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Rozważanie 1 Listu Jana 4,1-21

Apostoł Jan przerywa w tym miej-
scu rozważania o miłości, aby 

ostrzec wierzących przed fałszywymi 
prorokami i duchem błędu. Aposto-
łowie mówili i pisali w Duchu Świę-
tym zainspirowani przez Niego. Po-
wstali jednak i inni, którzy utrzymy-
wali, że i oni są prowadzeni Duchem 
Świętym, lecz mówili oni zupełnie co 
innego niż apostołowie. Jan wskazuje 
wierzącym, jak odróżnić Ducha Bo-
żego od ducha antychrysta, Ducha 
prawdy od ducha błędu.

Pierwsza sprawa dotyczy tego, 
czy Jezus Chrystus przyszedł w ciele 
czy też nie. Chodzi tu o coś więcej jak 
tylko odpowiedzenie „tak” lub „nie” 
na powyższe pytanie. Chodzi tu także 
o uznanie Jego wiecznego synostwa. 
„ON przyszedł” oznacza, że był już 
wcześniej jako Bóg i Syn.

Dalsze kryterium znajdujemy 
w wersecie 5. i 6. Fałszywa nauka 
pochodzi z tego świata, dlatego jest 
przez niewierzących ludzi rozumiana, 
przyjmowana i wychwalana. To, cze-
go uczyli apostołowie, pochodziło od 
Boga i mówiło tylko o Nim.

Papierkiem lakmusowym są słowa 
z w. 6. mówiące o apostolskim auto-
rytecie tych, którzy nauczali w imie-
niu Jezusa. Apostołowie byli „z Boga” 
i choć oni już nie przebywają wśród 
nas, wszystkie ich pisma zawarte w No-
wym Testamencie mają ciągle ten sam 
autorytet. Przyjmijmy i my te nauki.

W wierszu 7. powracamy do 
głównej myśli, którą apostoł porusza 
w tym liście, czyli do wzajemnej mi-
łości. Chociaż ostrzeżenia przed złem 
są konieczne, to jednak głównym sen-
sem naszego życia jako wierzących 
jest zajmowanie się tym, co dobre i co 
pochodzi od Boga. Toteż najważniej-
szym naszym zadaniem jest uczyć się 
miłować, przez co staje się widoczna 
w nas Boża natura oraz to, że jesteśmy 
z Niego zrodzeni.

Na początku listu dowiedzieliśmy 
się, że Bóg jest światłością. W rozwa-
żanym fragmencie przedstawiona jest 
Jego natura – On jest miłością. Szatan 
chciał przez grzech zachwiać Bożą rów-
nowagę między światłością i miłością 
Bożą, ale to mu się nie udało. Potwier-
dzeniem zachowania tej równowagi 
jest całe Słowo Boże, w którym znajdu-
jemy historię cudownego współistnie-
nia światłości i miłości Bożej.

Miłość Boża chciała nam daro-
wać życie wieczne. Stało się to moż-
liwe dzięki przebaczeniu naszych 
grzechów. To, co oddzielało nas od 
Boga i było przeszkodą dla światłości, 
musiało zostać uporządkowane i usu-
nięte w Boży sposób. Zaraz po swoim 
nawróceniu w pierwszej kolejności 
koncentrujemy się na naszym prze-
baczeniu, gdyż jesteśmy szczęśliwi, że 
Bóg znalazł sposób, aby odpuścić na-
sze grzechy. Dopiero po czasie stwier-
dzamy, że przebaczenie otworzyło 
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nam drzwi do prawdziwego życia 
i społeczności z Ojcem i Synem.

Cudowna Boża miłość, którą 
oglądamy w wierszu 9. i 10., nakłada 
na nas pewne zobowiązanie – abyśmy 
się wzajemnie miłowali. Jeśli dzieci 
Boże miłują się wzajemnie, to inni 
ludzie mogą dowiedzieć się czegoś 
o Bogu (który mieszka wśród nas). 
„Boga nikt nigdy nie widział”, został 
On całkowicie objawiony w swoim 
Synu, który stał się człowiekiem (Jan 
1,18) i który powinien też być widocz-
ny w życiu ludzi wierzących. Jest to 
możliwe wtedy, gdy posiadamy Jego 
Ducha (Jego Bożą naturę).

Duch Święty udziela nam siły 
do składania wspólnego świadectwa 
przed ludźmi, że „Bóg umiłował świat 
i Syna swego jednorodzonego dał” 
(Jan 3,16). W I Jana 4,14 jest mowa 
o Ojcu, który posłał swojego Syna. 
Apostoł chce tu podkreślić, w jaki 
sposób objawiła się miłość. To, że Pan 
Jezus żył na tej ziemi jest wiadome 
wszystkim, ale Jan pokazuje nam, kim 
On właściwie jest i po co przyszedł 
na ziemię. Nie było nic droższego 
i kosztowniejszego dla Bożego serca 
od Syna Jego miłości, który był cen-
tralnym punktem wszelkich Bożych 
działań, a jednak Ojciec posłał Go 
jako Zbawiciela świata. Łaska zbawie-
nia „okazała się” nie tylko Żydom, do 
których Pan przyszedł, ale wszystkim 
ludziom. Ona jest do dyspozycji każ-
dego, kto ją przyjmie z wiarą.

Wiersz 17. rozpoczyna się zwro-
tem „w tym”, kierując naszą uwagę 

na końcówkę w. 16, w którym czy-
taliśmy o „wypełnieniu się” miłości 
Bożej w nas. „Bóg jest miłością, a kto 
mieszka w miłości, mieszka w Bogu, 
a Bóg w nim”. Jeżeli taki jest nasz 
stan, niemożliwe jest, żebyśmy bali 
się dnia sądu. Jak może być wyda-
ny wyrok na tych, którzy mają ścisły 
kontakt z Bogiem? Czasami jesteśmy 
podobni doskonałemu człowieko-
wi Jezusowi Chrystusowi, który po-
zostawał w Bogu, mieszkał w Nim, 
„...które jest prawdziwie w nim 
i w was” (1 Jana 2,8). 

Miłość Boża wykonała dla nas 
wszystko i cudownie prowadzi nas do 
celu, usuwa wszelki strach, daje od-
pocznienie i wywołuje miłość z naszej 
strony. Lecz gdy tylko nasza wierność 
i miłość w Bogu się zachwieją, wtedy 
nasze serce ogarniają strach i troski. 
Wiersz 20. powinniśmy zastosować 
w praktyce. Miłość Boża, o której 
mówimy, powinna być autentyczna 
(poprzedzona czynem). Tą próbą jest 
nasze zachowanie względem braci 
i sióstr, „których widzimy”. W tym 
miejscu trzeci raz czytamy o naszej po-
stawie względem braci (2,9-11; 3, 10-
23). To, że powinniśmy miłować jedni 
drugich, nie jest tylko zwiastowaniem 
(3,11), ale także przykazaniem (4,21). 
Jak niewiele przywiązywano do tego 
wagi odzwierciedla historia Kościo-
ła. Rozbieżność poglądów i niezgoda 
wśród chrześcijan znieważają Boga 
i przynoszą więcej szkód i podziałów 
między wierzącymi niż prześladowa-
nia i sprzeciwy ze strony świata.  

cdn.



5„Uczcie się ode mnie”  3/2009

ABC chrześcijanina (c.d.)

Nasze krótkie rozważanie o tym, co 
powinno charakteryzować wierzących 
„od pierwszego dnia” chcielibyśmy 
nadal kontynuować, składając ducho-
wą wizytę Filipianom, aby sprawdzić, 
co wypełniało ich serca.

Na początku swojej drugiej po-
dróży misyjnej apostoł Paweł dotarł 
do Europy i zatrzymał się w Filippi 
(Dz 16). Jasna pochodnia ewangelii 
zapaliła tam wiele świateł. Tamtejsi 
wierzący zostali przez Ducha Świę-
tego złączeni z ciałem Chrystusa na 
ziemi i stali się miejscowym świadec-
twem, jasno świecącym świecznikiem 
w pogańskiej krainie.

Jeśli było to możliwe, apostoł od-
wiedzał młode zgromadzenia (każde 
co najmniej dwa razy), aby utwierdzić 
wierzących i jak najwcześniej zapo-
biec temu, by nie rozwijały się wśród 
nich niewłaściwe rzeczy. W takim też 
celu odwiedził Filipian w czasie swojej 
trzeciej podróży misyjnej (Dz 20,1.6). 

Upłynęły lata i apostoł Paweł zna-
lazł się jako więzień w Rzymie (Flp 
1,13; 4,22). Co działo się wówczas 
z wierzącymi Filipianami? Jezus, ich 
Pan i Arcypasterz, wiernie pielęgno-
wał i zachowywał ich przez te lata. 
Także Paweł, poświęcający się sługa, 
nie pozostawił ich samych. Zawsze, 
w każdej modlitwie wstawiał się za 

nimi przed tronem łaski (Flp 1,4). 
Czy taka postawa mogła pozostać bez 
odpowiedzi? Oczywiście, że nie! Od-
powiedzią była wierność Filipian ob-
jawiająca się w: 

1) Materialnych darach. 
Już w początkowym okresie głoszenia 
ewangelii, kiedy Filipianie byli jeszcze 
młodymi we wierze, jako jedyne zgro-
madzenie dwukrotnie posłali aposto-
łowi Pawłowi dar, kiedy ten wyjechał 
z Macedonii (Flp 4,15-16). Później, 
podczas innych odwiedzin apostoła 
w Filippi, kiedy sami byli w wielkiej 
biedzie, zorganizowali zbiórkę dla 
świętych w Judei, którzy z powodu 
prześladowań znaleźli się w potrzebie. 
Paweł napisał o tym: „Iż mimo licz-
nych utrapień, które wystawiały ich 
na próbę, niezwykła radość i skrajne 
ubóstwo ich przerodziły się w nad-
zwyczajne bogactwo ich ofi arności. 
Gdyż w miarę możności – mogę to za-
świadczyć - owszem, ponad możność, 
samorzutnie, usilnym naleganiem do-
praszając się od nas tej łaski, by mo-
gli uczestniczyć w dziele miłosierdzia 
dla świętych” (2 Kor 8,2-4). Również 
później, kiedy apostoł był w potrzebie 
przebywając w więzieniu, przyszedł 
Epafrodyt, posłaniec Filipian, aby 
przynieść ich dar (Flp 4,18-19). 

Czy nie był to poruszający przy-
kład miłości Filipian do Pana (2 Kor 
8,5), do apostoła i do innych wierzą-

Filipianie
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cych? Tam, gdzie była taka trwała 
miłość, tam i stan serca musiał być 
dobry. Było to także dowodem na to, 
że w sercach tych wierzących nie było 
w ogóle miejsca dla świata, ale tylko 
dla Pana i Jego dzieła.

Apostoł nazwał ten stan „spo-
łecznością w ewangelii od pierwsze-
go dnia aż dotąd” (Flp 1,5). Miał on 
także ufność, że Bóg, który to dzieło 
w nich zapoczątkował, będzie je kon-
tynuował aż do dnia Chrystusa Jezusa 
(Flp 1,6). Jak piękne i błogosławione 
jest życie wierzącego, kiedy z Bożej 
łaski przebiega ono w ten sposób od 
dnia nawrócenia aż do końca! Pan ma 
wielką zapłatę dla tego, kto sławi Go 
w taki sposób. 

„Społeczność w ewangelii” może 
być bardzo wielostronna i w przypad-
ku Filipian nie była ona realizowana 
jedynie w sferze materialnej pomo-
cy sługom Pana i świętym będącym 
w potrzebie. Czytamy jeszcze o Fili-
pianach, że: 

2)  apostoła mieli oni w sercu 
 (Flp 1,7 – tłum. EB.) 
W polskim przekładzie i w niektórych 
innych przekładach wiesz ten brzmi: 
„Słuszna to rzecz, abym tak myślał 
o was wszystkich dlatego, że mam 
was w swoim sercu, ...” Wyjaśnieniem 
tych słów może być przykład pewne-
go chrześcijanina, który otrzymał od 
Pana dar i został powołany do służ-
by w dalekim kraju. Dla wierzących 
rodziców wysłanie syna było wielką 
ofi arą. Lecz oni cały czas o nim my-

śleli, mieli go w swoim sercu. Towa-
rzyszyli mu myślami w czasie podró-
ży i z niecierpliwością oczekiwali jego 
relacji z pobytu. Wszystko, z czym się 
spotykał – jego trudy, niebezpieczeń-
stwa, owoce jego pracy, samopoczucie 
– było dla nich bardzo ważne. Nie było 
dnia, w którym by na podstawie rela-
cji syna nie przedkładali jego służby 
przed tron łaski. Jaka posilająca mu-
siała być dla młodego człowieka świa-
domość, że jego rodzice mają udział 
w jego przeżyciach i służbie! Świado-
mość, że modlą się za niego, ponieważ 
on jest w ich sercu. W taki sam sposób 
Filipianie mieli w sercu apostoła Paw-
ła. Również dla niego było to wielką 
pociechą i pokrzepieniem. 

W pierwszych dniach pobytu 
Pawła w Filippi Pan otworzył serce Li-
dii, tak że mogła przyjąć Jego wysłan-
ników – Pawła i jego współpracow-
ników. Lidia otworzyła przed nimi 
podwoje swojego domu i przymusiła 
ich, aby skorzystali z jej gościnności, 
co było powiązane z wielkim trudem 
i być może z późniejszym prześlado-
waniem (Dz 16,12-15). Podobnie było 
ze stróżem więziennym. Być może 
surowy charakter jego pracy wyga-
sił częściowo uczucia jego serca, lecz 
wraz z wiarą wstąpiła w nie miłość. 
Pierwszą rzeczą, jaką zrobił było zaję-
cie się źle traktowanymi Bożymi słu-
gami. „W tej godzinie”, w nocy, wziął 
ich do siebie i obmył im rany (Dz 
16,33). Również to było „udziałem 
w ewangelii”.
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3) Modlitwy przyczynne 
 za apostołem. 
Kiedy apostoł pisał ten list, wiedział 
o tym, że jeśli chodzi o dzieło Pana, 
a także o jego osobiste przeżycia, to 
może liczyć na wsparcie ze strony Fi-
lipian, gdyż „był on w ich sercu”. Oni 
wiedzieli, że to Pan go wybrał, aby 
„zaniósł imię Jego przed pogan i kró-
lów, i synów Izraela” (Dz 9,15), oraz 
że uczynił go szczególnym narzę-
dziem odpowiedzialnym za głoszenie 
ewangelii, jej utwierdzenie oraz obro-
nę (Flp 1,7.16). W jaki sposób mogli 
mu oni w tym pomóc? W taki, że stali 
się w tej służbie „współuczestnikami 
łaski” (Flp 1,7). Paweł był w stanie 
jedynie wówczas wypełnić to trudne 
dzieło, gdy korzystał z Bożej łaski, 
zaś Filipianie mogli mu pomóc przez 
to, że wspierali go w tej pracy, a po-
przez modlitwę wypraszali dla niego 
tę samą łaskę. 

Ktoś niewierzący mógłby zapy-
tać, czy modlitwa przyczynna rzeczy-
wiście jest pomocna, czy wszystko nie 
zależy przede wszystkim od zdolności, 
zręczności i uzbrojenia walczącego? 
Odpowiedzią może być doświadcze-
nie narodu izraelskiego, kiedy to Jozue 
sposobił się z narodem do walki prze-
ciwko Amalekitom. Mojżesz, Aaron 
i Hur stali na szczycie góry. „Dopóki 
Mojżesz trzymał swoje ręce podnie-
sione do góry, miał przewagę Izrael, 

a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę 
Amalekici” (2 M 17,11). Z tymi samy-
mi zdolnościami, siłami i tą samą bro-
nią lud izraelski raz zwyciężał, a raz 
przegrywał tę bitwę bez jakiejkolwiek 
przyczyny. Tajemnica tkwiła w pod-
niesionych lub opuszczonych rękach 
modlącego się na górze Mojżesza. 

Apostoł również znał tę tajemni-
cę. Bez modlitwy zwycięstwo Słowa 
stałoby pod znakiem zapytania. Ona 
otwierała „drzwi dla Słowa” (Kol 4,3), 
dawała odwagę i siłę do zwiastowa-
nia. Dlatego w swoich listach apostoł 
ciągle na nowo zachęca wierzących 
pisząc: „Módlcie się za nas”. Wierzący 
powinni w każdej modlitwie i prośbie 
zanosić o każdym czasie modły w Du-
chu oraz czuwać z całą wytrwałością 
i błaganiem za wszystkich świętych 
– także za apostoła Pawła (Ef 6,18-
20). Modlący musi wiedzieć – tak jak 
walczący na froncie – z której strony 
nastąpi atak i z której strony należy 
wystawić obronę, a także skąd przyj-
dzie niebezpieczeństwo i jakie są za-
miary wroga. Dlatego apostoł Paweł 
składa umiłowanym Filipianom, któ-
rzy mieli go w sercu, dokładne relacje 
z obecnego pola walki w Rzymie (Flp 
1,12-18), oczekując, że stosownie do 
przedstawionych okoliczności będą 
oni modlić się za niego (Flp 1,19). 

Filipianie wiedzieli ponadto, że 
w odpowiedzialności za ewangelię, 

Wierzący powinni w każdej modlitwie i prośbie zanosić 
o każdym czasie modły w Duchu oraz czuwać z całą 
wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych.
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która w szczególny sposób została 
przekazana apostołowi Pawłowi, cho-
dzi o jej „pełnię”, tzn. o całość prawd 
dotyczących zbawienia w Chrystu-
sie – samego Chrystusa oraz Bożych 
zamiarów dotyczących Jego Osoby 
i tych, którzy z Nim zostali połącze-
ni. Ta kompletna ewangelia, którą 
zwiastował Paweł, była atakowana 
przez moce ciemności. To wymagało 
jej obrony. Dlatego w sercu Filipian 
zrodziła się potrzeba modlitwy za 
Pawłem. 

Widzimy więc, jak ważnym było, 
że Filipianie mieli apostoła „w sercu”. 
Z tego wypływało wielkie, błogosła-
wieństwo zarówno dla tego dzieła, dla 
wszystkich wierzących, jak i rozpo-
wszechniania ewangelii. 

Apostoła Pawła nie ma już pośród 
nas. Dzisiaj są wśród nas inni słudzy, 
którzy zostali wysłani przez Pana na 
dalekie żniwne pola dla rozgłaszania 
i potwierdzenia ewangelii. Czy mamy 
ich w swoim sercu? Czy czytamy ich 
relacje? Czy interesujemy się szcze-
gółami ich pracy? Czy troszczymy się 
o ich osobiste powodzenie? Czy sto-
imy na górze, aby wspomagać w mo-
dlitwie braci walczących na froncie? 
Nie zapominajmy, że od naszej wy-
trwałości w modlitwie zależy powo-
dzenie ich pracy. 

4)  Bezpośrednia służba 
 przy zwiastowaniu ewangelii. 

Udział w zwiastowaniu ewangelii 
nie ograniczał się u Filipian jedynie 
do pomocy apostołowi i jego współ-
pracownikom, chociaż ta strona ich 
służby jest w Liście do Filipian mocno 
uwypuklona. W swoim mieście znaj-
dowali się oni także na polu walki, 
głosili ewangelię i bronili jej (1,27-30). 
To, że mieli przeciwnika, że zostało 
im darowane cierpieć dla Chrystusa 
(Flp 1,29), że staczali tę samą walkę, 
co apostoł, było jedynie dowodem na 
to, że wyszli do ludzi z ewangelią, aby 
ich zaprowadzić do Zbawiciela. Ich 
chodzenie w światłości wywoływało 
sprzeciw wroga; musieli także walczyć 
o zachowanie czystej nauki. Apostoł 
przypomina im jedynie o tym, że ich 
życie powinno być godne ewangelii 
Chrystusowej (Flp 1,27). To uwidacz-
niało się między innymi w tym, że 
w ich własnych szeregach panowała 
jednomyślność i razem walczyli „za 
wiarę ewangelii”.

Tak więc przez różnorodne przy-
kłady ze Słowa Bożego zostało nam 
przypomniane, co powinno nas ce-
chować od dnia naszego nawrócenia. 
Pamiętajmy o tym ciągle i niech na-
sze życie będzie godne ewangelii „od 
pierwszego dnia aż dotąd”, i aż do 
ostatniej naszej godziny na tej ziemi. 
Wkrótce przyjdzie Pan, a wtedy „każ-
dy otrzyma pochwałę od Boga” (1Kor 
4,5). 
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Rozważanie 5 Księgi Mojżeszowej c.d.
Rozdział 3

Zniszczenie Baszanu. Mojżesz widzi
Ziemię Obiecaną, ale nie wchodzi do niej

Wskazówki Boże odnośnie kró-
la Baszanu były całkiem podobne do 
tych, które dotyczyły króla Amorej-
czyków (w. 1-7). Aby je zrozumieć, 
trzeba spojrzeć na nie w Bożym 
świetle. Musimy zrozumieć różnicę 
między Bożą łaską, a Bożym panowa-
niem. Gdy spojrzymy na drogi Boże, 
widzimy, jak Bóg w swej sprawiedli-
wości i mocy karze tych, co czynią 
zło, wylewa gniew na swoich nieprzy-
jaciół, obala królestwa i ustanawia 
nowe obszary swojego panowania, 
burzy miasta i niszczy narody, ludy 
i plemiona. Nakazuje swemu naro-
dowi zabić mężczyzn, kobiety i dzie-
ci ostrzem miecza, spalić ich domy 
i spustoszyć ich miasta.

Z drugiej strony słyszymy z Jego 
ust godne uwagi słowa: 

„Synu człowieczy! Nebukadnesar, 
król babiloński, zlecił swojemu 
wojsku trudne zadanie przeciw 
Tyrowi: każda głowa wyłysiała 
i każde ramię odarte ze skóry, lecz 
ani on, ani jego wojsko nie otrzy-
mało od Tyru zapłaty za trud, jaki 

przeciwko niemu podjęto. Dlate-
go tak mówi Wszechmocny Pan 
[dosł.: mówi Pan, Jahwe]: Oto Ja 
dam Nebukadnesarowi, królowi 
babilońskiemu, ziemię egipską 
i zabierze jej bogactwo, i złupi ją, 
i obrabuje, i to będzie zapłatą dla 
jego wojska. Jako zapłatę za trud, 
jaki podjął, dam mu ziemię egip-
ską, gdyż dla mnie pracował – 
mówi Wszechmocny Pan [dosł.: 
Pan, Jahwe]” (Ez 29,18-20).

Te wiersze bardzo wyraźnie po-
kazują Boży porządek, który da się za-
uważyć we wszystkich pismach Stare-
go Testamentu. Czy zwrócimy się do 
Pięcioksięgu, czy do ksiąg historycz-
nych, Psalmów lub ksiąg prorockich, 
wszędzie zobaczymy, że Duch Święty 
objawia szczegóły Bożego planu. Za 
czasów Noego potop zniszczył całą 
ziemię i jej mieszkańców – z wyjąt-
kiem ośmiu osób. Mężczyźni, kobie-
ty, dzieci, bydło, ptaki i robactwo – 
wszystko zostało zatopione zgodnie 
ze sprawiedliwym sądem Bożym.
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Za czasów Lota Bóg zniszczył 
miasta doliny Syddim, a mężczyźni, 
kobiety i dzieci zginęły w krótkim 
czasie. Ręka Wszechmocnego Boga 
sprawiła, że wszystko pokryły wody 
Morza Martwego (zob. 1M 14,3). Sam 
Bóg był Tym, który te grzeszne mia-
sta, Sodomę i Gomorę, „spalił do cna 
i na zagładę skazał jako przykład dla 
tych, którzy by mieli wieść życie bez-
bożne” (2 Piotra 2,6).

Gdy dalej badamy Słowo Boże, 
czytamy o siedmiu narodach Kanaanu 
– mężczyznach, kobietach i dzieciach 
– wydanych w ręce synów izraelskich, 
którzy wykonali na nich okrutny sąd. 
Jakże wielu wtedy zginęło!

Zabrakłoby nam czasu, gdybyśmy 
zaczynając od Pierwszej Księgi Mojże-
szowej, a kończąc na Księdze Objawie-
nia chcieli przytoczyć wszystkie miej-
sca przedstawiające nam drogi i czyny 
Boże. Zaczynają się one potopem, 
a kończą na spaleniu teraźniejszego 
systemu światowego. Powstaje zatem 
pytanie: Czy jesteśmy w stanie wytłu-
maczyć Boże drogi albo czy jesteśmy 
upoważnieni je krytykować? Czy po-
trafi my rozszyfrować głębokie i wznio-
słe tajemnice Bożych zamiarów? 

Ludzie, którzy w sposób zaro-
zumiały podważają zamysły i czyny 
wielkiego Stwórcy i Władcy wszech-
świata, prędzej czy później muszą za-
uważyć swój błąd. O takich ludziach 
Słowo Boże mówi: 

„O człowiecze! Kimże ty jesteś, że 
wdajesz się w spór z Bogiem? Czy 
powie twór do twórcy: Czemuś 
mnie takim uczynił? Albo czy 
garncarz nie ma władzy nad gliną, 
żeby z tej samej bryły ulepić jed-
no naczynie kosztowne [dosł.: ku 
sławie], a drugie pospolite [dosł.: 
ku niesławie]?” (Rzym 9,20-21).

Jakie to proste i niepodważalne! 
Jeśli garncarz może obrabiać bryłę 
gliny, którą trzyma w ręce, tak, jak mu 
się podoba, o ileż bardziej Stwórca 
wszystkich rzeczy ma moc nad stwo-
rzeniem, które uformował! Można 
przez całe życie zastanawiać się, dla-
czego Bóg dopuścił do tego, że grzech 
wszedł na świat przez człowieka, dla-
czego Bóg już na początku nie znisz-
czył szatana i jego aniołów, dlaczego 
pozwolił wężowi kusić Ewę i dlaczego 
nie powstrzymał jej przed zjedzeniem 
zabronionego owocu. Na wszystkie 
te pytania istnieje tylko jedna odpo-
wiedź: „Kimże ty jesteś, o człowieku, 
że wdajesz się w spór z Bogiem?”. Czy 
nie jest to przykre, że znikomy czło-
wiek pozwala sobie oceniać niezgłę-
bione sądy i drogi wiecznego Boga? 
Ach, jakże wielu ludzi, którzy teraz 
będąc pewni swych racji walczą prze-
ciwko prawdzie Bożej, poznają swój 
błąd wtedy, gdy będzie już za późno!

Ale są i tacy wierzący, którzy co 
prawda dalecy są od tego, aby podzie-
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lać stanowisko niewierzących, a jed-
nak również oni mają wątpliwości 
co do Bożych prawd, jak na przykład 
prawdy o wiecznym potępieniu1. Ta-
kim ludziom radzę, aby szczerze roz-
ważyli krótki Psalm 131: 

„Panie, nie wywyższa się serce 
moje i nie wynoszą się oczy moje, 
ani nie chodzi mi o rzeczy [dosł.: 
nie chodzę w rzeczach, nie zaj-
muję się takimi rzeczami] zbyt 
wielkie i zbyt cudowne dla mnie. 
Zaiste, uciszyłem i uspokoiłem 
mą duszę; jak dziecię odstawione 
od piersi swej matki, tak we mnie 
spokojna jest dusza moja” (Ps. 
131,1-2). 

W podobny sposób apostoł Paweł 
mówi do Koryntian: 

„Bo chociaż żyjemy w ciele, nie 
walczymy cielesnymi środkami. 
Gdyż oręż nasz, którym walczy-
my, nie jest cielesny, lecz ma moc 
burzenia warowni dla sprawy 
Bożej [dosł.: cielesny, lecz boski, 

1 Ponieważ wielu jest zaniepokojonych 
z powodu tej sprawy, chcę ją tutaj trochę 
dokładniej opracować. Istnieją trzy punk-
ty, które każdego chrześcijanina mogą 
utwierdzić w zdrowej nauce:

1. Słowo „nieustanne” lub „wieczne” wystę-
puje w Nowym Testamencie siedemdzie-
siąt razy. Użyte jest w stosunku do „życia”, 
jakie wierzący posiadają, do „mieszkań”, 

mocny do burzenia warowni]; 
nim też unicestwiamy złe zamy-
sły [dosł.: wnioski rozumowe] 
i wszelką pychę [dosł.: wysokość], 
podnoszącą się przeciw poznaniu 
Boga, i zmuszamy wszelką myśl 
do poddania się w posłuszeństwo 
Chrystusowi [dosł.: i bierzemy 
w niewolę wszelką myśl w posłu-
szeństwo Chrystusowe]” (2 Kor 
10,3-5).

Niejeden fi lozof, uczony czy my-
śliciel może się z tego śmiać, że tak 
ważne zagadnienie jest opracowane 
w tak banalnie prosty sposób. Lecz ich 
opinia nie jest miarodajna dla ucznia 
Chrystusowego. Apostoł Paweł bardzo 
szybko przestał zajmować się mądro-
ścią i uczonością tego świata. Mówi: 

„Niechaj nikt samego siebie nie 
oszukuje; jeśli komuś z was się 
wydaje, że jest na tym świecie 
mądry, niech się stanie głupim, 
aby się stać mądrym. Albowiem 
mądrość tego świata jest u Boga 
głupstwem. Napisano bowiem: 
On chwyta mądrych w ich wła-
snej chytrości. I znowu: Pan zna 
myśli mędrców, że są marne” 
(1 Kor. 3,18-20). 

I na innym miejscu: 

„Napisano bowiem: Wniwecz 
obrócę mądrość mądrych, a roz-
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tropność roztropnych odrzucę. 
Gdzie jest mądry? Gdzie uczo-
ny? Gdzie badacz wieku tego? 
Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo 
mądrości świata? Skoro bowiem 
świat przez mądrość swoją nie 
poznał Boga w jego Bożej mądro-

ści, przeto upodobało się Bogu 
zbawić wierzących przez głupie 
zwiastowanie” (1 Kor 1,19-21).

W tym zawarta jest wielka ta-
jemnica: człowiek musi zrozumieć, 
że wszelka mądrość świata jest głup-

 do których będą wzięci i „chwały”, w której będą przebywać. Słowo to występuje w związku 
z „Bogiem”, ze „zbawieniem”, którego sprawcą jest Pan Jezus, z „wykupieniem”, którego 
dokonał i w końcu w związku z „Duchem”. Z tych siedemdziesięciu miejsc w siedmiu użyte 
jest to samo słowo (aionios) oznaczające „karę” bezbożnych, „sąd”, który przyjdzie na nich 
i „ogień”, który będzie ich palił. Według jakiej zasady lub zgodnie z czym można teraz 
oddzielić te siedem miejsc od pozostałych i twierdzić, że w nich słowo „aionios” nie jest 
użyte w znaczeniu „wieczne”, a w pozostałych sześćdziesięciu trzech na pewno jest? Taka 
myśl jest bezpodstawna. Gdyby Duch Święty mówiąc o sądzie nad bezbożnikami użył in-
nego słowa niż w tych pozostałych miejscach, musielibyśmy sprawdzić jego znaczenie. On 
jednak używa tego samego słowa, a więc przecząc wiecznemu potępieniu, musimy prze-
czyć wiecznemu życiu, wiecznej chwale, wiecznemu Duchowi, wiecznemu Bogu, krótko 
mówiąc wszystkiemu, co jest wieczne. Jeżeli kara nie jest wieczna, to nic nie jest wieczne. 
Podważać tę prawdę oznacza zaprzeczać całemu objawieniu Bożemu.

2.  Drugim dowodem jest fakt nieśmiertelności duszy. Czytamy w I Mojż. 2: „Ukształtował 
Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się czło-
wiek istotą żywą [dosł.: żywą duszą]”. Już to miejsce pokazuje, że człowiek posiada nie-
śmiertelną duszę. Upadek człowieka nic tu nie zmienia. Upadły czy nieupadły, winny czy 
niewinny, nawrócony czy nienawrócony – jego dusza istnieje wiecznie.

 Istotnym pytaniem jest to: „Gdzie ta dusza będzie przebywała po śmierci?” Bóg nie może 
tolerować grzechu w swej obecności. „Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło, 
nie możesz spoglądać na bezprawie” (Hab. 1,13). Gdy więc nienawrócony człowiek umiera 
bez przebaczenia swoich grzechów, to z pewnością nie może pójść tam, gdzie jest Bóg. Co 
więcej, taki człowiek nawet nie będzie pragnął, aby tam pójść. Dla niego nie istnieje nic 
więcej, jak tylko niekończąca się wieczność w jeziorze płonącym ogniem i siarką.

3.  Wierzymy, że prawda o wiecznym potępieniu jest ściśle związana z pojednawczym dziełem 
naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeżeli tylko wiecznie skuteczna ofi ara mogła 
uwolnić nas od konsekwencji grzechu, to te konsekwencje także muszą być wieczne. Ten 
dowód może niejednemu wydaje się nieistotny, ale dla nas jest przekonywający. Grzech 
i jego konsekwencje musimy oceniać taką samą miarą, jak miłość Bożą i jej skutki – nie 
miarą ludzkich uczuć lub ludzkiego rozumu, lecz jedynie miarą krzyża Chrystusowego.
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stwem. Jest to prawda, przed którą 
trzeba się ukorzyć, prawda, która 
pokazuje człowiekowi jego właści-
we miejsce i uzdrawia go. W dzisiej-
szych czasach dużo mówi się o nauce 
i fi lozofi i. Ale „czyż Bóg nie obrócił 
w głupstwo mądrości świata?”2.

„Świat przez mądrość swoją nie 
poznał Boga”. Cóż uczyniła sławna 
fi lozofi a grecka dla swoich zwolenni-
ków? Uczyniła ich nieoświeconymi 
czcicielami „nieznanego Boga” (Dz 
17,23). Napis na ich ołtarzu ogłasza 
całemu światu ich niewiedzę i hańbę. 
Zasadne więc będzie pytanie: „Czy fi -
lozofi a uczyniła coś więcej dla chrze-
ścijaństwa niż dla starożytnej Grecji? 
Czy przekazywała wiedzę o prawdzi-
wym Bogu?”. Miliony chrześcijań-
skich wyznawców nie wiedzą dzisiaj 
chyba więcej o prawdziwym Bogu 
niż ci fi lozofowie, którzy spotkali się 
z Pawłem w Atenach.

Prawda, że każdy, kto zna Boga, 
jest uprzywilejowany posiadaniem 
życia wiecznego. Tak wyjaśnia nam 
to nasz Pan Jezus Chrystus w bardzo 
jasny sposób w Jana 17,3: 

2 Musimy umieć rozróżnić prawdziwą na-
ukę od „błędnej rzekomej nauki” (I Tym. 
6,20), fakty, które nauka wydobyła na 
światło dzienne od wniosków uczonych. 
Fakty są tym, co Bóg czyni i czynił. Ale 
gdy człowiek zaczyna wyciągać wnioski 
z tych faktów, to może zbłądzić. Lecz są 
też naukowcy, którzy okazują Bogu na-
leżny szacunek i szczerze miłują naszego 
Pana Jezusa Chrystusa.

„A to jest żywot wieczny, aby po-
znali ciebie, jedynego, prawdzi-
wego Boga i Jezusa Chrystusa, 
którego posłałeś”. 

To jest najbardziej kosztowne dla 
wszystkich, którzy przez łaskę otrzy-
mali tę wiedzę. Poznanie Boga oznacza 
posiadanie życia – życia wiecznego.

W jaki więc sposób możemy po-
znać Boga? 

„Boga nikt nigdy nie widział, lecz 
jednorodzony Bóg [dosł.: Syn], 
który jest na łonie Ojca, objawił 
go” (Jan 1,18). 

Jest to prosta i Boża odpowiedź. 
Jezus jest tym, który objawia nam 
Boga i Ojca. Nie musimy patrzeć na 
stworzenie, by dowiedzieć się, kim 
jest Bóg, aczkolwiek poprzez stwo-
rzenie poznajemy Jego moc, dobroć 
i mądrość. Nie musimy też patrzeć 
na zakon, chociaż widzimy w nim 
Bożą sprawiedliwość. Tak więc, jeśli 
chcemy wiedzieć kim i jaki jest Bóg, 
musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa, 
jednorodzonego Syna Bożego, który 
przed założeniem świata był na łonie 
Ojca jako Jego rozkosz, Ten, którego 
Ojciec miłował i który był w centrum 
wszystkich Jego zamysłów. Boga moż-
na poznać jedynie przez Jezusa. W Je-
zusie „mieszka cieleśnie cała pełnia 
boskości” (Kol. 2,9). 
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„Bo Bóg, który rzekł: Z ciemno-
ści niech światłość zaświeci, roz-
świecił serca nasze, aby zajaśniało 
poznanie chwały Bożej, która jest 
na obliczu Chrystusowym” 

(2 Kor 4,6).

W ostatnim fragmencie rozwa-
żanego rozdziału Mojżesz przypo-
mina zgromadzeniu izraelskiemu, co 
uczynili z dwoma królami amorej-
skimi i jak dwóm i pół plemionom 
zostało przydzielone ich dziedzictwo 
po wschodniej stronie Jordanu. God-
ne uwagi jest to, że Mojżesz wcale nie 
ocenia tego, czy postąpili słusznie 
czy niesłusznie wybierając sobie po-
siadłość poza obszarem Ziemi obie-
canej. 

W naszych dotychczasowych 
rozważaniach dotyczących IV Księ-
gi Mojżeszowej omówiliśmy wybór 
miejsca zamieszkania tych dwóch 
i pół plemion i pokazaliśmy, że nie 
dotarły one do celu, który Bóg im 
wskazał, ale że wybrały sobie dzie-
dzictwo na wschód od Jordanu. Lecz 
w tym rozdziale (V Mojż.3) nic nie 
jest o tym wspomniane, ponieważ 
Mojżesz ukazuje całemu zgromadze-
niu dobroć, wierność i miłosierdzie 
Boże, dzięki którym pokonali wszyst-
kie niebezpieczeństwa i trudności na 
pustyni, co zapewniło im wspaniałe 
zwycięstwa nad Amorejczykami i za-
prowadziło ich w końcu do tej pięknej 

ziemi. Tym samym Mojżesz podkre-
śla to, że Pan ma prawo wymagać od 
nich posłuszeństwa względem swoich 
przykazań. Jest to coś pięknego, gdy 
widzimy, że w tym rozdziale nie jest 
wspomniane, iż Ruben, Gad i połowa 
plemienia Manassesa postąpili nie-
słusznie osiedlając się poza Ziemią 
obiecaną. Jest to nie tylko dowodem 
łaski Bożej, ale również boskiego na-
tchnienia Pisma Świętego.

Takie dowody doskonałości Sło-
wa radują wierzącego. Im bardziej 
poznajemy chwałę tego Słowa i jego 
żywe i niewyczerpane głębiny, tym 
jaśniej widzimy, jak nierozsądne są 
ataki niewierzących. Lecz Słowo Boże 
nie musi być bronione przez człowie-
ka. Ono broni się samo i przekonuje 
niedowiarków. Możemy powiedzieć 
za apostołem Pawłem: 

„A jeśli nawet ewangelia nasza 
jest zasłonięta, zasłonięta jest dla 
tych, którzy giną, w których bóg 
świata tego zaślepił umysły nie-
wierzących, aby im nie świeciło 
światło ewangelii o chwale Chry-
stusa, który jest obrazem Boga” 
(2 Kor. 4,3-4). 

Jedynie Duch Boży uzdalnia czło-
wieka do tego, żeby wierzył w boskie 
natchnienie Pisma Świętego. Ludzkie 
dowody mogą zdziałać tylko tyle, że 
niejednemu przeciwnikowi Słowa 
zamkną usta, ale nigdy nie przekona-
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ją jego serca. Ludzkie dowody nie są 
w stanie rozświetlić duszy człowieka 
promieniami boskiego objawienia. 
Jedynie Bóg może to uczynić. Jeśli 
człowiek został oświecony przez Du-
cha Bożego, to ludzkie dowody na 
obronę Biblii stają się zbyteczne. Rze-
czowe dowody jakkolwiek mogą być 
interesujące, niczego nie mogą dodać 
do chwały boskiego objawienia. Biblia 
na każdej stronie i w każdym zdaniu 
ma wyraźną pieczęć swego boskiego 
Sprawcy. Tak samo jak niewidomy 
nie widzi słońca, tak i nienawrócony 
człowiek nie rozpoznaje mocy i pięk-
na Pisma Świętego. Dopóki jego oczy 
nie zostaną namaszczone niebiańską 
maścią, dopóty nie rozpoznają dosko-
nałości tej Księgi.

Zatrzymajmy się jeszcze na chwi-
lę przy ostatnich wierszach naszego 
rozdziału. Najpierw Mojżesz powtarza 
w obecności ludu zadanie dla Jozuego. 

„A Jozuemu dałem wówczas taki 
rozkaz: Oczy twoje widzą [dosł.: 
widziały] wszystko, co Pan, wasz 
Bóg, uczynił tym dwom królom. 
Tak samo uczyni Pan wszystkim 
królestwom, do których wkro-
czysz. Nie bójcie się ich, gdyż Pan, 
wasz Bóg, walczy za was” 

(w. 21-22). 
Wspomnienie tego, co Pan uczy-

nił dla nas w przeszłości, powinno na 
przyszłość wzmocnić naszą ufność 

do Niego. Czy jest coś niemożliwego 
dla Boga, który obdarzył swój lud tak 
wspaniałym zwycięstwem nad Amo-
rejczykami, zniszczył tak potężnego 
nieprzyjaciela jak król Og i dał w ich 
posiadanie całą ziemię olbrzymów? 
Wątpię, że mogliby spotkać potęż-
niejszego króla w ziemi Kanaan niż 
Og, którego łóżko było tak wielkie, 
że nawet Mojżesz o tym wspomi-
na. Ale kimże był Og w porównaniu 
z Wszechmocnym Stwórcą? I karły, 
i olbrzymy są wobec Niego równi. 
Ważne jest, byśmy nie stracili Boga 
z naszych oczu. Jeśli nasz wzrok jest 
skierowany na Niego, to żadne nie-
sprzyjające okoliczności nie mogą nas 
zaniepokoić. Taka jest tajemnica poko-
ju. „Oczy twoje widzą [dosł.: widziały] 
wszystko, co Pan, wasz Bóg, uczynił”. 
A to, co uczynił, to czynić będzie. On 
wybawiał, wybawia i będzie wybawiał. 
Boże wybawienie dotyczy przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości.

Ach, może znajdujesz się w ja-
kichś trudnościach, mój drogi czytel-
niku? Czy nosisz jakiś ciężar w sercu? 
Posłuchaj słowa pocieszenia: „Nie 
bój się, tylko wierz!”. Pan nigdy nie 
zawiedzie tego, kto Mu ufa. Skorzy-
staj ze źródeł pomocy, które w Nim 
są dostępne dla ciebie. Oddaj siebie 
samego, wszystko, co cię otacza, twój 
niepokój i strach w Jego ręce!

Tak, zostaw to tam! Nic to nie 
daje, gdy nasze trudności i potrzeby 
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oddajemy w ręce naszego Boga, by 
zaraz ponownie je wziąć. Jakże często 
tak czynimy! Przychodzimy w mo-
dlitwie do Boga z jakimś problemem 
lub doświadczeniem, zrzucamy nasz 
ciężar na Niego i czujemy się lżejsi. 
Lecz ledwo wstaniemy z kolan, znowu 
powracamy do naszych problemów aż 
do chwili, gdy musimy przyznać, że 
nie jesteśmy w stanie sami sobie po-
radzić. Pan chce, by nasza dusza była 
w takim stopniu wolna od zmartwień, 
jak nasze sumienie wolne jest od winy. 
Jego Słowo skierowane do nas brzmi: 

„Nie troszczcie się o nic, ale we 
wszystkim w modlitwie i bła-
ganiach z dziękczynieniem po-
wierzcie prośby wasze Bogu” 

(Fil. 4,6).

W taki sposób również Mojżesz, 
wierny sługa Pana, starał się dodać 
otuchy swemu współpracownikowi 
i następcy Jozuemu: 

„Nie bójcie się ich, gdyż Pan, wasz 
Bóg, walczy za was” 

(V Mojż. 3,22).

W podobny sposób Paweł pocie-
szał swojego duchowego syna i współ-
bojownika Tymoteusza, by ufał Bogu 
żywemu, był mocny w łasce, jaka 
jest w Chrystusie Jezusie, opierał się 
z niezachwianą ufnością na mocnym 
fundamencie Bożym i z wytrwałością 
i duchową odwagą poświęcił się dzie-

łu, do którego został powołany. I my 
możemy pocieszać się nawzajem, 
byśmy w prostej wierze trzymali się 
Słowa zachowując w sercu jego żywą 
moc i autorytet. Słowo to podtrzymu-
je nas, szczególnie w latach starości, 
gdy wszelka ludzka pomoc zawodzi: 

„Gdyż wszelkie ciało jest jak tra-
wa, a wszelka chwała jego jak 
kwiat trawy. Uschła trawa i opadł 
kwiat, ale Słowo Pana trwa na 
wieki. A jest to słowo, które wam 
zostało zwiastowane” 

(I Piotra 1,24-25).

Wersety kończące ten rozdział 
zawierają rozmowę między Mojże-
szem a Bogiem. Także ta rozmowa 
oddaje charakter całej tej księgi (por. 
w. 23-28). Porusza to nasze serca, gdy 
słyszymy, jak ten wierny sługa Boży 
przynosi prośbę, której jednak Bóg 
nie może spełnić. Mojżesz pragnął zo-
baczyć tę dobrą ziemię za Jordanem. 
Ta cząstka, którą wybrało sobie dwa 
i pół plemiona, nie mogła go zadowo-
lić. On życzył sobie, aby mógł wstąpić 
w to szczególne dziedzictwo ludu Bo-
żego. Ale tak się nie mogło stać, gdyż 
nieostrożnie przemówił u wód Meri-
ba i zgodnie z niezmiennym Bożym 
postanowieniem nie zostało mu dane 
przejść przez Jordan.

Wszystko to Mojżesz powtarza 
przed ludem z pokorą i szczerością. 
Nie ukrywa faktu, że Pan nie wysłu-
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chał jego prośby, chociaż przypomina 
im, że to oni byli temu winni. Było 
konieczne, by przypomnieć o tym lu-
dowi. Ale Mojżesz wyznaje także, że 
Pan rozgniewał się na niego i mimo 
jego prośby nie pozwolił mu przekro-
czyć Jordanu, lecz wezwał go do tego, 
by zostawił swoją służbę i ustanowił 
swego następcę.

Mojżesz sam się do tego otwar-
cie przyznaje. Jak trudno nam często 
wyznać, że uczyniliśmy lub powie-
dzieliśmy coś niesłusznego i przyznać 
się przed naszymi braćmi do tego, że 
w tym lub innym przypadku pomylili-
śmy się odnośnie woli Pana. Boimy się 
bowiem, co inni o nas pomyślą, pomi-
mo tego tłumaczymy się, że jesteśmy 
słabymi i omylnymi ludźmi i skłonny-
mi do wielu rzeczy, gdy czynimy coś 
sami z siebie. Lecz czym innym jest 
złożyć ogólne wyznanie, a czym innym 
przyznać się do błędu. Są tacy, którzy 
prawie nigdy tego nie czynią.

Nie tak było z Mojżeszem. Nie 
zważając na swoje wysokie stanowi-
sko – zaufanego i umiłowanego słu-
gi Pana, przywódcy zgromadzenia, 
którego laska niegdyś doprowadziła 
do trwogi Egipcjan, nie wstydzi się 
stanąć przed zgromadzeniem swych 
braci i przyznać się do swojego grze-
chu; wyznać, że wypowiedział słowa, 
jakich nie wolno mu było wypowie-
dzieć i w  konsekwencji Pan nie wy-
słuchał jego prośby.

Czy z tego powodu cenimy go 
mniej? Nie, przeciwnie, przez to nasz 
szacunek do niego wzrasta. Pięknie 
jest słyszeć jego wyznanie, widzieć, 
jak kornie podporządkowuje się 
Bożemu postanowieniu i jak bezin-
teresownie postępuje wobec swego 
następcy. Nie ma tu ani odrobiny za-
wiści czy zazdrości, żadnego wybuchu 
obrażonej dumy. Mojżesz oddaje swo-
je przywództwo Jozuemu, kładzie na 
niego swoją rękę (4 Moj. 27,23) i za-
chęca go, by wiernie wypełniał swoje 
obowiązki na tym odpowiedzialnym 
stanowisku.

„Kto się poniża, będzie wywyż-
szony”. 

Jak wyraźnie widoczna jest ta 
prawda w historii Mojżesza! Ukorzył 
się pod mocną ręką Bożą i przyjął 
karę, którą wymierzył mu Bóg. Moj-
żesz nie wypowiada ani jednego złego 
słowa z powodu tego, że jego prośba 
nie została wysłuchana. On ukorzył 
się całkowicie, i dlatego też w swo-
im czasie został wywyższony. Bóg 
w swojej mocy nie pozwolił mu wejść 
do Ziemi obiecanej, ale w swej łasce 
zaprowadził go na szczyt góry Pizga, 
skąd pozwolił mu zobaczyć dobrą zie-
mię w całej jej okazałości.

Dobrze jest, gdy widzimy różnicę 
między Bożą łaską, a Bożym panowa-
niem. Różnica ta jest bardzo widocz-
na w Piśmie Świętym, ale jest mało 
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przez nas rozumiana. Może ciężko 
nam pojąć, jak Bóg mógł zabronić 
swemu wiernemu i umiłowanemu 
słudze wejść do Ziemi obiecanej. Ale 
dostrzegamy w tym wielkość Bożych 
decyzji. Jak już wspomniano, Mojżesz 
nie mógł wprowadzić Izraela do tej 
ziemi nie tylko z powodu tego, że był 
przedstawicielem systemu zakonnego, 
lecz także dlatego, że wypowiedział 
nieostrożnie pewne słowa. On i jego 
brat Aaron nie uwielbili Boga przed 
zgromadzeniem; z tego powodu: 

„rzekł Pan do Mojżesza i do Aaro-
na: Ponieważ mi nie zaufaliście, 
aby mnie uwielbić [dosł.: poświę-
cić] na oczach synów izraelskich, 
dlatego nie wprowadzicie tego 
zgromadzenia do ziemi, którą im 
daję [dosł.: dałem]” 

(4 Mojż. 20,12). 

I dalej czytamy: 

„I rzekł Pan do Mojżesza i Aaro-
na pod górą Hor na granicy ziemi 
edomskiej: Aaron będzie przyłą-
czony do ludu swego, albowiem 
nie wejdzie do ziemi, którą dałem 
synom izraelskim, za to, że sprze-
ciwiliście się moim słowom [dosł.: 
że byliście oporni mojemu rozka-
zowi] u wód Meriba. Weź Aarona 
i jego syna Eleazara i wprowadź 
ich na górę Hor, i każ Aaronowi 

zdjąć [dosł.: i zdejmij Aaronowi] 
szaty jego i odziej w nie jego syna 
Eleazara. Aaron zaś tam umrze 
i będzie przyłączony do ludu swe-
go” (w. 23-26). 

To jest bardzo znaczące. Ci dwaj 
mężowie ze zgromadzenia Izraela, 
których Bóg użył, by wyprowadzić 
swój lud z Egiptu potężnymi znaka-
mi i cudami, mężowie, którzy przez 
Boga byli bardzo szanowani, nie mo-
gli wejść do ziemi Kanaan dlatego, że 
byli „oporni Jego rozkazowi”. Weźmy 
sobie te słowa do serca! Jest to coś 
strasznego, gdy opieramy się Słowu 
Bożemu. Im wyższe jest stanowisko 
tych, co sprzeciwiają się Słowu, tym 
większa jest ich odpowiedzialność, 
i tym prędzej i dotkliwiej dosięgnie 
ich boski sąd. 

„Gdyż nieposłuszeństwo jest ta-
kim samym grzechem jak czary 
[dosł.: opór jest jak grzech wróż-
biarstwa], a krnąbrność jak bał-
wochwalstwo i oddawanie czci 
obrazom” (I Sam. 15,23). 

Te słowa zostały skierowane do 
Saula, gdy nie był posłuszny słowu 
Pana. Tak więc prorok (Mojżesz}, 
kapłan (Aaron) i król (Saul) są przy-
kładem na to, że Bóg w swojej mocy 
karze z powodu jednorazowego nie-
posłuszeństwa. Tym dwóm pierw-
szym nie pozwolono wejść do ziemi 
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Kanaan, natomiast król utracił swój 
tron.

Powinniśmy być posłuszni, 
a wszystko inne pozostawić w rę-
kach naszego Pana. Nie jest zadaniem 
wiernego sługi zastanawianie się nad 
owocami swego posłuszeństwa. Sługa 
czyni to, co mu zlecono. Owoce pozo-
stawia swemu Panu. Gdyby Mojżesz 
i Aaron wzięli to pod uwagę, przekro-
czyliby Jordan, a gdyby Saul był po-
słuszny, nie straciłby swojego tronu.

Czy często nie odstępujemy od tej 
ważnej zasady mówiąc, że Bóg i tak 
wie i widzi wszystko do przodu - to, 
co się wydarzy, i co człowiek uczyni za 
jakiś czas? Ale co wszechwiedza Boga 
ma wspólnego z odpowiedzialnością 
człowieka? Czy człowiek jest odpowie-
dzialny za siebie czy nie? Niewątpliwie 
tak! Jest powołany, aby był posłuszny 
Słowu Bożemu. Nie musi wcale znać 
Bożych postanowień i tajemnych za-
mysłów. Odpowiedzialność człowieka 
dotyczy tego, co zostało objawione, 
a nie tego, co jest ukryte. Co na przy-
kład wiedział Adam o wiecznych za-
mysłach i postanowieniach Bożych, 
gdy został umieszczony w ogrodzie, 
a Bóg zabronił mu jeść z drzewa po-
znania dobra i zła? Czy jego grzech jest 
mniejszy z powodu tego, że Bóg chciał 
go użyć aby wprowadzić w czyn swój 
cudowny plan zbawienia przez krew 
Baranka? Z pewnością nie. Adam 

otrzymał jednoznaczne przykazanie, 
którego miał przestrzegać, ale był nie-
posłuszny i został wygnany z Edenu. 
Bóg niech będzie wysławiony za to, 
że łaska okazana przez Niego temu 
biednemu, grzesznemu światu zbiera 
żniwo, które nigdy nie mogłoby być 
zebrane na polach upadłego stworze-
nia. Człowiek jednak został osądzony 
z powodu swego przestępstwa. Zo-
stał wygnany przez mocną rękę Bożą 
i zmuszony, by jadł swój chleb w pocie 
czoła. 

„Co człowiek sieje, to i żąć będzie” 
(Gal. 6,7).

W tych słowach mamy stresz-
czoną tę zasadę, która znajduje się 
w całym Słowie i która zilustrowana 
jest na każdej stronie historii Bożego 
panowania. Nad nią trzeba się dobrze 
zastanowić. Niestety, tę zasadę mało 
się rozumie. Pozwalamy na to, że sta-
jemy się jednostronni, a zatem mamy 
niewłaściwe wyobrażenie o łasce. Jest 
to coś bardzo szkodliwego. Boża łaska 
jest jedną sprawą, a Jego panowanie 
drugą. Nigdy nie wolno ich pomylić. 
Chcielibyśmy, aby czytelnicy poważ-
nie wzięli sobie do serca tę ważną 
myśl, że najwspanialsze przejawy su-
werennej Bożej łaski nigdy nie koli-
dują z  Jego niepodważalnymi posta-
nowieniami.
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„Bez wiary zaś nie można 
podobać się Bogu; kto bo-
wiem przystępuje do Boga, 
musi uwierzyć, że On istnie-
je i że nagradza tych, którzy 
Go szukają”.

          Hebr. 11,6

„Przeto i my, mając oko-
ło siebie tak wielki obłok 
świadków, złożywszy z sie-
bie wszelki ciężar i grzech, 
który nas usidla, biegnijmy 
wytrwale w wyścigu, który 
jest przed nami”.

           Hebr. 12,1

W Liście do Hebrajczyków 11 
czytamy o wielu wiernych „świad-
kach”, którzy w swoim życiu lub jego 
części okazali prawdziwą i szczerą 
wiarę. Powyższy wiersz nazywa ich 
„obłokiem świadków”. Czy my, dzie-
ci Boże, chętnie ich naśladujemy?

Henoch podobał się Bogu (Hebr. 
11, 5). Henoch chodził z Bogiem 
(I Mojż. 5,24). Można powiedzieć, 
że miał Go bez przerwy u swojego 
boku. Wyobraźmy sobie, że Pan Je-
zus chodzi za nami krok w krok. Do 

pracy, do szkoły, do miejsca naszego 
wypoczynku itd. On słyszy wszyst-
kie nasze rozmowy, widzi każdy nasz 
ruch. Jak wyglądałoby wtedy nasze 
życie? Henoch otrzymał świadec-
two, że był moralnym przykładem 
dla swoich współtowarzyszy. Było to 
Boże świadectwo o tym mężu. 

I co z tego, że o tym wiemy, skoro 
tak często chodzimy swoimi droga-
mi, jak gdyby Pana w ogóle nie było, 
jakby zasady Słowa Bożego były nam 
zupełnie nieznane, jak gdyby ON nas 
nie widział i nie słyszał!

Noe był mężem, który poważ-
nie traktował Słowo Boże. Przyjął 
on poważnie Boże ostrzeżenie, roz-
począł budowę arki, aby uchronić 
siebie i swoją rodzinę. Był także mę-
żem pełnym Bożej bojaźni, ostrze-
gał innych ludzi przed nadchodzą-
cym sądem. Nie zważał na drwiny 
i śmiechy ludzi, którzy lekceważyli 
jego projekt budowania okrętu na 
suchym lądzie. Był mężem „spra-
wiedliwym i nieskazitelnym pośród 
swojego rodu”. Noe chodził z Bo-
giem (I Mojż. 6). Wytrwale, przez 
wiele lat budował swój okręt.

I co z tego, że o tym wiemy, je-
śli nie traktujemy poważnie Bożych 

I co z tego wynika?
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ostrzeżeń, nie troszczymy się za bar-
dzo o duchowy rozwój swojej rodzi-
ny, nie martwimy się tym, że tak wie-
lu ludzi idzie na zatracenie - nie mó-
wiąc już o wytrwałości i cierpliwości 
w wykonywaniu Bożych poleceń!

Z kolei Abraham był mężem, 
o którym czytamy, że ufał Bogu 
przez wiele lat. Poszedł za Bogiem, 
nie wiedząc, dokąd idzie. Żył jak cu-
dzoziemiec, pod namiotami, gdyż 
oczekiwał miasta, które ma mocne 
fundamenty, którego budowniczym 
jest Bóg. Czekał także w cierpliwo-
ści na potomka, którego w końcu 
otrzymał. 

I co z tego, że o tym wiemy, sko-
ro tak często nie jesteśmy w stanie 
podążyć z ufnością za Bożym gło-
sem, skoro czujemy się na tej ziemi 
jak jej obywatele, skoro nie potrafi -
my cierpliwie czekać na Boży czas 
i dążymy do celu własnymi drogami 
używając własnych środków!

Jakub był mężem, który przez 
większość życia postępował według 
swojej woli. Jego życie rzeczywiście 
odzwierciedlało to, jakie było jego 
imię (Jakub - przebiegły, sprytny). 
Konsekwencją takiego życia były 
oczywiście wynikające z tego na-
stępstwa. Pod koniec swojego życia 
Jakub przybył do Egiptu. Bóg daro-
wał mu jeszcze 17 lat życia w tym 

kraju u boku swojego syna i wnu-
ków, czego Jakub nigdy się nie spo-
dziewał. 

W Hebr. 11, 21 czytamy: „Przez 
wiarę pobłogosławił umierający Ja-
kub każdego z synów Józefa i skło-
nił się nabożnie [uwielbił], wsparty 
o wierzch swojej laski”. W rozdziale 
tym Jakub jest jedynym mężem wia-
ry, o którym powiedziane zostało, 
że uwielbiał Boga. Jaki piękny był 
schyłek życia tego męża, który przez 
większość czasu żył samowolnie!

Poznanie wielkości Boga i za-
uważenie swojej znikomości pro-
wadzi do uwielbienia Boga. Poganie 
czynią to, kiedy oglądają dzieła Bo-
żego stworzenia, kiedy widzą Bożą 
moc w siłach natury. Dzieci Boże 
widzą jeszcze coś wznioślejszego. 
Poznały one osobę i dzieło Pana 
Jezusa, poznały wielkiego Boga, po-
znały Boga jako Ojca. Czy naszym 
pragnieniem jest uwielbianie Boga 
za to wszystko? Czy nasze serca 
otwierają się w uwielbieniu w na-
szych „komorach”, czy nasze serca 
i usta otwierają się we wspólnych 
modlitwach w naszych domach? Czy 
wreszcie, uwielbiamy Boga w czasie 
naszych wspólnych zgromadzeń? 
Czy miejsce to nie jest przewidziane 
właśnie do tego?

               P.B.



BĄDŹ MĘŻNY! 

„I dam ci schowane w mroku skarby 
i ukryte kosztowności...”( Izaj. 45,3)

Nie bójmy się ciemności, tylko tego, że prze-

oczymy jej skarby. Nie bój się żadnego kło-

potu; bój się raczej tego, abyś w czasie trwa-

nia próby nie pozostał niewzbogacony we 

wierze i nie wprowadzony w bliższą spo-

łeczność z Bogiem. Tak, bój się raczej tego, 

że ominiesz te błogosławieństwa, które Bóg 

przygotował dla ciebie w czasie ucisku. Tyl-

ko odwagi, bracie, siostro! Nie ma wielu tak 

wartościowych skarbów jak te, które zostały 

znalezione w dniach ucisku. 

J.N.D.
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Rozdział 1

Ostatnie dwa i pół szylinga

Było już po godzinie dziesią-
tej wieczorem. Dziewiętnastoletni 
Hudson Taylor dotknął palcami 
znajdującej się w jego kieszeni mo-
nety dwuipółszylingowej, by się 
upewnić, czy jej czasem nie zgubił, 
a potem rozejrzał się wokół z uczu-
ciem niepokoju. Było bardzo ciem-
no, a towarzyszący mu mężczyzna 
ubrany w łachmany, był mu zupeł-
nie obcy. Ta biedna część miasta 
i wąskie, brudne ulice, nawet w ja-
sny dzień nie wyglądały zachęcają-
co. Jednakże teraz, w świetle lamp 
ulicznych, dających zaledwie mizer-
nie migocące światło na skrzyżowa-
niach ciemnych uliczek, na widok 
podejrzanie wyglądających ludzi, 
którzy znikali chyłkiem w bramach 
domów, odczuwał wyraźnie, że tę 
część miasta można by nazwać róż-
nie, ale z pewnością nie dzielnicą 
bezpieczną i przyzwoitą. W każdym 
razie nikt by tam się nie wybrał na 
przechadzkę po zapadnięciu zmro-
ku, szczególnie w towarzystwie nie-

znanego sobie człowieka w łachma-
nach. Ale skoro wybrał się do Chin, 
to wypadało mu przyzwyczaić się 
do tego rodzaju sytuacji, dlatego 
więc szedł dalej. 

„Dlaczego nie poprosił pan 
księdza, aby przyszedł i modlił się 
z pana żoną?” – zapytał towarzysza 
bynajmniej nie po to, aby otrzy-
mać odpowiedź na swoje pytanie, 
ile raczej w celu usłyszenia znane-
go sobie, choćby własnego głosu. 
Mężczyzna ten przyszedł do niego 
z wielką prośbą, ponieważ jego żona 
była umierająca. „Czy zechce pan 
przyjść i modlić się o jej duszę?” – 
zapytał, a Hudson Taylor natych-
miast zgodził się, aby zadośćuczynić 
jego prośbie. Teraz zaczął się jednak 
zastanawiać nad całą sytuacją. Nie 
ulegało wątpliwości, że mężczyzna 
ten był wyznania rzymskokato-
lickiego. Jeśli więc jego żona była 
umierająca, to dlaczego nie popro-
sił o pomoc księdza? Tym bardziej, 
że w irlandzkiej części miasta Hull 
zawsze było księży dosyć. Dlaczego 
przyszedł do protestanta? 

Natychmiast otrzymał odpo-
wiedź, która rozwiała jego wątpli-

Biografia Hudsona Taylora
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wości. Człowiek ten istotnie udał się 
do księdza, lecz zażądał on zapłace-
nia z góry półtora szylinga, jeszcze 
przed udaniem się do chorej. Ponie-
waż on sam i jego rodzina i tak już 
niemal umierali z głodu, a on nie 
miał absolutnie żadnych pieniędzy 
do dyspozycji, nie było więc nawet 
mowy o tym, by mógł sobie pozwo-
lić na uiszczenie tak dużej opłaty. 

Umierający z głodu! Hudson 
raz jeszcze dotknął swojej monety 
dwuipółszylingowej i zrobiło mu 
się jakoś nieswojo. To było wszyst-
ko, co posiadał. W domu miał jesz-
cze tylko trochę owsianki, której 
wystarczy zaledwie na dwie misecz-
ki – a poza tym nie miał ani grosza 
więcej, ani też żadnej żywności. 
Czyż ktoś mógłby żądać od niego, 
aby rozstał się z jedynym pieniąż-
kiem, który mu pozostał? Czuł się 
nieco rozgniewany na tego czło-
wieka (choć zdawał sobie sprawę, 
że uczucie to nie było właściwie ni-
czym uzasadnione) i surowo skarcił 
go za to, że dopuścił do tak krytycz-
nej sytuacji rodzinnej. Dlaczego nie 
udał się do przedstawiciela opieki 
społecznej i nie poprosił o pomoc? 
Tu żona umiera, rodzina przymiera 
głodem a nikt w tej sprawie nic nie 
robi! Przecież to okropne! 

„Byłem u niego” – odpowie-
dział mężczyzna z przygnębieniem 
w głosie. „Kazał mi przyjść jeszcze 
raz jutro przed południem, o je-
denastej. Ale moja żona... Ona jest 
umierająca, zapewne nie doczeka 
rana! Boję się, że...”. 

Serce Hudsona zaczęło mięk-
nąć. Jego własna sytuacja wyda-
wała się dosyć trudna, lecz o ile 
gorszy los przypadł w udziale jego 
towarzyszowi! Zaraz pomyślał, że 
gdyby tylko te dwa i pół szylinga 
były w drobnych – dwie monety po 
szy1ingu i jedna sześciopensowa - 
to bardzo chętnie by mu dał jedną 
z tych monet.

Nagle mężczyzna skręcił do 
ciemnego podwórza. Hudson już 
tutaj kiedyś był i bardzo wyraź-
nie sobie przypomniał, jak go tu 
przywitano. Został wtedy obrzu-
cony obelgami przez rozjuszo-
nych mieszkańców tego ubogiego 
zaułka, a traktaty, które im wrę-
czył podarto na jego oczach, po 
czym kazano mu się wynosić – i to 
czym prędzej! Ostrzeżono go też, 
żeby czasem nie ważył się pokazać 
jeszcze raz w tym miejscu. Gdyby 
przyszedł tam jakiś ksiądz z krucy-
fi ksem i z modlitwami do świętej 
Marii – to chętnie by go przyjęli, 
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ale nie takiego jakiegoś młodego 
protestanckiego kaznodzieję! Hud-
son opuścił wówczas to miejsce za-
chowując się z godnością na jaką 
go tylko było stać i ani mu się śni-
ło, że jeszcze kiedyś ponownie go 
tu zaproszą. Tak więc idąc niemal 
po omacku po powykrzywianych 
schodach jednego z budynków 
czynszowych, żywił po cichu na-
dzieję, że nikt się nie dowie o jego 
obecności w tej okolicy. Sprawiło 
mu niemałą ulgę, gdy nareszcie do-
stali się na najwyższe piętro domu 
i gdy jego towarzysz otworzył ja-
kieś drzwi. Byli na miejscu. 

Cóż za widok ukazał się jego 
oczom! Przy słabym świetle taniej, 
małej świecy można było zobaczyć 
gołe deski, okno bez fi ranek oraz 
niemal pustą izbę, w której nie było 
prawie żadnych mebli. W jednym 
kącie pokoju leżała na podłodze – 
na sienniku ze słomy – wychudzona, 
wyczerpana niewiasta, a obok niej 
nowonarodzone dzieciątko, które 
nie miało jeszcze dwóch dni życia. 
Wkoło niej stało i leżało na podło-
dze kolejnych czworo czy pięcioro 
dzieci. Były one ubrane w odzież 
najwidoczniej nie na nich szytą, 
nie miały butów ani pończoch. Gdy 
otworzyły się drzwi, zwróciły na 

wchodzącego do izby ojca i towa-
rzyszącego mu gościa duże, szeroko 
otwarte, zobojętniałe oczy, w któ-
rych można było dostrzec głód. 

Hudson stał w tej izbie przez 
chwilę w milczeniu, dziwnie świa-
domy posiadania tej dwuipółszylin-
gowej monety. Ach, myślał, gdyby to 
tylko były dwie monety szylingowe 
i jedna sześciopensowa! Z całą pew-
nością natychmiast byłby wyciągnął 
jedną z nich i dałby ją tym biednym 
ludziom! Ale takie myślenie nic 
nie pomogło. Nagle się wyprosto-
wał starając się skupić myśli, przy-
pomniał sobie, że jest kaznodzieją 
i przyszłym misjonarzem i posta-
nowił przede wszystkim opowie-
dzieć tym ludziom o Bogu. „Wiecie 
o tym, że wasza sytuacja w tej chwili 
jest bardzo ciężka” – zaczął mówić 
z wielkim trudem. „Ale nie wolno 
wam tracić ducha. W niebie mamy 
Ojca, który nas miłuje i o nas dba, 
jeśli tylko Mu zaufamy...”.

Słowa te wydawały mu się nie-
zmiernie trudne do wypowiedzenia 
– tak, jak gdyby coś go ściskało za 
gardło. Coś w jego sercu krzyczało: 
„Ty obłudniku! Mówisz innym lu-
dziom o miłującym Ojcu, a sam nie 
jesteś gotowy Mu zaufać, oddając te 
dwa i pół szylinga!” 
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Hudson zrezygnował z tego, aby 
tym ludziom wygłosić kazanie. Cała 
rodzina patrzyła na niego w milcze-
niu – miał przecież na sobie surdut 
z długimi połami i szerokim kołnie-
rzem, na nogach buty z prawdziwej 
skóry, a do tego jeszcze posiadał 
cylinder, który trzymał w ręku! Co 
z tego, że jego odzież była już moc-
no przetarta, a buty potrzebowały 
naprawy? W porównaniu z tymi 
ludźmi wydawał się być bogatym, 
posiadającym majątek, o którym im 
się nawet nie śniło. Skądże ci ludzie 
mogliby przypuszczać, że on nie po-
siada niczego poza tą jedną monetą 
dwuipółszylingową? Hudson po-
czuł się bardzo przygnębiony. Ach, 
gdyby tylko to były jakieś drobne - 
choćby jedna dwuszylingowa i szo-
ściopensówka – zaraz dałby im tę 
dwuszylingówkę, z całą pewnością, 
bez zastanowienia, a zatrzymałby 
dla siebie tylko tych sześć pensów! 
Ale to była tylko j e d n a moneta 
i nie było na to rady... 

Hudson zwrócił się do stojące-
go obok niego mężczyzny: „Prosił 
mnie pan, abym przyszedł i modlił 
się z pana żoną, a więc módlmy się”. 
Zdawało mu się, że będzie czymś ła-
twym się modlić, więc ukląkł na go-
łej podłodze. Ale tak nie było. Gdy 

tylko zaczął wypowiadać słowa Mo-
dlitwy Pańskiej: „Ojcze nasz, który 
jesteś w niebie”, ten sam oskarża-
jący głos odezwał się ponownie 
w jego sercu: „...a co z tą monetą 
dwuipółszylingową w twojej kiesze-
ni?”. Z trudem wypowiadał słowa 
modlitwy, czując się coraz bardziej 
nieszczęśliwym, aż wreszcie wstał 
z kolan. 

Gdy to zrobił, mężczyzna zwró-
cił się do niego w następujący spo-
sób: „Pan widzi, w jak straszliwej 
sytuacji się znajdujemy. Na litość 
boską, proszę nam pomóc!” 

Biedny Hudson! Na te słowa nie 
miał już żadnej odpowiedzi. Nagle 
przypomniał sobie coś, co bardzo 
często czytał w Kazaniu na górze: 
„Temu, kto cię prosi, daj...”! Daj... 

Powoli włożył rękę do kieszeni. 
Pozbędzie się tych dwóch i pół szy-
lingów. 

„Może wam się wydaje, że je-
stem bogaty” – rzekł do mężczyzny, 
wręczając mu monetę. „Jeśli jednak 
chodzi o ścisłość – to wszystko, co 
posiadam”. I – o dziwo! Poczuł się 
całkiem zadowolony i radosny. „Ale 
to, co przed chwilą wam powiedzia-
łem, jest całkowicie prawdziwe: Bóg 
rzeczywiście jest Ojcem i możemy 
Mu zaufać. Ja wiem, że mogę Mu 
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zaufać...”. Mówiąc te słowa czuł, że 
mówi prawdę: ufał! Od tej chwi-
li mówił już o ufaniu Panu Bogu 
z wielkim wewnętrznym przekona-
niem, a wszystko to było wynikiem 
tego, że jego ostatnia dwuipółszy-
lingowa moneta znajdowała się 
w kieszeni tego mężczyzny, a nie 
w jego własnej! Ogromna zmiana, 
jaka zaszła w jego sercu, zdumiała 
go niesamowicie: był w tej chwili 
pełen radosnego uniesienia. 

W końcu pożegnał się z tą ro-
dziną, obie strony złożyły sobie naj-
lepsze życzenia a Hudson zbiegł na 
dół po wykrzywionych schodach, 
znalazł się na podwórzu i po chwili 
na ulicy. Szedł do domu z podnie-
sioną głową, a poły jego surduta 
radośnie fruwały. Śpiewał pełną 
piersią, beztrosko, nie mając żad-
nych zmartwień i też ani grosza 
przy duszy! Gdy wreszcie znalazł się 
w swoim pokoiku w dzielnicy Hull 
zwanej Drainside i przygotował so-
bie przedostatnią porcję owsianki, 
czuł się szczęśliwy jak król. 

Gdy siedział przy tej miseczce 
owsianki, nagle przypomniał sobie, 
że kiedyś słyszał takie cudowne sło-
wa: „Kto się lituje nad ubogim, po-
życza Panu”. W tej chwili fakt ofi a-
rowania dwuipółszylingówki jakiejś 

biednej rodzinie nabrał nowego 
znaczenia, skoro stanowił on nieja-
ko użyczenie pieniędzy Panu Bogu. 
Chociaż pożyczanie Bogu pozornie 
mogłoby wydawać się czymś dosyć 
dziwnym, to jednak jeśli takie słowa 
znajdowały się w Biblii, wiedział, 
że wszystko się zgadza. Gdy więc 
ukląkł do modlitwy przed udaniem 
się na spoczynek, wspomniał też 
o udzieleniu pożyczki, prosząc, aby 
Pan mu ją zechciał zwrócić prędko, 
w przeciwnym bowiem razie nie 
będzie miał jutro co włożyć do ust 
na obiad! 

Następnego dnia wstał i spoj-
rzał na swoją ostatnią miseczkę 
owsianki. Czekał go ciężki dzień 
pracy i jakkolwiek jedna miseczka 
dobrej owsianki wystarczyłaby na 
początek, to na pewno nie na cały 
dzień!... Kiedy Bóg zwróci tę po-
życzkę? 

Usiadł i zaczął jeść. W pewnej 
chwili usłyszał pukanie listonosza, 
który stał przed główną bramą, ale 
nie zwrócił na nie uwagi, ponie-
waż rzadko kiedy otrzymywał jakąś 
pocztę w poniedziałki. Ale po kilku 
chwilach w drzwiach jego pokoju 
stanęła gospodyni, mówiąc: „Oto 
mała paczuszka dla pana, panie 
Taylor”. Słowa te wypowiedziała 
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z uśmiechem, podając mu paczusz-
kę przez fartuszek, gdyż miała mo-
kre ręce. 

„Ach, bardzo dziękuję!” – od-
powiedział zdziwiony Hudson. 
Wziął od niej paczuszkę i najpierw 
się jej przyjrzał. Była do niego za-
adresowana – co do tego nie było 
żadnych wątpliwości. Nie mógł jed-
nak rozpoznać pisma osoby, która 
ją zaadresowała. Odcisk stempla 
pocztowego był zamazany, więc i to 
mu nie pomogło. Postanowił wresz-
cie ją otworzyć. Po rozcięciu koper-
ty wyciągnął arkusz papieru, w któ-
ry była zawinięta para skórzanych 
rękawiczek. 

„Któż to mi posyła skórzane rę-
kawiczki?” – pomyślał. Otrzymanie 
ich było dla niego prawdziwą zagad-
ką. Aż w pewnej chwili coś wypadło 
z papieru na podłogę. Był to bardzo 
mały, ale lśniący przedmiot. Schylił 
się, by go podnieść i stwierdził, że 
jest to złota moneta półfuntowa. 

Przyglądał się jej niemal w osłu-
pieniu, potem raz jeszcze przejrzał 
papier, w który były zawinięte rę-
kawiczki w poszukiwaniu jakiegoś 
listu, jeszcze raz starał się odgad-
nąć, kto zaadresował paczuszkę, 
przyglądał się dłuższą chwilę odci-
skowi stempla pocztowego – ale to 
wszystko nic nie pomogło; nie był 
w stanie stwierdzić, od kogo była 
ta przesyłka. I nigdy się tego nie 
dowiedział. W tej chwili nawet już 
mu na tym nie zależało - dla niego 
paczuszka ta przyszła wprost z nie-
ba! Nagle uświadomił sobie, że nie 
tylko została mu zwrócona jego 
dwuipółszylingówka, lecz otrzymał 
na dodatek trzy kolejne. I wreszcie 
zaczął się serdecznie śmiać. 

„To wspaniały procent!” – za-
wołał radośnie. „Ha, ha, dwa i pół 
szylinga zainwestowanych w Bo-
żym banku na okres dwunastu go-
dzin przynosi dziesięć szylingów! 
Oto i bank dla mnie!”. 

cdn.


