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Rozważanie 1 Listu Jana 5,1-21cd.

Może się zdarzyć, że jakiś 
brat, którego mamy miło-
wać, wydaje się niesympa-

tyczny, posiada całkiem inne uspo-
sobienie niż my, możliwe, że sprawia 
nam różne kłopoty – wtedy najchęt-
niej przestajemy się nim interesować. 
Jak szybko nasze ciało próbuje omi-
nąć przykazanie miłości, stawiając 
być może pytanie – „a kto jest moim 
bratem”? (por. Łuk. 10,29). Pierwszy 
wiersz piątego rozdziału daje nam ja-
sną odpowiedź: „Każdy, kto wierzy, iż 
Jezus jest Chrystusem, z Boga się na-
rodził”, i dlatego jest członkiem rodzi-
ny Bożej.

 Wiersz 2 i 5 łączą miłość i posłu-
szeństwo (2, 5), ale różnica w stosun-
ku do zakonu są przykazania Boże dla 
tych, którzy otrzymali życie z Boga – 
“nie są uciążliwe”. Dla człowieka po-
siadającego nową naturę radością jest 
być posłusznym Bogu i wykonywać 
Jego wolę.

 Rodzina Boża idzie przez świat, 
ale nie należy do świata i jest ponad 
nim. Tajemnicę zwyciężenia świata 
tworzą dwie składowe. Pierwszą jest 
dzieło Boże w nas, przez które otrzy-
maliśmy nowe życie. Druga jest nasza 
wiara, że Pan Jezus jest Synem Bo-
żym. Te dwie centralne prawdy czynią 
z ewangelii zwiastowanie, które przy-
szło na świat z nieba. Pan Jezus, Syn 

Boży darował nam te rzeczy, abyśmy 
mogli poznać je wiarą, a wtedy siła 
przyciągania ze strony świata będzie 
dla nas coraz słabsza.

Wiersz 6 powiązany jest z tym, 
co apostoł Jan, widział pod krzyżem 
jako naoczny świadek (19,33-35). To 
świadectwo znajdujemy tylko w Ew. 
Jana, “abyście wierzyli, że Jezus Chry-
stus jest Synem Bożym. Tu, gdzie 
chodzi o świadectwo o Synu Bożym, 
znajdujemy wodę i krew. Syn Boży 
przyjął ciało i krew, zamieszkał wśród 
nas. Woda wskazuje na oczyszczenie, 
natomiast krew na zadośćuczynienie. 
Woda i krew były potrzebne, aby usu-
nąć nasz grzech, żebyśmy mogli mieć 
dostęp do Boga. Musieliśmy zostać 
oczyszczeni z brudu grzechowego, 
w którym leżeliśmy, a nasze grzechy 
musiały być przebaczone. Nie mógł 
tego dokonać żaden upadły człowiek, 
jedynie Syn Boży, który był Słowem 
Życia.

 Do wody i krwi dochodzi jeszcze 
jeden żywy świadek – Duch Świę-
ty. On daje nam siłę do zrozumienia 
i przyjęcia prawdy o naszym zbawie-
niu i o darze życia wiecznego. Wiersz 
13 jest pocieszający dla każdego wąt-
piącego serca, które co prawda uwie-
rzyło, że Jezus jest Synem Bożym, ale 
przez wpływ wroga lub fałszywych na-
uczycieli zostało zaniepokojone. Bóg 
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darował nam zapisane słowo, abyśmy 
mieli pełną świadomość Bożego dzie-
ła, „...abyście wiedzieli...” w. 13.

Błoga świadomość posiadania ży-
cia wiecznego daje nam ufność i moż-
liwość przynoszenia naszych modlitw 
do Boga. Działanie w nas natury Bożej 
odpowiada Jego woli. W ten sposób 
możemy być pewni, ze nasze prośby 
będą odpowiadać myślom Bożym 
i On je wysłucha – być może, że nie 
od razu, ale na pewno w późniejszym, 
odpowiednim dla nas czasie – jeśli 
nasze ciało nie odgrywa w tych proś-
bach, pierwszeństwa.

Przedmiotem modlitw nie po-
winny być tylko sprawy osobiste, ale 
powinniśmy się też modlić jedni za 
drugimi. Jeśli na wskutek objawio-
nego grzechu, konieczna jest śmierć 
(Bóg tak pokieruje), nie należy się 
modlić o życie cielesne. O grzechu 
na śmierć czytamy w Dz. Ap. 5, 1-11 
i 1Kor. 11, 19-30.

Wiersz 20 przypomina nam po-
czątek listu. Czytamy tu o Tym, któ-
ry przyszedł, aby nam objawić żywot 
wieczny. Na wstępie jest mowa o tym, 
co w Jego przyjściu ujrzało światło 
dzienne. Dalsza część listu objawia 
nam, że owocem Jego przyjścia jest 
darowanie nam świadomości, aby-
śmy poznali i pozostali w tym, który 
przyszedł. Człowiek Jezus Chrystus 
jest prawdziwym Bogiem, On jest też 
Życiem wiecznym i jak mogliśmy da-
lej zauważyć - źródłem naszego życia. 
Oby nasze całe serce wypełniało tylko 
jedno – wspaniała osoba Pana Jezusa!

A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw 
i praw, które was uczę wypełniać, 
abyście zachowali życie, weszli 
i wzięli w posiadanie ziemię, któ-
rą wam daje Pan, Bóg waszych 
ojców (w. 1).

W tym wierszu bardzo wyraźnie 
widzimy szczególny charakter Pią-
tej Księgi Mojżeszowej. „Słuchajcie” 
i „czyńcie”, abyście „żyli” i „posiadali”. 
Zasada ta zawsze jest ważna, wtedy dla 
Izraela czy dzisiaj dla nas. Droga ży-
wota jest prosto dusznym posłuszeń-
stwem wobec przykazań Bożych. Bóg 
nie dał nam Swojego Słowa, byśmy się 
kłócili z powodu niego lub nad nim 
spekulowali, lecz byśmy byli mu po-
słuszni. A o ile szczerze jesteśmy po-
słuszni przykazaniom i zarządzeniom 
naszego Ojca, o tyle kroczymy jasną 
drogą żywota i rozkoszujemy się we 
wszystkim, co Bóg przygotował dla 
nas w Chrystusie. „Kto ma przykaza-
nia moje i przestrzega ich, ten mnie 
miłuje; a kto mnie miłuje, tego też 
będzie miłował Ojciec i Ja miłować 
go będę, i objawię mu samego siebie” 
(Jana 14,21).

Wielkim błędem jednak jest, jeśli 
przypuszcza się, że wszyscy wierzący 
rzeczywiście cieszą się tym przywi-
lejem. Tylko kto jest posłuszny, roz-
koszuje się tym. Wprawdzie wszyscy 
mogliby się tym rozkoszować; ale nie 
wszyscy są posłuszni. Wielka różnica 
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Wprawdzie oba są jego synami i za-
tem obu miłuje. Ale poza miłością po-
krewną do obu istnieje jeszcze szcze-
gólna radość z posłusznego dziecka. 
Ojciec w żaden sposób nie może cie-
szyć się samowolnym, egoistycznym 
i lekkomyślnym życiem swojego syna. 
Będzie myślał o nim w niejednej bez-
sennej nocy i modlił się za nim, będzie 
gotów uczynić dla niego wszystko, ale 
nie ma zaufania do niego, nie może 
otworzyć się wobec niego i przekazać 
mu swoich myśli.

Możemy sprawiać radość na-
szemu niebieskiemu Ojcu i naszemu 
Panu Jezusowi Chrystusowi jedynie 
na drodze posłuszeństwa. Posłuszeń-
stwo jest Bogu miłe, „a przykazania 
jego nie są uciążliwe” [1 Jana 5,3]. 
Pan chce się objawić w łasce temu 
i zamieszkać u tego, który przestrzega 
Jego Słowa. On Sam to mówi, odpo-
wiadając na pytanie Judasza: „Rzekł 
mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż 
się stało, że masz [wł.: chcesz] się nam 
objawić, a nie światu? Odpowiedział 
Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłu-
je, słowa mojego przestrzegać będzie, 
i Ojciec mój umiłuje go, i do niego 
przyjdziemy, i u niego zamieszkamy 

Rozważanie 5 Księgi Mojżeszowej c.d.
Rozdział 4

Ustawy i prawa

istnieje między dzieckiem, a posłusz-
nym dzieckiem. Tak samo czymś 
całkiem innym jest miłowanie zbawi-
ciela i radowanie się w przestrzeganiu 
Jego przykazań niż tylko świadomość 
zbawienia.

Dziennie możemy znaleźć po-
twierdzenie tego w naszym życiu 
rodzinnym. Na przykład są dwaj sy-
nowie. Jeden myśli tylko o tym, aby 
się podobać sobie samemu i spełnić 
swoje marzenia. Nie czuje się do-
brze w bliskości ojca i też nie stara 
się wypełniać jego życzeń. Prawie 
wcale nie zna myśli i plany swego 
ojca bądź zupełnie mu są obojętne. 
Przyjmuje natomiast ubiór, książki 
i pieniądze, krótko mówiąc wszyst-
ko, co ojciec mu daje, ale wcale nie 
stara się, by ucieszyć ojca uprzej-
mością. Drugi syn jest całkowitym 
przeciwieństwem. Raduje się tym, że 
może być blisko ojca. Miłuje go i roz-
mowy z nim. Wszelką sposobność 
wykorzystuje, aby spełnić jego życze-
nia i go ucieszyć. Nie miłuje ojca ze 
względu na prezenty, lecz ze względu 
na niego samego.

Łatwo się zrozumie, że uczucia 
ojca do obu synów nie są te same. 
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[wł.: i uczynimy sobie u niego miesz-
kanie]” (Jana 14,22.23).

Widzi się z odpowiedzi Pana wy-
raźnie, że nie chodzi o różnicę między 
„światem” a „nami”, gdyż świat nie zna 
ani tego stosunku ani posłuszeństwa. 
Dlatego w odpowiedzi Pana, świat 
wcale nie jest wzięty pod uwagę. Świat 
nienawidzi Chrystusa, ponieważ Go 
nie zna. Jego mowa jest: „Strać tego”, 
„Nie chcemy, aby ten królował nad 
nami” [Łuk. 23,18; 19,14]. Taki jest 
świat, choć ulepszony przez wykształ-
cenie i obyczaje i nawet pozłacany wy-
znaniem chrześcijaństwa. Pod wszel-
kim tym blaskiem i złotem jeszcze 
dzisiaj posiada tę samą nienawiść wo-
bec osoby i autorytetu naszego Pana 
Jezusa. Wprawdzie wybił Jego święte 
imię na swojej religii, ale pod płasz-
czem religijnego wyznania czyha ser-
ce pełne nienawiści przeciwko Bogu 
i Jego Chrystusa.

Lecz Pan w powyższym miejscu 
mówi niebezpośrednio też o świecie. 
Odłączony jest od niego, „przy Swo-
ich”, i mówi o nich. Gdyby objawił się 
światu, konsekwencją tego byłby sąd 
i wieczne zniszczenie. Ale objawia się 
Swoim, którzy mają przykazania Jego 
i przestrzegają je, miłują Go i zacho-
wują Jego Słowo. Oczywiście, gdy Pan 
mówi o Jego przykazaniach i Jego sło-
wach, nie myśli o dziesięciu przykaza-
niach albo o zakonie Mojżeszowym. 
Pomylić zakon Mojżeszowy z przy-

kazaniami Chrystusowymi oznacza 
pomieszanie żydostwa z chrześcijań-
stwem, zakonu z ewangelią i w ogóle 
pogmatwanie wszystkiego. 

Niejedni dają się sprowadzić 
z drogi brzmieniem słów i wnioskują, 
że gdy spotkają się ze słowem „przy-
kazania”, to należałoby rozumieć pod 
tym zakon Mojżeszowy. Lecz to jest 
bardzo wielkim i szkodliwym błędem. 
Pierwsze osiem rozdziałów Listu do 
Rzymian i cały List do Galacjan po-
uczają nas wyraźnie i niedwuznacz-
nie, że chrześcijanin w żaden sposób 
nie jest pod zakonem, ani pod wzglę-
dem tego, by pozyskać życie, ani pod 
względem tego, by pozyskać spra-
wiedliwość, ani odnośnie świętości, 
ani odnośnie postępowania lub od-
nośnie czegokolwiek innego. Nauka 
całego Nowego Testamentu zmierza 
do tego, aby wyjaśnić, że chrześcija-
nin nie jest pod zakonem, nie jest ze 
świata, nie jest w ciele i że nie jest już 
w swoich grzechach. Niewzruszonym 
fundamentem tego wszystkiego jest 
doskonałe wykupienie, jakie posiada-
my w Chrystusie Jezusie. Dzięki temu 
wykupieniu jesteśmy zapieczętowani 
Duchem Świętym i zatem na zawsze 
złączeni i zjednoczeni z zmartwych-
wstałym i uwielbionym Chrystusem, 
tak iż apostoł Jan może powiedzieć 
o wszystkich wierzących, o wszyst-
kich dzieciach Bożych: „gdyż jaki On 
(Chrystus) jest, tacy i my jesteśmy na 
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tym świecie” [1 Jana 4,17]. To roz-
strzyga całą tę sprawę dla wszystkich, 
co chcą być posłuszni Słowu Bożemu. 
A poza tym, dyskusja jest gorsza niż 
to, iż byłaby tylko niepożyteczną.

Zanim opuścimy ten temat, chcę 
poprosić czytelnika, by wrócił na 
krótko do fragmentu biblijnej historii, 
która nam pokazuje różnicę między 
posłusznym i nieposłusznym dziec-
kiem. W Pierwszej Mojżeszowej 18 
i 19 opowiadana jest nam historia 
dwóch mężczyzn. Lot tak samo był 
wierzącym jak Abraham; gdyż Piotr 
mówi o Locie: „Sprawiedliwy ten [...] 
widział bezbożne ich uczynki i słyszał 
o nich, i trapił się tym dzień w dzień 
w prawej duszy swojej [lep.: i trapił 
tym dzień w dzień swoją sprawiedliwą 
duszę]” (2 Piotr 2,8). Ale zechciejmy 
zważyć na różnicę między tymi dwo-
ma mężami! Sam Pan odwiedził Abra-
hama, usiadł z nim i przyjął chętnie 
jego gościnność. To na prawdę było 
wysokim zaszczytem, przywilejem, 
którego Lot nigdy nie zapoznał. Pan 
nigdy nie odwiedził go w Sodomie. 
Posłał tam jedynie Swoich aniołów, 
którzy wykonali sąd. Również anioło-
wie z początku wzbraniali się zdecydo-
wanie przyjąć gościnność Lota; woleli 
przenocować na dworze niż wstąpić 
do jego domu. A gdy w końcu ustą-
pili jego naleganiu, uczynili to tylko, 
aby ochronić go przed gwałtownością 
bezbożnego tłumu i wyratować go 

z tych smutnych okoliczności, w które 
sam pogrążył się z powodu ziemskie-
go zysku i ziemskiej posiadłości. Czy 
różnica mogłaby być jaskrawsza?

W Abrahamie Pan znalazł Swoją 
radość; objawił mu się, powierzył mu 
Swoje myśli i powiedział, co zamierzał 
uczynić z Sodomą (1 Mojż. 18,17-19).

Odwiedziny Pana u Abrahama 
dają wyraźną ilustrację Jana 14,21.23, 
aczkolwiek odwiedziny te odbyły się 
dwa tysiące lat przed wypowiedzią 
tych słów. Czy znajdziemy coś odpo-
wiedniego w historii Lota? Niestety 
nie! Lot nie był blisko Boga, nie znał 
Jego myśli i nie posiadał zrozumienia 
co do Bożych zamiarów. W jaki spo-
sób byłoby to też możliwe? Jak on, po-
grążony w głębiny zepsucia Sodomy, 
miał znać myśli Boże? Oślepiony tę 
ciemną atmosferą, która otaczała ze-
psute miasta tej okolicy, jak on w ta-
kim stanie mógł posiadać wyraźne 
spojrzenie w przyszłość? To było ab-
solutnie niemożliwe. Człowiek, który 
złączony jest ze światem, potrafi  wi-
dzieć rzeczy tego świata tylko z punk-
tu spojrzenia światowego i oceniać je 
jego miarą i jego myślami. Dlatego 
Pan grozi zgromadzeniu w Sardes, że 
przyjdzie do niego jak złodziej, za-
miast pocieszać go nadzieją na przyj-
ście Jego jako błyszcząca jutrzenka. 
Jeżeli wyznaniowy kościół spadł na 
poziom świata, – i niestety tak jest! – 
to na przyszłość może spoglądać tyl-
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ko z tego miejsca. Wyjaśnia to strach, 
z którym większość wyznaniowych 
chrześcijan myśli o przyjściu Pana. 
Oczekują Go jako złodzieja zamiast 
jako swego umiłowanego Oblubieńca. 
Jak mała jest liczba tych, którzy umi-
łowali Jego przyjście! Przeważająca 
większość wyznaniowych chrześcijan 
znajduje swoje odbicie raczej w Lo-
cie niż w Abrahamie. Kościół opuścił 
biblijną podstawę. Zszedł ze swojego 
wzniosłego miejsca i zjednoczył się ze 
światem, który nienawidzi i znieważa 
swego nieobecnego Pana.

Ale Bogu niech będą dzięki! 
Nawet w Sardes jeszcze istnieją ta-
kie osoby, które „nie skalały swoich 
szat” (Obj. 3,4), parę żywych kamie-
ni w pośród kupy gruzów martwego 

1  Jeżeli zastosuje się list Chrystusowy do zboru w Laodycei na stan grzesznika, jak to 
czasami napotyka się w nowoczesnych ewangelicznych głoszeniach, to czyni się wielki 
błąd. Nie ma żadnych wątpliwości – co kaznodzieja ma na myśli, jest dobre; ale to nie 
jest przedstawione w tym miejscu. Chrystus nie puka do drzwi serca grzesznika, lecz 
do drzwi wyznaniowego kościoła. Jak poważny jest ten fakt w stosunku do kościoła! 
Dokąd on doszedł? Chrystus jest na zewnątrz. Ale On puka, prosi o wpuszczenie. 
Czeka w cierpliwości i niezmiennej miłości i gotów jest, wstąpić tam, gdzie znajdzie 
się jeszcze serce, które chce Mu otworzyć. „Jeśli ktoś!” – Chociaż jeden. W Sardes 
mógł mówić pozytywnie o „kilku osobach”, w Laodycei On tylko niepewnie może 
mówić o tym, czy znajdzie jednego. Ale nawet jeśli byłby tam tylko jeden, chce wstą-
pić do niego i wieczerzać z nim. Wspaniały zbawiciel! Ten, który wiernie miłuje nasze 
dusze! „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.”

 Czytelniku, czy powinno dziwić nas to, iż nieprzyjaciel dąży do tego, by zniekształcić 
i źle zastosować tę czcigodną i badającą przemowę do zboru w Laodycei – wyznanio-
wego kościoła w ostatnim rozpaczliwym okresie jego historii? Bez wahania mówimy, 
że zastosowanie tego jedynie na stan nienawróconej duszy pozbawia wyznaniowego 
kościoła jednego z najbardziej właściwych, ostrych i mocnych apeli, jakie znajdują się 
w Nowym Testamencie.

wyznania, parę światełek wśród ciem-
ności zimnego, światowego chrześci-
jaństwa. Tak, nawet w czasie histo-
rycznym kościoła przedstawionym 
przez Laodyceę, gdzie panuje jeszcze 
niższy i smutniejszy stan, gdzie Wier-
ny i Prawdziwy Świadek zamierza 
wypluć całe wyznaniowe chrześci-
jaństwo ze Swoich ust, nawet wtedy 
słyszymy dosadne słowa: „Oto stoję 
u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy 
głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do 
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 
mną.”1

Widzimy więc, że Bóg zawsze 
zważa na otwarte ucho i posłuszne 
serce, czy to w czasie wyznaniowego 
kościoła, czy w dniach patriarchów, 
w czasie Nowego czy Starego Te-



9„Uczcie się ode mnie”  1/2010

stamentu. Abraham, przybysz i cu-
dzoziemiec, zakosztował rzadkiego 
przywileju rozmowy z Panem chwały 
w równinie Mamre – przywilej, jaki 
pozostał nieznany temu, który wybrał 
posiadłość swoją i miejsce zamiesz-
kania swojego w okoliczności, która 
miała być zniszczona.

Pamiętajmy o tym. Obfi te bło-
gosławieństwa i przywileje są naszą 
cząstką, jeżeli jesteśmy posłuszni. Czy 
pod zakonem, czy pod łaską, wciąż 
pozostanie prawda: 

Lecz ja patrzę na tego, który jest 
pokorny i przygnębiony na duchu 
i który z drżeniem odnosi się do 
mojego słowa [wł.: i który drży 
przed moim słowem] (Iz. 66,2). 
Tę zasadę spotykamy na początku 

naszego rozdziału jak i w słowach na-
szego Pana w Jana 14: 

Kto ma przykazania moje i prze-
strzega ich, ten mnie miłuje. 

Jeśli kto mnie miłuje, słowa moje-
go przestrzegać będzie.2 
Apostoł Jan bardzo wyraźnie 

przedstawia nam tę zasadę, gdy mówi: 
Umiłowani, jeżeli serce nas nie 
oskarża, możemy śmiało sta-
nąć przed Bogiem [wł.: ...oskar-
ża, mamy odwagę wobec Boga] 
i otrzymamy od niego, o cokolwiek 
prosić będziemy, gdyż przykazań 
jego przestrzegamy i czynimy to, co 
miłe jest przed obliczem jego. A to 
jest przykazanie jego, abyśmy wie-
rzyli w imię Syna jego, Jezusa Chry-
stusa, i miłowali się wzajemnie, jak 
nam przykazał. A kto przestrzega 
przykazań jego, mieszka [lepiej: 
trwa] w Bogu, a Bóg w nim, i po 
tym Duchu, którego nam dał, po-
znajemy, że w nas mieszka [lepiej: 
trwa] (1Jana 3,21-24).
Czy istnieje coś, co mogłoby dać 

nam więcej siły niż to życzenie, by 

2  Istnieje godna uwagi różnica między „przykazaniami“ a „słowem” Pana. Przykazania 
wymagają to, co mam czynić, słowo zaś jest bardziej wyrazem myśli i nastawienia 
Pana. Jeśli nakażę coś mojemu dziecku, to wymagam posłuszeństwa, a jeśli dziecko 
mnie będzie miłowało, to będzie posłuszne z radością. Jeśli jednak wyrażę życzenie 
bez dodania wyraźnego nakazu, to uciesze się o wiele więcej, jeśli dziecko pójdzie 
i uczyni, co życzyłem. Czy nie powinniśmy się starać, by ucieszyć serce Pana Jezu-
sa? Czy nie powinniśmy „dokładać wszelkich starań, żeby podobać się Jemu” [2 Kor. 
5,9]? On uczynił nas przyjemnymi przed Bogiem. On ma upodobanie w posłuszeń-
stwie, jakie wynika z miłości. On Sam Ojcu przyniósł w ofi erze takie posłuszeństwo. 
„Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój [wł.: Moją radością jest, Boże mój, czynić wolę 
twoją], a zakon twój jest we wnętrzu moim” (Ps. 40,9). „Jeśli przykazań moich prze-
strzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań 
Ojca mego i trwam w miłości jego” (Jana 15,10).
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sprawić radość sercu naszego umiło-
wanego Pana? Jaką wartością obdarza 
to wszelki, nawet najmniejszy czyn 
posłuszeństwa! O ile więcej przeważa 
to każdy system zakonny! Kontrast 
między zakonem a chrześcijaństwem 
podobny jest do różnicy między ży-
ciem a śmiercią, wolnością a niewolą, 
sprawiedliwością a potępieniem, pew-
nością a wątpliwością. Jak na opak za-
tem jest wszelkie staranie, by pomie-
szać ze sobą obie te rzeczy, zjednoczyć 
je w jednym systemie, tak jakby były 
tylko dwoma gałęziami z jednego 
pnia. Cóż by to dało za beznadziejny 
zamęt. To staranie jest jaskrawą róż-
nicą do nauki całego Nowego Testa-
mentu.

Nie jesteście pod zakonem, lecz pod 
łaską, mówi apostoł niedwuznacznie 
(Rzym. 6,14). 

Duch Święty wyjaśnia tutaj z na-
ciskiem, że chrześcijanie nie są pod 
zakonem. Gdybyśmy byli pod zako-
nem, grzech panowałby nad nami. 
Ciągle znajdujemy w Piśmie, że 
„grzech”, „zakon” i „ciało” są złączone 
ze sobą. Ktoś, kto jest pod zakonem, 
nigdy nie może poznać szczęścia jak 
to jest być uwolnionym od panowania 
grzechu. Już na tym możemy poznać, 
jak na opak jest nakładanie zakonu 
na kogoś. Wpychałoby się taką osobę 
w stan, w jakim grzech panowałby nad 
nią z nieograniczoną mocą. Zupełnie 
niemożliwe jest, by świętość wydać 

zakonem. Poświęćmy jeszcze chwilę 
na Rzymian 7. Czytamy w czwartym 
wierszu tego rozdziału: „Przeto, bra-
cia moi, i wy”, to znaczy więc wszyscy 
prawdziwie wierzący, cały lud Boży, 
„umarliście [wł.: umartwieni jeste-
ście] dla zakonu przez ciało Chrystu-
sowe, by należeć do innego, do tego, 
który został wzbudzony z martwych, 
abyśmy owoc wydali dla Boga.” Chyba 
nie trzeba powiedzieć, że nie możemy 
być „umartwieni dla zakonu”, a rów-
nocześnie „pod zakonem”.

Zauważmy przy tym, iż apostoł 
nie mówi, że zakon został umar-
twiony. Przez śmierć Chrystusową 
zostaliśmy wzięci ze sfery zakonu. 
Chrystus zajął nasze miejsce. Urodził 
się pod zakonem, a na krzyżu został 
za nas grzechem uczyniony. Ale On 
umarł i my z Nim i poprzez to cał-
kowicie wziął nas ze stanowiska, 
w którym byliśmy pod panowaniem 
grzechu i pod zakonem, i wprowa-
dził nas w całkiem nowe stanowisko, 
w żywą społeczność i jedność ze Sa-
mym Sobą, tak iż teraz i o nas można 
powiedzieć: „... gdyż jaki On jest, tacy 
i my jesteśmy na tym świecie.” Czy On 
jest pod zakonem? Nie. To i my nie je-
steśmy pod zakonem. Czy grzech ma 
jeszcze jakieś prawo do Niego? Bynaj-
mniej. Tak i nie ma prawa do nas. Co 
dotyczy naszego stanowiska, jesteśmy 
jak i On w obecności Bożej. Gdyby-
śmy zatem postawili siebie pod zakon, 
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byłoby to całkowite przewrócenie na-
szego chrześcijańskiego stanowiska 
i najbardziej jaskrawym sprzeciwie-
niem się wobec wypowiedzi Pisma 
Świętego.

A teraz pytając w prostocie 
i szczerości, jak można wspierać życie 
w świętości, jeśli usuwa się właści-
we fundamenty chrześcijaństwa? Jak 
można by zapanować nad grzechem, 
który mieszka w nas, jeśli wprowadza 
się nas z powrotem dokładnie pod ten 
system, który daje grzechowi moc nad 
nami? Boski cel może być osiągnięty 
tylko Boską drogą. Boży sposób zaś, 
by uwolnić nas od panowania grze-
chu, polega na tym, że wyciąga nas ze 
sfery panowania zakonu. Nie jesteśmy 
już pod zakonem, lecz pod łaską. Kto 
zatem chce postawić chrześcijani-
na pod zakon, działa w sprzeczności 
z Bogiem. Ale słuchajmy, co apostoł 
mówi dalej w Rzymian 7:

Albowiem gdy byliśmy w ciele, 
grzeszne namiętności [wł.: namięt-
ności grzechów] rozbudzone przez 
zakon były czynne w członkach 
naszych, aby rodzić owoce śmier-
ci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni 
od zakonu, gdy umarliśmy temu, 
przez co byliśmy opanowani [wł.: 
trzymani], tak iż służymy w no-
wości ducha, a nie według przesta-
rzałej litery [wł.: a nie w starości 
litery] (w. 5-6).

Również te słowa są jasne. Jeśli 
apostoł mówi: „Gdy byliśmy w ciele”, 
wskazuje tym przecież na przeszłość, 
na stanowisko, w którym już się nie 
znajdujemy. Więc wierzący nie są już 
w ciele [chodzi o abstrakcyjne zna-
czenie]? Nie, Pismo wyraźnie to wyja-
śnia. Ale czy to oznacza, że nie są już 
w swoich ciałach [w sensie material-
nym]? Oczywiście nie.

Są jeszcze w tych słabych ciałach, 
ale – co dotyczy ich stanowiska przed 
Bogiem – już nie w ciele. Najbardziej 
wyraźnie widzi się to w Rzymian 
8,8-9: 

Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu po-
dobać się nie mogą. Ale wy nie je-
steście w ciele, lecz w Duchu, jeśli 
tylko Duch Boży mieszka w was.” 

Słowa te przedstawiają nam po-
ważny fakt, ale równocześnie wspa-
niały przywilej. „Ci zaś, którzy są 
w ciele, Bogu podobać się nie mogą.” 
Mogą być przyzwoici, lubiani, mili 
i bardzo religijni, ale nie mogą po-
dobać się Bogu. Ich stanowisko jest 
niewłaściwe. Źródło, z jakiego pocho-
dzi wszelki czyn, jest zepsute. Korzeń 
i pień, z jakiego wychodzą gałęzie, są 
zgniłe i beznadziejnie złe. Nie mogą 
przynieść owocu, który na prawdę 
byłby dobry i Bogu miły. „Bogu po-
dobać się nie mogą.” Muszą dostąpić 
całkiem nowego stanowiska i otrzy-
mać nowe życie, nowe motywy; jed-



12 „Uczcie się ode mnie”  1/2010

nym słowem: Muszą stać się nowym 
stworzeniem.

Ale również nie traćmy z oczu 
tego wspaniałego przywileju wszyst-
kich prawdziwych wierzących: „Ale 
wy nie jesteście w ciele.” Wierzący 
nie są już w stanowisku, w którym 
nie mogą podobać się Bogu. Posia-
dają nową naturę, otrzymali nowe 
życie. Duch Święty jest siłą tego życia, 
Chrystus źródłem, chwała jest celem, 
a niebo ojczyzną. Wszystko jest Bo-
skie, a zatem doskonałe. To prawda, 
iż wierzący może błądzić, iż skłonny 
jest czynić swoją wolę i że zdolny jest 
do grzechu. W nim, to jest w ciele 
jego, nie mieszka nic dobrego. Ale 
stanowisko jego jest ugruntowane na 
fundamencie łaski, a Bóg w Swej łasce 
zadbał o stan wierzącego przez dosko-
nałą ofi arę i wszystko przewyższające 
wstawiennictwo naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. On uwolnił wierzącego na 
zawsze od tego strasznego systemu, 
którego charakterystycznymi cechami 
są „ciało”, „zakon”, „grzech” i „śmierć” 
– smutna grupa słów!, z pewnością 
– i także wprowadził go w wspaniałe 
miejsce, które cechowane jest przez 
„życie”, „wolność”, „łaskę”, „pokój”, 
„sprawiedliwość”, „świętość”, „chwa-
łę” i samego „Chrystusa” (por. Hebr. 
12,18-24).

System zakonny człowieka cał-
kowicie sprzeciwia się nauce całego 
Nowego Testamentu. Paweł, ten wier-

ny sługa Pana, całe życie musiał wal-
czyć przeciwko temu systemowi i jego 
obrońcami. Ciągle ostrzegał przed 
nim, gdyż uczeni w Piśmie wszędzie 
chcieli niszczyć jego błogosławioną 
pracę i odwieść chrześcijan od wiary.

W związku z tym chcemy wska-
zać jeszcze na parę miejsc w Piśmie, 
w których moralna chwała chrze-
ścijaństwa świeci w szczególny spo-
sób, w przeciwieństwie do okresu 
Mojżeszowego. „Przeto teraz nie ma 
żadnego potępienia dla tych, którzy 
są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon 
Ducha, który daje życie [wł.: zakon 
Ducha żywota] w Chrystusie Jezusie, 
uwolnił cię [wł.: mnie] od zakonu 
grzechu i śmierci. Albowiem czego 
zakon nie mógł dokonać, w czym był 
słaby z powodu ciała, tego dokonał 
Bóg: przez zesłanie Syna swego w po-
staci grzesznego ciała, ofi arując je [wł.: 
go]” (Rzym. 8,1-4). Pierwszy wiersz 
opisuje miejsce, które zajmuje każdy 
chrześcijanin – jego stanowisko przed 
Bogiem. Jest „w Chrystusie Jezusie”. 
To porządkuje wszystko. On już nie 
jest w ciele i pod zakonem; doskonale 
i na wieki jest „w Chrystusie Jezusie”, 
dlatego dla niego już nie może odbyć 
się potępienie.

W czwartym wierszu chodzi 
i postępowanie – o to, by wypełnio-
ne zostało prawo, to jest sprawiedli-
we żądanie zakonu. Kto postępuje 
w Duchu, tak jak postępować powi-
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nien każdy chrześcijanin, wypełnia 
prawo zakonu. Miłość jest wypełnie-
niem zakonu i ona będzie prowadzi-
ła ku temu, byśmy czynili to, czego 
dziesięcioro przykazań nie potrafi ło 
zdziałać, mianowicie to, byśmy miło-
wali naszych nieprzyjaciół. Nikt, kto 
miłuje świętość i dąży za praktyczną 
sprawiedliwością, nie musi obawiać 
się jakiejś straty, gdy opuszcza system 
zakonny i zajmuje swoje miejsce na 
podstawie chrześcijaństwa, gdy za-
mienia górę Synaj na górę Syjon, gdy 
opuszcza Mojżesza i przychodzi do 
Chrystusa. Nie, on dociera do daleko 
głębszego źródła i szerszej sfery, jaką 
charakteryzują świętość, sprawiedli-
wość i praktyczne posłuszeństwo.

Czy zakon poprzez to nie jest po-
zbawiony swojej piękności? Przenig-
dy! Przeciwnie, doskonałość zakonu 
mogła być widziana dopiero przez 
to cudowne dzieło, które tworzy nie-
wzruszoną podstawę wszelkich przy-
wilejów i błogosławieństw chrześcijań-
stwa. Apostoł już wtedy odpowiedział 
na to pytanie. „Czy więc zakon unie-
ważniamy przez wiarę? Wręcz prze-
ciwnie, zakon utwierdzamy [lep.: po-
twierdzamy]” [Rzym. 3,31]. A w jaki 
sposób zakon mógł być potwierdzo-
ny chwalebniej niż w życiu i śmierci 
naszego Pana Jezusa? Czy zakon jest 
czczony przez to, że chrześcijanin sta-
wia się pod niego? Z pewnością nie. 
Wszyscy wierzący, którzy mają przy-

wilej postępować w świetle nowego 
stworzenia, znają Chrystusa jako 
swoje życie i swoją sprawiedliwość, 
jako swoje uświęcenie i swój wielki 
wzór. On jest wszystko we wszystkim. 
Oni zaś nie znajdują swojego motywu 
do posłuszeństwa w strachu przed 
przekleństwami złamanego zakonu, 
lecz w miłości Chrystusowej, zgodnie 
ze wspaniałym słowem: „Bo miłość 
Chrystusowa” – nie zakon Mojżeszo-
wy – „ogarnia nas [wł.: pcha nas], któ-
rzy doszliśmy do tego przekonania, że 
jeden za wszystkich umarł; a zatem 
wszyscy umarli; a umarł za wszyst-
kich, aby ci, którzy żyją, już nie dla 
siebie samych żyli, lecz dla tego, który 
za nich umarł i został wzbudzony” (2 
Kor. 5,14-15).

Czy zakon mógłby sprawić coś 
takiego? Nie, nigdy. Ale wysławio-
ny niech będzie Bóg wszelkiej łaski. 
„Albowiem czego zakon nie mógł 
uczynić” – nie dlatego, że zakon nie 
był święty, sprawiedliwy i dobry, lecz 
dlatego – „że słaby był z powodu cia-
ła” – wyrobnik był dobry, ale mate-
riał był zgniły i niczego nie dało się 
z niego zrobić – „tego dokonał Bóg: 
przez zesłanie Syna swego w postaci 
grzesznego ciała, ofi arując je [wł.: go] 
za grzech, potępił grzech w ciele, aby 
słuszne żądania zakonu wykonały się 
na nas [lep.: w nas], którzy nie według 
ciała postępujemy, lecz według Du-
cha”. Jesteśmy zmartwychwzbudzeni 
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z Chrystusem i złączeni z Nim przez 
moc Ducha Świętego, w mocy nowe-
go i wiecznego życia. To jest praktycz-
ne chrześcijaństwo.

W Galacjan 2 apostoł Paweł jesz-
cze raz wskazuje na zachowanie i ży-
cie chrześcijańskie w związku z naga-
ną, jaką wypowiedział publicznie wo-
bec apostoła Piotra w Antiochii. Piotr 
przez swoją naturalną słabość opuścił 
na chwilę fundament, na który wie-
rzący postawiony jest przez ewangelię 
łaski Bożej. Wiersze 11-21 zawierają 
wyraźne przedstawienie praktycznego 
chrześcijaństwa. Sposób, w jaki ewan-
gelia Boża pokazuje drogę prawdzi-
wego wierzącego, jest piękny i godny 
uwagi. Z jednej strony zachowuje go 
to od fatalnych błędnych dróg zakon-
nych, a z drugiej strony od cielesnej 
niedbałości. Wiersz 19 zawiera Bo-
ski środek leczniczy przeciwko tym 
śmiercionośnym złym rzeczom. Apo-
stoł przywołuje wszystkim obłudnym 
żydom, z Piotrem na ich czele, i uczo-
nym w Piśmie wszelkich czasów: 
„Umarłem zakonowi!”

Co zakon ma do powiedzenia dla 
martwego człowieka? Nic. On posiada 
autorytet tylko nad żywymi ludźmi. 
On przeklina i zabija człowieka, po-
nieważ nie zachował zakonu. Aczkol-
wiek zakon nadal istnieje w całej swo-
jej mocy i swym majestacie, zarówno 
jak i w swojej niezłomnej surowości, 
to jednak zasięg jego kończy się skoro 

tylko człowiek jest martwy. Martwy 
człowiek całkowicie jest wzięty ze sfe-
ry zakonu. Ale w jaki sposób wierzący 
umarł zakonowi? Apostoł sam daje 
odpowiedź: 

Ja przez zakon umarłem zakonowi 
[Gal. 2,19]. 
Zakon wprowadził wyrok śmier-

ci w jego sumienie. Widzimy to też 
w Rzymian 7: 

I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz 
gdy przyszło przykazanie, grzech 
ożył, a ja umarłem i okazało się, 
że to przykazanie, które miało mi 
być ku żywotowi, było ku śmier-
ci. Albowiem grzech, otrzymaw-
szy podnietę przez przykazanie, 
zwiódł mnie i przez nie mnie zabił 
(w. 9-11).

To jeszcze nie jest wszystko. Apo-
stoł dodaje: 

Z Chrystusem jestem ukrzyżowa-
ny; żyję więc już nie ja, ale żyje we 
mnie Chrystus. 

To jest tryumfalna odpowiedź 
chrześcijanina do wszystkich, któ-
rzy znów chcą go zaprowadzić pod 
zakon. „Umarłem zakonowi”, nie aby 
teraz żyć w rozwiązłości, lecz: „abym 
żył Bogu.” Czy istnieje piękniejsza 
odpowiedź na zakonność a równo-
cześnie na rozwiązłość? Własne ja 
jest ukrzyżowane, grzech potępiony. 
Nowe życie w Chrystusie jest naszą 
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cząstką, życie dla Boga, przez wiarę 
w Syna Bożego; a miłość Chrystuso-
wa jest napędem dla tego życia! Cóż 
mogłoby być wyższe i piękniejsze? 
Jak zasmucające jest to, gdy widzi się 
dzieci Boże, świątynię Ducha Świę-
tego, i członki ciała Chrystusowego, 
pozbawione swoich wspaniałych 
przywilejów i równocześnie obciążo-
ne ciężkim jarzmem, które, jak mówi 
Piotr, „ani ojcowie nasi, ani my nie 
mogliśmy nieść”! Prosimy wierzą-
cego czytelnika, aby przemyślał to 
i dokładnie sprawdził Pismo co do 
tej sprawy. Czegoż więc są pozbawie-
ni ci, którzy uwięzieni są systemem 
zakonnym i nie postępują w wolno-
ści, dla której Chrystus uwolnił Swój 
lud! Jak bardzo ewangelia łaski Bożej 
przewyższa blaskiem zakon, którego 
człowiek nie mógł wypełnić.

Wszyscy zechciejmy udowod-
nić przez odpowiednie postępowanie 
i w obcowaniu z innymi, że łaska po-
trafi  zdziałać to, czego zakon nigdy 
nie potrafi ł! Dążmy do tego, by na tyle 
ile potrafi my, wprowadzić wszystkie 
wierne dzieci Boże w wyraźniejsze 
poznanie swego stanowiska i swoich 
przywilejów w zmartwychwstałym 
i uwielbionym Chrystusie! Niech Pan 
w mocy Ducha Świętego rozszerza co-
raz więcej Swe światło i Swą prawdę 
i zgromadza Swój umiłowany lud wo-
kół Siebie, aby ten postępował w ra-
dości zbawienia, w czystości i w świe-

tle Jego obecności i oczekiwał Jego 
przyjścia.

Wygląda na to, jak gdybyśmy za 
daleko oddalili się od naszego tema-
tu. Jednak kwestia posłuszeństwa, 
która została poruszona w pierwszym 
wierszu czwartego rozdziału, jest tak 
ważna, iż było konieczne, by zasadni-
czo się tym zająć. Jeżeli Izrael był po-
wołany, aby „posłuchać” i „wypełnić”, 
o ile więcej my, którzy jesteśmy tak 
obfi cie błogosławieni, tak, błogosła-
wieni „w Chrystusie wszelkim ducho-
wym błogosławieństwem niebios [wł.: 
w okręgach niebieskich]” (Ef. 1,3)! Je-
steśmy nawet powołani do posłuszeń-
stwa Jezusa Chrystusa, jak czytamy 
w 1Piotra 1,2: 

„Wybranych według powziętego 
z góry postanowienia Boga, Ojca [wł.: 
według przedpoznania/przedwiedzy 
Boga, Ojca], poświęconych przez 
Ducha ku posłuszeństwu i pokropie-
niu krwią Jezusa Chrystusa” [Jezusa 
Chrystusa odnosi się w greckim do 
posłuszeństwa i pokropienia krwią]. 
Jesteśmy powołani do tego samego 
charakteru posłuszeństwa, które ce-
chowało życie naszego Pana. U Niego 
wprawdzie nie było żadnych sprzeci-
wiających się wpływów, które niestety 
są w nas wszystkich. Lecz charakter 
posłuszeństwa jest ten sam.

To jest wzniosłym przywilejem. 
Jesteśmy powołani, by chodzić w śla-
dach Jezusa. „Kto mówi, że w nim 



16 „Uczcie się ode mnie”  1/2010

mieszka [lep.: pozostaje], powinien 
[lep.: winien jest] sam tak postę-
pować, jak On postępował” (1 Jana 
2,6). A jeśli rozmyślimy o Jego dro-
dze, przypatrzymy się Jego życiu, 
znajdziemy cechę charakterystyczną, 
która w szczególny sposób związana 
jest z Piątą Księgą Mojżeszową. My-
ślę o sposobie, w jakim Pan ciągle 
stosował Słowo Boże i praktykował 
posłuszeństwo. Wypowiedzi Boże 
zajmują wiele miejsca w tej księdze, 
jako jedyną miarę i jedyny autorytet 
dla człowieka. Bóg zajmuje się mały-
mi sprawami tak samo jak wielkimi. 
We wszystkich okolicznościach i sy-
tuacjach życiowych pokazuje ludziom 
drogę. I możemy powiedzieć, że wła-
śnie ten sposób, w którym Piąta Księ-
ga Mojżeszowa kładzie nacisk na wy-
powiedzi Boże i na obowiązek bezwa-
runkowego posłuszeństwa, obdarza ją 
szczególnym powabem.

Czas, w jakim żyjemy, cechowa-
ny jest tym, iż człowiek stawia rozsą-
dek, swój własny osąd i swoją wolę na 
pierwszym miejscu. Człowiek chlubi 
się pysznymi słowami swego rozumu 
i twierdzi, iż każdy ma prawo i zdol-
ność do tego, by myślał samodzielnie. 
Większość ludzi z lekceważeniem 
odmawia przyjęcia prawa autorytetu 
Biblii. Na uniwersytetach i szkołach 
wyższych Biblii się już nie zna. Instru-
uje się naszą młodzież, by wzięli sobie 
naukowe stwierdzenia i ludzki rozum 

jako podstawę wszelkich rozmyślań. 
A odrzucane jest wszystko, co sięga 
dalej niż horyzont człowieka.

Lecz dlatego, że Bóg przemówił 
do nas, naszym pierwszym obowiąz-
kiem jest, byśmy szczerze i dobro-
dusznie byli posłuszni objawieniu 
Bożemu. Droga posłuszeństwa jest 
drogą wspaniałych przywilejów, 
spokoju i błogosławieństwa. Kro-
czyć tą drogą mogą zarówno „dzie-
ci w Chrystusie” jak i „młodzieńcy” 
i „ojcowie”. To jest jedyna błogosła-
wiona droga dla wszystkich. Niewąt-
pliwie ona jest wąska; ale jest pewną 
drogą, która oświecona jest pozna-
niem Boga. Posłuszny chrześcijanin 
znajdzie w tym świetle odpowiednią 
odpowiedź na wszelkie sprzeciwy 
tych, którzy głośno mówią o wol-
ności myślenia i zdania, o postępie, 
rozwoju i tym podobnym. Posłuszne 
dziecko Boże nie przebywa przy ta-
kich rzeczach, lecz nie dając się zbić 
z tropu idzie dalej swoją drogą. Ono 
odczuwa, iż jego pierwszym zada-
niem nie jest to, aby wszystko wy-
tłumaczyć, lecz aby być posłusznym. 
Na takiej drodze posłuszeństwa nie 
braknie duchowego wzrostu. Najlep-
szym świadectwem dla prawdy Bożej 
jest nasze życie.

Czwarty rozdział zawiera poważ-
ne napomnienia, które ugruntowane 
są na tym, że Izrael usłyszał Słowo 
Boże. W drugim wierszu znajdujemy 
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dwie rzeczy, które są godne uwagi: 
„Niczego nie dodacie [wł.: nie macie 
dodać] do tego, co ja wam nakazuję, 
i niczego z tego nie ujmiecie [wł.: nie 
macie ująć]”. Niczego nie wolno dodać 
do Słowa Bożego, gdyż jest doskonałe 
i niczego mu nie brakuje. Ale również 
nie wolno mu niczego odjąć, gdyż nic 
nie jest zbyteczne. Inaczej ono by też 
nie było Słowem Bożym. Jak ważne 
jest to szczególnie w dzisiejszym cza-
sie, w którym bardzo niestosownie 
obchodzi się ze Słowem Bożym. Jakiż 
to skarb dał nam Bóg do naszych rąk! 
Ani jedno zdanie, ani jedna jota i ani 
jedna kreska nie musi być dodana3. 
W ten sam sposób człowiek nie mógł 
zbadać, czy stworzenie było „bardzo 
dobre”, gdy okrzyk wydali wszyscy 
synowie Boży [por. Joba 38,7; tzn. że 
człowiek nie miał prawa, by stwier-
dzać, czy stworzeniu czegoś jeszcze 
brakowało]. Z drugiej strony także 
nie wolno odjąć ani joty, ani kreski. 
Przez to by się insynuowało, że Duch 
Święty napisał coś zbytecznego. W ten 
sposób ta Boska Księga jest chroniona 
i zachowana na wszystkie strony, aby 
nikt nie zmienił jej treści.

Ktoś mógłby zapytać: „Naprawdę 
wierzysz, że każde słowo od począt-

3 Nie mówimy o tłumaczeniach, lecz 
o tekście oryginalnym, takim jakim dał 
nam go Bóg, mówimy o Jego własnym 
i doskonałym objawieniu. 

ku Pierwszej Księgi Mojżeszowej aż 
do końca Objawienia jest Bosko na-
tchnione? Czy wierzysz na przykład 
w to, że to długie wyliczanie imion 
w pierwszych rozdziałach Pierwszej 
Księgi Mojżeszowej jest natchnione 
przez samego Boga? Czy te nie koń-
czące się rodowody służą ku naszemu 
pouczeniu?” Nie wątpimy w to, że 
znaczenie i korzyść tych spisów dla 
ludu izraelskiego się jeszcze okaże. 
I my również widzimy w tych rodo-
wodach wyraźny dowód Bożej opieki 
wobec ludu izraelskiego. On czuwa 
nad Swoim ludem z generacji do ge-
neracji, nawet jeśli jest rozproszony 
i rozróżnienie pojedynczych plemion 
dla nas stało się niemożliwe. On zna 
„dwanaścioro plemion” i On zgroma-
dzi ich w swoim czasie i zaprowadzi 
do ich wyznaczonego dziedzictwa, do 
ziemi Kanaan, zgodnie z obietnicami, 
które dał Abrahamowi, Izaakowi i Ja-
kubowi.

Czy to nie jest błogosławionym 
pouczeniem? Czy nie wzmacnia to 
naszą wiarę, gdy widzimy opiekę 
i uwagę Bożą dla Swojego ziemskiego 
ludu? Z pewnością. Czy nie powin-
niśmy uczestniczyć we wszystkim, co 
interesuje serce naszego Ojca? Czy 
mielibyśmy interesować się tylko tym, 
co dotyczy nas bezpośrednio? Gdzie 
znajdzie się dziecko, które miłowało-
by rodziców, a nie brało udziału we 
wszystkim, co poruszałoby ojca, i nie 
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cieszyłoby się każdym zdaniem listu, 
którego ojciec napisał? To nie ozna-
cza, że wszystkie części Słowa Boże-
go mają dla nas taką samą korzyść 
i takie samo znaczenie. Jawne jest, iż 
1 Kronika 1 jest dla nas mniej waż-
nym miejscem niż na przykład Jana 
17 lub Rzymian 8. Twierdzimy jed-
nak, że każda księga i każdy rozdział 
w Słowie Bożym jest natchniony i że 
także 1 Kronika 1 i wszystkie podob-
ne miejsca wypełniają miejsce, które 
nie może zająć Jana 17 i że mają cel, 
którego nie może mieć Rzymian 8.

Będziemy teraz kontynuowali 
przerwane rozważanie. Znajdziemy 
tutaj ponownie, iż w Piątej Księdze 
Mojżeszowej nie chodzi tak bardzo 
o przepisy, zwyczaje i ceremonie, lecz 
bardziej o znaczenie i nadzwyczaj-
ność samego Słowa Bożego. „Patrzcie! 
Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi 
rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak 
postępowali w ziemi, do której wcho-
dzicie, aby ją wziąć w posiadanie”. 
Zachowanie ludu miało być uregulo-
wane we wszystkich sprawach przez 
Boskie przykazania! 

Przestrzegajcie ich więc i spełniaj-
cie je, gdyż one są mądrością waszą 
i roztropnością waszą w oczach lu-
dów, które usłyszawszy o wszyst-
kich tych ustawach, powiedzą: Za-
prawdę, mądry i roztropny jest ten 
wielki naród (w. 5-6).

Lud miał z mądrością i rozumem 
zachować Boskie ustawy i prawa. 
Ich mądrość nie miała rozwijać się 
w uczonych dyskusjach i dowodach, 
lecz w dziecięcym posłuszeństwie. 
Cała mądrość zawarta była w usta-
wach i prawach, a nie w myślach 
i opiniach ludu odnoszących się do 
nich. Głęboka i cudowna mądrość 
Boża okazała się w Jego Słowie, i to 
było tym, co narody miały widzieć 
i podziwiać. Myśli Boże miały wywo-
łać podziw narodów, które mieszkały 
wokół ludu izraelskiego, przez to, że 
lud Boży odzwierciedlał je w swoim 
zachowaniu i w swoim charakterze.

Lecz jak całkiem inaczej zacho-
wał się lud z biegiem czasu! Jak mało 
narody ziemskie mogły nauczyć się 
czegoś o Bogu i Jego Słowie z zacho-
wania ludu izraelskiego! Jego imię 
zostało zelżone z powodu ich zacho-
wania. Zamiast być odłączonym i po-
słusznym przykazaniom Bożym, udali 
się na niski poziom ich otaczających 
narodów.

Przyjęli ich zwyczaje, czcili ich 
bożków i kroczyli ich drogami. W ten 
sposób otaczające ich narody nie wi-
działy wielkiej mądrości i moralnej 
piękności Boskich ustaw, lecz tylko 
słabość i głupotę ludu, których próżną 
chlubą było jedynie i wyłącznie to, iż 
były im powierzone Boskie wypowie-
dzi – wypowiedzi, przez które sami 
zostali potępieni (por. Rzym. 2 i 3).
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A jednak, wysławiony niech bę-
dzie Bóg! Jego Słowo na wieki pozo-
stanie. Jeśli moc tego Słowa nie uwy-
datnia się w zachowaniu Jego ludu, 
to widziana będzie w osądzie Bożym 
nad ich drogami. Słowo nadal jest 
w stanie prowadzić, pokrzepiać i bło-
gosławić tych, którzy pragną kroczyć 
drogą posłuszeństwa, nawet jeśli dzie-
je się to w słabości. Nie zważając na to 
Mojżesz stara się zilustrować ludowi 
Boskie Słowo z całą swoją godnością 
i pięknością. On nie zaniechał tego, 
by z naciskiem przedstawić im konse-
kwencje nieposłuszeństwa, ostrzega-
jąc przed niebezpieczeństwami, któ-
re czyhały na nich przy opuszczeniu 
świętych przykazań Bożych. 

Bo któryż wielki naród ma bogów 
tak bliskich, jak bliski jest nam 
Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzy-
wamy? I któryż wielki naród ma 
ustawy i prawa tak sprawiedliwe, 
jak cały ten zakon, który wam dziś 
nadaję? (w. 7 i 8).

W tym zawarta jest tajemnica 
wielkości każdego narodu, każdej ro-
dziny, tak, każdej pojedynczej osoby. 
Jakiż to jest przywilej, że jesteśmy tak 
blisko Boga żywego, iż możemy wo-
łać do Niego we wszelkich sytuacjach, 
iż możemy być przekonani, że Jego 
moc i Jego łaska są nieustannie dla 
naszej „dyspozycji” i że spogląda na 
nas z upodobaniem. Jaką zaletą jest 

to, gdy sprawiedliwe ustawy i święte 
przykazania zmieniają nasze prak-
tyczne życie i dowiadujemy się, że 
Bóg Sam się nam objawia i chce u nas 
zamieszkać.

Jakim to jest źródłem błogosła-
wieństw! A w Boskiej łasce te bło-
gosławieństwa są do dyspozycji dla 
wszystkich dzieci Bożych na całej 
ziemi. Lecz nie każde dziecko cieszy 
się tymi błogosławieństwami. Tylko 
ci je znają, którzy są szczerze posłusz-
ni Boskiemu Słowu. Tak było wtedy 
u Izraela i tak jest jeszcze dzisiaj w ko-
ściele. Upodobanie Boże jest zapłatą, 
która staje się w tym życiu cząstką po-
słusznego dziecka Bożego.

A jednak tak prędko możemy 
zbłądzić, dać wpłynąć na siebie róż-
nym rzeczom wokół nas i pozwolić 
odciągnąć się z wąskiej drogi posłu-
szeństwa. Nie musimy się zatem dzi-
wić, że Mojżesz kilkakrotnie stara się 
utwierdzić te napomnienia w sercach 
i sumieniach swoich słuchaczy. On 
właściwie wylewa swoje serce przed 
zgromadzeniem. 

Tylko strzeż się i pilnuj swojej du-
szy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, 
które widziały twoje oczy, i aby nie 
odstąpiły od twego serca po wszyst-
kie dni twojego życia, ale opowiadaj 
o nich swoim synom i synom swoich 
synów (w. 9).
Te słowa zawierają dwie rzeczy 

godne uwagi, mianowicie po pierwsze 
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osobistą odpowiedzialność i odpo-
wiedzialność za nasz dom, a po dru-
gie także nasze osobiste świadectwo 
i świadectwo, które wychodzi z nasze-
go domu. Lud izraelski miał się pilnie 
strzec, aby nie zapomniał słów Bo-
żych. Równocześnie otrzymali odpo-
wiedzialność, by pouczali nimi swoje 
dzieci i wnuki. Czy z tym jaśniejszym 
światłem i z tymi większymi przywile-
jami, które posiadamy, jesteśmy mniej 
odpowiedzialni niż Izrael wtedy? 
Z pewnością nie. Jesteśmy napomi-
nani, byśmy z wszelką dokładnością 
czytali Słowo Boże, je studiowali i dali 
mu na nas działać. Nie wystarczy, że 
czytamy parę wierszy, rozdział lub ja-
kiś fragment w naszym codziennym, 
osobistym rozważaniu. Biblia o wiele 
więcej powinna być pierwszym i naj-
ważniejszym przedmiotem naszego 
dokładnego studium, powinna być 
księgą, którą się cieszymy i przez którą 
jesteśmy pokrzepieni i wzmocnieni.

Niestety jest prawdą, że niejed-
ni wśród nas uważają czytanie Biblii 
jako obowiązek, podczas gdy znajdu-
ją swoją rozkosz i swój odpoczynek 
w gazetach i innej lekkiej literaturze. 
Dziwimy się wtedy ze słabego i płyt-
kiego poznania Pisma, które spotyka 
się u takich chrześcijan? Jak możemy 
pojąć żywe głębiny i chwałę tej księgi, 
którą bierzemy do rąk tylko z poczu-
cia obowiązku i w której od czasu do 
czasu czytamy parę wierszy, podczas 

gdy dosłownie wsysamy gazetę lub ja-
kąś ciekawą opowieść?

Co oznaczają następujące słowa, 
które skierowane były do Izraela: 

Przyjmijcie zatem te moje słowa 
do swego serca i do swojej duszy 
i przywiążcie je jako znak do swo-
jej ręki, i niech będą jako opaska 
między waszymi oczyma (rozdz. 
11,18)? 

Serce, dusza, ręka i oczy, wszyst-
ko miało być związane ze Słowem Bo-
żym. Czytanie Słowa i przestrzeganie 
przykazań musi pochodzić z serca. 
Pusta forma nic nie daje. „Nauczajcie 
ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy 
siedzisz w domu i gdy jesteś w dro-
dze, i gdy się kładziesz i gdy wstajesz. 
Wypisz je także na odrzwiach twojego 
domu i na swoich bramach” (rozdz. 
11,19.20). Czy Słowo Boże posiada 
takie miejsce w naszych sercach, na-
szych domach i zwyczajach? Czy ci, 
którzy stykają się z nami w naszych 
domach lub w inny sposób, zauważa-
ją, że Słowo Boże jest dla nas miarą?

To są poważne pytania, badające 
nasze serca. Sposób, w który obcho-
dzimy się ze Słowem Bożym, jest ba-
rometrem naszego stanu duchowego. 
Jeśli nie czytamy je chętnie, je nie 
pragniemy, nie potrafi my się nim cie-
szyć, nie tęsknimy za spokojną godzi-
ną, w której możemy zgłębić się w jej 
treść i zapamiętać sobie jej wzniosłe 
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nauki, jeśli osobiście w ciszy nad 
nim się nie zastanawiamy i w gronie 
rodzinnym o nim nie mówimy, krót-
ko mówiąc – jeśli nie poruszamy się 
w jego uświęcającej atmosferze, wte-
dy koniecznie potrzebne jest, byśmy 
sprawdzili nasz stan duchowy, gdyż 
nie jest zdrowy. Nowa natura miłuje 
Słowo Boże, ona tęskni za nim, jak 
czytamy w 1 Piotra 2,2: 

Jako nowonarodzone niemowlęta, 
zapragnijcie nie sfałszowanego du-
chowego mleka, abyście przez nie 
wzrastali ku zbawieniu!  

Jeśli nie zapragniemy czystego 
mleka Słowa Bożego i nim się nie kar-
mimy, wtedy jesteśmy w niskim i nie-
bezpiecznym stanie. Może na zewnątrz 
w naszym postępowaniu nie zauważa 
się nic nieprzyzwoitego i może w na-
szych drogach nie znajdzie się nic, 
przez co Pan jest znieważany, ale za-
smucamy Jego miłujące serce, gdy za-
niedbujemy Jego Słowo. Oszukujemy 
samych siebie, jeśli uważamy się za 
żywych chrześcijan, a nie miłujemy 
Jego Słowa i nie żyjemy według nie-
go. To jest oszukiwanie samego siebie, 
gdy ktoś wmawia sobie, że nowe życie 
może być w zdrowym stanie, podczas 
gdy osobiście i w rodzinie z przyzwy-
czajenia zaniedbujemy Słowo Boże.

Nie uważamy, że poza Biblią 
nie powinno się czytać żadnej innej 
książki. Wtedy z pewnością nie spi-

sali byśmy tych „myśli”. Ale musimy 
być bardzo czujni jeśli chodzi o to, co 
w jaki sposób mamy czytać. Słowo 
Boże napomina nas, byśmy wszystko 
czynili w imieniu Jezusa i ku uwiel-
bieniu Boga. Pod to podlega także 
czytanie.

Jeżeli Słowo posiada właściwe 
miejsce w naszych sercach, niewąt-
pliwie będzie go miało także w na-
szych domach. Ale jeśli ono nie ma 
uznania w naszej rodzinie, to ciężko 
uwierzyć w to, że zajmuje należyte 
miejsce w naszych sercach. Każda 
głowa rodziny poważnie powinna się 
nad tym zastanowić. Ojciec rodziny 
dziennie powinien zgromadzać swoje 
dzieci i wszystkich, co należą do jego 
gospodarstwa domowego, aby prze-
czytać parę wierszy ze Słowa Bożego 
i wznieść słowa modlitwy ku tronu 
łaski. Taki zwyczaj z pewnością zga-
dza się z nauką Starego jak i Nowego 
Testamentu i nie tylko jest błogosła-
wiony i budujący, lecz także Bogu 
przyjemny.

Co sądzimy o chrześcijaninie, któ-
ry nigdy się nie modli i nigdy na osob-
ności nie czyta Słowa Bożego? Czy 
jest prawdziwym chrześcijaninem? 
Musimy wątpić w to, czy rzeczywiście 
ma życie z Boga. Modlitwa i czytanie 
Słowa Bożego są koniecznymi wa-
runkami dla zdrowego i właściwego 
rozwoju życia chrześcijańskiego, tak 
iż ten człowiek, który z przyzwyczaje-
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nia obie rzeczy zaniedbuje, jest w bar-
dzo niebezpiecznym stanie. A jeśli to 
odnosi się do pojedynczej osoby, to 
w jaki sposób rodzina może być w do-
brym stanie, jeżeli nigdy nie zgroma-
dza się na wspólne czytanie i wspólną 
modlitwę? Jaka różnica wtedy istnieje 
między taką rodziną a rodziną pogań-
ską? Czy nie jest to bardzo zasmuca-
jące, iż są tacy, którzy składają takie 
wzniosłe świadectwo i zajmują miej-
sce przy stole Pana, a równocześnie 
żyją tak sobie, zaniedbując wspólne 
czytanie Słowa Bożego i wspólną mo-
dlitwę?

Jaką zaletą przecież jest to, iż 
każdy, którego Bóg posadził jako 
głowę chrześcijańskiego domu, może 
zgromadzać wszystkie członki swo-
jego domu wokół Słowa, aby je czy-
tać i wspólnie z nimi wylewać swoje 
serce przed Bogiem! Tak, nawet jest 
to szczególnym obowiązkiem gło-
wy rodziny, aby w ten sposób czynił. 
Na pewno nie jest potrzebne, byśmy 
czynili z tego długą męczącą służ-
bę. Przeciwnie, krótka, świeża i żywa 
służba bardziej będzie służyła ku zbu-
dowaniu zarówno w naszych domach 
jak i w naszych publicznych zgroma-
dzeniach. Naturalnie nie wolno z tego 
uczynić jakiejś reguły. Żebyśmy po-
trafi li powiedzieć tak jak Jozue: 

Lecz ja i dom mój służyć będziemy 
Panu [Joz. 24,15]. 

Na pewno nie wszyscy dojdą do 
tego przekonania, że praktykowanie 
tego jest konieczne, ale ważne jest, 
abyśmy to czynili.

Oczywiście nie chcemy tym po-
wiedzieć, że modlitwa i czytanie Sło-
wa w gronie rodzinnym oznaczają 
wszystko, co zawarte jest w tych waż-
nych słowach: „Ja i dom mój służyć 
będziemy Panu”. Ta służba oznacza 
wszystko, co należy do osobistego 
i domowego życia, nawet te niby błahe 
drobnostki. Lecz jesteśmy przekona-
ni, że w gospodarstwie domowym nic 
nie odbędzie się we właściwy sposób, 
jeśli czytanie Słowa i modlitwa będą 
zaniedbywane.

Ktoś może wtrącić, że istnieją 
rodziny, które z wszelką punktualno-
ścią rano i wieczorem czytają Biblię 
i wspólnie się modlą, ale których ży-
cie domowe od rana do wieczora jest 
jaskrawym przeciwieństwem do ich 
„domowego nabożeństwa”. Ojciec ro-
dziny nie jest dobrym przykładem dla 
swoich domowników przez uprzejme 
zachowanie, lecz jest mrukliwy i ka-
pryśny, szorstki i nieznośny wobec 
swojej żony i ostry i twardy wobec 
swoich dzieci. Ciągle krytykuje, co 
zostało podane na stół, gdy krótko 
przedtem Bogu za to dziękował. Go-
spodyni i matka lepiej nie postępuje, 
a dzieci ją w tym naśladują. W całym 
domu istnieje nic innego jak niepo-
rządek i nieład. Jednym słowem, ton 
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domu jest niechrześcijański i nie pa-
suje do wyznania. I tak jak wygląda 
w domu takiej rodziny, tak dzieje się 
też w ich sklepie. Nie znajdzie się tam 
nic, co świadczyłoby o Bogu, nic, co 
świadczyłoby o Chrystusie, nic, co 
różniłoby ich od dzieci tego świata 
wokół nich; tak, zachowanie niewie-
rzących często mogłoby ich zawsty-
dzić i służyć im jako przykład.

Jednak w takich smutnych wa-
runkach nie wolno wysoko cenić tego 
właściwie cennego zwyczaju. Wtedy 
wszystko jest tylko pustą formą. Rze-
koma ofi ara poranna i wieczorna staje 
się porannym i wieczornym kłam-
stwem, tak, szydzeniem i obrazą Boga. 
W takim domu nie może być mowy 
o jakimś wspólnym świadectwie dla 
Boga. Brakuje praktycznej sprawiedli-
wości i świętości, brakuje tego „czy-
stego, lśniącego bisioru”, który, jak 
czytamy w Obj. 19,8, jest „sprawie-
dliwymi uczynkami [lub.: sprawiedli-
wościami] świętych”. Poważne słowa 
apostoła w Rzymian 14,17 całkowicie 
zostały zapomniane: 

Albowiem Królestwo Boże, to nie 
pokarm i napój, lecz sprawiedli-
wość i pokój, i radość w Duchu 
Świętym.

Przedstawiając to, naszkicowali-
śmy ciemny obraz, odnośnie którego 
mamy nadzieję, iż wśród chrześcijan 
tylko rzadko się zdarza. Lecz nawet 

jeśli w naszych domach nie wyglą-
da aż tak smutno, to jednak często 
można stwierdzić wielki brak praw-
dziwej, praktycznej sprawiedliwości 
w naszych rodzinach. Rozpoczynać 
i kończyć dzień z „nabożeństwem ro-
dzinnym”, a w pozostałym czasie żyć 
w bezbożności, lekkomyślności i za-
rozumiałości, to nic innego nie po-
woduje jak zniekształcony obraz. To 
nie pasuje do siebie, jeśli wieczór wy-
pełnia się światowymi rzeczami, żar-
tami i dowcipami, a potem zakańcza 
się go odrobiną religijności w formie 
modlitwy lub czytaniem biblijnego 
fragmentu.

Jaka szkoda, gdy znajduje się takie 
rzeczy w związku ze świętym imie-
niem Jezusa Chrystusa, z Jego zgro-
madzeniem bądź z uczestniczeniem 
przy stole Pańskim. W naszym życiu 
prywatnym, w naszym codziennym 
obcowaniu z innymi i w naszej pracy 
musimy mierzyć wszystko jedną mia-
rą, a tą miarą jest Chrystus. Jedynym 
ważnym pytaniem odnośnie naszego 
postępowania jest: „Czy Pan, którego 
wyznaję, będzie przez to uwielbiony?” 
Jeżeli nie, to z wszelkim zdecydowa-
niem odwróćmy się plecami do tych 
rzeczy. Nigdy nie pytajmy: „Cóż w tym 
takiego złego?” Kto tak pyta, udowad-
nia, iż Chrystus nie jest wszystkim, co 
wypełnia jego serce.

Jeśli mamy takie wysokie wyzna-
nie, powinniśmy z wszelką powagą 
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zastanowić się nad naszymi drogami 
i sprawdzić stan naszych serc w sto-
sunku do Chrystusa. Gdyż jeśli serce 
nie jest szczere w tej sprawie, to w na-
szym osobistym życiu, w naszej rodzi-
nie, w naszej pracy i także w zgroma-
dzeniu brakuje prawidłowego uspo-
sobienia. Ale gdy serce na prawdę jest 
szczere, to także wszystko inne jest 
w porządku.

Czy uroczysta deklaracja aposto-
ła na końcu swego pierwszego listu do 
Koryntian nie jest dla nas poważnym 
pouczeniem? „Jeśli kto nie miłuje 
Pana, niech będzie przeklęty! Mara-
na tha.” W ciągu tego listu zajmował 
się różnymi rodzajami błędnych nauk 
i moralnych brudów; lecz zamiast na 
koniec wypowiedzieć o tym swoje 
zdanie, z świętym oburzeniem kieruje 
się do każdego pojedynczego, który 
nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa. Mi-
łość do Chrystusa jest jedyną ochroną 
przed wszelkim rodzajem błędu i zła. 
Serce, które wypełnione jest Chrystu-
sem, nie ma miejsca na coś poza Nim; 
ale jeśli nie istnieje miłość do Niego, 
umożliwiamy dostęp wszelkim błę-
dom.

Dlaczego samochód nie jedzie? 
Przecież nie znaleziono w nim 
żadnej usterki! Silnik znajduje 

się w doskonałym stanie, skrzynia bie-
gów funkcjonuje bez zarzutu, zbiornik 
paliwa pełny – Ach! Brakuje zapłonu! 
Nie ma przeskoku iskry pomiędzy 
elektrodami świecy, która tak samo jak 
bicie serca wprawia silnik w ruch. 

Niejeden chrześcijanin może za-
pytać: dlaczego doszło u mnie do ta-
kiego duchowego zastoju? Dlaczego 
moja dusza jest taka smętna i oschła? 
Dlaczego jestem bezużyteczny, bezsil-
ny w pracy dla Pana, nie potrafi ę się 
cieszyć? 

Czy brakuje mi koniecznych po-
uczeń (Przyp. 3,13)? – Z pewnością, 
brak pouczeń dotyczących doskona-
łości zbawienia, odnośnie naszego 
stanowiska i błogosławieństw jakie 
mamy w Chrystusie są złą podstawą 
dla spokoju sumienia i pokoju serca. 
Aby cieszyć się szczęśliwą wolnością 
dziecka Bożego, każdy chrześcija-
nin musi poznać naukę o wyzwole-
niu z mocy szatana, z mocy grzechu 
i własnego „ja“, które posiada każdy 
naturalny człowiek. Jak długo nie 
pozna on „całej woli Bożej” (Dz. Ap. 
20,26.27), dalej pozostaje niemowlę-
ciem i łatwo staje się piłeczką, która 
„rzucana jest tu i tam przez każdy 
wiatr nauki” (Efez. 4,14). Dlatego 
Słowo Boże kładzie wielki nacisk 
na gruntowne pouczenia dot. całej 
prawdy.

Same dobre pouczenia nie wystar-
czą. Również chrześcijanin, który jest 
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obeznany w nauce, nie osiągnie ducho-
wego odpocznienia: 

I choćbym miał dar prorokowania, 
i znał wszystkie tajemnice, i posiadał 
całą wiedzę, i choćbym miał pełnię 
wiary, tak żebym góry przenosił, 
a miłości bym nie miał, byłbym ni-
czym (1Kor. 13,2). 

Czego więc nam jeszcze brakuje? 
Chcemy wyjaśnić to za pomocą przy-
kładu. 

W Antiochii do wiary doszła 
wielka liczba Greków (Dz. Ap. 11,20-
24). Należeli oni do tamtejszego zgro-
madzenia, które miało żywy udział 
w rozpowszechnianiu ewangelii po-
śród narodów. Bez wątpienia ci młodzi 
wierzący pilnie i z wielkim zaintereso-
waniem uczestniczyli we wspólnych 
zejściach. Przez to mogli oni wzrastać 
i: „dochodzić wszyscy do jedności wia-
ry i poznania Syna Bożego, do męskiej 
doskonałości, i dorastać do wymiarów 
pełni Chrystusowej“ (Efez. 4,13). Pan 
troszczył się o to, aby w Antiochii byli 
„nauczyciele i prorocy“ zdolni wpro-
wadzać wierzących we wszelką praw-
dę. Barnaba by jednym z nich. Zgro-
madzenie w Jerozolimie wysłało go do 
Antiochii w tym szczególnym celu, aby 
zajął się Grekami, którzy byli jeszcze 

tymi dziećmi we wierze. Wtedy było 
to czymś nowym, że ludzie z naro-
dów tak samo jak Żydzi mieli ten sam 
udział w błogosławieństwach chrześci-
jaństwa.

Kiedy Barnaba przyszedł do Gre-
ków i „zobaczył Bożą łaskę“, radował 
się. Zaraz na początku udzielił im on 
dobrej rady, aby: ”całym sercem trwali 
przy Panu“. – Wyćwiczony auto-me-
chanik błyskawicznie znajdzie defekt 
swojego samochodu. On wie gdzie 
należy go szukać. Barnaba był również 
bratem z wielkim chrześcijańskim do-
świadczeniem i wiedział, co najczęściej 
zdarza się w życiu chrześcijanina. On 
postępuje do przodu jedynie wtedy, 
gdy żyje w bliskości Pana i trwa przy 
Nim. Jest to tak samo ważne jak wzrost 
w poznaniu.

Niektórym pośród nas, może aku-
rat młodym wierzącym, rada Barnaby 
będzie wydawała się prosta i oczywista. 
Czy temu życzeniu nie dajemy wyrazu 
w naszych codziennych modlitwach? 
Czy podczas głoszenia Słowa Bożego 
i rozważaniach nie omawiamy tego za-
gadnienia z różnej strony? 

Z ręką na sercu! Czy przed każ-
dym studiowaniem Biblii, przed każ-
dą służbą, każdym dziełem chodzi ci 
najbardziej o to, aby urzeczywistniać 

ABC chrześcijanina c.d.

Życie podobające się Bogu
Trwanie przy Panu z oddanym sercem
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radę Barnaby? Czy towarzyszy to-
bie to mocne postanowienie trwania 
przy Panu, przez wszystkie godziny 
dnia, w czasie gdy pracujesz, w czasie 
kiedy podejmujesz decyzję w jakim 
towarzystwie miałbyś przebywać? – 
Wtedy zostaniesz zauważony. Gdyż 
w bliskości Pana nasze uczucia będą 
biegły ku Niemu, On będzie korygo-
wał nasze zachowanie w stosunku do 
świata i zachowywał przed pokusami, 
On udzieli siły aby je przezwyciężyć, 
udzieli siły się do pokornej, ofi arnej 
i pełnej poświęcenia służby, siły do 
wydania świadectwa o Nim przez całe 
nasze życie. – Czy to wszystko można 
zauważyć w twoim życiu?

Chodzi tutaj o nastawienie serca 
wierzącego, o trwanie przy Panu czyli 
przy źródle miłości, łaski, światła, życia 
i Bożej mocy. Nie żąda się już nic od 
niego, lecz obdarowuje wszystkim tym, 
co potrzebne jest do życia w pobożno-
ści. Nie chodzi o dobre postanowienia 
naturalnego człowieka, który szybko 
zauważa że nie może im sprostać. 

W przypowieściach 4,23 jesteśmy 
napominani: 

Czujniej niż wszystkiego innego 
strzeż swego serca, bo z niego tryska 
źródło życia!
Jeśli więc serce zajmuje centralne 

miejsce w naszym życiu, ważnym jest, 
abyśmy tym sercem trwali przy Panu. 
Jego oczy wodzą: 

...po całej ziemi, aby wzmacniać 
tych, którzy szczerym sercem są przy 
Nim (2 Kron. 16,9). 

Tylko w ten sposób, tę ukrytą 
komorę może trwale zasilać „zapłon“ 
z góry. Duch Święty może nas wte-
dy wypełniać, prowadzić i ożywiać, 
a wtedy „drogi życia“ będą nacecho-
wane „owocem Ducha“ (Gal. 5,22). 
Życie z Boga będzie się mogło rozwi-
jać bez przeszkód. 

Możemy i powinniśmy trwać 
przy Panu całym sercem. Kto do tego 
dąży, kto się w tym ćwiczy ten zauwa-
ży, jak wiele rzeczy chce usunąć go lub 
wyprzeć z tego miejsca, które jedynie 
przynależy chrześcijaninowi. One są 
z pozoru niewinne, a nawet wydają się 
potrzebne do momentu, kiedy znowu 
zapragniemy przybywać na tym bło-
gosławionym miejscu. Może nawet 
nasi wierzący „dobrzy” przyjaciele 
mówią: „Nie bądź takim ekstremistą, 
żyjemy przecież na świecie i nie mo-
żemy tak stawać całkiem na boku!” 
Jednak im wierniej trwamy na tym 
miejscu, tym wcześniej razem z apo-
stołem zawołamy: 

Ale wszystko to, mi było zyskiem, 
uznałem ze względu na Chrystusa za 
szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko 
uznaję za szkodę wobec doniosłości, 
jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, 
Pana mego, dla którego poniosłem 
wszelkie szkody i wszystko uznaję za 
śmiecie, żeby zyskać Chrystusa 

(Fil. 3,7,8).
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Poważny czas – wzywa 
poważnych ludzi 
Wzywa do powiedzenia „tak“ 
lub „nie“. 
Nie może być już tak w tej walce, 
aby być niezdecydowanym 
wojownikiem!  
Rozstrzygnij! 
Czy nie poświęcić się światu 
swojego życia. 
Wejdź w Jezusa... 
Odważ się, oddać się Jemu cały  
Z twoim myśleniem, chceniem, 
życzeniami, umieraniem.

Wola Boża w sercu

Kiedyś Król Polski został zapyta-
ny, jak doszedł do tak wielu sukcesów 
i zdobył taki szacunek u ludzi. On od-
powiedział, że zawsze miał takie przy-
zwyczajenie, aby nosić w sobie obraz 
swojego ojca. 

Ponieważ wiele znaczyła dla niego 
wola ojca, który był uczciwym i szla-
chetnym człowiekiem, za każdym ra-
zem, gdy chodziło o podjęcie decyzji, 
przywoływał obraz ojca i zastanawiał 
się jak postąpiłby na jego miejscu. 
W jego sercu było mocne postano-
wienie: „Nie chcę niczego uczynić, co 
przyniosłoby niesławę mojemu ojcu.“

Czy nie mamy przed sobą słabego 
obrazu na to, co powinniśmy czynić, 
chrześcijanie? Chciejmy także ciągle 
nosić w sercu wolę Bożą i za każdym 
razem myśleć o tym, jak ją odnajdywać 
i wykonywać, dla uczczenie i uwielbie-
nia Ojca. 

Oznaka wzrastania w łasce 

Wzrastajcie raczej w łasce i w po-
znaniu Pana naszego i Zbawiciela, 
Jezusa Chrystusa (2. Piotra 3,18).

Jeden doświadczony brat powie-
dział kiedyś: „Na jedno spojrzenie na 
siebie powinno przypadać 10 spojrzeń 
na Pana.“ Są to słowa, które powinny 
dogłębnie poruszyć nasze serce. Nie 
zapominajmy jednak w tym jednym 
spojrzeniu ciągle na nowo przypa-
trywać się naszemu życiu! Okresowa 
duchowa inwentaryzacja jest bardzo 
dobrym przyzwyczajeniem. W tym 
celu kilka krótkich wskazówek, uka-
zujących wzrost w łasce, szczególnie 
potrzebnych, dla tych, którzy są na 
początku ich życia wiary. 

„Wzrastać w łasce“ oznacza po 
prostu wzrastanie, w praktycznej 
świętości, stosownie do Bożej woli 
i w praktycznym podobieństwie do 
Chrystusa. Bożym celem jest objawia-
nie Swojej chwały (ku naszemu bło-
gosławieństwu) w Osobie Chrystusa. 
Natomiast Jego wolą w stosunku do 
nas jest to, abyśmy w naszym obec-
nym życiu, a kiedyś w wieczności mieli 
ten sam cel i zwiastowali Jego chwałę.

Oznaką prawdziwego wzrostu 
w świętości są szczere pobudki. Na 
początku naszego życia z wiary je-
steśmy skłonni, czynić coś z różnych 
pobudek. Na przykład podejmujemy 
się prowadzenie szkółki niedzielnej, 
ponieważ zostaliśmy poproszeni o to 
przez osobę, którą poważamy i nie 
chcemy jej zasmucić swoją odmową. 
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ponieważ uważamy, że byłoby dobrze, 
być takim jak inni, którzy uczą dzieci 
Słowa Bożego, ponieważ nie wiemy 
co zrobić z wolnym czasem, ponieważ 
czujemy się niespokojni i niezadowole-
ni gdy coś się dzieje, a my w tym czasie 
jesteśmy bezczynni.

Może tez wystąpić kilka motywów 
naraz, ale również ten, aby uwielbić 
Boga. Jednak u chrześcijanina, który 
wzrasta w łasce, nie duchowe pobudki 
będą znikały coraz bardziej, a wzrastać 
będzie właściwa motywacja do służby, 
uwielbienie Tego, który go odkupił. 

Im większe postępy będziemy 
czynić w uświęcaniu się, tym mniej 
będziemy kierowani przez naturalne 
uczucia i impulsy, lecz przez Słowo 
Boże i jego zasady.

Dalsza i głębsza miłość do drugich 
jest najwyższym punktem chrześcijań-
skiej łaski. Miłować wszystkich ludzi 
i być gotowymi poświęcić się w służbie 
wszystkim, jest tym najwyższym i naj-
bardziej pożądanym celem. 

W takiej mierze, w jakiej rósł 
będzie chrześcijanin, w takiej  świat 
będzie znikał z jego pola widzenia 
i tracił moc przyciągania. Coraz bar-
dziej będzie świadomy jak bardzo jest 
on godny pożałowania. Będzie w nim 
wzrastać zainteresowanie rzeczami 
niewidzialnymi, duchowymi i wiecz-
nymi, które mają jedyną wartość. On 
może nawet nie zauważy, że jego zain-
teresowanie duchowymi sprawami jest 
coraz większe, że one wypełniają jego 
serce i cechują życie. 

Drainside

Dzielnica miasta Hull, w której 
mieszkał Hudson Taylor, nosiła na-
zwę Drainside (tzn. „Nad ściekami” 
przyp.tłum.), dla tej prostej przyczy-
ny, że znajdowała się obok ścieków 
miejskich. Czynniki ofi cjalne nada-
wały tym ściekom nazwę kanału, lecz 
dla mieszkańców maleńkich domków, 
których dwa rzędy stały po obu stro-
nach tego wąskiego rowu – i był to 
po prostu ściek. Było z nim poniekąd 
mieszkańcom tej dzielnicy bardzo wy-
godnie. Wystarczyło tylko otworzyć 
bramę domu i dostatecznie mocno 
machnąć wiadrem – i już wszystkie 
odpadki i śmieci domowe znajdowały 
się w tym rowie - bez dalszych kłopo-
tów. Brudne papiery, liście kapusty, 
łupiny z ziemniaków i zgniłe jarzyny 
pływały bezwstydnie po wodzie, sta-
nowiąc wspaniały cel dla wprawia-
jących się w rzucaniu kamieniami 
ulicznych łobuzów. A to, że unosiła 
się z tego ścieku okropna woń i że sta-
nowił nie lada niebezpieczeństwo dla 
chwiejących się na nogach klientów 
karczmy, znajdującej się naprzeciw 
domu, w którym mieszkał Hudson – 
szczególnie, gdy przechodził koła nie-
go po zapadnięciu mroku - była tylko 
mało ważnym mankamentem, w po-
równaniu z wygodą, jaką było posia-
danie w każdej chwili do dyspozycji 
tak łatwo osiągalnego śmietnika. 

Hudson odczuł bardzo mocno 
kontrast pomiędzy tą wynędzniałą 
i nieciekawą okolicą a pięknym hrab-
stwa Yorkshire, szczególnie zaś swo-
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jego rodzinnego miasta położonego 
w pobliżu gór Pennine. 

Jakże inaczej wyglądał jego ubo-
gi pokoik, w którym znajdowała się 
równocześnie sypialnia i gabinet do 
pracy w porównaniu z wygodnym, 
przyjemnym mieszkaniem, znajdują-
cym się nad apteką jego ojca na Placu 
Targowym w Barnsley! W porówna-
niu z obecnie zajmowanym pokoikiem 
ciepły gabinet znajdujący się tuż za ap-
teką, w którym znajdował się kredens 
pełen pięknie malowanej porcelany 
i lśniącego szkła i obszerna szafa na 
książki, wygodna otomana i krze-
sła - wydawał się być pałacem. Teraz 
miał do dyspozycji zaledwie pokoik, 
w którego jednym kącie stało łóżko, 
a poza nim całe umeblowanie skła-
dało się tylko jeszcze ze stołu i dwóch 
krzeseł. Wielkim doświadczeniem 
była też i samotność, w której musiał 
spożywać swoje skromne posiłki, pod-
czas gdy w domu zwykł był zasiadać 
do obfi cie zastawionego stołu w to-
warzystwie swoich rodziców i dwóch 
wesoło szczebioczących młodszych 
siostrzyczek. Bardzo lubił się z nimi 
przekomarzać – i żywo stały mu przed 
oczyma ich kręte włosy, niczym kor-
kociągi, falbanki na ich spódniczkach. 
Bardzo odczuwał ich brak, szczególnie 
zaś Amelii. Ale przybył tutaj, aby się 
przyzwyczaić do samotności i twar-
dych warunków życia, i całym sercem 
postanowił wytrwać aż do końca. Było 

to wszak częścią jego przygotowań do 
wyjazdu do Chin. 

Już minął rok od owego pamiętne-
go grudniowego wieczoru., gdy usły-
szał w sercu głos mówiący: „Jedź dla 
Mnie do Chin!” - i wiedział, że musi się 
tam udać. Głos usłyszał w czasie mo-
dlitwy i jakkolwiek w ogóle na ten czas 
o Chinach nie myślał, to jednak rozkaz 
ten był tak wyraźny że nie można było 
popełnić co do tego żadnej pomyłki, 
niewątpliwie pochodził on od Boga. 
To właśnie spowodowało, że mocno 
postanowiwszy głosowi temu być po-
słusznym, opuścił swój wygodny dom 
rodzinny w Barnsley i przybył do Hull, 
aby tutaj przyjąć pracę u pewnego le-
karza. Uświadomił sobie bowiem, że 
bardzo mu się przyda w tym obcym 
kraju trochę wiedzy i doświadczenia 
medycznego, a udanie się do Hull było 
niejako pierwszym etapem podróży 
w kierunku celu, którym było, dalekie 
wschodnie mocarstwo. 

Ale zdobycie pewnej ilości wia-
domości z dziedziny medycyny jako 
przygotowania do życia w Chinach 
w charakterze misjonarza, nie było 
jedynym powodem powzięcia tego 
kroku. Była to drobna sprawa w po-
równaniu z innym jeszcze problemem, 
jaki stał zawsze przed jego oczyma. Nie 
znał nikogo w Chinach i udawał się 
tam sam. Zachodziło zatem pytanie, 
czy jego wiara w Boga jest dostatecz-
nie silna, aby podołać próbom na jakie 

Biografia Hudsona Taylora
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będzie wystawiona w obliczu pozosta-
wania w obcym kraju i pośród niebez-
pieczeństw dotąd mu jeszcze zupełnie 
nieznanych? 

„Gdy znajdę się w Chinach”, często 
mówił sobie, „nie będę mógł się udać 
po pomoc do nikogo. Jedyną mają 
ucieczką będzie Bóg. A co będzie, jeśli 
moja wiara nie jest właściwego gatun-
ku? A co by się stało, gdyby modlitwy 
moje były bezskuteczne?” Im wię-
cej nad tym rozmyślał, tym mocniej 
upewniał się w przekonaniu, że rzeczą 
konieczną jest, aby nauczył się oddzia-
ływać na ludzi przez modlitwę do Boga 
- i to jeszcze zanim opuści Anglię. 

Poruszać ludzi przez Boga - mo-
dlitwą! Ta myśl głęboko utkwiła w jego 
sercu. Czy było to wykonalne? Hudson 
chciał się przekonać, czy tak jest istot-
nie. A sposobność po temu nadarzyła 
mu się w sposób całkiem naturalny 
i prosty przez jego pracodawcę. 

Dr Robert Hardey był człowie-
kiem uprzejmym, uczynnym i peł-
nym życia, a równocześnie pełnym 
poczucia humoru. Mówiono o nim, 
że sprawiał, iż ludzie tak się serdecz-
nie śmiali, że zanim zaczęli używać 
jakichkolwiek leków, które im zapi-
sał; byli już w połowie zdrowi! Mając 
bardzo dużo pacjentów i czas ogrom-
nie zajęty, nie był w stanie poświęcać 
uwagi drobnym sprawom fi nansowej 
natury, rzekł więc pewnego razu do 
swojego młodego asystenta: 

„Panie Hudson proszę mi przypo-
mnieć, gdy będzie czas panu wypłacić 

pobory. Pan widzi jak jestem zajęty, 
bardzo łatwo mógłbym zapomnieć...” 

I rzeczywiście zapomniał. Ale gdy 
przyszedł termin zapłacenia Hudsono-
wi poborów, ten ostatni nie powiedział 
ani słowa. Minął jeden dzień i drugi - 
a o poborach nie powiedziano ani sło-
wa. Wtedy przed Hudsonem stanęły 
dwie możliwości: albo poprosić dok-
tora o pieniądze, albo poprosić Boga. 
Gdy sobie przypomniał, że po przy-
byciu do Chin nie będzie miał nikogo, 
kogo by mógł o cokolwiek prosić poza 
Bogiem, postanowił zwrócić się z proś-
bą do Niego teraz. To właśnie było 
przyczyną, dlaczego pozostała mu w tą 
niedzielę tylko jedna jeszcze dwu i pół-
szylingówka, którą wreszcie podarował 
głodującej rodzinie. Nic też dziwnego, 
że gdy następnego ranka z tajemniczej 
paczuszki wyleciała moneta półfunto-
wa, z radości roześmiał się na głos! Oto 
prawdziwa przygoda! Zaryzykował, aby 
się przekonać, czy zasada poruczania 
spraw Bogu była skuteczna - i rzeczy-
wiście okazała się skuteczna! Właśnie 
w ostatniej chwili pieniądze przyszły, 
a Bóg sam wiedział skąd. Hudson z całą 
pewnością tego nie wiedział. Jedno tyl-
ko było pewne: nie musiał się obejść 
teraz bez jednego nawet posiłku dzięki 
zaufaniu Bogu, chociaż wszystko zada-
wało się wskazywać na to, że taka sy-
tuacja zaistnieje, gdy siedział przy stole 
spożywając ostatnią porcję owsianki. 
Czuł się zupełnie tak samo, jak musiał 
się czuć Eliasz, gdy przyleciały kruki, 
przynosząc mu obiad! 
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„To działa! To działa!” – wołał ra-
dośnie w sercu swoim Hudson Taylor 
wychodząc rano ze swojego mieszka-
nia ze złotą monetą półfuntową w kie-
szeni, pełen radości i wdzięczności. 
Ufność w Bogu jest skuteczna! Było 
to cudowne życie, pełne pokrzepie-
nia, fascynujące! Hudson czuł się tak 
szczęśliwy, że wydawało mu się, że nie 
chodzi po ziemi. 

Zdawał sobie jednak sprawę 
z tego, że pół funta nie wystarczy na 
zawsze. Główny problem pozostawał 
wciąż jeszcze nierozwiązany, a mia-
nowicie wypłata jego poborów. Miły, 
pełen dobrego humoru doktor może 
sobie nie przypomnieć o tej sprawie 
całymi miesiącami, a zachodziło py-
tanie: czy Bóg mu przypomni. 

Na każdy dzień Hudson modlił 
się, aby doktor sobie o tym przypo-
mniał, a potem udawał się pełen uf-
ności do swojej pracy i studiów, rado-
śnie oczekując, że coś się stanie. Mi-
nął tydzień i jego dziesięć szylingów 
zaczęło powoli topnieć. Uiszczenie 
trzech szylingów tytułem komornego 
zrobiło w tej kwocie niemałą dziurę, 
ale miał dosyć pieniędzy zaledwie do 
soboty - ale potem.... 

Przyszła sobota. Doktor nie po-
wiedział nic. Mijały godziny, aż wresz-
cie około piątej po południu wszyscy 
pacjenci zostali załatwieni i doktor 
wszedł do pokoju, w którym znaj-
dował się podręczmy skład apteczny, 
w którym Hudson przygotowywał 

jakieś lekarstwo, i usiadłszy w fotelu, 
zaczął rozmowę. Najwyraźniej zupeł-
nie nie miał na myśli jego poborów, 
a Hudson, mieszając lekarstwo, też 
o nich nie wspomniał ani słowem. 
Nareszcie, całkiem niespodziewanie, 
doktor powiedział: 

„Zaraz, panie Hudsonie, czy to 
nie pora czasem, abym panu wypłacił 
pobory?” 

Hudson odetchnął głęboko. 
A więc jednak to jest skuteczne! Gdy 
przychodzi moment, że ma już ostatni 
grosz w kieszeni, potrzebne pieniądze 
przychodzą! Raz czy dwa razy głośno 
połknął ślinę, zanim nareszcie spo-
kojnie odpowiedział: „Tak. Właściwie 
należały mi się one już dwa czy trzy 
tygodnie temu...” 

„Ach, jakże mi przykro!” – zawo-
łał doktor. „Dlaczego pan mi o tym nie 
przypomniał? Przecież pan dobrze wie 
ile mam pracy! Jaka szkoda, że nie po-
myślałem o tym trochę wcześniej, gdyż 
właśnie dziś po południu odesłałem 
do banku wszystkie pieniądze, które 
miałem w domu! W przeciwnym razie 
wypłaciłbym panu natychmiast!” 

Biedny Hudson! To nagłe pogrze-
banie jego nadziei było ciężkie, nie-
mal nie do zniesienia. Czuł się zupeł-
nie tak samo, jak gdyby mu ktoś wylał 
wiadro lodowatej wody na głowę. Na 
szczęście związek chemiczny, który 
przygotowywał w probówce, zaczął 
wrzeć, a wtedy szybko wybiegł z nią 
z pokoju, rad, że ma pretekst do wyj-
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ścia. Gdy został sam - padł na kolana. 
Jego rozczarowanie było tak wielkie, 
że nie mógł wprost skupić myśli do 
modlitwy. Ale brak skupienia w mo-
dlitwie równoważyła wielka gorli-
wość, tak że wreszcie po chwili się 
uspokoił. Co więcej, ku swemu zdu-
mieniu stwierdzał, że czuje się znowu 
dosyć pogodny. Bóg z całą pewno-
ścią uczyni coś dla niego - pomyślał 
z nadzieją - a chociaż nie miał nawet 
trzech szylingów, które winien był dać 
swojej gospodyni tytułem należności 
za komorne, świadomość tego faktu 
nie sprawiała jakoś przygnębienia. 

Tego wieczoru przygotowywał 
się do opuszczenia podręcznego skła-
du aptecznego wyjątkowo późno. 
Wskazówki zegara wskazywały już za 
dziesięć minut dziesiątą, gdy ubierał 
płaszcz. „Moja gospodyni i tak już 
będzie w łóżku o tej porze”, pomyślał. 
„Nie będę jej zatem chyba widział 
dziś wieczorem i nie będę się musiał 
usprawiedliwiać, że nie mam pienię-
dzy na zapłacenie komornego w tym 
tygodniu! Dobre i to!” podszedł do 
palnika gazowego chcąc zakręcić 
gaz - gdy nagle usłyszał kroki przed 
drzwiami. Był to doktor, który się ser-
decznie śmiał, jak gdyby wielce czymś 
rozbawiony. 

Co? Pan jeszcze tutaj, Hudsonie?” 
zawołał. „A co też pan myśli? Jeden 
z moich pacjentów właśnie dopiero 
co zjawił się tutaj, alby uiścić należ-
ność za usługi! A jest to jeden z moich 
najbogatszych pacjentów, który mógł 

mi zapłacić w każdej chwili czekiem. 
A jednak jakimś niepojętym zrządze-
niem ten właśnie człowiek zjawia się 
u mnie osobiście, i to o godzinie dzie-
siątej wieczorem, w sobotę!” 

I Hudson zaczął się śmiać. Rze-
czywiście, to, że człowiek posiadający 
mnóstwo pieniędzy miałby fatygować 
się osobiście w celu zapłacenia ra-
chunku o tej porze, było czymś nie-
zwykłym. Cóż go tknęło? Przecież 
ludzie mnie bywają aż tak punktual-
ni, jeśli chodzi o płacenie rachunków 
swoich lekarzy! 

Doktor wpisał otrzymaną kwotę 
do swojej książki kasowej i już zaczął 
oddalać się w kierunku drzwi, gdy 
nagle zawrócił mówiąc: „Ach, panie 
Hudsonie, niech pan jednak przyjmie 
te banknoty. Ja nie mam wprawdzie 
drobnych, ale dopłacę panu resztę na-
leżności tytułem poborów za następny 
tydzień za kilka dni... Dobranoc!” 

I oto Hudson Taylor, mający zu-
pełnie puste kieszenie, stał za chwi-
lę całkiem sam w aptece trzymając 
w ręce plik banknotów. Modlitwa jego 
została wysłuchana. Nie tylko mógł 
zapłacić komorne swojej gospodyni, 
ale także miał dostateczną ilość pie-
niędzy do dyspozycji, aby zaspokoić 
swoje potrzeby na przeciąg kilku na-
stępnych tygodni - i przede wszyst-
kim raz jeszcze przekonał się, że Bóg 
wysłuchuje modlitwy. Co do tego nie 
było już więcej wątpliwości - a więc 
mógł udać się do Chin! 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 160
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 160
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 160
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
    /POL <FEFF0055017c0079006a0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0020007700690119006b0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f3007700200064006c00610020006e0061015b0077006900650074006c0061006e006900610020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f0067010500200062007901070020006f007400770069006500720061006e00650020007a006100200070006f006d006f00630105002000700072006f006700720061006d00f300770020004100630072006f0062006100740020006f00720061007a002000520065006100640065007200200035002e00300020006c007500620020006e006f00770073007a007900630068002e00200055007300740061007700690065006e00690061002000740065002000770079006d006100670061006a01050020006f007300610064007a0061006e0069006100200063007a00630069006f006e0065006b002e000dfeff0055017c0079006a0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a0020007700690119006b0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f3007700200064006c00610020006e0061015b0077006900650074006c0061006e006900610020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f0067010500200062007901070020006f007400770069006500720061006e00650020007a006100200070006f006d006f00630105002000700072006f006700720061006d00f300770020004100630072006f0062006100740020006f00720061007a002000520065006100640065007200200035002e00300020006c007500620020006e006f00770073007a007900630068002e00200055007300740061007700690065006e00690061002000740065002000770079006d006100670061006a01050020006f007300610064007a0061006e0069006100200063007a00630069006f006e0065006b002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


