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Rozważanie 2 i 3 Listu Jana 
2 List Jana 1, 1-6

Zarówno 2-gi jak i 3-ci list Jana są 
jakby dopełnieniem I-go. Obydwa li-
sty są skierowane do dzieci należących 
do rodziny Bożej, o której jest mowa 
w pierwszym liście. Rozważany tekst 
mówi o praktycznym urzeczywistnianiu  
niebieskiego pochodzenia. Jest to jedy-
ny list skierowany do niewiasty.

W w. 1 i 2 słowo „prawda” jest pod-
kreślone szczególnie. Można wniosko-
wać, że wszelkie dążenia i działania po-
winny być na niej ugruntowane i przez 
nią kierowane. I tak „ze względu na 
prawdę” ukazuje nam się miłość, któ-
ra zawsze przeciwstawia się złu; gdyż 
prawda z nieprawdą nigdy nie mogą 
razem istnieć.

Wyrażenia „prawda mieszka w nas” 
oraz „będzie z wami” kierują nasze my-
śli na Ducha Prawdy, mieszkającego w 
nas oraz na Pana Jezusa, który powie-
dział: „Ja jestem prawda”. Z tym, który 
jest uosobieniem prawdy nie powinni-
śmy się nigdy rozstawać. Ale właśnie 
Pan Jezus jest punktem ataku nieprzy-
jaciela, dlatego w 3 wierszu ukazany jest 
On w szczególnej wspaniałości i nazwa-
ny „Synem Ojca”. Dzieci tej niewiasty 
także chodziły w prawdzie, z czego Jan 
bardzo się cieszy. Później, kiedy apostoł 
zwraca się bezpośrednio do niej, po raz 
kolejny w Słowie Bożym czytamy, że 
posiadanie miłości w naszych sercach 

może potwierdzić tylko praktyczne po-
słuszeństwo Bogu.

2 List Jana 1, 7-13
„Zwodziciele”, przed którymi została 

ostrzeżona ta niewiasta poddają w wąt-
pliwość zarówno boskość jak i czło-
wieczeństwo Pana Jezusa. Wyrażenie 
„w ciele” świadczy o Nim jako o czło-
wieku, natomiast określenie, że „On 
przyszedł” akcentuje fakt jego wiecz-
nego istnienia jako Boga, zanim zstąpił 
na ziemię. Wielu jest dzisiaj teologów 
i naukowców, którzy traktują sprawy 
Boże jako jedną z wielu dziedzin nauki. 
W swych wykładach „unowocześniają” 
niezmienne prawdy Boże, co prowadzi 
do powstania wielu błędnych nauk. Pi-
smo Święte poucza nas, abyśmy zacho-
wali Słowo Boże i wzrastali w poznaniu 
Tego, który był od początku. Cokolwiek 
wyszło od Boga, nie musi być poprawia-
ne lub poszerzane, ani też poddawane 
procesowi rozwoju.

Również dzisiaj pewni „kaznodzie-
je” pukają do naszych mieszkań. Każdy 
wierzący, brat czy siostra mają osobistą 
odpowiedzialność, aby odprawić tych 
fałszywych nauczycieli. Naszym zada-
niem jest stać pewnie na skale, którą jest 
Chrystus i nie tylko zachowywać Jego 
Słowo, ale również udzielić odpowiedzi 
tym, którzy się jej domagają i zdecydo-
wanie sprzeciwić się nieprawdzie.
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Apostoł Jan pisze jako starszy i jako 
pasterz do powierzonych mu owiec. 
Ma On nadzieję na rychłe spotkanie ze 
swoimi braćmi i siostrami. Cieszy się, że 
będzie mógł z nimi przebywać.

3 List Jana 1, 1-8
Bezpośrednim odbiorcą tego listu 

jest Gajus. Ten krótki, inspirowany przez 
Ducha Św. list zawiera wiele poważnych 
pouczeń. Czytamy tu, że Gajus cieszył 
się „duchowym zdrowiem”, tak dobrym, 
że Jan życzy mu równie dobrego zdro-
wia dla ciała (Gajus prawdopodobnie 
chorował). Z nami bywa niestety bardzo 
często odwrotnie. Nasze ciało jest nie-
kiedy dużo zdrowsze niż dusza.

Dobry stan wewnętrzny Gajusa obja-
wiał się jego praktycznym chodzeniem 
w prawdzie, co też zaobserwowali bra-
cia i zaświadczyli o tym innym. Jakim 
pokrzepieniem była dla innych ta wia-
domość! Gościnność wyświadczona 
przez Gajusa braciom wypływa z posłu-
szeństwa wobec Słowa Bożego. Apostoł 
wspomina o tym nie po to, aby pochwa-
lić Gajusa przed innymi, ale aby innym 
braciom (również i nam) pokazać przy-
kład dobrego postępowania. Gajus przy-
jął braci, którzy byli oddanymi sługami 
Pana Jezusa. Obszedł się z nimi tak, jak 
gdyby gościł samego Pana, a następnie 
wyprawił ich w dalszą podróż. Mimo, że 
dla niego byli to obcy ludzie, umiłował 
ich, gdyż przyszli w imieniu, które jest 
nad wszelkie Imię.

3 List Jana 1, 9-15
Możemy zadać sobie pytanie, dlacze-

go Diotrefes tak ostro wystąpił przeciw-
ko współbraciom i Apostołom? Chciał 
on w zgromadzeniu zajmować pierwsze 
miejsce (pozycję panującego) i bał się, 
że inni przez swoją pokorną służbę pod-
ważą jego stanowisko. Czyż zapomniał 
o słowach Pana Jezusa, który uczył, 
że ten jest wielki, kto pragnie służyć? 
(Mt 20,27; Łk 22,26-27).

Złośliwe słowa, które skierował prze-
ciwko Apostołom były próbą ograbienia 
ich z posiadanego autorytetu. Podobna 
sytuacja może się zdarzyć i dzisiaj. Jeżeli 
nie chcemy przyjąć czyichś napomnień, 
wtedy w złości próbujemy napomina-
jącego oczerniać. Nie stosujmy takich 
praktyk i nie słuchajmy też takich ob-
mówisk.

Pewną zasadę znajdujemy w wier-
szu 12: Słowo Boże jest najlepszą miarą 
tego, co dobre i ono może wydać o kimś 
prawdziwe świadectwo. Świadectwo 
wydane przez człowieka nie zawsze 
usuwa wszelkie wątpliwości, ale czyni to 
prawda.

Możliwe, że niedługo będziemy mu-
sieli stanąć przed sądową stolicą Chry-
stusową. Nasze życie będzie tam wypró-
bowane w świetle Prawdy. Jakie będzie 
nasze świadectwo? Czy takie jak u Dio-
trefesa? A może jeszcze gorsze?
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ABC chrześcijanina (c.d.)

Drugi List Piotra rozpoczyna się wspo-
mnieniem o drogocennym skarbie, 
który został podarowany każdemu 
nowo narodzonemu chrześcijaninowi:

1)  Wiara, będąca równie drogocen- 
  na, jak wiara samego apostoła.

Obejmuje ona całość drogocennych 
chrześcijańskich prawd, które Bóg od 
wieczności przygotował dla wierzą-
cych chrześcijan. Nawet wtedy, gdy 
jeszcze ich nie widzimy, są one naszą 
własnością

2)  Wszystko do życia i pobożności.

To, co jest nam potrzebne na ziemi 
dla naszego codziennego praktyczne-
go życia, dla objawienia Bożej natury 
i pobożności, dla urzeczywistniania 
związków duszy z Bogiem w bojaźni 
i zaufaniu – to wszystko zostało nam 
podarowane.

Boża moc ofiarowała nam wszystko, 
abyśmy mogli iść naprzód w święto-
ści, by w końcu dojść do chwały. Nasza 
własna moralna siła popsutej ludzkiej 
natury nie musi nic dodawać, nie jest 
też do tego zdolna.

Łańcuch, który powinien nosić każdy chrześcijanin  
(2 Piotra 1,1-11).
Co nam zostało podarowane 3)  Bóg dał drogocenne i wielkie  

 obietnice.

W przeciwieństwie do obietnic, które 
zostały darowane „ojcom” (a których 
nie mogli oni jeszcze otrzymać), obiet-
nice podarowane przez Chrystusa są 
„większe” i już mogliśmy częściowo je 
posiąść i częściowo z nich skorzystać, 
Są to:

l Obietnica daru Ducha Świętego  
(Ef 1,13; Gal 3,14; Dz 1,5; 2,33);

l  Obietnica żywota  
(2 Tm 1,1; Tt 1,2)

l  Obietnica związku z Bogiem-
Ojcem (2Kor 6,18; 7,1)

l  Obietnica wiecznego dziedzictwa 
(Hbr 9,15)

l  Obietnica przyjścia Pana (2P 3,9)

l  Obietnica sprawiedliwości  
(Iz 46,13; 51,6)

l  Obietnica chwały  
(Rz 8,18 i wiele innych)
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Jesteśmy uczestnikami boskiej 
natury

Poprzez to, że posiedliśmy obiet-
nice darowane nowemu człowiekowi, 
staliśmy się uczestnikami boskiej na-
tury (2P 1,4). Ten fakt nie jest jedynie 
zaznaczeniem prawdy o tym, że jeste-
śmy „w Chrystusie”, lub tego, że jeste-
śmy „dziećmi Bożymi”. Wyrażenie to 
określa coś więcej – mówi nam ono, 
że w tym świecie jesteśmy uczestnika-
mi boskiej natury.

Dzięki temu wszyscy uniknęliśmy 
wiecznego potępienia, które panuje 
w tym świecie z powodu pożądliwo-
ści: „uniknęliśmy skażenia”. Stało się 
to podczas nawrócenia. Od tego mo-
mentu Jezus Chrystus jest w centrum 
naszych myśli. To On powoduje, że 
możemy przebywać z dala od zła pa-
nującego na świecie.

Jeśli ktoś nie jest „uczestnikiem 
boskiej natury“, nie może jej urzeczy-
wistniać w praktyce. Przykładem na 
to są osoby przedstawione w 2 Piotra 
2,20, które zaliczają się do chrześci-
jaństwa, a nie są wyratowane. One jak 
się wydawało: „przez poznanie Pana 
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa uniknę-
ły skażenia, które panuje na świecie”. 
Intelektualne poznanie chrześcijań-
skich prawd zaprowadziło ich do pew-
nego zewnętrznego oddzielenia się 
od skażenia, które panuje na świecie. 
Jednak szczerze nie wytrwali w tym 
odłączeniu, gdyż ono nie zostało wy-

wołane obecnością Boskiej natury. Ich 
serce wróciło z powrotem do tego, od 
czego się wcześniej odwróciło. Na-
tomiast prawdziwie wierzący uciekł 
od starych rzeczy na zawsze. W nim 
następuje stały wzrost w praktycznym 
urzeczywistnianiu tego faktu.

Bóg powołał nas przez chwałę 
i cnotę

Pierwszą cechą naszego powołania 
jest chwała. To Bóg chwały objawił się 
Abrahamowi i powołał go z Mezopo-
tamii (Dz 7,2). Jakimż bodźcem mu-
siało to być dla niego, że miał siły opu-
ścić swoje bałwochwalcze otoczenie, 
swój kraj i rodzinę. W posłuszeństwie 
wiary udał się w drogę i wiedział, że 
prowadzi ona do chwały. Nie szukał 
jej w krainie Kanaan, lecz kierował 
swój wzrok na chwałę niebiańską, na 
miasto, mające mocne podstawy, któ-
rego założycielem i budowniczym jest 
Bóg (Hbr 11,10), i cieszył sięz tego, że 
oglądał dzień Pana (J 8,56). Nadzieja 
chwały dodawała mu odwagi, aby iść 
z wytrwaniem ścieżką wiary i prze-
zwyciężać wszelkie trudności.

Apostoł Paweł stawia przed na-
sze oczy jeszcze jeden obraz: bieżnię 
(1Kor 9,24). Gdy biegacze biegną, 
myślą o celu, o nagrodzie, o radości 
i chwale, którą zdobędzie zwycięz-
ca. Wszystko to jest dla nich do tego 
stopnia motywujące, że oddają ostat-
nie siły i dobrowolnie biorą na siebie 
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trudy biegu. Już wcześniej odkładają 
wszystko, co może im przeszkodzić 
w zwycięstwie, chociaż nagrodą jest 
tylko przemijająca korona!

Drugą cechą naszego powołania 
jest cnota, lub duchowa energia. Tego 
biegu, który prowadzi do niebiań-
skiego celu, nie możemy ukończyć 
o własnych siłach, ponieważ droga 
prowadząca do celu jest usiana wielo-
ma przeciwnościami. Obiecany Duch 
Święty został nam darowany, abyśmy 
mogli być przyobleczeni „mocą z wy-
sokości”, tak, że nasze życie możemy 
prowadzić z duchową energią, zdecy-
dowaniem i odwagą.

Do tej duchowej odwagi nale-
ży odłączenie od zła, jak to czytamy 
w Hebr. 12,1: ...złożywszy z siebie wszel-
ki ciężar i grzech, który nas usidla, bie-
gnijmy wytrwale w wyścigu, który jest 
przed nami. To jest prawdziwa ducho-
wa energia i Pan nam w tym pokazał 
swój doskonały przykład. On wystąpił 
przeciwko całej mocy wroga, oddzielił 
się od wszelkiej formy grzechu działa-
jącego na niego od zewnątrz, a w koń-
cu wzgardziwszy hańbą, dla wysta-
wionej mu radości, wycierpiał krzyż. 
Jakież zdecydowanie, jaka niezłamana 
duchowa energia! On rozpoczął swój 
bieg z wiarą, biegł z wiarą i zakończył 
go z wiarą. Dlatego zostało mu zgoto-
wane triumfalne i wspaniałe wejście do 
chwały, gdzie podniosły się przed nim 
„odwieczne bramy” (Ps. 24,7-9).

Nasza odpowiedzialność
Teraz powinniśmy zastanowić się 

nad rzeczą następującą:

– jeżeli Bóg przez Bożą moc darował 
mi wszystko, co jest potrzebne do 
życia i pobożności,

– jeśli jestem posiadaczem „najwięk-
szych” obietnic,

– jeśli jest faktem, że w tym świecie 
jestem dziedzicem boskiej natury,

– jeśli na końcu mojej podróży czeka 
mnie chwała i zapłata...

...to nic nie zwalnia mnie od złożo-
nej na mnie odpowiedzialności i nie 
mogę powiedzieć: „Jestem bardzo 
słaby – dlatego mogę usprawiedliwić 
moją niewierność i moje światowe ży-
cie”. Nie, jeśli Bóg podarował mi tak 
wiele, to On oczekuje ode mnie, że 
i ja coś Mu „ofiaruję” i dołożę wszel-
kich starań (2P 1,5). Nie można znać 
tych prawd bez ich urzeczywistniania. 
Dla mnie jest to całkiem „naturalne”, 
że staram się składać w całość wymie-
nione w wierszach 5-7 cudowne cechy 
boskiej natury, będące drogimi ogni-
wami całego łańcucha i ozdabiać się 
nimi dla chwały Pana.

Ośmioczęściowy łańcuch (2P 1,5-7)

1) Wiara jest pierwszym ogniwem tego 
łańcucha. Miłość Bożą otrzymuje się 
jedynie przez wiarę. Bez obecności 
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tego pierwszego ogniwa nie mogą 
być dołączone następne. Poza tym, 
wszystkie wymienione w tych wier-
szach ogniwa nie mogą istnieć nie-
zależnie. Podarowana przez Boga 
natura jest jak roślina posiadająca 
w swym zarodku wszystko, co jest 
potrzebne do późniejszego wzrostu. 
Aby roślina mogła się naturalnie 
rozwijać, potrzebne są odpowiednie 
warunki rozwoju: dobra gleba, wil-
goć, ciepło i światło. Dokładnie tak 
samo jest z każdym chrześcijaninem 
– powinien on przebywać w stosow-
nych warunkach duchowego życia, 
a więc w bliskości Pana. Następnie 
sam musi dołożyć wszelkiej pilno-
ści, by połączyć w całość wszystkie 
cechy Bożej natury i każdego dnia je 
urzeczywistniać.

2) Do wiary powinniśmy dołożyć cno-
tę, czyli duchową odwagę, ener-
gię i stanowczość, które należą do 
boskiej natury pozwalającej nam 
przezwyciężać wszelkie trudności. 
Chrześcijanin, który zadowolony 
jest jedynie z tego, że uwierzył i po-
siadł miejsce w niebie. Nie wykazuje 
on żadnej energii, śmiałości w prze-
zwyciężaniu trudności, które szatan 
i ciało przeciwstawiają wiernemu 
naśladownictwu i służbie dla Pana. 
Nie ma świadomości, dlaczego Bóg 
zachowuje go na ziemi po jego na-
wróceniu. W Liście do Filipian 3,12-
14 znajdujemy piękny przykład od-

dania się Bogu. Paweł pozostawił 
wszystko, co mogło go odwieść od 
będącego przed nim celu w chwale 
i zdążał do niego z pilnością.

3) Do cnoty wierzący powinien doło-
żyć poznanie. Bóg nie może nikomu 
oznajmić swoich myśli, jeśli ten nie 
dołoży do tego energii i nie odłą-
czy się od wszelkiego rodzaju zła, 
ponieważ duchowa energia charak-
teryzuje się praktyczną świętością. 
Postępy w poznaniu są ściśle zwią-
zane ze świętym pielgrzymowaniem 
i posłuszeństwem. Pan objawia się  
temu, kto zachowuje jego przyka-
zania (Jan 14,21). Znajomość Boga 
jest wzrastającą światłością, uzdal-
niającą nas do coraz lepszego oka-
zywania cnoty. Jest ona dla duszy 
czymś drogim, lecz także ogniem 
trawiącym dla wszystkiego, co nie 
jest z Boga.

4) Poznanie idzie w parze z powściągli-
wością. Powściągliwość jest podaro-
waną nam zdolnością opanowania 
samego siebie. Znajomość Bożych 
myśli pokazuje skłonności starej na-
tury, które przez cnotę (siłę i ener-
gię Ducha) możemy przezwyciężyć. 
Ciało boi się powściągliwości, gdyż 
ona powstrzymuje to, co ono lubi. 
Coś takiego widzimy u namiest-
nika Feliksa, gdy Paweł mówił mu 
o wstrzemięźliwości, chociaż nie był 
on zbawiony. Apostoł chciał zdobyć 
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jego sumienie i dlatego powiedział 
do niego: Powinieneś być sprawie-
dliwy i panować nad sobą, zamiast 
żyć w grzechu i pożądliwościach 
ciała. Jeśli mnie nie posłuchasz, 
pójdziesz na sąd. Jednak Feliks nie 
chciał go słuchać i zwolnił Pawła 
(Dz 24,25).

5) Zdolność panowania nad sobą na 
podstawie poznania Boga okazuje 
się w samozaparciu: nasza własna 
wola jest złamana i przynosi wy-
trwanie, które dołączone jest do 
powściągliwości. Świadomość, że 
nie możemy niczego oczekiwać od 
siebie samych, uczy nas polegania 
na Bogu. Wytrwałość jest darowaną 
przez Boga konieczną zdolnością, 
pozwalającą znieść wszelkie prze-
ciwności w oczekiwaniu na osią-
gnięcie celu.

 Widzimy więc, że każde następne 
ogniwo może być wtedy dołączane 
do poprzedniego, jeśli to poprzednie 
jest pilnie pielęgnowane. Następnie 
trzeba użyć tej samej pilności, aby 
dołączyć kolejne ogniwo łańcucha. 
Bardzo często popełniamy błąd 
i zatrzymujemy sie w połowie dro-
gi. Lotowi brakowało duchowej 
stanowczości, Mojżeszowi cierpli-
wości, Dawidowi samoopanowania, 
Salomonowi pobożności, itd.

 Oczekująca nas chwała powinna być 
naszą ozdobą, a w czasie całego bie-

gu powinna nas napędzać duchowa 
energia. Kiedy w wierności zestawi-
liśmy już cały łańcuch, Bóg obdaru-
je nas w górze swoją chwałą.

6) Wytrwałość pozwala nam bez znu-
żenia znosić napotykane prze-
szkody i trudności w czasie naszej 
pielgrzymki. One przybliżają nas 
do Boga i wzmacniają świadomość 
potrzeby Jego bliskości. Do wytrwa-
łości dodana jest jeszcze pobożność. 
Polega ona na całkowitym zaufaniu 
Bogu, na pielęgnowaniu naszego 
z Nim związku, nacechowanego 
bojaźnią zakłócenia go. Paweł napo-
minał Tymoteusza, aby ćwiczył się 
w pobożności i pisał do niego:

  …ćwicz się natomiast w pobożności. 
Albowiem ćwiczenie cielesne przyno-
si niewielki pożytek, pobożność nato-
miast do wszystkiego jest przydatna, 
ponieważ ma obietnicę żywota teraź-
niejszego i przyszłego (1Tm 4,7-8).

 Pisze do niego również słowa: Po-
bożność jest wielkim zyskiem, jeżeli 
jest połączona z poprzestawaniem 
w małym (1Tm 6,6). Strzeżmy się, 
aby w nas nie było jedynie formy 
pobożności, aby się nam nie wy-
dawało, że służymy Bogu, podczas 
gdy w rzeczywistości nie posiadamy 
w sobie mocy pobożności.

7) Pobożność, która jest owocem 
prawdziwego związku naszej duszy 
z Bogiem, która rozgrzewa nasze 
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stosunki z braćmi, powinna być po-
wiązana z miłością braterską. Braćmi 
są wszyscy ci, którzy narodzili się 
z Boga. Jeśli komuś brakuje poboż-
ności, temu także brakuje miłości 
braterskiej. Ktoś taki ma ciągle coś 
złego do powiedzenia o swoich bra-
ciach i siostrach. Pobożność prowa-
dzi nas do oglądania braci „w Chry-
stusie“ jako uczestników tej samej 
miłości, w której sami mamy udział. 
…a każdy, kto miłuje tego, który go 
zrodził, miłuje też tego, który się z nie-
go narodził (1J 5,1). Pomiędzy nami 
a Panem jest tak ścisła społeczność, 
że jeśli miłujemy Pana, miłujemy 
także tych, którzy do niego należą.

8) Na końcu jest miłość, która koronuje 
wszystkie wcześniejsze cechy. Miłość 
jest właściwą istotą Bożej natury. 
On przybliżył się do nas w Chrystu-
sie, aby okazać swoją miłość – bez-
silnym, bezbożnym grzesznikom 
i wrogom (Rz 5,6-10). Miłość sama 
w sobie znajduje pobudkę do mi-
łowania i nie zważa na te elementy 
ludzkiej natury, które są pociągające 
lub też odpychające. Ona nie ma nic 
wspólnego ani z sympatią ani z anty-
patią. Ona nie szuka swego. Dlatego 
miłość powinna być dołączona do 
miłości braterskiej (Kol. 3,12-14). 
W naszej słabości często jesteśmy 
skłonni być pod wrażeniem niedo-
skonałości lub zalet naszych braci 
lub sióstr, gdy chodzi o okazywa-

nie miłości braterskiej. Jednak dla 
okazywania takiego rodzaju miłości 
nie trzeba być narodzonym z Boga, 
wszak i grzesznicy miłują tych, któ-
rzy ich miłują (Łk6,32).

 Miłość każe mi wyciągać pomocną 
dłoń do brata, jeśli w jego życiu coś 
nie jest w porządku, również wtedy, 
gdy wyrządził mi krzywdę. Miłość 
pcha mnie do tego, aby – stosow-
nie do wskazówek Słowa Bożego – 
sprowadzić brata na właściwe mu 
miejsce. 

 Oczywiście, miłość musi być czasa-
mi stanowcza, gdyż nie może ona 
utożsamiać się z grzech. Jeśli brat 
chodzi w grzechu, to miłość brater-
ska musi wskazywać na ten grzech 
i dokładać starań, aby doprowadzić 
go do pokuty.

 W przeciwnym razie grzech byłby 
w pewnym związku z Bożą naturą. 
W 1. Liście Jana 5,2 czytamy: Po tym 
poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, 
jeżeli Boga miłujemy i przykazania 
jego spełniamy. Jednak grzech moje-
go brata nie powinien być przeszko-
dą, żeby go miłować.

Czasowe i wieczne następstwa

Apostoł Piotr mówi: Jeśli je bowiem 
posiadacie i one się pomnażają, za-
równo w czasie teraźniejszym jak 
i przyszłym jest to związane z błogo-
sławieństwami:
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1) Rzeczy te …nie dopuszczą do tego, 
abyście byli bezczynni i bezużytecz-
ni w poznaniu Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa (2P 1,8). Będziecie 
wzrastać w poznaniu tej cudow-
nej Osoby, co powinno być celem 
waszego życia. Zamiast pozostać 
dziećmi, staniecie się ojcami zna-
jącymi Tego, który jest od początku 
(1J 2,13-14).

2) Utwierdzicie przez to wasze po-
wołanie i wybranie w waszych ser-
cach, co będzie widoczne zarówno 
przed braćmi, jak i światem (1Tes 
1,4.8-10).

3)  Nie potkniecie się (1P 1,10).

4)  W ten sposób będziecie mieli szero-
ko otwarte wejście do wiekuistego 
Królestwa Pana naszego i Zbawicie-
la, Jezusa Chrystusa (2P 1,11).

Drogi przyjacielu! Czy nie opła-
ca się dołożyć wszelkich starań 
w przygotowywaniu i tworzeniu 
tego łańcucha?

Czas jest krótki

Czas jest krótki.  
Ach, jak ja go wykorzystuję?

W cierpieniu, miłości, służbie  
dla Ciebie Panie.

Ponieważ jesteśmy ochrzczeni  
w Twoją śmierć

Nikt nie szuka tutaj czegoś dla siebie

Czas jest krótki!  
Nie pozwalajmy mu umykać

Jak plotce, którą usłyszeliśmy

Duch musi nas przenikać i oświetlać

W każdym momencie: to przyniesie 
wygraną

Czas jest krótki! 

Pragnę być Tobie podobny,

przez Twojego Ducha przemieniany 
w Twój obraz

Ty darowałeś czas, który jest na ziemi

Abyśmy go wypełniali na tej ziemi.

Czas jest krótki!  
Wnet nastanie dzień

W którym przyjdziesz po swoją małą 
trzodę

Czy byliśmy Tobie wierni jako Twoi -

Okaże się przed Twoim tronem!

H. von Redern



12 „Uczcie się ode mnie”  2/2010

Rozdział 3

Tylko jedno ukłucie

Pani Finch, gospodyni Hudsona 
w Drainside, była małżonką maryna-
rza, który jak to bywa w życiu maryna-
rzy, przeważnie przebywał na morzach. 
Miała ona niemały kłopot, aby wiązać 
koniec z końcem, szczególnie w obli-
czu faktu, że pieniądze, które stały do 
jej dyspozycji z tytułu pracy jej męża, 
były bardzo marne, dlatego też bardzo 
chętnie wynajęła jeden ze swoich pokoi 
młodemu asystentowi doktora Hardey-
’a za trzy szylingi tygodniowo. Tyle wła-
śnie musiała płacić komornego za cały 
dom, a ponieważ z Hudsonem nie mia-
ła żadnych kłopotów, była szczęśliwa, 
że go ma jako sublokatora. Poprzedni 
sublokatorzy nie byli bynajmniej takimi 
grzecznymi i delikatnymi ludźmi jak 
on, dlatego też, gdy się dowiedziała, że 
zamierza opuścić Hull – ogromnie się 
zasmuciła.

„Jadę do Londynu, aby wziąć udział 
w kursie medycznym urządzanym 
w Szpitalu Londyńskim” – wyjaśnił jej 
pewnego razu.

„Ach, drogi panie, będzie mi ogrom-
nie żal, że pana stracę” – rzekła. „Więc 
pan udaje się do Londynu?...” Nagle 
przyszła jej do głowy jedna myśl. „Czy 
też nie zechciałby pan wyświadczyć 
mi w czasie pobytu tam jednej przy-

sługi?” – zapytała. Na to odpowiedział, 
że z całą pewnością to zrobi, jeśli tylko 
to będzie możliwe. A potem wyjaśniła, 
o co jej chodzi. Połowa zarobku męża 
była przesyłana z londyńskiego biura 
towarzystwa okrętowego, w którym 
pracował jej mąż, co miesiąc pod jej 
adres. Przy tym oczywiście potrącano 
pewną kwotę tytułem opłaty za doko-
nanie przesyłki. Gdyby natomiast pan 
Taylor podjął te pieniądze w jej imieniu 
i przesłał na jej adres, wówczas można 
by w ten sposób zaoszczędzić dosyć 
dużo pieniędzy.

Oczywiście Hudson chętnie się 
zgodził na wyświadczenie tej przysłu-
gi, chociaż po przybyciu do Londynu 
dowiedział się, że aby to zrobić, trzeba 
było odbyć długi spacer – i to w połu-
dnie. Wobec tego, że miał czteromilowy 
spacer każdego ranka, aby się dostać do 
szpitala i drugi czteromilowy spacer, 
aby się z powrotem dostać do domu 
wieczorem, bynajmniej nie było mu po-
trzeba jeszcze dodatkowych treningów 
w chodzeniu!..

Wyjazd do Londynu w celu wzięcia 
udziału w kursie medycznym był dla 
niego wielkim wydarzeniem. Był już 
w kontakcie z bardzo znanym towa-
rzystwem misyjnym zwanym Towa-
rzystwem Ewangelizacyjnym dla Chin, 
które było gotowe wysłać go do Chin 
jako misjonarza, teraz też za zgodą 

Biografia Hudsona Taylora
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tego Towarzystwa miał zamiar w jesz-
cze wyższym stopniu uzupełnić swoją 
wiedzę z zakresu medycyny. Był to więc 
dalszy krok w kierunku osiągnięcia kre-
su jego pragnień, podobnie jak krokiem 
takim był wyjazd do Hull, a czynił go 
ryzykując coś, o czym nigdy nie powie-
dział nikomu.

Ryzyko to raz jeszcze miało charakter 
poddania próbie wiary zdolności zno-
szenia ciężkich warunków bytowych. 
Ojciec Hudsona zaofiarował mu wpraw-
dzie dostarczenie pieniędzy potrzeb-
nych do odbycia tego kursu medycz-
nego w Londynie, podobnie uczyniło 
również Towarzystwo Ewangelizacyjne 
dla Chin. Po uważnym rozważeniu tej 
sprawy i po modlitwie, Hudson posta-
nowił jednak nie przyjąć ani jednej, ani 
drugiej propozycji. Podziękował swemu 
ojcu i powiedział, że nie będzie potrze-
bował jego pomocy – wobec czego jego 
ojciec przypuszczał oczywiście, że otrzy-
ma pomoc z Towarzystwa misyjnego. 
Hudson wszakże podziękował także 
Towarzystwu misyjnemu, oświadczając, 
że nie będzie potrzebował ich pomocy, 
wobec czego byli oni przekonani, że 
otrzyma pomoc z domu, od ojca! I tak 
przybył do Londynu pewnego mgliste-
go dnia, mając w kieszeni zaledwie kilka 
funtów, które zdołał zaoszczędzić, nie 
mając pojęcia co się stanie, gdy te pie-
niądze się „rozejdą”.

Postanowił jednak za wszelką cenę 
nauczyć się ufać Bogu w każdej sytuacji 

i w obliczu potrzeb - w miarę, gdy po-
trzeby te zaistnieją. Zdawał sobie jednak 
również sprawę z tego, że musi żyć jak 
najoszczędniej. Umówił się, że będzie 
mieszkał wspólnie z jednym ze swoich 
kuzynów w małym pokoiku na pod-
daszu w dzielnicy zwanej Soho – i już 
się cieszył na to. Uważał, że będzie mu 
znacznie przyjemniej mieszkać w tym 
dużym mieście z uprzejmym krewnym, 
aniżeli być całkiem sam. Sam się zaopa-
trywał w środki żywności i tutaj wyka-
zał szczególnie dużą oszczędność, wy-
dawał bowiem nie więcej jak trzy pensy 
dziennie! Po dokonaniu kilku ekspe-
rymentów doszedł do przekonania, że 
najtańszą dietą, jaką mógł wykombino-
wać, jest razowy chleb, jabłka, z czystą 
wodą jako napojem! Kupował te środki 
żywności po drodze do szpitala: idąc na 
kurs kupował funt jabłek, które musiały 
służyć jako obiad, a w drodze powrot-
nej – mijając ponętnie i ciepło wygląda-
jące restauracje, z których do nozdrzy 
jego dochodziły zapachy w sposób pro-
wokacyjny wprost pobudzające apetyt 
– wstępował do piekarza i kupował bo-
cheneczek chleba razowego za dwa pen-
sy. „Czy zechce mi pan ten bocheneczek 
przekroić na dwie połowy?” – zwykł był 
prosić piekarza. Z tymi dwoma połowa-
mi pod pachą kontynuował swój długi 
spacer do domu, aż wreszcie wspiąwszy 
się na trzecie piętro, docierał do swoje-
go pokoju. Pół bochenka stanowiło jego 
kolację, a drugą połowę stanowczym 
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gestem odkładał na śniadanie – i to na-
wet wtedy, gdy czuł się bardzo głodny!... 
„Nie, droga Mamusiu”, pisał do swojej 
matki, aby uspokoić ją, gdy troskliwie 
dopytywała się o stan jego zdrowia. Nie-
raz mateczka jego zastanawiała się, czy 
też syn jej ma porządne pożywienie? 
Gdyby wiedziała, jak naprawdę wyglą-
da sytuacja Hudsona!... „Wręcz prze-
ciwnie, ludzie mi mówią, że znakomicie 
wyglądam, a niektórzy nawet twierdzą, 
że przytyłem, chociaż to, muszę przy-
znać, nie chcąc kłamać, przypisać nale-
żałoby raczej bujnej wyobraźni danego 
obserwatora!” Mniej więcej po upływie 
trzech miesięcy od przybycia do Lon-
dynu otrzymał pilny list od pani Finch. 
W liście tym bardzo go prosiła, aby ze-
chciał jak najprędzej podjąć należne jej 
pobory. Miała już w najbliższym czasie 
zapłacić komorne, a nie miała żadnych 
innych pieniędzy do dyspozycji. Prośba 
ta przyszła bardzo nie w porę, jeśli cho-
dzi o Hudsona. Właśnie przygotowywał 
się pilnie do egzaminu i każdą wolną 
chwilę spędzał nad książkami. Dlatego 
też postanowił, że zamiast tracić czas na 
ten daleki spacer do dzielnicy Londynu 
zwanej Cheapside, raczej wyśle pani 
Finch należną jej kwotę ze swoich top-
niejących już oszczędności, a do biura 
tego Towarzystwa Okrętowego zgłosi 
się dopiero po zdaniu egzaminu. Tak 
też uczynił, nie mając nawet pojęcia, jak 
burzliwe w związku z tym czekają go 
perypetie. Gdy bowiem wreszcie zgłosił 

się do tego biura, pracownik tamtejsze-
go towarzystwa oświadczył mu, że nie 
może otrzymać tej kwoty!

„Oficer okrętowy Finch uciekł ze 
swego statku” – rzekł do Hudsona – 
„i udał się do jakiejś kopalni złota, aby 
tam szukać szczęścia...”

„To jest dla mnie nader niemiła sytu-
acja!” – wykrzyknął Hudson, ogromnie 
zaskoczony. „Ja już tę kwotę posłałem 
jego żonie, używszy w tym celu moich 
własnych oszczędności! A jestem pew-
ny, że ona nie będzie miała skąd mi tych 
pieniędzy zwrócić”.

„Jest mi ogromnie przykro, napraw-
dę bardzo przykro, proszę pana” – od-
powiedział urzędnik, nie miał jednak 
możności niczego uczynić - było to 
oczywiste – a więc Hudson odszedł 
z niczym.

Gdy minął pierwszy wstrząs i pierw-
sze wrażenie, Hudson poczuł w sercu, 
że właściwie nie czuje się zbytnio tą 
sprawą zmartwiony. Jakby nie było, po-
myślał, jego pragnieniem jest i tak do-
świadczyć cudownej opieki Bożej nad 
swoim życiem i otrzymywania z Jego 
ręki wszystkiego, co mu było potrzeba - 
z chwilą, gdy jego własne środki się wy-
czerpią. To wydarzenie tylko przybli-
żyło ten moment. Gdy przeliczył kilka 
monet, które mu pozostały, to uświado-
mił sobie, że ten moment bardzo się już 
przybliżył! Doświadczenia jakie zrobił 
w Drainside bardzo go jednak pod-
niosły na duchu, wrócił więc do swego 
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mieszkanka mając w sercu ufność, że 
w końcu wszystko będzie dobrze.

Wieczorem sam sobie sporządził 
notatnik. To było znacznie taniej, jak 
kupienie gotowego w sklepie. Wybrał 
więc kilka arkuszy papieru i zaczął je 
zszywać, gdy w pewnym momencie 
niechcący ukłuł się w palec wskazujący 
prawej ręki. Ukłucie to było tak mini-
malne, że po kilku sekundach zupełnie 
o nim zapomniał. Ale to właśnie ukłu-
cie niemal przypłacił życiem.

Następnego dnia otrzymał w szpita-
lu zadanie asystowania w sekcji zwłok 
osoby, która umarła na gorączkę. Za-
danie to nie tylko było nieprzyjemne, 
ale też i bardzo niebezpieczne. Studenci 
zostali ostrzeżeni z całą powagą, że na-
wet najmniejsze zadraśnięcie na rękach 
w wypadku przedostania się do krwi 
zarazków z całą pewnością okazała-
by się śmiertelnym i dlatego pracowali 
nader ostrożnie, starając się za wszelką 
cenę uniknąć czegokolwiek, co mogło-
by spowodować zdarcie naskórka. Gdy 
Hudson w pewnym momencie poczuł 
się ogromnie zmęczony, a po chwili 
zaczęło mu się zbierać na wymioty, nie 
zdawał sobie sprawy z tego, że dzieje się 
z nim coś poważnego, niebezpieczne-
go. Tym bardziej był zdziwiony takim 
uczuciem, że jego dieta bynajmniej nie 
mogła powodować uczucia przejedze-
nia i mdłości!.. Wypił szklankę zimnej 
wody, poczuł się nieco lepiej i poszedł 
na wykład. Ale prawe ramię zaczęło go 

tak mocno boleć, że nie mógł pisać. Po 
chwili ból przeniósł się na całą prawą 
stronę ciała i wreszcie zdał sobie spra-
wę z tego, że jest bardzo chory. Tak nie 
mogło być dłużej. „Nie wiem, co mi się 
mogło stać” – rzekł do chirurga w sali, 
w której odbywały się sekcje zwłok. 
„Dlaczego, co się stało?” – odpowiedział 
chirurg. Hudson usiłował opisać jak 
się czuje, a wtedy chirurg patrząc nań 
bacznie, rzekł: „Obawiam się, że sprawa, 
niestety, nie jest prosta. To są objawy tej 
zakaźnej gorączki. Zapewne musiał się 
pan skaleczyć w czasie dokonywania 
sekcji zwłok”. „Nie, proszę pana, jestem 
pewny, że się nie skaleczyłem, ani też nie 
zadrasnąłem naskórka..”. „Ale pan mu-
siał z całą pewnością mieć jakieś ska-
leczenie” – odparł chirurg. „Proszę mi 
pokazać rękę”. W tym samym momen-
cie, w którym podawał rękę chirurgowi, 
w celu jej obejrzenia, przypomniał sobie 
o ukłuciu igłą poprzedniego wieczoru. 
„Czyżby to mogło być powodem zaka-
żenia” – zapytał? „Tak jest” – chirurg 
potwierdził, że to właśnie mogło być po-
wodem obecnego stanu. „Niech pan ra-
czej postara się o jakiś porządny powóz 
i uda się do domu czym prędzej” – rzekł 
głosem, w którym drżała nuta głębo-
kiego smutku – „w celu uporządkowa-
nia swoich spraw”. Nie miało sensu taić 
przed młodym studentem powagi sytu-
acji. „Jest pan bowiem” – rzekł wreszcie 
całkiem otwarcie – „w tej chwili już nie-
mal trupem”.
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Rozważanie V Księgi Mojżeszowej

USTAWY I PRAWA
W dalszym ciągu naszego rozdzia-

łu czytamy, że ludowi zostały przypo-
mniane poważne wydarzenia z góry 
Horeb, które głęboko i stale miały się 
wryć w ich serca. O dniu, w którym 
stanąłeś na Horebie przed Panem, two-
im Bogiem, kiedy to Pan rzekł do mnie: 
Zgromadź mi lud, a Ja obwieszczę im 
moje słowa – jest ciągle ważnym ce-
lem Bożym, aby wprowadzić Swój lud 
w bezpośredni, żywy związek z Jego 
odwiecznym Słowem – aby nauczyli 
bać się mnie przez wszystkie dni swego 
życia na ziemi i aby nauczali tego swo-
ich synów (w. 10).

Widzimy tutaj, jaki jest ścisły zwią-
zek pomiędzy słuchaniem Słowa Bo-
żego, a bojaźnią przed Bożym Imie-
niem. Jest to jedna z tych zasad, które 
się nigdy nie zmienią i które nigdy nie 
stracą swojej mocy i ważności. Słowo 
i Imię Boże, zawsze są ze sobą po-
wiązane a chrześcijanin, który miłuje 
Imię Boże, będzie czcił Słowo Boże 
i we wszystkim poddawał się pod jego 
święty autorytet.

Kto mnie nie miłuje, ten słów moich 
nie przestrzega (Jan 14,24). 

Kto mówi: Znam go, a przykazań 
jego nie zachowuje, kłamcą jest 
i prawdy w nim nie ma. Lecz kto za-
chowuje Słowo Jego, w tym prawdzi-
wie dopełniła się miłość Boża 
(1J 2,4-5). 

Każdy, kto naprawdę miłuje Boga, 
przyjmie Jego Słowo do serca, a jego 
święty wpływ tego Słowa będzie wi-
doczny w całym życiu, charakterze 
i zachowaniu. Bóg dał nam Swoje Sło-
wo, aby kierowało naszym zachowa-
niem i kształtowało nasz charakter. Je-
żeli Jego Słowo nie ma w nas tego prak-
tycznego skutku, wtedy jest to obłudą, 
gdy mówi się o miłości do Niego.

Godna uwagi jest także poważna od-
powiedzialność Izraela w stosunku do 
wychowywania dzieci. Izraelici mieli 
nie tylko „słuchać” i „nauczyć się”, lecz 
mieli przekazać dzieciom swoim to, 
czego się nauczyli. Rodzice ciągle mają 
tę odpowiedzialność – jeśli ją zanie-
dbują, Bóg nie pozostawi ich bez kary. 
Jaką wagę Bóg przykłada do tej sprawy, 
możemy wywnioskować ze słów, które 
wypowiedział o Abrahamie: Wybrałem 
go bowiem, aby nakazał synom swoim 
i domowi swemu po sobie strzec drogi 
Pana, aby zachowywali sprawiedliwość 
i prawo [tzn.: postępowali sprawiedli-
wie i uczciwie], tak iżby Pan mógł wy-

Rozdział 4 (cd.)
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pełnić względem Abrahama to, co o nim 
powiedział (1M 18,19).

Bóg zawsze miał upodobanie w ży-
ciu rodzinnym, które było prowadzone 
w Jego bojaźni i w pilnym wychowy-
waniu dzieci. On chce, aby dzieci były 
wychowywane według Jego świętego 
Słowa, w karności i w napomnieniu 
Pańskim (Ef 6,4). Dzieci nie mogą 
wzrastać w niewiedzy, bezmyślności 
i samowoli.

Czasami spotyka się dzieci chrze-
ścijańskich rodziców, które rosną 
w wielkiej niewiedzy o Boskich rze-
czach, w obojętności a nawet w jawnej 
niewierze. A jeśli rozmawia się z ich 
rodzicami, to oni odpowiadają: „Nie 
możemy zrobić z naszych dzieci chrze-
ścijan. Wychowywalibyśmy je tylko 
do tego, by byli jedynie zewnętrznymi 
chrześcijanami i obłudnikami. W nich 
musi odbyć się Boskie dzieło, a jeśli 
przyjdzie przez Boga wyznaczony czas, 
to On je już powoła, jeśli rzeczywiście 
należą do grona Jego wybranych. Jeśli 
nie, to wszelkie nasze działanie jest na 
próżno”.

Jakaż głupota! Jeśli rolnik myślał-
by w ten sposób, z pewnością nigdy 
nie uprawiałby swojego pola. Gdyż 
on także nie jest w stanie sprawić, by 
rozsiane nasiona wzeszły i przyniosły 
owoc. Każdy rozumny człowiek wie, 
że orka i siew muszą wyprzedzić żni-
wo i że największą głupotą jest oczeki-

wać żniwa, jeśli się przedtem nie orało 
i nie siało.

Tak samo jest z wychowaniem na-
szych dzieci. Prawdą jest, że Bóg jest 
nieograniczony. Także u naszych dzie-
ci nowonarodzenie musi odbyć się tak, 
jak u wszystkich innych. Nowonaro-
dzenie jest wyłącznie dziełem, które 
sprawia Duch Święty przez Słowo Boże. 
Lecz czy zmniejsza to wielką odpowie-
dzialność chrześcijańskich rodziców, 
aby wychowywali i pouczali swoje 
dzieci w wierności i z oddaniem już od 
pierwszych chwil ich życia? Na pewno 
nie. Biada tym rodzicom, którzy lekce-
ważą swoją odpowiedzialność w tym 
względzie. To prawda, że nie możemy 
sami uczynić chrześcijan z naszych 
dzieci, nie możemy też wychowywać 
ich na obłudników i „zewnętrznych” 
chrześcijan. Ale czy w ogóle jesteśmy 
zdolni, aby coś z nich uczynić? Nie, 
jesteśmy wzywani, abyśmy wypełnia-
li naszą powinność, a wszystko inne 
musimy pozostawić Bogu. Słowo Boże 
napomina nas, byśmy wychowywali 
nasze dzieci „w karności i w napo-
mnieniu Pańskim”.

Całe chrześcijańskie wychowywa-
nie dzieci można streścić w dwóch 
krótkich zdaniach: ufaj Bogu i wy-
chowuj twoje dzieci dla Boga. Byłoby 
lekkomyślnością mówić o pierwszej 
sprawie nie czyniąc drugiej, a czynić 
drugą sprawę bez pierwszej prowadzi-



18 „Uczcie się ode mnie”  2/2010

łoby do zakonności. Obydwie sprawy 
razem oznaczają zdrowe, praktyczne 
chrześcijaństwo. Szczególnym przy-
wilejem chrześcijańskich rodziców 
jest to, że z całą ufnością mogą polegać 
na Bogu. Ale powinni oni wiedzieć, 
że ten przywilej jest nierozerwalnie 
związany z odpowiedzialnością. Jeżeli 
chrześcijańscy rodzice mówią, że ufają 
Bogu i wierzą w zbawienie i przyszłe 
życie swoich dzieci, a zaniedbują przy 
tym ich duchowego wychowywania, 
to oszukują samych siebie.

Wyznaczanie pewnych reguł i za-
sad, według których mielibyśmy wy-
chować dzieci jest niemożliwe. Nie 
można wychowywać dzieci według 
pustych reguł. Poza tym, któż jest 
w stanie wyrazić w jakichś zasadach 
to, co zawarte jest w zdaniu: Napo-
minajcie i wychowujcie je w karności, 
dla Pana [lub.: wychowujcie je w kar-
ności i w napomnieniu Pańskim]. 
W tym słowie rzeczywiście mamy 
złotą wskazówkę, która zawiera 
wszystko. Prawdziwe chrześcijańskie 
wychowywanie rozpoczyna się już 
w pierwszych dniach życia dziecka. 
Ogólnie za mało myśli się o tym, jak 
szybko dzieci zaczynają obserwować 
otoczenie i jak bardzo są spostrze-
gawcze; szczególnie są także podatne 
na moralną atmosferę, jaka je otacza. 
Nasze dzieci naprawdę powinny żyć 
w atmosferze miłości i pokoju, czy-

stości i praktycznej sprawiedliwości. 
Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki 
nadzwyczajny wpływ na kształtowa-
nie ich charakteru ma atmosfera wza-
jemnej miłości i harmonii pomiedzy 
rodzicami, gdy zauważają, że odnoszą 
się oni jeden względem drugiego i do 
innych w uprzejmy i miły sposób, i że 
ciągle mają otwarte serce i rękę dla 
ubogich i chorych. Jakże negatywny 
wpływ wywierają na dziecku spojrze-
nia i głosy pełne gniewu, które poja-
wiają się pomiędzy ojcem a matką. 
Gdy dzień w dzień między nimi są 
kłótnie i spory, gdy ojciec sprzeciwia 
się matce, a matka poniża ojca – czyż 
dzieci mogą prawidłowo rozwijać się 
w takim otoczeniu?!

Zanim opuścimy ten ważny te-
mat, chcemy zwrócić jeszcze uwagę 
wszystkich chrześcijańskich rodzi-
ców na jeden aspekt, tj. konieczność 
wpajania naszym dzieciom obowiąz-
ku bezwarunkowego posłuszeństwa. 
Nie jesteśmy w stanie przecenić tej 
sprawy, gdyż dotyka ona porządku 
i powodzenia naszych rodzin i jest 
w bezpośrednim związku z uwielbie-
niem Boga i z urzeczywistnieniem tej 
prawdy – a to jest o wiele ważniejsze. 

Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom 
swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. 
I dalej: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzi-
com we wszystkim; albowiem Pan ma 
w tym upodobanie (Ef 6,1; Kol 3,20).
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Nie możemy lekceważyć tej zasa-
dy. Dziecko już od pierwszych chwil 
swojego życia musi nauczyć się posłu-
szeństwa. Musi poddać się autoryteto-
wi, który ustanowił Bóg – „we wszyst-
kim”, jak to podkreśla apostoł. Jeżeli 
tak nie będzie od początku, to okaże 
się, że później będzie to prawie nie-
możliwe. Jeśli rodzice raz poddadzą 
się woli dziecka, to samowola będzie 
wzrastać w strasznym tempie, a im 
bardziej będzie rosła, tym trudniej 
będzie ją przełamać. Dlatego chrze-
ścijańscy rodzice powinni z mocą 
i wytrwałością zachowywać swój au-
torytet. Równocześnie jednak powin-
ni obchodzić się z dziećmi w sposób 
łagodny i pełen miłości, gdyż przez 
takie postępowanie ich autorytet wca-
le nie dozna żadnego uszczerbku. Su-
rowość, nieczułość i szorstkie obejście 
nie przyniosą pożądanego skutku. Bóg 
dał rodzicom do ręki ster wychowa-
nia i „rózgę” autorytetu, ale świadczy 
to o nieporadności i słabości, gdy ro-
dzice nieustannie przyciągają cugle 
i używają rózgi. Jeżeli słyszymy, że ktoś 
ciągle mówi o swoim autorytecie, mo-
żemy założyć, że ta sprawa nie wygląda 
u niego najlepiej. Prawdziwej moralnej 
sile zawsze towarzyszy godność.

Niedobrze jest również, gdy rodzice 
ciągle przeciwstawiają się woli swych 
dzieci w sprawach małoistotnych. Tak 
reagując, złamie się jedynie ich uspo-

sobienie, ale nie ich wolę; a przecież 
opanowanie własnej woli jest celem 
każdego zdrowego wychowywania. 
Przypatrując się postępowaniu rodzi-
ców, dziecko powinno odnieść wraże-
nie, że pragną oni dla niego tylko jego 
dobra, a zabraniając i odmawiając mu 
czegoś nie chcą pozbawić go radości, 
ale czynią to dla jego dobra. Poza tym 
ważne jest, aby każdy członek rodziny 
nie tylko cieszył się swymi przywile-
jami, ale wypełniał również nałożone 
na niego obowiązki. Jeśli więc obo-
wiązkiem dziecka jest posłuszeństwo, 
to jego rodzice są odpowiedzialni za 
to, by dopilnować, aby dziecko ten 
obowiązek wypełniało – jeśli jest on 
zaniedbywany – cierpi z tego powo-
du cała rodzina. Nie ma większego 
ciężaru dla rodziców jak niegrzeczne 
i samowolne dziecko. Czasami w ta-
kich przypadkach można myśleć, że 
zostało ono źle wychowane. Z pewno-
ścią, dzieci bardzo różnią się tempe-
ramentem i usposobieniem. Są dzieci 
z bardzo silną wolą i trudno jest je 
utemperować. Lecz w żaden sposób 
nie zmniejsza to odpowiedzialności 
rodziców, aby wychowywać je w bez-
warunkowym posłuszeństwie. Jeżeli 
rodzice zwrócą się do Boga, On im 
podaruje potrzebną łaskę i siłę. Na-
wet owdowiała matka może z ufno-
ścią spoglądać na Boga, a On ją tak 
usposobi, aby mogła dalej wychowy-
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wać dzieci i prowadzić gospodarstwo 
domowe. W żadnych okolicznościach 
nie pozwólmy, aby nasz rodzicielski 
autorytet został zachwiany.

Jakże często rodzice dają zwieść 
się mylną delikatnością podpierając 
przez to samowolę swych dzieci, jest 
to jednak zasiewem dla ciała, którego 
żniwem będzie zguba. Jeśli samowolę 
dziecka traktuje się z pobłażliwością, 
nie jest to dowodem prawdziwej do 
niego miłości. Rozpieszczone i samo-
wolne dziecko jest nieszczęśliwe i spra-
wia problemy całemu otoczeniu. Dzie-
ci należy uczyć, aby myślały o innych 
i starały się o ich dobro i szczęście.

Aby utrzymać w rodzinie pokój 
i zgodę, należy przede wszystkim 
stosować zasadę, by wszyscy uważa-
li jedni drugich za wyższych od siebie 
(Flp 2,3). Jesteśmy odpowiedzialni 
nie tylko za nasze powodzenie, ale 
i tych, którzy nas otaczają. Gdybyśmy 
wszyscy o tym myśleli, nasze domy 
wyglądałyby inaczej. Każdy chrześci-
jański dom powinien być odzwiercie-
dleniem Bożego charakteru. Powinna 
w nim panować niebiańska atmosfera. 
Jak to jest możliwe? Po prostu przez 
to, że wszyscy będą naśladować Pana 
Jezusa i objawiać Jego usposobienie. 
On nigdy nie miał upodobania w so-
bie samym i nigdy nie szukał swego. 
On zawsze czynił to, co podobało 
się Ojcu. On przyszedł, aby służyć 

i obdarowywać. On chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkich opę-
tanych przez diabła (Dz 10,38). Tak 
zawsze postępował nasz Pan, łaskawy 
i miłujący, przyjaciel wszystkich tych, 
którzy mieli potrzeby, którzy byli słabi 
i zmartwieni. Gdyby wszyscy człon-
kowie wszystkich chrześcijańskich 
rodzin kierowali się tym doskonałym 
przykładem, siła prawdziwego chrze-
ścijaństwa byłaby okazywana w życiu 
osobistym i rodzinnym. Słowa: „ty 
i twój dom” zawierają zasadę, która cią-
gnie się przez Słowo Boże od początku 
do końca. Dla naszej pociechy i zachę-
ty zauważmy, iż za czasów patriarchów, 
zakonu i chrześcijaństwa, bogobojność 
osobista i ta okazywana w domach, po-
dobała się Bogu i przyczyniała się do 
uwielbienia Jego imienia.

Przejdźmy teraz do najbardziej 
konkretnego ostrzeżenia przed bał-
wochwalstwem, strasznym grzechem, 
do którego zdolny jest człowiek. Aby 
popełnić czyn bałwochwalczy, nieko-
niecznie trzeba się kłaniać przed rzeź-
bionym obrazem. Powinniśmy zatem 
poważnie przemyśleć słowa Czcigod-
nego Ustawodawcy. One są spisane 
dla naszego pouczenia.

Wtedy przystąpiliście i stanęliście 
u stóp góry – a góra ta płonęła ogniem 
aż do samego nieba [dosł.: aż do ser-
ca nieba], w ciemnościach, chmurach 
i mgle. I przemówił Pan do was z tego 
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ognia; (jak zupełnie inaczej przema-
wia On przez ewangelię Swojej łaski!) 
głos słów słyszeliście, lecz postaci żad-
nej nie widzieliście, był tylko sam głos 
(w. 11-12). 

Zwróćmy uwagę na słowa: lecz po-
staci żadnej nie widzieliście, był tylko 
sam głos. 

Wiara tedy jest ze słuchania, a słu-
chanie przez Słowo Chrystusowe [wł.: 
Boże] (Rzym. 10,17). 

I oznajmił wam swoje przymierze, 
które nakazał wam zachowywać: dzie-
sięć słów, które wypisał na dwóch ka-
miennych tablicach. Mnie zaś rozkazał 
Pan w tym czasie nauczyć was ustaw 
i praw, abyście je pełnili 

– główny temat całej Piątej Księgi 
Mojżeszowej, posłuszeństwo, poza 
ziemią i – na ziemi, do której zdążacie, 
aby ją wziąć w posiadanie (w. 13-14). 
Ostrzeżenie przed wszelkim bałwo-
chwalstwem podane zostało dlatego, 
że lud niczego nie widział. Bóg mu 
się nie ukazał. Nie przyjął On żadnej 
widocznej postaci, według której lud 
mógłby uczynić sobie Jego obraz. Dał 
mu jedynie swoje Słowo, Swoje świę-
te przykazania, które były zrozumiałe 
nawet dla dziecka. Lud zatem nie miał 
potrzeby czynić sobie obrazu Boga. 
Właśnie to było grzechem, przed któ-
rym tak usilnie byli ostrzegani. Zostali 
oni powołani, by słuchać głosu Boże-
go, a nie oglądać Jego postać – aby być 

posłusznym Jego przykazaniom, a nie 
czynić Jego podobizny. 

Zabobon polega na oddawaniu 
czci Bogu przez tworzenie i uwiel-
bianie Jego obrazu. Wiara natomiast 
przyjmuje Słowo Boże i w bogoboj-
ności jest posłuszna Jego świętym 
przykazaniom. Jeśli kto mnie miłuje, 
słowa mojego przestrzegać będzie (Jan 
14,23). Takie postępowanie wszystko 
upraszcza i wszystko czyni jasnym. 
Nie jesteśmy powołani do wysilania 
naszych zmysłów, aby wyobrazić so-
bie jaki jest Bóg, lecz mamy po prostu 
słuchać Jego Słowa i zachowywać Jego 
przykazania. Nasze pojęcie o Bogu 
może być oparte jedynie na Jego ob-
jawieniu. Boga nikt nigdy nie widział, 
lecz Jednorodzony Bóg [inne tłum.: 
Syn], który jest na łonie Ojca, objawił 
Go (Jan 1,18). 

Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności 
niech światłość zaświeci, rozświecił 
serca nasze, aby zajaśniało pozna-
nie chwały Bożej, która jest na obli-
czu Chrystusowym (2Kor 4,6).

Tak jak czytamy w liście do He-
brajczyków, Pan Jezus był odblaskiem 
chwały Bożej i odbiciem Jego istoty 
(Hbr 1,3). On mógł powiedzieć: Kto 
mnie widział, widział Ojca (J 14,9). 
Syn więc objawia Ojca, a wiemy coś 
o Synu tylko przez Słowo i Ducha 
Świętego. Wszelkie staranie umysłu 
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bądź fantazji, które zmierza do uczy-
nienia sobie jakiegokolwiek obrazu 
Boga bądź Chrystusa, jest bałwo-
chwalstwem. Pragnienie poznania 
Boga i Chrystusa inną drogą niż je-
dynie przez Pismo Święte, dopro-
wadzi tylko do działań mistycznych, 
ponadnaturalnych, a nawet więcej: 
oddajemy się w ręce diabła, który 
wprowadza nas w najbardziej mrocz-
ne i śmiertelne złudzenia.

Tak jak Izrael miał słuchać tylko 
„głosu” Bożego, również my jeste-
śmy zobowiązani to czynić i usilnie 
jesteśmy ostrzegani przed wszystkim, 
co chce nas od tego odciągnąć. Nie 
możemy w tej sprawie zważać na „na-
tchnienie” naszego ducha bądź opinie 
innych. Niczego innego nie powinni-
śmy słuchać, jak tylko Słowa Bożego. 
W nim mamy nieograniczoną pew-
ność, że możemy powiedzieć: Wiem, 
komu – nie tylko czemu – zawierzy-
łem, i pewien jestem tego, że On mocen 
jest zachować to, co mi powierzono, do 
owego dnia (2Tm 1,12).

Z wierszy 15-20 dowiadujemy się, 
że jeśliby Izrael zrobił sobie jakikol-
wiek obraz i kłaniał się przed nim – 
czekałoby go poniżenie i zniszczenie. 
Gdy jednak ten naród uczynił sobie 
złotego cielca, Pan rzekł do Mojżesza: 
Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się 
lud twój, który wyprowadziłeś z zie-
mi. Nie może być inaczej. Uwielbia-

jący zawsze jest na niższej pozycji od 
przedmiotu jego uwielbienia. Jeśli 
więc Izrael uwielbiał cielca, stał się 
tym samym niższy od nierozumnego 
zwierzęcia. 

Twój lud się sprzeniewierzył (...) 
Rychło zeszli z drogi, jaką im naka-
załem. Zrobili sobie cielca ulanego, 
oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę 
i mówili: To są bogowie twoi, Izra-
elu, którzy cię wyprowadzili z ziemi 
egipskiej (2M 32,7-8).

Ależ czy to wszystko jest również 
nauką dla nas? Czy chrześcijanie mogą 
też się czegoś nauczyć z tej historii ze 
złotym cielcem? Z pewnością! 

Cokolwiek bowiem przedtem napi-
sano (włącznie więc z 2M 32 i 5M 
4), dla naszego pouczenia napisano, 
abyśmy przez cierpliwość [lub: wy-
trwałość] i przez pociechę z Pism 
nadzieję mieli” (Rz 15,4). 

A jeśli zapytamy, czy w ogóle je-
steśmy skłonni popełnić tak straszny 
grzech bałwochwalstwa, to odpowiedź 
znajdziemy w 1Kor 10, gdzie apostoł 
Paweł używa tego smutnego przypad-
ku z góry Horeb, jako ostrzeżenia dla 
kościoła Bożego.

W pierwszych jedenastu wersetach 
1. Listu do Koryntian 10 jest nam wy-
raźnie pokazane, że nie ma żadnego 
grzechu, żadnej słabości, żadnego ro-
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dzaju moralnego zepsucia, w które nie 
moglibyśmy wpaść, gdyby moc Boża 
nas przed tym nie powstrzymywała. 
Jedynie w ochronie obecności Bożej 
jest nasze bezpieczeństwo. Wiemy, 
że Duch Boży nie ostrzega nas przed 
czymś, co nie stwarza dla nas niebez-
pieczeństwa. Słowo nie napominałoby 
nas: „Nie bądźcie też bałwochwalca-
mi”, gdybyśmy nie byli zdolni do bał-
wochwalstwa. Bałwochwalstwo przyj-
muje różnorodne postacie. Czytamy 
na przykład, że chciwość jest bałwo-
chwalstwem i że chciwy, skąpy czło-
wiek jest bałwochwalcą. Więc czło-
wiek, który chce posiadać więcej niż 
dał mu Bóg, jest bałwochwalcą. On 
rzeczywiście czyni się winnym grze-
chu Izraela przy górze Horeb. Dlatego 
apostoł mówi do Koryntian i w tym 
także do nas: Najmilsi moi, uciekaj-
cie od bałwochwalstwa! (1Kor 10,14). 
Czy to ostrzeżenie jest zbyteczne? Co 
oznaczają słowa kończące 1. List Jana: 
Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych 
bogów? Czyż one dobitnie nie mówią 
nam, że jesteśmy w niebezpieczeń-
stwie, aby wpaść w bałwochwalstwo? 
Niewątpliwie tak. Zawsze jesteśmy 
skłonni oddalić się od Pana i posta-
wić jakiś inny przedmiot uwielbienia 
obok Niego. A cóż to jest innego jeśli 
nie bałwochwalstwo? Cokolwiek wy-
pełnia nasze serce, jest bożkiem, czy 
to są przyjemności tego świata, czy to 

pieniądze, sława, władza itp. Dlatego 
nie na próżno Duch Święty tak często 
i dobitnie przed tym nas ostrzega.

Dalsze, bardzo godne uwagi miej-
sce znajdziemy w czwartym rozdzia-
le Listu do Galacjan, gdzie apostoł 
odnosi się do tych rzeczy. Galacjanie 
jako poganie służyli bożkom, lecz po-
tem nawrócili się przez ewangelię od 
bożków, aby służyć Bogu żywemu. 
Przez jakiś czas byli wierni. Gdy jed-
nak pojawili się niektórzy mężowie 
i nauczali, iż nie mogą zostać zbawie-
ni, jeżeli nie dadzą się obrzezać i nie 
będą przestrzegać zakonu, usłuchali 
ich i stali się niepewni. Co mówi teraz 
apostoł? Piętnuje ich zachowanie, jed-
noznacznie nazywając je bałwochwal-
stwem, powrotem do ciemności i mo-
ralnego zepsucia ich wcześniejszych 
dni, a to wszystko po czasie, gdy już 
usłyszeli i przyjęli ewangelię wolnej 
łaski w Chrystusie. 

Lecz dawniej, gdy nie znaliście 
Boga, służyliście tym, którzy z natu-
ry bogami nie są; teraz jednak, kie-
dy poznaliście Boga, a raczej, kiedy 
zostaliście przez Boga poznani, cze-
muż znowu zawracacie do słabych 
i nędznych żywiołów, którym po-
nownie, jak dawniej służyć chcecie? 
Zachowujecie dni i miesiące, i pory 
roku, i lata! Boję się, że może nada-
remnie mozoliłem się nad wami 
(Gal 4,8-11).
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Galacjanie nie wpadli z powrotem 
w pogańskie czczenie bożków. Praw-
dopodobnie z oburzeniem odrzucili-
by od siebie takie oskarżenie. Mimo to 
apostoł pyta ich: „(...) czemuż znowu 
zawracacie”? Czy to pytanie miałoby 
sens, jeśliby Galacjanie nie skłaniali 
się do bałwochwalstwa? A czego my 
uczymy się z tych wierszy? Po prostu 
tego, że ponowne wprowadzenie ob-
rzezania i zakonu, zachowywanie dni, 
miesięcy, pór roku i lat było niczym 
innym jak tylko bałwochwalstwem. 
Przestrzeganie „szczególnych dni”, 
tak jak czczenie fałszywych bogów, 
było odszczepieństwem od prawdzi-
wego Boga Żywego, od Jego Syna Je-
zusa Chrystusa, od Ducha Świętego 
i od wszystkich prawd, które tworzyły 
chrześcijaństwo.

Równie ważne są te sprawy dla 
wszystkich chrześcijan. Bóg pragnie 
obudzić serca i sumienia Swojego 
ludu, aby ten zbadał i sprawdził swo-
je stanowisko, swoje zwyczaje, swo-
je drogi i związki z innymi, i ocenił, 
w jakim stopniu zbliżył się do zborów 
w Galacji. Nadejdzie dzień, w którym 
tysiącom ludzi otworzą się oczy i zo-
baczą, ile warte są te rzeczy w oczach 
Bożych. Wtedy poznają to, czego dzi-
siaj nie chcą poznać, mianowicie, że 
najbardziej grubiański i ciemny ro-
dzaj pogaństwa kryje się pod „płasz-
czykiem” chrześcijaństwa, razem ze 

swoimi najbardziej wzniosłymi praw-
dami.

Mojżesz, sam przez Boga pouczony, 
bardzo ostrzega lud przed grzechem 
bałwochwalstwa. Nie zaniedbuje ni-
czego, przez co mógłby przemówić do 
ich serc. Napomina lud tak dobitnie, 
że nie mają oni żadnego usprawiedli-
wienia. Nie mogą powiedzieć, że nie 
zostali nakłaniani, by pozostali przy 
Panu. Pomyślmy na przykład o sło-
wach: Lecz was zabrał Pan i wyprowa-
dził z żelaznego pieca, z Egiptu, abyście 
byli mu jego własnym ludem [dosł.: 
stali się jego ludem dziedzicznym], 
jak to jest dzisiaj (w. 20).

Pan wyprowadził ich w Swojej nie-
skończonej łasce z kraju ciemności 
i przyprowadził ich jako wybawiony 
i uwolniony lud do Siebie Samego, 
aby byli mu ludem dziedzicznym po-
nad wszystkimi narodami ziemskimi, 
przedmiotem Jego szczególnej radości 
i rozkoszy. Czy mogliby teraz odwró-
cić się od takiego Boga, zerwać Jego 
przymierze i przykazania? Ach, nie-
stety to uczynili! Zrobili złotego cielca 
i rzekli: „To są bogowie twoi, Izraelu, 
którzy cię wyprowadzili z ziemi egip-
skiej”.

A czy my jesteśmy lepsi od Izraeli-
tów? Mamy wprawdzie lepsze pozna-
nie i większe przywileje, ale przecież 
jesteśmy z tej samej „gliny”, mamy 
takie same skłonności i predyspo-
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zycje. Nasze bałwochwalstwo może 
objawiać się w innej formie; ale bał-
wochwalstwo jest bałwochwalstwem, 
nieważne, jak ono wygląda i jak się 
nazywa. Im większe są nasze przywi-
leje, tym większa jest również nasza 
odpowiedzialność za grzech. Możemy 
się dziwić, że naród był tak głupi, żeby 
uczynić cielca i tańczyć wokół niego 
z radością. Ale nie zapominajmy, że 
ich głupota jest dla nas ostrzeżeniem, 
gdyż pomimo naszego poznania, 
mimo wszystkich naszych przywi-
lejów potrzebujemy być ostrzegani 
przed bożkami. Jeśli całe nasze serce 
będzie wypełnione Chrystusem, wte-
dy nie będzie w nim miejsca na bożki. 
Oddalanie się od naszego drogiego 
Zbawcy i Pasterza może wyzwolić w 
nas skłonności do popełniania tych 
samych smutnych czynów. Światło, 
poznanie, duchowe przywileje i ko-
ścielne stanowiska nie dają w tym 
żadnej gwarancji.

Tylko pewność wiary, że Chrystus 
mieszka w naszych sercach, może 
utrzymać naszą pewność i szczęśli-
wość. Trwajmy w Nim, a zły nie bę-
dzie mógł nas zwieść (1. Jana 5,18). 
Jeśli jednak ta osobista społeczność 
będzie przerwana, wtedy będziemy 
wystawieni na pokusy szatana i pożą-
dliwości naszego ciała. Nie było bar-
dziej uprzywilejowanego i błogosła-
wionego ludu jak Izrael przy Horebie, 

ani takiego, który by przewinił więcej 
niż Izrael, gdy skłonił się przed zło-
tym cielcem.

W 21. i 22. wierszu tego rozdziału 
Mojżesz przypomina ludowi po raz 
trzeci swój osobisty grzech i jego skut-
ki. Jak rozważyliśmy, mówił o tym już 
w pierwszym i trzecim rozdziale, a te-
raz mówi: 

Na mnie zaś rozgniewał się Pan 
z powodu was i przysiągł, że nie 
przekroczę Jordanu i nie wejdę do 
tej pięknej [wł.: dobrej] ziemi, którą 
Pan, twój Bóg, daje tobie na wła-
sność [wł.: tobie w dziedzictwo]. Ja 
bowiem umrę w tej ziemi, nie prze-
kroczę Jordanu, wy zaś przekroczy-
cie go i weźmiecie w posiadanie tę 
piękną [wł.: dobrą] ziemię”.

Dlaczego Mojżesz mówi trzy razy 
o tej samej sprawie? Dlaczego za każ-
dym razem wspomina, że Pan gniewał 
się na niego z powodu ludu? Z pewno-
ścią nie było zamiarem Mojżesza, aby 
lud obarczyć winą. Raczej wydaje się, 
że pragnął nadać swoim słowom więk-
szą moc i powagę. Jeśli Pan gniewał się 
na takiego męża jak Mojżesz i z powo-
du paru nierozważnych słów u wód 
Meriba nie pozwolił mu wejść do zie-
mi obiecanej – chociaż gorąco tego 
pragnął – o ileż bardziej więc było ko-
nieczne, aby oni czuwali! Niewątpliwie 
jest to błogosławiony przywilej, mieć 
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z Bogiem dobre relacje, ale równocze-
śnie jest to poważna odpowiedzialność. 
Mojżesz jest tego przykładem.

Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli 
o przymierzu Pana, waszego Boga, 
które zawarł z wami, i nie spo-
rządzali sobie żadnej podobizny 
rzeźbionej, jak ci to nakazał Pan, 
twój Bóg. Gdyż Pan, twój Bóg, jest 
ogniem trawiącym. On jest Bogiem 
zazdrosnym! (w. 23-24).

Jakże poważnie przemawiają te sło-
wa do nas! Nie starajmy się osłabiać 
świętości Bożej przez błędne pojęcie 
łaski i łagodzić poważne napomnienia 
Słowa, mówiąc: „Bóg jest trawiącym 
ogniem dla świata”. Bez wątpienia, 
kiedyś takim dla nich będzie, dzisiaj 
jednak działa z nim jeszcze w łasce 
i cierpliwości. Apostoł Piotr mówi 
nam: Nadszedł bowiem czas, aby się 
rozpoczął sąd od domu Bożego; a je-
śli zaczyna się od nas, to jakiż koniec 
czeka tych, którzy nie wierzą ewangelii 
Bożej? (1P 4,17). Dalej czytamy w Hbr 
12,29: Albowiem Bóg nasz jest ogniem 
trawiącym. Nie jest tu powiedziane, 
jaki Bóg kiedyś będzie wobec świata, 
lecz jaki teraz jest dla nas.

Nasz Bóg jest ogniem trawiącym, 
Bogiem zazdrosnym w tym celu, by 
usunąć zło, które jest w nas i w naszym 
życiu. Nie może tolerować niczego, co 
pomniejsza Jego świętość i co prze-
szkadza naszemu szczęściu i trwałe-

mu błogosławieństwu. Jako „Święty 
Ojciec” postępuje z nami tak, jak to 
jest godne Jego samego. Bóg w dzi-
siejszym czasie pozwala światu kro-
czyć swoimi drogami i oficjalnie nim 
się nie zajmuje, lecz sądzi Swój Dom, 
ćwiczy Swoje dzieci, aby bardziej od-
powiadali Jego myślom i objawiali 
Jego charakter. Czy nie jest to dla nas 
przywilejem? Tak, jest to przywilej, 
który jest utwierdzony w nieskończo-
nej łasce naszego Boga. On zajmuje 
się nami i interesuje się wszystkim, co 
nas dotyczy. On sam zajmuje się na-
szymi słabościami, błędami i grzecha-
mi, aby nas od nich uwolnić,  byśmy 
mogli uczestniczyć w Jego świętości.

Początek dwunastego rozdziału Li-
stu do Hebrajczyków zajmuje się tym 
tematem w bardzo zrozumiały sposób 
(Hbr 12,5-11).

Karcenie Pana możemy przyj-
mować w trojaki sposób: Możemy 
go „lekceważyć”, uważać je jak coś 
nieprzyjemnego/ jak to czyni wielu 
z nas/.  Przez takie nastawienie mo-
żemy nie zauważyć działania Bożej 
ręki. Po drugie: możemy „upaść na 
duchu”, odbierać karcenie jako nie-
znośne i coś, co przekracza nasze siły. 
Wtedy nie widzimy łaskawych za-
miarów naszego Ojca, który pragnie, 
byśmy uczestniczyli w Jego świętości. 
Po trzecie: możemy „zostać przez nie 
wyćwiczeni”. Jest to środek ku temu, 
by potem żąć „błogi owoc sprawiedli-
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wości”. Nie powinniśmy „lekceważyć” 
niczego, w czym możemy widzieć spo-
soby postępowania Boga względem 
nas. Nie musimy „upadać na duchu” 
w ćwiczeniu, w którym rozpoznajemy 
miłujące serce Ojca. 

On nigdy nie dopuści, byśmy byli 
ćwiczeni ponad nasze siły, ale w do-
świadczeniu pokaże wyjście, abyśmy 
je mogli znieść. On łaskawie tłumaczy 
nam cel swojego karcenia i zapewnia 
nas, że każdy cios Jego rózgi jest do-
wodem Jego miłości i bezpośrednią 
odpowiedzią modlitwy Chrystusa 
z Ewangelii Jana 17,11. W Tym wier-
szu Pan powierza nas opiece „Świę-
tego Ojca”, abyśmy zostali zachowani 
w tym Imieniu.

Możemy więc „kapitulować” przed 
karceniem Bożym, zaakceptować je, 
bądź rozradować się z niego. Te trzy 
nastawienia możemy przyjąć. Tam, 
gdzie zostało złamane własne „ego” 
nastąpiła prawdziwa „kapitulacja”. 
Jeśli znamy cel Bożego karcenia, po-
zostaje nam tylko się z nim zgodzić. 
Jeżeli jednak istnieje prawdziwa przy-
chylność do Ojca, wówczas nasze 
serce wypełnia radość. Wtedy też ra-
dośnie kroczymy dalszą drogą i zbie-
ramy błogi owoc sprawiedliwości ku 
chwale Tego, który w Swojej niezgłę-
bionej miłości troszczy się o nas.

Ten, kto rozumie te zależności, 
czerpie z nich siłę w ćwiczeniach i do-
świadczeniach. Jesteśmy w ręku Boga, 

którego miłość jest nieskończona, 
którego mądrość jest bezbłędna, moc 
nieograniczona a środki do pomocy 
w stosownej porze niewyczerpane. 
Dlaczego więc w ogóle kiedykolwiek 
mielibyśmy być przygnębieni? Jeśli 
nas smaga, to dlatego, że nas miłuje 
i szuka tego, co dla nas jest najlepsze. 
Możemy uważać karcenie jako ciężkie 
i gorzkie, bądź zastanawiać się, dla-
czego miłość nakłada na kogoś takie 
cierpienia. Ale myślmy raczej o tym, 
że miłość Boża jest mądra i wierna, 
a choroby i smutki zsyła na nas dla 
naszej korzyści i błogosławieństwa.
Bardzo często niewłaściwie interpre-
tujemy miłość. Dlaczego na przykład 
rodzice pozwalają na podanie swemu 
dziecku bolesnego zastrzyku w cza-
sie choroby? Oni dobrze wiedzą, że 
jest to konieczne, chociaż dla dziecka 
jest to nieprzyjemne i bolesne. Gdyby 
dziecko potrafiło odczytać myśli ojca 
i matki, wtedy ból związany z przy-
jęciem tego zastrzyku z pewnością 
byłby o wiele mniejszy. Tak samo jest 
w przypadku akceptacji naszego wy-
chowywania ze strony Ojca. Gdyby-
śmy zawsze o tym myśleli, z łatwością 
znieślibyśmy wszystko, co On na nas 
wkłada. Jeśli widzimy jakieś dziecko 
Boże, bądź jakiegoś wiernego sługę 
Pana cierpiących latami z powodu 
ciężkich chorób, zadajemy pytanie 
– dlaczego? Być może także chory 
pyta: „Dlaczego muszę tak cierpieć? 
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Czyż taka może być miłość? Czy to 
jest pełna miłości opieka Ojca?” Lecz 
wiara wtedy odpowiada: „Tak, to 
wszystko jest miłością. Ja wiem, że te 
przemijające cierpienia obdarowują 
mnie wiecznym błogosławieństwem. 
Wiem, że Boska miłość szuka tylko 
tego, co dla mnie najlepsze”. 

Gdy zauważymy we wszystkim mi-
łującą rękę naszego Boga i ślady Jego 
wierności i opieki, będziemy w stanie 
przezwyciężyć utrapienia i uwielbić 
Boga. 

W pozostałych wierszach naszego 
rozdziału, ten wierny sługa z miłością 
zwraca się do sumień swoich słucha-
czy i przedstawia im konieczność 
bezwarunkowego posłuszeństwa. Jeśli 
przypomina im żelazny piec Egiptu, 
z którego Pan wybawił ich w Swojej 
łasce, jeśli zatrzymuje się przy po-
tężnych znakach i cudach, które Bóg 
uczynił, jeśli kieruje ich wzrok na 
chwałę ziemi, do której mieli wejść, 
jeśli w końcu opisuje cudowne Boże 
prowadzenie w czasie podróży pu-
stynnej, to dzieje się to wszystko tylko 
w tym celu, aby uzasadnić prawa Pana 
do ich posłuszeństwa. Opis przeszło-
ści, teraźniejszości i przyszłości miał 
służyć do tego, by spowodować w ich 
sercach całkowite oddanie się swemu 
Zbawicielowi. Oni naprawdę mieli 
wszelki powód do posłuszeństwa. Ta-
kie spojrzenie na ich historię, od po-
czątku do końca, rzeczywiście mogło 

nadać tym napomnieniom i ostrzeże-
niom przekonywującą moc.

Szczególnie poważne są wiersze 23-
28. Niebo i ziemia wzywane są jako 
świadkowie. Jednakże Izraelici bar-
dzo szybko o wszystkim całkowicie 
zapomnieli! Dokładnie też wypełniły 
się zapowiedziane sądy nad ludem. 
Niech Bogu będą dzięki, że jest jesz-
cze jaśniejsza strona tego ciemnego 
obrazu i Mojżesz usilnie stara się, aby 
przedstawić ją ludowi, gdy mówi:

I będziecie tam szukać Pana, swego 
Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz 
go szukał całym swoim sercem i całą 
swoją duszą. 

Jakaż łaska! 

Gdy znajdziesz się w niedoli – to 
jest czas, w którym poznajemy kim 
jest Bóg – „i spotka cię to wszystko 
u kresu dni, nawrócisz się [lep.: za-
wrócisz] do Pana, swego Boga, i bę-
dziesz słuchał głosu jego, gdyż Pan, 
twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, 
nie opuści cię ani cię nie zniszczy 
i nie zapomni o przymierzu z ojca-
mi twoimi, które im zaprzysiągł 
(w. 29-31).

Bóg pozwala nam tutaj spojrzeć 
w przyszłość Izraela. Pokazuje ich 
odejście od Niego i następujące po 
tym rozproszenie między narodami, 
koniec ich politycznej samodzielności 
oraz utrata ich narodowego znacze-
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nia. Lecz jest coś, co jest ponad tymi 
błędami i grzechami, ponad zepsu-
ciem i sądem. Gdy spojrzymy na ko-
niec smutnej historii Izraela, widzimy 
dzisiaj znów łaskę, dobroć i wierność 
Pana, Boga ich ojców. Możemy pa-
trzeć na Boże drogi ze swoim ziem-
skim ludem z dwóch stron: ze strony 
historycznej i strony proroczej. Histo-
ria pokazuje całkowity upadek tego 
narodu, proroctwo natomiast rozwi-
ja wspaniałe odnowienie. Przeszłość 
Izraela jest ciemna i smutna z powo-
du zachowania człowieka. Ta historia 
wyraźnie pokazuje, czym jest czło-
wiek. Proroctwa z kolei pokazują nam 
działanie Boże. Jeśli te dwa aspekty 
będziemy mieli na uwadze, zrozumie-
my historię tego narodu.

Zwróćmy teraz uwagę, jak trafnie 
przedstawiona jest przeszłość Izraela 
w tych kilku słowach: Gdy zrodzisz 
synów i wnuki i usadowicie się na tej 
ziemi, lecz popełnicie grzech, sporzą-
dzając sobie podobiznę rzeźbioną ja-
kiegokolwiek kształtu, i uczynicie to, co 
jest złe w oczach Pana, waszego Boga, 
pobudzając go do gniewu (...) (w. 25). 
Tutaj w jednym zdaniu ujęta jest cała 
historia Izraela. Oni uczynili to, co 
jest złe w oczach Pana, ich Boga, po-
budzając go do gniewu. To jedno sło-
wo „złe” zawiera wszystko, począwszy 
od złotego cielca przy górze Horeb aż 
do krzyża Golgoty. Jak okrutnie wy-
pełniło się przekleństwo Pana! Izrael 

jest trwałym pomnikiem niezmien-
nej prawdy Bożej. Nie przeminęła ani 
jedna kreseczka z tego, co Bóg do nich 
powiedział. Lud został wypędzony 
z ziemi, do której niegdyś przeprawili 
się przez Jordan, aby ją wziąć w po-
siadanie. Ich dni nie zostały przedłu-
żone, lecz ucięte. Pan ich „rozproszył 
między ludami” i pozostali „tylko nie-
liczną garstką wśród narodów”, wśród 
których Pan ich postawił.

Nastąpiło dokładne wypełnienie 
proroctwa. Przeszłość i teraźniejszość 
Izraela jednoznacznie potwierdza 
prawdę Słowa Bożego. A jeśli tak się 
stało w stosunku do przeszłości i teraź-
niejszości, to czy inna zasada miałaby 
obowiązywać na przyszłość Izraela? 
Zarówno biblijna historia jak i biblijne 
proroctwa zostały dane przez tego sa-
mego Ducha. Tak, jak historia Izraela 
opowiada nam o jego grzechu i roz-
proszeniu, tak prorocy przepowiadają 
o pokucie i odnowieniu ludu. Tak, jak 
niezaprzeczalne jest, że Izrael wte-
dy zgrzeszył i teraz jest rozproszony, 
tak samo pewne jest, że w przyszłości 
będzie pokutował i zostanie „odno-
wiony”. Poza Jonaszem, który miał za-
danie tylko wobec narodów, wszyscy 
prorocy od Izajasza aż do Malachiasza 
przepowiedzieli wspaniałą przyszłość 
ludu izraelskiego. Zwróćmy szczegól-
ną uwagę na ostatnie rozdziały proro-
ka Izajasza. Tam znajdujemy bardzo 
dokładny opis tego, co apostoł Paweł 
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wyraża słowami: I w ten sposób będzie 
zbawiony cały Izrael. Również nauka 
Nowego Testamentu jest całkowicie 
zgodna z wypowiedziami proroków. 
Jeżeli ktoś wątpi w prawdę o odno-
wieniu Izraela w ziemi palestyńskiej 
i w jego przyszłe błogosławieństwo 
pod rządami Mesjasza, ten podważa 
świadectwo apostołów i proroków, 
którzy mówili i pisali pod natchnie-
niem Ducha Świętego.

Czy prawdziwy chrześcijanin mógł-
by wątpić w tak wyraźną prawdę? Tak, 
coś takiego się zdarza. Często Boże 
obietnice dane starotestamentowym 
przodkom odnoszą się do Kościoła. 
Lecz nie można ich przypisać komu 
innemu, jak tylko tym, którym zo-
stały dane. Możemy się cieszyć z tych 
obietnic i również czerpać z nich po-
krzepienie i pocieszenie. Ale to jest 
coś innego niż zastosowanie proroctw 
i obietnic na Kościół lub wierzących 
czasu nowotestamentowego. Są to 
proroctwa i obietnice, które według 
jednoznacznych pouczeń Pisma od-
noszą się tylko do Izraela, potomstwa 
Abrahama według ciała.

Przeniesienie ich na Kościół jest 
przeciwne Bożym planom. Chociaż 
większość chrześcijan zna słowa apo-
stoła z Listu do Rzymian 11, jednak są 
one mało rozumiane. Mówiąc o drze-
wie oliwnym Paweł mówi: „Ale i oni, 
jeżeli nie będą trwali w niewierze, zo-
staną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc 

wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli 
ty, odcięty z dzikiego z natury drze-
wa oliwnego, zostałeś wszczepiony 
wbrew naturze w szlachetne drzewo 
oliwne, o ileż pewniej zostaną wszcze-
pieni w swoje drzewo oliwne ci, któ-
rzy z natury do niego należą. A żeby-
ście nie mieli zbyt wysokiego o sobie 
mniemania, chcę wam, bracia, odsło-
nić tę tajemnicę: zatwardziałość przy-
szła na część Izraela aż do czasu, gdy 
poganie w pełni wejdą1, i w ten sposób 
będzie zbawiony cały Izrael, jak napi-
sano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel 
i odwróci bezbożność od Jakuba. A to 
będzie przymierze moje z nimi, gdy 
zgładzę grzechy ich. Co do ewange-
lii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla 
waszego dobra, lecz co do wybrania, 
są umiłowanymi ze względu na pra-
ojców. Nieodwołalne są bowiem dary 
i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście 
niegdyś nieposłuszni Bogu [lepiej: i wy 
niegdyś nie wierzyliście Bogu], a teraz 
dostąpiliście miłosierdzia z powodu 

1 Chcemy jeszcze zwrócić uwagę na róż-
nicę między „pełnią pogan” w Rz 11 
a „pełnią czasu pogan” z Łk 21,24. Peł-
nia pogan to są ci, którzy obecnie zbie-
rani, dodawani są do kościoła. Wyraz 
„czasy pogan” natomiast oznacza su-
premację, władzę pogan, która zaczęła 
się Nebukadnesarem i trwać będzie aż 
do czasu, gdy kamień, „oderwany bez 
udziału rąk” rozbije z wielką mocą „ol-
brzymi posąg” (por. Dn 2).
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ich nieposłuszeństwa [lepiej: niewia-
ry], tak i oni teraz, gdy wy dostępuje-
cie miłosierdzia, stali się nieposłuszni 
[lepiej: w to nie uwierzyli], ażeby i oni 
teraz miłosierdzia dostąpili [wł.: aże-
by i oni miłosierdzia dostąpili; nie ma 
tu słowa ,teraz’; zostało dodane przez 
tłumaczy]”. To znaczy, że nie zostaną 
ułaskawieni z powodu zakonu lub cie-
lesnego pochodzenia, lecz po prostu 
dlatego, że taka jest nieograniczona 
łaska. Zostaną więc ułaskawieni tak 
samo jak poganie. Albowiem Bóg pod-
dał wszystkich w niewolę nieposłuszeń-
stwa [lepiej: Bóg zamknął wszystkich 
w niewiarę], aby się nad wszystkimi 
zmiłować (Rz 11,23-32).

Tutaj kończy się część listu, w któ-
rym apostoł przekazał Boskie tajem-
nice dotyczące Izraela. Przeogromne 
uczucia swojego serca wyraża wspa-
niałymi słowami: O głębokości bo-
gactwa i mądrości, i poznania Boga! 
Jakże niezbadane są wyroki jego i nie 
wyśledzone drogi jego! Bo któż poznał 
myśl Pana? Albo któż był doradcą jego? 
Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to 
otrzymać odpłatę? Albowiem z niego, 
jako źródła, „i przez niego”, jako ka-
nału, „i ku niemu”, jako przedmiocie, 
jest wszystko; jemu niech będzie chwa-
ła na wieki. Amen (Rz 11,33-36).

Ten fragment, jak i całe Pismo 
Święte, jest całkowicie zgodne z po-
uczeniami czwartego rozdziału naszej 
Piątej Księgi Mojżeszowej. Dzisiejszy 

stan Izraela jest następstwem jego 
niewiary, lecz jego przyszła chwała 
będzie owocem bogatej, nieograni-
czonej łaski Bożej.

W następnych wierszach czwartego 
rozdziału (31-36) przedstawiony jest 
cel Bożego postępowania z Izraelem. 
Ten naród miał poznać, że Pan jest je-
dynym prawdziwym i żywym Bogiem 
i że nikogo nie mogło być oprócz 
Niego. Pragnieniem Bożym jest, aby 
Izrael był dla Niego świadectwem na 
ziemi. Tak z pewnością kiedyś jeszcze 
będzie. Nic nie może Bogu przeszko-
dzić w tym, aby wypełniły się Jego 
postanowienia. Jego przymierze jest 
mocne na wieki. Izrael będzie w przy-
szłości błogosławionym i skutecznym 
świadectwem na ziemi i kanałem ob-
fitych błogosławieństw dla narodów. 
Pan w tym względzie dał Swoje Słowo 
jako rękojmię i żadna moc na niebie 
i na ziemi nie może Mu przeszkodzić, 
aby wypełnił wszystko, co przepowie-
dział. Jego chwała jest ściśle związana 
z przyszłym błogosławieństwem Izra-
ela. Gdyby cośkolwiek z tego, co prze-
powiedział się nie wypełniło byłby 
znieważony, a dla Jego nieprzyjaciół 
byłaby to okazją, aby Mu bluźnić.

W tym rozdziale jest jeszcze inna 
bardzo interesująca prawda. Nie tylko 
chwała Pana jest powiązana z odno-
wieniem i błogosławieństwem ludu 
izraelskiego, lecz również Jego miłość, 
co można zobaczyć w następujących 
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słowach: A ponieważ umiłował twoich 
ojców i wybrał po nich ich potomstwo, 
więc osobiście [dosł.: swoim obliczem] 
wyprowadził cię wielką swoją mocą 
z Egiptu, aby wypędzić przed tobą na-
rody większe i mocniejsze od ciebie, 
a ciebie zaprowadzić do ich ziemi i dać 
ci ją w posiadanie, jak to jest dzisiaj 
(w. 37-38).

Tak więc prawda Słowa Bożego, 
chwała Jego imienia i Jego miłość jest 
czynna w Jego postępowaniu z potom-
stwem Abrahama. Chociaż Izrael zła-
mał Jego zakon, wzgardził Jego łaską, 
odrzucił Jego proroków, ukrzyżował 
Jego Syna i sprzeciwiał się Jego Du-
chowi, został wypędzony z Kanaanu, 
jest rozproszony po całej ziemi i musi 
przejść przez dotychczas niezaistniałe 
utrapienia, to jednak Bóg Abrahama, 
Izaaka i Jakuba uwielbi Swoje imię 
w przyszłej historii Swojego ziemskie-
go ludu. On także wypełni Swoje Sło-
wo i objawi Swoją niezmienną miłość.

Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to 
sobie do serca, że Pan jest Bogiem 
na niebie w górze i na ziemi w dole, 
nie ma innego! Przestrzegaj zatem 
ustaw jego i przykazań, które ja to-
bie dziś nakazuję, aby dobrze było 
tobie i twoim synom po tobie i abyś 
długo żył na ziemi, którą Pan, twój 
Bóg, daje ci po wszystkie dni 
(w. 39-40).

Widzimy tutaj, że Boże wymaga-
nia dotyczące posłuszeństwa ich serc 
opierają się na tym, w jaki sposób Bóg 
objawił się swemu ludowi. Oni byli 
zobowiązani być posłusznymi, mimo 
wszystkich sprzeciwiających się myśli, 
które mogły powstać w ich sercu. Ten 
Bóg, który wyprowadził ich z Egip-
tu mocną ręką i z podniesionym ra-
mieniem, i który utorował im drogę 
przez fale Morza Czerwonego, który 
posłał im chleb z nieba i wydobył dla 
nich wodę ze skały (wszystko po to, 
by uwielbić Swoje imię i dlatego, że 
miłował ich ojców), ten Bóg z pew-
nością miał prawo wymagać, aby 
z całego serca byli Mu posłuszni. Tym 
bardziej dotyczy to również i nas! Za-
wsze myślmy o tym, że nie należymy 
do siebie, lecz zostaliśmy wykupieni 
drogą krwią Chrystusa. Czy dążymy 
do tego, aby żyć dla Niego? Czy uwiel-
bienie dla Niego jest najważniejszym 
celem naszych serc? Czy Jego miłość 
jest tym, co nas motywuje? Albo może 
żyjemy dla siebie? Dążymy do tego, by 
w tym świecie, który odrzucił i ukrzy-
żował naszego Pana i Zbawiciela osią-
gnąć jak najwięcej? Czy tylko dążymy 
do tego, aby zarabiać pieniądze? Miłu-
jemy pieniądze z powodu tego, czym 
są i z powodu rzeczy, które możemy 
za nie kupić? Czy pieniądze decydują 
o naszym postępowaniu? Być może 
staramy się, aby mieć szanowane sta-
nowisko w tym świecie, dla nas lub 
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naszych dzieci? Z wszelką powagą 
sprawdźmy nasze serca w obecności 
Bożej i w świetle Jego prawdy, jakie 
są nasze cele, co w naszym życiu jest 
ważne, co decyduje o naszym postę-
powaniu, do czego jesteśmy przywią-
zani i czego pragną nasze serca.

Są to pytania badające nasze ser-
ca. Nie unikajmy odpowiedzi na 
nie. Chciejmy odpowiedzieć na nie 
w świetle „sądowej stolicy Chrystuso-
wej”. Nasz czas został nam darowany 
przez kogoś, który przedstawia ludzi 
i ich problemy tak, jak one rzeczywi-
ście wyglądają.

Drugi List do Tymoteusza nakreśla 
bardzo ciemny obraz stanu wyznanio-
wego chrześcijaństwa w naszym cza-
sie. Tak, jak w 1. Tym. 4 spotykamy 
się z zabobonem, tak tutaj zauważamy 
jaskrawą postać niewiary. Obydwa 
elementy są dzisiaj wokół nas wi-
doczne, ale niewiara będzie wkrótce 
dominować, gdyż w straszny sposób 
jest jej coraz więcej. Dzisiaj nawet 
chrześcijańscy nauczyciele nie boją 
się atakować fundamentów chrześci-
jaństwa. Niektórzy są nawet zuchwa-
li do tego stopnia, że powątpiewają 
w autentyczność Pięciu Ksiąg Moj-
żeszowych i w tym całej Biblii, gdyż 
z całą pewnością, jeśli Pięcioksiąg nie 
jest natchniony, wtedy przewraca się 
cała „budowla” Pisma Świętego. Pi-
sma Mojżesza są tak ściśle związane 
z pozostałymi częściami Boskiej Księ-

gi, że jeśli ktoś je znieważa, wszystko 
traci wartość. Jeżeli Mojżesz, sługa 
Boży, nie był natchniony przez Ducha 
Świętego, aby napisać pierwsze pięć 
ksiąg Biblii, wtedy nie mamy funda-
mentu naszej wiary. Wszelki Boski 
autorytet znika i nie mamy niczego, 
na czym moglibyśmy budować. Fila-
ry chrześcijaństwa są wtedy zburzone, 
a nasza droga prowadzi do bezna-
dziejnej gmatwaniny, w sam środek 
sprzeciwiających się zdań niewierzą-
cych uczonych, którzy przeczą ich 
natchnieniu.

Czy to wydaje Ci się zbyt skrajne, 
mój czytelniku? Czy myślisz, że moż-
na wierzyć tym, którzy przeczą na-
tchnieniu Pięciu Ksiąg Mojżeszowych 
i równocześnie trzymać się Boskiego 
natchnienia Psalmów, proroków i No-
wego Testamentu? Pan Jezus powie-
dział do żydów: 

Nie myślcie, że Ja was będę oskarżał 
przed Ojcem; oskarża was Mojżesz, 
w którym wy złożyliście nadzieję. 
Gdybyście bowiem wierzyli Mojże-
szowi, wierzylibyście i mnie. O mnie 
bowiem on napisał. A jeśli jego pi-
smom nie wierzycie, jakże uwierzy-
cie moim słowom? (Jan 5,45-47).

Jak dobitne są te słowa! Kto nie wie-
rzy w Pisma Mojżeszowe, ten również 
nie wierzy w Słowo Chrystusa i zatem 
nie może mieć wiary pochodzącej od 
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Boga. Ktoś taki wcale nie jest chrze-
ścijaninem.

Lecz istnieją jeszcze inne miejsca, 
które wyraźnie udowadniają Boskie 
natchnienie tych pięciu ksiąg. My-
ślę o miejscu, gdy zmartwychwstały 
Zbawiciel napomina dwóch uczniów 
w drodze do Emaus: O głupi [lepiej: 
nierozumni] i gnuśnego serca, by 
uwierzyć we wszystko, co powiedzieli 
prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego 
wycierpieć, by wejść do swojej chwa-
ły? I począwszy od Mojżesza poprzez 
wszystkich proroków wykładał im, co 
o nim było napisane we wszystkich Pi-
smach. 

A do jedenastu i tych, którzy byli 
wtedy przy Nim, rzekł: 

To są moje słowa, które mówiłem 
do was, będąc jeszcze z wami, że się 
musi spełnić wszystko, co jest napisane 
o mnie w zakonie Mojżesza i u proro-
ków, i w Psalmach (Łk 24,25-27.44).

Widzimy więc, że Pan Jezus w jed-
noznaczny sposób uznaje zakon jako 
część całego natchnionego kanonu 
i tak mocno łączy go z wszystkimi in-
nymi częściami Boskiej Księgi, że jest 
niemożliwe, by wątpić w autentycz-
ność jednej części bez równoczesnego 
przeczenia natchnieniu całości. Jeśli 
Mojżesz już nie jest godny zaufania, to 
prorocy i Psalmy również nie są tego 
godni. Oni stanowią jedność. Lecz 
to jeszcze nie wszystko. Albo musi-
my uznać Boskie pochodzenie Pięciu 

Ksiąg Mojżeszowych albo myśleć, że 
Pan Jezus potwierdził Swoim auto-
rytetem zdanie z nieautentycznego 
kawałka Pisma. Między tymi dwoma 
możliwościami nie ma drogi pośred-
niej.

Spójrzmy jeszcze na inne miejsce, 
mianowicie na opowieść o bogaczu 
i biednym Łazarzu. Ono w tym związ-
ku jest bardzo interesujące. Rzekł mu 
Abraham: Mają Mojżesza i proroków, 
niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, 
ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umar-
łych pójdzie do nich, upamiętają się. 
I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków 
nie słuchają, to choćby kto z umarłych 
powstał, też nie uwierzą (Łk 16,29-31).

Pomyślmy jeszcze o sytuacji, gdy 
Pan w swojej walce z szatanem na 
pustyni, odpowiadał cytując miejsca 
z Pism Mojżesza. Tak więc mamy nie 
tylko dobitny dowód na Boskie na-
tchnienie Pism Mojżesza, lecz rów-
nież potwierdzenie, że człowiek, któ-
ry kwestionuje autentyczność pierw-
szych ksiąg Biblii, nie może mieć 
mocnego fundamentu swojej wiary.

Dlatego wiernie trzymajmy się Sło-
wa Bożego! Przyjmijmy to słowo do 
naszych serc i zgłębiajmy je z modli-
twą. Tylko w ten sposób będziemy za-
chowani od wątpliwości. Nasza dusza 
będzie karmiona i pokrzepiana czy-
stym mlekiem Słowa i ciągle pozosta-
nie pod ochroną obecności Bożej. To 
jest to, czego potrzebujemy.
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Zanim zakończymy rozważanie te-
go czwartego rozdziału, chciejmy jesz-
cze spojrzeć na relację o trzech mia-
stach schronienia.

Wtedy Mojżesz wydzielił trzy mia-
sta za Jordanem na wschodzie, aby 
w nich mógł się schronić zabójca, 
który zabił swego bliźniego nie-
umyślnie, nie mając go przedtem 
w nienawiści, i aby ocalał schroniw-
szy się w jednym z tych miast. Są 
to: Beser w stepie na równinie dla 
Rubenitów, Ramot w Gileadzie dla 
Gadytów i Golan w Baszanie dla 
Manassesytów (w. 41-43).

Łaska Boża zawsze jest o wiele 
większa niż wszystkie ludzkie słabości 
i błędy. Przez to, że te dwa i pół ple-
miona wybrało sobie swoje dziedzic-
two na wschodzie Jordanu, pozbawiło 
się dziedzictwa ludu Bożego. Dzie-
dzictwo Boże było po drugiej stronie 
rzeki. Lecz nie zważając na to, Bóg 
w Swojej obfitej łasce nie pozosta-
wił biednego zabójcy samego w jego 
udręce. Nawet, jeśli człowiek nie jest 
w stanie wznieść się do wyżyn Bożych 
myśli, to jednak Bóg potrafi zstąpić do 
głębin ludzkich potrzeb. W tej spra-
wie Jego błogosławieństwo okazało 
się w tym, że dał dwom i pół plemio-
nom tę samą ilość miast schronienia 
jak wszystkim pozostałym, którzy 
mieszkali w ziemi Kanaan.

To rzeczywiście była wielka łaska. 
Jakże inaczej zachowałby się czło-
wiek! Gdyby Bóg zachował się wobec 
nich w zakonny sposób, musiałby do 
nich powiedzieć: „Jeśli wybieracie 
swoje dziedzictwo poza granicami 
Boskiej ziemi, jeśli jesteście zadowo-
leni czymś mniejszym niż Kanaan, nie 
możecie oczekiwać błogosławieństw 
i przywilejów tej ziemi. Przywileje 
Kanaanu muszą zostać ograniczone 
do Kanaanu. Wasi zabójcy muszą się 
przeprawić przez Jordan i tam zna-
leźć miasto schronienia.” Jednak ła-
ska okazuje się w inny sposób. Byłoby 
już godne podziwu, gdyby dwa i pół 
plemiona otrzymało jedno miasto 
schronienia. Jedynie nasz Bóg zawsze 
czyni więcej ponad to, o co możemy 
prosić, albo o czym możemy myśleć. 
Dlatego ten mały rejon, w porówna-
niu z Kanaanem, został potraktowany 
tak, jak cała ziemia Kanaan. Czy przez 
to Bóg pokazuje, że dwa i pół plemio-
na postąpiło właściwie? Nie, lecz to 
udowadnia, że Bóg jest dobry mimo 
naszych słabości i złych decyzji. Czy 
On mógłby pozostawić biednego za-
bójcę w ziemi Gilead bez schronie-
nia? Nie, Bóg chciał być uwielbiony. 
Czytamy w Księdze Izajasza 46,13: 
„Przybliżyłem moją sprawiedliwość”! 
On zatroszczył się o to, aby miasta 
schronienia były „w zasięgu” zabójcy. 
On chciał, aby Jego obfita, przelewają-
ca się łaska dotarła do potrzebującego 
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właśnie w tym miejscu, w którym się 
znajdował. Nasz Bóg ciągle tak postę-
puje. Na wieki niech będzie wysławio-
ne Jego święte imię!

A taki zakon przedłożył Mojżesz 
synom izraelskim. Takie są świadec-
twa, ustawy i prawa, które oznaj-
mił Mojżesz synom izraelskim po 
ich wyjściu z Egiptu, za Jordanem, 
w dolinie, naprzeciw Bez-Peor 
w kraju Sychona, króla Amorejczy-
ków, mieszkającego w Cheszbon, 
którego Mojżesz wraz z synami izra-
elskimi pobił po ich wyjściu z Egiptu 
i którego ziemię wzięli w posiadanie, 
podobnie jak ziemię Oga, króla Ba-
szanu, dwóch królów amorejskich, 
którzy mieszkali za Jordanem na 
wschodzie. Od Aroer, leżącego nad 
brzegiem potoku Arnon, aż do góry 
Sirion, czyli Chermonu, oraz cały 
step za Jordanem na wschodzie, aż 
do morza stepowego u stóp zbocza 
Pizga” (w. 44-49).
Tym kończy się to cudowne prze-

mówienie. Radością Bożą jest, ustalać 
granice zamieszkania swojego ludu 
i zajmować się małymi rzeczami, któ-
re mają związek z jego historią. On 
z miłującym zaangażowaniem bierze 
udział we wszystkim, co ich dotyczy, 
w ich walkach, zwycięstwach, posia-
dłościach i granicach ziemi. Jego Oj-
cowskie serce zajmuje się wszystkim 
tym, co dla nas wydaje się zbyt małe! 

Człowiek w swojej pysze uważa to za 
coś poniżej swej godności, gdy miałby 
zajmować się drobnostkami, lecz nasz 
Bóg liczy włosy na naszej głowie i zna 
każde nasze zmartwienie, każdy smu-
tek i każdą potrzebę. Nic nie jest za 
małe dla Jego miłości i nic za wielkie 
dla Jego mocy. Nie ma ani jednej, na-
wet małoznaczącej sprawy w naszym 
życiu, o którą by się nie troszczył.

Jakże mało myślimy o tym, że nasz 
Ojciec zajmuje się wszystkimi naszy-
mi małymi troskami i smutkami, i że 
możemy iść do Niego z wszystkim, co 
nas dotyka i przygniata! Często myśli-
my, że takie drobnostki są za małe dla 
Wzniosłego i Potężnego Boga, który 
mieszka w niebiosach i panuje nad 
ziemią. Myśląc tak, pozbawiamy się 
niezliczonych błogosławieństw w na-
szym codziennym życiu! Chciejmy 
myśleć o tym, że te małe i te wielkie 
rzeczy maja takie samo znaczenie 
dla naszego Boga. On podtrzymuje 
wszechświat przez moc Swojego Sło-
wa i jednocześnie widzi wróbla, który 
spada z dachu. Dla Niego stworzenie 
świata nie jest trudniejsze niż przygo-
towanie pokarmu dla biednej wdowy. 
Wielkość Jego mocy i chwała Jego pa-
nowania, tak jak i pełna miłości piecza 
Jego serca nad wierzącymi, wszystkie 
te rzeczy w równy sposób wywołują 
w nas podziw i uwielbienie.
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W poprzednim rozdziale widzie-
liśmy Pana Jezusa przychodzącego 
w mocy Ducha, ogłaszającego łaskę 
Boga i odrzuconego przez człowie-
ka. Jednakże pomimo tego On szedł 
niewzruszony swoją drogą. Rozdział, 
którym teraz chcemy się zająć, przed-
stawia serię pięknych obrazów, za po-
mocą których ilustruje nam działanie 
łaski i tych, którzy ją odebrali. Ogląda-
my czterech mężów: Piotra, trędowa-
tego, paralityka oraz Lewiego. Każdy 
z nich jest inny. Występują oni jeden 
po drugim w porządku moralnym, 
a nie do końca chronologicznym.

Zarówno Ewangelia Mateusza jak 
i Marka opisują nam powołanie czte-
rech rybaków wzywanych przez Pana 
Jezusa do naśladowania Go, jednakże 
tylko Ewangelia Łukasza informuje 
nas o cudownym połowie ryb, któ-
re wywołało tak wielkie wrażenie na 
Piotrze. Pan użył łodzi Piotra i nie 
chciał pozostać jego dłużnikiem, dla-
tego też w swojej łasce wynagrodził 
pracowitą lecz bezproduktywną noc. 
Nadaremny trud obfitował, a bogaty 
połów okazał się więcej niż obfity.

Łódź Piotra wyruszyła dwa razy 
na jezioro, raz w nocy, w czasie któ-

rej połów powinien być udany, drugi 
raz za dnia, gdy raczej nie należałoby 
oczekiwać wielkiej ilości ryb w sieci. 
Za pierwszym i drugim razem wy-
brano to samo miejsce z ludźmi i ich 
sprzętem. Jedna, jedyna rzecz spo-
wodowała różnicę – mianowicie, że 
Chrystus wszedł do łodzi. Piotr zauwa-
żył ten fakt, a przez niego Zbawiciela 
świecącego przed nim blaskiem w Bo-
żej światłości. Widząc siebie samego 
przed Boskim obliczem, w sercu Pio-
tra umocniło sie przekonanie o jego 
własnej, grzesznej naturze.

Widzimy więc, że łaska prowadzi 
do wyznania grzechów w szerszym 
zakresie, niż kiedykolwiek wcześniej 
mógł to uczynić zakon. W tym wła-
śnie leży cudowna różnica. Zakon 
Mojżeszowy, gdy został dany na górze 
Synaj, wlał w serca ludzkie przekona-
nie, że nie pasuje do nich, odepchnął 
ich i oddalił od płonącej góry. Łaska 
w osobie Jezusa tak przekonała Piotra, 
że mógł uznać siebie za grzesznika 
i paść na kolana przed Jezusem będąc 
w szczególnej bliskości Zbawiciela.

Następna historia pokazuje nam 
człowieka niekoniecznie pełnego 
grzechu. Jest to człowiek pokryty 
trądem, który jest zobrazowaniem 
grzechu. Jego choroba spowodowała 

Ewangelia Łukasza (cd.) E. B. Hole

Rozdział 5 
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odrzucenie przez ludzi, dlatego nie 
liczył on z pewnością na litość i do-
broć Jezusa. Był on pewien Jego mocy, 
ale raczej wątpił w Jego łaskę. A więc 
podszedł do Pana ze słowami: „Panie, 
jeśli chcesz...” pokazując się jako ten, 
który jest w całości wypełniony trą-
dem, a w części zwątpieniem. Łaska 
Pana natychmiast ujawnia się w całej 
pełni. Całkowita Jego moc okazała się 
w słowie, a teraz On wyciągnął swoja 
rękę i dotknął go, oswobadzając jego 
umysł z ostatnich wątpliwości.

Widzimy tutaj, że łaska przynosi 
oczyszczenie. Oczyszczenie, którego 
zakon nie dawał, chociaż przez ka-
płana dawał zapewnienie uznania go 
przez moc bożą. Tutaj widzieliśmy 
moc bożą działającą w całej pełni. Nie 
dziwmy się, że wielkie tłumy zeszły się 
razem, by słuchać i dać się uzdrowić, 
jak jest napisane w wierszu 15.

Spójrzmy na wiersz 16. Jezus zajął 
miejsce Syna Człowieczego zależnego 
od Boga, działając przez moc Ducha. 
On poświęca czas na społeczność 
z Bogiem w modlitwie, w oddaleniu 
od ludzi.

Następnie pojawia się człowiek spa-
raliżowany, zupełnie bezsilny. Nic nie 
jest powiedziane na temat jego wiary, 
lecz uderzająca i stanowcza wiara zo-

stała pokazana przez mężów, którzy 
go przynieśli. Obecni tam faryzeusze 
i nauczyciele zakonu, wprowadzają 
rodzaj ciemnego tła do tego obrazu. 
Mieli oni wiele potrzeb, a moc Pana 
była potrzebna, aby ich uzdrowić, po-
nieważ łaska przynosi obfite dary za 
darmo i dla każdego. Oni jednak, za-
miast przyjąć błogosławieństwa, kry-
tykowali Pana Jezusa.

Sparaliżowany odebrał błogosła-
wieństwo – na nim działała moc. To 
było to, czego potrzebował. Człowiek 
pełen grzechu potrzebuje nie tylko 
oczyszczenia z grzechu, ale także 
mocy nad swoim grzechem w połą-
czeniu z przebaczeniem. Jasno widać, 
że w przypadku tego męża, jego cho-
roba była spowodowana grzechem, 
a Pan działał z korzeniem problemu 
zanim zajął się chorobą. To jest wła-
śnie głębokie działanie łaski. Kryty-
kujący faryzeusze nie mogli uwolnić 
ciała tego człowieka z uścisku cho-
roby, a co za tym idzie, nie potrafili 
także wybawić jego duszy od ciężaru 
grzechu. Pan Jezus potrafił dokonać 
obu tych czynów i udowodnił swoją 
moc cudu przebaczenia, który był 
niedostrzeżony przez ludzi i okazał 
się przez cud uzdrowienia na ich 
oczach.

Człowiek pełen grzechu potrzebuje nie tylko oczyszczenia z grzechu, 
ale także mocy nad swoim grzechem w połączeniu z przebaczeniem.
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Faryzeusze mieli rację wierząc, że 
jedynie Bóg może grzechy odpuszczać. 
Lecz gdy usłyszeli Pana Jezusa dające-
go odpuszczenie, ogłosili Go bluźnier-
cą. Z tego wnioskujemy, że On jest Bo-
giem. Wszyscy musimy wyraźnie roz-
różnić te dwie rzeczy, nie przyjmując 
żadnej alternatywy. Szczęściem będzie 
to dla nas, jeśli podejmiemy właściwą 
decyzję. Uzdrowienie tego męża zo-
stało mu podarowane w boski sposób. 
Powstał jako silny mężczyzna, zdol-
ny ponieść na ramionach swoje łoże 
i odejść do swojego domu. Uczynił to 
wielbiąc Boga, a ci, którzy to widzieli 
zostali poruszeni w podobny sposób. 
Uwidoczniona łaska prowadzi do wy-
chwalania Boga.

Na czwartym miejscu pojawia się 
Lewi, który pokazuje, że łaska tra-
fia do serca. Kiedy Jezus go powołał, 
był on zajęty przyjemną czynnością 
zarabiania pieniędzy, ale jego umysł 
i serce natychmiast odwróciło się od 
jego pieniędzy i podążył za Jezusem. 
W rezultacie zmienił on dotychczaso-
wą pracę rozdając pieniądze ubogim, 
według Psalmu 112,9. Lewi zaprosił 
na swoją ucztę dużą liczbę celników 
i innych, pokazując przez to, że jego 
myśli zostały doprowadzone do har-

monii z jego nowo odnalezionym Pa-
nem. Odtąd Pan stał się prawdziwym 
obiektem tej uczty, ponieważ „Lewi 
wyprawił wielkie przyjęcie dla nie-
go w domu swoim”. Faryzeusze byli 
kompletnie bez sympatii do tego du-
cha łaski, a ich uwagi spowodowały 
jedynie znamienną wypowiedź: „Nie 
przyszedłem wzywać do upamiętnia 
sprawiedliwych, lecz grzesznych”.

Wszystko, co powiedzieliśmy może 
zostać podsumowane w słowach: Ła-
ska prowadzi do uświadomienia o grze-
chu, a potem działa oczyszczająco od 
grzechu. Następnie daje moc, a także 
dostosowuje jej odbiorcę do tego, aby 
podobał się Temu, w którym ona się 
wyraża. Chrystus stał się obiektem dla 
Lewiego. Możemy widzieć, że dostąpił 
on ducha łaski swego Mistrza.

Od wiersza 33 i dalej do rozdzia-
łu 6 jasno oglądamy inną postać łaski 
– wyprowadzającą z więzów na wol-
ność. Faryzeusze nie znali łaski i byli 
bardzo silnie przekonani do postów 
i modlitw, a także innych ceremonii 
wymaganych przez zakon. Zakon ge-
neruje więzy, a łaska daje wolność, co 
jest nauką w Liście do Galacjan. Peł-
nia prawdy tam rozwinięta nie mogła 
być jawna aż do czasu, gdy nie doko-

Łaska prowadzi do uświadomienia o grzechu, a potem działa oczysz-
czająco od grzechu. Następnie daje moc, a także dostosowuje jej 
odbiorcę do tego, aby podobał się Temu, w którym ona się wyraża.
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nała się śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa i do momentu, gdy nie zo-
stał zesłany Duch Święty. Tutaj jeszcze 
widzimy Pana mówiącego o rzeczach, 
które już niedługo miały być wyraźnie 
objawione. Używa On obrazowego ję-
zyka, lecz to, co chce powiedzieć jest 
jasne. Będąc prawdziwym Mesjaszem, 
był On „oblubieńcem” i Jego obecność 
z uczniami zakazywała im przebywa-
nia pod mocą restrykcji zakonnych.

Następnie Pan Jezus przedstawiał 
to, co było nowe. W nim łaska boża 
zaczynała lśnić na zewnątrz i tak jak 
kawałek nowej tkaniny, nie mogła być 
użyta jako łata nałożona na starą szatę 
zakonu. Coś nowego spowodowało-
by szkodę w starym materiale, a stare 
i nowe nie mogłoby razem współdzia-
łać. Okazałoby się, że stare i nowe cał-
kowicie do siebie nie pasują.

Ponownie zmieniając obraz, łaska 
ze swoją ekspansywnością może zo-
stać połączona z działaniem młodego 

wina, podczas gdy formuły i nakazy 
zakonu naznaczone są przez sztyw-
ność starych bukłaków. Jeżeli spróbu-
je się zamknąć jedno w drugim, nie-
szczęście jest pewne. Nowe naczynia 
muszą być zdolne unieść nową moc.

W ten uderzający sposób Pan 
wskazał, że łaska Boża, która w Nim 
się okazała, stworzy swoje własne, 
nowe warunki, a „przepisy zewnętrz-
ne” obowiązujące w Izraelu pod za-
konem były tylko „nałożone do czasu 
zaprowadzenia nowego porządku” 
(Hbr 9,10). Ale w tym samym czasie 
wskazał On, że człowiek woli zakon 
niż łaskę – stare wino odpowiada mu 
bardziej niż młode, nowe. Jednym 
ważnym powodem tego jest fakt da-
nia ludziom zakonu jako czegoś, co 
są w stanie dotrzymać, podczas, gdy 
łaska jest oferowana na pewnym fun-
damencie, gdy człowiek jest bezna-
dziejnie stracony.

M


