³em poprawê, ale
coraz gorzej siê zachowywa³em. W koñcu rodzice kazali mi ju¿ nie
wracaæ. Zosta³am na ulicy z kilkoma z³otymi na alkohol – wróci³em
do na³ogu.
Spotka³em ludzi, którzy g³osili mi ewangeliê. Trafi³em do
Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego i tam pozna³em Jezusa. Zrozumia³em,
¿e jest Bóg, który nas bardzo kocha i ma dla nas plan. Ale potem
wróci³em do œwiata z jeszcze wiêksz¹ si³¹. Z³e myœli wprowadza³em
w czyn.
Teraz znów w zak³adzie karnym trafi³em na grupê ludzi
i znów odnalaz³em Boga. Jestem wdziêczny Bogu, ¿e mi przebaczy³
i jest taki dobry dla mnie. Dziêkujê, ¿e mogê czytaæ S³owo Bo¿e od
rana do wieczora i modliæ siê o swoich wrogów. Teraz mam ca³kiem
inne myœli. Chwa³a Bogu!

List od korespondenta z Polski centralnej

Jestem wiêŸniem w zak³adzie karnym. Odnalaz³em Boga
dziêki ludziom przebywaj¹cym tu w wiêzieniu i uczêszczaj¹cym do
Zboru Zielonoœwi¹tkowego. Tam, gdzie to tylko mo¿liwe, chcê nieœæ
S³owo Bo¿e. Chcê byæ blisko Boga. Chcia³bym utrzymywaæ z wami
kontakt, jeœli to tylko mo¿liwe, potrzebujê wzrastaæ. Proszê o wsparcie w postaci materia³ów piœmienniczych. Dziêkujê wam za to, ¿e
jesteœcie dla mnie i dla innych.
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Ksiêga Habakuka
Autor
O pochodzeniu i ¿yciu Habakuka nic bli¿szego nie wiadomo.
Jego imiê brzmi podobnie jak asyryjskie s³owo „hambakuku”, które
oznacza roœlinê jadaln¹. Byæ mo¿e z nadaniem tak niezwyk³ego imienia izraelskiemu prorokowi zwi¹zane jest jakieœ wydarzenie z jego
dzieciñstwa, ale nie jest nam ono znane.
Czas
Jeœli chodzi o przedzia³ czasowy, w jakim dzia³a³ prorok Habakuk, mo¿emy przypuszczaæ, ¿e by³ on nieco póŸniejszy od okresu
dzia³ania proroka Nahuma. Habakuk wspomina o wojskach chaldejskich, czyli babiloñskich, zapowiadaj¹c w imieniu Pana: „Oto powo³am Chaldejczyków, lud dziki i gwa³towny, który przemierza ziemie
rozleg³e, aby zagarn¹æ siedziby nie swoje” (1,6).
Taka inwazja wojsk chaldejskich mia³a miejsce po ostatecznym upadku Asyrii w 606 roku p.n.e., po powstaniu pañstwa
neobabiloñskiego, które odt¹d by³o pierwsz¹ potêg¹ staro¿ytnego
Wschodu i stale zagra¿a³o królestwu judzkiemu. Pó³nocne królestwo
Izraela nie istnia³o ju¿ od ponad stu lat, natomiast Jerozolima mia³a
upaœæ w roku 586, kiedy to niegodziwy, bezbo¿ny król judzki,
Sedecjasz, zosta³ uprowadzony do Babilonu. Przypuszcza siê, ¿e
Habakuk wypowiedzia³ swe proroctwo na krótko przed inwazj¹
Chaldejczyków, pomiêdzy 620 a 606 rokiem przed Chrystusem, pod
koniec okresu dziel¹cego upadek pó³nocnego Izraela od upadku Judy.
Wczeœniej, ok. 630 roku w Królestwie Judzkim rozpocz¹³ sw¹
dzia³alnoœæ prorok Nahum, a tak¿e wspó³czesny mu Sofoniasz i m³ody Jeremiasz. Do koñca wiêc Bóg posy³a³ swoich proroków, by
apelowali do Judejczyków o upamiêtanie, ale po³udniowe plemiona
izraelskie, niepomne Bo¿ych ostrze¿eñ i tragicznego losu dziesiêciu
plemion pó³nocnych, nie odwróci³y siê od nieprawoœci,
ba³wochwalstwa i nie ukorzy³y siê przed Panem. Niechlubn¹,
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negatywn¹ rolê odegrali tu, niestety, królowie jerozolimscy – po
rz¹dach ostatniego prawego potomka Dawida, Jozjasza, za którego
panowania (w latach 639–608 p.n.e.) Królestwo Judzkie prze¿y³o
ostatnie przebudzenie (622 r.), wszyscy byli przywódcami
niegodnymi, bezbo¿nymi i doprowadzili Jerozolimê i ca³¹ Judê do
upadku.
Poselstwo
Proroctwo Habakuka zawiera dwie wielkie skargi, dwie lamentacje. Prorok skar¿y siê najpierw Bogu, ¿e jego naród bêdzie zniszczony za sw¹ nieprawoœæ przez naród jeszcze bardziej niegodziwy,
bezbo¿ny. Bóg odpowiada, ¿e realizuje w ten sposób swe suwerenne
plany. Wojska chaldejskie bêd¹ biczem Bo¿ym przeciw niegodnym
rz¹dcom Jerozolimy i przeciw przywódcom innych butnych narodów. Wiemy, ¿e Babiloñczycy pokonali i zniewolili dwie najwiêksze
ówczesne potêgi: Asyriê i Egipt.
W drugiej skardze Habakuk przyznaje, ¿e Juda zas³uguje na
surow¹ karê za grzechy, zdecydowan¹ Bo¿¹ naganê, ale pyta o przysz³oœæ, szuka dalszych wyjaœnieñ. I Bóg odpowiada, ¿e owszem,
potê¿na Babilonia bêdzie przez jakiœ czas „pijana krwi¹ narodów”,
ale potem równie¿ zostanie zniszczona z powodu swej grzesznoœci.
Natomiast lud Bo¿y wróci do ³ask Pana i jeszcze „nape³ni ziemiê”.
Jeœli porównamy sposób, w jaki prorokowa³ Nahum, z wo³aniem Habakuka, mo¿emy stwierdziæ, ¿e Nahum ukazywa³ sprawiedliwoœæ i œwiêtoœæ Boga, a tak¿e Jego dobroæ i ³askawoœæ jako atrybuty oczywiste, niepodwa¿alne, natomiast Habakuk niejako „wadzi³
siê z Bogiem”, by³ cz³owiekiem stawiaj¹cym pytania: „Panie,

Pracê nasz¹ mo¿na wspieraæ modlitw¹
oraz finansowo poprzez wp³aty na nasze konto:
PKO BP IV Oddzia³ Wroc³aw
Nr r-ku: 05 1020 5242 0000 2702 0020 4313
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dlaczego tak musi byæ, dlaczego postêpujesz w ten sposób, czy nie ma
innego wyjœcia?”. Bóg odpowiedzia³ prorokowi wyczerpuj¹co na te
pytania, odpowiedzi poznamy w czasie lektury ksiêgi.
Mimo skarg, lamentacji i piêciokrotnego „biada”, proroctwo
Habakuka ma wydŸwiêk pocieszaj¹cy. Prorok ukazuje Boga jako
Pana, który ostatecznie okazuje siê sprawiedliwy, dobry, ³askawy dla
swego ludu. Bóg musi jednak najpierw skarciæ wszelk¹ nieprawoœæ,
by chroniæ ludzi sprawiedliwych. Punktem kulminacyjnym nauki
Habakuka o sprawiedliwoœci jest jego stwierdzenie, ¿e „zginie ten, co
jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie” (2,4). Do
tej wypowiedzi proroka Habakuka nawi¹za³ aposto³ Pawe³, przyjmuj¹c j¹ jako jedn¹ z najwa¿niejszych podstaw nauki o usprawiedliwieniu na podstawie wiary (Rzym 1,17, Gal 3,11). Wiara to zdolnoœæ
ca³kowitego zaufania Bogu bez wzglêdu na to, jak trudne i mroczne
s¹ doœwiadczenia, przez które trzeba przejœæ. Ludzi wierz¹cych
oczekuje wspania³a przysz³oœæ. Byæ mo¿e ich droga jest nieraz trudna i d³uga, ale ca³kowicie pewne jest to, ¿e ostatecznie odnios¹
zwyciêstwo.
W³aœciwie prorok mówi nie o wierze, lecz o wiernoœci, co jeszcze bardziej podkreœla potrzebê zaufania Bogu i uwypukla tê wielk¹ prawdê, ¿e przyjêci przez Boga, zbawieni mo¿emy byæ tylko wtedy, gdy Mu zawierzymy, ufamy i dochowujemy wiernoœci. W takiej
postawie manifestuje siê prawdziwa wiara w ujêciu biblijnym. Korzenie tej nauki tkwi¹ ju¿ w Starym Testamencie.
List od korespondenta z Polski po³udniowej

Serdecznie chcia³bym podziêkowaæ za kopertê i list, Bibliê
i znaczek,tak bardzo siê cieszê z tej Biblii, ¿e szok!!! Bardzo siê
cieszê, ¿e mog³em was spotkaæ, poznaæ na agapie. Wiem, ¿e to Bóg
mnie przyprowadzi³ na to spotkanie. Bardzo siê cieszê, ¿e mogê byæ
z Bogiem. Czytam Bibliê codziennie i uczêszczam na kurs. Staram
siê te¿ was s³uchaæ w radio, ale nie zawsze mogê z³apaæ audycje.
Liczê, ¿e otrzymam od was pomoc duchow¹. Dziêkujê wam.
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Ksiêga Sofoniasza
Autor
Imiê Sofoniasz znaczy „Jahwe ochroni³” (hebr. Sefanjah).
Pochodzi³ on z królewskiej linii Dawida, by³ praprawnukiem króla
Ezechiasza (Hiskiasza). Te informacje znajdujemy w tytule ksiêgi,
gdzie prorok stwierdza: „S³owo Pañskie, które zosta³o skierowane do
Sofoniasza, syna Kusziego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna
Ezechiasza (Hiskiasza), za dni Jozjasza, syna Amona, króla judzkiego”. Sofoniasz by³ wiêc spokrewniony z królem Jozjaszem i niew¹tpliwie bra³ czynny udzia³ w przygotowaniu i przeprowadzeniu reformy religijnej, która dokona³a siê za panowania tego ostatniego bogobojnego króla Judy.
Czas
Panowanie króla Jozjasza przypad³o na lata 639–608 przed
Chrystusem. Sofoniasz dzia³a³ w pierwszym okresie rz¹dów Jozjasza, przed reform¹ religijn¹ w 622 r. p.n.e. W tym okresie dzia³a³ te¿
w Królestwie Judzkim Nahum i m³ody Jeremiasz. Jozjasz wst¹pi³ na
tron po d³ugim panowaniu niegodziwego króla Manassesa i zainaugurowa³ wielk¹ reformê religijn¹, która zaowocowa³a duchowym
przebudzeniem, ostatnim w historii Judy (622 r.). Prorok Sofoniasz
odegra³ wa¿n¹ rolê w tych wydarzeniach, by³ jednym z przywódców
przebudzenia, wspiera³ króla Jozjasza w odnowie religijnej i duchowej narodu.
Poselstwo
Prorok piêtnowa³ wypaczenia religijne i zapowiada³ jako
karê inwazjê potê¿nego nieprzyjaciela. Sofoniasz móg³ przepowiedzieæ najazd Scytów, którzy po odniesieniu zwyciêstwa pod
Niniw¹ w 625 r. p.n.e. dotarli a¿ do wybrze¿y Morza Œródziemnego
i zajêli czêœæ ziemi judzkiej le¿¹cej w pasie nadmorskim. Najbardziej
spustoszone zosta³y wtedy Saron i Szefela, wspomniane przez
9
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Sofoniasza (2,4–7). Prorok móg³ mieæ na uwadze tak¿e póŸniejsz¹
inwazjê Babiloñczyków, którzy w 597 r. zdobyli Jerozolimê i zabrali
czêœæ ludu judzkiego do niewoli, a w 586 r. ostatecznie spustoszyli
i spalili ca³e miasto, wraz ze œwi¹tyni¹. Sofoniasz wybiega³ myœl¹
jeszcze da-lej, w czasy eschatologiczne, zapowiadaj¹c kataklizmy,
jakie nast¹pi¹ w czasach ostatecznych. Wielokrotnie czytamy w jego
ksiêdze o nadchodz¹cym Dniu Pañskim, np.: „Milczcie przed
obliczem Pana Boga, gdy¿ bliski jest Dzieñ Pañski”(1,8), „Bliski jest
wielki Dzieñ Pana, bliski i rych³y on bardzo”(1,14).
Ksiêga Sofoniasza zawiera szereg mów proroka o charakterze gróŸb lub pocieszeñ. Najpierw Sofoniasz zapowiada s¹d nad Jud¹
i Jerozolim¹ (1,2–18), potem zwiastuje s¹d nad obcymi narodami
(2,1–15), a na koniec jeszcze raz wzywa Jerozolimê do opamiêtania
(3,1–8).
Ksiêgê zamykaj¹ obietnice mesjañskie (3,9–15). Prorok pociesza lud judzki, zapewniaj¹c mu pomyœln¹ przysz³oœæ, odrodzenie
duchowe i moralne.
Porównuj¹c poselstwo Sofoniasza i wspó³czesnego mu Nahuma, mo¿emy powiedzieæ, ¿e obaj zapowiadaj¹ nadejœcie Bo¿ej
kary, ale podczas gdy Nahum koncentruje siê na upadku Niniwy i potê¿nej Asyrii, Sofoniasz zapowiada nadejœcie Bo¿ej kary w wymiarze
powszechnym, zapowiada s¹d Pana nad wszystkimi narodami.
W koñcowej czêœci ksiêgi znajduje siê zapowiedŸ pojawienia
siê „czystych warg” przywróconych narodom, „aby wszyscy wzywali imienia Pana i s³u¿yli Mu jednomyœlnie”. Jest to zapowiedŸ ca³kowitego, doskona³ego objawienia siê Boga ludzkoœci, w wyniku którego nast¹pi wielkie duchowe przebudzenie. Ludzie spoœród wszystkich narodów nawróc¹ siê do Boga, bêd¹ œpiewaæ radosne pieœni
odkupienia, ca³a ziemia rozbrzmiewaæ bêdzie uwielbieniem p³yn¹cym z ust Bo¿ego ludu. Choæ Sofoniasz nie zapowiada wprost nadejœcia Mesjasza, wyraŸnie wskazuje na czasy mesjañskie. Poœrednio
zwiastuje zwyciêstwo Ewangelii, Dobrej Nowiny o zbawieniu, które
nast¹pi w czasach koñca dziêki wielkiej mocy, sprawiedliwoœci i ³askawoœci Pana.
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List Judy
Ktoœ przyrówna³ studiowanie Listu Judy do pracy w kopalni
diamentów. Przy uwa¿nej lekturze tego krótkiego listu mo¿na odkryæ
w nim wiele drogocennych skarbów.
Autor
Autorem Listu jest Juda, który przedstawia siê jako „s³uga
Jezusa Chrystusa i brat Jakuba”. Poniewa¿ na kartach Nowego
Testamentu pojawia siê kilku mê¿czyzn o imieniu Juda i kilku o imieniu Jakub, trwa dyskusja nad tym, kim by³ autor Listu Judy. Najbardziej prawdopodobne wydaje siê to, ¿e Juda i Jakub to bliscy krewni
Jezusa, których wymienia ewangelista Mateusz. W 13 rozdziale
Ewangelii wg œw. Mateusza czytamy: „Czy¿ nie jest to syn cieœli?
Czy¿ matce jego nie jest na imiê Maria, a braciom jego Jakub, Józef,
Szymon i Juda?” (13,55).
Autorem Listu Judy by³ wiêc brat Jakuba, którego zwano
„bratem Pañskim” i którego od pocz¹tku uznawano za autora Listu
Jakuba.
Jakub przedstawia siê w swoim liœcie jako „s³uga Boga i Pana
Jezusa Chrystusa”, a Juda jako „s³uga Jezusa Chrystusa i brat Jakuba”. Rodzi siê pytanie: Dlaczego ani Jakub, ani Juda nie
wspominaj¹ w swoich listach o bliskim pokrewieñstwie z Jezusem?
Wydaje siê, ¿e powód jest oczywisty. Nie nale¿eli oni do wyznawców
Jezusa, gdy chodzi³ on po ziemi i naucza³. Dopiero powstanie Jezusa
z martwych uœwiadomi³o im, ¿e Jezus to Chrystus, Zbawiciel œwiata.
Zmartwychwsta³y Jezus ukaza³ siê Jakubowi i dopiero wtedy on
i jego bracia uwierzyli w Niego jako Zmartwychwsta³ego Pana.
Dlatego w swoich listach pisz¹ o sobie jako o „s³ugach Jezusa
Chrystusa”.
Przes³anie Listu
List Judy, podobnie jak List Jakuba, by³ adresowany do
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wspólnot judeochrzeœcijañskich, a wiêc do ¯ydów, którzy uwierzyli
w Jezusa jako Mesjasza, Chrystusa. Juda pragn¹³ ostrzec m³ode
wspólnoty chrzeœcijañskie przed dzia³alnoœci¹ fa³szywych nauczycieli, którzy wkradaj¹c siê w szeregi Koœcio³a, g³osili pogl¹dy sprzeczne z podstawowymi prawdami ewangelii. Ludzie ci b³êdnie interpretowali istotê Bo¿ej ³aski. Zamienili – wed³ug s³ów samego Judy –
„³askê Boga na rozpustê”. Prowadzili otwarcie niemoralny tryb ¿ycia,
wypierali siê Jezusa jako jedynego Pana i W³adcy, bluŸnili przeciwko
anio³om.
Juda pragn¹³ zapobiec rozszerzaniu siê pogl¹dów zniekszta³caj¹cych prawdê ewangelii i to by³o bezpoœredni¹ przyczyn¹ napisania przez niego listu, zdecydowanie demaskuj¹cego i potêpiaj¹cego
wszelkie odstêpstwa od nauki Chrystusa i jego aposto³ów.
List Judy przyrównywany jest do g³osu tr¹bki wzywaj¹cej do
obrony wiary. Mimo ¿e osadzony jest mocno w realiach pierwszego
wieku, nie straci³ nic na aktualnoœci. W pewnych okresach historii
Koœcio³a, a szczególnie w czasie przebudzeñ, List Judy stawa³ siê najbardziej aktualn¹ ksiêg¹ Nowego Testamentu.
Juda wzywa nas, byœmy wiernie trwali w nauce apostolskiej,
w S³owie Chrystusowym przekazanym Jego najbli¿szym uczniom.
I my mamy byæ uczniami Jezusa, mamy nie tylko zachowywaæ s³owa
ewangelii, ale tak¿e – i przede wszystkim – wed³ug nich ¿yæ. Nasze
¿ycie ma przecie¿ jeden g³ówny cel: przynieœæ chwa³ê ¿ywemu, prawdziwemu Bogu, objawiaj¹cemu siê nam w Jezusie Chrystusie.
List Judy koñczy siê znanymi chyba wszystkim czytelnikom
Biblii s³owami: „Temu, który was mo¿e ustrzec przed upadkiem, tak,
abyœcie bez nagany z radoœci¹ stanêli przed Jego pe³nym chwa³y
obliczem, samemu Bogu, naszemu Zbawcy, niech bêdzie chwa³a,
uwielbienie, moc i w³adza przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, od
wieków, teraz i po wszystkie wieki! Amen”.
„I wy b¹dŸcie gotowi, gdy¿ Syn Cz³owieczy przyjdzie
o takiej godzinie, której siê nie spodziewacie.”
Ewangelia Œw. £ukasza 12, 40
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Struktura Listu
I. Podanie powodów napisania listu
wiersze
1. Utwierdzenie wierz¹cych (powo³anych, umi³owanych
i podtrzymywanych przez Jezusa Chrystusa)
2. Pozdrowienie (¿yczenie mi³oœci i pokoju)
3. Podanie celu napisania listu (walka o wiarê)

1–3
w. 1
w. 2
w. 3

II. Ostrze¿enie przed odstêpstwem
wiersze 4–16
1. Ostrze¿enie przed b³êdn¹ nauk¹
w. 4
2. Ostrzegawcze przyk³ady:
a) Niepos³uszeñstwo Izraela ukarane na pustyni
w. 5
b) Zbuntowani anio³owie spêtani ³añcuchami
w. 6
c) Sodoma i Gomora zniszczone ogniem
w. 7
3. Ukazanie istoty b³êdu odstêpców
w. 8–10
4. Kain, Balaam, Korach – przyk³ady odstêpców
w. 11
5. Charakterystyka odstêpców
w. 12–16
III. Jak wytrwaæ w czasie powszechnego odstêpstwa wiersze 7–23
1. Pamiêtaæ o apostolskim ostrze¿eniu
w. 17–19
2. Co wierz¹cy musz¹ czyniæ w dniach odstêpstwa: w. 20–25
a) budowaæ siê na fundamencie wiary
w. 20
b) modliæ siê
w. 20
c) strzec samych siebie
w. 21
d) oczekiwaæ Chrystusa
w. 21
e) okazywaæ wspó³czucie w¹tpi¹cym
w. 22
f) nienawidziæ z³a
w. 23
g) ratowaæ grzeszników
w. 23
IV. Koñcowa doksologia – hymn ku chwale Boga
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wiersze 24–25

List od korespondenta z Polski po³udnio-zachodniej

Min¹³ miesi¹c od ostatniego listu do was. Muszê podzieliæ siê
z wami moimi refleksjami. To wielka ³aska od Pana, ¿e mo¿emy
chodziæ z Nim. W ostatnim czasie tu, w wiêzieniu, dwie osoby odda³y
¿ycie Jezusowi. Tak wielka jest radoœæ w moim sercu! Chwa³a Panu.
Gdy zbawiony zostaje grzesznik, ca³e Niebo raduje siê z tego faktu.
Bóg odda³ za nas ¿ycie, co za wielkie poœwiêcenie. Nie mogê wyjœæ
z podziwu. On jest prawdziwym i odwiecznym Bogiem.
Codziennie modlê siê o moj¹ rodzinê. Ostatnio nawet
zadzwoni³em do mamy. Powiedzia³em, ¿e bardzo siê wstydzi³em
swojego czynu i dlatego siê nie odzywa³em, ¿e pewnie oni mnie
bardzo potêpiaj¹. Moja mama powiedzia³a, ¿e mnie kocha i nie
wstydzi siê mnie. Tak bardzo dziêkujê za to Bogu! Dziêkujê!!!
List od korespondenta z Polski po³udniowej

Witam i pozdrawiam was w imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Dziêkujê gor¹co Bogu za was i za mo¿liwoœæ dzielenia siê z wami
moimi przemyœleniami. Czujê siê zaszczycony mo¿liwoœci¹
korespondencji z wami. Moj¹ pasj¹ jest gotowanie. Nic tak dobrze mi
nie wychodzi, jak w³aœnie to! Gotowanie daje mi radoœæ! Moja mama
ma prawie 80 lat i jest bardzo schorowan¹ osob¹. Ma obecnie
ogromne problemy z poruszaniem siê. Bardzo bym chcia³ wyjœæ na
przepustkê, aby móc jej trochê pomóc. Bibliê staram siê zrozumieæ,
ale jeœli nawet mam problem ze zrozumieniem, uczê siê jej na pamiêæ.
Myœlê, ¿e to nawet dobrze, bo potem odpowiadam ludziom
wersetami. Znam je i nie muszê szukaæ w Biblii. Jeœli mogê was o coœ
prosiæ, proszê przyœlijcie mi d³ugopisy i kartê telefoniczna. Dziêkujê
za to, ¿e do mnie piszecie!
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Ksiêga Aggeusza
Autor
Aggeusz by³ jednym z trzech proroków dzia³aj¹cych w Jerozolimie ju¿ po powrocie wygnañców judzkich z niewoli babiloñskiej.
Pozosta³ymi dwoma prorokami byli Zachariasz i Malachiasz. Imiê
Aggeusz (hebr. Chaggaj) wywodzi siê od rzeczownika „chag” (hebr.
œwiêto, uroczystoœæ), mo¿na je wiêc t³umaczyæ jako „œwi¹teczny”,
„uroczysty”.
Wspólnie z Zachariaszem Aggeusz wzywa³ rodaków do odbudowy œwi¹tyni jerozolimskiej. Wygnañcy judzcy po powrocie
z Babilonu z powodu ró¿nych trudnoœci zaniechali odbudowy œwi¹tyni na jakiœ czas, prorocy zachêcali wiêc os³abion¹, nieliczn¹ resztê
Izraela do wzmo¿enia wysi³ków, wznowienia i przyœpieszenia prac
przy Domu Bo¿ym. Aggeusz by³ cz³owiekiem bardzo energicznym
i praktycznym, dzisiaj nazwalibyœmy go „cz³owiekiem czynu”.
Odwa¿nie i wytrwale zmierza³ do zrealizowania wyznaczonego celu
i swoj¹ postaw¹ mobilizowa³ i porywa³ innych. Przys³uchuj¹c siê
wypowiedziom proroka, mo¿emy stwierdziæ, i¿ by³o on:
- Bo¿ym pos³añcem – wiele razy w jego krótkim poselstwie pojawiaj¹
siê uroczyste s³owa: „Tak mówi Pan Zastêpów...”;
- Bo¿ym drogowskazem – wyznawa³ tê sam¹ zasadê, co Jan Chrzciciel: „On musi wzrastaæ, a ja stawaæ siê mniejszym”;
- Bo¿ym pocieszycielem – nie tylko napomina³, ale równie¿ dodawa³
otuchy, pociesza³ i zachêca³ mieszkañców Jerozolimy do aktywnego
w³¹czania siê w proces odbudowy miasta i œwi¹tyni;
- Bo¿ym s³ug¹ – nie tylko naucza³, g³osi³, ale dzia³a³, pracowa³,
s³u¿y³.
Czas i okolicznoœci powstania
Aggeusz dzia³a³ w tym samym okresie czasu, co Zachariasz.
W Ksiêdze Ezdrasza czytamy: „Wtedy wyst¹pili prorok Aggeusz
i Zachariasz, syn Iddy, prorocy, i prorokowali ¯ydom w Judei
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i Jeruzalemie w imieniu Boga Izraela, który by³ nad nimi. Wobec tego
Zorobabel, syn Szealtiela, i Jozue, syn Josadaka, przyst¹pili znowu
do budowy œwi¹tyni Bo¿ej w Jeruzalemie, a z nimi prorocy Bo¿y,
którzy im pomagali” (Ezdr 5,1–2).
Potwierdzenie tych informacji znajdujemy w pocz¹tkowych
s³owach Ksiêgi Aggeusza, gdzie czytamy: „W drugim roku rz¹dów
króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesi¹ca Pan skierowa³ te
s³owa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykap³ana Jozuego, syna Josadaka...” (Ag 1,1).
Misja prorocka Aggeusza rozpoczê³a siê w drugim roku
panowania perskiego króla Dariusza I, a wiêc w 520 roku p.n.e. Podany jest nawet miesi¹c, w którym mia³o miejsce pierwsze wyst¹pienie
proroka (wrzesieñ 520 roku przed Chr.).
Interesuj¹c¹ rzecz¹ jest to, ¿e prorocy dzia³aj¹cy wœród Izraelitów, którzy powrócili z niewoli do Jerozolimy, rozpoczêli datowanie swoich wyst¹pieñ, pos³uguj¹c siê latami panowania w³adców
pogañskich. Przedtem prorocy izraelscy okreœlali czas swoich powo³añ i wyst¹pieñ, podaj¹c imiona i daty panowania królów Izraela i Judy. Po powrocie z niewoli, poniewa¿ nie odrodzi³o siê ani królestwo
judzkie, ani izraelskie (nie by³o królów na tronie w Jerozolimie ani
w Samarii), prorocy izraelscy okreœlali czas swej dzia³alnoœci,
podaj¹c imiona i lata panowania królów pogañskich. Jak zapisa³
ewangelista £ukasz, Pan Jezus powiedzia³: „Jerozolima bêdzie
deptana przez po-gan, a¿ siê dope³ni¹ czasy pogan” (£k 21,24). Za dni
Aggeusza „czasy pogan” ju¿ trwa³y; rozpoczê³y siê one z chwil¹, gdy
upad³o królestwo judzkie (586 rok p.n.e.) za panowania króla
babiloñskiego Nebukadnesara. Od tego czasu Jerozolima znajdowa³a
siê pod wp³ywami potêg pogañskich.
Z niewoli babiloñskiej powróci³a do Jerozolimy niewielka
czêœæ wygnañców judzkich. Czasy te opisuj¹ ksiêgi historyczne ST:
Ksiêga Ezdrasza i Ksiêga Nehemiasza. Repatrianci wracali w trzech
grupach – najpierw pod wodz¹ Zorobabela (Ezd 2,2), potem, po
kilkudziesiêciu latach pod wodz¹ Ezdrasza; po kolejnych kilkunastu
latach trzeci¹ grupê wygnañców przyprowadzi³ Nehemiasz.
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Zorobabel (hebr. Zerubbabel) by³ potomkiem Dawida (1 Krn
3,17nn), za zgod¹ króla perskiego Cyrusa (którego dekret umo¿liwi³
Izraelitom powrót do Jerozolimy) pe³ni³ funkcjê namiestnika w Jerozolimie. Ezdrasz, kap³an i nauczyciel, czuwa³ nad duchow¹
odnow¹ judzkich repatriantów, a Nehemiasz nadzorowa³ odbudowê
murów obronnych Jerozolimy. Z wypowiedzi zarówno Aggeusza, jak
i Ezdrasza wiemy, ¿e w tamtym czasie arcykap³anem w Jerozolimie
by³ Jozue (hebr. Jehoszua), potomek linii Sadoka (1 Krn 5,40nn).
Tak wiêc odbudowie Jerozolimy przewodzili zarówno
kap³ani, œwieccy, jak i prorocy. Aggeusz i Zachariasz uzupe³niali siê
w swojej pos³udze prorockiej. Zachariasz by³ wielkim wizjonerem,
poet¹, dzisiaj nazwano by go „cz³owiekiem z g³ow¹ w chmurach”,
natomiast Aggeusz mówi³ proz¹ i mocno st¹pa³ po ziemi, by³ praktyczny i czynnie udziela³ siê przy odbudowie œwi¹tyni. Bóg potrzebuje
ró¿nych ludzi do wykonania ró¿nych zadañ. Dlatego ka¿dego z nas
ubogaca innymi, bardzo ró¿norodnymi darami, abyœmy mogli wspólnymi si³ami realizowaæ Jego plany, wykonywaæ Jego wolê. „Bo nikt
nie ma z nas tego, co mamy razem...” mówi refren znanej pieœni – i ta
prawda widoczna jest w historii ludu zarówno pierwszego, jak
i nowego przymierza.
Poselstwo
Wypowiedzi Aggeusza dotycz¹ przede wszystkim œwi¹tyni
jerozolimskiej. Ksiêga Aggeusza zawiera cztery mowy, w których
zawiera siê wezwanie do odbudowy œwi¹tyni (1, 1–15), porównanie
nowej œwi¹tyni do starej (1,15–2,9) oraz – w dwu ostatnich mowach –
podkreœlenie zale¿noœci dobrobytu w kraju od odbudowy Domu
Bo¿ego (2,10–19). Ksiêgê koñczy tajemnicza obietnica dana
Zorobabelowi.
Aggeusz uœwiadomi³ swym rodakom, ¿e klêski i niepowodzenia gospodarcze trapi¹ce ziemiê judzk¹ to wyraz kary Bo¿ej za
zw³okê i opiesza³oœæ w odbudowie Domu Bo¿ego. Dziêki aktywnoœci proroka podjêto na nowo odbudowê œwi¹tyni. Aggeusz pobudzi³
do dzia³ania Zorobabela (politycznego przywódcê narodu –
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namiestnika) oraz kap³ana Jozuego, przedstawiciela duchowieñstwa. Uda³o mu siê porwaæ za sob¹ szerokie warstwy ludu judzkiego
(1,14). Gorliwie podtrzymywa³ budowniczych na duchu, wi¹¿¹c
z now¹ œwi¹tyni¹ nadzieje na odrodzenie narodu (2,9.23). ¯arliwa
troska o odbudowanie œwi¹tyni nie przes³ania³a jednak prorokowi
prawdy o Bogu jako Panu nieba i ziemi. Aggeusz ukazuje Boga jako
godnego najwy¿szej czci Opiekuna Izraela (2,5) i wszechmocnego
Pana œwiata (2,17). Zapowiada nadejœcie pokoju (szalom), który
nastanie w czasach mesjañskich (2,9). Wzywa do wytrwa³ego
oczekiwania na przyjœcie Mesjasza i wskazuje na Zorobabela,
potomka Dawida, jako postaæ zapowiadaj¹c¹ wielkiego Syna
Dawida, oczekiwanego Wybawiciela (2,21–23). Prorok przedstawia
Zorobabela jako typ (symbol) Mesjasza, przypomina, ¿e oczekiwanie
ludu Bo¿ego na Zbawiciela nierozerwalnie zwi¹zane jest z lini¹
rodow¹ Dawida. Rzeczywiœcie, Zorobabel by³ jednym z przodków
Mesjasza, jego imiê znajdujemy na pierwszych stronach Nowego
Testamentu, w genealogii Jezusa za-mieszczonej w Ewangelii
Mateusza (Mt 1,12).
Niektórzy komentatorzy porównuj¹ poselstwo Ksiêgi Aggeusza do przes³ania nowotestamentowego Listu Jakuba. Obie ksiêgi
maj¹ wymiar bardzo praktyczny, podkreœlaj¹ fakt, ¿e wiara wyra¿a
siê w dzia³aniu, ¿e jej ¿arliwoœæ i moc manifestuj¹ siê w czynach dokonywanych na co dzieñ. Tak, cz³owiek prawdziwie uduchowiony
nigdy nie jest bezczynny. „Nic nierobienie”, marzycielstwo to przejaw niedojrza³oœci i s³aboœci. Prawdziwa, biblijna duchowoœæ zawsze
manifestuje siê w aktywnym, wytrwa³ym dzia³aniu. Dobre czyny s¹
wynikiem, owocem wiary. Jezus powiedzia³: „Po owocach poznacie
ich”.
„A gdy was wydadz¹, nie troszczcie siê, jak i co macie
mówiæ; albowiem bêdzie wam dane w tej godzinie,
co macie mówiæ. Bo nie wy jesteœcie tymi, którzy mówi¹,
lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.”
Ewangelia Œw. Mateusza 10, 19 - 20
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Ksiêga Zachariasza
Autor
Imiê Zachariasz (hebr. Zekarjah) znaczy „Jahwe pamiêta”.
Imiê ojca proroka, podane we wstêpnych s³owach ksiêgi – Berekiasz,
znaczy „Jahwe b³ogos³awi”. W samych imionach Zachariasza i jego
ojca zawarta jest wiêc zapowiedŸ Bo¿ej inicjatywy, Bo¿ego dzia³ania
poœród reszty Izraela po powrocie wygnañców z niewoli babiloñskiej
do Jerozolimy. Ksiêga podaje równie¿ (1,1), ¿e Zachariasz by³ synem
(wnukiem) Iddo, o którym wspomina Nehemiasz (Neh 12,4.16) jako
o przywódcy jednego z wybitnych rodów kap³añskich. Zachariasz
mia³ wiêc prawo pe³niæ funkcje kap³añskie, ale Bóg powo³a³ go na
swego proroka.
Znaczenie imienia proroka, „Jahwe pamiêta”, jest tym bardziej znamienne, gdy uœwiadomimy sobie, ¿e jego poselstwo (obok
przes³ania Malachiasza) praktycznie zamyka dzia³ proroctw Starego
Testamentu. Kiedy po czterystu latach milczenia Bóg przemówi³
ponownie, uczyni³ to posy³aj¹c anio³a do innego Zachariasza, pe³ni¹cego s³u¿bê kap³añsk¹, i objawi³ mu, ¿e jego ¿ona, El¿bieta, urodzi
syna, który bêdzie poprzedza³, zapowiada³ nadejœcie Mesjasza. Wydarzenia te opisuje ewangelista £ukasz i tak rozpoczyna siê historia
narodzin Jana Chrzciciela i zapowiedŸ narodzin Syna Bo¿ego, Jezusa
Chrystusa. Imiona rodziców Jana Chrzciciela: Zachariasz („Jahwe
pamiêta”) i El¿bieta („Jego obietnica”), uœwiadamiaj¹ nam wiernoœæ,
dobroæ i moc Boga, niezmiennego Pana, Stwórcy i Zbawiciela. On
nie zapomina o swoim ludzie, ratuje i b³ogos³awi swoje dzieci, tak
w dobie Starego, jak i Nowego Przymierza.
Czas i okolicznoœci powstania
Zachariasz zosta³ powo³any na proroka niemal w tym samym
czasie, co Aggeusz, w roku 520 przed Chrystusem, w drugim roku
panowania króla perskiego Dariusza I (który rz¹dzi³ w latach
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521–485 p.n.e.). Aggeusz podaje (Agge1,1), ¿e Bóg przemówi³ do
niego w szóstym miesi¹cu 520 roku, a Zachariasz œwiadczy (Zach
1,1), ¿e do niego Pan skierowa³ swe s³owa w ósmym miesi¹cu tego
samego roku. Powo³anie obu proroków dzieli³y wiêc zaledwie dwa
miesi¹ce. Aggeusz i Zachariasz dzia³ali w tym samym okresie czasu,
przekazuj¹c ludziom odbudowuj¹cym zrujnowan¹ Jerozolimê s³owa
otuchy, pociechy, ale te¿ napomnienia i pouczenia.
Charakterystyka i poselstwo ksiêgi
Mimo ¿e Zachariasz ¿y³ i dzia³a³ w tym samym czasie
i w tych samych okolicznoœciach, co Aggeusz, jego proroctwo jest
diametralnie inne. Charakteryzuje je bogactwo wizji o cechach
apokaliptycznych. Pierwsza czêœæ Ksiêgi Zachariasza (rozdzia³y
1–8) obejmuje wprawdzie zagadnienia zwi¹zane z odbudow¹ œwi¹tyni i problemami nurtuj¹cymi kilkudziesiêciotysiêczn¹ spo³ecznoœæ
¿ydowsk¹ ¿yj¹c¹ w zrujnowanej Jerozolimie, ale zapisane tu wizje
Zachariasza przenosz¹ nas ju¿ w czasy mesjañskie. Szczególnie eschatologiczny, mesjañski charakter ma druga czêœæ ksiêgi (rozdzia³y
9–14). Zachariasz przemawia jêzykiem poezji, rysuje obrazy, które
maj¹ poruszyæ serca s³uchaczy i skierowaæ ich myœli ku wspania³ej
przysz³oœci ludu Bo¿ego.
Pierwsza czêœæ ksiêgi (r. 1–8) to osiem wizji nocnych. Ka¿da
z nich zawiera wprowadzenie, teofaniê (czyli objawienie siê Boga)
lub angelofaniê (pojawienie siê anio³a) oraz dialog miêdzy prorokiem
a objawion¹ postaci¹ (najczêœciej anio³em) i wreszcie pytanie proroka o znaczenie wizji i odpowiedŸ – wyroczniê Bo¿¹. Taki schemat,
przebieg wizji nawi¹zuje do prorockich snów znanych z czasów
patriarchów (np. sen Józefa zapisany w I Moj¿ 37).
Dalszy rozwój takiego przekazywania Bo¿ych objawieñ
doprowadzi³ do powstania nowego gatunku literackiego – wizji apokaliptycznej. W ten sposób zbudowana jest ostatnia ksiêga Biblii–
Apokalipsa, czyli Objawienie œw. Jana.
Wizje Zachariasza, co do treœci, oparte s¹ w znacznym stopniu na przes³aniu Piêcioksiêgu Moj¿eszowego, odwo³uj¹ siê tak¿e
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do wizji Ezechiela. Zachariasz, podobnie jak Ezechiel, ukazuje Boga
jako niedostêpnego, transcendentnego Pana; objawienia i wizje
otrzymuje prorok nie bezpoœrednio, lecz przez anio³a – t³umacza.
Obok anio³ów spotykamy te¿ w Ksiêdze Zachariasza postaæ szatana,
oskar¿yciela przed trybuna³em Bo¿ym (3,1).
W drugiej czêœci Ksiêgi Zachariasza (r. 9–14) Bóg ukazany
jest jako Pan ca³ej ludzkoœci (uniwersalizm). Prorok rysuje wizjê
wszystkich narodów oddaj¹cych w Jerozolimie czeœæ Bogu – Królowi. Zachariasz zapowiada, ¿e najpe³niejsze objawienie Opatrznoœci
Bo¿ej nast¹pi w czasach mesjañskich, eschatologicznych, kiedy Bóg
bêdzie czuwa³ nad ca³ym œwiatem, nad wszystkimi narodami.
Wa¿ny w ca³ej Ksiêdze Zachariasza jest temat przysz³ego
zbawienia. Prorok podkreœla, ¿e niezbêdne jest oczyszczenie, odnowienie moralne jako jeden z g³ównych warunków nastania czasów
mesjañskich. Koñcowa czêœæ ksiêgi przedstawia Mesjasza jako potomka Dawida i Salomona, Ksiêcia Pokoju (9,9), którego ludzie
przebodli (12,10), ale w czasach koñca „boleæ bêd¹ nad nim, jak siê
boleje nad jedynakiem i p³akaæ bêd¹ nad nim, jak siê p³acze nad
pierworodnym”.
Wielkie znaczenie tekstów mesjañskich zawartych w proroctwach Zachariasza podkreœla fakt, ¿e w ewangelicznym opisie mêki
Chrystusa a¿ szeœciokrotnie cytowane s¹ s³owa proroka.
Jednym z najbardziej niezwyk³ych obrazów jest wizja S³ugi
Pana – Pasterza, który otrzymuje „zap³atê” w wysokoœci trzydziestu
srebrników (Zach 11,12–13). Jahwe wydaje polecenie, by ta „zap³ata” zosta³a wrzucona do skarbony œwi¹tynnej, gdy¿ tak „wysoko”
wyceniono Jego samego. Ewangelista Mateusz przypomina to
proroctwo, podkreœlaj¹c, ¿e wype³ni³o siê ono, gdy Judasz wrzuci³
trzydzieœci srebrników do œwi¹tyni, gdy dostrzeg³, po niewczasie, co
uczyni³, wydaj¹c Jezusa (Mt 27,5–7). Wtedy wype³ni³o siê tak¿e
proroctwo Jeremiasza, gdy¿ za kwotê tê zakupiono pole garncarza,
nazwane póŸniej Polem Krwi (Jer 32,6–9). Zachariasz zapowiedzia³
te¿ wjazd Jezusa do Jerozolimy „na oœl¹tku, Ÿrebiêciu oœlicy” (Zach
9,9), a do jego s³ów: „Uderz Pasterza, aby siê rozproszy³y owce”
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(Zach 13,7) odwo³ywa³ siê ewangelista Mateusz (Mt 26,31). S³owa
Zachariasza o Tym, „którego przebodli”, a nad którym „boleæ
i p³akaæ bêd¹” (Zach 12,10), odbijaj¹ siê echem w Nowym Testamencie kilkakrotnie, zarówno w Ewangelii (Mt 24,30), jak i w zamykaj¹cej Bibliê Ksiêdze Apokalipsy (Obj 1,7), gdzie czytamy: „Oto
przychodzi wœród ob³oków i ujrzy go wszelkie oko, a tak¿e ci, którzy
go przebili, i bêd¹ biadaæ nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest!
Amen”.
List od korespondenta z Polski po³udniowej

Modli³em siê do Boga prawie 11 lat, abym móg³ zacz¹æ robiæ rzeczy,
które teraz robiê. Chcia³em, ¿eby Bóg mnie u¿ywa³. Napisa³em
kazanie o tym, co dzieje siê wokó³ nas. O tym, ¿e Bóg uwalnia od
na³ogów i jak to robi. Uwolni³ mnie od notorycznego ogl¹dania
telewizji, która przekazuje same z³o i seks. Da³ mi radoœæ ze spotkañ
w zborze i mo¿liwoœæ uczestniczenia w akcjach charytatywnych.
Ostatnio by³y u nas dzieci z przedstawieniem. Bóg otworzy³ mi oczy
i „tê klapkê” – pokocha³em je, zacz¹³em p³akaæ. Bóg pokaza³ mi,
jakie to szczêœcie mieæ dzieci, i da³ pragnienie. Wczeœniej w ogóle nie
kocha³em dzieci. Kiedy jedna dziewczyna powiedzia³a, ¿e jest ze
mn¹ w ci¹¿y, odpar³em, ¿e to na pewno nie moje dziecko i poszed³em
w swoj¹ stronê. Teraz wiem, co straci³em, i jestem zdolny kochaæ.
Napisa³em do syna mojej by³ej ¿ony, aby wybaczy³ mi moj¹
nieczu³oœæ. On tak chcia³ siê ze mn¹ zaprzyjaŸniæ, ¿e nawet poszed³
na w³amanie, ale i tak nie zyska³ mojej przychylnoœci. Jeszcze
nie odpisa³... Chcê siê zmieniæ ca³kowicie na obraz Pana Jezusa.
List od korespondenta z Polski pó³nocnej

Witam was serdecznie! Bóg zap³aæ za wspania³y prezent œwi¹teczny.
Bardzo by³e uradowany. Dziêki wam te œwiêta by³y cudowne.
Koñczê trzeci semestr nauki. Wszystko idzie bardzo dobrze. Bêdê
mia³ wyczekiwany tytu³ zawodowy. Moja córka jest w szpitalu, ma
chory szpik kostny. Proszê was o modlitwê. Pozdrawiam i ¿yczê
szczêœliwego Nowego Roku.
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Ksiêga Malachiasza
Malachiasza mo¿na porównaæ do aktora, który jako ostatni
wystêpuje na deskach teatru. Wypowiada koñcowe s³owa i potem
scenê zas³ania kurtyna. Malachiasz wyst¹pi³ jednak nie w teatrze, a na
scenie ¿ycia. Odegra³ wa¿n¹ rolê w zbawczych planach Boga. To
ostatni z d³ugiego ³añcucha proroków Starego Testamentu, którzy na
przestrzeni wieków zapowiadali nadejœcie Mesjasza. Tysi¹c lat przed
Chrystusem prorokowa³ wielki psalmista, poeta i król, Dawid. Potem
dzia³ali Eliasz i Elizeusz. Siedemset lat przed Chrystusem wo³a³
„ksi¹¿ê proroków”, Izajasz, potem Jeremiasz, Ezechiel, Daniel... Im
bli¿ej przyjœcia Mesjasza, tym wiêcej Bóg wysy³a³ proroków, by
og³aszali, ¿e czas jest bliski. Jako ostatni pos³any zosta³ Malachiasz.
Jego g³os zakoñczy³ prorocze wo³anie. Potem zapad³a cisza na okres
ponad czterystu lat. A¿ do przyjœcia Jana Chrzciciela, który rozpocz¹³
swe poselstwo s³owami: „Upamiêtajcie siê, albowiem przybli¿y³o siê
Królestwo Niebios” (Mt 3,2). A potem, wskazuj¹c na Jezusa, zawo³a³:
„Oto Baranek Bo¿y, który g³adzi grzech œwiata” (Jan 1,29).
Malachiasz zapowiedzia³, ¿e przyjœcie Mesjasza poprzedzi misja
Jana Chrzciciela. Koñcowe s³owa Malachiasza by³y nastêpuj¹ce:
„Oto Ja poœlê wam proroka Eliasza przed nadejœciem dnia Pañskiego...” (Mal 3,23). „Eliasz” to symboliczne imiê dane prekursorowi Mesjasza, Janowi, który nadszed³ „w duchu i mocy Eliaszowej”
(£k 1,17).
Autor
Malachiasz to bardzo ciekawa postaæ, choæ nie wiemy o tym
proroku zbyt wiele. Jest znany jedynie ze swej ksiêgi, nie wiemy nic
o jego rodzinie ani zawodzie. Dziêki wiadomoœciom, które sam
podaje, mo¿emy ustaliæ w przybli¿eniu czas jego ¿ycia i dzia³ania.
Z wypowiedzi proroka wynika, ¿e istnia³a ju¿ wtedy œwi¹tynia,
w której sk³adano regularne ofiary (1,10; 2,11), a w³adzê w Jerozolimie sprawowa³ nie król, lecz namiestnik (1,8). Wskazuje to na okres
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po powrocie z niewoli babiloñskiej, póŸniejszy jednak ni¿ lata dzia³ania Aggeusza i Zachariasza. Dowiadujemy siê te¿ z Ksiêgi Malachiasza, ¿e prorok wystêpowa³ przeciwko ma³¿eñstwom mieszanym
i rozwodom, którym kres po³o¿y³a reforma przeprowadzona przez
Ezdrasza i Nehemiasza w latach 458–445 p.n.e. Dlatego wiêkszoœæ
uczonych szacuje, ¿e dzia³alnoœæ Malachiasza przypada³a na okres
pomiêdzy 480 a 460 rokiem przed Chrystusem.
Imiê Malachiasz znaczy „pos³aniec Jahwe”. W przesz³oœci
zastanawiano siê, czy jest to imiê w³asne, czy chodzi po prostu o ogólne okreœlenie proroka jako pos³a, wys³annika Bo¿ego. Wtedy ksiêgê
trzeba by uznaæ za anonimow¹, napisan¹ przez nieznanego nam
z imienia autora. Za tak¹ interpretacj¹ opowiedzieli siê niektórzy
spoœród Ojców Koœcio³a (Augustyn, Jan Chryzostom, Cyryl Aleksandryjski). Z drugiej strony, czêœæ dawnych uczonych sugerowa³a,
¿e autorem ksiêgi móg³ byæ nie cz³owiek, lecz anio³. Wszak „Bo¿ym
pos³añcem” mo¿e byæ zarówno cz³owiek, jak i anio³. Jednak najbardziej prawdopodobne jest po prostu to, ¿e Malachiasz (hebr. Maleakjah) to imiê w³asne ostatniego z dwunastu „proroków
mniejszych”.
To, kim jest pose³, nie jest najistotniejsze; wa¿ne jest jego poselstwo, dlatego zapewne tak ma³o dowiadujemy siê o Malachiaszu.
WyobraŸmy sobie, ¿e dociera do nas pos³aniec z wa¿n¹ wiadomoœci¹.
Nie bêdziemy go wypytywaæ o imiê, powi¹zania rodzinne, genealogiê, lecz zainteresujemy siê treœci¹ wiadomoœci i tym, od kogo ona
pochodzi, kto nam j¹ przesy³a.
Podobnie by³o w przypadku tego proroka, ostatniego z szeregu „Bo¿ych pos³añców” okresu Starego Testamentu. Najwa¿niejsze
jest to, z jak¹ wiadomoœci¹ przyby³, i to, ¿e pos³a³ go sam ¿ywy Bóg.
Poselstwo
Interesuj¹ce jest to, ¿e Malachiasz, „Bo¿y pos³aniec”, sam
trzykrotnie wspomina o Bo¿ych pos³ach.
1) Najpierw pisze o Lewim, ojcu kap³anów i lewitów. Moj¿esz i Aaron pochodzili z rodu Lewiego. Wszyscy us³uguj¹cy
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w œwi¹tyni pochodzili z plemienia Lewiego, wybranego do s³u¿by
Bo¿ej. Malachiasz wo³a: „Wargi kap³ana bowiem powinny strzec
wiedzy, a wtedy pouczenia bêd¹ szukali u niego, bo jest on wys³annikiem Pana Zastêpów” (2,7). Obowi¹zkiem kap³anów i lewitów
by³o nie tylko wype³nianie rytua³ów œwi¹tynnych, ale tak¿e pouczanie ludu o Prawie Bo¿ym. Byli oni wys³annikami Pana Zastêpów,
pe³nili funkcje podobne do zadañ anio³ów, Bo¿ych pos³añców.
2) Po drugie, Malachiasz zapowiada misjê Jana Chrzciciela
jako Bo¿ego pos³añca poprzedzaj¹cego Mesjasza. Prorok wo³a
w imieniu Pana (3,1): „Oto Ja wyœlê anio³a mego, aby przygotowa³
drogê przede mn¹...”. Bo¿y pos³aniec – czy to cz³owiek (jak Jan
Chrzciciel), czy anio³ (jak np. Gabriel) – ma to samo zadanie do
wype³nienia: wskazanie na Boga i Jego dzie³a, przekazanie Bo¿ej
woli, Bo¿ych wyroków, Bo¿ego S³owa.
3) I w koñcu Malachiasz zapowiada nadejœcie szczególnego,
wyj¹tkowego pos³añca – Mesjasza, Pana. Wo³a: „...Potem nagle
przybêdzie do swej œwi¹tyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anio³
Przymierza, którego pragniecie...” (3,1). „Anio³ Przymierza” to Mesjasz przychodz¹cy na s¹d Bo¿y. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e tym
wyj¹tkowym pos³añcem bêdzie Chrystus, Syn Bo¿y, Zbawiciel, ale
te¿ i Sêdzia dla tych, którzy nie odpowiedzieli na wo³anie wszystkich
poprzednich pos³añców, nie zareagowali na wezwanie do upamiêtania siê i pozostali w grzechu, ignoruj¹c s³owa proroków, z których,
jako ostatni, przyszed³ Malachiasz. Potem Bóg pos³a³ ju¿ Jana
Chrzciciela, a tu¿ za nim Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana. To
wszystko zapowiedzia³ prorok o imieniu „Maleakjah” = „pose³ Jahwe”, ostatni w d³ugim ³añcuchu Bo¿ych pos³añców Starego
Testamentu.
Obok zapowiedzi nadejœcia poprzednika Mesjasza oraz
samego Chrystusa, najwa¿niejsz¹ przepowiedni¹ Malachiasza jest
zapowiedŸ ustania ofiar ST i nastanie nowej ofiary czystej: „Niechby
ktoœ spoœród was raczej zamkn¹³ drzwi œwi¹tyni, byœcie nie zapalali
œwiate³ na o³tarzu moim nadaremnie. Nie mam Ja upodobania do was,
mówi Pan Zastêpów, ani Mi nie jest mi³a ofiara z waszej rêki.
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Albowiem od wschodu s³oñca a¿ do jego zachodu wielkie bêdzie imiê
moje miêdzy narodami, a na ka¿dym miejscu dar kadzielny bêdzie
sk³adany imieniu memu i ofiara czysta, bowiem wielkie bêdzie imiê
moje miêdzy narodami”(1,10–11). Ofiara, o której tu mowa, to doskona³a ofiara z³o¿ona przez Jezusa Chrystusa na krzy¿u Golgoty,
ofiara, która ma moc dokonaæ oczyszczenia serc ludzi wierz¹cych
spoœród wszystkich narodów. Wszêdzie, gdzie na obliczu ziemi
ludzie uwierz¹, zaufaj¹ Jezusowi, nast¹pi cud oczyszczenia z grzechu
i imiê Pañskie bêdzie uwielbione, wywy¿szone pomiêdzy narodami.
Malachiasz wielokrotnie wzywa wszystkich grzeszników do
pokuty, piêtnuje wykroczenia kap³anów (1,6–2,9) i ca³ego ludu,
obna¿a nieprawid³owoœci ¿ycia rodzinnego, piêtnuje grzechy ma³¿eñskie (2,10–16), wskazuje koniecznoœæ gruntownej odnowy
moralnej, koniecznoœæ zaufania Bogu, wiary w Jego sprawiedliwoœæ
(2,17-–3,5) i potrzebê sumiennego, rzetelnego wype³niania swoich
zobowi¹zañ wzglêdem Pana (3,6–12). Prorok zwalcza panosz¹ce siê
w na-rodzie wystêpki i wskazuje dwie ich g³ówne przyczyny: brak
czci na-le¿nej Bogu, czyli brak prawdziwej pobo¿noœci (1,6–10),
oraz niedocenianie istoty i znaczenia Przymierza z Bogiem,
³¹cznoœci, wiêzi z Panem (2,4–10). Mo¿emy powiedzieæ, ¿e to dwa
grzechy g³ówne tak¿e naszego wspó³czesnego polskiego
spo³eczeñstwa.
List od korespondenta z Polski po³udniowej

Serdecznie dziêkujê wam za pomoc i pokrzepienie w listach.
Jest mi to bardzo potrzebne. Nie rozumiem do koñca Pisma Œwiêtego,
np. czy po œmierci idziemy od razu do Raju czy czekamy na dni
Ostateczne? Nie potrafi³em nic odpowiedzieæ ¿onie, która umiera³a,
na jej stwierdzenie: „Zamieñmy siê...”. Sumienie oskar¿a mnie: Co to
by³a za mi³oœæ? Dziêkujê wam za to, ¿e siê o mnie modlicie tu we
Wroc³awiu. Dziêkujê za ksi¹¿kê. Nadal odczuwam pustkê z powodu
braku ¿ony... Módlcie siê o mnie proszê...
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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”:

„Jezus odpowiedzia³: Zaprawdê powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuœci³
dom albo braci, albo siostry, albo matkê, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla
mnie i dla ewangelii, który by nie otrzyma³ stokrotnie, teraz, w doczesnym
¿yciu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choæ wœród przeœladowañ,
a w nadchodz¹cym czasie ¿ywota wiecznego. A wielu pierwszych bêdzie
ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”

Ewangelia Œw. Jana 10, 29 - 31

„Odk¹d œwiat œwiatem,
nie s³yszano, ¿eby ktoœ otworzy³
oczy œleponarodzonego.
Gdyby ten nie by³ od Boga,
nie móg³by nic uczyniæ.
Odpowiadaj¹c, rzekli do niego:
Tyœ siê ca³y w grzechach urodzi³
i chcesz nas uczyæ? I wyrzucili go.
A gdy Jezus us³ysza³, ¿e go
wyrzucili, i gdy go spotka³, rzek³:
Czy wierzysz w Syna
Cz³owieczego?
A on odpowiadaj¹c, rzek³:
Któ¿ to jest, Panie, bym móg³
w niego uwierzyæ?
A Jezus rzek³ do niego:
Widzia³eœ go ju¿, a jest nim
w³aœnie Ten, co rozmawia z tob¹.
Ów rzek³: Wierzê, Panie!
I z³o¿y³ mu pok³on.
I rzek³ Jezus: Przyszed³em na ten
œwiat na s¹d, aby ci, którzy nie
widz¹, widzieli, a ci, którzy
widz¹, stali siê œlepymi.
A gdy to us³yszeli ci faryzeusze,
którzy z nim byli, rzekli mu:
Czy i my œlepi jesteœmy?
Rzek³ im Jezus: Gdybyœcie byli
œlepi, nie mielibyœcie grzechu,
a ¿e teraz mówicie: Widzimy,
przeto pozostajecie w grzechu.”
Ewangelia Œw. Jana
9, 32 - 41
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Ksiêga Apokalipsy
Nazwa ksiêgi pochodzi od greckiego s³owa „apokalipsis”, co
znaczy „objawienie” lub „ods³oniêcie”. S³owo „apokalipsis” sk³ada
siê z dwóch czêœci: „apo”, czyli „z dala”, oraz „kalipsis”, czyli „zas³ona”. Chodzi wiêc o „ods³oniêcie zas³ony”, ukazanie jakiegoœ faktu,
objawienie wa¿nej prawdy. W przypadku Apokalipsy œw. Jana chodzi
o objawienie ludziom prawdy Bo¿ej.
Okolicznoœci napisania ksiêgi
Objawienia doœwiadczy³ Jan Aposto³ na wyspie Patmos,
gdzie zosta³ zes³any – wed³ug tradycji – za rz¹dów Domicjana, w roku 95. Ju¿ za panowania Nerona, od 64 roku rozpoczê³y siê przeœladowania chrzeœcijan. Rzymscy w³adcy domagali siê, by to im oddawano bosk¹ czeœæ, co dla wyznawców Chrystusa by³o nie do przyjêcia. Przeœladowano ich wiêc jako wrogów Cezara. Za panowania
Domicjana (81–96) przeœladowania te przybra³y na sile, gdy¿ w³adca
ten bardzo powa¿nie traktowa³ swoj¹ boskoœæ i zwalcza³ tych, którzy
odmawiali oddawania mu czci.
W takich bardzo trudnych okolicznoœciach sêdziwy Jan, pod
koniec pierwszego wieku naszej ery, pisze ksiêgê, która ma podtrzymaæ na duchu chrzeœcijan wczesnego Koœcio³a. Jednoczeœnie Jan
ods³ania – nie tylko wspó³czesnym sobie wiernym, ale i wyznawcom
Chrystusa wszystkich nastêpnych wieków – objawienie odnoœnie do
losów Koœcio³a w bli¿szej i dalszej przysz³oœci; ukazuje dzieje zbawienia a¿ do powtórnego przyjœcia Jezusa Chrystusa. Dzieje te s¹
ukazane za pomoc¹ symbolicznych obrazów, dla nas tajemniczych,
nie³atwych do rozszyfrowania. Dla chrzeœcijan I wieku nie by³y one
tak trudne i obce, gdy¿ znana by³a wtedy, powsta³a w okresie czasu
pomiêdzy Starym i Nowym Testamentem, ¿ydowska literatura apokaliptyczna operuj¹ca podobnymi obrazami. Posiada³a ona okreœlony
wzorzec. Stara³a siê opisaæ wydarzenia czasów ostatecznych i nastêpuj¹ce po nich b³ogos³awieñstwa. Pierwszoplanow¹ postaci¹ jest tu
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zawsze Mesjasz, postaæ boska, otoczona moc¹ i chwa³¹, oczekuj¹ca
na zst¹pienie na ten œwiat, by obj¹æ nad nim rz¹dy. Przed nadchodz¹cym Mesjaszem dr¿eæ bêdzie ca³a ziemia. Straszne czasy ostateczne s¹ przez apokaliptyków okreœlane jako „bóle porodowe
Mesjasza”. Nadejœcie wieku mesjañskiego bêdzie podobne do bólów
porodowych. Bêdzie to okres wielkiego lêku (Joel 2,1), œwiat zostanie
wstrz¹œniêty, naruszona bêdzie równowaga w kosmosie. Ca³kowitemu za³amaniu ulegn¹ stosunki miêdzyludzkie. Na ziemi zapanuj¹
wrogoœæ i nienawiœæ (Zach.14,13). Bêd¹ to czasy s¹du. Bóg rozprawi
siê z wszelkim z³em, Syn Cz³owieczy usunie z ziemi grzeszników.
¯ydzi rozproszeni po ca³ej ziemi w czasach ostatecznych zostan¹
sprowadzeni do Œwiêtego Miasta. U kresu czasów nowa Jerozolima,
ju¿ przygotowana przez Boga w niebie, zst¹pi na ziemiê, do ludzi.
Bêdzie wyró¿nia³a siê niezrównanym piêknem. Bêdzie posiada³a
fundamenty z szafirów, wie¿e z rubinów, a wa³y z drogich kamieni (Iz
54). Zasadniczym wydarzeniem czasów ostatecznych bêdzie zmartwychwstanie. „Wielu z tych, którzy œpi¹ w prochu ziemi, obudzi siê;
jedni do ¿ycia wiecznego, a drudzy na hañbê i wieczne potêpienie”
(Dan 12,2). Wszystkie te obrazy znajdujemy tak¿e w Ksiêdze
Objawienia œw. Jana.
Apokalipsa ukazuje jednak wydarzenia czasów koñca
z chrzeœcijañskiego punktu widzenia. Znajduje oparcie g³ównie
w proroctwach Starego Testamentu, wielokrotnie cytuj¹c proroków:
Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, Ozeasza, Joela, Sofoniasza,
Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza i innych. Ta jedyna profetyczna
ksiêga Nowego Testamentu obficie czerpie z siedemnastu
starotestamentowych ksi¹g prorockich.
Znaczenie ksiêgi
Znaczenie Apokalipsy œw. Jana jest ogromne. Stanowi ona
dope³nienie ca³oœci objawienia Bo¿ego. Ukazuje koniec historii zbawienia, której pocz¹tki zapisane s¹ na pierwszych kartach Biblii.
Jan w spisanej przez siebie ewangelii cofn¹³ siê w czasie
dalej ni¿ jakikolwiek inny autor biblijny, pisz¹c: „Na pocz¹tku by³o
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S³owo, i S³owo by³o u Boga, a Bogiem by³o S³owo. Ono by³o na
pocz¹tku u Boga. Wszystko przez nie powsta³o, a bez niego nic nie
powsta³o, co powsta³o”. Jest to spojrzenie wstecz, w wiecznoœæ,
z której wy³oni³o siê Bo¿e stworzenie (opis stworzenia w Ksiêdze
Rodzaju). Pisz¹c Ksiêgê Apokalipsy, Jan spogl¹da natomiast w przysz³oœæ, ku wiecznemu ¿yciu w Królestwie naszego Pana i Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Na pocz¹tku Ksiêgi Apokalipsy znajdujemy obietnicê: „B³ogos³awiony, który odczytuje i którzy s³uchaj¹ s³ów
proroctwa, a strzeg¹ tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska”
(1,3). Jest to obietnica szczególnego b³ogos³awieñstwa dla tych,
którzy bêd¹ studiowaæ i zachowywaæ s³owa tej proroczej ksiêgi. Na
jej koñcu znajduje siê natomiast ostrze¿enie: „Ja œwiadczê ka¿demu,
kto s³ucha s³ów proroctwa tej ksiêgi: jeœliby ktoœ do nich cokolwiek
do³o¿y³, Bóg mu do³o¿y plag zapisanych w tej ksiêdze. A jeœliby ktoœ
odj¹³ co ze s³ów ksiêgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udzia³
w drzewie ¿ycia i w Mieœcie Œwiêtym – które s¹ opisane w tej ksiêdze” (22,18–19). To ostrze¿enie powinno pobudzaæ ka¿dego czytelnika, ka¿dego s³uchacza proroctw Apokalipsy do g³êbokiego namys³u i postawy pokory przy studiowaniu s³ów tej niezwyk³ej ksiêgi.
Treœæ ksiêgi
Apokalipsa œw. Jana stanowi dope³nienie objawienia ca³ego
Pisma Œwiêtego. Zawiera niejako dokoñczenie wielkich proroctw,
stanowi konkluzjê wielkich obietnic biblijnych. Nie znajdziemy tu
ca³kiem nowych tematów, nieznanych z poprzednich ksi¹g Biblii.
Znajdziemy natomiast zwieñczenie najwiêkszych, najwa¿niejszych
proroctw Pisma Œwiêtego. Przystêpuj¹c do lektury Ksiêgi Apokalipsy, powinniœmy wiêc niejako zachowywaæ w pamiêci treœæ wszystkich pozosta³ych ksi¹g biblijnych.
Obliczono, ¿e Ksiêga Apokalipsy zawiera ponad piêæset cytatów, referencji i reminiscencji ze Starego Testamentu. Na 404 wiersze, z których sk³ada siê Apokalipsa, 278 zawiera cytaty ze Starego
Testamentu! Inaczej mówi¹c: ponad po³owa treœci ksiêgi wynika
bezpoœrednio ze s³ów Starego Testamentu.
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Wielkim tematem Apokalipsy, tak jak ca³ej Biblii, jest Jezus
Chrystus, Zbawiciel i Pan œwiata. Ewangelia ukazuje nam Jezusa
wcielonego, Jezusa chodz¹cego po ziemi, przyjmuj¹cego na siebie
wszelkie ograniczenia wynikaj¹ce z Jego samouni¿enia, wyrzeczenia
siê chwa³y, któr¹ posiada³, przebywaj¹c w niebie, u boku Ojca. Natomiast Ksiêga Apokalipsy ukazuje nam Chrystusa triumfuj¹cego,
Jezusa w chwale, dzia³aj¹cego w ca³ej swej potêdze i mocy. Jest On
ukazany jako Baranek znajduj¹cy siê w centrum wszystkich
wydarzeñ, wszystkim kieruj¹cy, o wszystkim decyduj¹cy. Jest
fundamentem, na którym spoczywa wszystko, jest jak wiosna, z której wyp³ywaj¹ wszelkie si³y witalne i wszelkie b³ogos³awieñstwa.
Baranek jest œwiat³em, ¿yciem, chwa³¹, Panem nieba i ziemi.
Drugim wa¿nym tematem Apokalipsy jest Koœció³. Jest on
ukazany w tej ksiêdze pod postaci¹ siedmiu zborów, rzeczywiœcie
istniej¹cych w czasach Jana. Niezwyk³e jest to, ¿e Jan, przekazuj¹c
s³owa Jezusa adresowane do poszczególnych ówczesnych koœcio³ów,
jednoczeœnie kieruje poselstwo Chrystusa do Koœcio³a jako ca³oœci,
Koœcio³a wszystkich czasów na ca³ym œwiecie.
Jest w Ksiêdze Objawienia jeszcze wiele innych wa¿nych
tematów, takich jak zmartwychwstanie i przemienienie œwiêtych,
wielki ucisk, rozprawienie siê z antychrystem, szatanem i z³em,
tysi¹cletnie królestwo, drugie przyjœcie Chrystusa i inne.
Mo¿emy w wielkim skrócie powiedzieæ, ¿e ukazuje nam:
rozdzia³ 1
rozdzia³y 2 i 3
rozdzia³y 4 i 5
rozdzia³y 6–18
rozdzia³ 19
rozdzia³ 20
rozdzia³y 21 i 22

- wywy¿szonego Chrystusa,
- ¿ycie Koœcio³a na ziemi,
- przebywanie Koœcio³a w niebie,
- okres wielkiego ucisku,
- drugie przyjœcie Chrystusa
i ustanowienie Jego Królestwa,
- tysi¹cletnie panowanie Chrystusa,
- rozpoczêcie okresu wiecznoœci.
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Mo¿emy te¿ zauwa¿yæ wa¿ne zwi¹zki Apokalipsy œw. Jana,
ostatniej ksiêgi Biblii, z jej pierwsz¹ ksiêg¹, Ksiêg¹ Rodzaju, czyli
Genesis. Genesis ukazuje stworzenie ziemi, Apokalipsa ukazuje jak
ziemia przemija. W Ksiêdze Genesis s³oñce, ksiê¿yc i gwiazdy opisane s¹ jako cia³a niebieskie, dziêki którym panuje okreœlony
porz¹dek w stworzonym przez Boga œwiecie, w Apokalipsie s³oñce,
ksiê¿yc i gwiazdy ulegaj¹ niezwyk³ym przemianom i staj¹ siê znakami Bo¿ego s¹du. W Ksiêdze Genesis s³oñce zostaje stworzone po to,
by „rz¹dziæ” dniem, w Apokalipsie jest ono ju¿ niepotrzebne, gdy¿
sam Bóg rozœwietla wszystko. Genesis nazywa ciemnoœæ noc¹, Apokalipsa stwierdza, ¿e „nocy ju¿ nie ma”. W Ksiêdze Genesis wody
zostaj¹ nazwane morzem, Apokalipsa stwierdza, ¿e morza ju¿ wiêcej
nie bêdzie. W Ksiêdze Genesis na arenê dziejów wkracza, za spraw¹
pierwszego cz³owieka, grzech, w Apokalipsie ukazane jest rozprawienie siê z grzechem przez Ostatniego Adama – Chrystusa. Genesis
ukazuje wkroczenie w ¿ycie cz³owieka œmierci, Apokalipsa informuje, ¿e œmierci ju¿ wiêcej nie bêdzie. Genesis ukazuje pocz¹tki
cierpieñ, trudów i ³ez, Apokalipsa podkreœla, i¿ wiêcej smutku, ani
cierpienia, ani ³ez ju¿ nie bêdzie. Genesis opisuje ma³¿eñstwo Pierwszego Adama (z Ew¹), Apokalipsa ukazuje obraz zaœlubin Ostatniego Adama – Chrystusa, z Oblubienic¹ – Koœcio³em. W Ksiêdze
Genesis opisane jest zbudowanie Babilonu, miasta ludzkiej pychy,
w Apokalipsie ukazany jest upadek Babilonu i ustanowienie potêgi
Bo¿ego miasta, Nowego Jeruzalem. Ksiêga Genesis, a zatem ca³a
Biblia, rozpoczyna siê od zdania maj¹cego uniwersalny, globalny
charakter: „Na pocz¹tku stworzy³ Bóg niebo i ziemiê”; Ksiêga Apokalipsy koñczy poselstwo Biblii wizj¹ o równie globalnym zasiêgu –
wizj¹ wiecznego Bo¿ego Królestwa.
„Znam uczynki twoje; oto sprawi³em, ¿e przed tob¹ otwarte
drzwi, których nikt nie mo¿e zamkn¹æ; bo choæ niewielk¹
masz moc, jednak zachowa³eœ moje S³owo i nie zapar³eœ siê
mojego imienia.”
Apokalipsa Œw. Jana 3,8
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Podzia³ ksiêgi
Ksiêga Apokalipsy ma uporz¹dkowan¹, logiczn¹ strukturê. Mo¿emy
podzieliæ j¹ na trzy g³ówne czêœci:
Czêœæ I
Osoba Jezusa Chrystusa, Pana pe³nego mocy i chwa³y
r. 1
Jezus jako Arcykap³an w rzeczywistym Miejscu Najœwiêtszym
Czêœæ II
W³asnoœæ Jezusa Chrystusa, jego Oblubienica – Koœció³ r. 2 i 3
Listy do siedmiu koœcio³ów: w Efezie, Smyrnie,
Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei
Czêœæ III
Program dzia³ania, dope³nienie zbawczego planu Jezusa r. 4–22
1) Koœció³ w niebie, z Chrystusem
r. 4 i 5
Bo¿y tron, dwudziestu czterech Starców, cztery
Zwierzêta, Ksiêga z Siedmiu Pieczêciami,
Chrystus – Lew z pokolenia Judy, pieœñ niezliczonych
chórów anielskich ku czci Baranka, pieœñ wszelkiego
stworzenia, wielbi¹ca Zasiadaj¹cego na Tronie i Baranka
2) Okres wielkiego ucisku na ziemi
r. 6–18
Otwarcie szeœciu pierwszych Pieczêci Ksiêgi
r. 6
Pieczêtowanie Bo¿ych s³ug (144 tysi¹ce z Izraela)
oraz triumf zbawionych z wszystkich narodów
r. 7
Otwarcie siódmej Pieczêci, wizja Siedmiu Tr¹b
r. 8–11
Walka szatana z Koœcio³em – wizja Niewiasty (Izrael)
rodz¹cej Syna (Chrystus), walka ze Smokiem (szatan) r. 12
Smok przekazuje w³adzê Bestii (liczba 666)
r. 13
Pieœñ 144 tysiêcy przed Bo¿ym tronem,
wizja s¹du ostatecznego (¿niwo i winobranie)
r. 14
Hymn Moj¿esza i Baranka, wizja Siedmiu Czasz
i Siedmiu Plag
r. 15–16
S¹d nad „Wielkim Babilonem”,
r. 17
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wizja Wielkiej Nierz¹dnicy zasiadaj¹cej na Bestii,
upadek i zag³ada Babilonu
r. 18
3) Powrót Chrystusa jako Sêdziego, rozprawienie siê
z Besti¹ i Fa³szywym Prorokiem, wesele Baranka r. 19
4) Tysi¹cletnie Królestwo, s¹d nad narodami
r. 20
5) Pocz¹tek wiecznoœci:
nowe niebo i nowa ziemia, niebiañskie Jeruzalem
- miasto Bo¿ej chwa³y
r. 21
Rzeka wody ¿ycia wyp³ywaj¹ca z tronu Boga
i Baranka
r. 22
Obietnica rych³ego powrotu Chrystusa,
koñcowe zaproszenie i ostrze¿enie, obietnica i modlitwa
List od korespondenta z Polski po³udniowej

Bardzo siê cieszê, ¿e Bóg wam b³ogos³awi. Cieszê siê, ¿e
pod¹¿acie za Nim i pomagacie innym, aby te¿ za Nim pod¹¿ali. Bóg
jest tak ³askawy. Wyci¹gn¹³ mnie z bagna i da³ now¹ szansê. Jestem
przera¿ony tym, kim by³em. Tak na prawdê nie powinienem w ogóle
wyjœæ na wolnoœæ. Codziennie uczê siê nowego ¿ycia w Jezusie
Chrystusie. Dziêkujê Bogu, ¿e dwa razy w tygodniu mamy nabo¿eñstwa. Bardzo siê cieszê, ¿e mogê tu teraz przebywaæ i zmieniaæ
swoje ¿ycie. Modlê siê o was codziennie. Z Bogiem!
„I us³ysza³em donoœny g³os w niebie, mówi¹cy: Teraz nasta³o
zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i w³adztwo
Pomazañca jego, gdy¿ zrzucony zosta³ oskar¿yciel braci
naszych, który dniem i noc¹ oskar¿a³ ich przed naszym
Bogiem. A oni zwyciê¿yli go przez krew Baranka i przez
s³owo œwiadectwa swojego, i nie umi³owali ¿ycia swojego
tak, by raczej je obraæ ni¿ œmieræ.”
Apokalipsa Œw. Jana 12,10 -11
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List od korespondenta z Polski po³udniowej

Urodzi³em siê w rodzinie wierz¹cej, katolickiej. Moja mama
co niedzielê wysy³a³a mnie i mojego brata do koœcio³a, lecz nasza
droga wiod³a ko³o kina, gdzie w tym czasie wyœwietlano poranki dla
dzieci, a to by³o ciekawsze od koœcio³a. Tak wiêc kino sta³o siê
naszym koœcio³em. Matka nie kontrolowa³a nas, dawa³a nam wolny
wybór. Nie wiedzia³a, ¿e powoli stajemy siê ateistami.
Bêd¹c w wojsku, ukoñczy³em Wojskowy Uniwersytet Marksistowsko-Leninowski na kierunku religioznawstwo we Wroc³awiu.
Nabra³em przekonania, ¿e o religii wiem ju¿ wszystko. Negowa³em
istnienie Boga. Stan ten trwa³ kilka lat.
Któregoœ dnia do mojego domu zapukali œwiadkowie
Jehowy. Zaproponowali mi studium Biblijne, na które z chêci¹ siê
zg³osi³em, bo uœwiadomili mi, ¿e nic nie wiem na temat Boga i Pisma
Œwiêtego. Od tej pory zacz¹³em szukaæ Boga osobiœcie i samemu
studiowaæ Pismo Œwiête.
W tym roku skoñczy³em studia w Chrzeœcijañskim Instytucie
Biblijnym w Warszawie. Potrzebujê wszelkiej literatury chrzeœcijañskiej, aby pog³êbiæ swoj¹ wiedzê i jeszcze bardziej zbli¿yæ siê do
Boga. Prosi³bym o modlitwê o uzdrowienie mojego cia³a sparali¿owanego po chorobie. Mój duch jest nadal ochoczy, lecz cia³o s³abe.
Uczestniczê w spotkaniach Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego. ¯yczê
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego!
„I pokaza³ mi rzekê wody ¿ywota, czyst¹ jak kryszta³,
wyp³ywaj¹c¹ z tronu Boga i Baranka. Na œrodku ulicy jego
i na obu brzegach rzeki drzewo ¿ywota, rodz¹ce dwanaœcie
razy, wydaj¹ce co miesi¹c swój owoc, a liœcie drzewa s³u¿¹
do uzdrawiania narodów.”
Apokalipsa Œw. Jana 21,1-2
36

Programy nadawane w czasie letnim 2012 r. przez „Impuls” TWR Polska:

7:45 - 8:00

21:00 - 21:30

Fale krótkie: 41 m (7225 kHz)
oraz 49 m (5910 kHz)

Fale œrednie
215 m (1395 kHz)

Droga do Boga

Wêdrówka przez Bibliê

Pn

Józefa Brandysa
program produkowany
w studio w Londynie

Wt

program „Po prostu” redakcji
Centrum Misji i Ewangelizacji

Przyjaciele

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

Wêdrówka przez Bibliê

¯ywa wiara
Œr

problemy biblijne,
program Ryszarda Tyœnickiego,
Henryka Dominika,
Katarzyny Kuœmider,
Marcina Kobzy i innych

Wêdrówka przez Bibliê

Cz

¯ywa wiara

Wêdrówka przez Bibliê

Pt

¯ywa wiara

Wêdrówka przez Bibliê
¯ywa wiara tylko 21:00-21:15
problemy biblijne,
program Ryszarda Tyœnickiego,
Henryka Dominika,
Katarzyny Kuœmider,
Marcina Kobzy i innych

So

Sedno
problemy wg „In Touch”
Charlesa Stanleya
(prowadzi Darek Banaszyk)

N

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
MARZEC

KWIECIEÑ

Drugi List œw. Jana Trzeci List œw. Jana
26.03.2012 3-6
02.04.2012 7-10
27.03.2012 7-8
03.04.2012 11-15
28.03.2012 9-13
Ksiêga Nahuma

MAJ

Ksiêga Sofoniasza
01.05.2012 1:2-5
02.05.2012 1:5-12
03.05.2012 1:13-2:2
04.05.2012 2:3-15
Trzeci List œw. Jana 04.04.2012 1:1-Wstêp 07.05.2012 3:1-8
05.04.2012 1:1-3
08.05.2012 3:9-20
29.03.2012 1-3
06.04.2012 1:3-10
List Judy
30.03.2012 3-7
09.04.2012 1:11-15
09.05.2012 Wstêp
10.04.2012 2:1-4
10.05.2012 1-3
11.04.2012 2:5-3:1
11.05.2012 4-5
12.04.2012 3:1-6
14.05.2012 6-7
13.04.2012 3:7-19
15.05.2012 8-9
Ksiêga Habakuka
16.05.2012 10-11
16.04.2012 1:1
17.05.2012 11-13
17.04.2012 1:2-5
18.05.2012 13-16
18.04.2012 1:6-12
21.05.2012 17-19
19.04.2012 1:12-17
22.05.2012 20-21
20.04.2012 2:1-3
23.05.2012 22-25
23.04.2012 2:4
Ksiêga Aggeusza
24.04.2012 2:5-12
24.05.2012 Wstêp
25.04.2012 2:12-20
25.05.2012 1:1-4
26.04.2012 3:1-6
28.05.2012 1:5-8
27.04.2012 3:7-19
29.05.2012 1:9-15
Ksiêga Sofoniasza
30.05.2012 2:1-3
30.04.2012 1:1-Wstêp 31.05.2012 2:3-5
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CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEÑ

Ksiêga Aggeusza

Ksiêga Zachariasza

Ksiêga Malachiasza

02.07.2012 7:12-8:3
03.07.2012 8:4-13
04.07.2012 8:14-23
05.07.2012 9:1-8
06.07.2012 9:9
Ksiêga Zachariasza 09.07.2012 9:10-17
10.07.2012 10:1-3
11.07.2012 10:3-6
07.06.2012 1:1-6
12.07.2012 10:7-11:3
08.06.2012 1:7-11 13.07.2012 11:4-14
11.06.2012 1:11-17 16.07.2012 11:15-12:3
12.06.2012 2:1-9
17.07.2012 12:3-7
13.06.2012 2:10-17 18.07.2012 12:8-14
14.06.2012 3:1-2
19.07.2012 13:1-3
15.06.2012 3:3-10 20.07.2012 13:4-9
18.06.2012 4:1-3
23.07.2012 14:1-4
19.06.2012 4 4-14 24.07.2012 14:5-21
20.06.2012 5:1-4
21.06.2012 5:5-11
Ksiêga Malachiasza
22.06.2012 6:1-3
25.06.2012 6:4-12
26.06.2012 6:13-15 25.07.2012 1:1-3
26.07.2012 1:4 -8
27.06.2012 7:1-6
27.07.2012 1:8-13
28.06.2012 7:4-7
29.06.2012 7:8-11 30.07.2012 1:12-2:2
31.07.2012 2:2-9
01.06.2012
04.06.2012
05.06.2012
06.06.2012

2:6-9
2:10-13
2:14-19
2:20-23
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01.08.2012
02.08.2012
03.08.2012
06.08.2012
07.08.2012
08.08.2012
09.08.2012
10.08.2012
13.08.2012
14.08.2012

2:10-15
2:10-15
2:10-15
2:15-17
3:1-3
3:4-7
3:8-9
3:9-12
3:13-17
3:17-24

Ksiêga Objawienia
15.08.2012
16.08.2012
17.08.2012
20.08.2012
21.08.2012
22.08.2012
23.08.2012
24.08.2012
27.08.2012
28.08.2012
29.08.2012
30.08.2012
31.08.2012

Wstêp
1:1-6
1:7-8
1:9-16
1:17-20
2:1-7
2:8-11
2:12-17
2:18-29
3:1-6
2:18-29
3:1-6
3:7-13

WRZESIEÑ

PADZIERNIK

Ksiêga Objawienia

Ksiêga Objawienia

03.09.2012
04.09.2012
05.09.2012
06.09.2012
07.09.2012
10.09.2012
11.09.2012
12.09.2012
13.09.2012
14.09.2012
17.09.2012
18.09.2012
19.09.2012
20.09.2012
21.09.2012
24.09.2012
25.09.2012
26.09.2012
27.09.2012
28.09.2012

3: 14 - 22
4: 1 - 8
4: 9 - 5: 1
5: 2 - 8
5: 9 - 14
6: 1 - 8
6: 9 - 17
7: 1 - 8
7: 9 - 14
7: 15 - 8: 6
8: 6 - 9: 12
9: 13 - 10: 11
11: 1 - 13
11: 14 - 12: 6
12: 7 - 18
13: 1 - 5
13: 6 - 17
13: 18 - 14: 5
14: 6 - 20
15: 1 - 8

01.10.2012
02.10.2012
03.10.2012
04.10.2012
05.10.2012
08.10.2012
09.10.2012
10.10.2012
11.10.2012
12.10.2012
15.10.2012
16.10.2012
17.10.2012
18.10.2012
19.10.2012

16: 1 - 15
16: 16 - 17: 3
17: 1 - 5
17: 6 - 18: 5
18: 6 - 16
18: 17 - 24
19: 1 - 10
19: 11 - 21
20: 1 - 10
20: 11 - 21: 6
21: 7 - 14
21: 15 - 27
22: 1 - 10
22: 11 - 17
22: 18 - 21

22.10.2012
23.10.2012
24.10.2012
25.10.2012

Wskazówki
Wskazówki
Wskazówki
Wskazówki

I Ksiêga Moj¿eszowa
26.10.2012
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1: 1 - Wstêp
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