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Codzienne Rozważania Biblijne

Drogi Przyjacielu!
Ufam, że Ty i Twoi najbliżsi macie się dobrze. Że koronawirus Cię nie dotknął. Jeśli
jednak zmagasz się z jakimś problemem, potrzebą, proszę, napisz nam o nich
byśmy mogli się modlić o Ciebie! Najlepiej zrób to na platformie https://kursy.
szukajacboga.pl/. Odpowie nie jakiś automat, ale osoba, której zależy na Tobie
i chce Ci pomóc...
Bo Słowo na Dzisiaj to nie tylko biblijne rozważania... Przez nie chcemy budować
wspólnotę ludzi, chcących żyć w symbiozie ze swoim Stwórcą i Zbawicielem, noszących nawzajem swoje ciężary! Chcemy pomagać indywidualnym ludziom w
znalezieniu spełnionego, uporządkowanego życia. I nie chodzi tylko o kształtowanie biblijnego światopoglądu, ale przyzwolenie Duchowi Świętemu, by Swoją
nadprzyro- dzoną mocą zmieniał nasze chcenie i nasz charakter!
Pismo Święte mówi, że kluczem do spełnionego życia jest trwanie w Słowie.
Dlatego zachęcamy do znajdowania czasu na codzienne rozważanie Słowa, by
unieść się nad troski codzienności i zaczerpnąć „wody żywej” u samego źródła...
Słowo na Dzisiaj jest dostępne w formie papierowej oraz elektronicznej, jako
codzien- nie rozsyłane maile i w formie e-booka. Jeśli chciałbyś je otrzymywać
regularnie, bez opóźnień – zapisz się na darmową subskrypcję na witrynie www.
SlowoNaDzisiaj.pl lub skontaktuj się z nami telefonicznie – (33 855 3621) w godzinach pracy. Zapraszamy!
Błogosławionego czytania!
Henryk Król
DEOrecordings, Wisła
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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 GRUDNIA | WTOREK

MÓDL SIĘ, ZANIM NADEJDZIE POKUSZENIE
„Módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby”.
Ewangelia Łukasza 22,40

M

ożesz chować się za maską pokerzysty, starając się przekonać
wszystkich, że świetnie sobie radzisz, ale w głębi duszy wiesz, że
w twoim życiu są sfery, w których jesteś najczęściej kuszony i upadasz.

Jeśli jesteś uczciwy, możliwe, że prowadzisz własny, mentalny dzienniczek ocen. Choć inni dają ci wysokie oceny, ty sam stawiasz sobie niedostateczny. Kiedy trwa to dłużej, dochodzisz do wniosku: „Nie ma sensu
kolejny raz prosić Boga o przebaczenie. Na pewno znowu powtórzę te
same grzechy”.
Istnieje jednak rozwiązanie. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby” (Ewangelia Mateusza 26,41). Inaczej mówiąc, módl się, zanim nadejdzie pokuszenie, a będziesz miał siłę, by sobie z nim poradzić. Powiesz: „Ale ja się modliłem...”.
W takim razie módl się więcej! Zanim Jezus uciszył burzę na Jeziorze
Galilejskim, spędził całą noc na modlitwie. Wyłącz telewizor, komputer,
komórkę i inne zewnętrzne łącza, i spędź czas z Bogiem!
Co mieli na myśli nasi dziadkowie, kiedy mówili o „przemodleniu sprawy”? To mianowicie, by w modlitwie dojść do momentu, w którym masz
pewność, że Bóg dał ci siłę, której potrzebujesz i zapewnił zwycięstwo.
Apostoł Paweł pisał: „Zbliżmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski,
abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w
stosownej porze” (List do Hebrajczyków 4,16).
Czego potrzebujesz, jeśli stale ponosisz porażki? Bożej łaski przebaczenia
i Jego pomocy, by przezwyciężyć pokuszenie. Zatem módl się, zanim nadejdzie pokuszenie, a Bóg uczyni cię zwycięzcą.
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2 GRUDNIA | ŚRODA

ZAUFAJ BOGU W KWESTII SWOJEGO UZDROWIENIA
„Ja, Pan, jestem twoim lekarzem”.
Księga Wyjścia 15,26

D

laczego każda chora osoba, która się modli, nie zostaje uzdrowiona?
Nie wiemy, Bóg nam tego nie mówi. Wiemy, że wątpliwości i brak
wiary potrafią powstrzymać Jego cudowną moc.
Kiedy Jezus wrócił do swojego rodzinnego miasta, do tych, którzy znali
Go najlepiej, „(...) nie dokonał tam wielu cudów – powodem była ich niewiara” (Ewangelia Mateusza 13,58).
Ale są takie aspekty uzdrowienia, których nigdy w pełni nie zrozumiemy.
Apostoł Paweł pisał: „Chorego Trofimosa zostawiłem w Milecie” (2 List
do Tymoteusza 4,20). Dlaczego Paweł, który wskrzesił zmarłego, pozostawia chorego przyjaciela zamiast modlić się o jego uzdrowienie?
Wielu rzeczy nie wiemy o Bogu, ale jedno jest pewne: „Ja, Pan jestem
twoim lekarzem”. A skoro powiedział o sobie: „Ja, Pan, nie zmieniam się”
(Księga Malachiasza 3,6) oraz: „Jezus Chrystus wczoraj i dzisiaj – ten sam
i na wieki” (List do Hebrajczyków 13,8), możemy do Niego przychodzić i w
oparciu o Jego Słowo prosić o uzdrowienie.
Jednym z ostatnich stwierdzeń Jezusa przed odejściem z tej ziemi było:
„Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki: (...) na
chorych kłaść będą ręce, a ci wyzdrowieją” (Ewangelia Marka 16,17-18).
Czy wierzysz, że Bóg nadal dzisiaj uzdrawia? Jeśli tak, bądź posłuszny
Pismu: „Czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się pomodlą nad nim wraz z namaszczeniem go
oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go podźwignie” (List Jakuba 5,14-15).
Zatem słowo dla ciebie na dzisiaj brzmi: nie poddawaj się – zaufaj Bogu w
kwestii swojego uzdrowienia.
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3 GRUDNIA | CZWARTEK

JAK SIĘ MIEWA T WOJE MAŁŻEŃST WO? (1)
„Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał przychylność u Pana”.
Księga Przysłów 18,22

M

oże niewiele znasz rozwiedzionych par, a temat rozwodu rzadko
bywa poruszany w twoim towarzystwie. Twoje dzieci dorastają jednak w świecie, w którym małżeństwa rozpadają się codziennie. Jeśli nie
chcesz, by twoje było jednym z nich, zastosuj poniższe wskazówki.
1) Naucz się okazywać miłość. Psycholog William James powiedział:
„Najgłębszą potrzebą człowieka jest pragnienie bycia docenionym”. Jeśli
nie czujemy się docenieni w domu, istnieje duże prawdopodobieństwo,
że nie czujemy się docenieni wcale, ponieważ uogólniając, świat nie zaspakaja tego pragnienia. To, co najlepszego możesz zrobić dla swojego
współmałżonka i swoich dzieci, to doceniać ich i kochać – nie w oparciu
o ich dokonania, ale po prostu za to, że są z tobą.

2) Poświęcaj uwagę. Wielebny Theodore Hesburgh, emerytowany prezydent Uniwersytetu Notre Dame powiedział: „Najlepszą rzeczą, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, jest kochać ich matkę”. I to działa w
obie strony. Udane małżeństwo to związek, który wychodzi z kryzysów
wzmocniony. Oddanie, nie emocje, jest tym, co cię niesie. Jeśli planowałeś pozostać w związku tak długo, jak długo będziesz czuł się zakochany,
równie dobrze możesz wycofać się już teraz. Jak wszystko, co wartościowe, dobre małżeństwo wymaga nieustannej uwagi.
3) Dbaj o wspólny czas. Jeśli spędzając czas z rodziną, czujesz, że powinieneś być w pracy i na odwrót, coś jest nie tak. Zwołaj rodzinne zebranie i uzgodnijcie, ile czasu powinniście spędzać razem. Jeśli stanie się to
twoim priorytetem i będziesz dbał o ten czas, twoje małżeństwo będzie
kwitło.
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4 GRUDNIA | PIĄTEK

JAK SIĘ MIEWA T WOJE MAŁŻEŃST WO? (2)
„Używaj życia z ukochaną żoną”.
Księga Kaznodziei 9,9

W

dobrym związku zachodzą trzy rzeczy...

1) Poznajesz siebie. By się rozwijać, musisz umieć popatrzeć na siebie realistycznie, a najlepszym do tego miejscem jest dom pełen miłości.
Tu możesz szczerze mówić o swoich błędach i wadach. To bezpieczne
miejsce, by przeboleć porażkę. Tu będziesz z uwagą wysłuchany, otrzymując pełne zrozumienie i wsparcie. To najbliżsi nas kształtują.
Matka Teresa, odbierając Nagrodę Nobla, na pytanie: „Co możemy zrobić,
by promować pokój na świecie?”, odpowiedziała: „Idź do domu i kochaj
swoją rodzinę”. Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od domu.
2) Poznajesz swój charakter. Dom skoncentrowany na Chrystusie nie tylko pomaga w rozwijaniu charakteru twoich dzieci, wzmacnia również
ciebie. Charakter kształtują wybory, jakich dokonujesz i nawyki, które
pielęgnujesz. A ponieważ twoja rodzina jest twoim podstawowym środowiskiem, wywiera wielki wpływ na twoje decyzje i zwyczaje. Silne
rodziny zachęcają do podejmowania dobrych wyborów, rozwijania się
w wartościowych dziedzinach i zaszczepiają gotowość do wyrzeczeń na
rzecz przyszłych osiągnięć.
3) Masz bezpieczną przystań. Tempo życia jest coraz szybsze. Jazda zatłoczonymi ulicami bardzo stresująca. Miejsce pracy wymagające. Szkoła
staje się coraz bardziej wrogim środowiskiem. Gdzie możemy znaleźć
schronienie? Jeśli nie w domu, to prawdopodobnie nigdzie.
Theodore Roosevelt powiedział: „Wolałbym spędzać czas z moją rodziną
niż z ważnymi osobistościami tego świata”. Jego dom był bezpieczną
przystanią pośród życiowych burz – twój również taki może być. Pytanie, co robisz, by tak się stało...
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5 GRUDNIA | SOBOTA

BÓG IDZIE PRZED TOBĄ
„Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą”.
Księga Powtórzonego Prawa 31,8

C

zujesz niepokój, bo nie wiesz, co cię czeka? Lud Izraela miał wejść do
wspaniałej rzeczywistości, do Ziemi Obiecanej. Izraelici właśnie
wyrwali się z dramatycznych warunków: z trwającej 430 lat niewoli, w
której doznali wiele bólu i cierpienia, i gasnącej nadziei. Teraz mieli stać
się wolnymi ludźmi, posiadającymi własne domy, wychowującymi dzieci, pracującymi w wybranych przez siebie zawodach i otrzymującymi za
pracę dobrą zapłatę. Ziemia Obiecana nie była jednak wolna od problemów. Były tam warownie wroga, które musiały jedna po drugiej zostać
pokonane, co wymagało czasu. „Ale Pan, twój Bóg, będzie usuwał przed
tobą te narody stopniowo. Gdybyś wytępił je zbyt szybko, rozmnożyłyby się na twą szkodę drapieżne zwierzęta” (Księga Powtórzonego Prawa
7,22).
Czy ta sytuacja przypomina twoją własną? Może wszedłeś w jakąś nową
relację, nową pracę, nową służbę lub nieznany teren z wieloma niewiadomymi? Jesteś zaniepokojony, bo nie znasz terenu? Nie martw się! Oto
słowo dla ciebie na dziś: „Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się
ich i nie drżyjcie przed nimi, ponieważ Pan, twój Bóg, On sam pójdzie z
tobą, nie porzuci cię ani cię nie opuści (...). Pan sam pójdzie przed tobą i
będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię: nie bój się więc i nie trwóż
się!” (Księga Powtórzonego Prawa 31,6.8).
Uchwyć się dzisiaj tych obietnic. A kiedy twoje zaufanie zacznie słabnąć,
a wiara chwiać, przeczytaj je na nowo, oprzyj się na nich i czekaj na Boga,
który dotrzymuje swojego Słowa.
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6 GRUDNIA | NIEDZIELA

MIŁOŚĆ BEZ OCZEKIWAŃ
„Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was”.
List do Efezjan 5,2

W

Ameryce można czasem zobaczyć naklejkę na samochodzie informującą, że wożone nim dziecko jest wzorowym uczniem w jakiejś
konkretnej szkole.
Choć każdy z rodziców bywa dumny, kiedy jego dziecko odnosi sukcesy,
to jednak mogą pojawić się dwa problemy. Po pierwsze, naturalna irytacja
u części rodziców, których dzieci są mniej zdolne i gorzej sobie radzą. Jedna z matek nakleiła taką naklejkę na swoim samochodzie: „Moje dziecko
może pobić twojego wzorowego ucznia”. Drugi problem pojawia się, kiedy
niedojrzałe jeszcze dziecko zostanie przytłoczone dumą rodziny.
Twoje dziecko nie potrafi sobie jeszcze radzić z tego rodzaju presją. Ono
musi wiedzieć, że jest kochane i akceptowane ze względu na swoją wyjątkową wartość. John McKay, wspaniały trener piłki nożnej na Uniwersytecie Południowej Karoliny, miał syna, który również był sławnym
piłkarzem w drużynie USC. Kiedy dziennikarz poprosił trenera McKaya,
by opowiedział o dumie, jaką czuje z powodu osiągnięć syna, ten odpowiedział: „Tak, bardzo się cieszę, że John Junior miał w tym roku dobry
sezon. Robi dobrą robotę, jestem z niego dumny. Ale byłbym tak samo
dumny nawet gdyby nigdy nie grał w piłkę”.
Świetna odpowiedź! Jego syn nie utraciłby szacunku swojego ojca, gdyby
w kolejnym roku mu się nie powiodło, ponieważ jego miejsce w sercu ojca
było bezpieczne i niezależne od dokonań.
Takiej właśnie miłości potrzebują od ciebie twoje dzieci. „Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was”. Miłość Chrystusa nie opiera się na
naszych osiągnięciach: jest bezwarunkowa, niezniszczalna i nieskończona. Niech taką będzie i twoja!
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7 GRUDNIA | PONIEDZIAŁEK

ZNAJDOWANIE ZADOWOLENIA W SWOJEJ PRACY
„Raduj się w swoim trudzie – jest to dar Boży”.
Księga Kaznodziei 5,18

D

wie trzecie swojego życia spędzisz na zarabianiu i Bóg chce, byś się
tym cieszył: „Raduj się w swoim trudzie – jest to dar Boży”. Czy jesteś świadomy tego, że Bóg ma jakiś cel, skoro postawił cię w miejscu, w
którym jesteś?
„Pan sprawia, że człowiek może iść pewnym krokiem” (Psalm 37,23). Kiedy to zrozumiesz, zaczniesz cieszyć się swoją pracą, zamiast na nią obrażać i uwierzysz, że Bóg ma plan dla twojej przyszłości. Może nim być
zmiana pracy lub awans w twojej obecnej, a może otwarcie możliwości
rozwoju twoich umiejętności, dzięki którym poczujesz się spełnionym,
wartościowym, wnoszącym swój wkład członkiem zespołu.
Twoim celem powinno być wykonywanie swoich odpowiedzialności
sprawnie i profesjonalnie, przez co uwielbisz Tego, którego imię nosisz,
patrząc jednym okiem na teraźniejszość, a drugim spoglądając w przyszłość. Naucz się wszystkiego, co możesz na swoim obecnym stanowisku, rozwijając zarówno kompetencje jak i charakter. Przygotuj się na to,
co Bóg zaplanował.
A co jeśli inni cię nie docenią? Choć rodzina Dawida wcale nie uważała,
że Dawid nadaje się na przyszłego króla Izraela, Bóg miał inne zdanie. Do
Niego też należy ostatnie słowo.
Jest w tym ważna lekcja dla ciebie. Bądź wierny i dąż do doskonałości
tam, gdzie Bóg cię postawił, a kiedy nadejdzie właściwy czas, On będzie
cię błogosławił i promował. „Bóg jest sędzią! Jednego poniża, drugiego
wywyższa” (Psalm 75,8).
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8 GRUDNIA | WTOREK

BĄDŹ ŻYCZLIWY
„Przyobleczcie się (...) w dobroć”.
List do Kolosan 3,12

P

onieważ ludzie zauważają, co na siebie wkładamy, Biblia przypomina: „Przyobleczcie się w (...) dobroć”. Czasami jednak dobroć to ostatnia rzecz, o jakiej myślimy.
Jak często przejechałeś obok kierowcy, który utknął na drodze? Kiedy
ostatnio z powodu zmęczenia czy presji w pracy potraktowałeś kogoś
oschle?
Powinniśmy być jak ten młody człowiek, który pracował w sekcji produkcyjnej supermarketu. W czasie jego pierwszego dnia w pracy jedna z
klientek podeszła do niego i koniecznie chciała kupić pół główki sałaty.
Młody człowiek próbował ją od tego odwieść. Bezskutecznie. W końcu
powiedział: „Muszę porozmawiać z kierownikiem”. Poszedł na zaplecze
sklepu, nie zdając sobie sprawy, że kobieta szła za nim. W rozmowie z
kierownikiem powiedział: „Jest tam taka głupia staruszka, która chce
kupić pół główki sałaty. Co mam jej powiedzieć?”. Widząc przerażony
wzrok kierownika, chłopak odwrócił się, zobaczył klientkę, a następnie
powiedział najmilszym tonem, na jaki było go stać: „A ta miła pani chce
kupić drugą połówkę”.
Zdarzy się, że na twój komplement, usłyszysz zakłopotane: „Oj, przesadzasz”, podczas gdy tak naprawdę ta osoba myśli: „Powtórz to jeszcze raz”.

Kiedy konfederacyjny generał Robert E. Lee odszedł ze służby, został prezydentem Washington College w Lexington, w stanie Wirginia. Pewnego
dnia do jego biura wszedł młody student, prosząc o egzemplarz regulaminu. Stary generał odpowiedział: „Synu, nie mamy regulaminu. Naszą
jedyną zasadą jest życzliwość”.
Bądź życzliwy na co dzień!
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9 GRUDNIA | ŚRODA

OKAZUJ WSPÓŁCZUCIE (1)
„Ujrzawszy go, ulitował się nad nim”.
Ewangelia Łukasza 10,33

W

iele słowników definiuje współczucie jako rodzaj emocjonalnej reakcji – ubolewanie, troskę, litość. Współczucie Jezusa wykracza
jednak poza emocje, gdyż przekłada się na działanie. Współczucie według Chrystusa to rozpoznawanie potrzeb innych. „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” (List do Filipian 2,3-4).
Zwróć uwagę na zwrot „za ważniejszych od siebie”, a potem popatrz na
osoby w twoim otoczeniu i powiedz: „ważniejsi ode mnie”. Jeśli masz
skłonność do egocentryzmu, zajmie ci trochę czasu, zanim ta koncepcja
zapadnie ci w serce. Zwróć również uwagę na słowa: „dbaj (...) o to, co cudze”.
Czasami ci inni są dość pokręceni i nie łatwo ich kochać. Choćby osadzonych w więzieniu. Powiesz: „Cóż, mają to, na co zasłużyli”. Może tak, ale
czy ty zawsze dostałeś to, na co zasłużyłeś? A może po prostu nie zostałeś
przyłapany? Pomyśl o tym! Kiedy odwiedzasz kogoś chorego czy kogoś w
więzieniu, robisz to dla Jezusa (zobacz: Ewangelia Mateusza 25,40).
W Ewangelii Łukasza 23,43 czytamy, że Jezus okazał współczucie skazanemu przestępcy wiszącemu na krzyżu i zbawił go. Nie powinieneś wybierać, komu chcesz okazać współczucie. W Biblii czytamy: „Zrozpaczonemu przyjaciel winien co najmniej okruch życzliwości, chociażby ten
zaniechał bojaźni Najwyższego” (Księga Joba 6,14). Matka Teresa modliła się: „Nawet jeśli ukrywasz się pod nieatrakcyjną maską złości, przestępstwa czy szaleństwa, spraw, bym mogła Cię rozpoznać i powiedzieć:
„Jezu, Ty który cierpisz, jak słodko jest Ci służyć”.
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10 GRUDNIA | CZWARTEK

OKAZUJ WSPÓŁCZUCIE (2)
„Pan jest bardzo litościwy i miłosierny”.
List Jakuba 5,11

M

ówiąc o Chrystusowym współczuciu, Biblia wskazuje na jego dwa
aspekty.

1) Rozumienie potrzeb innych. Apostoł Paweł pisał: „Mając więc wielkiego arcykapłana, (...) Jezusa (...) doświadczonego we wszystkim podobnie
jak my” (List do Hebrajczyków 4,14-15). Jezus nas rozumie – jakie to pocieszające! Niezależnie od sytuacji, problemu czy przeciwności, w jakich się
znaleźliśmy, Jezus mówi: „Wiem, o czym mówisz. Przeszedłem przez to”.
Presja? Odrzucenie? Cierpienie? Pokusa? Obmowa? Kłamstwa? On rozumie, bo też przez to przeszedł.
2) Reagowanie na potrzeby innych. Nie wystarczy tylko rozpoznać i utożsamić się z potrzebami innych. Jesteś również wezwany do praktycznego
działania; bez niego twoje współczucie jest bez znaczenia. Jezus odpowiadał chorym, uzdrawiając ich, karmił głodnych, a zgubionym głosił
dobrą nowinę.
Współczucie nie ma granic. Karmi głodne dziecko, pomaga zmienić koło
stojącemu na poboczu, przynosi posiłek pogrążonemu w żałobie, czy
cierpliwie wysłuchuje kogoś, kto potrzebuje przyjaciela. Współczucie
chętnie brudzi sobie ręce; wypisuje czeki; rezygnuje ze swoich planów,
pragnień i marzeń, by zaspokoić czyjąś potrzebę.
W Biblii czytamy: „Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego,
że był z Nim Bóg” (Dzieje Apostolskie 10,38).
Co jest twoją największą troską: dobrze wyglądać czy dobrze czynić? Jeśli
chcesz być bardziej podobnym do Jezusa, znasz odpowiedź na to pytanie!
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11 GRUDNIA | PIĄTEK

OKAZUJ WSPÓŁCZUCIE (3)
„W końcu, bądźcie wszyscy (...) pełni współczucia”.
1 List Piotra 3,8

W

spółczucie oznacza wejście w cierpienie drugiej osoby. Jak możesz
to zrobić? Dowiedz się, na przykład, dlaczego ktoś jest taki zestresowany lub przygnębiony. Co zaprząta jego myśli, dlaczego czuje się nieszczęśliwy. Zapytaj, w jaki sposób mógłbyś pomóc.
Być może przyjaciel otrzymał diagnozę o ciężkiej chorobie: nadciśnieniu,
cukrzycy, artretyzmie czy nowotworze. Może kolega właśnie dostał
awans, a pozostali współpracownicy są oburzeni i zawistni. Może ktoś,
kogo znasz, właśnie stracił bliską osobę, a ty nie wiesz, co powiedzieć...
Myśl, co możesz zrobić, jak pomóc. Nie mów czegokolwiek, po prostu
bądź! W Biblii czytamy: „Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi” (List do Rzymian 12,15). Inaczej mówiąc, jeśli ktoś cierpi, cierp razem
z nim, jeśli jest szczęśliwy – ciesz się jego szczęściem. Spróbuj utożsamić
się z jego emocjami, okazując empatię.
Czasem, chcąc wyjść na bardziej świętych, potrafimy być szorstcy i nieczuli. Oto, co apostoł Paweł pisał w tej kwestii: „Przeto przyobleczcie się
jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość” (List do Kolosan 3,12). Niektórzy z
nas muszą nad tym popracować ciężej niż inni. Ale nie ma innego wyjścia: „W końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, pełni współczucia”. To dotyczy również ciebie.
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12 GRUDNIA | SOBOTA

BÓG MÓWI POPRZEZ NASZE MYŚLI
„Wy jednak macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście świadomi rzeczy”. 1 List Jana 2,20

P

rowadziłeś kiedyś z drugą osobą dialog w swoich myślach? Przedstawiałeś racje jednej ze stron, a potem wchodziłeś w buty drugiej? Skoro
zatem możesz przeprowadzić z kimś rozmowę w swoim umyśle, czy nie
myślisz, że Bóg też może rozmawiać z tobą poprzez twoje myśli? Problemem jest fakt, że nasze myśli nieraz już okazywały się zawodne, ponieważ mocno je zaśmieciliśmy i dlatego wątpimy w Jego zdolność do mówienia do nas w ten sposób.
W chwili, kiedy Bóg cię zbawił, zaczął również odnawiać twój umysł (zobacz: List do Rzymian 12,2).
Apostoł Paweł pisał: „Bo kto poznał myśl Pana, tak by Go poznać? My
natomiast jesteśmy myśli Chrystusowej” (1 List do Koryntian 2,16). Rozumiesz to? Kiedy Bóg cię zbawia, zaczyna przekazywać ci swoje myśli. On
mówi na wiele różnych sposobów, a twoje myśli są jednym z nich. W Biblii czytamy: „Bóg bowiem jest Tym, który działa w was! To On wzbudza
w was i chęć, i zdolność zrealizowania tego, w czym On ma upodobanie!”
(List do Filipian 2,13).
Zwróć uwagę na słowa: „chęć i zdolność zrealizowania”. Bóg faktycznie
pokieruje twoją wolą i da ci pragnienie rzeczy, które Mu się podobają. A
On jest wytrwały w swoim działaniu. Jeśli jest w tobie stale powracające
pragnienie zrobienia czegoś, to może być prowadzenie Boże, dlatego tak
ważne jest sprawdzanie i prześwietlanie myśli, które pielęgnujesz.
Jezus powiedział: „Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem” (Ewangelia Jana 15,3). Przesiewaj codziennie swoje myśli Bożym Słowem i nastaw się na odbiór, by słyszeć, co Bóg mówi do ciebie.
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13 GRUDNIA | NIEDZIELA

POZWÓL IM ODEJŚĆ (1)
„Weźcie mnie i wrzućcie do morza”.
Księga Jonasza 1,12

B

łędem jest zatrzymywanie kogoś, jeśli Bóg mówi, byś pozwolił mu
odejść. Dopóki nie będziesz posłuszny Bogu, burza, w której tkwisz,
będzie jeszcze bardziej szaleć, podobnie jak było w przypadku Jonasza.
W Biblii czytamy: „Morze stawało się coraz bardziej wzburzone. Wtedy
Jonasz doradził: Weźcie mnie i wrzućcie do morza. Wtedy się uspokoi i
przestanie wam zagrażać. Ja wiem, że ten wielki sztorm spadł na was z
mojego powodu”.

Żeglarze chwycili jednak za wiosła i próbowali dobić do brzegu. Nie byli
w stanie. Morze szalało coraz bardziej. Pokonani zawołali do Pana: „O,
Panie! Nie dopuść, byśmy zginęli z powodu tego człowieka. Nie obciążaj
nas też krwią niewinną. Bo widzimy, Panie, że nie odstępujesz od tego, co
względem niego postanowiłeś. Następnie wzięli Jonasza i wrzucili go do
morza. I morze przestało się burzyć!” (w. 11-15).
Bóg ma plan co do „Jonaszów”, z którymi masz do czynienia i może on
zakładać, że potrzebują najpierw sięgnąć dna, zanim się podniosą. Tak
długo, jak długo będziesz próbował ich ratować, Boży plan nie będzie
mógł się wypełnić. Problemem Jonasza nie było to, że nie kochał Boga.
Chodziło o to, że nie chciał wypełnić Bożej woli. Bóg musiał więc zastosować radykalną metodę, by pozyskać jego uwagę, pchnąć go w dobrym
kierunku i uratować Niniwę.
Nie wiesz, w jaki sposób Bóg chce poprowadzić daną osobę, kiedy nakłania cię, byś pozwolił jej odejść. Jeśli jest Jego odkupionym dzieckiem, możesz być pewny, że chce zapewnić jej powodzenie w życiu (zobacz: Księga
Jeremiasza 29,11), więc pozwól jej odejść!
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14 GRUDNIA | PONIEDZIAŁEK

POZWÓL IM ODEJŚĆ (2)
„Nie należeli do nas”.
1 List Jana 2,19

W

naszym życiu są ludzie, z którymi łatwo nam się porozumieć i
tacy, z którymi to niemożliwe.

W niektórych przypadkach nawet nie powinniśmy! Podkreślmy jednak:
nie mówimy tutaj o tym, żeby nie kochać innych, być niewrażliwymi na
ich potrzeby czy toczyć spory. Apostoł Paweł zachęcał: „Jeśli to z waszej
strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi” (List do Rzymian
12,18). Bóg wskazuje nam osoby, z którymi powinniśmy zerwać.
Są dwie rzeczy, które musisz uwzględnić odnośnie tych, którzy nie powinni być częścią twojego życia.
Po pierwsze, rozpoznać. W Biblii czytamy: „Wyszli spośród nas, lecz nie
należeli do nas. Bo gdyby należeli do nas, pozostaliby z nami. W ten sposób stało się jasne, że nie wszyscy należą do nas”.
Podobnie jak nie da się włożyć kwadratowego palika do okrągłego otworu, czy zmieszać oliwy z wodą, tak są ludzie, którzy po prostu do nas nie
należą.
Po drugie, oddzielić się. Apostoł Paweł powiedział: „Przestańcie wprzęgać się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż za towarzystwo sprawiedliwości z bezprawiem? Co za wspólnota światła z ciemnością? Co za
harmonia między Chrystusem a Beliarem? Gdzie część wspólna wierzącego z niewierzącym? Jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami?
My przecież jesteśmy przybytkiem żywego Boga, zgodnie z Jego słowami:
Zamieszkam z nimi i będę się wśród nich przechadzał, będę ich Bogiem,
a oni moim ludem. Dlatego: Wyjdźcie spośród nich! Oddzielcie się od
nich (...), a ja was przyjmę. Będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i
córkami” (2 List do Koryntian 6,14-18).
Zatem kiedy Bóg pokazuje ci jakąś niewłaściwą relację, słuchaj i bądź Mu
posłuszny.
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15 GRUDNIA | WTOREK

NIE NARZEKAJ
„Czyńcie wszystko bez narzekania”.
List do Filipian 2,14

W

znanym komiksie „Peanuts” (Fistaszki) Lucy skarży się: „Ale mam
kiepski humor”. Jej młodszy brat Linus, zawsze pokojowo nastawiony, proponuje: „Może mógłbym pomóc? Usiądź sobie wygodnie przed
telewizorem, a ja przygotuję ci coś dobrego. Każdy potrzebuje czasem żeby
go porozpieszczać”. Kilka minut później Linus przynosi Lucy kanapkę,
czekoladowe ciasteczka i mleko. „Coś ci jeszcze przynieść? Może o czymś
nie pomyślałem?”, dopytuje. „Właśnie”, burknęła Lucy, „nie pomyślałeś,
że ja wcale nie chcę poczuć się lepiej!”.
Niektórzy ludzie nie chcą poczuć się lepiej – potrzebują uwagi, a dzięki
narzekaniu ją otrzymują. Znasz kogoś takiego? Biblia wielokrotnie poucza, byśmy trzymali się z dala od narzekania. Jeśli potrafisz być szczery
ze sobą, zadaj sobie następujące pytania: „Ile z tego, co mówię, skupia się
na narzekaniu na sytuację, zamiast na próbie jej poprawy? Czy otoczyłem
się ludźmi, którzy czują podobnie, którzy pewnie byliby niezadowoleni,
gdybym postanowił się zmienić i przyjął bardziej pozytywną postawę?
Czy żyję przeszłością, pielęgnując stare rany, odmawiając przebaczenia
sobie i innym?”.
Sam czas nie leczy, ale wgląd w siebie – tak! Jezus powiedział, że poznanie prawdy nas wyzwoli (zobacz: Ewangelia Jana 8,32). Kiedy odważysz
się zmierzyć z prawdą o sobie i zrobisz coś w tej konkretnej sprawie, jakość twojego życia zacznie się poprawiać.
I jeszcze jedna myśl: apostoł Paweł pisał: „Zawsze się radujcie (...), za
wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie
względem was” (1 List do Tesaloniczan 5,16-18).
Taka jest Boża wola, zatem wykonuj ją!
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16 GRUDNIA | ŚRODA

GODZINY SZCZY TU
„Pan swój lud pobłogosławi pokojem”.
Psalm 29,11

D

laczego popołudniowe godziny na drodze nazywane są godzinami
szczytu, kiedy przecież wszystko stoi?

Prawdziwe godziny szczytu zaczynają się, kiedy wracamy do domu.
Wczesny wieczór to czas, kiedy wszyscy są głodni i łatwo o irytację. Samotny rodzic czy dwoje pracujących rodziców podirytowani i zmęczeni
wracają do domu, gdzie ich dzieci, bynajmniej nie empatyczne, potrzebują natychmiastowej uwagi. To prosty przepis na konflikt.
Są jednak działania, które możesz podjąć, by rozbroić tę bombę zegarową
w godzinach szczytu. Po pierwsze, zadzwoń do dzieci, zanim wyjdziesz
z pracy. To może dać ci przewagę w rozwiązywaniu problemów, jakie
mogą pojawić się w domu. Po drugie, zrób świadomy wysiłek w drodze
do domu, oddzielając się od zawodowych zmartwień i planów. Po trzecie, mądrze jest przygotować obiad – na tyle, na ile można – rano przed
wyjściem lub wieczorem dnia poprzedniego. Potrawy, które mogą wprost
z lodówki znaleźć się w piekarniku, obniżą presję w czasie, kiedy stres
jest największy. Im szybciej każdy będzie mógł zjeść i podnieść poziom
cukru we krwi, tym lepiej. Potem spędźcie trochę czasu z dziećmi, zanim
pójdą odrabiać lekcje i zacznie się czas kąpieli. Możecie pójść na spacer
z psem czy pograć w piłkę. Po położeniu dzieci do łóżek, zadbajcie o spokojny czas dla siebie. Nie ma łatwych sposobów radzenia sobie z godzinami szczytu przez pięć wieczorów w tygodniu, ale dzięki niewielkiemu
planowaniu może to być znacznie mniej stresujące.
A oto obietnica na godziny szczytu: „Pan da siłę swojemu ludowi, On
swój lud pobłogosławi pokojem”.
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17 GRUDNIA | CZWARTEK

JAK WYGRYWAĆ ŻYCIOWE BIT WY (1)
„Brak nam sił, by sprostać tej potężnej armii, która nadciąga przeciwko
nam”. 2 Księga Kronik 20,12

Z

Bożą pomocą król Jehoszafat nie tylko pokonał jedną armię, ale aż
trzy! A jego zwycięstwo pokazuje, jak możemy wygrywać życiowe bitwy.
Po pierwsze, zdefiniuj wroga. Wielu z nas nie ma pojęcia, kim jest prawdziwy wróg. Myślimy, że to ktoś, kto chętnie przejąłby nasze stanowisko
w pracy albo nasz współmałżonek, albo pieniądze. Wielokrotnie naszym
wrogiem jest jednak nasze własne nastawienie! Niszczy nas nie tylko to,
co się dzieje, ale też nasza reakcja na daną sytuację.
Zanim będziesz mógł wygrać, musisz zidentyfikować wroga. Zauważ, jak
Jehoszafat zareagował na wiadomość, że „ogromna armia” nadciąga
przeciwko niemu: przestraszył się (w. 2-3).
To typowa ludzka reakcja. Dostrzegamy wielki problem, panikujemy i z
przerażeniem myślimy, co może się wydarzyć. W gruncie rzeczy strach
nie zawsze musi być zły, chyba że w niewłaściwy sposób się z nim rozprawimy. Może nam pomóc się zmotywować, by pokonać problem i zbliżyć
się do Boga. Kiedy jednak ulegniemy zniechęceniu, poddamy się, zaczniemy się złościć i pytać: „Dlaczego ja, Boże?”, wtedy strach nas pokona.
Jeśli jesteś dzisiaj w sytuacji, która napełnia cię strachem i niepokojem,
pamiętaj: Bóg nie odpowiada na potrzebę, On odpowiada na wiarę. Zatem oprzyj swoją wiarę na Jego niezachwianym Słowie i na obietnicy:
„Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem!
Wzmocnię cię – tak, ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości” (Księga Izajasza 41,10).
Niezachwiane zaufanie Bożemu Słowu sprowadza Jego pomoc.
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JAK WYGRYWAĆ ŻYCIOWE BIT WY (2)
„Nie wiemy, co zrobić, dlatego nasze oczy kierujemy ku Tobie”.
2 Księga Kronik 20,12

P

o drugie, przyznaj się do własnej bezradności. Bóg nie może pomóc
tym, którzy uważają, że nie potrzebują Jego pomocy. Król Jehoszafat
przyznał: „Nie wiemy, co zrobić, dlatego nasze oczy kierujemy ku Tobie”.
Często kierujemy nasze oczy na wszystko i na wszystkich poza Bogiem
– Tym, który jedynie może rozwiązać nasze problemy. Okoliczności są
jak materac: kiedy leżysz na nim, możesz wygodnie odpocząć, ale jeśli
jesteś pod nim, możesz się udusić. Skieruj swój wzrok na Boga, a wygrasz
z okolicznościami. Pamiętaj: „Nie dzięki mocy ani dzięki sile, stanie się
to dzięki mojemu Duchowi – mówi Pan Zastępów” (Księga Zachariasza
4,6).

Nie jesteś w stanie żyć chrześcijańskim życiem o własnych siłach, ponieważ brakuje ci mocy. Potrzebujesz mocy, która pochodzi od Ducha Bożego żyjącego w tobie.
Wyobraź sobie rękawiczkę. Sama z siebie jest bezwładna i bezsilna, ale w
momencie, kiedy wypełni ją czyjaś dłoń, staje się użyteczna i skuteczna.
Jezus powiedział: „Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi” (Dzieje Apostolskie 1,8). Jezus często mówił o Duchu Świętym jako o
„Pomocniku”. Zatem kiedy nie wiesz, co zrobić, posłuż się Jego obietnicą:
„Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (Ewangelia Jana 14,26).
Jeśli walczysz o własnych siłach – przegrasz, ale jeśli zaczniesz korzystać
z mocy Bożego Ducha, który jest w tobie – zwyciężysz.
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JAK WYGRYWAĆ ŻYCIOWE BIT WY (3)
„Jehoszafat (...) postanowił szukać woli Pana”.
2 Księga Kronik 20,3

P

o trzecie, przynieś swój problem Bogu. W krytycznej sytuacji Jehoszafat „postanowił szukać woli Pana, ogłosił też post”.

Modlitwa to często ostatnia rzecz, o której myślimy. Dlaczego? Ponieważ
lubimy rozwiązywać swoje problemy sami. Pewnego dnia do księdza
podszedł diakon i powiedział: „Księże, mamy problem, z którym nie
umiemy sobie poradzić. Próbowaliśmy wszystkiego i nic nie pomaga”. Na
co ksiądz zareagował: „Cóż, jedyne, co możemy zrobić, to pomodlić się o
to”. Diakon na to: „Księże, to jest już aż tak źle?”.
Kiedy nadejdą trudne dni, modlitwa powinna być twoją pierwszą reakcją, nie ostatnią! A czasami, kiedy problem nie poddaje się modlitwie,
Bóg wskazuje na kolejny element: post. Próbowałeś kiedyś? Post nie jest
czymś mistycznym czy tajemnym: chodzi o skupienie! Poszcząc mówimy: „Boże, poradzę sobie bez jedzenia i innych rzeczy, ale nie dam rady
rozwiązać tego problemu bez Ciebie. Dlatego zamiast jeść, chcę spędzić
czas, szukając Twojej twarzy, do czasu aż otrzymam odpowiedź”.
Poganin Korneliusz pościł i modlił się przez cztery dni, prosząc Boga o
wskazanie kierunku. W efekcie Bóg posłał Piotra do jego domu, by głosił
mu ewangelię, a to wpłynęło na bieg historii (zobacz: Dzieje Apostolskie
10).
Kościół Nowego Testamentu pościł, modlił się i prosił Boga o pomoc w
wyborze liderów do grup misyjnych. W rezultacie Paweł i Barnaba stworzyli jeden z najbardziej dynamicznych zespołów ewangelizacyjnych (zobacz: Dzieje Apostolskie 12,2-3).
Bóg wskaże ci rozwiązanie, kiedy post i modlitwę potraktujesz poważnie.
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JAK WYGRYWAĆ ŻYCIOWE BIT WY (4)
„Nie wasza to wojna, ale Boża!”
2 Księga Kronik 20,15

P

o czwarte, naucz się odpoczywać w wierze. Zauważ, w jaki sposób Bóg
odpowiedział na modlitwę Jehoszafata: „Nie wasza to wojna, ale
Boża”.

Wielu z nas wypala się, próbując prowadzić Bożą wojnę własnymi siłami.
W początkowym zapale, jako młodzi chrześcijanie, jesteśmy gotowi zdobyć świat dla Jezusa i samodzielnie zaprowadzać Jego Królestwo. Dzieje
się tak dlatego, że nie rozumiemy, o co chodzi. Kiedy już ciężko się napracujemy, dając z siebie wszystko, wkracza rzeczywistość. Wycofujemy się
wtedy wyczerpani i rozczarowani, z przekonaniem, że zawiedliśmy Boga.
Ale On nas zapewnia: „Nie zawiodłeś Mnie, bo nie ty mnie trzymałeś”.
To nie my trzymamy Boga – to On trzyma nas! To nie my mamy Go w
swoich rękach, to On ma nas w swoich rękach! I On mówi, byśmy zrelaksowali się w wierze i pozwolili Mu wykonać pracę w nas.
Apostoł Paweł pisał: „Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana, tak
też – zjednoczeni z Nim – postępujcie” (List do Kolosan 2,6). Inaczej mówiąc, przypomnij sobie, jak uwierzyłeś – przez prostą wiarę w dokończone dzieło Chrystusa – i żyj dalej w tej prostej wierze. To nie dążenie do doskonałości i dobre uczynki sprawiły, że stałeś się chrześcijaninem. Dobre
uczynki nie mają z tym nic wspólnego. Zbawienie jest darem!
Bóg nie potrzebuje naszej pomocy, by rządzić. On ma wszystko pod kontrolą i chce, byśmy odprężyli się i pozwolili Mu działać w nas. Wniosek
jest taki: zwycięstwo w życiu jest darem od Boga! „Bogu zaś niech będą
dzięki za to, że zawsze daje nam zwycięstwo w Chrystusie” (2 List do Koryntian 2,14).
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JAK WYGRYWAĆ ŻYCIOWE BIT WY (5)
„Ustawcie się tam i stójcie, a zobaczycie, jak Pan pośpieszy wam na
ratunek”. 2 Księga Kronik 20,17

P

o piąte, stój mocno. Zauważ, co Bóg powiedział Jehoszafatowi: „(...)
stójcie”.

Co oznacza stanie, kiedy przechodzi się przez kryzys? To postawa cichego
zaufania, które mówi: „Będę ufał Bogu”.
Pewien pastor tak o tym napisał: „To coś, czego się powoli uczę: uciekanie
od trudnych sytuacji nigdy nie jest Bożą wolą. Jeśli to robię, problem pójdzie za mną i dopadnie mnie, tylko trochę później. Choć może wyglądać trochę inaczej, to jednak będzie to ten sam, stary problem. Dlaczego?
Ponieważ Bóg chce mnie nauczyć, że to On jest wystarczający w każdej
trudnej sytuacji. Jeśli nie nauczymy się tego dzisiaj, będziemy musieli nauczyć się tego w przyszłym tygodniu. Jeśli nie w przyszłym tygodniu, być
może nauczymy się tego w przyszłym roku. Ale w końcu się nauczymy, a
im wcześniej, tym lepiej. Możemy zaoszczędzić sobie wielu problemów,
stojąc niezachwianie i oczekując na Boga w cichym zaufaniu”.
Na czym zatem możemy się oprzeć? „Zaufajcie Panu, waszemu Bogu, a
doznacie wsparcia! Zaufajcie Jego prorokom, a poszczęści się wam” (2
Księga Kronik 20,20).
Po pierwsze, możemy oprzeć się na tym, jaki jest Bóg. Bóg jest wierny i
spolegliwy. Po drugie, musimy mocno trzymać się Pism, jakie dał nam
poprzez swoich proroków, czyli biblijnej prawdy. Biblia jest Słowem Boga,
a my potrzebujemy jedynie zdać się w cichym zaufaniu na Jego zapisane
obietnice.
Zatem słowo dla ciebie na dzisiaj brzmi: stój niezachwianie w oparciu o
niezmienny charakter Boga i Jego niezmienne obietnice.
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JAK WYGRYWAĆ ŻYCIOWE BIT WY (6)
„Jehoszafat wyznaczył śpiewaków, którzy mieli wielbić Pana”.
2 Księga Kronik 20,21

P

o szóste, z góry podziękuj Bogu. Wyobraź sobie, że stoisz na górze i
patrzysz ponad dolinę w kierunku góry po drugiej stronie. Wielka
bitwa ma się rozegrać właśnie tam, w dolinie. Na jednej górze ustawiły
się trzy wrogie narody gotowe spustoszyć Izrael. Izraelici stoją na twojej
górze, a ich przywódca Jehoszafat tak do nich przemawia: „Oto Boży plan
walki. Wszyscy, którzy śpiewacie w chórze, wystąpcie do przodu”. I cała
armia z wielkim chórem wielbiącym Boga na czele rusza do walki. Czy
plan się powiódł? Tak! Zdezorientowane wrogie wojsko ostatecznie pozabijało samych siebie, zaś Bożemu ludowi pozostało jedynie podzielenie
się łupem.
Dlaczego Bóg tak to przeprowadził? To poglądowa lekcja, która ma nas
nauczyć oddawania Jemu chwały z wiarą, zanim zwycięstwo się dokona.
Kiedy się modlisz: „Panie, wiem, że mam problemy, ale już teraz dziękuję,
że dla Ciebie nie ma sytuacji, z którą byś sobie nie poradził”, dzieją się
trzy rzeczy.
1) Zmienia się twój nastrój. Przestajesz się bać, bo wiesz, że Bóg jest z tobą.
2) Zmienia się twoja postawa. Zaczynasz mówić: „Panie, to jest dla mnie
zbyt trudne, ale nie jest za trudne dla Ciebie”.
3) Zmienia się twoje podejście. Zamiast wątpliwości, zaczynasz wypowiadać słowa wiary.
A ponieważ swoją wiarą czcisz Boga, On uczci twoją wiarę i bitwa obróci
się na twoją korzyść. I jeszcze jeden ważny sekret zwycięstwa: uwielbiaj
Boga cały czas, nie przestawaj. Uwielbiaj Go, aż dojdzie do przełomu.
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CZY PROSISZ BOGA O DZIECKO?
„Modliłam się o tego chłopca. Pan ziścił moje pragnienie”.
1 Księga Samuela 1,27

A

nna tak bardzo chciała być matką, że „modliła się do Pana i rzewnie
płakała” (w. 10). Właściwie złożyła Bogu ślub, że jeśli On da jej syna,
ona „odda go Panu po wszystkie dni jego życia” (w. 11). I tak się stało. W
Biblii czytamy: „Po upływie stosownego czasu Anna (...) urodziła syna”
(w. 20).
Podobnie stało się z Rut: „Boaz oraz Rut byli rodzicami Obeda” (Ewangelia Mateusza 1,5). Rut była biedną wdową, kiedy Bóg przyprowadził ją do
Boaza, właściciela pola, na którym zbierała kłosy. Była poganką, a on był
Żydem i zgodnie z prawem nie mieli prawa się pobrać. Ale Bóg usunął tę
przeszkodę i z ich związku przyszedł na świat chłopczyk o imieniu Obed.
Był przodkiem króla Dawida, a także Pana Jezusa.
Bóg powiedział: „Ja jestem Panem, Bogiem wszelkiego stworzenia. I rzeczywiście nie ma dla Mnie nic niemożliwego” (Księga Jeremiasza 32,27).
Jeśli nie jesteś pewny odpowiedzi, posłuchaj: „Ty stworzyłeś niebiosa
oraz ziemię. Uczyniłeś to dzięki swojej wielkiej mocy. Dokonało tego Twe
wyciągnięte ramię. Dla Ciebie bowiem wszystko jest możliwe!” (w. 17).
Jeśli modlisz się o dziecko, oprzyj się na tym słowie i wierz: „Rozkoszuj
się Panem, a spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę,
zaufaj Mu, a On podejmie działanie (...). Wycisz się przed Panem, oczekuj
Go cierpliwie” (Psalm 37,4-5.7).
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DLACZEGO JEZUS PRZYSZEDŁ?
„Henoch chodził z Bogiem trzysta lat”.
Księga Rodzaju 5,22

Ż

ycie jest podróżą z określonym początkiem i końcem. A jeśli będziesz
mądry, zrobisz to, co robił Henoch przez 300 lat – będziesz chodził
z Bogiem. Wyobrażasz sobie, jak dobrze poznałbyś Boga po spędzeniu z
nim tak długiego czasu?
Chodzenie z Bogiem nie jest nudne ani monotonne. Psalmista mówi:
„Dasz mi poznać drogę życia, pełną radość Twojej obecności” (Psalm
16,11). Bóg stworzył cię dla siebie i tylko kiedy odkryjesz Jego cel dla
swojego życia, znajdziesz pokój i radość. Gdybyś złowił rybę w oceanie,
a potem położył na piasku, widziałbyś, jak walczy o tlen, a jej łuski wysychają. Czy ta ryba mogłaby być szczęśliwa? Nie. A gdybyś pokrył ją górą
pieniędzy, byłaby szczęśliwa? Nie. Czy iPad, dobra książka albo zimny
drink sprawiłyby, że byłaby szczęśliwa? Nie. A może nowe ciuchy? Nie.
Jest tylko jedna rzecz, która by ją uszczęśliwiła: powrót do wody. Ryba
nigdy nie będzie szczęśliwa na piasku, ponieważ nie została stworzona
do życia na plaży. Została stworzona, by żyć w oceanach.
Podobnie ty zostałeś stworzony, by żyć w bliskości Boga. Dopóki Go nie
znajdziesz, zawsze będziesz czuł się jak ryba wyjęta z wody – nie znając
pokoju i radości. A oto dobra wiadomość: On jest blisko, na odległość modlitwy. Kiedy zaprosisz Go do swojego serca, nigdy już nie będziesz czuł
się pusty. Czy wiesz, dlaczego Jezus przyszedł na świat w tamto pierwsze
święto Bożego Narodzenia? To jest Jego odpowiedź: „(...) aby mieli w sobie
moją radość w pełni” (Ewangelia Jana 17,13).
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ZAUFAJ BOŻEMU WYCZUCIU CZASU (1)
„Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swojego Syna”.
List do Galacjan 4,4

B

óg nie konsultuje z nami swoich planów, by upewnić się, czy pasują
one do naszego rozkładu zajęć. Bóg działa według swojego harmonogramu. Czasem musimy podbiec, żeby dotrzymać Mu kroku, innym razem musimy zwolnić, by nie wybiegać naprzód.
Maria planowała poślubić Józefa, a potem mieć dziecko, ale Bóg miał
inny plan. Dziecko miało urodzić się bez dziedziczenia grzechu, a do tego
potrzebny był doskonały Ojciec, dlatego Duch Święty został powołany do
wykonania zadania.
Z ludzkiego punktu widzenia trudno o gorszy moment. Maria zaszła w
ciążę przed ślubem, a Józef nie był ojcem dziecka. Ryzykowała nie tylko
wykluczeniem ze wspólnoty, bo prawo dopuszczało nawet ukamienowanie. Jaka była zatem jej reakcja? Wspaniała: „Oto jestem – gotowa służyć
Panu, niech mi się stanie według twojego słowa” (Ewangelia Łukasza
1,38).
Bóg przygotował plan, a On zawsze go realizuje. Problem polega na tym,
że dysponując ograniczonymi informacjami, łatwo możemy stać się niecierpliwi i niezadowoleni, kiedy Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy
wtedy, gdy uważamy, że powinien, czy w sposób, w jaki myślimy, że powinien.
George Muller, ewangelista i założyciel sierocińców Ashley Down w Bristolu w Anglii, tuż przed swoją podróżą przez ocean, miał odebrać specjalne krzesło, którego potrzebował ze względu na swój chory kręgosłup.
Kiedy o ustalonej godzinie krzesła nie było, a statek już miał odpłynąć,
przyjaciele zaproponowali, że kupią mu podobne. Muller miał wtedy odpowiedzieć: „Albo Bóg mi je dostarczy, albo da mi łaskę, że poradzę sobie
bez niego”. Wtedy – jak w zakończeniu hollywoodzkiego filmu – krzesło
zostało dostarczone. W samą porę!
Zaufaj Bogu – On wie, co robi!
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ZAUFAJ BOŻEMU WYCZUCIU CZASU (2)
„Jak powiedziałem, tak się dzieje”.
Księga Izajasza 46,11

B

óg ma plan dla twojego życia, w którym pewne rzeczy muszą się wydarzyć. A ponieważ On widzi szerzej, ty zaś dysponujesz ograniczonymi informacjami, musisz Mu zaufać. Nawet jeśli nie rozumiesz, jakie
dobro miałoby z tego wyniknąć.
Bóg może posłużyć się utraconą relacją lub stratą pracy i wykorzystać to
dla twojego dobra. Problem polega na tym, że w czasie tego procesu możesz czuć się zagubiony, a nawet nieszczęśliwy.
782 lata przed urodzeniem się Jezusa prorok Micheasz zapowiedział, że
urodzi się On w Betlejem (zobacz: Księga Micheasza 5,2). Maria z Józefem
mieszkali jednak w Nazarecie. Jak zatem Bóg rozwiązał problem? Rzymski władca August wydał dekret, by przeprowadzić spis powszechny:
„Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef
z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego
że pochodził z domu i rodu Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli,
nadszedł czas jej rozwiązania. I urodziła swego pierworodnego Syna”
(Ewangelia Łukasza 2,3-7).
Martwisz się o przyszłość? „Oczekuj Pana i strzeż Jego drogi! On cię wywyższy, tak że odziedziczysz ziemię” (Psalm 37,34 ). Odpręż się: Bóg, który zaplanował dla swojego Syna odpowiednią rodzinę, czuwa również i
dzisiaj nad tobą.
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CZY TANIE BIBLII ZMIENI T WOJE ŻYCIE
„Wykład Twoich słów oświeca”.
Psalm 119,130

1

5 lat temu Brian Hardin wyraźnie odczuł, że Bóg chce, by zaczął nagrywać teksty biblijne. Po sześciu latach Hardin tak wspominał początki
swojej służby: „W wieczór sylwestrowy 2005 roku, kiedy nagrywałem
swoją pierwszą audycję (...), powiedziałem (...): »Jestem Brian, nie mam
żadnego doświadczenia w realizacji nagrań. Naprawdę nie wiem, co robię, ale chciałbym przeczytać całą Biblię w ciągu roku. Jeśli to słyszysz,
oto mój adres mailowy...«. Oczekiwałem, że zapisze się 5 osób. W pierwszy dzień Nowego Roku 2006 otrzymałem 257 odpowiedzi, a do czerwca
codzienne czytania Biblii zostały pobrane 200 000 razy. Teraz, w szóstą rocznicę, mamy ponad 51 milionów pobrań i nadal utrzymujemy się
na szczycie podcastów na iTunes. Miesięcznie przybywa ponad 1,5 miliona pobrań. Codzienna Biblia Audio jest jednym z najczęściej słuchanych podcastów na świecie. Staliśmy się szeroką rodziną online, która
modli się i czyta razem Biblię. Kiedy ktoś dzwoni czy wchodzi na internetową linię modlitewną, prosząc o modlitwę w konkretnej sprawie, tysiące ludzi modli się o tę osobę (...). Otrzymujemy mnóstwo e-maili od
wierzących odrzuconych w swoich kościołach, którzy tu odnaleźli swoje
miejsce, od par w separacji, którym pozostało tylko podpisanie papierów
rozwodowych, a które kiedy zaczęły słuchać Biblii, na nowo odnowiły
swoje związki. Mógłbym opowiedzieć wiele historii osób, które straciły
nadzieję i były gotowe popełnić samobójstwo, a w Bożym Słowie odnalazły pociechę i nadzieję.
Biblia ma głos i jeśli damy jej przemówić zdziała cuda w twoim sercu.
Słowo Boże może przemienić nawet najbardziej pokręcone życie. Wiem.
Bo radykalnie zmieniło moje”.
Wniosek: czytanie Biblii zmieni twoje życie.
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MODLISZ SIĘ O ZBAWIENIE BLISKIEJ OSOBY?
„On po prostu okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął”. 2 List Piotra 3,9

J

eśli modlisz się o zbawienie bliskiej osoby, oto biblijna obietnica, na
której możesz się oprzeć: „On po prostu okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął”. Usuń słowo „ktokolwiek” i
wstaw tam imię kochanej osoby. Dopóki żyje, jest nadzieja! Ostatnim cudem Jezusa było zbawienie przestępcy na krzyżu: „Zapewniam cię, dziś
będziesz ze Mną w raju” (Ewangelia Łukasza 23,43).
Jak mówią słowa hymnu napisanego przez Annie Johnson Flint: „Jego
miłość nie ma granic, Jego łaska bez miary, Jego moc nie zna przeszkód.
Z nieskończonego bogactwa w Jezusie – On daje ciągle na nowo”.
Niezależnie od tego, w jakim miejscu jest osoba, o którą się modlisz, Boża
łaska i miłosierdzie potrafią do niej dotrzeć, więc módl się dalej. Posłuchaj: „Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła ocalić, Jego ucho
nie jest tak przytępione, aby nie mogło usłyszeć” (Księga Izajasza 59,1).
Jezus powiedział: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie
Ojciec” (Ewangelia Jana 6,44).

Zatem proś Boga, by postawił kogoś na drodze bliskiej ci osoby, kto pokaże jej drogę zbawienia. Przede wszystkim nie zniechęcaj się i nie poddawaj zwątpieniu. Pamiętaj, Bożą wolą jest jej zbawienie, a kiedy wiesz, że
modlisz się zgodnie z Jego wolą, śmiało możesz przychodzić do Niego.
„Taką zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeżeli prosimy o coś według
Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy” (1 List
Jana 5,14-15).
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29 GRUDNIA | WTOREK

UWAŻAJ, DO KOGO SIĘ ZWRACASZ (1)
„Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli”.
Księga Kaznodziei 4,10

B

óg nigdy nie chciał, byśmy „latali samotnie”. Wszyscy potrzebujemy
pomocy i zachęty, ale bądź ostrożny, u kogo tego szukasz

1) Nie idź do kogoś, kto nie poradzi sobie z twoim problemem. Dzieląc się
z kimś swoją sytuacją, możesz doznać chwilowej ulgi, ale co się stanie,
jeśli ta osoba nie będzie wystarczająco dojrzała, by poradzić sobie z problemem? Jezus powiedział: „A kto się przyczyni do upadku jednego z tych
małych, którzy wierzą we Mnie, lepiej (...) aby u jego szyi zawiesić kamień
młyński i utopić go w głębi morza” (Ewangelia Mateusza 18,6).
2). Dobrze jest zwrócić się do zaufanego przyjaciela, jeśli jest duchowo
dojrzały. W Biblii czytamy: „Przyjaciel kocha zawsze, rodzi się bratem
w niedoli” (Księga Przysłów 17,17). Upewnij się jednak, że to prawdziwy
przyjaciel. Apostoł Piotr pisał: „Miłość zakrywa mnóstwo grzechów” (1
List Piotra 4,8). Ktoś, kto szczerze cię kocha, będzie modlił się o ciebie i
będzie przy tobie, aż odniesiesz zwycięstwo. A jeśli jesteś na niewłaściwej drodze, nie będzie tego przed tobą ukrywał ani cię usprawiedliwiał,
ale skonfrontuje cię z prawdą.
3) Jeśli to możliwe, zwróć się do swojego duchowego ojca. Apostoł Paweł
pisał: „Bo choćby w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu” (1 List do Koryntian 4,15). Pomyśl o cechach dobrego
ojca: karci, ale nigdy nie potępi, nigdy nie skreśli. Ocenia cię na podstawie twoich najlepszych cech, a nie tych najgorszych. Nie szydzi z twoich
niepowodzeń, raczej widzi w tobie potencjał i nie ustaje w pracy nad tobą.
Zatem poproś Boga dzisiaj o duchowego ojca i bądź z nim w stałym kontakcie.
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30 GRUDNIA | ŚRODA

UWAŻAJ, DO KOGO SIĘ ZWRACASZ (2)
„Stwierdziłem: Wyznam me nieprawości Panu – wtedy Ty odpuściłeś
winę grzechu mego”. Psalm 32,5

J

eśli zmagasz się z uporczywym nawykiem czy uzależnieniem, znajdziesz pomoc we właściwej grupie wsparcia. Jeśli potrzebujesz pomocy, nie wstydź się o nią poprosić, ale uważaj, przed kim wyznajesz swoje
grzechy.
Psalmista pisał: „Stwierdziłem: Wyznam me nieprawości Panu – wtedy
Ty odpuściłeś winę grzechu mego”. Jeden z biblijnych nauczycieli tak
to wyjaśnia: „Nigdy nie mów o tym, o czym chcesz, by inni zapomnieli.
Twoje słowa utrwalają myśl, dają jej życie i utrwalają wszystko, co zostało powiedziane. Argumenty wygasną, konflikty ucichną, chyba że twoje słowa je podtrzymają. Słowa ożywiają wszystko. »Śmierć i życie są w
mocy języka« (Księga Przysłów 18,21).
Słowa mogą też zranić. »Słowa obmówcy są jak smakołyki, łatwo wpadają głęboko do wnętrza« (Księga Przysłów 18,8). Nie powstrzymasz innych od obmawiania cię, ale nie dziel się z nimi informacjami, o których
chcesz, by zapomnieli. I nigdy nie przekazuj niepotrzebnych wiadomości,
które wymagałyby czy inspirowały do zadawania kolejnych pytań. Bądź
rozważny, jeśli przyznajesz się do swoich błędów. Twoja otwartość może
być szczera, ale twój błąd może zapaść głębiej w pamięci słuchającego
niż lekcja, której się nauczyłeś. Oczywiście, są sytuacje, kiedy dodatkowe
informacje czy wyjaśnienia są wskazane, korzystne, a nawet niezbędne,
ale musisz być mądry. Skup się na swojej przyszłości, nie na przeszłości.
I nigdy nie mów tego, czego nie chcesz, by było powtarzane przez resztę
twojego życia”.
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31 GRUDNIA | CZWARTEK

W TYM ROKU WYJDŹ ZE SWOICH KOLEIN
„W końcu Pan powiedział do mnie: Dość już wędrówki wokół tych gór.
Skierujcie się na północ”. Księga Powtórzonego Prawa 2,2-3

J

eden z biologów przeprowadził eksperyment, który nazwał „procesyjne gąsienice”. Na obrzeżu doniczki z rośliną ustawił gąsienice, jedna
za drugą bez przerw, w taki sposób, że prowadząca gąsienica dotykała tej
ostatniej. Małe stworzonka chodziły po krawędzi doniczki przez cały tydzień i w końcu zginęły z wyczerpania i głodu. Nawet na chwilę żadna z
nich nie przerwała pochodu i nie odważyła się zboczyć z trasy, by nieco
pożywić się pobliską roślinką. Jedzenie było w odległości zaledwie kilku
centymetrów, jednak instynkt nakazujący im iść za tłumem był mocniejszy niż głód i chęć przetrwania.
Podobna rzecz przydarzyła się całemu pokoleniu Izraelitów. Przez czterdzieści lat chodzili w kółko po pustyni, mimo że byli zaledwie osiemnaście kilometrów od Ziemi Obiecanej.
Jeśli tkwisz obecnie w jakichś życiowych koleinach, zadaj sobie poniższe
pytania.
1) Czy te koleiny sam sobie zgotowałem? Wybieramy pewne utarte sposoby zachowania, bo tak jest nam wygodniej i najmniej ryzykujemy. By z
nich wyjść, potrzeba odwagi i chęci do podejmowania trudnych decyzji.
2) Kogo naśladuję? Przyjmujemy pewne wzorce, bo ktoś nas ich nauczył
albo kopiujemy innych. Zamiast bezmyślnie iść za tłumem, szukaj Bożej
woli dla swojego życia i zdecyduj się ją wykonywać.
3) Dokąd zmierzam? W Biblii czytamy: „Gdzie brak objawienia, tam lud
się rozprzęga” (Księga Przysłów 29,18). Jeśli chcesz wyjść z kolein, poproś
Boga, by pokazał ci cel twojego życia, a On to uczyni! A kiedy to uczyni,
oddaj się temu całym sercem.
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Dość lenistwa i duchowej przeciętności!
Zacznij wgłębiać się w Biblię i odkryj
prawdy zmieniające życie

W kursie "Jak studiować Biblię?" poznasz
Metodę 4 Kroków, dzięki której nauczysz się
dostrzegać w tekście biblijnym wszystkie
ważne szczegóły, docierać do jego pierwotnego znaczenia, porównywać jego przesłanie z
innymi fragmentami biblijnymi i w końcu,
szukać praktycznego zastosowania odkrytych
prawd do własnej sytuacji życiowej.

Zacznij teraz!

1 STYCZNIA | PIĄTEK

W TYM ROKU ZACHOWAJ RADOŚĆ!
„Radość z Pana jest waszą siłą”.
Księga Nehemiasza 8,10

S

łuchając zachwycającego chóru „Alleluja” z oratorium Haendla „Mesjasz”, nie mamy wątpliwości, że to dzieło z Bożej inspiracji. Cała
kompozycja powstała w trzy tygodnie. „Muzyka dosłownie napływała do
mnie w lawinie nut i motywów”, wspominał kompozytor. Pisał gorączkowo, by zdążyć, jakby prowadzony przez niewidzialnego kompozytora.
Pomimo zmęczenia pisał do późnych godzin nocnych, w czasie szczególnie dla niego trudnym, gdyż za długi groziło mu więzienie. Mało kto pod
tak silną presją finansową i zdrowotną potrafiłby pozostać twórczym, a
jednak Handel tworzył.
Jak mu się to udało? Ukończenie swojego arcydzieła przypisuje jednemu:
radości. „Słysząc muzykę w głowie i w sercu, miałem wrażenie, że zaraz wybuchnę z radości”, miał powiedzieć. Wbrew obawom nie skończył
marnie, ale oglądał niezwykły sukces oratorium, które przyniosło mu
światową sławę i stało się cennym dziedzictwem. Popularność dzieła
pomogła mu też zebrać sporą sumę pieniędzy dla ubogich.
W Biblii czytamy: „Radość z Pana jest waszą siłą”. I właśnie twoja radość
będzie jedną z pierwszych rzeczy, jaką zaatakuje szatan. On wie, że jest
ona duchowym i emocjonalnym paliwem w życiu. Jezus powiedział: „Powiedziałem wam to po to, aby moja radość była w was i aby wasza radość
była pełna” (Ewangelia Jana 15,11). Zauważ słowa „(...) była w was”. Zatem,
niezależnie od tego, co wydarzy się w tym roku, zachowaj radość!
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2 STYCZNIA | SOBOTA

W TYM ROKU „PAN JEST Z TOBĄ”
„Pan z tobą, dzielny wojowniku!”.
Księga Sędziów 6,12

Z

darzyło się, że pewien człowiek podłożył jajo orła kwoce, by je wysiedziała i wychowała razem ze swoim potomstwem. Orzeł przez całe
swoje życie robił to, co kurczaki: grzebał w ziemi w poszukiwaniu ziarna i dżdżownic, gdakał i nigdy nie wzniósł się nad ziemię wyżej niż kilkadziesiąt centymetrów. Któregoś dnia zobaczył nad sobą wspaniałego
ptaka szybującego z gracją i zapytał: „Cóż za piękne stworzenie. Jak się
nazywa?”. Stojący obok kurczak odpowiedział: „To orzeł, król wszystkich
ptaków. Ale nie zawracaj sobie nim głowy, nigdy nie będziesz taki jak on”.
Orzeł wrócił więc do grzebania w ziemi i umarł przekonany, że jest kurczakiem.
Kto powiedział ci, że nie masz potencjału? Kto powiedział, że ci się nie
uda, że twoje życie nie będzie znaczące? Z pewnością nie Bóg! Kiedy
Anioł Pana wezwał Gedeona, by uwolnił Izrael z rąk Midianitów, ten odpowiedział litanią wymówek mających udowodnić, że jest niewłaściwą
osobą do tego zadania. Anioł zapewnił go jednak: „Pan jest z tobą, dzielny
wojowniku! (...) Idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam?” (Księga Sędziów 6,12.14).
Zwróć uwagę na dwa ważne aspekty tej historii. Po pierwsze, Bóg mówił
do Gedeona, którego On widział, nie tego wystraszonego okolicznościami. Po drugie, Bóg przypomniał mu, że pójdzie nie w swojej mocy, ale w
mocy Tego, który go posyła, który wygra w tej wojnie. Dzisiaj możesz być
dzielny, bo Bóg jest z tobą!
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3 STYCZNIA | NIEDZIELA

W TYM ROKU RÓB TO, CO BÓG MÓWI
„Jeśli zechcecie być mi posłuszni, możecie korzystać z dóbr tej ziemi”.
Księga Izajasza 1,19

K

ról Henryk III z Bawarii, panujący w XI wieku, w pewnym momencie
poczuł się znużony swoimi królewskimi obowiązkami, presją międzynarodowej polityki i prozaiczną światowością dworskiego życia.
Zwrócił się z prośbą do przeora miejscowego klasztoru, Ryszarda, o przyjęcie go do zakonu, gdzie miał zamiar spędzić resztę swojego życia na
modlitwie i medytacji. Przeor Ryszard zadał królowi pytanie: „Czy Wasza Wysokość ma świadomość, że składa się tu śluby posłuszeństwa?
A to może być trudne, zwłaszcza dla króla”. Henryk odpowiedział: „Rozumiem. Przez resztę mojego życia będę zatem posłuszny tobie, tak jak
Chrystus cię poprowadzi”. Wtedy przeor odrzekł: „Wobec tego doradzę ci,
królu, co mógłbyś zrobić: wróć na tron i służ wiernie w miejscu, gdzie Bóg
cię postawił”.
W hołdzie oddanym królowi po jego śmierci padło takie oto stwierdzenie: „Król nauczył się rządzić, będąc posłusznym”.
Dzisiaj i każdego dnia musisz podejmować następujące decyzje...
1) Żyć według własnych pragnień czy według tego, co Bóg mówi w swoim
Słowie.
2) Kierować się własnymi pomysłami czy podporządkować się rządom i
prowadzeniu Ducha Świętego, który mieszka w tobie.
Kiedy o tym pomyślisz, odpowiedź staje się oczywista! Posłuszeństwo
Bogu prowadzi do pokoju, rozwoju, poczucia bezpieczeństwa. Jego Słowo mówi: „Jeśli zechcecie być mi posłuszni, możecie korzystać z dóbr tej
ziemi”.
Zwróć uwagę na słowa „zechcecie” i „posłuszni”. Posłuszeństwo to akt
woli, nie poryw emocji. Zatem w tym roku rób to, co Bóg mówi, ponieważ
On ma dla ciebie przygotowane dobre rzeczy.
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4 STYCZNIA | PONIEDZIAŁEK

NIE MÓDL SIĘ BEZ WIARY
„Jeśli prosicie o coś w modlitwie, wierzcie”.
Ewangelia Marka 11,24

C

harles Haddon Spurgeon, zwany księciem kaznodziejów, powiedział:
„Wierz Bogu, dopóki nie będziesz mógł Mu dziękować za odpowiedź.
Jeśli odpowiedź wydaje się opóźniać, nie módl się w sposób świadczący o tym, że nie wierzysz w to, co mówisz. Taka modlitwa, zamiast być
pomocą, stanie się przeszkodą; kiedy skończysz się modlić, stwierdzisz,
że twoja wiara znacznie osłabła albo nawet całkiem wygasła. Potrzeba,
jaką czułeś, przynosząc tego rodzaju modlitwę, pochodziła ewidentnie z
ciebie... Jeśli Bóg każe ci czekać, możesz przyjść do Niego z pytaniem czy
wątpliwością, ale upewnij się, że wypowiadasz je z wiarą. Nie módl się
bez wiary. Powiedz Bogu, że czekasz, ale wierzysz i już teraz wysławiasz
Go za Jego działanie. Nic bardziej nie umacnia wiary niż pewność, że Bóg
na pewno odpowie i że już teraz możesz Mu za to dziękować.
Modlitwy płynące bez wiary podważają zarówno Boże obietnice zawarte
w Jego Słowie, jak i Jego cichy głos w naszym sercu, mówiący: tak. Takie
modlitwy są wyrazem niepokoju serca, zaś niepokój oznacza niewiarę.
»Do odpoczynku natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy« (List
do Hebrajczyków 4,3).
Modlitwa bez wiary powstaje często w wyniku koncentrowania się naszych myśli na trudnościach, zamiast na Bożej obietnicy. Abraham »(...)
choć miał świadomość, że jego ciało (...) jest już martwe, nie zwątpił w
niewierze w obietnicę Boga« (List do Rzymian 4,19-20). Bądźmy czujni i
módlmy się, abyśmy nie popadli w pokuszenie modlitwy bez wiary”.
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5 STYCZNIA | WTOREK

T WÓJ „PAKIET ŚWIADCZEŃ”
„Mówiliście tak: próżna to rzecz służyć Bogu!”.
Księga Malachiasza 3,14

W

Księdze Malachiasza, ostatniej księdze Starego Testamentu, Izraelici pytają: „Po co mamy służyć Bogu?”. Zadają to pytanie niewierzący, a czasem nawet wierzący, zwłaszcza kiedy jest trudno i nasza wiara jest poważnie testowana.
Psalmista daje odpowiedź: „Błogosławiony ten, kto trwa w bojaźni Pana
i ma upodobanie w Jego przykazaniach. Dzieci takiego urosną w potęgę, a
jego ród będzie powszechnie szanowany. Bogactwo i dostatek zagoszczą
w jego domu, a jego sprawiedliwość trwać będzie na wieki. Będzie on dla
prawych jak światło w ciemności, bo litość okazuje, życzliwość i łaskę.
Dobrze się powodzi temu człowiekowi, który zdjęty współczuciem, nie
wzbrania się pożyczać i który swoje sprawy prowadzi uczciwie. Taki się
nie zachwieje, na wieki nie upadnie, a pamięć o nim przetrwa pokolenia.
On złych wiadomości lękać się nie będzie, gdyż siłę swą czerpie z zaufania Panu. Serce jego mocne. Strachowi nie ulegnie, gdy ze swoim wrogiem oko w oko stanie. Prawe czyny tego, kto hojny jest dla ubogich, nie
pójdą w niepamięć, lecz będą trwać zawsze, a spuściznę po nim otoczy
wielka chwała” (Psalm 112,1-9).
Zwróć uwagę, na jakie korzyści służenia Bogu wskazuje psalmista: szczęście, dzieci, z których możesz być dumny, wpływ i szacunek. Zauważ w
szczególności słowa: „On złych wiadomości lękać się nie będzie, gdyż siłę
swą czerpie z zaufania Panu”. Te wszystkie błogosławieństwa są częścią
twojego „pakietu świadczeń”.
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6 STYCZNIA | ŚRODA

CZY T WOJA ŻONA WIE, ŻE JĄ KOCHASZ? (1)
„Mężowie, kochajcie swoje żony”.
List do Efezjan 5,25

D

laczego Biblia przykazuje: „Mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak
Chrystus ukochał kościół i wydał za niego samego siebie”? Ponieważ twoja żona potrzebuje, by wiedzieć, że ją kochasz, że myślisz o niej,
uwzględniasz ją w swoich planach i bierzesz pod uwagę jej opinie, potrzeby i pragnienia. Ale jeśli jej tego nie powiesz, nie będzie o tym wiedziała. Przyjrzyjmy się wobec tego, jak Jezus kochał kościół, który rozpoczął się od dwunastu ułomnych ludzi i jak możesz nauczyć się lepiej
kochać swoją żonę.
Jezus kochał swoich uczniów bezwarunkowo. Czy zawsze było to łatwe?
Nie. Zamiast jednak strofować ich z powodu tego, jakimi są, czy jakimi
nie są, cieszył się na myśl, jakimi się staną, kiedy Jego łaska będzie działała w ich życiu. Przypomnij sobie, jakie cechy urzekły cię w twojej żonie,
kiedy po raz pierwszy się poznaliście. Być może po tych paru latach przybrała kilka kilogramów, może pojawiło się na jej twarzy kilka dodatkowych zmarszczek, a czasem wydaje się przytłoczona górą codziennych
obowiązków. Ale to nadal ta sama, cudowna osoba, w której się zakochałeś. Łatwo jest zapomnieć o tym, dlatego warto stale wracać pamięcią do
początków, by sobie i jej o tym przypominać.
Róże wystawione na przymrozki marnieją i giną, kiedy jednak otrzymują
odpowiednią ilość słońca i deszczu – rozkwitają. Król Salomon, opisując doskonałą żonę, stwierdza: „Jej dzieci nazywają ją szczęśliwą, a mąż
powstaje i wychwala” (Księga Przysłów 31,28). Dlaczego dzieci chwalą
swoją matkę? Ponieważ widzą, że robi to ich ojciec! Jeśli zatem byłeś zbyt
zajęty, zbyt zaabsorbowany sobą albo zbyt roztargniony, zmień to i powiedz swojej żonie, jak bardzo ją kochasz. (Tak przy okazji, drogie panie,
ta zasada działa w obie strony).
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CZY T WOJA ŻONA WIE, ŻE JĄ KOCHASZ? (2)
„Będzie cieszyć się żoną, którą pojął”.
Księga Powtórzonego Prawa 24,5

W

Biblii czytamy: „Mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus
ukochał kościół i wydał za niego samego siebie” (List do Efezjan
5,25). Skoro uczniowie byli tymi, którzy zapoczątkowali kościół, przyjrzyjmy się, jak Jezus ich traktował.
Spędzał z nimi czas na rozmowach i słuchaniu. Prawo Starego Testamentu wymagało, by: „Jeśli ktoś pojmie nową żonę, to nie będzie wyruszał na wojnę i nie będzie się na niego nakładać żadnych zobowiązań
– będzie wolny dla swojej rodziny przez jeden rok i będzie cieszył się żoną,
którą pojął” (Księga Powtórzonego Prawa 24,5).
Wyobraź sobie, że przez cały rok skupiacie się przede wszystkim na tym,
by się kochać i poznawać wzajemnie! Dlaczego Bóg tak to zaplanował?
Ponieważ budowanie trwałej relacji ze swoim współmałżonkiem jest
ważniejsze niż jakakolwiek batalia, którą będziesz musiał stoczyć, czy
przedsięwzięcie, w jakie będziesz zaangażowany.
Obecnie do rozwodów najczęściej dochodzi wśród par, które zaniedbały
wspólne spędzanie czasu pod koniec dnia, nie siadały razem, by bez telewizora i telefonów dzielić się swoimi myślami i uczuciami. Czy wiesz,
co nigdy nie spowszednieje? Troska, rozmowa i zapewnianie partnera, że
nie zamieniłbyś tego czasu razem na nic innego.
Kiedy twoja żona dzieli się z tobą swoimi problemami, nie oznacza to, że
chce byś je rozwiązał. Prawdę powiedziawszy, niektóre z problemów, o
których mówiła kilka miesięcy temu, nadal pozostają nierozwiązane i
nie przeszkadza jej to. U ciebie szuka empatii, zrozumienia i wsparcia.
Kiedy słuchasz z uwagą tego, co mówi, czuje się kochana i doceniana, a
problemy w 90% odchodzą w zapomnienie. Przy niewielkiej inwestycji –
czyż to nie ogromny zwrot?
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CZY T WOJA ŻONA WIE, ŻE JĄ KOCHASZ? (3)
„Ciesz się żoną poślubioną w młodości”.
Księga Przysłów 5,18

W

Biblii czytamy: „Mężowie, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus
(...) ukochał kościół” (List do Efezjan 5,25). Przyjrzyjmy się więc, w
jaki sposób Chrystus kochał tych, którzy założyli kościół, swoich dwunastu uczniów.
Jezus rozpoznał ich uzdolnienia. Cieszył się ich sukcesami. Zachęcał, by
rozwijali swój potencjał. Czy jesteś gotowy to zrobić? Jeśli naprawdę kogoś kochasz, nie będziesz go tłamsił czy kontrolował, co wynikałoby z
twojego własnego poczucia niepewności. Raczej dostrzeżesz zdolności
tej osoby, pomożesz stać się tym, do czego Bóg ją powołał, podarujesz
wolność i będziesz cieszył się jej sukcesami. A jeśli jej światło zaświeci
jaśniej niż twoje, stań się jej największym fanem.
Być może nie miałeś takiego wzorca w swojej rodzinie i wtedy – prawdopodobnie – będziesz musiał nad tym bardziej popracować. A jeśli doświadczyłeś zdrady współmałżonka w poprzednim związku, proś Boga,
by uleczył twoje serce i nauczył cię na nowo zaufać. Budowanie tego
rodzaju relacji wymaga pokory i uczciwości, do której, być może, nie jesteś przyzwyczajony. Będziesz musiał przezwyciężyć swoje męskie ego,
przyznać się do lęków i powiedzieć swojej żonie: „Kocham cię i naprawdę
chcę ci zaufać. Czy mogłabyś mi w tym pomóc?”.
Jeśli uda ci się przejść przez ten etap i poczujesz się pewniejszy w swoim
związku, twój współmałżonek – jeśli naprawdę cię kocha – dołoży wszelkich starań, by opowiedzieć ci, gdzie był i z kim spędził czas w ciągu dnia.
Czasami będziesz musiał zawalczyć o swoje małżeństwo, ale warto, ponieważ na końcu oboje wygracie.
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CZY T WOJA ŻONA WIE, ŻE JĄ KOCHASZ? (4)
„Umiłował ich aż do końca”.
Ewangelia Jana 13,1

P

rzypatrzmy się ponownie temu, jak Jezus kochał swoich uczniów i jak
ty powinieneś kochać swoją żonę.

On nigdy nie przestał ich kochać. Biblia mówi, że Jezus „umiłowawszy
swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca”.
Czy pamiętasz słowa przysięgi małżeńskiej? „W dniach dobrych, jak i
złych, dzielić z tobą radość i smutek, szczęście i nieszczęście, dopóki
śmierć nas nie rozłączy”? Jeśli magia ulotniła się z twojego małżeństwa
i masz wrażenie, że już nie kochasz swojego partnera, módl się: „Ojcze,
moja miłość do małżonka wygasa. Wiem, że Twoje Słowo mówi, że nieprzemijająca miłość jest cierpliwa, uprzejma, pokorna, taktowna, nie
szuka własnej korzyści, nie unosi się i nie prowadzi rachunku krzywd
(zobacz: 1 List do Koryntian 13,4-5). Wyznaję, że chowam urazy i tracę
cierpliwość z powodu wad mojego małżonka. Przebacz mi moją duchową niedojrzałość. Proszę Cię, byś przenikał moje serce i kochał mojego
małżonka przeze mnie. Pomóż mi pozbyć się urazy i uczyń moje małżeństwo na wzór tego, jak Ty ukochałeś swój kościół i dałeś siebie za niego.
Działaj w nas, Panie, sprawiaj w nas chcenie i wykonanie. (zobacz: List do
Filipian 2,13). Uzdrów i odnów nasz związek na Twoją chwałę. Prowadź
nas, byśmy postępowali zgodnie z wzorcem, jaki nam zostawiłeś w swoim Słowie, by odnowić i przywrócić utraconą miłość: przypomnieć sobie
to wszystko, co kiedyś mieliśmy zwyczaj robić razem, pokutować za nasze upadki i na nowo rozpalić ogień miłości, jaką mieliśmy na początku
(Dzieje Apostolskie 2,5). Tylko Ty możesz zmienić serce człowieka, dlatego poddaję teraz Tobie moje serce i moje uczucia. »Pomóż mi zawrócić,
a zawrócę, bo Ty, Panie, jesteś moim Bogiem« (Księga Jeremiasza 31,18).
Modlę się w imieniu Jezusa, amen”.
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NIGDY NIE NAGINAJ SWOICH PRZEKONAŃ!
„Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej”.
Księga Przysłów 23,23

W

e wczesnych latach 70. grupa amerykańskich studentów została
aresztowana w Iraku i oskarżona o szpiegostwo. Torturami próbowano zmusić ich do przyznania się do winy. Obiecywano, że jeśli się
przyznają do szpiegostwa, zostaną uwolnieni. Inaczej mówiąc: „Nagnij
prawdę, dopuszczając kłamstwo”.
W miarę jak presja rosła, a tortury stawały się nie do wytrzymania, studenci jeden po drugim przyznawali się do przestępstwa, którego nie popełnili. Oparł się tylko jeden z nich, wobec którego zastosowano jeszcze
okrutniejsze tortury.
Cierpienie i osamotnienie z powodu izolacji były nie do zniesienia. Chłopak był bliski załamania, ale wytrwał. Ostatecznie zapowiedziano, że
to koniec: albo się przyzna, albo umrze. Położono przed nim stosowny
dokument, a do głowy przystawiono pistolet. Oprawca odciągnął kurek
i zaczął odliczanie. Student słyszał egzekucje z innych cel i wiedział, do
czego są zdolni jego porywacze. Po raz ostatni usłyszał: „Podpisz, a będziesz żył”. Odmówił. Zamknął oczy i był gotowy na śmierć.
Pociągnięto za spust. Kiedy usłyszał kliknięcie, pomyślał, że to koniec.
Broń jednak nie była naładowana. Ostatecznie student został wypuszczony, ale, jak później się dowiedział, wszyscy pozostali, którzy przyznali
się do winy, zostali publicznie powieszeni. Przeżył tylko on.
Tamtego dnia nauczył się cennej lekcji: kompromis stwarza o wiele większe ryzyko niż odwaga.
Zawsze warto zachować się przyzwoicie.
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USUŃ WŁASNE OGRANICZENIA
„Rozprzestrzenisz się na prawo i lewo”.
Księga Izajasza 54,3

B

yć może Pan mówi ci dzisiaj to, co powiedział do swojego ludu, Izraela: „Powiększ swój namiot! Rozciągnij zasłony swoich siedzib! Nie
wahaj się! Wydłuż swe sznury! I wbij mocno paliki! Gdyż rozprzestrzenisz się na prawo i lewo” (Księga Izajasza 54,2-3).
Większość ludzi kurczowo trzyma się granic, nawet jeśli te granice są
dziełem przypadku czy też są dawno nieaktualne. Większość naszych
ograniczeń nie zostało nam narzuconych przez innych – sami je sobie
nakładamy.
Brak kreatywności często podpada pod tę kategorię. Jeśli chcesz być bardziej twórczy, zacznij kwestionować swoje granice. Jeden z wynalazców
powiedział: „Rozwój człowieka, niezależnie od formy, musi wykraczać
poza przyjęte reguły. Inaczej nigdy nie stworzy niczego nowego”. Jeśli
pragniesz czegoś, czego nie masz, musisz być gotowy zrobić coś, czego
jeszcze nie robiłeś. Powiesz: „Ale nie jestem tak dobrze wykształcony jak
on” albo: „Nie mam jej talentu”.
Nie potrzebujesz czyjegoś talentu czy wykształcenia. Kiedy Bóg cię stworzył, wyposażył cię we wszystko, co jest niezbędne, byś wypełnił swoje
powołanie. Teraz wystarczy, że sięgniesz po to i wprowadzisz w czyn.
„Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze
podobieństwo (...). Potem pobłogosławił im Bóg i tak do nich powiedział:
Rozradzajcie się i rozmnażajcie się! Napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad (...) wszelkim zwierzęciem, które pełza po
ziemi” (Księga Rodzaju 1,26.28). Zwróć uwagę na słowo „podobieństwo”.
Jest w tobie część podobna do Boga. Masz w sobie boskie DNA. Zostałeś
uzdolniony do tworzenia, zatem zrzuć z siebie ograniczenia.
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TOKSYCZNE MIEJSCE PRACY
„Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się”.
2 List do Koryntian 6,17

P

amiętasz produkty, które kiedyś uważaliśmy nie tylko za bezpieczne,
ale nawet korzystne: azbest, ołów, rtęć itp.? Obecnie, generację później, nadal leczymy pracowników, którzy zakładali azbest i wdychali toksyczne drobinki. Mając to na uwadze, uważajmy na trujące substancje
w naszym miejscu pracy i nie dajmy się zainfekować. W Biblii czytamy:
„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego
się nie dotykajcie. A Ja przyjmę was”.
Bóg nie mówi ci, byś odizolował się od swoich współpracowników. I z
pewnością nie nakazuje, byś przyjął postawę duchowej wyższości. On
ostrzega, byś uważał na toksyczne postawy, toksyczne zachowania i toksyczne wartości. Jakie to toksyny mogą być w pracy? Z pewnością będą to
narzekacze, plotkarze, oszczercy i dręczyciele. Kiedy takie osoby staną ci
na drodze, zrób wszystko, by się od nich oddzielić. Jeśli będziesz z nimi
trzymał, może to okazać się niebezpieczne dla twojego emocjonalnego i
duchowego zdrowia.
Bądź też czujny na jad pracoholizmu, nawet jeśli jest to postawa oczekiwana przez twojego szefa czy narzucona przez ciebie samego. Oczywiście,
kiedy trzeba, bądź gotowy się sprężyć, ale postaw jasne granice pomiędzy
życiem zawodowym a życiem rodzinnym. Naucz się oddzielać pracę od
przyjemności. Jeśli nie zadbasz o kondycję fizyczną i duchową, wypalisz
się. W rezultacie szatan będzie miał łatwy dostęp do ciebie. Najskuteczniejszym antidotum na toksyczne substancje jest dobre odżywianie. W
duchowym wymiarze oznacza to codzienną modlitwę, czytanie Biblii i
społeczność z innymi wierzącymi, którzy dodadzą ci zachęty.
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CO CIĘ OBCIĄŻA?
„Złóżmy z siebie wszelki ciężar (...) i biegnijmy”.
List do Hebrajczyków 12,1

D

ennis Rainey w jednej ze swoich audycji radiowych mówił o Double
Eagle II (Podwójnym Orle II) – pierwszym balonie na gorące powietrze, który przeleciał Ocean Atlantycki. Pilot wszedł w korytarz powietrzny, którym poprowadził załogę przez Atlantyk. W pobliżu wybrzeża Irlandii wlecieli jednak w ciężkie chmury i na powierzchni balonu zaczął
tworzyć się lód. W ciągu zaledwie kilku godzin spadli z 6 000 na 3 000
metrów. Robili, co mogli, żeby uratować balon. Wyrzucili kamery wideo,
zapasy żywności, a nawet szybowiec, którym planowali wylądować. Na
wysokości 1 200 metrów podali swoją lokalizację, a następnie wyrzucili
radio za burtę. W końcu, będąc już na wysokości 900 metrów, przebili
się przez chmury w kierunku światła słonecznego. Lód zaczął schodzić
płatami, a wspaniały balon wzniósł się i pożeglował do Francji.
Biblia mówi nam, że aby biec i zwyciężyć w życiowym biegu, musimy
„odrzucić wszelki ciężar i grzech, który nas usidla”. O wiele łatwiej jest
zidentyfikować grzech, który musisz odrzucić niż ciężar. Dlaczego? Ponieważ ciężar często jest uzasadniony. Może nim być twoja praca, obowiązki, presje, zobowiązania, plany dnia czy skomplikowane relacje.
Zachęcam cię, byś dzisiaj zrobił listę spraw, które dźwigasz na swoich
barkach Następnie każdej z tych rzeczy dokładnie się przyjrzyj i zadaj sobie pytanie, czy to obciążenie jest od Boga, czy może ktoś inny je na ciebie
nałożył, a może ty sam zdecydowałeś się wziąć je na siebie? Cokolwiek
cię dzisiaj obciąża – złóż to na Jezusa!
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TO NIE JEST MAŁA RZECZ!
„Spocznie na Nim Duch Pana”.
Księga Izajasza 11,2

I

zajasz powiedział o Jezusie: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessaja, zaowocuje pęd z jego korzeni. Spocznie na Nim Duch Pana, Duch mądrości i
rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. W tej bojaźni
Pana będzie się rozsmakowywał. Sądzić on będzie nie według tego, co
widoczne dla oczu, rozstrzygać nie według tego, co słyszalne dla uszu –
będzie sądził ubogich, kierując się sprawiedliwością i sprawy skrzywdzonych na ziemi rozstrzygał, powodowany słusznością. Berłem swoich ust
będzie smagał ziemię” (Księga Izajasza 11,1-4). Powiesz: miłe, ale jak to się
odnosi do mojego życia? Bardziej niż myślisz! Jeśli Jezus Chrystus siedzi
na tronie jako władca twojego życia, Duch, który spoczął na Nim, spocznie również na tobie! Mając to na uwadze, jeszcze raz wolno i z rozwagą
przeczytaj słowa zaznaczone kursywą. Jeśli ich obecność dostrzegasz w
swoim życiu, pielęgnuj je modlitwą i Słowem Bożym. Jeśli jednak nie widzisz dowodów działania Ducha, uklęknij i módl się: „Ojcze, uczyń mnie
bardziej podobnym do Jezusa”.
Kiedy chcesz kupić samochód, sprzedawca zwykle pozwala na jazdę
próbną. Istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli ci się spodoba, kupisz go.
Wszyscy jesteśmy wezwani, by być „pakietem demonstracyjnym” dla Jezusa. I nie jest to sprawa małej wagi! Dlaczego? Bo w ostatecznym rozrachunku twoje słowa, postawy, czyny i reakcje odciągają ludzi od Chrystusa albo do Niego zbliżają.
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POTRZEBUJESZ SZABASU
„W dzień szabatu, zgodnie ze swoim zwyczajem, wszedł do synagogi”.
Ewangelia Łukasza 4,16

K

iedy ktoś bierze urlop, oznacza że potrzebuje czasu na odpoczynek i
naładowanie baterii.

Bóg również odpoczął: „I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje,
które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił” (Księga Rodzaju 2,2). W Biblii czytamy również, że „Bóg nie drzemie
ani nie zasypia” (Psalm 121,4). Zatem skoro wziął sobie jeden dzień wolny
w tygodniu, ty również go potrzebujesz.
Jeszcze nie tak dawno temu większość rodzin w niedzielne poranki szła
do kościoła, wracała do domu i jadła razem obiad, a potem spędzała popołudnie, odpoczywając i ciesząc swoim towarzystwem. Dzisiaj pędzimy
zadyszani i zasapani przez siedem dni w tygodniu, zmierzając wprost do
wypalenia czy nawet przedwczesnej śmierci. Naukowy mówią, że nasze
organizmy są genetycznie zaprogramowane, by raz na siedem dni móc
zregenerować swoje fizyczne, emocjonalne i duchowe zasoby po to, by
efektywniej wykorzystywać swój potencjał.
Kiedy S. Truett Cathy otworzył pierwszą restaurację w 1946 roku, The
Dwarf House, zdecydował, że w niedziele będzie ona nieczynna. Było to
wówczas akceptowalne, a dziś stało się zupełnie wyjątkowe, zwłaszcza
dla sieci restauracji, które posiadają setki punktów w centrach handlowych. Cathy, oddany chrześcijanin, nigdy się jednak nie wahał. Zamiast
strat, odnotowywał zwiększony dochód. Zbudował jedną z najbardziej
popularnych i dochodowych sieci restauracji w USA: Chick-fil-A.
Bóg wie, że najszybszą drogą do wypalenia, jest życie na stale wysokich
obrotach, dlatego Biblia przypomina nam: „Ale siódmego dnia jest sabat
Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy” (Księga Wyjścia 20,10).
Każdego tygodnia potrzebujesz jednego dnia odpoczynku. Weź go!
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WIEDZ, KIEDY MILCZEĆ
„Wszechmocny Pan dał mi język uczonych”.
Księga Izajasza 50,4

P

rorok Izajasz pisał: „Wszechmocny Pan dał mi język uczonych, abym
zmęczonego umiał zachęcić słowem. Każdego ranka budzi moje ucho,
bym słuchał – tak jak uczeni”.

Powiedzmy sobie szczerze: gdybyśmy mówili wszystko, co pomyślimy,
zranilibyśmy wiele osób i stracilibyśmy przyjaciół. Pewne rzeczy musimy zachować tylko dla siebie. Dojrzałość oznacza, że nie musisz mówić
wszystkiego, co myślisz.
Wiele naszych myśli nie jest wcale przemyślanych, dlatego musisz prosić
Boga o „język uczonych”. Uważnie przeczytaj te trzy wersety: „Kto strzeże
swoich ust, chroni swoje życie, kto jest gadatliwy, temu biada!” (Księga
Przysłów 13,3), „Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże własnej duszy od
udręk” (Księga Przysłów 21,23), „Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, lecz nie
powściąga swego języka, to oszukuje swoje serce i jego pobożność jest
bezużyteczna” (List Jakuba 1,26).
Są dwie szczególne sytuacje, kiedy język może przysporzyć sporych problemów.
1) Kiedy się złościsz. Emocjonalne wybuchy zwykle kończą się złośliwymi uwagami, których później żałujesz.
2) Kiedy jesteś zmęczony. Wyczerpanie obniża próg czujności, a wtedy łatwo o bezmyślne komentarze.
Zawsze zanim się wypowiesz, poczekaj, aż będziesz miał jasny osąd sytuacji i będziesz mógł przemyśleć sprawę. Apostoł Paweł powiedział:
„Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście
wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu” (List do Kolosan 4,6). Jaką rolę
pełni sól? Nadaje smak, konserwuje, oczyszcza i leczy. I takie powinny
być twoje słowa.
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PY TAJ „DLACZEGO”, ZANIM ZAPY TASZ „JAK”
„Oni wam głoszą widzenia własnego serca – nie to, co pochodzi z ust
Pana”. Księga Jeremiasza 23,16

E

ugene G. Grace, dyrektor generalny Bethlehem Steel Corporation
(Konsorcjum Stali Bethlehem) w latach 1916-1945, powiedział: „Projektować mosty, kalkulować naprężenia i siłę, przygotowywać charakterystykę urządzeń potrafią tysiące inżynierów. Wielkim inżynierem
jednak jest ten, kto potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy dany most lub
urządzenie powinien w ogóle powstać, gdzie powinien powstać i kiedy”.
Zadanie pytania „dlaczego”, zanim zapytasz „jak”, zmusza do zastanowienia się nad motywacją i źródłem twojej wizji. Obecnie wiele mówi się o
celach. I dobrze, ponieważ życie, które ma cel, przynosi o wiele większą
satysfakcję niż życie pełne sławy czy władzy. Ale twój cel musi pochodzić
od Boga. „Tak mówi Pan Zastępów: nie słuchajcie słów tych proroków,
którzy wam prorokują! Oni wam głoszą widzenia własnego serca – nie
to, co pochodzi z ust Pana”. Jeśli to Bóg jest źródłem twojego celu, On cię
również wyposaży, dlatego najważniejsze pytanie nie brzmi: „Jak mogę
to zrobić najlepiej?”, ale: „Dlaczego w ogóle chcę to zrobić?”.
Ostatecznie to, czemu poświęciłeś życie, oceni Bóg. „To się okaże w tym
dniu. Każde dzieło przejdzie próbę ognia i w ten sposób wyjdzie na jaw
jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło (...) przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli
czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę” (1 List do Koryntian 3,13-15).
Poeta C.T. Studd napisał: „Tylko jedno życie, które szybko minie, ostoi się
tylko to, co dla Chrystusa uczynione”.
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„DOSKONAŁY POKÓJ”
„Pokój temu, kto Tobie zaufał”.
Księga Izajasza 26,3

K

lucz do „doskonałego pokoju” leży w Piśmie Świętym: „Temu, którego
umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię, bo Tobie zaufał”.

To nie okoliczności, ale to, co o nich myślisz, ograbia cię z pokoju. Skupianie się na okolicznościach wywołuje niepokój, ponieważ okoliczności
stale się zmieniają i często wymykają się spod kontroli. Bóg zaś nigdy się
nie zmienia i nic nigdy nie wymyka się spod Jego kontroli.
Pokój i troska wzajemnie się wykluczają. Zmartwienie dławi twoje zaufanie, dusi perspektywę i tłamsi twojego ducha. Ograbia cię z pokoju,
który przychodzi z poznania Boga, który nad wszystkim panuje i przez
którego wszystko jest możliwe.
Powodem, dla którego żyjemy w niepokoju, jest nasze zachowanie dokładnie przeciwne do tego, które przynosi pokój. Troska jest wyrazem
„braku zaufania” do Boga. Choć może tego nie chcesz, ale za każdym
razem, kiedy ulegasz zamartwianiu się, w rzeczywistości mówisz: „Nie
wierzę, że Bóg może czy chce zająć się tą sprawą. Nie jestem pewny, czy
w tej sprawie mogę Mu zaufać, dlatego będę musiał wziąć na siebie ten
problem i sam się nim zająć”.
Bóg albo jest obiektem twojego zaufania, albo dorywczym pomocnikiem,
którego wzywasz, kiedy już naprawdę nie radzisz sobie sam. To przypomina historyjkę o słoniu i myszy idących razem po mostku. Kiedy przeszli na drugą stronę, mysz powiedziała: „Ale zatrzęśliśmy tym mostkiem”. Kiedy zaczniesz postrzegać Boga jako Tego, który odgrywa główną
rolę, zaś siebie jako tego mniej ważnego, zaczniesz odkrywać pokój, który
umykał ci tak długo.
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MOC JEST W BOŻYM SŁOWIE
„Całe Pismo natchnione jest przez Boga (...), aby człowiek Boży był w pełni
gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła”.
2 List do Tymoteusza 3,16-17

C

zytając to rozważanie, pamiętaj, że to nie przemyślenia i komentarze
jego autora mają moc, ale zapisane Słowo Boga. Apostoł Paweł przypomina, że „(...) całe Pismo natchnione jest przez Boga”. Jest przesycone
boskim ziarnem życia, które ożyje w tobie, wydając owoc Ducha i spełniając Boże obietnice.
Te rozważania potraktuj raczej jak furtkę, nie jak cel. Niech ta broszurka
tylko zaostrzy twój apetyt na Większą Księgę. Czytając codzienne rozmyślanie, miej obok swoją Biblię, by otwierać w niej teksty, o których mowa.
Jeśli codziennie będziesz przyjmował do serca Słowo Boże, w twoim życiu zaczną dziać się wspaniałe rzeczy.
Psalmista pisał: „Szczęśliwy, kto nie postępuje według rad nieprawych,
ani nie chodzi drogą występnych i kto nie przyłącza się do grona szyderców, lecz w Słowie Pana ma upodobanie i Jego Słowo rozważa dniem i
nocą. Jest on jak drzewo rosnące nad potokiem, które owoc wydaje we
właściwym czasie, a liście jego nie więdną. We wszystkim, co czyni, dobry owoc wydaje” (Psalm 1,1-3).
Zwróć uwagę na słowa „we wszystkim, co czyni, dobry owoc wydaje”. Kiedy odnawiasz swój umysł Słowem Bożym, twoja wiara rośnie, zmienia
się twoja perspektywa i każda dziedzina życia. „Całe Pismo natchnione
jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy,
do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła”.
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WOŁAJ DZISIAJ DO JEZUSA
„I wielu próbowało go uciszyć; on jednak tym głośniej wołał”.
Ewangelia Marka 10,48

W

yobraź sobie, że całe życie jesteś niewidomy i któregoś cudownego
dnia odzyskujesz wzrok, zaś pierwszą twarzą, którą widzisz, jest
twarz Jezusa! To właśnie przydarzyło się Bartymeuszowi. Jezus przechodził obok miejsca, gdzie zwykle siadywał, by żebrać. W przekonaniu, że to
jego życiowa szansa, z całych sił wołał o pomoc.
Czasem wzniosła modlitwa nie przyniesie efektu. Desperackie sytuacje
wymagają desperackich środków. Czasami musisz wołać do Boga z głębi
swojego serca! Na wołanie Bartymeusza, „Jezus przystanął” (w. 49). Twoje
wołanie zwróci uwagę Boga. Dawid pisał: „Wezwałem Cię na pomoc, a Ty
mnie uzdrowiłeś” (Psalm 30,2). Nie ociągaj się, bądź odważny. „Zbliżajmy
się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia
i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze” (List do Hebrajczyków 4,16).
W Biblii czytamy, że „Bartymeusz zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i
podszedł do Jezusa” (Ewangelia Marka 10,50). Zrobił to z dwóch powodów: po pierwsze, jego długa szata mogłaby utrudnić mu ruchy, a po drugie, jego ubranie świadczyło o tym, że jest żebrakiem.
By dostać się do Jezusa, musisz być gotowy zrzucić wszystko, co ci w tym
przeszkadza. Wstyd i porażki przeszłości, swoje braki i ograniczenia, łatki, jakie narzucili ci inni. Kiedy Jezus przywraca do zdrowia, stare okrycie
nie jest więcej potrzebne.
I jeszcze jedna myśl: kiedy Bartymeusz odzyskał wzrok, postanowił iść
za Jezusem (zobacz: w. 52). Ty też musisz to zrobić.
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USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ (1)
„On Tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy
my w Nim stali się sprawiedliwością Boga”.
2 List do Koryntian 5,21

O

to wspaniała i przemieniająca życie prawda: Bóg, który swojego bezgrzesznego Syna „uczynił grzechem”, przyjmuje niesprawiedliwych
ludzi, takich jak my, by ich „usprawiedliwić”. Jak to się dzieje? Przez
uczynki? Nie, przez wiarę! „Gdy zaś kto (...) wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość”
(List do Rzymian 4,5).
Ta sprawiedliwość nie polega na zachowywaniu się we właściwy sposób
– chodzi o to, by wierzyć we właściwy sposób. Nie możesz stać się sprawiedliwy w Bożych oczach dzięki własnym wysiłkom czy przestrzeganiu
prawa. Stajesz się sprawiedliwy tylko przez wiarę w Chrystusa i zaufanie
w Jego dokończone dzieło na krzyżu.
Powiesz: „Ale ja mam takie poczucie winy, kiedy grzeszę”. To dobrze. To
dobry czynnik odstraszający! Chrystus wziął na siebie wszystkie twoje
grzechy, a to oznacza, że zabrał również twoje poczucie winy. Więc co
czujesz? Wewnętrzny konflikt? Twój odrodzony duch żyje w nieodrodzonym ciele, a ono reaguje w taki sam sposób, w jaki twoje naturalne ciało
reaguje na coś szkodliwego. Grzech wydaje się obcy dla nowego ciebie, a
kiedy mu ulegasz, przyjemność jest krótka, zaś następstwa – przykre. W
istocie twoje duchowe granice zostały naruszone, a twój odrodzony duch
mówi ci, że nie możesz więcej się mu poddawać. Jesteś już kimś innym!
Dawny ty mógł ulegać grzechowi i znajdować w nim przyjemność, ale
nowy ty, nie potrafi, ponieważ jesteś „nowym stworzeniem w Chrystusie” (zobacz: 2 List do Koryntian 5,17).
Dlatego ciesz się! Dzisiaj Bóg patrzy na ciebie jako na „usprawiedliwionego”, dlatego możesz „swobodnie przychodzić do Boga z ufnością” (List do
Efezjan 3,12).
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USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ WIARĘ (2)
„Wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość”.
List do Rzymian 4,5

I

stnieją dwa sposoby dochodzenia do sprawiedliwości. Pierwszy poprzez staranie się, a drugi przez zaufanie. Kiedy próbujesz zasłużyć
sobie na Bożą akceptację swoim postępowaniem, nigdy nie znajdziesz
spokoju, ponieważ nigdy nie będziesz pewny, czy zrobiłeś wystarczająco
dużo, by Go zadowolić. Ale kiedy zaufasz temu, co Chrystus dokonał na
krzyżu, Biblia mówi, że wejdziesz do Bożego „odpocznienia” (zobacz: List
do Hebrajczyków 4,3).
Apostoł Paweł pisał: „Tak więc, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem (czymś, czego nie było wcześniej). Stare (pragnienia i czyny)
przeminęło, oto wszystko stało się nowe (pragnienia i czyny)” (2 List
do Koryntian 5,17). Nie musisz się starać, by być uznanym przez Boga
za sprawiedliwego. W chwili, kiedy zaufałeś Jezusowi, Bóg uczynił cię
„sprawiedliwym w Bogu (w Chrystusie)” (w. 21).
Dlaczego Bóg tak to zaplanował? Ponieważ sprawiedliwość, którą mógłbyś osiągnąć poprzez własne dobre uczynki i przestrzeganie prawa, jest
tak daleka od tego, czego Bóg oczekuje, że nazywa to wręcz „szatą splugawioną” (Księga Izajasza 64,6). Dlatego Bóg obdarował cię swoją sprawiedliwością (2 List do Koryntian 5,18).
Apostoł Paweł pisał: „Tak też Dawid opisuje szczęście człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość niezależnie od uczynków: Szczęśliwi
ci, którym przebaczono nieprawości i których grzechy zakryto; szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie przypisze grzechu” (List do Rzymian 4,68).
Autor hymnów Edward Mote napisał: „Przyodziany w Jego sprawiedliwość, niesplamiony, by stanąć przed jego tronem. Na Chrystusie, pewnej
Skale stoję; wszystko dokoła to ruchome piaski”.
Ciesz się! Właśnie takiego Bóg cię widzi: usprawiedliwionego przez wiarę!
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NIE CHODŹ TAM!
„Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć”.
List Jakuba 1,15

K

iedy Bóg mówi grzechowi „nie”, nie znaczy to, że jest wymagający –
raczej, że jest opiekuńczy. Biblia wyjaśnia niebezpieczeństwo i podstęp grzechu następująco: „Źródłem pokusy człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą. Gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy
grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia”
(List Jakuba 1,14-16).
Dzisiaj niektórzy bronią pomysłu zalegalizowania marihuany dla potrzeb rekreacyjnych. Taki projekt próbowano wprowadzić w Szwajcarii
pod koniec lat 80. XX wieku z katastrofalnymi skutkami. Przeznaczono
dla narkomanów pewną nieruchomość w stolicy, gdzie legalnie mogli zażywać narkotyki. Państwo dbało o dostarczanie czystych igieł, mających
zapobiec rozszerzaniu się AIDS. Teren parku w centrum Zurychu stał się
znany jako „Iglany Park”.
Jak zakończył się ten eksperyment? W ciągu zaledwie jednej nocy liczba
narkomanów odwiedzających park wzrosła z 200 do 20.000. Uzależnieni
z całego kraju zjeżdżali się, by się zabawić, urządzając codziennie 10.000
grupowych „imprez odurzających”. Współczynnik zgonów poszybował w
górę, a jak przyznają medycy, w ciągu jednego dnia musiano reanimować
ponad 50 osób po przedawkowaniu. Wskaźniki przestępstw, zamiast
zmaleć jak zakładano, wzrosły. Włodarze miasta ostatecznie odwołali
eksperyment i zamknęli park Platsnitz. Prawie natychmiast wskaźniki
przestępstw spadły do wcześniejszego poziomu, a program zakończył się
kompletnym fiaskiem.
Kiedy Bóg mówi: „Nie wchodź w to”, to dlatego, że cię kocha i pragnie dla
ciebie tego, co najlepsze. Więc bądź mądry, posłuchaj Go i nie wchodź w
to!
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PRACUJ NAD OBRAZEM SAMEGO SIEBIE
„Twoje oczy oglądały mnie w łonie”.
Psalm 139,16

T

renerka motywacyjna Iyanla Vanzant powiedziała: „Wszystko, co się
z tobą dzieje, jest odbiciem tego, co o sobie myślisz. Nie przyciągniesz
do siebie niczego więcej niż to, co według siebie jesteś wart”. Zatem to, jak
postrzegamy siebie, determinuje rodzaj relacji, jakie nawiązujemy. Wielu
z nas ma niskie poczucie własnej wartości. Wszystkich innych uważamy
za ważniejszych od siebie i zaspakajanie ich potrzeb staje się najważniejsze. Porównujemy się i pozwalamy, by inni określali, kim jesteśmy. Uzależniamy się od czyjejś akceptacji potwierdzającej naszą tożsamość.
Kiedy jednak patrząc na innych, mówimy: „Chciałbym być jak on”, to jest
to policzkiem wymierzonym Bogu. Bóg uczynił cię dla swojego celu, byś
odbijał wyjątkowy aspekt Jego chwały. Jako wierzący w Chrystusa otrzymaliśmy nową tożsamość dzieci Bożych. Nie zostaliśmy stworzeni do
życia uzależnionego od kogoś innego. Bóg odnawia nas na obraz swojego
Syna i czyni nas kompletnymi (zobacz: 2 List do Koryntian 3,18). W Nim
już nie musimy się bać być tym, kim naprawdę jesteśmy. Czas, by rozwijać swoją własną opinię o sobie w oparciu o prawdę, że Bóg stworzył
cię precyzyjnie, misternie, zdumiewająco i wyjątkowo – jesteś jedyny w
swoim rodzaju i z nikim nie można cię porównać.
Psalmista pisał: „Ty (...) spisałeś me dni, zaplanowałeś je, zanim którykolwiek zaistniał. Jak cenne są Twe myśli o mnie, o Boże” (Psalm 139,16-18).
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SKUP SIĘ NA TYM, CO WAŻNE
„Zdążam do celu, do nagrody w górze”.
List do Filipian 3,14

J

edną z tajemnic niesamowitego sukcesu apostoła Pawła była umiejętność koncentracji. „Zdążam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany...”.
Skupienie wnosi energię i siły zarówno w nasze duchowe, psychiczne jak
i fizyczne życie. Socjolog Robert Lynd zaobserwował, że „wiedza jest siłą
tylko wtedy, gdy człowiek wie, jakimi faktami się nie przejmować”.
Narodziny przełomowego pomysłu często są rezultatem wielu dobrych
pomysłów. By jednak przenieść pomysł na kolejny poziom, trzeba przestawić się z szerokiego myślenia na bardziej selektywne. Dobry pomysł
staje się świetnym pomysłem, jeśli otrzyma potrzebne skupienie. To
prawda, że skupianie się na jednej idei przez dłuższy czas może być frustrujące, ale wytrwałość się opłaci. Umysł nie koncentruje się, dopóki nie
ma wyznaczonego celu. To cel pomaga skupić uwagę i wskaże kierunek.
Kiedy myślisz o swoich celach, upewnij się, że są one:
1) wystarczająco wyraźne, by utrzymać twoją uwagę;
2) wystarczająco bliskie, by były osiągalne;
3) wystarczająco pomocne, by zmieniały życie.
Apostoł Paweł opisał swój cel jako „powołanie z góry”. Kiedy myślisz tylko o sobie, myślisz o tym, co „w dole”, kiedy jednak myślisz o innych, myślisz o tym, co „w górze”. Te trzy wskazówki pomogą ci iść naprzód.
Koniecznie też zapisuj swoje cele. Tym niezapisanym nie poświęcisz wystarczającej uwagi.
A jeśli naprawdę chcesz się upewnić, czy są one w stanie skupić twoją
uwagę, zastosuj radę Dawida Belasco, producenta teatralnego, który powiedział: „Jeśli nie potrafisz zapisać swojego pomysłu na odwrocie mojej
wizytówki, to tak naprawdę nie masz jasnego pomysłu”.
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ŻYJ W ZGODZIE ZE SWOIMI PRZEKONANIAMI (1)
„Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że nie będzie kalał się…”.
Księga Daniela 1,8

W

Biblii czytamy: „Natomiast Daniel postanowił w swoim sercu, że
nie będzie kalał się potrawami z królewskiego przydziału ani winem z królewskich składów”. Wino i pozostałe produkty były wcześniej
ofiarowywane pogańskim bożkom w akcie kultu, dlatego Daniel odmówił ich spożywania. Nie chciał postępować w sposób, który był niezgodny
z jego przekonaniami, choć miał powody do tego, by się ugiąć. Był daleko
od domu i mógł robić, co chciał. Nikt w kraju by się o tym nie dowiedział.
Poza tym, odmowa była obrazą dla króla, nie mówiąc o szansie na wielką
karierę.
Daniel wiedział, że Słowo Boże wyraźnie wypowiada się na temat czczenia bożków i Bóg go za to błogosławił. W rezultacie nie tylko zachował
życie, ale też został doceniony, awansował i niebywale wyróżniał się
pod każdym względem. W swoim życiu kierował się zasadą: „Kiedy Bóg
mówi: tak, ja również mówię: tak. A kiedy Bóg mówi: nie, ja też mówię:
nie”. Jego przekonania zostały ukształtowane jeszcze zanim znalazł się
w Babilonie.
Czy określiłeś już swoje najważniejsze przekonania? Spędziłeś wystarczająco dużo czasu, by określić, co będziesz, a czego nie będziesz robił,
gdyby przyszedł ciężki czas? Jeśli nie, to koniecznie to zrób. Znajomi Daniela być może radzili: „Przecież nikt się nie dowie”. On jednak miał przekonanie: „Bóg będzie wiedział i ja również. Nie muszę żyć z tobą, ale będę
musiał żyć ze sobą”.
Powinieneś być zawsze otwarty na zmiany, jednak twoje fundamentalne
przekonania nie mogą podlegać negocjacjom. Zatem żyj w zgodzie ze
swoimi przekonaniami.
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27 STYCZNIA | ŚRODA

ŻYJ W ZGODZIE ZE SWOIMI PRZEKONANIAMI (2)
„Mam co prawda czyste sumienie (...). Sam Pan musi mnie ocenić”.
1 List do Koryntian 4,4

D

aniel musiał zdecydować, czy chce być konformistą czy transformatorem obniżającym napięcie. Jaka jest różnica? Konformistą rządzi
presja. Jeśli napięcie będzie zbyt duże, ulegnie. Pod presją zapali pierwszego jointa, wychyli pierwszy kieliszek, zrobi to, co robią wszyscy. Natomiast działanie transformatora opiera się na określonych zasadach.
Powiesz: „Takie życie jest bardzo trudne”. Tak, ale też bezpieczne. Bóg najlepiej wie, jak możesz uniknąć bólu, frustracji i zrujnowania sobie życia.
On wyraźniej niż my widzi skraj urwiska, dlatego w niebezpiecznych
miejscach umieszcza barierki. Stosując się do Jego przykazań, unikamy
cierpienia, pułapek i kompromitacji. Odmowa jedzenia królewskiego
mięsa nie była kwestią diety, ale życia poddanego Bogu.
Zaznaczam, że nie promuję tu koncepcji: „Niech sumienie będzie twoim
przewodnikiem”. Twoje sumienie nie zawsze jest dobrym przewodnikiem. Fakt, że czegoś nie uważasz za złe, nie oznacza, że takim nie jest.
Twoje sumienie może ulec degeneracji. Biblia mówi o „ludziach z napiętnowanym sumieniem” (1 List do Tymoteusza 4,2). Apostoł Paweł pisał:
„Mam, co prawda, czyste sumienie, ale to nie wystarcza. Sam Pan musi
mnie ocenić”.
Niemniej jednak, pytanie o sumienie jest pierwszym, które musisz sobie
zadać przed podjęciem trudnej decyzji. Raczej nie zdecydujesz się na
zrobienie czegoś, mając świadomość, że twoja decyzja pociągnie za sobą
koszmarne poczucie winy. Zatem żyj zgodnie ze swoimi przekonaniami!
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28 STYCZNIA | CZWARTEK

NIECH BÓG CIĘ POCIESZY
„Bóg jest (...) Bogiem wszelkiej pociechy”.
2 List do Koryntian 1,3

J

eśli utraciłeś bliską osobę, przechodzisz przez etap żałoby. Bóg jest z
tobą, pocieszy cię i pomoże ci przez nią przejść. Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Ewangelia
Mateusza 5,4). Żałoba jest zdrowym sposobem przepracowania swoich
emocji, wyrażenia bólu i wyjścia poza niego. Uzdrowienie nie dokonuje
się jednak w ciągu nocy, potrzebuje czasu w zależności od poniesionej
straty. Tylko niewielkie straty mogą zostać szybko zaleczone.
Pisarz Zig Ziglar wyznał: „Najdłuższych dwadzieścia godzin życia przeżyłem tuż po śmierci mojej córki. W czasie przygotowań do pogrzebu
musiałem słuchać sprzedawcy, strasznego gaduły, który ze trzydzieści
razy zapewniał, że nie jest sprzedawcą. Dwukrotnie musiałem wyjść z
pokoju; po prostu nie byłem w stanie tego wytrzymać. Noc wcześniej, w
półśnie, dręczyła mnie myśl, że moja córeczka pewnie zastanawia się,
kiedy tatuś po nią przyjdzie. Następnego ranka wyszedłem na spacer,
modląc się i płacząc całą drogę. Kiedy wróciłem, Bóg bardzo wyraźnie
powiedział do mnie: »Ona ma się dobrze. Jest teraz ze mną, a ty również z
tego wyjdziesz. Jestem wszystkim, czego potrzebujesz. Żyj dalej. Rozmawiaj. Módl się. Płacz«”.
Żal i strata to nie są problemy do rozwiązania, ale doświadczenia, przez
które nie musisz przechodzić sam. W dobrze znanym psalmie w Piśmie
Świętym czytamy: „I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się
nie przestraszę, przecież Ty jesteś ze mną” (Psalm 23,4). Słońce znowu
zaświeci. „Wieczorem bywa płacz, lecz rano – już wesele” (Psalm 30,5).
Twoja radość wróci, bo Bóg tak obiecał!

67

29 STYCZNIA | PIĄTEK

DIABEŁ DZIAŁA – STAW MU CZOŁA!
„To sprawka nieprzyjaciela”.
Ewangelia Mateusza 13,28

W

Biblii czytamy: „Opowiedział im też inną przypowieść: Królestwo
Niebios przypomina człowieka, który na swej roli posiał dobre
ziarno. Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam
kąkolu i odszedł. Gdy zboże podrosło i zawiązały się kłosy, pokazał się
też kąkol. Przyszli więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że
obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął kąkol? To sprawka nieprzyjaciela – odpowiedział” (Ewangelia Mateusza 13,24-28).
Wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy duchowego sygnału alarmowego. Czasami problem, z którym się zmagamy, nie jest pochodzenia ludzkiego. Jezus powiedział: „Lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam kąkolu i odszedł”. Głupotą byłoby obwinianie o wszystko
diabła, ale jeszcze większą głupotą jest nierozpoznanie, kiedy on rzeczywiście działa. Apostoł Paweł pisał: „Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą,
byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem
nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z
władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności” (List do Efezjan
6,11-13). I dalej: „Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy
rozżarzony pocisk złego” (w. 16).
Zatem słowo dla ciebie na dzisiaj brzmi: rozpoznaj, kiedy diabeł działa,
przeciwstaw się mu, a ucieknie (zobacz: List Jakuba 4,7).
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30 STYCZNIA | SOBOTA

JESTEŚ PODDAWANY PRÓBIE
„Przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie
spotyka was nic niezwykłego”.
1 List Piotra 4,12

W

Biblii czytamy: „Kochani! Przestańcie się dziwić, że spadają na
was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego.
Dzieje się to, aby poddać was próbie. Ale cieszcie się i to w takiej mierze,
w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się
Jego chwały” (1 List Piotra 4,12-13).
Słowa apostoła Piotra sparafrazowano następująco: „Przyjaciele, kiedy
życie staje się naprawdę trudne, nie wyciągajcie wniosku, że Bóg nie
działa. Raczej cieszcie się, że możecie przeżywać to, czego doświadczył
Chrystus. To duchowo oczyszczający proces, z chwałą, która wkrótce się
objawi”.
Czas próby wydaje się być niezrozumiały, ale jest normalny i niezbędny!
W ten sposób wzrastasz w łasce. Dzięki temu Bóg może przygotować cię
i wyposażyć do większych zadań w Jego Królestwie. Bóg nigdy nas nie
dręczy ani nie chce dokuczyć, ale z całą pewnością poddaje nas próbom.
Jego próby pomagają zbadać nasze serce i myśli, ujawniają to, co ukryte,
wzmacniają naszą wiarę, oczyszczają i pobudzają do duchowego wzrostu.
Cytując apostoła Pawła: „Nasze cierpienia służą waszemu dobru. A im
więcej ludzi zostaje pozyskanych dla Chrystusa, tym więcej jest uwielbienia dla Pana i dziękczynienia za Jego wielkie miłosierdzie. Dlatego
nie zniechęcamy się. Chociaż nasze ciała umierają, nasze duchowe siły
pochodzące od Pana rosną z dnia na dzień (...), a krótkotrwałe cierpienia
przyniosą nam niewyczerpane błogosławieństwo Boże” (2 List do Koryntian 4,15-17).
Gdybyś mógł dostrzec, jakie błogosławieństwo czeka na ciebie po drugiej
stronie tego doświadczenia, pewnie przestałbyś się użalać nad sobą, a zaczął planować świętowanie.
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31 STYCZNIA | NIEDZIELA

NASTAWIENIE NA POKONYWANIE TRUDNOŚCI
„Dlatego cieszcie się, mimo że teraz (...) bywacie zasmucani”.
1 List Piotra 1,6

W

1962 roku, w studium zwanym „Cradles of Eminence” (Początki
sławnych), Victor i Mildred Goertzel postanowili zbadać rodzinne
uwarunkowania u ponad 400 ludzi sukcesu. Badanie miało na celu identyfikację wczesnych doświadczeń dzieciństwa, które mogły mieć wpływ
na ich wyjątkowe życiowe osiągnięcia.
Jak się okazało, wszyscy wielcy mieli interesującą przeszłość. Trzy czwarte z nich miało za sobą trudne dzieciństwo: doświadczyło biedy, rozbitego domu, a nawet znęcania się ze strony rodziny. Jedna czwarta cierpiała z powodu różnych fizycznych dolegliwości. Większość z tych, którzy
zostali znanymi pisarzami czy dramatopisarzami, miała rodziców stale
popadających w kryzysy. Oto jeden z wniosków tej pracy badawczej: „Potrzeba skompensowania przeciwności była głównym czynnikiem w dążeniu do osobistych osiągnięć”.
Wszystkie te osoby miały jedną rzecz wspólną: postawę nakierowaną na
pokonywanie trudności: „Zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza
wiara” (1 List Jakuba 5,4).
Jeśli zaufasz Bogu, będziesz robił rzeczy, które cię zadziwią. Problem, który dzisiaj wydaje ci się ogromny, jutro może pomóc ci osiągnąć wielkie
rzeczy. Biblia mówi: „Dlatego radujcie się, chociaż w swojej ziemskiej
wędrówce napotykacie wiele przeszkód. Wszystkie te utrapienia służą
temu, by wypróbować, jak mocna i czysta jest wasza wiara. Nawet złoto sprawdzane jest i oczyszczane w ogniu, a przecież wiara wasza jest w
oczach Boga o wiele cenniejsza; jeśli więc przetrwa ogień doświadczeń,
w dniu powrotu Jezusa Chrystusa spotka was wyróżnienie i chwała” (1
List Piotra 1,6-7).
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Szeroki wybór kazań, wykładów
i wideo w jednym miejscu, wejdź na
www.Media.SzukajacBoga.pl

Na stronie Media.SzukajacBoga.pl znadziesz
wiele inspirujących treści w formie wideo oraz
audio, z których możesz korzystać w każdym
miejscu i na wielu urządzeniach. Wszystko jest
całkowicie za darmo! Skorzystaj!

Posłuchaj!

1 LUTEGO | PONIEDZIAŁEK

CZY TAJ TO, CO ZAPISANE DROBNYM DRUCZKIEM
„Czy dwóch idzie razem, jeśli się nie umówili?”.
Księga Amosa 3,3

Z

awierając nowe relacje, zwracaj uwagę na to, co niekoniecznie zostaje
wypowiedziane wprost. Gdzieś między wierszami podczas spotkań,
randek, we wzajemnym oddziaływaniu z drugą osobą, dostajesz ważne informacje, choć czasem ledwo uchwytne, które mogą być dla ciebie
ostrzeżeniem.
Taka czerwona flaga – choć stale obecna – na początku znajomości może
wydawać się pięknym odcieniem różu. Zauważyłaś, że szybko się zdenerwował... Zarejestrowałeś, że za każdym razem była spóźniona... On zawsze nerwowo sprawdzał każdą pozycję na restauracyjnym rachunku...
Ona bez przerwy flirtowała z kelnerami, zresztą z każdym, kto spojrzał
w jej kierunku...
Zauważyłeś, ale nie słuchałeś tego cichego głosu w tobie. Poetka Maya
Angelou powiedziała: „Kiedy ktoś pokazuje ci, kim jest, uwierz mu za
pierwszym razem!”.
Zanim coś zamówisz, przeczytaj też to, co zapisano drobnym druczkiem,
by mieć pewność, że cię na to stać. Być może drobny druczek rzucił ci się
w oczy, kiedy zobaczyłaś, jak nieuprzejmie traktuje on swoją rodzinę, a
może dostrzegłaś jego zbyt długie spojrzenia za każdą mijaną kobietą.
Może zauważyłeś, że ona kończy rozmowy telefoniczne, kiedy wchodzisz.
Możliwe, że to wszystko widziałeś, ale nie zwracałeś na to uwagi. Przeoczyłeś napady złości, zaborczość, zazdrość, nieszczerość, z nadzieją, że
ją zmienisz albo ona zmieni się dla ciebie.
Teraz już wiesz, jak jest. Nie bez powodu Biblia pyta: „Czy dwóch idzie
razem, jeśli się nie umówili?”. Tak, Bóg, który wzbudza piękno z popiołu,
może zmienić serce twojego partnera (Księga Izajasza 61,3). Jeśli jednak
już z kimś się spotykasz, czy rozważasz długoterminowy związek, módl
się i nie przeocz tego, co między wierszami.
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2 LUTEGO | WTOREK

CZY T WÓJ WSPÓŁMAŁŻONEK BYŁ NIEWIERNY?
„Stałem się jak rozbite naczynie”.
Psalm 31,13

Z

łamanie przysięgi małżeńskiej przez współmałżonka może złamać
serce. Po początkowym szoku nadrzędnym celem staje się odwet. Jak
inaczej mógłbyś postąpić?
1) Daj sobie czas na przepracowanie swoich emocji. Szybkie „wybaczam
ci” czy zamiecenie sprawy pod dywan pogrzebią wszelką nadzieję na odbudowanie silnej relacji.
2) Jeśli twój małżonek notorycznie cię zdradza, bo chce żyć po swojemu,
Boże Słowo daje ci prawo, by się od niego uwolnić. Nie podejmuj jednak
zbyt szybko żadnych kroków. Zastanów się, czy może napięcia w pracy
lub w rodzinie mogły doprowadzić do tego, że zaniedbaliście siebie nawzajem. Może niechcący otworzyłeś drzwi wrogowi? To trudne pytanie,
ale musisz na nie odpowiedzieć, ponieważ z konsekwencjami decyzji, jakie podejmiesz, będziesz musiał żyć do końca swojego życia. Być może
trudno ci teraz w to uwierzyć, ale Bóg może odbudować z ruin twoje małżeństwo.
Na to potrzebny jest czas – zaufanie odbudowuje się powoli. To oznacza
uczenie się wrażliwości na siebie nawzajem oraz wyrażenie zgody na
szczegółowe raportowanie swojego dnia przez twojego współmałżonka.
Dla ciebie, być może, będzie to oznaczać gotowość zrobienia więcej niż
powinieneś, by odbudować utracone zaufanie.
To jest możliwe! „Sprawiedliwi wołali, a Pan ich wysłuchał, położył kres
wszystkim ich udrękom. Pan jest bliski tym, których serce jest złamane,
wybawia skruszonych na duchu” (Psalm 34,18-19).
Bóg może całkowicie odmienić twoją sytuację. Jeśli będziesz z Nim
współpracować – On będzie pracował z tobą.
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3 LUTEGO | ŚRODA

ZDEJMIJ ETYKIETKĘ „NIEMOŻLIWE”
„Po ludzku rzecz biorąc, to niemożliwe, ale inaczej jest u Boga”.
Ewangelia Marka 10,27

K

iedy coś uznajesz za niemożliwe, dzieją się trzy rzeczy...
1) Ze strachu przed porażką zabijasz swoją wiarę i motywację.

2) Ryzykujesz, że ominie cię to, co Bóg naprawdę ma dla ciebie przygotowane.
3) Wykluczając Boga z równania, odcinasz siebie od najwspanialszej
mocy we wszechświecie.
Kiedy w latach 70. ubiegłego wieku ceny ropy poszybowały w górę, producentom samochodów zalecono budowanie bardziej ekonomicznych pojazdów. Jeden z producentów poprosił grupę starszych, doświadczonych
inżynierów, by radykalnie obniżyli wagę samochodów, które projektowali. Ci pracowali nad problemem w poszukiwaniu rozwiązań i ostatecznie
doszli do wniosku, że budowa lżejszych samochodów jest niemożliwa
ze względu na zbyt wysokie koszty produkcji oraz potencjalne problemy
związane z bezpieczeństwem. Co zrobili producenci? Przekazali problem
grupie mniej doświadczonych inżynierów, a oni znaleźli sposób, by obniżyć wagę o setki kilogramów. Dlaczego? Ponieważ wierzyli, że rozwiązanie problemu jest możliwe. I było!
Za każdym razem, kiedy zdejmujesz z zadania etykietkę „Niemożliwe” i
włączasz do niego Boga, twój potencjał rośnie miliony razy. George Bernard Shaw powiedział: „Niektórzy ludzie widzą sprawy, takimi jakimi są
i pytają: dlaczego? Ja marzę o tym, czego jeszcze nie było i pytam: dlaczego nie?”.
Jezus powiedział: „Po ludzku rzecz biorąc, to niemożliwe, ale inaczej jest
u Boga. Z Bogiem bowiem wszystko jest możliwe”. W normalnych warunkach mógłbyś niczego nie osiągnąć, ale kiedy wejdziesz w rzeczywistość ponadnaturalną, Bóg dodaje swoje „ponad” do tego, co naturalne i
to, co wydawało się niemożliwe, staje się możliwe.
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4 LUTEGO | CZWARTEK

JAK BYĆ RAZEM?
„Żony wspierajcie swoich mężów (...). Mężowie, kochajcie i szanujcie
swoje żony”. List do Kolosan 3,18-19

W

yobraź sobie dwie łodzie gotowe do wypłynięcia na drugi koniec
wzburzonego jeziora. W jednej siedzi mężczyzna, w drugiej – kobieta. Mają zamiar trzymać się tuż obok siebie, jednak w trakcie wiosłowania silny wiatr zaczyna ich znosić w przeciwnych kierunkach, aż w
końcu przestają słyszeć swoje głosy. Po jakimś czasie mężczyzna przybija
do jednego brzegu, a kobieta do przeciwległego. Żadne z nich nie wie, jak
to się stało, że się od siebie oddalili, nie wiedzą też, jak się ponownie połączyć.
Wyobraź sobie teraz dwoje nowożeńców. Stoją przed ołtarzem i przysięgają sobie, że będą razem w miłości i harmonii, aż śmierć ich nie rozłączy. Niestety, aż w 50% przypadków tak się nie dzieje. Jeśli nie pielęgnują
swojej relacji, z czasem oddalą się od siebie. Czy w takim razie jest możliwe, by przeżyć ze sobą w miłości całe życie?
Odpowiedzi brzmi: trzeba wiosłować z całych sił! Planujcie wspólne, romantyczne wydarzenia. Myślcie o sobie nawzajem w ciągu dnia. Unikajcie tego, co wywołuje konflikty i wzajemne urazy. Bądźcie świadomi swoich potrzeb i pragnień. To jest recepta na życie w harmonii i przyjaźni.
To prawda, że nie jest łatwo utrzymać dwie łodzie razem. Jednak jest to
możliwe, jeśli każde z was będzie zdeterminowane. Nic nie przebije dobrego małżeństwa, ale trzeba nad nim pracować, ponieważ kulturowe
uwarunkowania i życiowe stresy mogą doprowadzić do wzajemnego oddalenia się od siebie. W Biblii czytamy: „Żony bądźcie uległe swoim mężom, okazując zrozumienie i wsparcie, jak przystoi osobom, które należą
do Pana. Mężowie, w miłości do żony idźcie na całość”.
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5 LUTEGO | PIĄTEK

UDAJ SIĘ NA SWOJE MIEJSCE SPOTKANIA Z BOGIEM
„Abraham zaś wstał o świcie i udał się na to miejsce, gdzie wcześniej stał
przed Panem”. Księga Rodzaju 19,27

A

braham miał specjalne miejsce, gdzie spotykał się z Bogiem. Podobnie jak Daniel, kiedy jego życie było zagrożone: „W górnej komnacie
(...) trzy razy dziennie zginał przed Bogiem kolana – modlił się i uwielbiał
Go, jak to zwykle czynił” (Księga Daniela 6,11). Również Jezus miał takie
szczególne miejsce: „A wczesnym rankiem (...) udał się na odludne miejsce. Tam zaczął się modlić” (Ewangelia Marka 1,35).
Chciałbym cię zachęcić, byś wybrał swoje miejsce spotkania z Bogiem.
Kiedy problemy zaczynają cię przytłaczać, idź do swojego miejsca z Bogiem. Kiedy potrzebujesz rady, idź do miejsca z Bogiem.
William Walford, autor hymnów, zapisał ponadczasowe słowa: „Słodka
godzino modlitwy! Słodka godzino modlitwy! Wzywająca mnie ze świata troski do tronu mojego Ojca, gdzie ujawnione zostają wszystkie moje
pragnienia i marzenia. W strapieniu czy w żalu, tu moja dusza znajduje
ukojenie; tu uciekam często przed sidłami kusiciela, kiedy wracam do
mojej, słodkiej godziny modlitwy!”.
Henry Ward Beecher tak to ujął: „Gdziekolwiek widziałeś przechodzącego Boga, zaznacz to miejsce i usiądź ponownie w tym oknie”.
Twoje miejsce z Bogiem może być gdziekolwiek, ale powinno gdzieś być.
Po jakimś czasie otoczy je pewnego rodzaju aura. Stworzysz wspomnienia bliskiego przebywania z Bogiem. To miejsce stanie się twoim azylem,
co po prostu oznacza bezpieczne miejsce schronienia. Psalmista Dawid
pisał: „Kto się oddaje w opiekę Najwyższemu, kto u Wszechmocnego wytchnienia poszukuje” (Psalm 91,1). Miejsce to nazwij swoją przystanią,
oazą, sekretną kryjówką, azylem czy jakkolwiek, ale koniecznie znajdź
takie miejsce dla siebie!
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KIEDY T WOJE DZIECI WYDAJĄ SIĘ BYĆ NIE DO OPANOWANIA
„I pokój, jakim obdarzę twych synów, będzie wielki”.
Księga Izajasza 54,13

N

iewiele rzeczy może złamać serce tak, jak widok swojego dziecka
zniewolonego narkotykami, zadającego się z niewłaściwymi ludźmi,
czy też dopuszczającego się czynów, o których wiesz, że mogą zniszczyć
jego życie.
Co jako rodzic możesz zrobić? Po pierwsze i najważniejsze, módl się o nie
i wypowiadaj wobec niego Boże obietnice. Ty możesz nie być w stanie go
zmienić, ale Bóg może. Jego Słowo mówi: „I wszyscy twoi synowie będą
uczniami Pana, a pokój, jakim obdarzę twoich synów, będzie wielki”.

A jeśli twoje dziecko jeszcze mieszka z tobą, a ty nad nim nie panujesz?
Przed tobą wielkie wyzwanie, do którego potrzebujesz Bożej pomocy.
Możliwe, że twoje problematyczne dziecko to osoba, którą Bóg przeznaczył do szczególnych celów i szatan dobrze o tym wie. Cała walka toczy
się z tego właśnie powodu. Potrzebujesz Bożej mądrości w kwestii:
1) ustawienia jasnych granic wraz z odpowiednimi konsekwencjami. Biblia mówi: „Głupota tkwi w sercu chłopca, usuwa ją stamtąd rózga karności” (Księga Przysłów 22,15);
2) pokonania lęku, że twoje dziecko cię odrzuci, kiedy podejmiesz niepopularną, ale mądrą decyzję. Szatan będzie próbował cię przekonać, że
narzucając dyscyplinę, możesz je stracić. Wiedz, że na pewno je stracisz,
jeśli tego nie zrobisz!
Pamiętaj: „Bóg bowiem nie dał nam Ducha lęku, lecz mocy, miłości i
trzeźwego myślenia” (2 List do Tymoteusza 1,7). Modlitwa i oparcie się
na Bożym Słowie to najlepsza broń, jaką Bóg ci dał, by pokonać szatana,
który próbuje przejąć władzę nad przyszłością twojego dziecka. I jeśli będziesz szczery przed Bogiem – wygrasz.
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ZANURZ SWÓJ UMYSŁ W BOŻYM SŁOWIE
„W moim sercu przechowuję Twe słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko
Tobie”. Psalm 119,11

C

zujesz się zniechęcony, bo ciągle na nowo popełniasz te same grzechy? Przyjmij radę: zanurz swój umysł w Bożym Słowie. Nasącz swój
umysł Słowem, aż będzie wypełniony po brzegi, podobnie jak nasączasz
gąbkę wodą. Wówczas kiedy będziesz kuszony, by zrobić coś złego, będziesz mógł zareagować w sposób pełny Ducha i Słowa.
Jeśli będziesz robił to, co zwykle, rezultaty też będę takie same, więc jeśli
masz już dość życia pełnego porażek, Słowo Boże daje ponadczasową receptę na życie spełnione: „Jak młody (lub starszy) człowiek zdoła zachować w czystości swe życie? Przez to, że będzie przestrzegał Twego Słowa”
(Psalm 119,9); „Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wam przekazałem” (Ewangelia Jana 15,3); „Aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie” (List do Efezjan 5,26); „Gdyż Słowo Boże jest żywe i
skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż
do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca” (List do Hebrajczyków 4,12); „Gdy odnajdywałem Twe
słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi weselem, radością mojego
serca, gdyż wzywano nade mną Twojego imienia, Panie, Boże Zastępów”
(Księga Jeremiasza 15,16).
Wszystkie te teksty prowadzą do jednego wniosku: jeśli naprawdę chcesz
prowadzić zwycięskie życie, musisz zanurzyć się w Bożym Słowie i przyjąć je do siebie. Nie ma innej drogi.

78

8 LUTEGO | PONIEDZIAŁEK

NIE PATRZ WSTECZ
„A żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli”.
Księga Rodzaju 19,26

Z

anim Sodoma i Gomora zostały zniszczone, anioł Pana uratował Lota
i jego rodzinę. „Za miastem jeden z aniołów przynaglił: Teraz ratuj
życie! Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz
tego okręgu! Uchodź w góry, abyś nie zginął” (Księga Rodzaju 19,17). Jednak historia podaje, że „(...) żona Lota obejrzała się za siebie i stała się
słupem soli”. Wypływa z tego ważna dla każdego z nas lekcja: odeprzyj
pokusę zwlekania w ruchomych piaskach przeszłych błędów – własnych
czy innych ludzi. Może być ci trudno patrzeć w przyszłość, jeśli doświadczyłeś w przeszłości dramatycznych zdarzeń, jeśli jednak ugrzęźniesz w
przeszłości, ominie cię to, co Bóg dla ciebie przygotował w teraźniejszości
i nie dostrzeżesz, jakie to ma przełożenie na twoją przyszłość.
Nigdy nie jest za późno, byś pozwolił Bogu pomóc ci ruszyć naprzód. On
chce cię używać. On może uzdrowić zadane ci rany. On może uczynić cię
mądrzejszym w efekcie złych decyzji, jakie podjąłeś w przeszłości. Nie
jest za późno, byś stał się tym, kim możesz być!
Bóg uwielbia przekształcać nasze słabości w mocne strony. On może
stworzyć klejnot z tego, co uznałeś za śmieci. Nawet jeśli odszedłeś od
Boga, czy zboczyłeś ze ścieżki, którą dla ciebie zaplanował, teraz jest czas,
by wrócić na Jego drogę. „Ja wiem, jakie wiążę z wami plany – oświadcza
Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić was ludźmi nadziei” (Księga Jeremiasza 29,11).
Zatem ruszaj naprzód i nie oglądaj się za siebie!
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PRZYPOMNIJ SOBIE, CZYM JEST BOŻA ŁASKA
„Bo mam przed oczyma łaskę Twoją”.
Psalm 26,3

J

est taka historia o małym chłopcu, który na pytanie, czy modli się co
wieczór, odpowiedział, że nie, bo czasami niczego nie potrzebuje.

Uśmiechamy się, ale prawda jest boleśnie oczywista. Gdyby twój mąż czy
żona komunikowali się z tobą tylko wtedy, gdy mają problem czy jakąś
potrzebę, jak długo trwałaby wasza relacja? Pomiędzy uwielbieniem a
prośbami musi być równowaga.
Powiesz: „Jeśli Bóg jest tak wielki, by stworzyć i czuwać nad wszechświatem, to wątpię, by zawracał sobie głowę tym, że ktoś tak mało znaczący
jak ja nie powiedział dziękuję”. To nie tak! Kiedy Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych i tylko jeden wrócił, by mu podziękować, zapytał: „A
gdzie pozostałych dziewięciu?” (Ewangelia Łukasza 17,17). Gdyby Bóg
traktował cię wyłącznie na podstawie swojej sprawiedliwości i twojej
skłonności do niesprawiedliwości, byłbyś zgubiony!
On jednak tak nie działa. On mówi: „Pokochałem cię wieczną miłością,
dlatego tak długo okazywałem ci łaskę” (Księga Jeremiasza 31,3). Z tą
świadomością psalmista pisał: „Bo Twoja łaska jest lepsza niż życie –
moje usta będą Ciebie wysławiały. Póki żyję, będę Cię tak błogosławił”
(Psalm 63,3-4). W innym psalmie z wdzięcznością wyznaje: „Wysławiam
Twe Imię – za Twoją łaskę i wierność, bo swą obietnicę uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne. W dniu, kiedy Cię wzywałem, odpowiedziałeś
mi i dodałeś sił mojej duszy” (Psalm 138,2-3).
Ktoś zażartował: „Bóg nie ma nic przeciwko płaceniu rachunków, jeśli
tylko otrzyma naszą wdzięczność!”. Zatem przypomnij sobie Bożą nieskończoną życzliwość wobec ciebie.
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SZATAN CHCE CIĘ POWSTRZYMAĆ (1)
„Pragnęliśmy przyjść do was (...), ale przeszkodził nam szatan”.
1 List do Tesaloniczan 2,18

A

postoł Paweł pisał: „Pragnęliśmy przyjść do was, zwłaszcza ja, Paweł, raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan”.

Zwróć uwagę na słowa „raz i drugi”. Kiedy Bóg stawia przed tobą zadanie,
możesz być pewny, że szatan będzie cię wielokrotnie atakował, próbując
przeszkodzić w jego wypełnieniu. Zauważ trzy rzeczy.
1) Te ataki ujawniają jego przekonanie, że jesteś zdolny, by tego dokonać,
dlatego kiedy czujesz się zniechęcony, zależy mu na tym, byś w tym stanie pozostał. On wie, że jeśli się podniesiesz, będziesz mocniejszy i bardziej skuteczny niż kiedykolwiek.
2). On zawsze atakuje, kiedy w twoim życiu rodzi się coś znaczącego. To
może być początek twojej służby, podobnie jak było w życiu Jezusa, kiedy
był kuszony na pustyni. To mogą być narodziny dziecka, wobec którego
Bóg ma wielkie plany, jak np. narodziny Mojżesza, kiedy rozpoczęło się
zabijanie nowo narodzonych chłopców, mające zapobiec wyjściu ludu z
Egiptu. 3) Diabeł posługuje się twoimi najbliższymi jak bramą do twojego serca. Jezus powiedział: „I wrogami człowieka będą jego domownicy” (Ewangelia Mateusza 10,36). Co zatem powinieneś zrobić? Módl się o
nich. Twoje wstawiennictwo jest często jedyną ochroną, jaką mają, więc
módl się o nich codziennie, o łaskę i miłosierdzie Boże, by mogło przeniknąć do ich serc.
A przede wszystkim nigdy nie zapomnij, że twoja postawa jest ważniejsza niż przeszkody, których doświadczasz. Ataki miną, ale twoje rozgoryczenie czy zniechęcenie może rozwinąć się w korzeń gorzkości, który
zatruje ci każdy kolejny dzień (zobacz: List do Hebrajczyków 12,15). Twoje
zaangażowanie w Boże królestwo determinuje siłę ataku wroga wymierzonego przeciwko tobie. Dlatego nie zniechęcaj się – rób swoje!
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SZATAN CHCE CIĘ POWSTRZYMAĆ (2)
„Potem ukazał mi (...) szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać”. Księga Zachariasza 3,1

C

zasem ataki szatana są oczywiste. W Starym Testamencie prorok Zachariasz pisał: „Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego
przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać”.
Zwykle szatan woli działać incognito, dlatego najczęściej będzie atakował cię poprzez ludzi – zwłaszcza tych najbliższych. W Biblii czytamy:
„Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza (...) myśl o wydaniu
Go” (Ewangelia Jana 13,2). Jaka powinna być twoja najlepsza linia obrony? Żywe Słowo Boże.
Wystawiony na największe pokuszenia, jakich ktokolwiek z nas mógłby
doświadczyć, Jezus cytował diabłu Pismo trzykrotnie i zmusił go do
ucieczki. Kiedy szatan atakuje twój umysł pokusą, oskarżeniem, wątpliwościami czy poczuciem nieudolności, Boże Słowo jest tarczą, której nie
potrafi przeniknąć. Dawid powiedział: „Gdyby Twe prawo nie było mą
rozkoszą, szybko zginąłbym w niedoli” (Psalm 119,92).
Zauważ, co wydarzyło się, kiedy Jezus zakończył swoje zmagania z wrogiem: „Wtedy diabeł zostawił Go, a zbliżyli się aniołowie i służyli Mu”
(Ewangelia Mateusza 4,11). Nie jesteś sam. Bóg otoczył cię aniołami, by
cię podtrzymywali i ochraniali. Jak czytamy: „(...) aniołowie to Boży posłańcy, którzy są jedynie sługami delegowanymi do pomocy tym, którzy
podążają drogą zbawienia” (List do Hebrajczyków 1,14). W trudnym czasie doświadczania przeciwności pamiętaj, że jesteś zwycięzcą, nie ofiarą.
Inwestuj swoje słowa i energię w twórcze, nowe cele i marzenia. Bądź
czujny, w stałej gotowości, rozumny, owocny i skupiony. Tryskaj wiarą i
oczekuj, że twoja wiara zostanie w ponadnaturalny sposób doceniona
przez Boga, który obiecał działać, kiedy potrzebujesz Go najbardziej (zobacz: Księga Izajasza 59,19).
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CZY MASZ PLAN DLA SWOJEGO ŻYCIA?
„Dobre planowanie i ciężka praca zapewniają dostatek”.
Księga Przysłów 21,5

B

ez planu życie po prostu się toczy. Niektórzy planują swoje życie z
dnia na dzień. Budzą się, sporządzają listę spraw do załatwienia i
rzucają w wir obowiązków. Inni robią plan tygodniowy. Przeglądają kalendarz na najbliższy tydzień, sprawdzają umówione spotkania, przeglądają założone cele i idą do pracy.
Pewien ekspert ds. przywództwa powiedział: „Na początku każdego miesiąca spędzam pół dnia, pracując nad swoim kalendarzem na kolejne
czterdzieści dni. Czterdzieści dni sprawdza się u mnie lepiej niż trzydzieści. W ten sposób wchodzę w kolejny miesiąc bez niespodzianek. Rozpoczynam od przejrzenia harmonogramu podróży i planuję czas z rodziną.
Potem zastanawiam się, jakie projekty, zajęcia czy inne pomysły chciałbym zrealizować w czasie tych kolejnych pięciu-sześciu tygodni. Następnie rezerwuję dni i godziny na myślenie, pisanie, pracę, spotkania z ludźmi itp. Przeznaczam czas na rozrywkę, jak np. kino, mecz czy golf. Staram
się też wykroić trochę czasu na rzeczy niespodziewane. Gdy mam to już
wszystko zaplanowane, mógłbym dokładnie opowiedzieć ci, co będę robił, praktycznie godzina po godzinie, przez nadchodzące tygodnie. To jest
jeden z powodów, dla których tak wiele osiągnąłem”.
Myśl o planowaniu czterdziestu dni na raz może cię przerażać, więc na
początek zaplanuj jeden dzień. Potem przejdź do tygodnia, miesiąca, roku
itp. A jeśli będziesz radził się Boga, „On prostował będzie twoje ścieżki”
(Księga Przysłów 3,6).
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STALE SIĘ UCZ
„Serce rozumne szuka wiedzy”.
Księga Przysłów 15,14

Z

apominamy ponad 80% tego, czego nauczyliśmy się w szkole czy na
studiach. To rodzi pytanie, po co się męczyć. Czy nauka naprawdę jest
warta naszego wysiłku? Jest!
Jest wiele istotnych powodów, by się uczyć, nawet jeśli wiąże się to z zapominaniem. Przytoczę tylko pięć z tych najważniejszych.

1) Najważniejszą rolą procesu uczenia się jest rozwijanie w nas samodyscypliny i opanowania. Dobrzy uczniowie uczą się korzystać z otrzymanych wskazówek, realizować zadania i kierować swoimi umysłowymi
zdolnościami, by osiągnąć cel. To są umiejętności, których będziesz potrzebował, by z powodzeniem działać w życiu.
2) Nawet jeśli fakty i teorie odeszły w zapomnienie, wiesz, że istnieją i
wiesz, gdzie je znaleźć. W każdej chwili możesz odszukać informacje, gdy
będziesz ich potrzebował.
3) Wcześniej wypracowany nawyk uczenia się ułatwia naukę nowych
rzeczy. Każde umysłowe ćwiczenie tworzy nowe połączenia, dzięki którym twórcze pomysły i koncepcje jesteś w stanie powiązać z już nabytą
wiedzą. Ponadto ty sam zmieniasz się, przechodząc przez proces uczenia.
4) Twój mózg działa jak program w komputerze. Tak naprawdę, choć w tej
chwili nie potrafisz sobie czegoś przypomnieć, nie zostało to wykreślone
z twojej pamięci. Informacja nadal pozostaje zmagazynowana w umyśle
i wróci do świadomości, kiedy zostanie odpowiednio pobudzona.
5) Zostałeś ukształtowany przez ludzi, którzy cię uczyli i mieli na ciebie
wpływ.
W Biblii czytamy: „Serce rozumne szuka wiedzy”. Może chciałabyś, by
ktoś wynalazł jakiś łatwiejszy sposób na kształtowanie umysłu, zamiast
żmudnego, bolesnego procesu uczenia się. Jednak dopóki nie zostanie
wynaleziona „pigułka wiedzy”, staromodne podejście jest niezastąpione.
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JESTEŚ „PODŁĄCZONY” DO ŁASKI
„A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika”.
1 List Jana 2,1

K

siężyc i gwiazdy, które widzisz w jasną noc, są zaledwie kroplami w
szerokim morzu wszechświata. Nasze słońce jest jedną z ponad 100
miliardów gwiazd wchodzących w skład Drogi Mlecznej. A istnieje być
może nawet 100 miliardów galaktyk, z których miliardy mogą mieć setki
milionów planet podobnych do naszych. Kosmiczny teleskop Hubble’a
przekazuje obrazy galaktyk odległych nawet o dwanaście miliardów lat
świetlnych – dwanaście miliardów razy sześć bilionów mil! I wszystko
to zostało stworzone, kiedy Bóg wypowiedział jedno zdanie: „Niech się
stanie” (zobacz: Księga Rodzaju 1).
Ale jest coś nawet jeszcze bardziej zdumiewającego: Ten, który stworzył
to wszystko, kocha cię i troszczy się o każdy szczegół twojego życia. Kiedy
jesteś słaby, On jest mocny. Kiedy zawalisz, On wybacza. W Biblii czytamy: „A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa,
który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze” (1 List
Jana 2,1-2).
Boża łaska jest cudowna i nic nie musisz robić, by sobie na nią zasłużyć.
Ponieważ Bóg jest twoim Ojcem, możesz zadzwonić do domu o każdej
porze i zostać przyjętym. Jesteś „połączony” z Tym, który „(...) rozumie
nasze słabości, gdyż jest doświadczony we wszystkim, podobnie jak my,
z wyjątkiem grzechu. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc
w stosownej porze” (List do Hebrajczyków 4,15-16).
Jesteś „podłączony” do niekończącej się łaski i miłosierdzia. Czyż to nie
wspaniałe?
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WYPOWIADANIE WŁAŚCIWYCH SŁÓW
„Słowo (...) w twoich ustach”.
List do Rzymian 10,8

Ł

atwo jest wypowiadać słowa zwątpienia zaprzeczające temu, co Bóg
mówi w swoim Słowie, jeśli nie jest się uważnym. Apostoł Paweł pisał: „Blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i twoim sercu, to znaczy
słowo wiary, które głosimy”. Zatem wypowiadaj Boże słowo odnośnie
swojej sytuacji i obserwuj, jak Bóg będzie działał w twojej sprawie.

Słowo „wyznawanie” pochodzi z greckiego słowa homologeo, które oznacza „pełne zgodzenie się z czyjąś opinią, potwierdzenie jego słów”. To
znaczy, że musisz zgadzać się z Bożym Słowem i uczyć się mówić to, co
Bóg powiedział, niezależnie od tego, jak źle wygląda twoja sytuacja w danej chwili. Jeśli tego nie zrobisz, efekt będzie przeciwny do zamierzonego.
Kiedy jednak to zrobisz, wtedy twoje słowa staną się potężną bronią.
W Biblii czytamy: „O, jak bolesne bywają słowa!” (Księga Joba 6,25). Słowo „bolesne, miażdżące” pochodzi od hebrajskiego marats oznaczającego
„zgniatać”. Podobnie jak król swoim sygnetem odciskał pieczęć na dokumentach, twoje wyznanie wiary przypieczętowuje sprawę przed Bogiem.
Jezus powiedział: „Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze:
Podnieś się i rzuć do morza, a nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego (...) wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni
się wam” (Ewangelia Marka 11,23-24).
Nie mów Bogu tylko o swojej górze – mów do swojej góry, używając Bożego Słowa! Kiedy uczynisz Boże Słowo swoim słowem, twoja góra zacznie
się przesuwać.
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SZUKAJ DOBRYCH DORADCÓW
„Gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo”.
Księga Przysłów 11,14

B

y wiodło ci się w życiu, potrzebujesz mądrych i kompetentnych ludzi
wokół siebie. Ludzi poinformowanych i doświadczonych, którzy
mogą ci pomóc. Pamiętaj jednak, że ci najlepsi, z dużą wiedzą będą dla
ciebie wyzwaniem. Będą zadawać trudne pytania i konfrontować cię z
dotychczasowymi przekonaniami. To nie oznacza, że powinieneś ich
unikać. Przeciwnie: właśnie dlatego ich potrzebujesz! Musisz pokonać
strach przed ludźmi mądrzejszymi, bardziej utalentowanymi i bardziej
doświadczonymi niż ty sam i uczyć się od nich.
Przed kontaktem z ludźmi kompetentnymi najczęściej powstrzymuje
nas to, że czujemy się przy nich ignorantami. Fakt, że okazałeś się być
ignorantem, nie jest niczym złym – złym jest pozostawanie w tym stanie. Nie uciekaj w znane ci, przeciętne relacje z ludźmi, którzy nie będą
dla ciebie zachętą do rozwoju. Im głębiej wchodzisz na nowe dla siebie
tereny, tym bardziej potrzebujesz „wielu doradców”, którzy będą stymulowali cię do stawania się lepszą wersją siebie, nawet jeśli z początku nie
będzie to przyjemne. Idź tam, gdzie oni, słuchaj, co mają do powiedzenia
i rozważ ich opinie.
Jeśli chcesz rozwijać się duchowo, emocjonalnie i finansowo, musisz
wyjść ze swojej strefy komfortu. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz miał
dostępu do informacji, jakich potrzebujesz, by wyjść poza to, co znane i
osiągnąć swoje cele. Tylko ci, którzy są otwarci na nowe, realizują swoje
marzenia.
I pamiętaj: ludzie, których najbardziej potrzebujesz, są najczęściej bardzo
zajęci. Krótko mówiąc, oni nie przyjdą do ciebie, to ty musisz wyjść do
nich. Przygotuj się na to, że niektórzy z nich mogą cię odrzucić, ale inni –
widząc twój głód wiedzy i poznania – zareagują i pomogą ci.
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BĄDŹ GOTOWY DZISIAJ
„Jestem gotowy na wszystko (...) przez Tego, który napełnia mnie wewnętrzną siłą”. List do Filipian 4,13 [parafraza]

W

Biblii czytamy: „Nie chwal się dniem jutrzejszym, skoro nie wiesz,
co stanie się dziś” (Księga Przysłów 27,1).

Kiedy budzisz się rano, nie masz pojęcia, co wydarzy się w ciągu dnia.
Masz nadzieję na bezproblemowy dzień, w którym wszystkie twoje życzenia i oczekiwania się spełnią, ale wiesz z doświadczenia, że nie zawsze
tak jest. Żyjemy w prawdziwym świecie z prawdziwymi problemami.
Twój wróg, diabeł, jest prawdziwy i wykorzysta każdy możliwy sposób,
by cię rozczarować, przestraszyć i doprowadzić do upadku. Świadomy
tego psalmista pisał: „Jeśli w Najwyższym znalazłeś swoją kryjówkę, nie
spadnie na ciebie nieszczęście, plaga również nie zbliży się do twojego namiotu. Bo On swoim aniołom wyda polecenie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach (...). Wyratuję go, ponieważ do mnie przylgnął, wywyższę go, bo zna moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja mu odpowiem, Ja
sam będę z nim w niedoli, wyrwę go i obdarzę chwałą, nasycę go długim
życiem i ukażę mu moje zbawienie” (Psalm 91,9-16). Niezależnie od tego,
co miałoby się wydarzyć, musisz ufać, że Bóg da ci łaskę, by sobie z tym
poradzić. Pamiętaj, szatan uwielbia atakować tych, którzy oczekują Bożego błogosławieństwa. Dlatego apostoł Paweł pisał: „Jestem gotowy na
wszystko (...) przez Tego, który napełnia mnie wewnętrzną siłą”.
Siła wewnętrzna jest lepsza niż zewnętrzna. Dlaczego? Ponieważ dopóki
pozostajesz silny wewnętrznie, poradzisz sobie ze wszystkim, co z zewnątrz stanie ci na drodze i będziesz mógł iść naprzód. Zatem bądź gotowy dzisiaj.
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NAJWAŻNIEJSZA SPRAWA
„Jedno tylko liczy się w życiu naprawdę…”
Ewangelia Łukasza 10,42

O

to para wrogów najbardziej zagrażających twojemu duchowemu życiu.

1) Znudzenie. Pewien misjonarz i pedagog powiedział: „Jeśli czujesz się
znudzony niemrawą formą pobożności, prawdopodobnie Bóg również
jest nią znużony”. Życie z Bogiem to najbardziej satysfakcjonujące życie z
możliwych. „To Ty dałeś mi życie i pełnię radości przed swoim obliczem,
a także wieczne szczęście po swojej prawicy”, pisał psalmista (Psalm
16,11).
2). Bycie zajętym. Jezus powiedział do Marty: „Marto droga, tak wiele
spraw cię zaprząta! A przecież jedno tylko liczy się w życiu naprawdę. Maria to właśnie wybrała” (Ewangelia Łukasza 10,41-42).
A co robiła Maria? Siedziała u stóp Jezusa i słuchała Go! Marta kochała
Jezusa i chciała zrobić dla Niego wszystko, ale służąc Mu, była tak zajęta,
że nie potrafiła się wyciszyć i cieszyć po prostu z faktu przebywania z
Nim. Może podobnie jak Marta myślisz, że dopóki sam czegoś nie zrobisz,
nie będzie to zrobione dobrze. I możesz mieć rację. Ale Bóg nie poprosi
cię o nic, co mogłoby zająć Jego miejsce w twoim życiu. On chce być na
pierwszym miejscu.
Czasem przychodzimy do Boga z długą listą próśb, bo bardziej zależy
nam na Jego darach niż na Jego obecności. Psalmista Dawid pisał: „O
jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po
wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać na odpowiedź” (Psalm 27,4).
Wyobraź sobie, że zawsze masz „tę jedną rzecz” na pierwszym miejscu
swoich priorytetów: potrzebę i pragnienie spędzania czasu Bogiem. Pomyśl, w jaki sposób to zrewolucjonizowałoby twoje życie!
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ZADOWALANIE INNYCH
„Nie próbuję przypodobać się ludziom”.
List do Galacjan 1,10

C

hęć przypodobania się innym powoduje, że:

1) zaniedbujesz swoje własne potrzeby po to, by zaspokoić potrzeby
innych;
2) podejmujesz decyzje w oparciu o ich uznanie.

W jednym i drugim przypadku będziesz czuł się jak wycieraczka. Być
może we wczesnym dzieciństwie był to dla ciebie jedyny sposób, by przyciągnąć czyjąś uwagę. Być może nigdy nie nauczyłeś się ufać swoim własnym osądom. W Biblii czytamy: „Strach przed człowiekiem jest niczym
sidła” (Księga Przysłów 29,25), ponieważ to zawsze przynosi odwrotny
skutek. Kiedy coś nie wychodzi, inni mają powód, by się na ciebie denerwować, ale ty również jesteś rozczarowany sobą.
Apostoł Piotr zmagał się z potrzebą zadowalania innych. W wieczór
przed ukrzyżowaniem „podeszła do niego jakaś służąca: Ty też byłeś z
tym Galilejczykiem Jezusem – zauważyła. On jednak wyparł się wobec
wszystkich: Nie wiem o czym mówisz” (Ewangelia Mateusza 26,69-70).
Później gorzko płakał z powodu swojego upadku.
Kiedy Samuel skonfrontował Saula z jego decyzją, by tylko częściowo
zniszczyć Amalekitów i to, co do nich należało: „Saul przyznał (...): bałem
się ludzi i posłuchałem ich głosu” (1 Księga Samuelowa 15,24).
Apostoł Paweł pisze: „Nie próbuję przypodobać się ludziom, ale Bogu.
Gdybym nadal zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa”.
Dobrze jest być uprzejmym, życzliwym, kochającym i cierpliwym, ale nie
możesz pozwolić, by cię zastraszano i tobą manipulowano: „Bóg bowiem
nie dał nam Ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia” (2 List
do Tymoteusza 1,7). Ulegając lękowi przed ludźmi, pozwalasz im – nie
Bogu – kontrolować swoje życie. Bóg nie chce, byś służył ludziom ze strachu, ale z miłości do nich i do Niego.
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WYBIERZ RADOŚĆ
„Czyńcie wszystko bez narzekania”.
List do Filipian 2,14

L

udziom, którzy stale narzekają, właściwie nie można pomóc. Nie
można ich zadowolić, choć będą tego stale oczekiwali po innych,
wpędzając ich w pułapkę. Kogoś z przyklejoną łatką wiecznego narzekacza ludzie unikają jak zarazy, przez co czuje się samotny i niedoceniony. I
prawdopodobnie nigdy nie zrozumie, dlaczego!
Nastawienie nie pojawia się ot, tak – to ty o nim decydujesz. Apostoł Paweł pisał: „Radujcie się w Panu zawsze!” (List do Filipian 4,4). Wiele osób
chodzących nawet do kościoła jest podatnych na brak radości, nie uważając tego za problem z powodu, którego mieliby się wypisać z chóru czy
zrezygnować z członkostwa w radzie parafialnej.
Psalmista pisał: „Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy i radujmy się w
Nim” (Psalm 118,24). Zauważ, że nie powiedział: „Wczoraj był Boży dzień,
ale byłem szczęśliwy” albo: „Jutro będzie dzień od Pana, jakoś do tego
czasu przetrwam”. Nie, to dzisiejszy dzień jest darem Pana!
Narzekanie często jest egocentryczne: chodzi w nim o to, co ty lubisz lub
czego nie lubisz. Jest skupione na sobie. Prawdziwa radość jest wyborem.
Przychodzi do tych, którzy oddają siebie dla czegoś większego niż ich
własne szczęście. Są decyzje, które musisz podejmować codziennie, jak
choćby, co zjeść, w co się ubrać, ale również jakie przyjąć nastawienie.
Kiedy Paweł pisał słowa: „Radujcie się w Panu zawsze!”, siedział w więzieniu, bez nadziei na zwolnienie. Swojej radości nie uzależniał od okoliczności, ale od tego, na czym się skupiał.
To samo dotyczy ciebie. „Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za
wszystko dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie
względem was” (1 List do Tesaloniczan 5,16-18).
Zatem dzisiaj wybierz radość!
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BĄDŹ GOTÓW SŁUCHAĆ, BRAĆ POD UWAGĘ I USTĘPOWAĆ
„Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie
się w okazywaniu szacunku”. List do Rzymian 12,10

L

atem 1986 roku na Morzu Czarnym u wybrzeży Rosji zderzyły się dwa
statki. W lodowatej wodzie zginęły setki pasażerów. Wiadomość o katastrofie nabrała dodatkowego dramatyzmu, kiedy dochodzenie ujawniło przyczynę wypadku. Jak się okazało, nie był to problem techniczny, jak
awaria radaru czy nawet gęsta mgła. Przyczyną był ludzki upór. Każdy z
kapitanów był poinformowany o bliskiej obecności drugiego i obaj mogli
obrać właściwy kierunek. Według doniesień prasowych żaden z nich jednak, zbyt dumny, by się podporządkować, nie chciał ustąpić drugiemu.
Kiedy się opamiętali, było już za późno.
Jeśli należysz do osób upartych, o silnej woli, pomyśl o tym, co właśnie
przeczytałeś. Jeśli wygrywając spór, zranisz lub stracisz ważną dla siebie
relację, co zyskasz? Jeśli broniąc swojego honoru, pogrzebiesz relację, poniesiesz stratę.
Zatem słowo na dzisiaj dla ciebie brzmi: „Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku (...). Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie
wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne, nie uważajcie siebie
sami za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to,
co jest dobre dla wszystkich ludzi (...). Najdrożsi. Nie mścijcie się sami.
Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież: Pomsta do
Mnie należy, Ja odpłacę – mówi Pan (...). Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło
przezwyciężaj dobrem” (List do Rzymian 12,10.16-17.19.21).
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MASZ TRUDNEGO SZEFA?
„Wykonujcie swe zadania z ochotą”.
List do Efezjan 6,7

J

eśli myślisz, że twój szef jest trudny we współpracy, pomyśl o królu
Saulu, szefie Dawida. Im bardziej Dawid starał się być pomocny, tym
bardziej Saul chciał go zabić. Co zatem robił Dawid, kiedy jego szef wpadał w szał i rzucał w niego dzidą? Robił unik i na powrót mu usługiwał.
Dlaczego? Po pierwsze, Dawid wiedział, że Bóg powołał go na króla, a najlepszym miejscem, by nauczyć się swojej roli, był pałac Saula. Często więcej nauczysz się ze swoich błędów i porażek niż z osiągnięć. Dawid starał
się więc nie rzucać w oczy i nie przestawał się uczyć, i rozwijać.
Po drugie, Dawid zdawał sobie sprawę, że to Bóg powołał Saula na to stanowisko i usunięcie go należało do Boga, nie do niego. Czy to było trudne?
Tak, ale Dawid rozumiał, że to, jak traktujesz innych, kiedy mają kłopoty,
determinuje sposób, w jaki Bóg potraktuje ciebie, kiedy znajdziesz się w
kłopotach. A Dawid w późniejszym życiu uwikłał się w wiele problemów
i potrzebował Bożej łaski!
Apostoł Paweł pisał: „Wykonujcie swe zadania z ochotą, jak dla Pana, a
nie dla ludzi”. Zamiast marudzić i narzekać, wyróżniaj się pracą i módl
się o przychylność. Pamiętaj: „Serce króla w ręku Pana jest jak strumień
wody – kieruje On nim, dokąd chce” (Księga Przysłów 21,1). Ponieważ Dawid postępował w sposób wspaniałomyślny i prawy, służąc koszmarnemu szefowi, Bóg uczynił go szefem! Jeśli swoją pracą będziesz czcił Boga,
On może uczynić to samo dla ciebie.
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PRZEBACZ DRUGIEMU I UWOLNIJ SIEBIE
„A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko
komuś”. Ewangelia Marka 11,25

K

iedy ktoś nas zrani, naszą naturalną reakcją jest albo chęć rewanżu,
albo przynajmniej nadzieja, że będzie cierpiał za to, co nam zrobił.
Jako odkupione dziecko Boże wiesz jednak, że to niewłaściwa reakcja. To
w takich chwilach odkrywamy, że przebaczenie nie jest łatwe i nie przychodzi naturalnie; wymaga ponadnaturalnej łaski z naszej strony.
Ale skąd mamy ją wziąć? Przez modlitwę! Jezus powiedział: „A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby
i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia”.
Przypominając sobie, jak wielką łaskę Bóg nam okazał, nie mamy innego
wyboru, jak tylko rozszerzyć ją na tego, kto nas zranił.
Ktoś kiedyś powiedział: „Przebaczenie jest decyzją uwolnienia więźnia, a
potem odkryciem, że tym więźniem byłem ja sam”. Zatem jeśli masz
pragnienie przebaczenia komuś, ciesz się – Duch Święty już wykonał
połowę pracy. By dokończyć tę drugą połowę, ukórz się i módl: „Ojcze,
rezygnuję z wszelkiej chęci odpłacenia za doznane zło. Ty widziałeś tę
sytuację, zanim ona się wydarzyła i w Twojej nieskończonej mądrości
pozwoliłeś, by miała miejsce. Twoje Słowo mówi, że wszystko służy ku
dobremu (List do Rzymian 8,28), dlatego teraz, z pomocą Twojego Ducha
Świętego, przebaczam. Nie chcę więcej dręczyć się tą sytuacją, ale będę
wyznawał zamiast tego Twoje Słowo”.
To można nazwać modlitwą uwolnienia. Nie tylko uwalniasz swojego
winowajcę – uwalniasz i przywracasz siebie na powrót do życia w Bożym
błogosławieństwie.
Dlatego musisz przebaczyć!
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MODLIT WA, KTÓRA NIE DZIAŁA
„I modlitwa moja wraca mi na usta”.
Psalm 35,13

M

odlitwa błędnie skierowana. Niektórzy wykorzystują czas modlitwy przed posiłkiem, by publicznie wyrazić swoje frustracje. Inni
zanoszą modlitwy do Boga z nadzieją, że poruszą serce osoby siedzącej po
drugiej stronie stołu, którą starają się zewangelizować.

Nie rób tego. Bóg i tak ma dość złej prasy. Jezus powiedział: „Kiedy przychodzisz przed Boga, nie rób z tego teatralnego występu” (Ewangelia Mateusza 6,5 [parafraza]).
Modlitwa osądzająca. W pewnym kościele bezdzietna para modliła się o
dziecko. Grupa modlitewna uznała jednak, że mąż nie był wystarczająco
bogobojny, by zostać ojcem, więc modlono się, by Bóg go zmienił. Gdyby
Bóg dawał dzieci tylko doskonałym rodzicom, rodzaj ludzki dawno by
wymarł. W Biblii czytamy: „Gdyż nie ze względu na naszą sprawiedliwość składamy przed Twoje oblicze nasze prośby o miłosierdzie, lecz ze
względu na Twoje wielkie miłosierdzie” (Księga Daniela 9,18).
Modlitwa oparta na kworum. Uważasz, że istnieje większa szansa wysłuchania twojej modlitwy, jeśli zaangażuje się w nią odpowiednio dużo
ludzi – jak kworum na spotkaniu biznesowym? Dla Boga liczy się jednak wiara, z którą się modlisz, nie liczba modlicieli. Jezus powiedział:
„Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że
otrzymacie, a spełni się wam” (Ewangelia Marka 11,24).
Kiedy napotkasz problem większy niż możesz unieść, mądrze jest poprosić o wsparcie kogoś, kto naprawdę zna Boga i może modlić się razem z
tobą. „Jeśliby dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcielibyście
prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę” (Ewangelia Mateusza
18,19). Rodzą się zatem pytania, czy masz partnera do modlitwy, do którego możesz zadzwonić i czy sam jesteś partnerem do modlitwy...
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TAK, ALE...
„(...) choruje na wszczynanie sporów”.
1 List do Tymoteusza 6,4

S

ą ludzie, którzy koncentrują się tylko na tym, co złe, nie dostrzegając
niczego dobrego. Nie zauważą kwiatów w ogrodzie, ale zwrócą uwagę
na chwasty. Kim oni są? To ludzie typu „tak, ale...”.
Oto wskazówki, jak sobie z nimi radzić.

1) Bądź spostrzegawczy. Zauważ, że często ich zewnętrzna zuchwałość
maskuje głębokie poczucie braku bezpieczeństwa. Pozwala im przerzucić uwagę ze swoich własnych lęków na błędy innych.
2) Akceptuj. Naszą pierwszą reakcją jest ignorowanie i odseparowanie się
od trudnych osób. To błąd. Trudne osoby często chcą być ignorowane,
a unikanie ich tylko prowadzi do poczucia emocjonalnego dystansu i
ukrywania się. Dodatkowo utwierdzają się w przekonaniu, że ci na nich
nie zależy i nie będziesz ich słuchać, bo uważasz, że oni się mylą, a ty
masz rację.
3) Interesuj się. Okaż szczerą troskę o ich rodzinę, pracę i samopoczucie.
Osoby „tak, ale...” zwykle nie radzą sobie z okazywaniem i przyjmowaniem miłości; wyżej stawiają przekonania i lojalność niż komunikację i
pojednanie. I nigdzie nie jest to tak widoczne, jak w ich osobistym życiu.
Przygotuj sobie więc empatyczną reakcję, słuchając o ich wielu zepsutych relacjach.
4) Bądź miły. W Biblii czytamy: „Miłość jest cierpliwa, miłość jest uprzejma (...), wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże
nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje” (1 List do
Koryntian 13,4-8).
Unikanie ludzi „tak, ale...” nie działa, podobnie jak dyskutowanie z nimi
czy próby ich naprawiania. Nie możesz zmienić czyichś życiowych nawyków w czasie jednej czy dwóch rozmów. Miłość jest jednak strategią,
która – jeśli dać jej czas – nigdy nie zawiedzie.
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RÓB TYLKO TO, CO BÓG CHCE, BYŚ ROBIŁ
„Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi
powierzyłeś do wykonania”. Ewangelia Jana 17,4

P

onad połowa tych, którzy rozpoczynają służbę, rezygnuje w ciągu 10
lat z powodu stresu i zniechęcenia. Jak możesz tego uniknąć? Naśladując przykład Chrystusa.
Jak robił to Jezus? Opowiedział o tym: „Syn sam od siebie nie mógłby nic
uczynić, gdyby nie widział, że czyni to Ojciec. Cokolwiek bowiem On
czyni, Syn czyni w ten sam sposób. Bo Ojciec kocha Syna i pokazuje Mu
wszystko, co sam czyni (...). Ja sam z siebie nie mogę nic uczynić. Sądzę
według tego, co słyszę, a mój osąd jest sprawiedliwy. Zabiegam bowiem
nie o spełnianie swojej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał” (Ewangelia Jana 5,19-20,30).
To wydaje się proste, prawda? Proste, ale nie łatwe. Ludzie będą próbowali cię namówić do robienia dobrych rzeczy, które niekoniecznie ujęte są
w Bożym planie dla ciebie. Możesz spędzić życie na robieniu dobrego i
nigdy nie zająć się tym najlepszym.
Jezus powiedział: „(...) wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś”. Jeśli
Bóg ci czegoś nie powierzył, nie bierz się za to. A jeśli cię do czegoś powołał, nie próbuj tego robić bez Jego pomocy.
Do zegarka od dziadka dołączono dwie proste instrukcje: po pierwsze,
nie pozwól, by stanął. Po drugie, nie nakręcaj zbyt mocno.
Dlaczego Jezus wstawał przed świtem, by się modlić, a czasem modlił się
całą noc? By nie doprowadzić się do stanu wyczerpania ani też nie nakręcić się za bardzo. W Biblii czytamy: „Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On
cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy”
(Psalm 55,23). On poniesie twój ciężar wtedy, gdy Mu go oddasz.
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GDZIE JEST BÓG KIEDY CIERPIĘ?
„Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykre,
już nie?” Księga Joba 2,10

G

dybyś mógł zadać Bogu jedno pytanie i wiedział, że otrzymasz odpowiedź, o co byś zapytał? Kiedy analityk rynku George Barna zadał to
pytanie w jednym ze swoich ogólnokrajowych badań, najczęstszą odpowiedzią było: „Dlaczego jest tyle bólu i cierpienia na świecie?”. Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: Chrystus przyszedł po raz pierwszy, by nas
uratować od kary za grzech; po raz drugi przyjdzie, by nas uratować od
obecności grzechu i przywrócić utracony raj. W jakimś okresie swojego
życia doświadczysz bólu i cierpienia. Job był dobrym i bogobojnym człowiekiem, a jednak wszystkie jego dziesięcioro dzieci tragicznie zginęło w
ciągu jednego dnia. „Nawet żona powiedziała do niego: Cóż ty tak trwasz
w tej swojej nienaganności [integralności]?! Złorzecz Bogu i umrzyj! (...)
Ale on odpowiedział: Czy tylko to, co dobre mamy przyjmować od Boga,
a tego, co przykre, już nie? Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie
zgrzeszył swoimi ustami” (Księga Joba 2,9-10).
Zwróć uwagę na dwie rzeczy dotyczące przeciwności. Po pierwsze, w angielskim tłumaczeniu użyto słowa „integralny”, co dosłownie oznacza
„spójny, cały”, zaś jego przeciwieństwem jest „fragmentaryczny”. Albo
się rozpadamy, albo zbliżamy do Boga. Po drugie, to, co wypowiadamy,
ma znaczenie: „Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Job nie zgrzeszył
swoimi ustami”.
Tak, cierpiał głęboko. I miał wiele pytań do Boga, w tym i takie, które
pozostały bez odpowiedzi. A jednak oto, co powiedział: „On jednak wie,
którą drogą kroczę; gdyby poddał mnie próbie, wyszedłbym czysty jak
złoto. Moja noga kroczy Jego śladem, Jego drogi trzymam się i nie zbaczałem. Nie odstępowałem od Jego przykazań, ceniłem Jego słowa bardziej
niż chleb powszedni” (Księga Joba 23,10-12).
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PRZYJMIJ UZNANIE OD BOGA
„Tak nasze oczy patrzą na Pana, naszego Boga”.
Psalm 123,2

T

o miłe, kiedy ktoś doceni naszą pracę, a kiedy tak się nie dzieje, może
to mieć wpływ na nasze poczucie wartości. Biblia mówi: „Jak oczy
sług skierowane są na ręce ich panów (...), tak nasze oczy patrzą na Pana,
naszego Boga”. Twoja prawdziwa wartość pochodzi od Boga, nie twojego
szefa. A jeśli o tym zapomnisz, narażasz się na frustrację w pracy.
W skrajnej sytuacji staniesz się mniej efektywny, ponieważ nie będziesz
chciał podejmować decyzji i brać na siebie ryzyka na wypadek, gdyby
miało to mieć negatywny wpływ na to, co inni myślą o tobie. De facto
stajesz się potakiwaczem, który przytakuje i zgadza się z każdym, byle zadowolić innych i nie stracić ich akceptacji. W konsekwencji wartość, jaką
wnosisz do firmy, maleje, ponieważ nie wykorzystujesz w pełni danych
ci przez Boga darów.
Twoje stanowisko w pracy jest tylko częścią tego, kim jesteś, taką szprychą wychodząca ze środka twojej tożsamości jako syna lub córki Króla
Królów. Nie jesteś piastą obracającą koło. Równie ważne jak twoje kwalifikacje i umiejętności jest poznanie tego, kim jesteś, niezależnie od tego,
co robisz, a ta świadomość pomoże ci odnieść sukces w pracy.
Jeśli nieustannie potrzebujesz uznania, inni mogą wykorzystać tę wiedzę, by tobą manipulować, definiować cię i wpływać na twoje poczucie
wartości. To zdecydowanie zbyt potężna władza, by dać ją komukolwiek!
Bez względu na to czy używasz miotły, czy planujesz wielomilionowy
projekt: „Cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga” (1 List
do Koryntian 10,31).
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Drogi Czytelniku „Słowa na dzisiaj”!
Cieszymy się, że jesteś z nami!
Wierzymy, że tak jak dla wielu z nas, te rozważania są dla Ciebie
pomocą w praktycznym stosowaniu Bożego Słowa. Wiadomości od
czytelników przekonują nas, że Słowo Boże ma moc uzdrawiania
duszy i serca, a nawet dolegliwości ciała!
Sprawisz nam ogromną radość, jeśli i Ty zechcesz podzielić się
swoim doświadczeniem spotkania ze Słowem. Napisz na adres kontakt@slowonadzisiaj.pl
Oczywiście zachęcamy Cię również do dzielenia się treścią „Słowa
na dzisiaj” ze znajomymi i rodziną. Możesz zamówić partię broszur
papierowych, przesłać e-maila (i zaprosić ich do subskrypcji) czy zwłaszcza młodym - polecić wersję „Słowa” na Messengera
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Na koniec, równie ważna prośba. Jak zapewne wiesz, „Słowo na
dzisiaj” jest za darmo niezależnie od formatu. Produkcja, wysyłka
wersji papierowej i wydań elektronicznych pociąga jednak za sobą
pewne konkretne koszty. Ich pokrycie jest możliwe dzięki wsparciu
czytelników, dla których „Słowo…” stanowi wartościowy element
ich trwania w Słowie.
Dołącz do nas i pomóż!
Będziemy naprawdę wdzięczni za Twoją dobrowolną, z serca płynącą wpłatę. Najszybciej zrobisz to klikając przycisk poniżej!

Wspieraj

Zapewniamy, że wszystkich naszych darczyńców ogarniamy modlitwą, prosząc o dla nich o błogosławieństwo, o którym pisał św.
Paweł:
Pragnę bowiem podkreślić: Kto skąpo sieje, skąpo też żąć będzie,
a kto obficie sieje, obficie żąć będzie. Każdy więc niech się dzieli
tak, jak postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż Bóg
kocha radosnego dawcę. Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie
wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz
częściej brali udział w każdym dobrym dziele. (2 List do Koryntian 9,
6-8)
Serdecznie pozdrawiamy!
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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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Więcej na stronie:
www.SlowoNaDzisiaj.pl
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Zamów darmową prenumeratę na www.SlowoNaDzisiaj.pl
BĄDŹ POD NUMEREM 33 855 3621
Jeżeli masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej:
Email: kontakt@szukajacboga.pl
Telefon: 33 855 3621
Strony internetowe: www.Platforma.SzukajacBoga.pl
www.Kursy.SzukajacBoga.pl
www.SlowoNaDzisiaj.pl
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