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Dlaczego warto czytać różne tłumaczenia Biblii i parafrazy?
Z dwóch ważnych powodów.
Po pierwsze, oryginalnie Biblia została napisana przy użyciu 11280 hebrajskich, aramejskich i greckich słów, zaś typowy przekład angielski tłumaczy
ją przy pomocy około 6000 słów. Zatem oczywiste, że pewne niuanse i
odcienie znaczeniowe mogły umknąć, dlatego bardzo pomocne jest porównywanie tłumaczeń.
Po drugie, bywa, że umyka nam pełny wydźwięk znanego wersetu biblijnego; nie z powodu słabego tłumaczenia, ale po prostu dlatego, że jesteśmy
już z jego treścią osłuchani. Wydaje nam się, że wiemy, o czym dany werset
mówi, ponieważ czytaliśmy lub słyszeliśmy go już wielokrotnie. A kiedy w
tekście natrafiamy na znany werset, pomijamy go, tracąc pełne znacznie.
Dlatego celowo używamy parafrazy, by pomóc ci zobaczyć Bożą prawdę w
nowy, świeży sposób.

Odnośniki biblijne
Cytaty Biblijne pochodzą z następujących tłumaczeń:
- Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza (Poznań 2016),
- NPD – Nowy Przekład Dynamiczny
- Biblia Warszawska,
- Biblia Tysiąclecia,
- Słowo Życia
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JAK MAKSYMALNIE SKORZYSTAĆ
Z TREŚCI TEJ BROSZURY?
PRZEZNACZ CODZIENNIE CZAS NA CZYTANIE I ROZMYŚLANIE.
Pytaj Boga: „Co Ty chcesz mi przez to powiedzieć?”

CZY ZNASZ KOGOŚ KTO CIERPI?

Podaruj mu egzemplarz tej broszurki. To może zmienić jego życie.

PROWADZISZ JAKIŚ BIZNES?

Podaruj egzemplarz swoim klientom, kontrahentom.

PRACUJESZ W SZPITALU, W WIEZIENIU, W OŚRODKU
REHABILITACYJNYM LUB W DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI?
Te codzienne rozważania to świetne narzędzie
docierania do ludzi z Bożą miłością!
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1 CZERWIEC I PONIEDZIAŁEK

BOŻE LEKARST WO NA DEPRESJĘ
„Dlaczego rozpaczasz, ma duszo?”.
Księga Psalmów 43,5

S

zacuje się, że obecni trzydziestolatkowie są dziesięć razy bardziej narażeni na depresję niż ich rodzice i aż dwadzieścia razy bardziej niż
ich dziadkowie. Ponieważ zaś depresję uważają za osobistą słabość, tylko
nieliczni proszą o pomoc. Musimy tutaj odróżnić zdiagnozowaną depresję kliniczną, która może być wynikiem braku równowagi chemicznej w
organizmie, w której pomoc lekarska będzie niezbędna.
My mówimy jednak o depresji będącej stanem uporczywego, nawracającego smutku i poczucia beznadziei. Jeśli to opisuje twój obecny stan,
potrzebujesz mądrości, by wrócić do zdrowia. Twojego problemu nie
rozwiążą powtarzane truizmy czy dobry poradnik od przyjaciela. Potrzebujesz „mądrości, pochodzącej z góry” (List Jakuba 3,17).
Prorok Eliasz, po tym jak ściągnął ogień z nieba, „usiadł (...) i życzył sobie
śmierci” (1 Księga Królewska 19,4). Całe szczęście, że szukał pomocy we
właściwym miejscu. „Lecz oto trącił go Anioł! Wstań – powiedział” (1
Księga Królewska 19,3-5).
Być może Bóg nie pośle do ciebie anioła, ale na pewno ci odpowie, podniesie i odnowi. Psalmista pisze: „Dlaczego rozpaczasz, ma duszo, i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem i On moim Bogiem”.
Do kogo Dawid kieruje te słowa? Do siebie! Najpierw powiedział Bogu o
swoim problemie – to robisz, kiedy się modlisz. Następnie słuchał, co
Bóg ma mu do powiedzenia na ten temat – to robisz, kiedy czytasz Słowo
Boże i odnosisz je do swojego życia. To działa! Zadziałało w życiu Dawida
– zadziała i w twoim.
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2 CZERWIEC I WTOREK

SIŁA DOBREJ KOMUNIKACJI
„Tych wielkich prawd ucz ludzi godnych zaufania, którzy z kolei potrafią
je przekazywać dalej”. 2 List do Tymoteusza 2,2 SŻ

O

to sprawdzona mądrość, która pomoże ci osiągnąć pożądane rezultaty: stań się dobrym rozmówcą. Jeśli kierujesz ludźmi, czy to w
pracy, w kościele, czy w domu, musisz przeznaczyć czas na dobrą i jasną
komunikację z nimi, by osiągnąć zamierzone cele.
Każdy pracownik odczuwa potrzebę dobrej komunikacji ze swoim przełożonym. Niestety, ten sam pracownik zostając managerem, zapomina
komunikować się z tymi, którzy mu podlegają. Historia Sally Frame Kasaks, która została dyrektorem generalnym odzieżowej marki Ann Taylor,
jest pozytywnym przykładem skuteczności dobrej komunikacji. Kasaks
postawiła na jakość produktów oraz na „częstszą i lepszą komunikację z
pracownikami na wszystkich szczeblach”. W ciągu roku sprzedaż roczna
wzrosła o ponad 30%.
Paul Kahn, zostając prezesem i dyrektorem generalnym Safeguard Services, przyjął podobny plan działania. Nakłonił szefa operacyjnego, Richarda Interdonato, do zmiany wewnętrznej strategii firmy ze szczególnym
położeniem nacisku na:
1) otwarte drzwi (kierownictwo stało się bardziej dostępne dla pracowników);
2) bycie widocznym (Interdonato spędzał około 40% swojego czasu „po
prostu rozmawiając z ludźmi”);
3) dzielenie się informacjami poprzez codzienny biuletyn i częste spotkania otwarte z pracownikami.
To zadziałało. W ciągu roku dochody wzrosły o 13,1%. Jeśli jesteś szefem,
nigdy nie zapominaj o tym, co jest ważne dla twoich podwładnych. Dlaczego? Bo niezależnie od tego, jak wielką miałbyś wizję działania, bez
współpracy i oddania tych, którzy dla ciebie pracują, twoja wizja nigdy
się nie spełni. Apostoł Paweł, który wspaniale potrafił rozmawiać, inspirować i nauczać, tak o tym pisze: „Tych wielkich prawd ucz ludzi godnych
zaufania, którzy z kolei potrafią je przekazywać dalej”.
9

3 CZERWIEC I ŚRODA

WYRÓŻNIA NAS BOŻA OBECNOŚĆ
„Tylko to nas może wyróżnić [że Ty pójdziesz z nami]”.
Księga Wyjścia 33,16

Ś

wiat oczekuje, że chrześcijanie będą inni od tych, którzy nie wierzą w
Jezusa. I tak powinno być. Wierzący powinni być przykładem służenia innym i okazywania miłości. Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie
miłością” (Ewangelia Jana 13,35).
W Starym Testamencie czytamy o tym, jak Mojżesz błagał Boga, by nie
odrzucił swojego ludu, po tym, jak złamał on Boże przymierze, oddając
cześć złotemu cielcowi. A swoją prośbę uzasadniał następująco: „Po czym
poznam ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością – jak nie po tym, że Ty
pójdziesz z nami? Tylko to może nas wyróżnić...”. Tym, co czyniło naród
izraelski wyjątkowym pośród innych narodów, była widoczna obecność
Boga, który szedł razem z nimi.
Boża obecność wyróżnia także ciebie! Kiedy Jezus zapewniał swoich
uczniów: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata” (Ewangelia Mateusza 28,20), mówił o swojej obecności poprzez
Ducha Świętego, który w nich zamieszkał i ich wzmacniał. Było to tak
ewidentne, że nawet ich wrogowie musieli przyznać, że „(...) cały świat
przewrócili do góry nogami” (Dzieje Apostolskie 17,6 SŻ).
Jak jednak zauważył pastor i autor Mark D. Roberts: „To nie daje nam prawa, by się chełpić. Boża obecność jest wyrazem Jego łaski, a nie uznaniem dla naszych zasług. Co więcej, świadomość obecności Jezusa (...)
uzmysławia nam nasze najwyższe powołanie, by Jemu służyć ze wszystkich sił. Daje nam odwagę do życia zgodnego z zasadami Jego królestwa
(...), by w Jego imieniu służyć innym. (...) jeśli Bóg jest po naszej stronie,
czego mamy się bać?”.
Zatem podziękuj dzisiaj Bogu za Jego obecność w twoim życiu i postanów nigdy nie traktować jej jako coś oczywistego, co ci się należy.
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4 CZERWIEC I CZWARTEK

ZDEJMIJ POKRYWKĘ ZE SWOJEGO SPOSOBU MYŚLENIA
„Jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest”.
Księga Przysłów 23,7

D

o czasu, kiedy na scenie pojawił się Roger Bannister, niektórzy eksperci twierdzili, że jest fizycznie niemożliwe, by przebiec milę w czasie krótszym niż cztery minuty. Założyli, że skoro nikt tego nie dokonał,
to znaczy, że jest to niewykonalne. A jednak Bannister nie tylko ustanowił nowy rekord, ale też zapoczątkował nowy trend.
Historia pokazuje, że rekordy ustanawiane są po to, by je pobijać. Z Bogiem zaś po swojej stronie twoje szanse na powodzenie gwałtownie rosną! Apostoł Paweł wyznał: „Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (List do Filipian 4,13).
Widziałeś kiedyś tresowane pchły w słoiku? Nie musisz go zamykać, by
je w nim utrzymać. Jak to możliwe? Na początku trener założył nakrętkę
na słoju, bo pchły, chcąc się wymknąć, podskakiwały wysoko. Jednak po
pewnym czasie, mocno poobijane, zrezygnowały i zaczęły mościć się wygodnie zadowolone ze swojej nowej miejscówki. Teraz, kiedy przykrywka
zostaje podniesiona, pchły siedzą spokojnie, zniewolone przekonaniem,
że skakać można „tylko tak wysoko, nie wyżej”.
Trafna ilustracja! Jezus powiedział, że przyszedł, by „zgnębionych wypuścić na wolność” (Ewangelia Łukasza 4,18). Zgnębionych czym? Błędami
przeszłości, brutalną krytyką, paraliżującym strachem, złym nauczaniem, fizycznym, emocjonalnym, psychicznym lub duchowym zniewoleniem. Innymi słowy, Jezus przyszedł, by pomóc ci zdjąć pokrywkę z
twojego dotychczasowego sposobu myślenia. Niezależnie od tego, jak fatalna była twoja przeszłość, przyszłość, jaką On ma dla ciebie, jest o niebo
lepsza. I warto o nią zabiegać.
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5 CZERWIEC I PIĄTEK

„GRATULACJE Z OKAZJI PRZEPROWADZKI!”
„(...) idę przygotować wam miejsce”.
Ewangelia Jana 14,2

P

ewna kobieta zamówiła dwa bukiety kwiatów. Jeden dla przyjaciółki,
która przeprowadzała swoją firmę do nowego biura, a drugi na pogrzeb przyjaciółki, która właśnie zmarła. Niestety, florystka pomyliła bukiety. W rezultacie przeprowadzająca się przyjaciółka otrzymała kwiaty
z napisem na szarfie: „Najszczersze wyrazy współczucia”, zaś do kwiatów
na grób zmarłej dołączony był bilecik ze słowami: „Gratulacje z okazji
przeprowadzki!”.
Odkupione Boże dziecko, pewnego dnia i ty usłyszysz słowa: „Gratulacje
z okazji przeprowadzki”. Niebo to nie stan umysłu czy niebiańska cyberprzestrzeń. To przygotowane miejsce dla przygotowanych ludzi. Biblia
mówi o „całej rodzinie Bożej, zarówno w niebie jak i na ziemi” (List do
Efezjan 3,15 SŻ).
Może ktoś z twoich bliskich już tam na ciebie czeka, a ty tęsknisz, by go
znowu zobaczyć? Może zastanawiasz się, czy się tam rozpoznamy? Tak!
Czy możliwe, byśmy w niebie wiedzieli mniej niż tu na ziemi? Nie. Apostoł Paweł mówi: „Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany” (1 List do Koryntian 13,12). Nie tylko, że rozpoznamy siebie
nawzajem, ale będziemy razem jedli i cieszyli się sobą przez całą wieczność. Wyobraź sobie wspaniałe jedzenie bez cholesterolu! Brak chorób. A
co najważniejsze, nie będzie tam cierpienia i smutku, bo sam Bóg „otrze
wszelką łzę, nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju; ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły” (Dzieje Apostolskie 21,4).
Czy masz pewność, że gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba? Jeśli
zaufałeś Temu, który zapłacił za wszystkie twoje grzechy i przyjąłeś od
Niego dar życia wiecznego, możesz być tego pewien.
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6 CZERWIEC I SOBOTA

T WÓJ BÓG JEST NIEOGRANICZONY
„Dla Ciebie bowiem wszystko jest możliwe”.
Księga Jeremiasza 32,17

B

óg może rozwiązać każdy problem, ponieważ nie dotyczą Go ludzkie
ograniczenia.

1) Nie ogranicza Go czas. Bóg może zrobić w jednej chwili coś, co normalnie zajęłoby lata. „On posyła swój rozkaz na ziemię – A szybko biegnie
Jego Słowo” (Księga Psalmów 147,15). On może przyspieszyć naturalny
proces zdrowienia. On może przyspieszyć zbiory plonów tak bardzo, że
jedną ręką będziesz siał, a drugą zbierał (zobacz: Księga Amosa 9,13).
2) Nie ogranicza Go niedostatek. Kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu, Bóg
polecił im iść pożyczyć złoto i srebro od swoich nadzorców, a to dlatego,
że Egipcjanie byli im winni zapłatę wraz z odsetkami za 400 lat ciężkiej
pracy. Posłuszni Bogu, poszli i odzyskali wszystko, co zostało im skradzione. Bóg może przywrócić wszystko, co skradł ci szatan, a nawet dać
znacznie więcej (zobacz: Księga Sofoniasza 9,12).
3) Nie ogranicza Go wróg. Mojżesz zapewnił Izraelitów: „Tych Egipcjan,
których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali – na wieki!”
(Księga Wyjścia 14,13). Jak Bóg radzi sobie z mocą szatana? Wzmacniając
twoją siłę! „Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który
jest na świecie” (1 List Jana 4,4). Szatan zabrał Jezusa na szczyt świątyni,
ale nie mógł Go zepchnąć w dół. Nie może też zepchnąć ciebie! Zatem
używaj Bożego Słowa, by mu się oprzeć!
4) Nie ogranicza Go nic z wyjątkiem wątpliwości. On sprawił, że siekiera
nie tonęła, osioł przemówił, a martwe ciało po czterech dniach ożyło. Nie
ma takiego problemu, którego On nie mógłby rozwiązać. Zatem wstań i
wypowiedz z wiarą: „Boże, dla Ciebie nie ma nic niemożliwego”.
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7 CZERWIEC I NIEDZIELA

CZYM JEST POBOŻNOŚĆ?
„Moja dusza Ciebie pragnie, Boże”.
Księga Psalmów 42,2 NPD

C

o przychodzi ci na myśl, kiedy słyszysz słowo: pobożność? Religijne
zakazy i nakazy? A może chrześcijanie wskazujący palcem i nadużywający słów: „Nie będziesz...”? Nic dziwnego, że tak wielu ludzi nas unika! Czy w dobie masowego podróżowania i internetowych zakupów pobożność jest w ogóle możliwa? Czy może powinniśmy wrócić do czasów
„Domku na prerii”, by żyć pobożnie?
Tak naprawdę pobożność nie jest kulturą, to postawa serca. Niewiele ma
wspólnego z wyglądem człowieka, ze stanem posiadania, czy tym, jakie
ma auto. Nie ma nic wspólnego z indywidualnymi preferencjami czy
standardami, które czasem chcielibyśmy narzucić innym. W Biblii czytamy: „Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, Pan patrzy na serce”
(1 Księga Samuela 16,7). Pobożność dzieje się w środku. Prawdziwie pobożna osoba jest wrażliwa na Boga, pragnie Go coraz mocniej i poważnie
traktuje Jego Słowo. Psalmista Dawid wołał: „Moja dusza Cię pragnie,
Boże!”.
Właśnie o to chodzi! Nie ma znaczenia, czy jesteś bogaty czy biedny, młody lub stary, mieszkasz w mieście czy na wsi, jesteś szefem lub zwykłym
pracownikiem, energicznym czy cichym, singlem czy małżonkiem, należysz do takiej czy innej partii... Liczy się twoje pragnienie poznawania
Boga, bycia Mu posłusznym i życia z Nim na co dzień. Zatem zapytaj siebie: „Czy chcę być pobożny?
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8 CZERWIEC I PONIEDZIAŁEK

POMIMO TRUDNOŚCI BÓG JEST Z TOBĄ
„Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”.
List do Hebrajczyków 13,5

W

39 rozdziale Księgi Rodzaju aż 5 razy czytamy: „Pan był z Józefem”.
Mimo to doświadczył on zawiści i zdrady, był wystawiony na
awanse żony Potyfara i jej kłamstwa, z powodu których znalazł się w
wiezieniu. Biblia mówi: „Pozwolił, by kajdany jemu założyli, zakuli jego
ciało w żelazne okowy. Lecz zanim Pan wypełnił swoje obietnice, Jego
Słowo Józefa próbie poddawało” (Księga Psalmów 105,18-19).
Choć Józef tego nie wiedział, był przygotowywany do rządzenia. Bóg
chciał przekonać się, czy Józef wybierze zaufanie w miejsce pożądliwości, posłuszeństwo zamiast korzyści doraźnych. Dopiero kiedy patrzysz
wstecz, uświadamiasz sobie, dlaczego jedno z imion Boga brzmi „Odkupiciel”. On może odkupić wszystko, przez co przechodzisz: dobre, złe, a
nawet ohydne rzeczy.
Z historii Józefa można nauczyć się następującej lekcji: Bóg jest z tobą,
nawet jeśli tego nie widzisz. On idzie obok ciebie. On działa z tobą. On
idzie przed tobą, by przygotować okoliczności dla twojego dobra. Jego Słowo mówi: „Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”. Dlatego możemy śmiało
powiedzieć: „Pan moim wsparciem – nie boję się. Co mi może uczynić
człowiek?” (List do Hebrajczyków 13,5-6).
W Bożym planie sytuacja zanim się poprawi, czasem zmienia się na gorsze. Wtedy właśnie musisz mocniej złapać Jego dłoń i oprzeć się na Nim:
„Nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście – po wypełnieniu woli Boga
– dostąpili spełnienia obietnicy” (List do Hebrajczyków 10,35-36).
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9 CZERWIEC I WTOREK

PRACUJ CIĘŻKO, A POWIEDZIE CI SIĘ
„Dlatego bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni...”
1 List do Koryntian 15,58

K

iedy William Carey zaczął myśleć o wyjeździe do Indii jako misjonarz, jego ojciec zauważył, że brakuje mu wykształcenia do tej pracy.
Carey odpowiedział: „Będę ciężko pracować”.
I tak było. Po przyjeździe do Indii jego dzień zwykle wyglądał następująco: wstawał o 5:45, by przeczytać rozdział z Biblii hebrajskiej i mieć czas
na rozważanie Słowa. O 7:00 prowadził rodzinną modlitwę w języku
bengalskim, następnie z korepetytorem czytał w języku perskim i w
hindi. Po śniadaniu pracował nad sanskrytem, przekładając go na język
angielski . Od 10:00 do 14:00 uczył w szkole, a następnie aż do obiadu
tłumaczył Biblię na język bengalski. Po wczesnej kolacji do 19:30 tłumaczył Biblię na sanskryt i studiował narzecze telugu, by wieczorem głosić
Słowo Boże dla społeczności Anglików. O 21:00 wracał do tłumaczenia
przez kolejne dwie godziny, pisał listy do przyjaciół w Anglii, czytał rozdział z Nowego Testamentu po grecku i w końcu szedł spać.
Carrey zrobił więcej niż ktokolwiek inny, by przynieść ewangelię o Chrystusie do Indii i założyć tam Kościół. Było to możliwe dzięki jego ciężkiej
pracy!
Oto dwa wersety, w oparciu o które działają pracowici ludzie:
1) „Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw” (List do Galatów 6,9);
2) „Dlatego, bracia moi, ukochani, bądźcie stali, niewzruszeni, wciąż tryskający poświęceniem w dziele Pana, pewni, że wasz trud nie jest daremny w Panu” (1 List do Koryntian 15,58).
Ten werset można by zawrzeć w pięciu słowach: ciężko pracuj, a odniesiesz sukces!
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10 CZERWIEC I ŚRODA

DO TEGO ZOSTAŁEŚ POWOŁANY
„Na to was powołano (...), abyście wstępowali w Jego ślady”.
1 List Piotra 2,21

C

iężko doświadczony Hiob powiedział: „On jednak wie, którą drogą
kroczę; gdyby poddał mnie próbie, wyszedłbym czysty jak złoto”
(Księga Hioba 23,20). Złoto leży ukryte głęboko pod ziemią i by wydobyć
go na powierzchnię trzeba przez wiele godzin, szufelka za szufelką, mozolnie przerzucić tony piasku i mułu.
Umartwianie swojego ciała to podobnie wyczerpujący i czasochłonny
proces, bo kiedy naśladujesz Jezusa, dajesz Mu „prawo do poszukiwań”.
Szatan próbuje zakopać twoje skarby pod wspomnieniami grzechów
i upadków przeszłości, ale Bóg nie ustaje w poszukiwaniu złota! Joni
Eareckson Tada, która złamała kręgosłup w czasie skoku do wody, pisze: „Bywa, że mój wózek inwalidzki w ciągu jednego dnia wymaga aż
26 różnych regulacji (...), co czasem doprowadza mnie i moich przyjaciół
do szału. I wtedy przypominam sobie: »Na to was powołano – Chrystus
również cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali
w Jego ślady«.
Możemy spodziewać się, że życie nie będzie nas rozpieszczało. Jezus powiedział, że w tym świecie będziemy doświadczać ucisku (Ewangelia
Jana 16,33). To dar i dany nam przywilej, że ze względu na Chrystusa możemy nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. Czasem wcale
nie chcę tego prezentu, ale jeśli Jezus nauczył się posłuszeństwa przez
to, co wycierpiał, to i ja mogę się czegoś nauczyć z uciążliwych dwudziestu sześciu modyfikacji dostosowujących wózek w pozycji siedzącej. Bóg
pragnie z nami osobistej relacji, ale na swoich warunkach. Cierpienie
zbliża nas do Niego. Zatem kiedy następnym razem zostaniesz zraniony
i pojawią się siniaki rozczarowania, pamiętaj, że Bóg zaprasza cię, byś
wchodził w ślady Jezusa”.
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11 CZERWIEC I CZWARTEK

POZWÓL JEZUSOWI POWIEDZIEĆ CI, KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ
„Teraz Ja powiem ci, kim naprawdę jesteś”.
Ewangelia Mateusza 16,17 parafraza

A

postoł Piotr zaczynał jako Piotr rybak. Jego ojciec posiadał kilka łodzi rybackich i Piotr prawdopodobnie liczył na to, że pewnego dnia
odziedziczy rodzinny biznes. Kiedy jednak Pan ma plan dla twojego życia, będzie cię szukał!
Wyobraź sobie tę fascynującą rozmowę pomiędzy Jezusem a Piotrem:
„(...) wówczas Jezus zapytał: a według was, kim jestem? Wtedy Szymon
Piotr wyznał: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Jezus odpowiedział: Szczęśliwy jesteś, Szymonie (...), bo objawił ci to nie człowiek
śmiertelny, lecz mój Ojciec, który mieszka w niebie. (...) teraz ja powiem
ci, kim jesteś” (Ewangelia Mateusza 16,15-18).
Jest tu zawarta ważna lekcja. Kiedy odkrywasz, kim jest Jezus i co dla
ciebie uczynił, odkrywasz też, kim ty jesteś i do czego cię powołał. Życie to coś więcej niż tylko praca czterdzieści godzin tygodniowo przez
czterdzieści lat, a potem emerytura i zabawa z wnukami. Tak jak twoje
DNA jest niepowtarzalne, podobnie jest z twoim indywidualnym powołaniem. Jednak by to zrozumieć i je zrealizować „musisz się na nowo
narodzić” (Ewangelia Jana 3,7). Jezus przy grobie Łazarza wypowiedział
takie słowa: „Kto we mnie wierzy, choćby nawet i umarł – żyć będzie”
(Ewangelia Jana 11,25).
Ten, który wzbudził Łazarza z martwych, może i tobie dać duchowe życie.
Szukaj Go, a On ci powie, kim naprawdę jesteś.
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12 CZERWIEC I PIĄTEK

ODPOCZNIJ
„Niech każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę
odpocznie”.
Ewangelia Marka 6,31

D

laczego Jezus oddalał się, by odpocząć? By kiedy pracował, mógł dać
z siebie wszystko. On chce, byś i ty miał świadomość, że jeśli sam się
o to nie zatroszczysz, to nikt ci tego nie zapewni. Jemu zależy, byś miał
siły nie tylko na krótki sprint, ale na dłuższy dystans.
Pierwszą przeszkodą, jaką musisz pokonać, jest poczucie winy. To ono
czyni z nas pracoholików. Mówimy: „Jest jeszcze tyle do zrobienia”. Jezus
inaczej podchodził do życia: „Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło, tak że [On i Jego uczniowie] nie mieli nawet czasu na posiłek. Dlatego powiedział do nich: idźcie na ustronne miejsce i odpocznijcie nieco.
Odpłynęli więc łodzią na odludzie, aby pobyć w samotności” (Ewangelia
Marka 6,31-32).
Brak czasu na jedzenie, zbyt wiele osób przychodzących i odchodzących,
brak czasu na zadbanie o siebie – czy to opis twojego obecnego życia? Niektórzy mówią, że lepiej się spalać jasnym płomieniem, niż długo kopcić.
To zła rada, w dodatku niebiblijna. Nie wypalisz się, jeśli realizujesz wolę
Boga!
Jezus powiedział: „Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię – lekkie” (Ewangelia Mateusza 11,30). A powodem, dla którego mógł tak powiedzieć, był fakt, że to nie ludzie ustalali harmonogram Jego dnia, ale
niebiański Ojciec. Psalmista zapisał: „On da mi spocząć na łąkach zielonych” (Księga Psalmów 23,2).
Myślę, że wolałbyś raczej pójść do parku, niż być zmuszonym położyć się
na łóżku szpitalnym, prawda? Chodzi o to, że to nie Bóg cię tam pośle,
a twój własny brak mądrości. Jezus mówi do ciebie dzisiaj: „Odpocznij
nieco” i jeśli jesteś mądry, to tak zrobisz!
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13 CZERWIEC I SOBOTA

BĄDŹ UCZCIWY
„Przestańcie się też nawzajem okłamywać”.
List do Kolosan 3,9

S

próbuj szczerze odpowiedzieć sobie na następujące pytanie: czy skłamałbyś, byle wyjść cało z trudnej sytuacji, zrobić na kimś wrażenie,
uniknąć konieczności stawienia czoła konsekwencjom swojego zachowania. Jak byś postąpił?
W jednej z ankiet zadano pytanie: „Co byłbyś gotów zrobić za 10 milionów dolarów?”. (Siedzisz?). 25% pytanych odpowiedziało, że byłoby gotowych porzucić swoje rodziny. 23% zgodziłoby się prostytuować przez
tydzień. A 7% zabiłoby obcego.
Jesteś w szoku? Może myślisz, że ty nigdy byś czegoś podobnego nie zrobił? Cóż, nie bądź taki pewny – ankieta pokazuje, że chrześcijanie byli
„prawie w takim samym stopnie jak nie-chrześcijanie” gotowi sfałszować swoje zeznania podatkowe, wziąć chorobowe mimo dobrego zdrowia, oszukać swojego partnera, zszargać czyjąś opinię, by siebie ukazać
w lepszym świetle.
Pomyśl o tym. A może zrobiłeś coś z tych rzeczy ostatnio? Jeśli tak, przeczytaj poniższe słowa z uwagą i z modlitwą: „Przestańcie się też nawzajem okłamywać, skoro zdarliście z siebie starego człowieka wraz z jego
postępkami, a przywdzialiście nowego, który się nieustannie odnawia,
by rozpoznać w sobie obraz swego Stwórcy” (List do Kolosan 3,9-10).
Zwróć szczególną uwagę na słowa: „przywdzialiście nowego człowieka
[nową naturę]”. Uczciwość jest okryciem, które nakładasz na siebie każdego dnia. Zacznij wzorować się na prawdzie, całej prawdzie i tylko prawdzie. Tak ci dopomóż Bóg!
Myśl o tym, co prawdziwe. Mierz się z prawdą. Kochaj prawdę. Dąż do
prawdy. Żyj w prawdzie. Od dzisiaj zdecyduj, że już zawsze chcesz być
uczciwy.
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14 CZERWIEC I NIEDZIELA

KIEDY RODZINA SIĘ ROZPADA
„Wybaczajcie sobie wzajemnie [tak szybko i całkowicie], jak Pan wam
darował”.
List do Kolosan 3,13 NPD

K

iedy rodzina rozpada się z powodu rozwodu, jak możesz pomóc dzieciom? Po pierwsze, przestań mówić o tym, kto ich nie akceptuje,
raczej otocz ludźmi, którzy je kochają. Jako rodzic możesz w znacznym
stopniu skompensować ich poczucie odrzucenia. Wytłumacz, że czasami ludzie zbliżają się do siebie, a czasem się oddalają. Przypomnij, że Ken
i Barbie to tylko lalki, i przygotuj ich na życie w prawdziwym świecie.
Zachęć, by były silne i nie rozczulały się nad sobą. W miarę upływu lat
ucz je, że jeśli muszą zmienić kogoś, by móc go kochać, to znaczy, że nie
spotkali właściwej osoby. Prawdziwa miłość potrafi żyć pod jednym dachem zarówno z zaletami jak i ze słabościami, ponieważ „miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1 List Piotra 4,8).
Prawdziwa miłość przykrywa błędy podobnie jak polisa ubezpieczeniowa chroni kierowcę w czasie wypadku. Nigdy nie posługuj się dzieckiem
we wzajemnych rozgrywkach. Ważne, by zrozumiało, że to ty się rozwiodłeś, nie ono. Wytłumacz, że choć ktoś mógł się nie sprawdzić jako towarzysz życia, nadal pozostaje dobrym rodzicem. Kiedy złagodzisz poczucie
winy, złagodzisz też poczucie wstydu, a wtedy łatwiej mu się będzie żyło.
Rozgoryczenie jest złodziejem, ale nie musisz pozwolić, by okradało cię z
pokoju, kreatywności, pieśni czy nadziei na lepszą przyszłość. Pamiętaj,
to było wtedy – tak jest teraz. Musi być „teraz” dla ciebie i twoich dzieci,
więc zacznij od dzisiaj. Boża obietnica brzmi: „Oto czynię rzecz nową”
(Księga Izajasza 43,19). Możesz więc rozpocząć od nowa.
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15 CZERWIEC I PONIEDZIAŁEK

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY (1)
„W drodze jednak ludziom zabrakło cierpliwości”.
Księga Liczb 21,4

B

y dojść do Ziemi Obiecanej lud izraelski musiał obejść ziemię Edom.
To znacznie wydłużyło jego wędrówkę i zabrakło mu cierpliwości.

Jaką lekcję możemy z tego wyciągnąć? Najlepszym sposobem, by pozbyć
się problemu, jest go rozwiązać. W drodze do swojej ziemi obiecanej napotkasz wiele problemów, które będą musiały być rozwiązane. Jeśli nie
potrafisz sobie z nimi radzić, to samo uświadomienie sobie przeszkód na
drodze – sprawdzian twojej determinacji, zdolności i wiary – nie na wiele ci się przyda. Porozmawiajmy więc o rozwiązywaniu problemów.
Po pierwsze, zaakceptuj, że problemy nie są czymś wyjątkowym. Pewien
student pod koniec semestru wysłał do mamy następującą wiadomość:
„Wyleciałem ze studiów. Jutro wracam do domu. Przygotuj tatę”. Wkrótce otrzymał odpowiedź: „Tata przygotowany. Przygotuj siebie!”. Al Davis,
właściciel drużyny piłkarskiej Oakland Raiders, powiedział kiedyś: „Dobry lider nie uważa problemów za coś szczególnego. Przyjmuje je jako coś
normalnego, chleb powszedni. Jeśli pracujesz, spodziewaj się problemów.
Jeśli masz rodzinę, spodziewaj się problemów. Jeśli prowadzisz własny
biznes, a chciałbyś się zrelaksować, spodziewaj się problemów. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziesz mile zaskoczony. Jeśli nie,
a ty wkalkulowałeś to w swój plan, nie będziesz sfrustrowany. Problem
staje się problemem, jeśli nie był wcześniej spodziewany. Problem przewidziany staje się okazją”.
Apostoł Paweł pisał: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas
może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym
myślimy, Temu niech będzie chwała (...) na wieki” (List do Efezjan 3,2021).
Stojące przed tobą wyzwanie jest po prostu okazją dla Boga, by zrobić dla
ciebie lub poprzez ciebie to, czego ty sam nie możesz zrobić.
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16 CZERWIEC I WTOREK

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY (2)
„Pan moją mocą i tarczą”.
Księga Psalmów 28,7

P

o drugie, nazwij problem. Lekarz czasem potrafi wyleczyć z choroby,
bywa jednak, że jedyne, co może zrobić, to przepisać leki, które pomogą nam bardziej komfortowo żyć z problemem. Najpierw jednak musi
postawić właściwą diagnozę.
Filozof Abraham Kaplan wskazał na różnicę pomiędzy problemem a
trudną sytuacją: „Problem to sytuacja, z którą możesz coś zrobić. Jeśli nie
możesz, to znaczy, że nie jest to problem a trudna sytuacja. Coś, z czym
trzeba będzie jakoś żyć, co będziesz musiał znosić. Jeśli trudną sytuację
potraktujesz jak problem, będziesz sfrustrowany, zły i przybity. Stracisz
w ten sposób mnóstwo energii i podejmiesz wiele złych decyzji. Na końcu, kiedy wszystkie twoje wysiłki zawiodą, wycofasz się, przyjmując rolę
ofiary”.
A oto przykład. Być może w swoim związku małżeńskim jesteś rannym
ptaszkiem, podczas gdy twój współmałżonek to nocny marek lub na
odwrót. To kłopotliwa sytuacja. Nie zmienisz wewnętrznej konstrukcji
drugiej osoby. A jeśli będziesz próbował, oboje narazicie się na konflikty, dla których nie będzie dobrego rozwiązania. Jeśli jednak spróbujemy
nazwać, co w tej sytuacji jest dla nas największą trudnością, na przykład
znalezienie okazji, by częściej spędzać czas razem ze sobą, to jest to problem, który można rozwiązać.
I jeszcze jedna myśl. Zdarza się, że Bóg wyciąga nas z trudnej sytuacji, a
bywa też tak, że używa jej, by rozwinąć nasz charakter i uczynić bardziej
podobnymi do Chrystusa. Tak, On może zamienić twoje ciężkie westchnienie w pieśń! Psalmista Dawid pisał: „Pan moją mocą i tarczą. Zaufałem Mu całym sercem, a On zesłał mi swą pomoc. Serce wypełniła mi
radość – zanucę pieśń na Jego chwałę”.
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17 CZERWIEC I ŚRODA

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY (3)
„Wtedy odpowiedziałem: Czy taki człowiek jak ja ma uciekać? (...) Nie
pójdę!”.
Księga Nehemiasza 6,11

P

o trzecie, staw czoła problemowi. Kiedy Nehemiaszowi grozili wrogowie, niektórzy z przyjaciół radzili mu, by ukrył się w świątyni. On jednak odpowiedział: „Czy taki człowiek jak ja ma uciekać? I czy ktoś taki jak
ja, wchodząc do przybytku, przeżyje? Nie pójdę!”. W efekcie Nehemiasz
odbudował mury Jerozolimy w dwa miesiące, co było nie lada wyczynem.
Wiele lat temu pewna popularna reklama ostrzegająca przed uzależnieniami i przemocą pokazała typową rodzinę w domu. Dzieci wesoło się
bawiły, mama odkurzała, a ojciec czytał gazetę. Obrazek przeciętnej rodzinki, z tym że był jeden problem: razem z nimi w pokoju był ogromny
słoń. I choć bardzo utrudniał im życie, bo cały czas musieli go obchodzić,
ignorowali go, udając, że nie istnieje. Dzięki tej reklamie ukuto slogan:
„Słoń w pokoju”, nawiązujący do problemów, których nie chcemy nazwać, udając, że wszystko gra.
Na problem zazwyczaj reagujemy na 4 sposoby.
1) Uciekamy od niego. Próbujemy uciec przed nim, ale on zawsze idzie za
nami.
2) Zapominamy o nim, mając nadzieję, że zniknie, jeśli przestaniemy o
nim myśleć. Ale problemy pozostawione sobie samym mają tendencję
jeszcze bardziej się komplikować.
3) Walczymy z nimi. To czemu się opieramy, trwa. A problemy nie są wyjątkiem.
4) Mierzymy się z nimi. Analizujemy problem i rozprawiamy się z nim.
Jeśli jesteśmy mądrzy, szukamy Bożej pomocy, a wtedy śmiało możemy
powiedzieć: „Pan moim wsparciem – nie boję się” (List do Hebrajczyków
13,6).

24

18 CZERWIEC I CZWARTEK

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY (4)
„Roztropny rozważa swoje posunięcia”.
Księga Przysłów 14,15

P

o czwarte, uważnie i z modlitwą przeanalizuj problem. Oto, co król
Salomon mówi o człowieku, który zamiast zbadać sprawę i zebrać
fakty, reaguje impulsywnie: „Naiwny wierzy każdemu słowu, roztropny
rozważa swoje posunięcia”. „Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza
swoją bezmyślność i ściąga na siebie hańbę” (Księga Przysłów 18,13).
Pacjent, kiedy go boli, szuka natychmiastowej ulgi. Lekarz wie jednak, że
aby przepisać odpowiednie lekarstwo i wyleczyć chorobę, ból najpierw
musi zostać właściwie zdiagnozowany.

Co to dla ciebie oznacza? Najpierw powinieneś zadać sobie pytania: „Kto
albo co spowodowało ten problem? Czy robię z igły widły? Czy rzeczywiście jest to sprawa, która wyrządzi prawdziwe szkody, czy może w
przyszłym tygodniu o tym czasie już nie będę o niej pamiętał?”. Jeśli
właściwie nie zdiagnozujesz problemu, będziesz musiał do niego wrócić
i zacząć od początku, wtedy jednak rozwiązanie może już być o wiele bardziej bolesne i kosztowne. Mike Leavitt, były minister zdrowia USA, powiedział: „Każdy problem w procesie rozwoju przechodzi etap, kiedy jest
on już na tyle duży, że go dostrzegamy, ale na tyle mały, by mógł zostać
szybko rozwiązany”.
Kluczowe jest rozpoznanie tego etapu i cierpliwość podczas wdrażania
rozwiązania. Ktoś niedoświadczony będzie oczekiwał, że problem rozwiąże się natychmiast. Doświadczona osoba jest jednak trochę podobna do sprawnego rzeźbiarza, który cierpliwie uderza swoim młotkiem
w kawałek marmuru, wiedząc, że osiągnie sukces, jeśli będzie wytrwale
pracować, w odróżnieniu od nowicjusza w zawodzie, który oczekuje, że
jednym uderzeniem pozbędzie się zbędnego materiału.
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19 CZERWIEC I PIĄTEK

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY (5)
„Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami”.
Księga Przysłów 16,9

P

o piąte, nie patrz tylko na problem, szukaj możliwości. Kiedy prezydenta Johna Kennedyego zapytano, jak został bohaterem wojennym,
uśmiechnął się i zażartował: „To było łatwe. Ktoś zatopił moją łódź!”.

To prawda, że niektórzy potrafią patrzeć daleko i wytrwale dążyć do realizacji celów, jednak wielokrotnie to przeciwności torują drogę sukcesom. Tak było w przypadku pewnego człowieka, którego mała firma
upadała: „Płaciłem szeryfowi pięć dolarów dziennie, by opóźnił wyrok
na mój mały zakład. W końcu jednak, z powodu niezapłaconych rachunków, człowiek z gazowni odciął mi dopływ gazu. Przeprowadzałem
akurat bardzo ważny eksperyment, więc kiedy pracownicy gazowni pogrążyli mnie w ciemnościach, z wściekłości zacząłem czytać na temat
techniki gazowej i ekonomii. Postanowiłem sprawdzić, czy mógłbym
zastąpić gaz elektrycznością, by ci ludzie od gazu naprawdę musieli się
trochę nabiegać za swoimi pieniędzmi”. Człowiekiem tym był Thomas
Edison, założyciel General Electric.
Problemy budzą naszą kreatywność. Jeśli będziesz chciał podnieść się i
wstać, problemy zmobilizują cię do wykorzystania zdolności danych ci
przez Boga, zebrania swoich sił i ruszenia naprzód. Gdyby wszystko szło
bez przeszkód, wkrótce znaleźlibyśmy się w złym miejscu, z niewłaściwymi ludźmi, robiąc nie to, co trzeba. „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami”. Z cierpienia rodzi się cel, a z załamania
– kierunek. Zatem rozmawiaj z Bogiem o swoim problemie. Pozwól, by
pokazał ci, jakie możliwości zawiera i co On zaplanował dla ciebie.
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20 CZERWIEC I SOBOTA

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY (6)
„Powiedziałem wam o tym, abyście we Mnie pokój mieli”.
Ewangelia Jana 16,33

P

o szóste, patrz na swoje problemy z właściwej perspektywy. Pewnie
słyszałeś stwierdzenie: „Narzekałem, bo nie miałem butów, aż spotkałem człowieka, który nie miał stóp”.
Snoopy w komiksie „Fistaszki” widzi rodzinkę siedzącą przy stole w czasie Święta Dziękczynienia, podczas gdy on siedzi na zewnątrz i je psie
żarcie. „Jak to? Wszyscy dzisiaj jedzą indyka, ale ponieważ jestem tylko
psem, dostaję psie żarcie”. Nagle odzyskuje perspektywę: „Oczywiście,
mogło być gorzej – mogłem urodzić się indykiem!”.
To jak wielki czy jak trudny wydaje nam się problem, często jest kwestią
perspektywy. Większość trudności, jakich doświadczamy, nie ma większego znaczenia w szerszej perspektywie. To jak mało istotne są nasze
kłopoty, najczęściej uświadamiamy sobie, kiedy tracimy kogoś bliskiego
czy nasz przyjaciel zapada na nieuleczalną chorobę.
Pisarz James Agee wspomina jak podczas Wielkiego Kryzysu spotkał
pewną zubożałą kobietę mieszkającą w górach, w maleńkiej chatce bez
podłóg, bez ogrzewania i bez kanalizacji. „Co byś zrobiła, gdyby ktoś dał
ci pieniądze, by ci pomóc?” – zapytał. Kobieta zastanowiła się przez chwilę i odpowiedziała: „Myślę, że dałabym biednym”.
Uświadamiając sobie, że wokół nas są ludzie, którzy mają znacznie większe problemy, nabieramy właściwej perspektywy i stajemy się bardziej
wdzięczni. Jezus powiedział swoim uczniom: „Powiedziałem wam o
tym, abyście we Mnie pokój mieli. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi – Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem”.
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21 CZERWIEC I NIEDZIELA

JAK ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY (7)
„Chodzi o to, aby (...) mogły poznać wszechstronną mądrość Boga”.
List do Efezjan 3,10

P

o siódme, spróbuj spojrzeć na problem z różnych punków widzenia.

Apostoł Paweł mówi o „wszechstronnej mądrości Boga”. By zrozumieć słowo „wszechstronny” pomyśl o diamencie. Za każdym razem, gdy
go obrócisz, światło wydobywa różne odcienie jego piękna. Podobnie jest
z Bożą mądrością zawartą w Biblii: ujawnia różne aspekty i podejście do
problemu.
W sądzie odbywał się proces kobiety oskarżonej o zabicie swojego trzeciego męża. Jej adwokat zapytał: „Co stało się z pani pierwszym mężem?”.
Odpowiedziała: „Zmarł po zatruciu się grzybami”. Adwokat dociekał: „A
co z pani drugim mężem?”. Kobieta odpowiedziała: „Również zmarł z
powodu zatrucia grzybami”. W końcu adwokat zapytał o trzeciego męża.
Odpowiedziała: „Umarł z powodu wstrząsu mózgu”. „Jak do tego doszło?”,
indagował adwokat. Kobieta na to: „Bo nie chciał jeść grzybów!”.
A teraz serio: większość problemów można rozwiązać na wiele sposobów
i żaden problem nie wytrzyma presji wszechstronnego i racjonalnego
myślenia. Zatem rozpal daną ci przez Boga kreatywność, zastosuj dogłębne myślenie, zbierz środki. Środki te obejmują również ludzi. Kto inny
rozwiązał podobny problem? Jak to zrobił?
Często problemy, które cię otaczają, nie są tak ważne jak ludzie wokół ciebie. Kiedy Józef przygotował plan, który miał ocalić Egipt od klęski głodu,
faraon powiedział: „Skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo,
kto by był rozsądny i mądry jak ty. Ty zatem będziesz zarządzał moim domem i twoim poleceniom będzie bezwzględnie posłuszny cały mój lud”
(Rdz 41,39-40).
Zatem: z Bożą pomocą możesz obmyślić więcej niż jeden sposób rozwiązania problemu.
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22 CZERWIEC I PONIEDZIAŁEK

POWODZENIE NA BOŻYCH WARUNKACH
„Przestrzegajcie zatem słów tego przymierza i wypełniajcie je po to, by
wam się powodziło we wszystkim, co będziecie czynić”.
Księga Powtórzonego Prawa 29,9

R

ozmawia dwóch mężczyzn. Jeden z nich pyta: „Wiesz, co jest tajemnicą sukcesu?”. „Nie, co takiego?”, pyta drugi. Na co pierwszy odpowiada: „Nie mogę tego zdradzić”. „Dlaczego?”, pyta przyjaciel. W odpowiedzi słyszy: „Ponieważ to tajemnica!”.

Powodzenie, tak jak Bóg je definiuje, nie jest tajemnicą. Wielokrotnie powtarza On w swoim Słowie, że chce, by nam się w życiu powodziło. Tak
jednak, jak każdy z nas różni się od drugiego, tak Boży plan powodzenia
dla każdego z nas jest inny. Sukces to po prostu odkrywanie Bożej woli
dla naszego życia i wypełnianie jej.
Weźmy na przykład telewizję wysokiej rozdzielczości (HDTV). Ta technologia umożliwia dodanie dodatkowych stu linii, przez co obraz jest
niezwykle realistyczny. Przemysł nazywa to „super HD”. Niezależnie od
tego, czy stoisz w odległości 3 m czy 0,5 cm od ekranu, obraz jest idealnie
czysty – niezamazany, niewykrzywiony, bez cieni.
Jak wyglądałoby pomyślne życie w wysokiej rozdzielczości? By odkryć tę
jakość, musisz zagłębić się w Bożym Słowie i dowiedzieć się, co On uważa za sukces. „Przestrzegajcie zatem słów tego przymierza i wypełniajcie
je po to, by wam się powodziło we wszystkim, co będziecie czynić”.
Kiedy Bóg stworzył człowieka, powiedział do niego: „Rozradzajcie się i
rozmnażajcie!” (Rdz 1,22), zaś w Księdze Hioba czytamy: „A choćby twój
początek był niepozorny, koniec będzie zachwycał wielkością” (Hi 8,7).
Powodzenie przygotowane przez Boga przychodzi z zastrzeżeniem, które
nie podlega negocjacji: Bóg będzie ci błogosławił po to, byś ty mógł błogosławić innych.
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23 CZERWIEC I WTOREK

NIE TRAKTUJ ODRZUCENIA OSOBIŚCIE
„(...) odzyskiwali siły, po okresach doznanych słabości”.
List do Hebrajczyków 11,34 NPD

Z

awsze staraj się być otwartym na konstruktywną krytykę, ale nie
traktuj jej osobiście. Nie pozwól, by opinie tych, którzy nie dostrzegają twoich zalet i potencjału, miały wpływ na to, co o sobie myślisz.
Ludzi, którzy osiągnęli sukces w życiu, łączy jedno: nauczyli się, jak radzić sobie z odrzuceniem. W 1902 roku pewien ambitny młody pisarz na
swoją ofertę wysłaną do redaktora naczelnego miesięcznika literackiego The Atlantic Monthly, otrzymał odpowiedź odmowną. Do zwróconej
paczki wierszy wysłanej przez dwudziestoośmioletniego poetę dołączona była lakoniczna notka: „W naszym magazynie nie ma miejsca na pańską porywającą poezję”. A jednak został jednym z najpopularniejszych i
najbardziej ukochanym przez Amerykanów poetą wszech czasów. Kim
był? To Robert Frost.
W 1907 roku Uniwersytet Berneński odrzucił pracę doktorską pewnego
studenta fizyki. Mimo to, młody fizyk na zawsze zmienił cały naukowy
świat. Kim był? To Albert Einstein.
Pewien szesnastoletni uczeń otrzymał od swojego nauczyciela retoryki
świadectwo z ocenami, na którym dopisano: „Widoczny brak postępów”.
Młody człowiek tym się jednak nie przejął. Kim był? To Winston Churchill.
Na końcu listy bohaterów wiary przedstawionych w 11 rozdziale Listu do
Hebrajczyków czytamy: „(...) odzyskiwali siły po okresach słabości, tak iż
stawali się potężni w walce”. To może być również twoja historia. Dawid,
który doświadczył spektakularnej porażki w życiu, napisał: „Pan moją
mocą i tarczą, zaufałem Mu całym sercem, a On zesłał mi swą pomoc”
(Ps 28,7). Zawieść mogą cię tylko ci, na których polegasz. Zatem mniej
polegaj na ludziach, a więcej na Bogu.
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24 CZERWIEC I ŚRODA

UCIĄŻLIWOŚCI TRZYMAJĄ NAS PRZY ŻYCIU
„Teraz żyję (...), wierząc Synowi Bożemu”.
List do Galatów 2,20

M

ężczyzna, który odziedziczył po dziadku stary, antyczny zegar z
mosiężnym wahadłem, patrzył, jak ten wielki ciężar porusza się
tam i z powrotem. „To zbyt wielki ciężar dla 200-letniego zegara”, pomyślał. Pewnego dnia otworzył więc szklane drzwiczki i wyjął wahadło.
„Dlaczego usunąłeś mój ciężarek?”, zapytał zegar. Mężczyzna odrzekł:
„Był ciężki, więc chciałem ci ulżyć”. Stary zegar zawołał: „Nie rozumiesz?
Chodzę właśnie dzięki temu ciężarowi!”.
Apostoł Paweł pisał: „Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już
nie ja – żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję (...), wierząc Synowi Bożemu,
który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie”.
Bóg pozwala, byśmy doświadczali poczucia porażki i bezsilności po to,
by rozwinąć naszą cierpliwość i pokorę, i uczynić nas bardziej zależnymi
od Niego. W przeciwieństwie do nas, On wie, „że to właśnie uciążliwości
trzymają nas przy życiu”.

Dlatego „Pan dyscyplinuje serce i charakter każdego, kogo do swej rodziny przyjmuje (...). Bóg nas wychowuje (...), uczy (...). Każde zaś karcenie, gdy
się go doświadcza, nie wydaje się radosne, lecz bolesne. W konsekwencji
jednak – tym, którzy korzystają z dobrodziejstwa procesu wychowawczego – przynosi pełen pokoju owoc prawości” (Hbr 12,6-11 NPD).
Jakiej „uciążliwości” Bóg używa, by rozwijać Chrystusa w tobie? Apostoł
Paweł pisze dalej: „Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest
ziemskiego” (Kol 3,5). Innymi słowy, zamiast pozwalać cielesnej naturze
rządzić, poproś Ducha Świętego, by zrodził w tobie nowe życie.
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25 CZERWIEC I CZWARTEK

OTRZYMASZ NAGRODĘ
„(...) wasz trud nie jest daremny”
1 List do Koryntian 15,58

Ł

atwo zapomnieć, że ten świat nie jest twoim domem, że wieczność
spędzisz z Chrystusem w specjalnie dla ciebie przygotowanym
mieszkaniu. Zaś kiedy przyjdziesz do nieba, otrzymasz nagrodę za to, jak
dobrze wywiązałeś się z powierzonego ci przez Boga zadania. Biblia nie
tylko o tym naucza, ale nawet przedstawia szczegóły. Powiem o trzech,
które warto zapamiętać.

1) Największą nagrodę otrzymasz w niebie, nie na ziemi. Tak, są też nagrody ziemskie (zobacz: Mk 10,30), jednak największe błogosławieństwa
Bóg zarezerwował na dzień, kiedy „każde dzieło przejdzie próbę ognia
(...), jeśli przetrwa, ten otrzyma nagrodę” (1 Kor 3,13-14). O twojej pozycji w
niebie zdecyduje twoja obecna służba, zatem zawsze dawaj Bogu z siebie
to, co najlepsze.
2) Nagroda przyznana będzie w oparciu o jakość, nie ilość. Liczby i pozycja robią na nas wrażenie, Boga jednak porusza nasza szczerość. Swoją
nagrodę przyzna ci na podstawie tego, co uczyniłeś z tym, co otrzymałeś
i ile „serca” w to włożyłeś. To oznacza, że wszyscy mamy jednakowe szanse na jej otrzymanie.
3) Nagroda może być odroczona, ale nigdy nie zostanie zapomniana. Pomyśl o tym. Zrobiłeś co było potrzebne, a jednak zostało to zignorowane
albo źle zrozumiane? Pamiętaj: „Twój trud nie jest daremny”. Zrobiłeś
to, co trzeba, ale nie podziękowano ci za to lub też nie tobie przypisano
zasługi? Pamiętaj: „Twój trud nie jest daremny”. Jeśli służyłeś, dzieliłeś
się, poświęcałeś się, a potem chętnie odsunąłeś się na bok, by Bóg mógł
wziąć sobie całą chwałę, pamiętaj: „Twój trud nie jest daremny”. Jezus
zapewnia nas o tym: „Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie” (Mt 6,4).
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26 CZERWIEC I PIĄTEK

ODKRYŁEŚ CEL SWOJEGO ŻYCIA?
„(...) powołani zgodnie z Jego planem”.
List do Rzymian 8,28)

J

eśli chcesz, by twoje życie było spełnione, musisz odkryć dany ci przez
Boga cel i oddać się mu w pełni. W Biblii czytamy: „A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem,
wszystko służy ku dobremu”. Najważniejszą sprawą w twoim życiu powinno być odkrycie i wypełnienie Bożej woli. To, w co wierzysz, zadecyduje o kierunku, jaki obierzesz i co osiągniesz. Pomiędzy zdolnościami a
celem jest ogromna różnica. Zostałeś powołany zgodnie z Jego planem, a
nie swoim talentem. Jeśli jesteś utalentowany, ale nie powołany, nie będziesz miał oporów, by angażować się we wszystko, co ci się spodoba. To
dlatego, że talent, podobnie jak sprawiedliwość, jest ślepy: na wszystkie
możliwości patrzy tak samo. Jeśli jednak jesteś świadomy Bożego powołania i to ma wpływ na twoje życie, pewnych rzeczy po prostu nie będziesz robił, bo wiesz, że one wypaczą, rozwodnią albo udaremnią Boży
plan dla ciebie. Będąc „powołanym zgodnie z Jego planem”, koncentrujesz się na rozwijaniu swojego talentu tylko w takim stopniu, jaki jest potrzebny, by realizować Boży plan.
Zamiast więc prosić Boga, by błogosławił to, co robisz, poproś Go, by pokazał ci swój plan dla twojego życia. Kiedy już go odkryjesz i wypełnisz,
będziesz błogosławiony, ponieważ Jego plan już jest błogosławiony!
Przeczytajmy to jeszcze raz: „A wiemy, że kochającym Boga, to jest tym,
którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu”.
Zatem, czy odkryłeś już Jego cel dla swojego życia? Jeśli nie, stań w Bożej
obecności i pozostań tam, dopóki On ci tego nie objawi. To jedyna droga,
byś mógł być w pełni spełniony.
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27 CZERWIEC I SOBOTA

CZY NAPRAWDĘ PRAGNIESZ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃST WA?
„Jakub (...) mocował się z [Bogiem] aż do wzejścia zorzy”.
Księga Rodzaju 32,24

N

iektóre ze swoich najcięższych bitew stoczysz z Bogiem. Dzieje się
tak, dlatego że w każdym z nas tkwi „natura Jakuba”, która sprzeciwia się Bożej woli i z którą trzeba się rozprawić.
Bóg, który zapytał Jakuba: „Jak ci na imię?”, poprosi i ciebie o przedstawienie się. Dopóki nie będziesz gotowy, by przeprowadzić szczerą ocenę
i odpowiedzieć zgodnie z prawdą, twoje życie nie może zmienić się na
lepsze. Bóg musiał złamać Jakuba, uderzając go w staw, w coś, co było
jego siłą, na czym polegał. Jakub jednocześnie otrzymał Boże błogosławieństwo i zwichnięty staw. Zapytaj siebie: „Czy naprawdę chcę Bożego
błogosławieństwa w moim życiu?”.
Zanim odpowiesz, zatrzymaj się i zadaj sobie kilka dodatkowych pytań.
1) Czy jestem gotowy, by zrezygnować z tego, czego pragnę, jeśli nie jest to
Bożą wolą dla mnie?
2) Czy pożądam tego, co mają inni, zamiast czekać na Boże zaopatrzenie?
3) Czy wciąż mówię o swoich prawach, bo nie poddałem się w pełni Bogu?
4) Czy naprawdę kocham innych i stawiam ich potrzeby na pierwszym
miejscu?
5) Czy codziennie praktykuję czytanie Biblii i modlitwę?
6) Czy sam promuję samego siebie, czy raczej pozwalam Bogu się tym
zająć?
7) Czy mam radość pomimo przeciwności i ufam Bogu, który kształtuje
charakter Jezusa we mnie?
8) Czy podejmuję ryzyko bycia posłusznym Chrystusowi, czy raczej daję
miejsce strachowi i wolę grać bezpiecznie?

Odpowiedzi na te pytania nie tylko określą, jakim jesteś uczniem Chrystusa, w jakim kierunku idziesz i jaki jest twój cel. One zadecydują również o skali błogosławieństwa w twoim życiu.
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28 CZERWIEC I NIEDZIELA

DUCHOWI, A JEDNAK NADAL CIELEŚNI
„Dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany...”.
List do Galatów 4,19

K

iedy stajesz się chrześcijaninem, odkrywasz, że część ciebie chce żyć
nowym życiem (zobacz: Rz 6,4), podczas gdy druga połowa chciałaby
żyć „według ciała” (Rz 8,5). I gdyby Boży Duch, który żyje w twoim podzielonym domu i „smuci się”, kiedy robisz pewne rzeczy, nie konfrontował nas z Bożym Słowem, tak byśmy pewnie żyli (zobacz: J 16,7-14).
To prawda, że twoje nowe serce nadal żyje w twoim starym ciele. Pewien
autor tak pisał: „Kiedy poznałem Chrystusa, wydawało mi się, że wszyscy
inni są już na poziomie świętości, którego ja mogę nigdy nie osiągnąć.
Zaatakowałem więc swoją cielesność z wielką gorliwością! Nie zdawałem sobie sprawy, że wszystko, co się narodziło, potrzebuje czasu, by urosnąć. Oczekiwałem natychmiastowej metamorfozy, dzięki której stanę
się osobą, którą Bóg naprawdę będzie mógł kochać. Teraz wiem, że Jego
miłość nie jest wydzielana w oparciu o kryteria zasług: jeśli będziesz dobrze postępował, On cię będzie kochał, a jeśli nie – to nie”. Bóg nie chce
twojej własnej sprawiedliwości. W Biblii czytamy: „Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił, aż do dnia powrotu
Chrystusa Jezusa” (Flp 1,6).
Apostoł Paweł pisze: „Dzieci moje, znowu w bólach was rodzę, dopóki
Chrystus nie będzie w was ukształtowany”. Tylko Bóg wie, przez jaki proces musisz przejść, by Chrystus, który cię zbawił, został w tobie ukształtowany! Każdy z nas idzie własną drogą, we własnym tempie, ale mamy
wspólny cel: być coraz bardziej podobnymi do niebiańskiego Ojca. To jest
Boże dzieło i On sam doprowadzi nas do tego miejsca – więc pozwólmy
Mu działać. Twoim zadaniem jest towarzyszyć Mu każdego dnia w Jego
działaniu w tobie.
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29 CZERWIEC I PONIEDZIAŁEK

BÓG OBIECAŁ BYĆ Z TOBĄ
„Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą”.
Księga Jozuego 1,5

W

Biblii czytamy: „Po śmierci Mojżesza (...) Pan powiedział do Jozuego: (...) Mojżesz, mój sługa, umarł (...). Wstań więc teraz i wraz z
całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą Ja synom Izraela
daję” (Joz 1,1-2). Jozue wiedział, że Mojżesz nie żyje, wiedział to też lud
izraelski. Dlaczego więc Bóg mu o tym przypomniał? Ponieważ Jozue
nie miał zastąpić zwykłego przywódcy – miał zastąpić legendę. Mojżesz
przez czterdzieści lat zapewniał im poczucie bezpieczeństwa. Był niedoścignionym autorytetem, sędzią rozwiązującym wszystkie najtrudniejsze sprawy swojego ludu. Jednej nocy wyprowadził cały naród z 400-letniej niewoli. Rozdzielił laską morze. Modlił się i Bóg codziennie zsyłał
z nieba chleb. Kiedy naród usychał z pragnienia, uderzył laską w skałę i
wypłynęła woda. Pod każdym względem Mojżesz odniósł ogromny sukces. Co było tego tajemnicą? Jego pomysłowość? Jego kreatywność? Jego
geniusz? Nie, to obecność Boża w jego życiu.
Teraz jednak Mojżesza zabrakło i to była zła wiadomość dla Jozuego. Dobrą wiadomością była Boża obietnica, że On nadal z nim będzie. „Nikt się
przed tobą nie ostoi, po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”.
Powiesz: „Ale to jest obietnica Starego Testamentu”. W takim razie przeczytaj to: „Wszystkie Boże obietnice mają w Nim [Jezusie] swoje: tak!
Dlatego też przez Niego możemy potwierdzać: Tak, niech się stanie – dla
chwały Boga” (2 Kor 1,20).
Dzisiaj Bóg jest z tobą. Uwierz Mu!
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30 CZERWIEC I WTOREK

ŻYJ DLA TEGO, CO NAJWAŻNIEJSZE
„Nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę”.
Księga Hioba 1,21

S

łyszałeś takie powiedzenie: „Zestarzał się za wcześnie, za późno zmądrzał”? Nie pozwól, by to była twoja historia.

Amerykę zbudowało trzech tytanów: Vanderbilt, Carnegie i Rockefeller.
Po pogrzebie Vanderbilta, Carnegie i Rockefeller zdecydowali, że przez
resztę swojego życia chcą swoje pieniądze przeznaczać na czynienie dobra. Śmierć uświadamia nam, jak krótkie jest nasze życie i pomaga zmienić perspektywę. Carnegie zmarł, dożywając osiemdziesięciu czterech
lat, a Rockefeller – dziewięćdziesięciu siedmiu. Obaj nie żyją! My również
kiedyś umrzemy. Pozostaje pytanie: czy chcesz żyć tylko po to, by zarabiać, czy by zmieniać życie innych na lepsze?
Jeden z biznesmenów zwierzył się przyjacielowi: „Choć myślę, że nie dałem się jeszcze opętać manią posiadania, to widzę, że jednak mocno mnie
ten pęd wciąga... Stale powraca dylemat – ile pieniędzy wystarczy? Okazuje się, że nigdy nie jest dość. Trzy lata temu myślałem, że jeszcze tylko
trochę więcej... Teraz zarabiam dwa razy więcej i to ciągle nie wystarcza”.
Król Salomon już wiele lat temu pisał: „Kto kocha pieniądze, pieniędzmi
się nie nasyci. Kto kocha bogactwo, zysku mieć nie będzie” (Koh 5,10).
Może też powiedziałeś sobie, że kiedy już zarobisz pewną sumę pieniędzy, wtedy będziesz szczęśliwy? Może tak, a może nie. Jeśli pokładasz
zaufanie w czymś innym niż w Bogu, będziesz żył w strachu, ponieważ
zawsze będziesz wystawiony na okoliczności, nad którymi nie masz kontroli.
Jezus podsumował to następująco: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33).
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1 LIPIEC I ŚRODA

ŻYCIOWE MOT TO
„Zawsze pełni zapału”.
1 List do Koryntian 15,58

N

astępnym razem, kiedy będziesz przejeżdżał obok McDonalda, przypomnij sobie dewizę życiową jego założyciela, Raya Kroca: „Nie ustawaj! Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent: dokoła pełno utalentowanych ludzi, którym się nie powiodło. Nie zastąpi jej
geniusz: niespełniony geniusz jest wręcz przysłowiowy. Nie zastąpi jej
wykształcenie: świat pełen jest wyedukowanych bezdomnych. To, co się
liczy, to wytrwałość i determinacja”. Czytając listę bohaterów wiary spisaną w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków, dowiesz się, że zamykali oni
paszczę lwom, zaprowadzali sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, a nawet wskrzeszali z martwych. To spektakularny rejestr osiągnięć.
Aż natrafiamy na słowa: „(...) wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni
na wojnie” (List do Hebrajczyków 11,34). Zauważ, że zaczynali jako słabi, a
stali się mocni. Jak to możliwe? Dzięki wytrwałości i determinacji!
Naszym problemem jest to, że nie zawsze mamy ochotę walczyć o to, czego chcemy. Bez konfliktu jednak nie może być zwycięstwa. Pewien anglikański biskup zażartował: „Dlaczego wszędzie tam, gdzie szedł apostoł
Paweł, dochodziło do rewolucji, a tam gdzie ja idę, podają herbatę?”. Paweł nie wtapiał się w otoczenie – on się wyróżniał. Podczas swojej pierwszej podróży misyjnej został ukamienowany i pozostawiony na pewną
śmierć. W czasie drugiej podróży wrzucono go do więzienia. Jak sobie z
tym radził? W więzieniu modlił się i chwalił Boga do chwili, kiedy bramy
lochów stanęły otworem.
Zatem słowo dla ciebie na dzisiaj brzmi: „Trzymaj się mocno tego, w co
wierzysz. Nie daj się niczemu zastraszyć. Zawsze bądź pełny zapału”. Jeśli szukasz dewizy życiowej, według której chciałbyś żyć, potraktuj te słowa jako swoją deklarację.
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2 LIPIEC I CZWARTEK

STOSUJ PRAWO, KOCHAJ ŁASKĘ, ŻYJ W POKORZE!
„Czego Pan oczekuje od ciebie? Byś stosował prawo (...), kochał łaskę i
pokornie chodził z twoim Bogiem”.
Księga Micheasza 6,8

P

rorok Micheasz pyta: „Z czym mam zbliżyć się do Pana (...). Czy mam
przyjść i złożyć całopalne ofiary (...), tysiące baranów, miriady strumieni oliwy? Czy mam Mu dać pierworodnego (...) za grzech mojej duszy?”
(Księga Micheasza 6,6-7).
Wydaje ci się, że nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, by zadowolić
Boga? Religia to dla ciebie zestaw niemożliwych do spełnienia, wywołujących poczucie winy żądań, obmyślonych po to, by załagodzić odległe
bóstwo, sycące się twoją bezsilnością? Dzięki Bogu za Micheasza, który
rozwiewa taki pogląd, mówiąc: „Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre”
(Księga Micheasza 6,8).
Co możesz jako odkupione i napełnione Duchem Boże dziecko?
1) „Stosować prawo”, nawet jeśli nie robi tego nikt inny. Dlaczego? By okazywać zaufanie Bogu! (zobacz: 1 List Jana 3,21-22). W życiu nie ma nic
ważniejszego!
2) „Kochać łaskę”. Pamiętasz stary przebój Nancy Sinatry: „Te buty są
stworzone do chodzenia (...). Któregoś dnia przejdą się po tobie”? Jezus
podnosił innych, nie deptał ich. A Jego nakaz brzmi: „Idź i postępuj podobnie” (Ewangelia Łukasza 10,37).

3) „Chodzić pokornie ze swoim Bogiem”. Kiedy Bóg cię wywyższa, nie zapomnij oddać Mu całej chwały. Każda dobra rzecz, jaką otrzymałeś, jest
darem od Niego – pamiętaj o tym! Zatem słowo dla ciebie na dziś: „Stosuj
prawo (...), kochaj łaskę (...), żyj w pokorze”.
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3 LIPIEC I PIĄTEK

OTRZYMUJĄC WIZJĘ DLA SWOJEGO ŻYCIA
„Nie byłem nieposłuszny temu widzeniu z nieba”.
Dzieje Apostolskie 26,19

K

iedy Bóg daje ci wizję, pamiętaj o 3 rzeczach.

1) Musisz ją utrzymać. Twoja wizja ma określone ramy czasowe:
„Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony (...), choćby się spóźniało,
nie przestawaj czekać” (Księga Habakuka 2,3). Niektórzy potrafią jasno
sformułować wizję, ale nie mają siły doprowadzić jej do końca, ponieważ
nie radzą sobie z dyskomfortem i trudnościami, jakie się z tym wiążą.
Wyprzedzamy Boga, a nasza wizja rodzi się martwa albo zbyt słaba, by
przeżyć. Jezus powiedział: „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się
narodziło z Ducha, jest duchem” (Ewangelia Jana 3,6). Jeśli twoja wizja
narodziła się z Ducha, będzie podtrzymana przez Ducha, ale jeśli narodziła się z ciała, będziesz musiał sam sobie radzić!
2) Musisz ją ukryć. Dzielenie się wizją z tymi, którzy nie potrafią jej docenić, jest błędem. Tak zrobił Józef i został wrzucony do studni. Nie wszyscy będą rozumieć i podzielać twoje działania, zwłaszcza jeśli odniesiesz
sukces. Proś więc Boga o mądrość w tej sprawie. Judasz może wydawać
się w tej chwili twoim przyjacielem, ale nieuchronnie cię zdradzi.
3) Musisz ją podlewać. Przeczytaj uważnie i z modlitwą poniższe fragmenty Pisma Świętego:
„Dawid jednak wzmocnił się w Panu, swoim Bogu” (1 Księga Samuela
30,6) oraz „Ale wy, kochani, budujcie się w swej najświętszej wierze” (List
Judy 20). Musisz wiedzieć, jak dodawać sobie otuchy i wzmacniać się duchowo, a także jak podlewać swoją wizję. Bóg powiedział do Habakuka:
„(...) napisz to widzenie wyraźnie” (Księga Habakuka 2,2). Zapisz swoją
wizję na karteczce i noś ją przy sobie. Zacznij zachowywać się jak osoba,
którą chcesz się stać, kiedy wizja stanie się rzeczywistością – a tak będzie!
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4 LIPIEC I SOBOTA

JAK NAUCZYĆ DZIECKO POSTĘPOWAĆ WŁAŚCIWIE?
„Wychowuj dziecko odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z
niej nawet w starości”.
Księga Przysłów 22,6

P

aląca papierosy matka przekazuje nikotynę swojemu dziecku. Z powodu własnych słabości mimowolnie je truje. Podobnie jest z goryczą, poczuciem winy czy brakiem pewności, które przekazujemy naszym
dzieciom. Wtedy potrzebujemy Bożej pomocy – tylko On może usunąć
źródło naszego problemu i przerwać błędne koło.
Nikt nie przekaże wiary twoim dzieciom lepiej od ciebie. To ty musisz
położyć fundament, na którym będą mogły budować. I nie nauczaj ich
tylko doktryny, pokaż im swoją wiarę. Opowiedz im, kto przeprowadził
cię przez najtrudniejsze momenty w życiu. Dzięki temu, kiedy sami doświadczą trudności, będą wyposażeni w coś więcej niż tylko pakiet religijnych zasad – będą potrafili sami zaufać Bogu.
Przestań też biczować się za popełnione błędy. Każdy rodzic, gdyby mógł,
wiele rzeczy zrobiłby inaczej. Bóg może odmienić skutki twoich przeszłych działań i zapobiec tragediom w przyszłości. On jest Bogiem, który
czyni „wszystko nowym” (Dzieje Apostolskie 21,5). On może wyprowadzić dobro ze zła i wypełnić cię swoją mądrością i miłością do twoich
dzieci. To życiowa szansa – nie zaprzepaść jej! Zostawmy przeszłość,
uchwyćmy się przyszłości. Twoje dzieci są twoim jutrem, są przez ciebie
kształtowane. Daj im poznać smak dobroci Boga, kiedy są małe, a kiedy
dorosną – świat nigdy ich nie zaspokoi.

41

5 LIPIEC I NIEDZIELA

„UCZ MNIE PRZYJMOWAĆ T WOJĄ MIŁOŚĆ”
„Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował”.
1 List Jana 4,19

W

iemy, jak frustrujące może być wręczanie prezentu komuś, kto nie
chce go przyjąć. Poczucie niepewności i niedowartościowania
sprawia, że wielu z nas ma problem z przyjmowaniem. Uważamy, że
na wszystko powinniśmy sobie zasłużyć. Do tego stopnia, że okazujemy wielką nieufność wobec dawcy, doszukując się podstępu: „Dlaczego
miałbyś to dla mnie robić? Jaka jest twoja prawdziwa motywacja?”.
Jak się wtedy czujesz? Wyobraź sobie teraz, jak czuje się Bóg, kiedy oferuje
nam swoją miłość, a my odmawiamy jej przyjęcia, uważając, że na nią
nie zasługujemy lub z powodu fałszywej skromności. Lub, co gorsza, podważamy Jego motywację.
To prawda – nikt z nas nie zasługuje na Bożą miłość. Kiedy On przychodzi do ciebie ze swoją miłością, zależy Mu, by został uruchomiony łańcuch błogosławieństw dla ciebie, ale też wszystkich wokół.
Jego plan jest prosty. On pragnie, byś:
1) przyjął Jego miłość;
2) nauczył się kochać siebie w dojrzały, zdrowy sposób;
3) pokochał Boga;
4) objął tą miłością tych, który On postawił w twoim życiu.
By się tego nauczyć, potrzeba czasu. Zazwyczaj dużo! Podobnie jak Bóg
pomógł Izraelitom wejść do Ziemi Obiecanej, tak pomoże i tobie, krok
po kroku, przezwyciężać zahamowania. (zobacz: Księga Wyjścia 23,30).
Zmiana zachodzić będzie stopniowo, w miarę jak się będziesz modlił,
czytał Jego Słowo i żył zgodnie z nim (zobacz: 2 List do Koryntian 3,18).
On jest „autorem i dokończycielem naszej wiary” (zobacz: List do Hebrajczyków 12,2).
W Biblii czytamy, że to Bóg zainicjował „dobre dzieło” w twoim życiu i On
też będzie je doskonalił (List do Filipian 1,6), zatem poproś Go dzisiaj o
pomoc w przyjęciu i skorzystaniu z Jego bezwarunkowej miłości do ciebie.
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6 LIPIEC I PONIEDZIAŁEK

POZNAJ SWÓJ ŻYCIOWY CEL
„Po to się urodziłem...”
Ewangelia Jana 18,37

J

ezus stojąc przed Piłatem, powiedział: „Ja po to się urodziłem i po to
przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie”. Jezus wiedział, po co się urodził i do czego został powołany, i na tym się skupił. Ty
jesteś powołany, by wstępować w Jego ślady (zobacz: 1 List Piotra 2,21).
Ludzie dzielą się na trzy rodzaje.
1) Ci, którzy nie mają życiowego celu. To tułacze podróżujący przez życie
bez poczucia sensu i celu. Chodzą do szkoły, podejmują pracę, zmieniają
pracę, żenią się i wychodzą za maż, zmieniają małżonka, zmieniają miejsce zamieszkania, przechodzą na emeryturę i ostatecznie umierają. Nigdy tak naprawdę nie żyją, po prostu egzystują.
2) Ci, którzy obrali niewłaściwy cel w swoim życiu. To mogą być osoby o
wspaniałych osiągnięciach, ludzie, którzy wspięli się wysoko po drabinie
sukcesu finansowego, politycznego czy społecznego, tylko po to, by odkryć, że przystawiona została do niewłaściwej ściany. Najczęściej odkrywają to zbyt późno albo też nigdy nie uświadamiają sobie, że minęli się z
pełnym znaczenia, inspirującym dla innych życiem.
3) Ci, którzy mają właściwy cel życia. Oni wiedzą, dlaczego zostali stworzeni. Wiedzą, po co Bóg postawił ich na tej ziemi i jedyne, czego pragną,
to ten cel wypełnić. Takie życie wywołuje uśmiech na twarzy Boga. To
jest sukces, który przetrwa. I nie ma on nic wspólnego z popularnością,
władzą czy stanem posiadania, ale wynika bezpośrednio z rozpoznania
życiowego celu. I tylko wtedy masz Bożą gwarancję powodzenia w życiu.
Zatem, czy znasz swój życiowy cel? Jeśli nie, poproś Boga, a On ci go objawi.
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7 LIPIEC I WTOREK

JESTEŚ OBSERWOWANY
„Człowiek biegły w swym zawodzie zawsze będzie poszukiwany i podziwiany”.
Księga Przysłów 22,29 parafraza

Z

aczynał jako robotnik kolejowy. Na propozycję pracodawcy, by przez
kilka dni zastąpić kolegę w biurze ekspedycyjnym, zareagował entuzjastycznie. Przełożony poprosił go o podanie kilku ważnych faktów i
liczb. „Niech leżą na moim biurku, kiedy za trzy dni wrócę”, rzucił wychodząc. Młody człowiek nie znał się na księgowości, ale przez trzy dni i trzy
noce ciężko pracował, by po powrocie kierownik znalazł raport na swoim
biurku. Zdobył tym sobie uznanie i szacunek szefa, który zarekomendował go do tej pracy, gdy tylko pojawił się wolny etat.
Z biegiem lat mężczyzna wielokrotnie awansował, za każdym razem
zbierając pochwały za dokładną i solidną pracę. Ostatecznie awansował
na stanowisko wiceprezydenta firmy Ralston Purina w stanie Missouri,
jednego z największych producentów karmy dla zwierząt.
W Biblii czytamy: „Czy widziałeś człowieka biegłego w swym zawodzie?
Będzie on na usługach królów, nie na służbie u ludzi zwyczajnych”. Eugine Peterson w tłumaczeniu Message tak parafrazuje: „Obserwuj ludzi,
którzy są dobrzy w tym, co robią – fachowcy zawsze będą poszukiwani i
podziwiani; tacy nie są odsuwani na boczny tor”.
Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, jesteś obserwowany podczas pracy. Obserwowany jest twój charakter, etyka pracy, twoja postawa. I zostaniesz nagrodzony nie tylko według zrealizowanych zadań, ale za swoją
postawę i sposób, w jaki je zrealizowałeś!
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8 LIPIEC I ŚRODA

PRZENOŚNY OŁTARZ
„Ołtarz zrobisz z desek, pusty w środku”.
Księga Wyjścia 27,8

O

łtarz w przybytku był miejscem składania ofiar na Bożą chwałę. Bóg
dokładnie zaplanował jego budowę: „Ołtarz zrobisz z desek, pusty w
środku”. Kamienna czy metalowa konstrukcja ołtarza byłaby zbyt ciężka
do noszenia jej w czasie wędrówki Izraelitów po pustyni.
Obraz przenośnego ołtarza przypomina nam, że choć powinniśmy być
częścią lokalnego kościoła, nie jesteśmy ograniczeni do konkretnego
miejsca, by Boga chwalić. Wszędzie możesz to robić, „nieustannie składając Bogu ofiarę uwielbienia, to znaczy owoc warg wyznających Jego imię”
(List do Hebrajczyków 13,15). W domu, w pracy, w sklepie, na siłowni, w
klasie, podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków możesz
składać „duchową ofiarę, miłą Bogu” (1 List Piotra 2,5).
Czcisz Boga, dzieląc się tym, co masz z drugim człowiekiem w potrzebie,
dodając komuś otuchy, podejmując trudną, ale uczciwą decyzję zawodową. Jezus powiedział: „Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią Ojca w niebie” (Ewangelia Mateusza 5,16).
Jeden z autorów pisze: „Pan jest moim szefem. On przeprowadza ewaluację mojej pracy, daje napomnienie, awans albo degraduje. On zabezpiecza mój plan świadczeń i ubezpieczenie zdrowotne. On może mnie przenieść, zmienić zakres obowiązków, pomóc zrealizować wszystkie moje
cele. Tylko Jemu przedstawiam sprawozdanie (...). I choć moje zadania się
zmieniają, moja zasadnicza praca nie ulega zmianie. Zostałem przygotowany, by wykonywać Jego dzieło i być Jego rękami i nogami wszędzie
tam, gdzie On mnie postawi”.
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9 LIPIEC I CZWARTEK

PRZESTAŃ ODKŁADAĆ
„Naucz nas liczyć nasze dni”.
Księga Psalmów 90,12

A

nne Wells w swoim artykule z 1985 r. pisze: „Mój szwagier otworzył
biurko mojej siostry i wyjął z niego pięknie zapakowaną paczuszkę.
W środku była ręcznie wykonana jedwabna halka z nadal dołączoną
metką, na której widniała astronomiczna kwota. »Joan kupiła ją podczas
naszego pierwszego pobytu w Nowym Yorku... Jakieś osiem czy dziewięć
lat temu. Nigdy jej nie założyła; trzymała na specjalną okazję. Cóż, myślę,
że właśnie nadeszła ta okazja« – wyjaśnił. Położył halkę na łóżku razem
z innymi ubraniami, które zabieraliśmy do zakładu pogrzebowego. Potem zwrócił się do mnie: »Nigdy nie odkładaj niczego na specjalną okazję.
Każdy podarowany ci dzień jest taką szczególną okazją«”.
Te słowa zmieniły życie Anne Wells. Napisała: „Już niczego nie odkładam na później. Teraz używamy naszej najlepszej porcelany na każdą
specjalną okazję: jak choćby utrata kilograma na wadze, udrożnienie zlewu, pierwszy kwiat kamelii. Kiedyś... i pewnego dnia... nie mają miejsca
w moim słowniku. Jeśli warto coś zobaczyć, usłyszeć, czy zrobić, to chcę
to zobaczyć, usłyszeć i zrobić. Teraz. Bardzo się staram, żeby nie odkładać, nie wstrzymywać, nie oszczędzać na wszystkim, co dodaje uśmiechu i blasku naszemu życiu. Każdego ranka, kiedy otwieram swoje oczy,
mówię sobie: to jest szczególna okazja”.
Zmusza do myślenia, prawda? I zachęca, by z każdego dnia czerpać radość, do ostatniej jej drobinki, by uwolnić się od utrwalonego nawyku
odkładania spraw na później.
Zmądrzej! Wybacz obrazę. Powiedz, że kochasz. Pojedź na wycieczkę.
Wróć do szkoły. Postanów dzisiaj zrobić to, co odkładałeś od dawna.
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10 LIPIEC I PIĄTEK

CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Wszystko ma swój czas. Na każdą sprawę pod niebem przychodzi kiedyś pora: (...) jest czas śmiechu (...), czas tańca (...), czas miłości”.
Księga Koheleta 3,1-8

K

iedy ostatnio śmiałeś się, tańczyłeś i kochałeś? Pamiętasz? Jak pisał
nieznany poeta: „To jest era na wpół przeczytanych stron, szybkich
hamburgerów i szalonego pędu. Rozświetlonych nocy, nerwów na wierzchu, ekspresowych podróży lotniczych i krótkich przerw. To jest era opalenizny w oka mgnieniu; stresów i cierpienia; drzemki aż wiosna zaskoczy... i po zabawie!”. Otrzeźwiające słowa, prawda? Ale czy tak musi być?
Nie, a jeśli tak właśnie jest w twoim życiu, to prawdopodobnie dlatego,
że do tego doprowadziłeś. I tylko ty możesz to zmienić! Mówisz, że jesteś
zajęty? Wszyscy jesteśmy zajęci. Kto powiedział, że nie możesz cieszyć się
życiem, nawet jeśli jego tempo przyspiesza? Na pewno nie Bóg!
Chuck Swindoll pisze: „Nie zgadzam się, by za każdym razem, kiedy odpowiedzialność przejmuje kierownicę, frajda musiała zająć tylne siedzenie. Jeśli nie ma zabawy, to dlatego że jej nie chcemy – nie dlatego, że
nie wypada. Nieważne, że twoja lista rzeczy do zrobienia jest długa aż
po horyzont. Musisz odzyskać równowagę i znaleźć czas na śmiech, na
taniec i na miłość. Dlaczego? Ponieważ tak mówi Biblia! Co więcej, twoja
rodzina i przyjaciele będą mieli o wiele większą przyjemność przebywania z tobą”.

Psalmista pisał: „Dasz mi poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności i rozkosz u Twojego boku – na zawsze” (Księga Psalmów 16,11).
Zatem żyj i ciesz się życiem, tak jak Bóg to zaplanował. Ono skończy się,
zanim się zorientujesz.
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11 LIPIEC I SOBOTA

MOŻESZ POKONAĆ PRZESZŁOŚĆ
„Jefta (...) dzielny wojownik (...) był synem kobiety nierządnej”.
Księga Sędziów 11,1

S

ocjologowie twierdzą, że nasz rozwój w znacznym stopniu jest zdeterminowany przez dwa czynniki: rodziców i środowisko. Gdyby wyrokować na tej podstawie, Jeftę należałoby skreślić jako przegrany przypadek.
Bóg patrzy jednak inaczej. W Jego słowie czytamy: „Nie wspominajcie
dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości! Oto czynię rzecz nową”
(Księga Izajasza 43,18-19). Kiedy Jezus staje się Panem twojego życia, żadne geny ani środowisko nie przeszkodzą w tym, byś stał się tym, kim On
chce, byś był.
Jefta został najmłodszym naczelnikiem Izraela, jest też wymieniony jako
jeden z bohaterów wiary w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków. Było to
możliwe, ponieważ Bóg jest specjalistą od zmian. Być może urodziłeś się
w warunkach dalekich od idealnych i zastanawiasz się, czy kiedykolwiek
uda ci się z nich wyrwać. Odpowiedź brzmi: tak! Kiedy następnym razem
ktoś będzie chciał wykorzystać twoją przeszłość, by cię poniżyć, przypomnij mu o Jefcie.
Nasz Bóg jest niesamowity! Pokrzywdzonych przez los potrafi podnieść
wyżej od tych, którzy wcześniej mieli jakąś przewagę. Jego moc objawia
się i zostaje uwolniona w naszej słabości (zobacz: 2 List do Koryntian
12,9). Używa tych, których inni odrzucili. On użył Józefa, młodzieńca
wrzuconego do studni przez swoich braci, a przez ojca uznanego za zmarłego. On użył Dawida, pasterza, którego rodzina odsunęła i lekceważyła.
On użył Jezusa, „kamień, który odrzucili budowniczowie” (Księga Psalmów 118,22), który stał się „kamieniem węgielnym” (Ewangelia Łukasza
20,17). On może zrobić to samo dla ciebie. Zatem nie zniechęcaj się: Bóg
ma plan dla ciebie i kiedy będziesz spędzał z Nim czas, On ci go pokaże.
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12 LIPIEC I NIEDZIELA

PAMIĘTAJ O TYCH, KTÓRZY SĄ ZAPOMNIANI I NIEZAUWAŻANI
„Wstawiajcie się za wdową”.
Księga Izajasza 1,17

W

społeczeństwie w czasach powstawania Nowego Testamentu nie
istniał system zasiłków, dlatego apostoł Jakub pisał: „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem jest nieść pomoc sierotom i wdowom”
(List Jakuba 1,27). Może to jest służba, której szukałeś? Jedyną kwalifikacją, jakiej potrzebujesz, jest pamięć o wykluczonych, współczucie oraz
postanowienie, by coś z tym zrobić.
Pewna kobieta po śmierci swojego męża napisała poruszający list, który
zatytułowała: „Historia wdowieństwa”. „Najpierw pojawia się odrętwienie, później milion spraw do załatwienia. Niekończące się dokumenty
do podpisania. Przyjaciele są bardzo troskliwi, rodzina okazuje ogromne wsparcie. Jesteś zajęta. W nocy jednak walisz pięścią z bólu w puste
miejsce w łóżku. W końcu zamykasz oczy, wyrzucasz jego szczoteczkę
do kosza i stare buty, które przyniosłaś w plastikowej torbie ze szpitala.
Opróżniasz szafę i oddajesz jego rzeczy. To boli nie do uwierzenia. Każde
ubranie w jego szafie przypomina ci o szczególnych miejscach i czasie,
jaki razem spędzaliście. Mija rok. Jakoś przetrwałaś. I nagle cios! Twoi
przyjaciele świętują urodziny – same pary. Nie jesteś zaproszona, bo byłabyś piątym kołem u wozu. Niektóre żony mogłyby cię nawet potraktować
jak zagrożenie. Proszę, pamiętajcie o nas. Nie traktujcie jak nadbagaż. Dotknęła nas tragedia, potrzebujemy przyjaciół.
Podpisano: Zapomniana”.
Pomyśl, jak mógłbyś zmienić czyjeś życie, będąc otwartym na szukanie
tych, którzy przez społeczeństwo są niezauważani i pomijani.
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13 LIPIEC I PONIEDZIAŁEK

JAK POKONAĆ STRES (1)
„Pytali Go zatem: Kim Ty jesteś? Przede wszystkim tym, za kogo się podaję – odpowiedział Jezus”.
Ewangelia Jana 8,25

J

ezus nieustannie był pod presją. Wielu domagało się Jego uwagi i czasu. Rzadko udawało Mu się pobyć w samotności, stale ktoś czegoś od
Niego potrzebował. Wielokrotnie był niezrozumiany, krytykowany i wyśmiewany. Działał w warunkach ogromnego stresu, a jednak zachowywał pokój. Jak to robił? Swoje życie oparł na ośmiu zasadach skutecznego
radzenia sobie ze stresem. Przez kolejny tydzień będziemy chcieli się im
przyjrzeć i może czegoś się nauczyć.
Wiedz, kim jesteś. „Pytali Go zatem: Kim Ty jesteś? Przede wszystkim
tym, za kogo się podaję – odpowiedział Jezus”.
Jeśli nie wiesz, kim jesteś, inni mogą chcieć o tym zadecydować. Jeśli nie
wiesz, kim jesteś, podświadomie wierzysz w to, co o tobie mówią. Chowanie się za maską, podwójne życie, brak autentyczności, czy wysiłki, aby
być kimś, kim nie jesteś, generują ogromny stres. Poczucie zagubienia
zawsze wywołuje presję. Kiedy czujemy się niepewnie, mamy tendencję,
by chcieć wykazać się za wszelką cenę. I dostosować. Stawiamy sobie nierealistycznie wysokie wymagania i choć pracujemy, pracujemy, pracujemy..., nie potrafimy ich spełnić. Co z tym zrobić?
Musisz dowiedzieć się, kim jesteś i czyj jesteś! Jesteś odkupionym dzieckiem Bożym, które na tej ziemi nie znalazło się przypadkiem, ale w konkretnym celu. Jesteś kochany i w pełni akceptowany przez Boga. On ma
plan dla twojego życia, dlatego jesteś ważny. By pokonać stres, musisz
wiedzieć, kim jesteś. Dopóki nie odpowiesz sobie na to pytanie, nie pozbędziesz się stresu.
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14 LIPIEC I WTOREK

JAK POKONAĆ STRES (2)
„Zabiegam bowiem nie o spełnianie swojej woli, lecz woli Tego, który
Mnie posłał”.
Ewangelia Jana 5,30

W

iedz, kogo chcesz zadowolić. Jezus nie starał się zadowolić każdego, więc czy to nie głupie z naszej strony próbować robić coś, czego
nawet Bóg się nie podejmuje? Jezus dokładnie wiedział, że chce pełnić
wolę Boga. A Bóg odpowiedział: „Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości” (Ewangelia Mateusza 3,17).
Kiedy stracisz sprzed oczu Tego, kogo chcesz zadowolić, zawsze ugniesz
się pod naciskiem trzech rzeczy:
1) krytyki, ponieważ jesteś nadmiernie skupiony na tym, co inni o tobie
myślą;
2) konkurencji, ponieważ boisz się, że ktoś mógłby cię wyprzedzić;
3) konfliktu, ponieważ każdy, kto się z tobą nie zgodzi, będzie dla ciebie
zagrożeniem.
Jezus radził: „Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Ewangelia Mateusza 6,33). Skupiając się na Bożej woli, upraszczasz sobie życie! Zawsze będziesz robił to,
co trzeba, to, co przynosi Mu radość, niezależnie od tego, co ktoś inny o
tym myśli.
Za frustracje lubimy obwiniać innych lub nasze zobowiązania, używając
zwrotów typu: „Ty mnie do tego zmusiłeś...” lub „Musiałem...”. W życiu
tak naprawdę – poza naszą pracą zawodową – jest niewiele rzeczy, które
musimy. W istocie zatem mówimy: „Wolę [wstaw właściwe], ponieważ
nie chcę ponosić konsekwencji”. Rzadko ktoś może nas do czegoś zmusić,
więc nie obwiniajmy innych za nasze zdenerwowanie. Jeśli czujemy, że
jesteśmy pod presją, to prawdopodobnie daliśmy na to przyzwolenie. Nie
staniemy się ofiarą, chyba że sami wyrazimy zgodę na to, by żyć pod presją zewnętrznych oczekiwań.
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15 LIPIEC I ŚRODA

JAK POKONAĆ STRES (3)
„Ja wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam”.
Ewangelia Jana 8,14

W

iedz, co chcesz osiągnąć. Jezus powiedział: „Ja wiem, skąd przybyłem i dokąd zmierzam”.

Czy też możesz tak powiedzieć? Jeśli nie zaplanujesz swojego życia i nie
ustawisz swoich priorytetów, będziesz nieustannie pod presją tych, którzy będą chcieli narzucić ci, co masz robić, zgodnie z tym, co sami uważają za ważne.
Każdego dnia żyjesz albo według przyjętych przez siebie priorytetów,
albo pod presją innych. Nie ma innej możliwości. Albo decydujesz, co jest
ważne dla ciebie, albo pozwolisz innym o tym zdecydować. Łatwiej jest
działać pod tyranią tego, co pilne, jednak pod koniec dnia będziesz się
zastanawiał: „Czy cokolwiek dzisiaj zrobiłem? Zużyłem mnóstwo energii
i załatwiłem wiele spraw, ale czy dokonałem czegoś ważnego?”.
Bycie zajętym niekoniecznie oznacza bycie wydajnym. Możesz kręcić się
w kółko i nie dokonać niczego, co miałoby realną wartość. Dobre przygotowanie się sprawi, że będziesz spokojniejszy. Inaczej mówiąc, przygotowanie się zapobiega presji, podczas gdy zwlekanie powoduje presję.
Dobra organizacja i dobre przygotowanie redukują stres, ponieważ wiesz,
kim jesteś, kogo chcesz zadowolić i co chcesz osiągnąć. Jasno określone
cele upraszczają życie. Spędź zatem kilka minut na początku każdego
dnia w modlitwie, na rozmowie z Bogiem.
A potem spójrz na swój plan dnia i zdecyduj: „Czy naprawdę tak chcę spędzić dzisiejszy dzień? Czy moje najbliższe dwadzieścia cztery cenne
godzinny faktycznie chcę wymienić na te działania?”. Właściwa odpowiedź na te dwa pytania pomoże ci wyznaczyć priorytety, co obniży twój
poziom stresu.
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16 LIPIEC I CZWARTEK

JAK POKONAĆ STRES (4)
„Innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie Bożym,
gdyż po to zostałem posłany”.
Ewangelia Łukasza 4,43

S

kup się na jednej rzeczy. Czy trudno jest ci się skoncentrować na wykonywanym zadaniu? Twoją uwagę często coś rozprasza? Jezus w czasie swojej służby na ziemi stale był otoczony ludźmi, którzy czegoś od
Niego oczekiwali. W Biblii czytamy: „Z nastaniem dnia wyszedł i udał się
na odosobnione miejsce. Tłumy jednak go szukały, znalazły i próbowały
Go zatrzymać – nie chciały, by od nich odchodził” (Ewangelia Łukasza
4,42).
Jezus chciał odejść, a oni próbowali Go zatrzymać. Na co tak im odpowiedział: „Innym miastom też pragnę nieść dobrą nowinę o Królestwie
Bożym, gdyż po to zostałem posłany”. Nie pozwolił, by odciągnęły Go
drugorzędne sprawy. Był w tym mistrzem. Wszyscy próbowali Mu przeszkodzić. Każdy miał dla Niego przygotowany plan B, na co, de facto, odpowiedział: „Nie, ja muszę zrealizować swój cel”. I robił dokładnie to, co
polecił Mu Ojciec.
Był zdeterminowany. Był wytrwały. Był skupiony. Zatem jeśli masz dziesiątki spraw do zrobienia, wybierz najbardziej istotną i zajmij się nią do
końca. Potem wybierz kolejną i zrób to samo, aż dokończysz listę. Rozpraszając naszą energię, stajemy się nieefektywni. Kiedy się koncentrujemy,
działamy o wiele skuteczniej. Światło rozproszone daje mglistą poświatę,
podczas gdy światło skupione potrafi wywołać pożar.
Jezus nie pozwolił, by przeszkody odciągnęły Go od skupienia się na celu.
Nie pozwolił, by inni wywołali w Nim napięcie, frustrację czy irytację. A
to On jest twoim wzorem!
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17 LIPIEC I PIĄTEK

JAK POKONAĆ STRES (5)
„I powołał dwunastu (...), by móc ich posłać do głoszenia dobrej nowiny”.
Ewangelia Marka 3,14

N

ie próbuj zrobić wszystkiego sam. Jednym z powodów naszego stresu jest przekonanie, że wszystko zależy od nas. Jezus uważał inaczej. Powołał, wyszkolił i wyposażył dwanaście osób, pomiędzy które
rozdzielił ciężar służby. Delegował innym swoje zadania. Zaangażował
ich. Dlaczego my tego nie robimy?
1) Z powodu perfekcjonizmu. Uważamy, że jeśli zadanie ma być dobrze
wykonane, musimy wykonać je samodzielnie. Niezły pomysł, choć często się nie sprawdza ze względu na ilość rzeczy do zrobienia. Nie mamy
ani czasu, ani możliwości, by wszystko zrobić samemu. Tak naprawdę to
dość egoistyczna postawa, mówiąca: „Nikt, ale to nikt nie zrobi tego tak
dobrze, jak ja”.
Jak myślisz, czy Jezus wykonałby zadania lepiej niż Jego uczniowie?
Oczywiście! Mimo to chciał, aby to oni je wykonali. Dlaczego? Aby inni
mogli się czegoś nauczyć, musimy pozwolić popełnić im niektóre błędy –
tak też uczyli się uczniowie Jezusa. Nie pozbawiaj innych cennych lekcji.
2) Z powodu braku pewności siebie. „Co jeśli przekażę to zadanie komuś
innemu, a on zrobi to lepiej niż ja?”. Taka możliwość grozi wielu z nas. Nie
będziesz jednak czuł się zagrożony, wiedząc, kim jesteś, kogo pragniesz
zadowolić, co chcesz osiągnąć i jaka jest ta jedna rzecz, na której chcesz
się skupić. By być efektywnym, musisz zaangażować innych ludzi, bo nie
jesteś w stanie skupić się na więcej niż jedna rzecz jednocześnie.
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18 LIPIEC I SOBOTA

JAK POKONAĆ STRES (6)
„A wczesnym rankiem (...) Jezus (...) zaczął się modlić”.
Ewangelia Marka 1,35

U

czyń modlitwę swoim codziennym zwyczajem. Modlitwa świetnie
rozładowuje stres. Jezus każdy swój dzień zaczynał od modlitwy. W
trakcie dnia często zatrzymywał się na modlitwę i kończył dzień modlitwą. Jeśli Jezus – tak bardzo zajęty – przeznaczał czas, by się modlić, o ile
bardziej my tego potrzebujemy!
Czas spędzony sam na sam z Bogiem może być komorą dekompresyjną
na życiowe stresy. W modlitwie wylewamy przed Bogiem wszystko to,
co leży nam na sercu, ale pozwólmy też, by to On mówił do nas, kiedy
czytamy Biblię. Potem spójrzmy na nasz rozkład dnia, ustalmy priorytety i czekajmy na instrukcje. Jeśli w ten sposób będziemy żyli, przemysł
farmaceutyczny zbankrutuje, gdyż nie będziemy potrzebowali nawet
odrobiny środków uspakajających. Wiele naszych problemów bierze się
stąd, że nie potrafimy spokojnie usiedzieć na miejscu. My po prostu nie
umiemy się wyciszyć.
Bóg mówi: „Wyciszcie się! Poznajcie, że Ja Jestem Bogiem” (Księga Psalmów 46,10). A jednym z powodów, dla których nie znamy Boga osobiście
jest to, że nie potrafimy się zatrzymać. Jesteśmy zbyt zabiegani, by się
uspokoić i po prostu pomyśleć. Ktoś powiedział: „Jak na ironię, człowiek,
kiedy gubi drogę, przyspiesza”.
Jeden z pilotów sił powietrznych, lecąc nad Oceanem Spokojnym w czasie II wojny światowej, połączył się z wieżą. Na pytanie kontrolera o jego
pozycję, odpowiedział: „Nie wiem, ale lecę po rekord”. Wielu z nas działa
podobnie: pędzimy przez życie, nie wiedząc, dokąd.
Potrzebujemy, aby rozpocząć dzień modlitwą, tak jak robił to Jezus, by
zatrzymać się w ciągu dnia, by się pomodlić i naładować nasze duchowe
baterie.
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19 LIPIEC I NIEDZIELA

JAK POKONAĆ STRES (7)
„Niech teraz każdy z was uda się samotnie na odludne miejsce i tam
trochę odpocznie”.
Ewangelia Marka 6,31

Z

aplanuj czas na odpoczynek. Jezus też to robił. „Niech teraz każdy z
was uda się samotnie na odludne miejsce i tam trochę odpocznie.
Wiele bowiem osób przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli nawet
czasu na posiłek”. Jezus nie tylko sam odpoczywał, ale zadbał też o to,
by ci, którzy ciężko pracowali, również mogli zregenerować swoje siły:
„Zasłużyliście na przerwę. Odpocznijcie... Weźcie wolne”. Wsiedli więc
do łodzi i odpłynęli na drugą stronę jeziora, na odludne miejsce, aby pobyć w samotności.
Jezus potrafił radzić sobie ze stresem, ponieważ wiedział, kiedy odpocząć. Odpoczynek i rekreacja nie są opcją do wyboru, nie są też czymś
nieduchowym. Odpoczynek jest tak niezbędny, że Bóg zdecydował zapisać go jako swoje polecenie w Dekalogu. Sabat został ustanowiony dla ludzi, ponieważ Bóg zna doskonale naszą fizyczną, emocjonalną i duchową
konstrukcję, która wymaga regularnych okresów wytchnienia.
Jezus wytrzymywał stres, ponieważ cieszył się życiem. J. B. Phillips wyraził to następująco: „Przyszedł Syn Człowieczy i cieszył się życiem”
(Ewangelia Mateusza 11,19 parafraza). Zaś apostoł Paweł przypomina, że
Bóg „obficie nas zaopatruje we wszystko, co przynosi radość” (1 List do
Tymoteusza 6,17).
Spokój i opanowanie są kluczowe w radzeniu sobie ze stresem. Jeśli czujesz się wypalony, odpowiedz sobie na dwa pytania:
1) Czy codziennie czerpiesz z Bożej łaski, czy raczej polegasz na sobie?
2) Czy regularnie przeznaczasz czas na odpoczynek i rekreację? Słowo rekreacja oznacza regenerację, odświeżenie, odnowę. Rozumiesz? Jaki będzie z ciebie pożytek dla Królestwa Bożego, dla rodziny czy dla ciebie samego, jeśli będziesz wypalony?
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20 LIPIEC I PONIEDZIAŁEK

JAK POKONAĆ STRES (8)
„Ja wam zapewnię wytchnienie”.
Ewangelia Mateusza 11,28

J

ezus nie nakłada na nas ciężarów zbyt wielkich do uniesienia. Być
może włożyli je na ciebie inni lub nawet ty sam, ale Jezus nie miał
w tym udziału. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy zapracowani i obciążeni,
ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się
ode Mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych
dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię – lekkie” (Ewangelia Mateusza 11,28-30).
Oto ostatnia zasada, jakiej w tym cyklu chcemy nauczyć się od Jezusa.
Oddaj Mu swój stres. Nigdy nie osiągniesz pełnego spokoju umysłu, dopóki nie rozwiniesz relacji z Księciem Pokoju. Zauważ, Jezus nie mówi:
„Przyjdźcie do Mnie, a Ja dam wam więcej poczucia winy, więcej ciężarów, więcej stresu i więcej zmartwień”, mimo że wiele religijnych osób
próbuje tego nauczać! Niektóre kościoły wywierają presję, zamiast przynosić ulgę. Ale Jezus powiedział: „Chcę wam dać wytchnienie, Ja usuwam stres. Jeśli żyjesz w harmonii ze Mną, dam ci wewnętrzne siły”.
Tylko Jezus może przemienić nasz styl życia z wypełnionego stresem na
spełnione. Największym źródłem stresu jest próba życia na własną rękę,
według własnego scenariusza, z dala od Boga, naszego Stwórcy i bycie
samemu dla siebie bogiem. Czego potrzebujesz?
Jeśli jeszcze nigdy nie powierzyłeś swojego życia Chrystusowi, potrzebujesz przemiany. Oddaj Mu swoje życie ze wszystkimi jego bolączkami i
powiedz: „Panie, proszę, daj mi nowe życie. Usuń presję, którą odczuwam
i zastąp ją swoim pokojem. Pomóż mi stosować Twoje zasady w życiu, by
radzić sobie ze stresującymi sytuacjami”.
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21 LIPIEC I WTOREK

USTAL SWOJE PODSTAWOWE PRZEKONANIA
„Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się potrawami z
królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów”.
Księga Daniela 1,8

N

a czym polegał problem Daniela? Czy było coś złego w spożywaniu
najlepszych pokarmów w kraju? Większość ludzi żyła bardzo skromnie. Daniel miał okazję, by jeść jak król. Skąd taka decyzja?
Gdyby przyjrzeć się tamtejszej rzeczywistości kulturowej zrozumielibyśmy, że chodziło o coś więcej. Uczty babilońskie wydawane były zawsze
na cześć jakiegoś bóstwa. Zasiadanie przy stole wiązało się nie tylko z
posiłkiem, ale było aktem kultu. Pokarmy były wcześniej ofiarowywane pogańskiemu bożkowi. Dla żydowskiego nastolatka, który poważnie
traktował wiarę w Boga, udział w tego rodzaju ucztach oznaczałby sprzeniewierzenie się temu, kim był. Spożywając pokarmy z królewskiego stołu, tym samym oddawałby część tamtejszym bóstwom. Dla Daniela to
oznaczałoby pójście na kompromis co do zasad, które wyznawał, a tego
nie mógł zrobić.
Swoich przekonań nie budujesz dopiero w sytuacjach, kiedy znajdziesz
się pod presją, ale znacznie wcześniej. To wtedy, kiedy jest dobrze, określasz, jak byś się zachował – lub nie zachował – w trudnych chwilach.
Psalmista pisał: „Jak młody człowiek zdoła zachować w czystości swe
życie? Przez to, że będzie przestrzegał Twego Słowa. Szukam Cię całym
sercem – spraw, bym nie odstąpił od Twoich przykazań. W moim sercu
przechowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie” (Księga Psalmów 119,9-11).
Zwycięskie życie chrześcijanina najlepiej określają te trzy stwierdzenia:
1) „będzie przestrzegał Twego Słowa”;
2) „Szukam Cię całym sercem”;
3) „W moim sercu przechowuję Twe słowa”.
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22 LIPIEC I ŚRODA

COFNIJ SIĘ I ZOBACZ PERSPEKTYWĘ
„Drzwi stanęły tu przede mną otworem i pojawiły się ogromne możliwości, a przeciwników – wielu”.
1 List do Koryntian 16,9

Z

nany w miasteczku biznesmen został zaproszony na spotkanie w
izbie handlowej, gdzie miał wygłosić przemowę. Lokalna gospodarka
słabo się rozwijała i panowało ogólne zniechęcenie, więc jego zadaniem
było zmotywowanie słuchaczy. Wykładowca wziął wielki arkusz białego
papieru i w środku namalował czerwoną kropkę. „Co widzicie?” – zapytał
zebranych. Ktoś odpowiedział: „Widzę czerwoną kropkę”. „Świetnie, co
jeszcze widzicie?” – dopytywał mówca. Inni powtarzali: „Czerwoną kropkę”. „Niczego więcej poza czerwoną kropką nie widzicie?” – upewniał
się wykładowca. Słuchacze zgodnie odpowiedzieli: „Nie! Nie widzimy”.
Wtedy wyjaśnił: „Przeoczyliście to, co najważniejsze: nie zauważyliście
arkusza papieru!”.
To ćwiczenie miało pokazać, że porażki i trudne doświadczenia w naszym życiu często są jak ta mała czerwona kropka, ale całkowicie pochłaniają naszą uwagę, tak że nie dostrzegamy nic innego. Sprawiają, że
nie zauważamy błogosławieństw i osiągnięć, które mają dla nas istotne
znaczenie, a koncentrujemy się na rozczarowaniach drenujących naszą
energię.
Apostoł Paweł pisał: „Drzwi stanęły tu przede mną otworem i pojawiły
się ogromne możliwości, a przeciwników – wielu”. Możliwości i przeszkody idą w parze jak makaron z serem albo ryba z frytkami. Paweł ma
świadomość sytuacji i wrogości, jaką wywołuje jego nauczanie, a jednak
postanawia skoncentrować się na możliwościach.
Jeden z poetów pisał: „Dwóch skazanych patrzyło przez kraty więzienne.
Jeden widział błoto, drugi gwiazdy”. Na co patrzysz? Czy jesteś tak pochłonięty tym, co jest, że straciłeś z pola widzenia to, co może być? Jeśli
tak jest, zrób krok do tyłu i proś Boga, by pomógł ci zobaczyć szerszy obraz.
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23 LIPIEC I CZWARTEK

BĄDŹ TYM JEDNYM Z 10%
„Czy nie dziesięciu doznało oczyszczenia? Gdzie jest pozostałych dziewięciu?”.
Ewangelia Łukasza 17,17

P

ewnego dnia Jezus uzdrowił dziesięciu chorych na trąd. Choroba ta w
tamtych czasach była wyrokiem śmierci, ponieważ nie istniało na
nią lekarstwo. Jeden z uzdrowionych przypomniał sobie o Jezusie i wrócił, by Mu podziękować.
A co wydarzyło się z pozostałymi dziewięcioma? Czy byli zbyt zajęci, by
okazać wdzięczność? Z pewnością byli wdzięczni, a jednak nie poświęcili czasu, by to wyrazić. A może po prostu pochłonęły ich inne sprawy
i zapomnieli? Czy byli zbyt ostrożni, by okazać wdzięczność? Być może
zastanawiali się, czy ich uzdrowienie będzie trwałe, więc postanowili
odczekać, zanim oficjalnie to ogłoszą. A może obawiali się, że Jezus będzie oczekiwał od nich czegoś w zamian? Czegoś, czego nie będą chcieli
lub nie będą mogli Mu dać? Może byli zbyt skupieni na sobie, by okazać
wdzięczność?
W pewien sposób życie z chorobą było prostsze. Teraz będą musieli znaleźć sobie jakąś pracę, przyjąć na siebie pewne odpowiedzialności i
uczestniczyć w życiu społecznym. Czy byli zbyt aroganccy, by okazać
wdzięczność? Być może pomyśleli, że gdyby dać im trochę więcej czasu,
pewnie sami by ozdrowieli.
Okazanie wdzięczności jest przyznaniem się, że potrzebowaliśmy pomocy. W trosce jednak o własny wizerunek, nie chcemy okazywać słabości.
Ta historia pokazuje, że na każde dziesięć osób aż dziewięć ma problem z
wdzięcznością, a przynajmniej z jej okazywaniem.
Nie bądź podobny do tych dziewięciu. Bądź jednym z 10%! W trzech następujących po sobie Psalmach: 105, 106 i 107 Dawid powtarza podobne
słowa: „Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, tak, Jego łaska trwa na
wieki!”.
Nie pozwól, by dzień minął ci bez wspominania dobroci Boga i dziękowania Mu za to.
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24 LIPIEC I PIĄTEK

PRZEJDZIESZ PRZEZ TO
„Napełni jeszcze śmiechem twe usta i twe wargi radosnym okrzykiem”.
Księga Joba 8,21

U

leczenie zranień czasem przychodzi wcześniej niż poznanie odpowiedzi. Czy jednak nie wolałbyś iść z Bogiem w ciemnościach niż
samotnie w świetle? Wydaje się, że Job nigdy w pełni nie zrozumiał, co i
dlaczego stracił. Przyszedł jednak taki czas w jego życiu, że potrafił spojrzeć wstecz i powiedzieć z pełnym przekonaniem: „Napełni jeszcze śmiechem twe usta i twe wargi radosnym okrzykiem”. Ta Boża obietnica jest
również dla ciebie!
Teolog E. Stanley Jones zauważył: „Wszystko, co nie jest Bogiem, kiedyś
cię zawiedzie”.
Bóg w swojej niewyczerpanej łasce przeniesie cię przez każdą trudną sytuację. Zaopatrzy w każdej potrzebie. Da rozwiązanie każdego problemu.
Uleczy każde zranienie.
Kiedy prorok Jeremiasz przypomniał sobie wszystko, przez co Bóg go
przeprowadził, przyznał: „Dla Ciebie bowiem wszystko jest możliwe”
(Księga Jeremiasza 32,17). Bóg szuka okazji, by pokazać ci, co może zrobić
dla ciebie, kiedy Mu zaufasz. Dawid prosił: „Niech łaska przyświeca Twej
pamięci o mnie” (Księga Psalmów 25,7). Jak dobrze, że Boża dobroć i łaska wypływają z Jego charakteru, nie z naszego!
Corrie ten Boom powiedziała: „Jeśli chcesz popaść w depresję – patrz na
siebie. Jeśli chcesz ponieść klęskę – patrz za siebie. Jeśli chcesz działać
chaotycznie – patrz wokół siebie. Ale jeśli chcesz być wybawiony – patrz
w górę”. Zatem słowo dla ciebie na dziś brzmi: przejdziesz przez to dzięki
Bożej łasce.
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25 LIPIEC I SOBOTA

WYPRZEDANY BOGU
„Wszystko to, co kiedyś uważałem za ważne w życiu, odrzuciłem (...),
żeby tylko zyskać Chrystusa”.
List do Filipian 3,8-9 parafraza

Z

anim odkryjesz dany ci przez Boga cel w życiu, często doświadczysz
serii przeciwności, dzięki którym wyrzekniesz się tego, co tymczasowe, a uchwycisz to, co wieczne.
Dla apostoła Pawła oznaczało to utratę wszystkich ziemskich dóbr. Dla
kogoś innego może oznaczać ciężką batalię rozwodową w sądzie. Kiedy
osoba, która była dla ciebie wszystkim, odchodzi, pozostajesz z tym, co
miałeś wcześniej.
Popatrz na Joba: jego dom leżał w gruzach, małżeństwo zakrawało na
kpinę, a dzieci nie żyły. To wtedy Job zauważył, że można zostać pozbawionym wszystkiego, co tymczasowe, ale nie tego, co wieczne. Życie może
ograbić cię z majątku, przyjaciół, sławy, ale nie pozbawi cię charakteru i
wiary w Boga – te rzeczy przetrwają. W Biblii czytamy: „Wtedy Job (...)
upadł na ziemię, składając pokłon Bogu” (Księga Joba 1,20).
Prawdziwe uwielbienie rodzi się w ogniu cierpienia. Oddajesz część
Bogu, kiedy uświadamiasz sobie, że to, co miałeś, co masz, od zawsze należało do Boga i składasz to Jemu na ołtarzu. Popatrz na ołtarz Abrahama. Bóg nie pragnął ofiarowania ciała Izaaka – On chciał się przekonać,
czy jest coś, co Abraham kocha bardziej od Niego.
Chodzi o to, byś mógł się modlić: „Panie, oto są moje urazy i brak przebaczenia, moja chęć robienia wrażenia, mój czas, zdolności i kosztowności,
wszystko, co mnie wiąże i powstrzymuje, bym cały był Twój. Nie będziesz
musiał odbierać mi tego wszystkiego, bo sam chętnie oddaję ci wszystko,
co jest przeszkodą, bym stał się tym, kim Ty chcesz, bym był”.
Czy możesz pomodlić się dzisiaj tą modlitwą? To nie będzie łatwe, ale
zmieni twoje życie.
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26 LIPIEC I NIEDZIELA

JAK RADZIĆ SOBIE Z PRESJĄ
„Poza tymi sprawami zewnętrznymi, pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie kościoły”.
2 List do Koryntian 11,28

K

aznodzieje przygotowują kazania, nauczyciele planują lekcje, księgowi przetwarzają liczby, a mechanicy naprawiają silniki. Ale nie ma
uczelni, która w pełni przygotowywałaby nas, liderów, na presję, z jaką
będziemy musieli się zmagać. Tego można nauczyć się tylko podczas codziennej pracy.
Paweł pisze o przeciwnościach, jakich musiał doświadczyć: jak był chłostany, bity, kamienowany, zdradzony, jak był ofiarą katastrofy morskiej.
Ponad połowa duchownych rezygnuje ze służby przed ukończeniem 10
lat pracy. Jak pisze autor Zig Ziglar: „Na górze jest bardzo samotnie”. Jeśli jesteś liderem w jakiejkolwiek dziedzinie życia – a większość z nas
jest, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie – nie tylko niesiesz odpowiedzialność, ale nie możesz jej tak łatwo odsunąć. Kiedy wszystko idzie
zgodnie z planem, nie usłyszysz wiele. Kiedy jednak sprawy nie będą
się układały, uważaj. Liderzy przyciągają krytykę tak pewnie, jak piknik
przyciąga muchy.
Pozycja wpływu na innych zawsze ma swoją cenę. Lider płaci za to swoim czasem, uwagą i poczuciem odpowiedzialności, wypłacanych w ratach, takich jak codzienne podejmowanie ryzyka, myślenie strategiczne,
pełne zaangażowanie i rozwiązywanie problemów. Jednak największym
wyzwaniem jest umiejętność radzenia sobie z ludźmi, zwłaszcza z tymi,
którzy może i noszą ten sam mundurek, ale nie grają w tej samej drużynie. Paweł tak o tym pisze: „W niebezpieczeństwach między fałszywymi
braćmi (...)” (2 List do Koryntian 11,26).
Jeśli to właśnie przeżywasz, posłuchaj, co Bóg powiedział do Mojżesza:
„Oto jest miejsce przy Mnie (...). Gdy będzie przechodziła moja chwała,
umieszczę cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię moją dłonią” (Księga
Wyjścia 33,21-22). A zatem co powinno być odpowiedzią na presję? Świadomość Bożej obecności w naszym życiu.
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27 LIPIEC I PONIEDZIAŁEK

POPATRZ NA LUDZI, TAK JAK BÓG NA NICH PATRZY
„Jesteście listem Chrystusa”.
2 List do Koryntian 3,3

P

rzyglądając się niektórym z uczniów powołanym przez Jezusa, niejeden z nas uznałby ich za „problematycznych”. Jezusa to jednak nie odstraszyło. Przeciwnie: potraktował ich jak skarb znaleziony w śmietniku.
Dostrzegł ich potencjał, który wydobywał i rozwijał.
Czy to nie jest również twoja historia? Apostoł Paweł pisze: „Jesteście listem Chrystusa (…) napisanym nie atramentem, lecz Duchem żywego
Boga”. To nie inni piszą twoją historię. Nawet nie ty sam. Pisze ją Duch
żywego Boga. To oznacza, że twoje najlepsze dni są ciągle jeszcze przed
tobą.
Stara Biblia leżała na targowym stoliku razem z setkami innych podniszczonych książek. Wielu ludzi podnosiło ją i przerzucało strony. Nie była w
najlepszym stanie – myślano, że z pewnością nie była warta tych dwóch
funtów, które kosztowała – więc odkładano ją z powrotem. Aż pewien
mężczyzna wziął ją do rąk i tłumiąc okrzyk, pobiegł do kasy, by zapłacić
te marne dwa funty. Okazało się, że był to oryginalny Gutenberg, wyceniony na ponad milion funtów. Przez ile rąk przeszła ta księga, zanim
została wykupiona? Ile razy świat odrzucał ją, nieświadomy jej wartości?
Każdy z nas był pomijany, dopóki Jezus nie dostrzegł w nas wartości. Zamiast jednak kupić nas na przecenie, On zapłacił najwyższą możliwą
cenę. „Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (List
do Rzymian 5,8). Więc kiedy będziesz miał zły dzień, popatrz w lustro
i przypomnij sobie, że Boża miłość do ciebie kosztowała Go Golgotę. A
potem wyjdź i spróbuj spojrzeć na innych jak na skarby, które dla Boga są
bezcenne; grzeszników, których Chrystus wykupił swoją śmiercią.
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28 LIPIEC I WTOREK

ZBURZ WAROWNIĘ!
„Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają
moc burzenia warowni”.
2 List do Koryntian 10,4

H

istoria Józefa, który z więźnia został premierem, pokazuje, że możemy wznieść się ponad okoliczności, pokonać problemy i żyć pełnią
danego nam przez Boga potencjału. Być może podobnie jak Józef będziesz musiał pokonać długą drogę. Jeśli jednak nie zrobisz pierwszego
kroku, będziesz tkwił w miejscu.
Być może twoja „warownia” została wzniesiona w dzieciństwie. Zranienia w rodzinie bolą najbardziej, bo zadawane są we wczesnym etapie życia i przychodzą ze strony osób, którym ufamy. Byłeś za mały, żeby poradzić sobie z zadanymi ci ranami. Nie wiedziałeś, jak się bronić. Twoja
mama, ojciec, wujek, starszy brat górowali nad tobą, zwykle wzrostem,
zawsze pozycją. Wierzyłeś im, kiedy wypowiadali nieprawdziwe, krzywdzące słowa na twój temat. Przez cały ten czas funkcjonowałeś w oparciu
o fałszywe dane: „Jesteś taki głupi... Tępy... Durny jak twój ojciec... Tłusta
jak twoja mama...”. Wiele lat później te poniżające głosy nadal odbijają się
echem w twojej podświadomości.
Wcale jednak nie muszą! „Gdyż narzędzia naszej walki nie są cielesne, a
jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni”. Użyj strategii „odrzuć i powtórz”, a odniesiesz zwycięstwo nad myślami. Kiedy znowu pojawią się negatywne, pełne lęku i poczucia winy, poniżające i potępiające
cię myśli, odrzuć je i zacznij powtarzać to, co Bóg mówi na ten temat w
swoim Słowie. Kiedy Jego Słowo ożyje w tobie, twoje dawne myśli zaczną
umierać i tracić nad tobą kontrolę. Zburz dzisiaj warownię i niech rozpocznie się proces twojego uzdrowienia.
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29 LIPIEC I ŚRODA

PRZEPIS NA UDANE ŻYCIE
„Uznawajcie przewodnictwo starszych wiekiem (...), ukórzcie się (...).
Jemu powierzajcie wszystkie troski i zmartwienia”.
1 List Piotra 5,5-7 SŻ

K

toś kiedyś zażartował: „Z sukcesem jest taki problem, że przepis na
niego jest taki sam jak na załamanie nerwowe”.

Biblia podaje nam prawdziwy przepis na udane życie. Obejmuje on trzy
obszary: podporządkowanie się autorytetom, postawę i zaufanie. „Uznawajcie przewodnictwo starszych wiekiem (...), ukórzcie się pod potężną
ręką Boga (...). Jemu powierzajcie wszystkie troski i zmartwienia, gdyż On
troszczy się o was”. Przyjrzyjmy się każdej z trzech dziedzin.
1) Podporządkujcie się tym, którzy są mądrzy. Słuchajcie ich rady, czujcie
się przed nimi odpowiedzialni, przyjmujcie napomnienia, wskazówki,
szanujcie doświadczenie i naśladujcie wartościowe przykłady. Jeśli sam
przyjmujesz rady, masz prawo ich udzielać. Jeśli sam szanujesz i podporządkowujesz się zwierzchności, masz prawo, by prowadzić innych.
2) Ukórzcie się. W Piśmie Świętym Boża ręka symbolizuje dyscyplinę,
napomnienie i wybawienie. Tylko w postawie uniżenia przed Panem
możesz przyjąć Jego korektę jako coś, co jest dobre dla ciebie. Przyznajesz
też Mu prawo, by odpowiedział na twoje wołanie o pomoc i wybawienie
w sposób, jaki On uzna za słuszny.
3) Zdajcie się na Bożą łaskę i troskę. Trudności i rozczarowania na pewno
nadejdą, a wtedy potrzebujesz zdać się na Pana. Dla Niego żadna sytuacja, która cię przerasta, nie jest zbyt trudna. Czy to oznacza, że nie ma
miejsca na planowanie, stawianie celów i ciężką pracę? Nie, oznacza, że
chcesz, by wszystko działo się według Bożego planu, a to zawsze jest najlepsze.
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30 LIPIEC I CZWARTEK

OCHRANIAJ „NOWE PĘDY”
„Dla drzewa jest przynajmniej nadzieja, gdy je zetną, odrasta, znowu
wypuszcza pęd”.
Księga Joba 14,7

T

rzeba wiele mądrości Bożej, by znaleźć towarzysza życia, z którym razem można zmierzać w wybranym kierunku. Jeśli wybierzesz uszkodzony materiał, rezultaty będą rozczarowujące. Kiedy rodzina się rozsypuje, rany pozostają często na całe życie, mimo że wojna dawno się
skończyła.
W takiej sytuacji ważne jest, byś nigdy nie posługiwał się dziećmi jak
bronią wymierzoną przeciwko sobie nawzajem. Amunicja nie tylko niszczy cel, ale również sama ulega zniszczeniu. Twój monolog wypływający z goryczy, choćby zgodny z prawdą, może zniszczyć zdolność dziecka
do późniejszego budowania zdrowych relacji. W końcu jeśli dziecko nie
może zaufać rodzicowi, to komu?
Nawet jeśli nie możesz uratować swojego związku, ratuj dzieci. Job zauważył: „Dla drzewa jest przynajmniej nadzieja, gdy je zetną, odrasta,
znowu wypuszcza pęd”. Nowe pędy wyrastające z martwego pnia – zdumiewające!
I tym chcemy się dzielić: istnieje życie po śmierci! On jest Bogiem drugiej
szansy i nowych początków. Nawet jeśli twoje marzenia się nie ziściły,
nie oznacza to, że nie spełnią się marzenia twoich dzieci. Jeśli jedynym
dobrem, jakie miałoby wyniknąć z twojej relacji, będzie zdrowe, przystosowane do życia dziecko, mimo wszystko jesteś zwycięzcą.
Salomon pisał, że bez wizji giniemy (zobacz: Księga Przypowieści Salomona 29,18). Twoje dzieci są twoją wizją. Obrazują twoją przyszłość, więc
zapewnij im dużo miłości i stabilizacji. Naucz je tego, co Bóg mówi o życiu. Pracuj nad tym dla ich dobra. Jeśli „nowe pędy” zginą razem z drzewem, wszystkie te lata pójdą na marne. Zatem ochraniaj „nowe pędy”
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31 LIPIEC I PIĄTEK

SŁUŻBA W „STYLU JEZUSA”
„Jesteśmy wierni Panu bez względu na to, czy nas chwalą lub nami
gardzą”.
2 List do Koryntian 6,8 SŻ

A

utorka książek Kelli B. Trujillo, nawiązując do codziennej sytuacji,
analizuje swoją własną postawę odnośnie służby: „»Nie jestem twoją
służącą«, ofuknęłam jedno z moich dzieci, kiedy musiałam pozbierać z
podłogi resztki spaghetti. Wtedy uderzyła mnie myśl: mam nadzieję, że
Jezus nie słyszał tego, co powiedziałam! Niestety, takie nastawienie do
bycia sługą daje o sobie znać nie tylko wtedy, kiedy trzeba umyć podłogę. Usługiwanie innym dość często jest dla mnie irytujące. Jeśli jeszcze
jest to jakiś znaczący projekt, w którym mogę niemal słyszeć inspirującą, przyjemną muzykę i doświadczyć lawiny komplementów – to nie jest
trudne. Ale kiedy mówimy o służbie, o jakiej mówił Jezus: gdzie nikt cię
nie chwali, a ty sam musisz zmagać się z własnymi, egoistycznymi pragnieniami?”.
Harry E. Fosdick powiedział: „Para niczego nie pociągnie, dopóki nie jest
uwięziona. Z siły spadających wód Niagary nie otrzymamy energii, jeśli
jej odpowiednio nie skanalizujemy i nie przetworzymy. Nie ma wielkich
osiągnięć bez należytego skupienia się, oddania i dyscypliny”.
Służymy „jak Jezus”, kiedy możemy powiedzieć: „Żyję już nie ja – żyje we
mnie Chrystus” (List do Galatów 2,20). Apostoł Paweł był więziony, chłostany, kamienowany, obrabowany, był rozbitkiem, a jednak powiedział:
„Jesteśmy wierni Panu bez względu na to, czy nas chwalą lub nami gardzą, czy nas krytykują, czy też potępiają. Jesteśmy uczciwi, choć nazywają
nas kłamcami. Świat nas ignoruje, ale Bóg nas zna; ocieramy się o śmierć,
a mimo wszystko żyjemy; spadają na nas ciosy, ale nie umieramy. Smutek
ściska nam serce, lecz jednocześnie doznajemy Bożej radości. Jesteśmy
biedni, a rozdajemy kosztowne dary duchowe. Niczego nie posiadamy, a
jednak korzystamy ze wszystkiego” (2 List do Koryntian 6,8-10 SŻ).
W Biblii czytamy, że Jezus „ze względu na czekającą Go radość wycierpiał
krzyż (...) i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga” (List do Hebrajczyków 12,2). Ten sam Duch daje ci swoją siłę i uzdalnia do służby dla
innych.
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1 SIERPIEŃ I SOBOTA

BÓG CHCE CI COŚ POWIEDZIEĆ
„Gdy Pan zauważył, że Mojżesz kieruje tam kroki, aby się temu przyjrzeć,
zawołał Bóg do niego spomiędzy gałązek krzewu...”.
Księga Wyjścia 3,4

N

igdy nie oceniaj potencjału drugiej osoby po wyglądzie. Mojżesz, jeden z największych przywódców w historii, pasał owce, kiedy Bóg
go powołał. Żaden korporacyjny łowca talentów by go nie zatrudnił. Powstrzymaj się jednak z oceną – właśnie zmieniał pracę. Bóg miał zamiar
z nim porozmawiać i zmienić jego życie.
Jeśli masz już dość wysłuchiwania opinii innych, spędź czas z Bogiem.
On pokaże ci rzeczy, które zmienią twoją przyszłość (zobacz: Księga Jeremiasza 33,3). Mając 65 lat, pułkownik Sanders ogłosił bankructwo prowadzonej przez siebie restauracji. Jedyne, co mu pozostało, to comiesięczna
wypłata 105 dolarów z ubezpieczenia społecznego, przepis na smażonego
kurczaka i wizja, której nie porzucił. W efekcie założył sieć barów Kentucky Fried Chicken, został multimilionerem i zaangażowanym chrześcijańskim filantropem.
Jaki z tego wniosek? To nie koniec, dopóki Bóg tak nie orzeknie! Kiedy
Mojżesz próbował działać po swojemu, o mało się nie wypalił, aż w
ogniu, którego nie rozpalił, ukazał mu się Bóg. De facto Mojżesz usłyszał:
„Spójrz na ten płonący krzak: to będziesz ty, w mojej mocy staniesz przed
faraonem. Morze Czerwone ustąpi przed mocą działającą w tobie. Na pustyni dam wam mannę. Będę cię wzmacniał i podtrzymywał przez całą
drogę do celu”.
Cokolwiek teraz robisz, zatrzymaj się! Spotkaj się na osobności z Bogiem
i powiedz: „Podejdę i będę słuchał” (zobacz: Księga Wyjścia 3,3). Kiedy
usłyszysz to, co On chce ci powiedzieć, twoje życie nigdy już nie będzie
takie samo.
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2 SIERPIEŃ I NIEDZIELA

MODLIT WA Z GŁĘBI SERCA
„W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też”.
Ewangelia Mateusza 6,7

O

to, co Jezus nauczał na temat modlitwy: „W czasie swojej modlitwy
nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani”. A potem dał nam dwie konkretne wskazówki.
Pierwsza: „Wybierz zaciszne miejsce, zamknij za sobą drzwi i módl się w
ukryciu” (w. 6). Druga: „Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim Mu je
przedstawicie” (w. 8).
Gorliwa modlitwa nie jest przeznaczona dla ludzkiego ucha. Eugine Peterson w w swoim tłumaczeniu Biblii tak parafrazuje te słowa: „Znajdź
sobie ciche, odosobnione miejsce, by nic cię nie rozpraszało”. W modlitwie płynącej z serca Duch Święty wydobywa na wierzch to wszystko,
co starałeś się ukryć przed ludźmi, a nawet przed samym sobą. Jak w lustrze, konfrontuje cię z prawdą i oczekuje, że wyznasz „to, co wstydliwie
ukrywane” (2 List do Koryntian 4,2).
Kiedy to zrobisz, możesz odejść oczyszczony, odnowiony, ufny i pewny co
do Jego woli. Nic tak nie sprzyja gorliwej modlitwie, jak prawdziwa potrzeba. To ona sprawia, że zarówno wielcy jak i mali muszą przyznać: „Panie, bez Ciebie nic nie potrafię. Wszystko, co osiągnąłem bez Ciebie, nie
ma znaczenia”. W tym miejscu zaczyna się szczera modlitwa.
W takim miejscu znalazła się też Anna, kiedy błagała Boga o dziecko.
Robiła to z taką żarliwością, że Eli, najwyższy kapłan, uznał, że musiała
być pijana (zobacz: 1 Księga Samuela 1,13). Bóg jednak słyszał jej płacz.
Tamtego dnia Samuel począł się w jej sercu, a niedługo potem w jej łonie.
Nie opuszczaj zatem miejsca modlitwy, dopóki nie poczniesz, dopóki zarodek Bożego planu dla twojego życia nie zacznie się w tobie formować,
aż narodzi się wizja.
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3 SIERPIEŃ I PONIEDZIAŁEK

REAGOWANIE NA PLOTKĘ (1)
„Wśród narodów krąży wieść – Gaszmu ją rozgłasza”.
Księga Nehemiasza 6,6

J

edynym sposobem, by uniknąć krytyki, to nie wypowiadać się, nic nie
robić i być nikim. Jeśli zależy ci na czymś, co ma wartość i znaczenie,
ludzie będą o tobie gadać.
Wrogowie Nehemiasza próbowali nie dopuścić do odbudowy murów Jerozolimy, posługując się plotką i insynuacją: „Wśród narodów krąży
wieść – Gaszmu ją rozgłasza (...). Ponadto, jak głoszą te wieści, zamierzasz
zostać ich królem. Podobno nawet proroków ustanowiłeś, by głosili o tobie w Jerozolimie: Judea ma króla” (w. 6-7).
Zauważ, że nie zostało podane źródło oskarżeń przeciwko Nehemiaszowi. „Krąży wieść”. Kiedy ktoś przychodzi i mówi: „Słyszałem...” albo: „Ktoś
powiedział... „ albo: „Ludzie mówią...”, bądź czujny. Nigdy nie przyjmuj
krytyki od kogoś, kto przekazuje ją w imieniu osoby, która nie chce podać
swojego imienia, która nie chce powiedzieć ci tego osobiście.
Nawet oszczerstwo nie mogło oderwać Nehemiasza od pracy, którą wykonywał. Zwróć uwagę, w jaki sposób odpowiedział: „W odpowiedzi
posłałem mu taką wiadomość: Nie stało się nic z tego, o czym piszesz.
Wszystko to jest twoim własnym wymysłem” (w. 8). Inaczej mówiąc: „Nie
obchodzi mnie, co myślisz, co mówisz ani jakie masz zamiary. Ja mam
zamiar postawić te mury”. I takie też powinno być twoje nastawienie.
W większości przypadków twoi przyjaciele nie będą potrzebowali wyjaśnień, a twoi wrogowie nie uwierzą żadnemu. Nie rozpraszaj się więc i
rób swoje.
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4 SIERPIEŃ I WTOREK

REAGOWANIE NA PLOTKĘ (2)
„Jeśli ktoś (...) nie powściąga swego języka, to oszukuje swoje serce i jego
bogobojność pozbawiona jest treści”.
List Jakuba 1,26

K

iedy ktoś plotkuje o tobie, pamiętaj, że ludzie najczęściej oskarżają innych o to, co sami w sobie usprawiedliwiają.

Jest taka historia o mężu, który podejrzewał, że jego żona traci słuch.
Pewnego wieczoru stanął w drugim końcu pokoju za fotelem, w którym
tyłem do niego siedziała jego żona. Bardzo łagodnie zapytał: „Słyszysz
mnie?”. Kiedy nie zareagowała, podszedł nieco bliżej i delikatnie powtórzył: „Słyszysz mnie?”. Kiedy nadal nie było reakcji, podszedł jeszcze bliżej i zapytał: „Słyszysz mnie?”. Bez reakcji. W końcu stanął tuż za jej fotelem i powiedział wprost do ucha: „Słyszysz mnie?”. Popatrzyła mu w oczy
i odpowiedziała: „Za czwartym razem – tak!”.
Psycholodzy nazywają to projekcją. Jest to przypisywanie innym własnych lęków, uczuć i zachowań. Nie pozwól jednak na to.
Lady Astor, członkini Brytyjskiego Parlamentu, była stałym cierniem
wbitym w bok Winstona Churchilla. Nieustannie go krytykowała. Pewnego dnia w ogniu dyskusji kobieta powiedziała: „Winston, nie podoba
mi się twoja polityka i nie podoba mi się twój wąs”. On spojrzał na nią i
odparł: „Szanowana pani, nie widzę najmniejszego powodu, dla którego
miałabyś mieć styczność z jednym z nich”.
Krytycy Jezusa posądzali Go, że jest opętany. Krytycy apostoła Pawła nazywali go szaleńcem, głupcem i paplą. Nie spodziewaj się, że ciebie potraktują inaczej. Zatem słowo dla ciebie na dzisiaj brzmi: skup się i nie
pozwól się rozproszyć.
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5 SIERPIEŃ I ŚRODA

PRZYJACIELE „NA PUSTYNI”
„Jonatan (...) wybrał się do Dawida, do Choreszy na pustyni, gdzie wskazując na Boga, dodawał mu otuchy”.
1 Księga Samuela 23,16

J

ackie Robinson był pierwszym Afroamerykaninem grającym w lidze
baseballu. W czasie każdego meczu spotykał się z szyderstwami i
przemocą. Pewnego dnia, grając na swoim stadionie na Brooklynie, popełnił błąd, co wywołało w kibicach eksplozję zniewag i drwin. Kiedy
upokorzony Robinson stał na drugiej bazie, podbiegł do niego zawodnik
Pee Wee Reese, objął go ramieniem i razem stawili czoła tłumowi. W ciągu kilku sekund kibice ucichli. Wiele lat później, kiedy Robinson został
wybrany do Galerii Sław Baseballu, przypomniał to wydarzenie: „Ramię
Reese’a tamtego dnia uratowało moją karierę”.
Jezus wiedział, że Piotr zawiedzie i się Go zaprze, a mimo to, jeszcze zanim do tego doszło, okazał mu swoją łaskę. Powiedział do niego: „A ty,
gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci” (Ewangelia Łukasza 22,32).
Kiedy doświadczysz Bożego odnowienia, zechcesz dzielić się z innymi
Jego miłością. To będzie dla ciebie tak naturalne jak oddychanie. Będziesz żył zgodnie ze Słowem: „Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana! Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie
się! Oto wasz Bóg! (...). Sam On przychodzi i wybawi was!” (Księga Izajasza
35,3-4).
Jak czytamy w Biblii: „Jonatan (...) wybrał się do Dawida do Choreszy na
pustyni, gdzie wskazując na Boga, dodawał mu otuchy”. Jeśli czujesz się
zagubiony „na pustyni”, potrzebujesz Jonatana. To wtedy możesz sprawdzić prawdziwość przysłowia: „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w
biedzie”. To osoby, do których się zwracamy, kiedy mamy problem. Więc
jeśli myślisz, że potrzebujesz takiego przyjaciela, stań się nim!
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6 SIERPIEŃ I CZWARTEK

CZY JESTEŚ OSOBĄ „NAJPIERW JA”?
„W pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie”.
List do Filipian 2,3

J

eśli jesteś osobą „najpierw ja”, to poniższe wersety z Pisma Świętego
pomogą ci trwać w czujności i na kolanach. „Myślcie nie o tym, jak się
wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba
nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy
jak Chrystus Jezus” (List do Filipian 2,3-5).
Tak właśnie Jezus traktował ludzi, a my jesteśmy powołani, by czynić podobnie. Czy to jest łatwe albo wygodne? Nie! Wywołuje sprzeciw naszej
egoistycznej natury. Nawet to, że wczoraj okazałeś wspaniałomyślność,
nie daje gwarancji, że zachowasz się w ten sam sposób jutro. Wspaniałomyślność jest jak ubranie: musisz je co rano zakładać na nowo i nosić
przez cały dzień.
„Jak mam żyć w taki sposób?” zapytasz. Czerpiąc każdego dnia z Bożej
łaski i decydując się innych uważać za ważniejszych od siebie. Szukając
sposobów, by dodać im otuchy i wsparcia. Każdy, kogo spotykasz, zmaga
się z jakimś problemem, a ty możesz być jedyną osobą, która może dodać
mu otuchy (zobacz: Księga Przysłów16,24). Nie zawiedź go. Pokora to postawa, w której decydujesz: „Chcę troszczyć się o ludzi wokoło mnie. Nie
zawsze muszę być tym najważniejszym. Pomogę teraz komuś innemu
wygrać”.
Pokora modli się: „Panie, ucz mnie panować nad moją rywalizującą naturą i kierować tę energię, by podnosić innych. Pokaż mi, jak Ty to robiłeś i
pomóż mi tak żyć”.
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7 SIERPIEŃ I PIĄTEK

MÓDL SIĘ I BĄDŹ CZUJNY
„Modliliśmy się (...) i wystawiliśmy straże”.
Księga Nehemiasza 4,9

B

oża suwerenność nie wyklucza naszej odpowiedzialności. Przeciwnie: umacnia ją. Kiedy ufamy Bogu, myślimy jaśniej i reagujemy bardziej zdecydowanie.
Podobnie jak Nehemiasz, który powiedział: „Modliliśmy się więc do Boga
naszego i wystawialiśmy dniem i nocą przeciwko nim straże”. Zwróć
uwagę na słowa: „Modliliśmy się (...) i wystawialiśmy straże”. Nehemiasz
zrobił dwie rzeczy. Zaufał Bogu, że zatroszczy się o powodzenie planu i
robił to, co Bóg mu polecił.
Modlitwa zaprasza Boga, by uczynił to, czego ty nie potrafisz. Apostoł Paweł pisał: „Nieustannie się módlcie” (1 List do Tesaloniczan 5,17). Dlaczego? Ponieważ Bóg przychodzi na zaproszenie. Jeśli nie prosiłeś Boga o
prowadzenie, jesteś na łasce możliwości swoich własnych i innych ludzi.
Kiedy nie wiesz tego, czego nie wiesz, jesteś w niebezpiecznym miejscu.
Dlaczego miałbyś polegać na ludzkiej wiedzy, skoro masz dostęp do Bożych zasobów? Bóg zachęca: „Wołaj do Mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci
rzeczy wielkie, i niedostępne, których nie jesteś świadom” (Księga Jeremiasza 33,3).
A kiedy Bóg objawia ci swoją wolę, nie odkładaj i nie dyskutuj – zrób to!
Zanim powierzy ci kolejne zadania, chce wiedzieć, że byłeś posłuszny
temu, co wcześniej ci polecił. Dlaczego? Ponieważ Jego błogosławieństwo
zależy od twojego posłuszeństwa. Zatem zatrzymaj się i zweryfikuj sytuację. Jeśli postąpiłeś niewłaściwie, pokutuj i dokonaj korekty, i wróć
na właściwą drogę tak szybko, jak to możliwe. „Nakazałem im tylko to:
Słuchajcie mojego głosu. Ja będę waszym Bogiem, a wy – moim ludem.
Postępujcie we wszystkim według moich poleceń, a wtedy będzie wam
się dobrze wiodło!” (Księga Jeremiasza 7,23).
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8 SIERPIEŃ I SOBOTA

SŁUŻBA PRZEZ UWIELBIENIE
„Wysławiajcie Pana, wszyscy słudzy Pańscy”.
Księga Psalmów 134,1

O

statni werset ostatniego psalmu w Biblii mówi: „Wszystko, co żyje,
niechaj sławi Pana! Chwalcie Pana!” (Księga Psalmów 150,6). To
znaczy, że tak długo jak żyjesz, masz chwalić Pana. Ktoś może czuć się
dobrze, prowadząc uwielbienie w kościele, ktoś inny – wykonując inną
służbę. Jedni uwielbiają Boga w działaniu, inni w śpiewie. Wszyscy jednak jesteśmy powołani, by wielbić Boga.
Dla Boga każda forma to akt służby. Psalmista pisał: „Wysławiajcie Pana
wszyscy słudzy Pańscy, którzy w domu Pana czuwacie nocami! Wychwalajcie Pana, wznieście swoje ręce na znak uwielbienia Jego świętości!”
(Księga Psalmów 134,1-2).
Zwróć uwagę na słowa „słudzy Pańscy”. W jaki sposób służyli Bogu? Poprzez oddawanie chwały. W Westminsterskim Wyznaniu Wiary zapisano: „Nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga”. A robić to można
na wiele sposobów. „Czci Mnie ten, kto Mi ofiaruje swe podziękowanie”
(Księga Psalmów 50,23).
Uwielbienie działa jak termostat: tworzy atmosferę, w której możemy doświadczyć Bożej obecności i cieszyć się nią. Dawid pisał: „Błogosław,
moja duszo, Pana, i ty, każda cząstko mego wnętrza, imię Jego święte!
Błogosław, moja duszo, Pana i nie zapomnij o żadnym Jego dobrodziejstwie” (Księga Psalmów 103,1-2). Cóż za pakiet dobrodziejstw: przebaczenie, uzdrowienie, wyzwolenie i ochrona!
Jak możemy to wszystko otrzymać? Poprzez pełne wdzięczności i czci
wysławianie Boga. Kiedy błogosławimy Pana, On błogosławi nas. Zatem
służysz Bogu, kiedy Jemu cześć oddajesz.
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9 SIERPIEŃ I NIEDZIELA

MOŻESZ ZACZĄĆ OD POCZĄTKU
„Bo choć sprawiedliwy upadnie siedem razy, to znów się podniesie”.
Księga Przysłów 24,16

9

grudnia 1914 roku pożar doszczętnie zniszczył budynki zakładów Edison Industries. Straty przewyższały dwa miliony dolarów, nie licząc
utraty większości dzieł Thomasa Edisona. Majątek ubezpieczony był zaledwie na 238 dolarów ze względu na, jak się wydawało, ognioodporne
budynki zbudowane z betonu. Wielki wynalazca, mając 67 lat, patrzył,
jak jego życiowe dzieło znika w płomieniach.
Następnego ranka, kiedy strażacy w końcu uporali się z ogniem, poszedł
przejrzeć swoje spopielałe marzenia i rozbite nadzieje. Patrząc na pogorzelisko, powiedział: „Katastrofa ma wielką wartość. Z dymem idą
wszystkie nasze pomyłki. Dzięki Bogu, że możemy zacząć od nowa”. Trzy
tygodnie po pożarze Edison przedstawił jedno ze swoich największych
wynalazków: pierwszy gramofon. Wyobrażasz sobie świat muzyki i rozrywki bez niego?!
W Biblii czytamy: „Bo choć sprawiedliwy upadnie siedem razy, to znów
się podniesie; bezbożni zaś na dobre potykają się w nieszczęściu”. Z Bogiem po swojej stronie możesz zacząć od początku, ponieważ masz do
tego siłę. To ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych (zobacz: List do Rzymian 8,11). Apostoł Paweł modlił się o wierzących w Efezie, „by przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały” (List do Efezjan 3,16).
Gdzie jest twoja siła? „W nowym, wewnętrznym człowieku”. Paweł kontynuuje: „Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o
wiele więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy...” (List
do Efezjan 3,20). Zatem słowo dla ciebie na dzisiaj brzmi: możesz zacząć
od nowa.

77

10 SIERPIEŃ I PONIEDZIAŁEK

USTAL JASNE CELE DLA SWOJEGO ŻYCIA
„Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry
Bożym powołaniem”.
List do Filipian 3,14

W

1972 roku w magazynie Life opublikowano historię niezwykłych
przygód Johna Goddarda. Kiedy miał piętnaście lat, usłyszał, jak
jego babcia mówi: „Szkoda, że nie zrobiłam tego, jak byłam młoda...”.
John postanowił, że nie chce, by u schyłku życia musiał wypowiedzieć te
same słowa. Z pełną determinacją wypisał sobie 127 celów. Sporządził listę dziesięciu rzek, które chciał zbadać i siedemnastu gór, na które chciał
się wspiąć. Postanowił zdobyć najwyższy stopień w organizacji skautowskiej, tzw. Eagle Scout, zostać podróżnikiem i pilotem. Na jego liście znalazł się też udział w paradzie konnej Rose Bowl, zanurzenie się w oceanie
okrętem podwodnym, powtórzenie podróży Marco Polo, przeczytanie
całej Biblii oraz przeczytanie całej Encyklopedii Britannica. Planował też
przeczytać wszystkie dzieła Shakespeare’a, Platona, Dickensa, Sokratesa,
Arystotelesa i wielu innych klasyków. Chciał nauczyć się gry na flecie i
skrzypcach, ożenić się, mieć dzieci (miał piątkę), poznać tajniki medycyny i służyć jako misjonarz w Kościele. Brzmi nieprawdopodobnie? W
wieku czterdziestu siedmiu lat osiągnął 103 z założonych 127 celów.
Być może twoja lista nie będzie tak obszerna jak jego, ale jeśli nie postawisz sobie konkretnych celów, trudno ci będzie znaleźć motywację, by co
rano wstać z łóżka, a wieczorem będziesz zasypiał nieusatysfakcjonowany.
Jeśli nie spróbujesz czegoś nowego ponad to, co już umiesz, nie będziesz
się rozwijał. Zatem z modlitwą ustal sobie cele i z Bożą pomocą staraj się
je każdego dnia wypełniać.
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11 SIERPIEŃ I WTOREK

JAK DOŚWIADCZYĆ BOŻEGO POKOJU
„O nic się nie martwcie, ale w modlitwie mówcie Bogu o wszystkich
swoich potrzebach (...). Jeśli będziecie tak postępować, doznacie Bożego
pokoju”.
List do Filipian 4,6-7

B

oży pokój to wspaniały dar, zaś wokół ciebie są ludzie, którzy go bardzo dzisiaj potrzebują. On przychodzi, kiedy powierzasz swoje życie
Chrystusowi i żyjesz według zasad przedstawionych w Piśmie Świętym.
Jeśli powierzamy coś Bogu, oznacza to, że przekazujemy Mu każdy aspekt
tej sprawy (zobacz: Księga Psalmów 37,5). Apostoł Piotr pisze: „Wszelką
troskę swoją zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was” (1 List Piotra
5,7). Jaki przywilej! Czy skorzystałeś z niego ostatnio?
Zapytasz jednak: „Jak mam zrzucić wszystkie moje troski na Niego?”. W
modlitwie. Kiedy tylko uświadomisz sobie, że zaczynasz się martwić i
tracisz pokój, natychmiast przynieś to Bogu i zostaw Mu. Nie daj diabłu
czasu, by cię pokonał. Im dłużej czekasz, tym większe będzie jego zwycięstwo nad tobą. „Ale nie potrafię przestać o tym myśleć”, odpowiesz.
„Co mam zrobić?”
Dwie rzeczy.
1) Oddaj to Bogu, a następnie skup się na czymś innym. By taka reakcja
stała się twoim nawykiem, będziesz musiał codziennie ją praktykować.
Paweł pisze: „Zwracajcie swoje myśli ku wszystkiemu, co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe. Myślcie o tym, co czyste i piękne...” (List do Filipian
4,8). Inaczej mówiąc: przekierujcie swoje myśli!
2) Dowiedz się, co Bóg mówi w swoim Słowie o twojej sytuacji. Potem
dostosuj do tego myśli, słowa i działanie.
Kiedy to zrobisz, „doznasz Bożego pokoju”.
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12 SIERPIEŃ I ŚRODA

WEŹ Z SOBĄ ZBROJNY LUD
„Weź z sobą cały zbrojny lud...”.
Księga Jozuego 8,1

K

iedy doświadczasz duchowego ataku, potrzebujesz otoczyć się „wojownikami”, ludźmi doświadczonymi w duchowej walce i znającymi
strategię diabła. Tymi, którzy dowiedli, że zwycięskie życie jest możliwe,
dzięki niezachwianej wierze wyznającej: „Jeśli Bóg jest po naszej stronie,
kto może stanąć przeciwko nam?” (List do Rzymian 8,31).
Ludzie walki to ludzie Słowa. Oni wiedzą, jak posłużyć się mieczem Ducha, którym jest Słowo Boże, by pokonać wroga (List do Efezjan 6,17). Nie
zawahają się pójść do obozu wroga, by odzyskać wszystko, co zostało im
skradzione (1 Księga Samuela 30,8).
Kiedy wszystko idzie dobrze, będzie przy tobie wielu, ale kiedy w złym
czasie znajdziesz kogoś przy sobie – ceń go i utrzymuj z nim relacje. W Biblii czytamy: „Przyjaciel kocha zawsze, rodzi się bratem w niedoli” (Księga Przysłów 17,17). Rozumiesz to? To ludzie, którzy się urodzili do walki!
Oni nie tylko są mocni w wierze, ale są też mocni w walce. Niekoniecznie
znajdziesz takich ludzi za pulpitem czy w chórze, nie dmą w trąby, nie
falują sztandarami i nie oczekują poklasku. Wiedzą jednak, jak z odwagą
zbliżać się do tronu łaski i polegać na Bożych obietnicach (zobacz: List do
Hebrajczyków 4,16).
Kiedy Jozue zdobył Jerycho, Bóg powiedział do niego: „Weź z sobą cały
zbrojny lud, powstań i wyrusz na Aj. Spójrz, już nawet wydałem w twoje
ręce króla Aj, jego lud, miasto i ziemię!”.
Zatem jeśli toczysz walkę, „weź z sobą (...) zbrojny lud”.
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13 SIERPIEŃ I CZWARTEK

MOC T WOJEGO ŚWIADECT WA
„Idź (...) i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił”.
Ewangelia Marka 5,19

N

ajmocniejszym świadectwem jest życie, którego nie da się wyjaśnić
bez Boga! Ludzie mogą kwestionować twoją teologię, ale z twoim
świadectwem nie będą dyskutować. Apostoł Paweł sześć razy stawał
przed wrogą publicznością i za każdym razem dawał swoje osobiste świadectwo. Bez polemizowania, bez spierania się – po prostu jego historia.
Dr Dawid Yongi Cho z Korei Południowej jest założycielem największego
na świecie kościoła (milion członków). Przyszedł do Jezusa dzięki pewnej kobiecie, którą spotkał tylko raz w życiu. Opowiedziała mu swoją historię i Cho, wcześniej buddysta, nigdy więcej już jej nie zobaczył.
Twoja historia ma ogromne znaczenie, zwłaszcza jeśli poparta jest konsekwentnym życiem. Jeśli się nią podzielisz, ci, którzy prawdopodobnie
nie słuchaliby innych, posłuchają ciebie, utożsamią się z tobą i zareagują.
Opowiadając swoją historię, pamiętaj jednak o kilku rzeczach.
1) Bądź interesujący. Opowiedz krótką wersję i unikaj frazesów. Jezus jest
ekscytujący: On przyszedł, by dać nam życie i to życie w obfitości (Ewangelia Jana 10,10).
2) Bądź konkretny. Opowiedz: a) jaki byłeś kiedyś; b) jak poznałeś Jezusa;
c) jak jest teraz.
3) Bądź szczery. Nie mów: „Kiedy staniesz się chrześcijaninem, wszystkie
twoje problemy znikną”. Życie chrześcijańskie to pole bitwy, nie plac zabaw. Niech ludzie wiedzą, że nadal borykasz się z różnymi problemami,
ale coś ważnego się zmieniło – już nie jesteś w tym sam: „Ten bowiem,
który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie” (1 List
Jana 4,4).
4) Bądź ciepły. Nie próbuj na siłę wciągać słuchacza do Bożego królestwa.
Bądź życzliwy, siej ziarno, a żniwowanie zostaw Bogu.
Zatem teraz „idź (...) i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił”.
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14 SIERPIEŃ I PIĄTEK

T WOJA RADOŚĆ POWRÓCI
„Wieczorem bywa płacz, lecz rano – już wesele”.
Księga Psalmów 30,6

T

o trudne, kiedy wracasz do pustego domu po ciężkim dniu pracy i kładziesz się spać z żalem, że zamiast poduszki nie masz kogoś, kogo
mógłbyś objąć. Żaden makijaż nie ukryje tego rodzaju poczucia samotności.
Boli, że mając tak wiele do dania, nie masz tego z kim dzielić. Bóg jednak
wie o twojej sytuacji i troszczy się. To dlatego dał Adamowi Ewę, znalazł
Boaza dla Rut i Rebekę dla Izaaka. Jego Słowo zajmuje się prawdziwymi
problemami człowieka, jak frustracje związane z życiem seksualnym, samotność, porażki i brak poczucia własnej wartości. Wewnętrzna pustka
i naturalne pragnienia są w każdym z nas, zaś to, jak je wypełnimy, zadecyduje o tym, czy znajdziemy szczęście i jak będzie wyglądało nasze
życie.
Jeśli samotnie zmagasz się z życiowymi problemami, wiedz, że nie jesteś
sam! „Bóg wszelkiej pociechy” jest z tobą (2 List do Koryntian 1,3). Nikt
nie zrozumie cię tak jak Jezus. On był odrzucony przez własną rodzinę,
porzucony przez swoich uczniów i w końcu ukrzyżowany, dlatego Biblia
zapewnia nas, że On „współczuje nam, gdy przeżywamy słabości” i jest
„doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu”
(List do Hebrajczyków 4,15).
On wie, jak się czujesz, kiedy to, co robisz, nigdy nie jest wystarczająco
dobre. On wie, że będąc rodzicem, jesteś także człowiekiem. On wie, On
rozumie i On zaprasza cię, byś do Niego przyszedł. Czas, w którym jesteś
obecnie, nie będzie trwał wiecznie. Nadchodzi coś nowego, z nową energią, nowymi relacjami i nową radością. Do tego czasu pamiętaj: „Wieczorem bywa płacz, lecz rano – już wesele”. Twoja radość powróci!
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15 SIERPIEŃ I SOBOTA

OSOBISTY ROZWÓJ
„(...) byście jako prawdomówni w miłości, rozwijali się...”
List do Efezjan 4,15

Z

anim będziesz chciał ocenić, czy działania konkretnego człowieka są
zintegrowane z jego słowami, sprawdź swoją motywację. Czy twoim
celem jest pomoc czy chęć upokorzenia? Jezus podnosił i leczył ludzi, i ty
również powinieneś tak postępować.
Czy dlatego decydujesz się na konfrontację, by samemu sobie udowodnić,
że jesteś lepszy? Poniżanie kogoś po to, by siebie wywyższyć, jest najgorszą formą zaspokojenia swojego ego.
Poeta Khalil Gibran powiedział: „Tylko ktoś mały poniża”. Nie rób tego!
To oznaka braku pewności siebie.

Pamiętasz, co Nehemiasz odpowiedział tym, którzy próbowali go zniechęcić do odbudowy murów Jerozolimy? „Jestem zajęty przy wielkim
dziele i nie mogę przybyć. Gdybym zszedł ze stanowiska, aby przyjść do
was, roboty mogłyby ustać” (Księga Nehemiasza 6,3). Nie pozwól, by krytycy cię powstrzymali. Polegaj bardziej na zachęcie, jaką otrzymujesz od
przyjaciela niż na krytyce twojego oponenta.
Zanim poddasz czyjeś życie pod obserwację, zbadaj swoje własne. Czy
może zmagasz się z podobnym lub równie poważnym problemem? Czy
udało ci się coś, w czym ktoś inny zawiódł? Apostoł Paweł pisze: „(...) byście jako prawdomówni w miłości, rozwijali się...”. Czy myślisz, że sytuacja, z którą masz do czynienia, jest dobrą okazją do tego, by sprawdzić
własną dojrzałość i potraktować ją jak kolejny krok w twoim duchowym
wzroście?
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16 SIERPIEŃ I NIEDZIELA

DZIĘKUJ BOGU ZA SWOJĄ PRACĘ
„A pracowity? Ten będzie nasycony”.
Księga Przysłów 13,4

C

harlie „Cudowny” Jones opowiadał kiedyś historię o człowieku, któremu śniło się, że odziedziczył milion dolarów. Kiedy później we śnie
chciał wziąć prysznic, woda nie leciała z kranu, golarka okazała się być
tępa, śniadania też nie mógł zjeść, bo kawa nie chciała się zaparzyć i nie
działał toster. Poszedł kupić gazetę, ale kosz na gazety okazał się być pusty. Autobus, na który długo czekał na przystanku, by dojechać do pracy,
nie nadjechał. W końcu, po godzinie czekania zapytał kogoś: „Co tu się
dzieje?”. Na co usłyszał odpowiedź: „Nie słyszałeś? Wszyscy odziedziczyli
po milionie dolarów i teraz nikomu już się nie chce pracować”.
Wtedy się obudził i kiedy uświadomił sobie, że to był tylko sen, powiedział: „Dzięki ci, Boże!”. Wstał i wziął cudowny prysznic, cudownie się
ogolił, wypił filiżankę cudownej kawy i zjadł cudowny kawałek tosta,
podczas czytania cudownej gazety. W końcu złapał cudowny autobus do
swojej cudownej pracy!
Podziękuj Bogu za pracę, jaką ci dał i włóż w nią swoje serce. Twoja pozycja i wynagrodzenie prawdopodobnie byłyby spełnieniem marzeń twoich przodków. Może Bóg nie powołał cię do służby jako takiej, ale jeśli
dzięki swojej pracy możesz pomóc rozwiązać czyjeś problemy i twoja pozycja pozwala ci mieć wpływ na życie innych, bądź wdzięczny. Wyobraź
sobie, jak wyglądałoby twoje życie bez niej!
„Leniwy wiele pożąda, a jednak nic nie ma. Pracowity będzie nasycony”.
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17 SIERPIEŃ I PONIEDZIAŁEK

ODDAJĄC CHWAŁĘ BOGU, NASIĄKASZ JEGO SŁOWEM
„Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni natchnione”.
List do Efezjan 5,19

P

rawdy Bożego Słowa były przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez nauczanie, głoszenie i publikacje. Były również przekazywane
poprzez hymny uwielbienia, które śpiewamy w kościele. Śpiewając głosimy prawdę Bożego Słowa, jednocześnie nią nasiąkając. Wzrastamy duchowo dzięki Słowu, które słyszymy, które studiujemy, które wypowiadamy i które śpiewamy.
Apostoł Paweł pisał: „Bądźcie pełni Ducha, rozmawiając z sobą przez
psalmy i hymny, i pieśni natchnione, śpiewając i grając w sercu swoim
Panu” (List do Efezjan 5,18-19). Jezus nie tylko głosił Słowo, On również
je śpiewał: „A po odśpiewaniu hymnu, ruszyli w stronę Góry Oliwnej”
(Ewangelia Mateusza 26,30).

Dlaczego Biblia kładzie taki nacisk na wypowiadanie Bożego Słowa? Ponieważ kiedy czytasz Słowo Boże na głos, przyjmujesz je na dwa sposoby:
przez oczy i uszy. To samo dzieje się, kiedy śpiewasz Boże Słowo. Czytelnicy Słowa Bożego nie powinni patrzeć z wyższością na tych, którzy
śpiewają, a śpiewający nie powinni czuć się mniej duchowi od tych,
którzy czytają. Najważniejsze, by zagłębiać się w Słowo i przyjmować
je osobiście do siebie. Jedni odniosą największą korzyść z kazania, inni
podczas osobistego studium biblijnego, a jeszcze inni śpiewając pieśni,
głoszące przemieniające życie prawdy Jego Słowa.
Zatem uwielbiając Boga, przyswajasz sobie Boże Słowo.
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18 SIERPIEŃ I WTOREK

UCZ SIĘ KAŻDEGO DNIA
„(...) poznanie będzie miłe twojej duszy”.
Księga Przysłów 2,10

P

ewnego piątkowego ranka gorliwy student Uniwersytetu Stanforda
stał przed Louisem Janinem, znanym inżynierem górnictwa. Ubiegał
się o pracę. Janin zwrócił się do niego: „Obecnie potrzebuję tylko stenografisty”. Młody człowiek odpowiedział z przejęciem: „Świetnie, wezmę
tę pracę”. A potem zapytał: „Czy mógłbym zacząć dopiero od wtorku?”.
Janin się zgodził i w następny wtorek młody człowiek zgłosił się do pracy.
Janin zapytał go: „Dlaczego nie mogłeś przyjść wcześniej?”. Mężczyzna
odpowiedział: „Ponieważ musiałem wynająć maszynę do pisania i nauczyć się jej używać”. Młodym stenotypistą był Herbert Hoover, którego
pełna zapału postawa ostatecznie doprowadziła do Białego Domu, jako
jednego z prezydentów Ameryki.
Idąc na skróty, ryzykujesz, że zmarnujesz swoją przyszłość. Twoja niechęć do uczenia się dzisiaj sprawi, że będziesz nieprzygotowany na jutrzejsze okazje. Żadna umiejętność, jakiej nabędziesz, nie zostanie zmarnowana. Gromadząc wiedzę i nabywając nowych umiejętności, budujesz
pewność siebie i wyostrzasz umysł. Ludzie, którzy wiele osiągnęli, mają
cechę wspólną: nigdy nie przestają się uczyć!
Co więcej, Bóg powołuje przygotowanych ludzi, więc się przygotuj. Biblia
zachęca: „(...) nadstawiając swoje ucho na mądrość, nakłaniając swe serce
do badania. Jeśli zechcesz zawezwać rozum i ku rozsądkowi skierujesz
swój głos; jeśli będziesz ich szukał jak srebra (...). Wtedy też zrozumiesz,
na czym polega sprawiedliwość i sąd oraz prawość – i pojmiesz każdy
dobry szlak, ponieważ w twoje serce wstąpi mądrość i poznanie będzie
miłe twojej duszy” (Księga Przysłów 2,2-10).
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ZŁAMANIA ZMĘCZENIOWE
„Zmęczonemu daje siłę...”
Księga Izajasza 40,29

W

czasopiśmie Sports Illustrated można było przeczytać: „Złamania
zmęczeniowe pojawiają się najczęściej u biegaczy, gdy w wyniku
zbyt dużego obciążenia treningowego dochodzi do mikrourazów w zewnętrznej warstwie kości. Pogłębiające się mikrourazy powodują ostry
ból, znany jako złamanie przeciążeniowe”.
Jeśli doświadczyłeś kiedyś przeciążenia umysłu, wiesz, o czym mowa.
Zżera cię w ciągu dnia i sprawia, że nie możesz spać w nocy. A kiedy próbujesz go uśmierzyć alkoholem, narkotykami, romansem, przejadaniem
się, czy życiem na adrenalinie – jest tylko gorzej.
Co możesz zrobić?
1) Zmień obiekt skupienia. „Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i
przeciążeni, Ja wam zapewnię wytchnienie (...), uczcie się ode Mnie (...),
a znajdziecie ukojenie dla swych dusz” (Ewangelia Mateusza 11,28-29).
„Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości (...). Tym, którzy
ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił” (Księga Izajasza 40,29-31). Zamiast zmagać się samemu z obciążeniami, podziel się nimi z Tym, który
nosi ciężary i pozwól, by cię wzmocnił.
2) Rozchmurz się! „Radość serca służy zdrowiu” (Księga Przysłów 17,22).
Nie rób z wszystkiego wielkiej sprawy! Rozchmurz się i śmiej często,
zwłaszcza z siebie! Pamiętasz w ogóle, kiedy ostatnio śmiałeś się z całego serca? Zaakceptuj swoje niedoskonałości. Odpuść. Przestań próbować
być superbohaterką czy superbohaterem. Pozwól sobie na trochę zabawy.
Tak, ty też potrzebujesz się pobawić. Odwołaj niektóre ze swoich mniej
ważnych spotkań. Porozmawiaj dzisiaj z Bogiem – On wie, jak leczyć złamania przeciążeniowe.
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20 SIERPIEŃ I CZWARTEK

BUDOWANE ZDROWYCH, SPEŁNIONYCH RELACJI
„(...) bywa, że przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat”.
Księga Przysłów 18,24

B

y wypełnić Boży plan dla swojego życia będziesz potrzebował relacji
z właściwymi ludźmi, którzy będą przy tobie niezależnie od sytuacji.
Pamiętasz Jonatana, który kochał Dawida, nawet za cenę własnego życia? A Rut, dzięki której jej teściowa Noemi odzyskała radość?
Bóg może postawić takich ludzi na twojej drodze i pomóc zbudować z
nimi relacje. Przecież nie powiedziałby: „Niedobrze jest człowiekowi być
samemu”, by następnie oczekiwać, że będziesz żył w izolacji (Księga Rodzaju 2,18). Będąc sam, jesteś czasem w towarzystwie najgorszym z możliwych.
Być może zanim będziesz mógł nawiązać zdrowe relacje i dokonywać
właściwych wyborów, będziesz potrzebował wewnętrznego uleczenia.
To oznacza, że będziesz musiał nauczyć się różnicy pomiędzy „wykorzystywaniem” relacji a zawiązywaniem „więzów serca”.
Więzy krwi nie zawsze są tak mocne jak więzy serca. Pozwól Bogu pracować nad tobą, a kiedy będziesz gotowy, On zaaranżuje właściwe spotkania. W tym czasie poznawaj Go lepiej, ponieważ On jest źródłem prawdziwego poczucia własnej wartości.
Jeśli poprzednia relacja pozbawiła cię tego poczucia i wydrenowała duchowo, wykorzystaj ten czas, by z powrotem stanąć na nogi. Możesz nie
mieć więcej takiej okazji! Zacznij kochać, tak jak Bóg kocha. On widzi
nasze niedoskonałości, radzi sobie z naszym odrzuceniem i kocha nas
pomimo wszystko.
Ta świadomość pomoże ci nie odprawić odpowiedniej osoby, tylko dlatego że źle się zachowała. Czy wyrzuciłbyś swój samochód z powodu wadliwej części? Czy gdyby Bóg przebaczałby ci w taki sposób, jak ty przebaczasz innym, ostałbyś się? (zobacz: Księga Psalmów 130,3).
Poproś Go dzisiaj, by pokazał ci, jak zbudować zdrową, satysfakcjonującą
relację. On to uczyni!
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21 SIERPIEŃ I PIĄTEK

BŁOGOSŁAWIENI, BY WYPEŁNIĆ PLAN
„Potem wyjdą stamtąd z wielkim dobytkiem”.
Księga Rodzaju 15,14

K

iedy lud izraelski opuszczał Egipt, Bóg dokonał transferu majątku
jednego narodu na drugi. Zrobił to w ciągu jednej nocy. Po 400 latach (dziesięciu generacjach) wyrabiania cegieł, polerowania mosiądzu
i sprzątania podłóg, Bóg de facto powiedział: „Nadszedł dzień wypłaty!
Wszystkie te rzeczy, które czyściliście i polerowaliście będą wasze”. Im
większy ucisk, tym większa obfitość!
Biblia nie mówi o tym, że pieniądze są czymś niegodziwym – to ich niewłaściwe używanie jest niegodziwe. Jeden z duchownych powiedział:
„Pieniądze mówią. Mówią do ziemi, że mogą ją nabyć. Mówią do budynków, że mogą je zbudować. Mówią marzeniom, że mogą je spełnić. Mówią do misjonarza, że mogą go wesprzeć. Mówią biednym, że mogą ich
wyżywić. I mówią okazjom, że skorzystają z nich”.
Dlaczego faraon ścigał Izraelitów? Chciał odzyskać majątek Egiptu. Zatrzymaj się i pomyśl o tym! Diabła nie interesuje to, kto dostanie pieniądze, pod warunkiem, że nie trafią one w ręce ludu Bożego i nie będą
wypełniały Jego planów. Szatan drży na myśl o generacji zamożnych
wierzących, gotowych iść na krańce świata z ewangelią. Zrobi, co może,
by utrzymać nas w niewoli ignorancji.
„Przecież nie jestem niewolnikiem”, powiesz. A co z niewolą zadłużenia
czy poczucia bezsensu, czy strachu, czy starych nawyków? Bóg chce
uwolnić cię od wszystkiego, co powstrzymuje cię przed wypełnieniem
Jego woli. Kiedy to sobie uświadomisz, zaczniesz modlić się na serio, ufając Bogu, że zatroszczy się o potrzebne środki, by Jego plan wypełnił się
w twoim życiu.
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BÓG SIĘ O CIEBIE ZATROSZCZY
„Dlatego nie martwcie się (...), wasz Ojciec w w niebie wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie”.
Ewangelia Mateusza 6,31-32

J

eśli Bóg żyje w tobie, czy to nie powinno być widoczne? Czy możesz
mówić, że Mu ufasz, a następnie obsesyjnie martwić się o swoje zdrowie, dzieci, pracę czy finanse? Odpowiedzialność to jedno, zaś zamartwianie się obraża Boga, który nigdy cię nie zawiódł. Apostoł Paweł pisze: „Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy
się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby
Bogu. A pokój Boży będzie (...) strzegł waszych serc oraz myśli” (List do
Filipian 4,6-7).
Masz wybór: możesz się modlić albo martwić. Dlaczego Jezus powiedział: „Nie martwcie się o jutro”? (Ewangelia Mateusza 6,34). Martwiąc
się próbujesz przejąć kontrolę, a kiedy do tego dochodzi, pokój ulatuje.
Zmartwienie jest jak śnieżna kula – na początku mała, jednak w miarę
jak ją przesuwasz do przodu, urasta do takich rozmiarów, że jest zdolna
cię pod sobą pogrzebać.
Wystarczą dwa 15-centymetrowej grubości drewniane klocki podłożone
pod koła stojącego na stacji pociągu, by utrzymać go w miejscu, kiedy
jednak z kotła pójdzie pełna para, nie powstrzyma go nawet ściana dwumetrowej grubości. Zatem zatrzymaj pociąg zmartwień, zanim opuści
stację!
Bóg powiedział: „Wystarczy ci Moja łaska” (2 List do Koryntian 12,9). Bóg
da ci tylko tyle, ile potrzebujesz na dzisiaj – w ten sposób musisz ufać Mu
co do jutra. Biblia mówi, że Jezus jest Dobrym Pasterzem, który „woła
swoje owce po imieniu (...) i idzie przed nimi” (Ewangelia Jana 10,3-4).
Niezwykłe! On już wyprzedził cię, by wszystko przygotować. Ta świadomość powinna pomóc ci zmierzyć się z dniem jutrzejszym i nabrać pewności, że Bóg się o ciebie zatroszczy.
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KIEDY UWIELBIASZ BOGA, WYGRYWASZ DUCHOWE
BIT WY
„(...) wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana”.
2 Księga Kronik 20,21

U

wielbienie jest potężną bronią, która potrafi przechylić szalę zwycięstwa na twoją stronę. Kiedy król Jehoszafat musiał zmierzyć się z
połączonymi siłami trzech wrogich armii, wiedział, że im nie sprosta.
Błagalnie więc wołał do Boga: „Brak nam bowiem sił, by sprostać tej potężnej armii, która naciąga przeciwko nam. Nie wiemy, co zrobić, dlatego
nasze oczy kierujemy ku Tobie” (2 Księga Kronik 20,12). Na co Bóg odpowiedział: „Nie bójcie się i nie drżyjcie przed tym potężnym wojskiem! Nie
wasza to wojna, ale Boża!” (w. 15).
Bóg zaplanował wspaniałą strategię, by odnieść zwycięstwo. Judejczycy
na czele armii mieli postawić chór i iść wrogom naprzeciw, śpiewając
Bogu na chwałę. Czy taką strategię zrozumiano by w jakiejkolwiek akademii wojskowej? Raczej wysłano by dowódcę do psychiatry! Ale król Jehoszafat tak właśnie zrobił: „wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić
Pana w odświętnych szatach, podążając na czele zbrojnych”.
Jeśli to nie mieści ci się w głowie, czytaj dalej: „A kiedy wznieśli radosny
okrzyk i pieśń uwielbienia, Pan wprowadził w zasadzkę ciągnących na
Judę Ammonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, tak że zostali
pobici” (w. 22). Trzy wrogie armie zaatakowały siebie nawzajem. Izraelici
nie wystrzelili ani jednej strzały, nie ponieśli żadnej straty, a na koniec
przez trzy dni zbierali łupy.
Zatem jeśli znalazłeś się w środku bitwy, której nie możesz wygrać, zacznij uwielbiać Boga, a siły niebiańskie przyjdą ci z pomocą.
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JAKIEGO OJCA MAMY W NIEBIE (1)
„Nie rozumieli jednak, że mówił im o Ojcu”.
Ewangelia Jana 8,27

R

eligijnym ludziom w czasach Jezusa trudno było zaakceptować ojcostwo Boga. Pan, Król, Sędzia, to rozumieli – ale nie Ojciec. Ich pisma
Starego Testamentu rzadko wspominały o Bogu jako o Ojcu, podczas gdy
Nowy Testament mówi o tym setki razy. Sam Jezus powiedział: „Nikt też
nie pojmuje, kim jest Ojciec, jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce to
objawić” (Ewangelia Mateusza 11,27).
To prawda, że dopóki Jezus nie objawił Ojca, Bóg był tajemnicą. Wielu z
nas również nie pojmuje Jego ojcostwa i bogactwa, jakie w Nim mamy.
Boże imię – Ojciec – zawiera w sobie wszystko, czego kiedykolwiek będziesz potrzebował i jest wyrazem uczuć, jakie On żywi do ciebie. Uosabia wszystkie najlepsze cechy ojca, jakie mógłbyś sobie wyobrazić. Twój
niebieski Ojciec zrobi dla ciebie to, co kochający ojciec zrobiłby dla swojego będącego w potrzebie dziecka. I znacznie więcej.
Kiedy w Bogu zobaczymy Ojca, znikną nasze lęki, bo uświadomimy sobie, że wszystkie nasze potrzeby zostaną zaspokojone. Jezus powiedział:
„Gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam Królestwo” (Ewangelia Łukasza 12,32).
Boga uszczęśliwia dzielenie się zasobami swojego Królestwa. Dlaczego?
Ponieważ kocha cię tak bardzo, jak kocha Jezusa! W Ewangelii Jana 17,23
Jezus modlił się, byś miał pewność, że twój niebiański Ojciec cię kocha.
Traktuj więc Boga jako swojego Ojca i zachowuj się jak Jego dziecko, ciesząc się korzyściami, jakie daje przynależność do rodziny (zobacz: List do
Efezjan 2,19).
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JAKIEGO OJCA MAMY W NIEBIE (2)
„(...) jak ojciec, który miłość dzieciom okazuje”.
Księga Psalmów 103,13 NPD

P

ostrzeganie Boga jako swojego kochającego Ojca może nie być dla ciebie łatwe, jeśli nosisz w sobie zranienia z dzieciństwa. Być może wiele twoich potrzeb nie zostało zaspokojonych, np. potrzeba miłości, bezpieczeństwa, zaufania, pociechy, wychowania czy potrzeby materialne,
przez co trudno ci uwierzyć, że Bóg mógłby je teraz zaspokoić.
Co możesz zrobić? Musisz uświadomić sobie, że obraz ojca, jaki w sobie
nosisz, jest mocno zniekształcony i w żaden sposób nie odpowiada temu,
jaki jest Ojciec w niebie. Nawet najlepszy ojciec tu, na ziemi jest tylko
mglistą kopią twojego Ojca niebieskiego. Bóg chce, byś rozpoznał w Nim
troskliwego, czułego, szczodrego i spolegliwego Ojca. Właśnie dlatego Jezus nauczył nas, by zwracać się do Niego „Ojcze nasz”, a nie na przykład
„Wszechmogący Boże i Panie”.
Bóg jako dobry Ojciec zna wszystkie twoje potrzeby i troszczy się o ciebie
(zobacz: Ewangelia Mateusza 6,25-34). Podobnie jak dobrzy rodzice znają
indywidualne cechy swoich dzieci, tak twój niebiański Ojciec zna twoje
wyjątkowe potrzeby, myśli i uczucia. „Jak ojciec, który dzieciom miłość
okazuje, tak Pan się lituje nad ludem bogobojnym. On wie doskonale, z
czego powstaliśmy...” (Księga Psalmów 103,13-14). Jego troska o ciebie jest
szyta na miarę, dopasowana do twoich szczególnych potrzeb i ograniczeń. I podobnie jak ziemski ojciec przyjmuje na siebie odpowiedzialność
za opiekę nad swoimi dziećmi, tak twój niebiański Ojciec czuje się odpowiedzialny, by zaspokoić twoje potrzeby, w zamian oczekując, że będziesz
Mu ufał.
Inaczej mówiąc, twoim zadaniem jest zachowywać się jak dziecko godnego zaufania, hojnego, nieustannie kochającego Ojca.
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26 SIERPIEŃ I ŚRODA

T WOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKRACZA POZA
GRÓB
„Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom”.
Księga Przysłów 13,22

W

iele osób broni się przed spisaniem swojej ostatniej woli. Podświadomie boją się, że jak tylko to zrobią, to rzeczywiście szybko odej-

dą.

Co na ten temat mówi Biblia? W Biblii długie życie jest jedną z Bożych
obietnic: „Bojaźń Pana przedłuża życie” (Księga Przysłów 10,27). Pamiętając o tym, musisz odpowiedzieć sobie na ważne pytanie: gdybyś jutro
umarł, czy twoje pieniądze, dom, meble, ubrania i kosztowności trafiłyby
do tych, do których chciałbyś. Jesteś pewien?
Najlepszym sposobem, by się upewnić, że tak się stanie, jest spisanie
swojej woli teraz, kiedy jeszcze jesteś zdrowy i w pełni władz umysłowych. Pomyśl również o swoich płynnych aktywach. Czy chcesz przekazać jakieś pieniądze swojej rodzinie, kościołowi, misji lub organizacji
charytatywnej? Jeśli tak, umów się z prawnikiem i wyraźnie zapisz to
w dokumencie. Nie pozostawiaj po sobie bałaganu, który dla twoich najbliższych będzie oznaczał rozprawy sądowe, więcej podatków dla rządu i
spuściznę w postaci rozczarowania i chaosu.
W Biblii czytamy: „Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom”.
Sposób, w jaki zarządzałeś tym, co posiadałeś, będzie miał znaczenie
jeszcze po twojej śmierci. Przypowieść Jezusa o talentach uczy, że będziemy sądzeni stosownie do tego, co zrobiliśmy z powierzonym nam za
życia dobrem (zobacz: Ewangelia Mateusza 25,15).
Zatem nie odkładaj tej sprawy – załatw ją od razu.
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27 SIERPIEŃ I CZWARTEK

MOŻESZ KRZYCZEĆ!
„Posłał swe Słowo, aby ich uleczyć i aby uratować od wielkiej zagłady”.
Księga Psalmów 107,20 NPD

K

ażdy z nas przychodzi do Pana złamany. Wtedy On może rozpocząć
program uzdrowienia naszych myśli o Nim, o innych i o nas samych.
Choć na zewnątrz nie widać tego po tobie, w środku trwa nieustanne kucie i piłowanie. To Duch Święty pracuje, by dotrzymać terminów i uczynić nas „naczyniem do celów zaszczytnych” (2 List do Tymoteusza 2,21).
Jednym z narzędzi, których używa jest „głupie poselstwo” (1 List do Koryntian 1,21). Cokolwiek robisz, nigdy nie trać apetytu na słuchanie Bożego Słowa: „Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus” (List do Rzymian 10,17). To zdumiewające,
jak Słowo potrafi przemienić najbardziej zdeprawowanych ludzi w wartościowych członków społeczeństwa! Bóg najczęściej przeprowadza ten
proces sekretnie, chroniąc nas przed społecznym osądem. Jakie to wspaniałomyślne! Możesz sobie wyobrazić szok, jaki by przeżyli ludzie, gdyby
dowiedzieli się, jakim naprawdę byłeś, kiedy Bóg cię znalazł? Tylko On
miał moc, by rozewrzeć sidła, w których potrzasku się znaleźliśmy i wyzwolić nas do nowego życia.
Dawid stwierdza: „Posłał swe Słowo, aby ich uleczyć i aby uratować od
wielkiej zagłady. Niech więc Panu dziękują za Jego łaskawość” (Księga
Psalmów 107,20-21). Zauważ, dzięki czemu to się stało – dzięki Jego Słowu! To właśnie ono oczyszcza nas ze wstydu, usprawiedliwia i wskazuje
drogę do celu. To ono nadaje ci znaczenie. To dzięki niemu nie musisz się
niczego bać. Jeśli ktokolwiek ma podstawy, by krzyczeć dzisiaj z radości,
to właśnie ty!
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28 SIERPIEŃ I PIĄTEK

ON TRZYMA CAŁĄ ZIEMIĘ W SWOICH RĘKACH
„Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i daje ją, komu zechce”.
Księga Daniela 4,22

J

ako biblijnie wierzący człowiek powinieneś wyrzucić ze swojego słownika trzy słowa: szczęście, zbieg okoliczności i pech. Zastąp je słowem
opatrzność, które oznacza „przewidzieć i zaplanować”.
Westminsterskie Wyznanie Wiary spisane w XVII wieku mówi: „Bóg,
który w swojej nieskończonej mocy i mądrości stworzył wszystkie rzeczy,
podtrzymuje, kieruje, włada i rządzi nimi, zarówno wielkimi i małymi,
przez opatrzność w najwyższym stopniu mądrą i świętą”. A to oznacza,
że to Bóg ma wszystko pod kontrolą, nie my!

Co w takim razie z naszą wolną wolą? Czy możemy działać niezależnie?
Teolog dr R. C. Sproul pisał: „Boża suwerenna opatrzność jest ponad naszymi działaniami. On realizuje swoją wolę poprzez działanie ludzkiej
woli, nie pogwałcając wolności człowieka”.
Przyjrzyjmy się historii Józefa. Jego bracia chcieli się go pozbyć. Zamiast
tego ich działania doprowadziły Józefa do najwyższego stanowiska w
kraju i zrealizowały Bożą wolę. Józef tak na koniec to podsumował: „Wy
wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował
przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś – zachować przy życiu liczny
lud” (Księga Rodzaju 50,20). Najohydniejszy postępek Judasza przysłużył się do najwspanialszego wydarzenia, jakim było odkupienie naszych
grzechów przez Chrystusa na krzyżu.
Nie rozumiesz tego, co dzieje się w twoim życiu? Jednym z powodów jest
fakt, że potrafimy wykorzystywać jedynie 10% naszego potencjału umysłowego. Poza tym, jak mówi Paweł, „nasza wiedza jest wycinkowa” (1
List do Koryntian 13,9).
Kiedy będziemy już w niebie, Bóg być może nam wszystko wyjaśni. A
może nie... Do tego czasu ufajmy Mu i cieszmy się. On trzyma cały świat
w swoich rękach – w tym i ciebie!
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29 SIERPIEŃ I SOBOTA

ROZWAŻAJ BOŻE SŁOWO
„Jego Słowo rozważa dniem i nocą”.
Księga Psalmów 1,2 NPD

K

iedy będziesz nie tylko czytał swoją Biblię, ale każdego dnia przeznaczysz czas, by rozważać Boże prawdy, zaczniesz myśleć podobnie jak
Bóg. A wtedy twoje życie zacznie zmieniać się na lepsze.
Piotr tak bardzo polegał na tym, co mówił Jezus, że oświadczył: „Panie,
do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (Ewangelia Jana
6,68). Hiob zaś powiedział: „Ceniłem Jego słowa bardziej niż chleb powszedni” (Księga Hioba 23,12).
Kiedy ostatnio opuściłeś posiłek, by spędzić czas na rozważaniu Słowa
Bożego? Zastanawiając się nad Bożym Słowem, rozwijasz sposób myślenia, dzięki któremu będziesz mógł wznieść się ponad swoje lęki. „Moje
słowo (...) nie wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i
spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Księga Izajasza 55,11).
Rozumiesz to? Boże Słowo doprowadzi do wypełnienia się Bożych planów w twoim życiu! Dlatego właśnie szatan walczy o to, byś nie znalazł
czasu na czytanie Biblii. Prorok Izajasz powiedział: „Każdego ranka budzi
moje ucho, bym słuchał – tak jak ci, którzy się uczą” (Księga Izajasza 50,4).
W świecie, gdzie trudno znaleźć oddanie, Bóg obiecuje: „Nie zrezygnuję z
ciebie. Będę nad tobą pracował aż dojdziesz do pełnego zrozumienia, silny w wierze i stabilny w swoim duchowym rozwoju. Kiedy będziesz rozmyślał nad Moimi postanowieniami, zaczniesz iść w nowym kierunku.
A wtedy będzie ci się powodziło”.
Zatem zacznij od dzisiaj: rozmyślaj nad Jego Słowem.
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30 SIERPIEŃ I NIEDZIELA

TAK BÓG ZAPLANOWAŁ
„(...) dlatego człowiek opuszcza swojego ojca i matkę”.
Ewangelia Mateusza 19,5

R

odzice, przeczytajcie ten list.

„Drogi Tato! Dziękuję za te wszystkie wypady na mecze, kiedy trzymałeś mnie na kolanach, bym lepiej widział, co dzieje się na boisku. Za
te wyprawy do wesołego miasteczka, gdzie kupowałeś mi hot dogi. Nigdy
nie zapomnę, jak brnąc w śniegu, niosłeś mnie w ramionach, by mnie
ogrzać. Jesteś wspaniałym tatą i nigdy cię nie zapomnę. Rozmawialiśmy
niedawno z Suzie i zastanawialiśmy się, co u ciebie słychać. Rzadko się
widujemy, od kiedy się wyprowadziliśmy, ale wkrótce chcemy się do ciebie wybrać i zrobić ci niespodziankę. Trzymaj się. Kocham cię, twój syn”.
Miły list, prawda? Miły, jeśli przygotowałeś się na czas, kiedy to, co obecnie robisz, nie będzie już więcej potrzebne.
Jeśli tak się nie stanie, może pojawić się w tobie uraza wobec tych, dla
których się poświęciłeś i żal, że nie jesteś im więcej potrzebny. Bóg dał ci
twoje dzieci na pewien czas. Poeta Khalil Gibran pisał: „Ty jesteś łukiem,
z którego twoje dzieci jak strzały wysyłane są w dal” (zobacz: Księga Psalmów 127,4).
Rodzicielstwo nie daje ci prawa własności do twoich dzieci. Twoim głównym zadaniem jest zapewnienie im miłości i poczucia bezpieczeństwa,
nauczenie zasad i wartości, którymi będą mogły się kierować w życiu i
pokazanie stylu życia, który będą mogły naśladować. Twoim kolejnym
zadaniem jest przygotowanie ich do samodzielności i stosowania w
praktyce tego, czego je uczyłeś. Wypuść je więc, ciesz się tym, co mogłeś
w nie zainwestować, módl się o nie i pytaj Boga, co dalej.
On tak to zaplanował.
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31 SIERPIEŃ I PONIEDZIAŁEK

NA CZYM OPIERASZ POCZUCIE SWOJEJ WARTOŚCI?
„Zadowalajcie się tym, co posiadacie”.
List do Hebrajczyków 13,5

P

ewnego ranka biznesmen zauważył rybaka, który relaksował się na
swojej łódce, pijąc kawę. „Wcześnie wróciłeś!”, zawołał. „Już dosyć
złowiłem, mam wolne”, usłyszał w odpowiedzi. Na co biznesmen zareagował: „Dlaczego nie wypłyniesz ponownie? Mógłbyś złowić o wiele
więcej, zwiększyć dochód, kupić sobie drugą łódź, wynająć załogę i stać
się bogaty jak ja”. Rybak zapytał: „Po co miałbym to robić?”. Biznesmen
oparł: „Wtedy mógłbyś robić to, na co masz ochotę, mógłbyś cieszyć się
życiem”. Na co rybak z szerokim uśmiechem odpowiedział: „Dokładnie
to teraz robię”.
W Biblii czytamy: „Zadowalajcie się tym, co posiadacie”, a jednak wielu z
nas opiera poczucie wartości na tym, co posiada albo co może osiągnąć.
Myślimy o sobie dobrze tylko wtedy, gdy nawiązujemy odpowiednią relację, mieszkamy w odpowiedniej dzielnicy czy osiągnęliśmy coś w życiu.
Mówimy do siebie: „Kiedy zarobię więcej pieniędzy, awansuję albo stracę
ze dwadzieścia kilogramów, wtedy będę zadowolony”.

A zatem, na czym opierasz poczucie swojej wartości? Jeśli nie jesteś pewien, zadaj sobie pytanie, bez czego nie mógłbyś żyć. Może boisz się, że
ktoś mógłby cię zostawić? Może nie wyobrażasz sobie utraty pracy, która
cię pochłania bez reszty? Może jest coś, co koniecznie musisz osiągnąć,
by poczuć się spełnionym?
Dobrze jest mieć cele w życiu, ale nie dołuj siebie przekonaniem, że jesteś
kimś mniej wartościowym, bo nie osiągnąłeś czy nie posiadasz tyle, co
inni. Pismo naucza, że kiedy Boże cele uczynimy priorytetem w naszym
życiu, „wszystko inne będzie nam dodane. Gdyż waszemu Ojcu sprawia
wielką radość dać wam [dobrodziejstwa] Królestwa” (Ewangelia Łukasza
12,31-32 parafraza).
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„Posyłał swe Słowo,
aby ich uleczyć
i aby ratować od
wielkiej zagłady.”
Psalm 107,20 NPD

Znasz kogoś, kto cierpi?
Podziel się z nim tym ebookiem lub
zamów wersje papierową na stronie
www.SlowoNaDzisiaj.pl
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TRZY POWODY, DLA KTÓRYCH POTRZEBUJESZ JEZUSA!
Jezus cię kocha! On pragnie mieć z tobą relację
i chce dać ci życie pełne radości i znaczenia.

1. PONIEWAŻ MASZ ZA SOBĄ SWOJĄ PRZESZŁOŚĆ.

Ty nie możesz jej odwrócić, ale On może. W Biblii czytamy: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś
– ten sam i na wieki” (Hebrajczyków 13,8). On może zabrać twój grzech i wszystko, co cię
obciąża, oczyścić i dać ci nowy początek.

2. PONIEWAŻ POTRZEBUJESZ PRZYJACIELA.

Jezus wie o tobie wszystko, nawet to najgorsze, a jednak cię nie odrzuca. Dlaczego? Ponieważ widzi cię nie takim, jakim jesteś, ale takim, jakim będziesz, kiedy On zakończy pracę z
tobą. To dopiero jest przyjaciel!

3. PONIEWAŻ ON DAJE PRZYSZŁOŚĆ.

Komu innemu chciałbyś zaufać? W Jego rękach jesteś bezpieczny – dzisiaj, jutro i przez
całą wieczność. Jego Słowo mówi: „Ja wiem, jakie wiąże z wami plany – oświadcza Pan.
– To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was
ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie Mnie wzywać i zbliżać się do Mnie w modlitwie” (Jeremiasz 29,11—12).

JEŚLI CHCIAŁBYŚ DZISIAJ NAWIĄZAĆ OSOBISTĄ RELACJĘ Z JEZUSEM, PROSZĘ, POMÓDL SIĘ TYMI SŁOWAMI:
„Panie Jezu, zapraszam cię do mojego życia. Wierzę, że Ty umarłeś za mnie, płacąc
za mój grzech Swoją krwią, i podarowałeś mi życie wieczne. Przez wiarę przyjmuję ten dar i uznaję Ciebie moim Panem i Zbawicielem. Amen!”.
Jeśli modliłeś się tymi słowami, zapraszamy Cię serdecznie na stronę www.kursy.SzukajacBoga.
pl, gdzie możesz zapisać się na darmowy kurs „Dlaczego Jezus”. Kurs ten pomoże ci zrozumieć
znaczenie tej modlitwy i wesprze Cię w twoich kolejnych krokach. Zapraszamy!
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