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Któż z nas się spodziewał, że lato 2022 będzie tak bardzo inne od poprzednich…
Owszem, pandemia zeszła z pierwszych stron mediów, lecz wojna Rosji z Ukrainą
ciągle jest wielkim nieszczęściem, o czym przypominają nam, Polakom, miliony
Ukraińców będących w naszym kraju. A na naszym podwórku – niestabilność,
inflacja, wybicie z „normalności”, do której zdążyliśmy się przyzwyczaić i brać za
coś oczywistego.
To przypomina nam, że jesteśmy na ziemi tylko przechodniami, a dla tych z nas,
którzy uwierzyli Jezusowi – że mamy wspaniałą ojczyznę, gwarantowaną przez
samego Boga, jeśli tylko w Nim wytrwamy!
W tym mogą nam pomóc codzienne rozważania, by „przebywać w Jego obecności”, myśleć „o tym, co w górze”, nie dać się ogłupić przez anty-boże teorie tak
zwanych autorytetów tego świata.
Dobra wiadomość – wydajemy także ukraińską wersję naszych rozważań. Jeśli
gościsz u siebie lub spotykasz się z Ukraińcami – możesz bezpłatnie zamówić
egzemplarze „Słowa na dzisiaj” po ukraińsku. W przygotowaniu jest także wersja
polsko-ukraińska – gdyż wielu gości uczy się polskiego.
Zachęcamy do korzystania również z aplikacji „Codzienne Inspiracje”, by mieć je
zawsze pod ręką – gdziekolwiek jesteś.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie słowa zachęty, a także dotacje przekazywane na kontynuację tej służby – jesteśmy za nie bardzo wdzięczni!
Prosimy też o modlitwę i aktywne włączenie się w promocję tych materiałów,
jeśli są dla Ciebie pomocne. To też rodzaj misji!

Niech Cię Bóg prowadzi,

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 CZERWIEC | ŚRODA

JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZWOLNIENIEM Z PRACY
„A Bóg nadziei niech was napełni... pokojem”.
List do Rzymian 15,13

C

zęsto używamy słowa „nadzieja”, gdy chcemy, aby coś się wydarzyło,
ale nie jesteśmy pewni, czy tak się stanie. Mamy nadzieję, że naprawa auta nie będzie kosztować zbyt wiele. Mamy nadzieję, że nasze dzieci
skończą studia. Mamy nadzieję, że badanie lekarskie wypadnie dobrze.
Ale nasza nadzieja to nie myślenie życzeniowe – to zaufanie Bogu. Jak
więc podtrzymywać nadzieję, gdy nie ma się pracy? „A Bóg nadziei niech
was napełni... pokojem, bo Mu zaufaliście”. Jon Gordon mówi: „Wywoływana przez media panika ma negatywny wpływ na [naszą] zbiorową psychikę… ludzie są zestresowani bardziej niż kiedykolwiek… jak w
horrorze, to, czego się boisz, zaczyna się dziać… Jednak gospodarka nie
jest jakimś abstrakcyjnym bytem… tworzą ją nasze myśli i zachowania.
Jak więc możemy ufać… kiedy wszystko, w co wierzyliśmy, się rozpada?
Moja odpowiedź: pokładaliśmy naszą wiarę w niewłaściwych rzeczach…
a pęknięcia zostały obnażone. To pobudka”. Charles West powiedział:
„Zwracamy się do Boga, kiedy nasze fundamenty się trzęsą, tylko po to,
by dowiedzieć się, że to Bóg nimi potrząsa. Bezpieczeństwo jest iluzją. Na
koncie bankowym nie znajdziemy mocy… ani pokoju w portfelu inwestycyjnym…naszym prawdziwym celem nie jest finansowe zabezpieczenie
przyszłości… Mamy ufać Bogu… prawdziwa moc istnieje nie w tym, co
wydaje się silne i bezpieczne, ale w tym, co ciche i niewidoczne… Zamiast
zaczynać poranek przed telewizorem, wybierz się na spacer modlitewny;
zamiast patrzeć na gazetę, spójrz w niebo”.
Modlitwa: „Panie, czasami moje nadzieje są tylko życzeniami, ale nadzieja w Tobie jest inna. Dajesz mi solidny fundament. Dziś moja nadzieja
opiera się na Twojej wierności i Twojej obietnicy zaspokojenia każdej
mojej potrzeby. Amen”.
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2 CZERWIEC | CZWARTEK

NIE BÓJ SIĘ, BÓG JEST Z TOBĄ
„Ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita”.
Księga Rodzaju 15,13

K

iedy Bóg posyła cię w nowe miejsce lub prosi o zrobienie czegoś, czego
nigdy wcześniej nie robiłeś, doświadczysz niepewności i strachu oraz
będziesz mieć wiele pytań. Bóg to wie, dlatego obietnica, którą ci daje,
jest zawsze równa postawionemu zadaniu. Wyobraź sobie, że sprzedajesz
swój dom, pakujesz rzeczy, wsadzasz rodzinę do samochodu i ruszasz w
drogę, nie mając pojęcia, dokąd zmierzasz. Szaleństwo? Właśnie o to Bóg
poprosił Abrahama. Powiedział mu jednak: „Nie bój się… Ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita”. Słowo „tarcza” oznacza, że
Bóg cię ochroni, a słowo „nagroda”, że zapewni ci wszystko, czego potrzebujesz. Czy to oznacza, że nie doświadczysz strachu? Nie, to znaczy, że
musisz Mu ufać pomimo swoich obaw! Dr Bernard Vittone powiedział:
„Z wiekiem tracimy zdolność rozróżniania między negatywnym lękiem
związanym z pracą, stresem i napięciem, a pozytywnym, który jest naturalną i ekscytującą częścią próbowania czegoś nowego. W rezultacie
stajemy się lękliwi i unikamy sytuacji wywołujących niepokój. Pragnienie bezpieczeństwa powoduje, że stajemy się pasywni. Unikając ryzyka
unikamy życia; bo nie mając celu, do którego dążymy, przestajemy się
rozwijać”. Gdyby Abraham odmówił posłuszeństwa Bogu z powodu strachu przed nieznanym i niesprawdzonym, straciłby swoją „bardzo obfitą
zapłatę”. Tak więc przełam dziś swój strach i oczekuj błogosławieństwa,
które Bóg obiecał ci po drugiej stronie. Nie bój się: Bóg jest z Tobą!
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3 CZERWIEC | PIĄTEK

ODWAGA MIMO STRACHU
„Benajasz... kiedy spadł śnieg, zszedł do cysterny i pokonał tam lwa”.
2 Księga Samuela 23,20

B

enajasz był jednym ze znamienitych wojowników króla Dawida. W
jego życiorysie czytamy: „Benajasz… człowiek dzielny… kiedy spadł
śnieg, zszedł do cysterny i pokonał tam lwa”. To przejaw odwagi mimo
strachu. Ktoś powiedział: „Odwaga to po prostu strach, który odmówił
swoje modlitwy”. Jeśli wiesz, że otrzymałeś wyraźne Boże polecenie, w
tym momencie wypełni cię też wiara. Wyprostuje ona twój kręgosłup i
wyruszysz, później jednak napotkasz lwy strachu: „A co, jeśli to nie zadziała? Co, jeśli zawiodę? Co powiedzą ludzie?”. Nagle dostaniesz ataku
„a co, jeśli...”. Mark Twain napisał: „Odwaga to panowanie nad strachem,
a nie brak strachu”. Musisz zdecydować, czy chcesz być wojownikiem,
czy – panikarzem. Nie ma nic pośredniego. Kiedy staniesz w obliczu kryzysu zdrowotnego, rodzinnego czy finansowego, musisz zdecydować, czy
chcesz stanąć na fundamencie Słowa Bożego i walczyć, czy poddasz się
strachowi. Po tej stronie nieba nigdy w pełni nie zrozumiemy, dlaczego
niedobre rzeczy przytrafiają się dobrym ludziom. Wiemy jednak, że Bóg
jest dobry – cały czas! Kiedy więc wydarzy się coś złego albo ulegniesz
strachowi i pozwolisz, by zniszczył twój pokój i pomyślność, albo staniesz się wojownikiem uzbrojonym w Słowo Boże i przeciwstawisz się
mu. Kiedy strach ogarnie twój umysł, razem z psalmistą wypowiedz:
„Gdy ogarnia mnie lęk, Tobie ufam” (Ps 56,4).
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4 CZERWIEC | SOBOTA

POTRZEBUJESZ WIARY
„Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy”.
List do Hebrajczyków 11,1

N

ie potrzebujesz wiary, chyba że na coś liczysz. Nadzieja ustanawia
cel, a wiara jest mostem, który cię do niego prowadzi. Nie ma sensu budować mostu, jeśli nigdzie się nie wybierasz. Jeśli jednak dążysz
do czegoś, czego sam nie dosięgniesz, potrzebujesz mostu wiary, aby
się tam dostać. „Zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara”
(1 J 5,4). Nauczanie norm moralnych nigdy nie było bardziej istotne niż
obecnie. Jeśli jednak nie nauczymy ludzi również, jak trwać w wierze w
Słowo Boże, będą próbowali walczyć z diabłem siłą woli i dyscypliną, i
przegrają. Jezus powiedział Piotrowi: „Prosiłem za tobą, aby twoja wiara
nie ustała” (Łk 22,32). Kiedy tkwisz po szyję w problemach i nie wiesz, w
którą stronę się zwrócić, mów do siebie: „Wiaro, nie zawiedź mnie teraz!”.
Biblia mówi: „Wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo
Boże” (Rz 10,17). Twoja wiara rośnie, gdy słyszysz, jak sam ogłaszasz Słowo Boże. A oto inny werset: „Ale słowo, które słyszeli, nie przydało się
na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli” (Hbr
4,2). Możesz mieć wiarę, ale nie cieszyć się jej dobrodziejstwami. Możesz
być podekscytowany kazaniem w kościele, ale w twoim życiu nic się nie
zmienia. Musisz te dwa składniki dobrze „zmiksować”. Przyjąć to, co słyszysz i połączyć z tym, co myślisz, mówisz i robisz. Wiara nie jest emocją
– to decyzja, by oprzeć się mocno na Słowie Bożym.
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5 CZERWIEC | NIEDZIELA

NADZIEJA
„Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy”.
List do Hebrajczyków 10,23

N

iektórzy ludzie wokół ciebie żyją dziś bez nadziei. Spójrz na nich.
Uśmiechają się, ale ich oczy są martwe. Mówią, ale w ich głosie brakuje melodii. Są jak manekiny: wystrojone i zmierzające donikąd, bo stracili nadzieję. Jako naśladowca Chrystusa nie musisz żyć w ten sposób.
„Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, która wyznajemy, gdyż Ten, który
złożył obietnicę, jest wierny”. Naszą nadzieją nie jest szczęście, jak wygrana na loterii. Nie, to pewność, że Bóg zrobi to, co powiedział. Nikt nie znał
tej prawdy lepiej niż Dawid. Miał wszelkie powody, by stracić nadzieję.
Kiedy Samuel namaścił go na kolejnego króla Izraela, musiał czekać siedem lat, bo na tronie zasiadał paranoiczny władca. Ratując swoje życie,
ukrywał się w jaskiniach otoczonych przez wrogów. Musiał patrzeć jak
niszczony jest Izrael, jak giną jego przyjaciele, a nawet jak jego własna rodzina została wzięta do niewoli. Nigdy jednak nie zachwiał się ani się nie
poddał. W obliczu okoliczności, które mogłyby złamać wielu z nas, psalmista wyznaje: „Moja nadzieja jest w Tobie” (Ps 39,7); „Wieczorem bywa
płacz, lecz rano – już wesele” (Ps 30,6). Inaczej mówiąc: „Będzie lepiej!”.
Z takim nastawieniem nie możesz przegrać. Dawid został królem, ponieważ nigdy nie stracił wiary w Boże obietnice. Pomagały mu być skupionym i nie ulegać okolicznościom. Trzymały przy życiu! Co obiecał ci Bóg?
Oprzyj się na Jego Słowie i wyznaj: „Jeśli Bóg to obiecał, wierzę w to, i to
załatwia sprawę!”.
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6 CZERWIEC | PONIEDZIAŁEK

KIEDY DOŚWIADCZASZ BURZY
„Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ
wiatr był przeciwny”.
Ewangelia Mateusza 14,24

T

en człowiek został złapany przez burzę! Jeremiasz mógłby ci opowiedzieć, jak ogromne były fale i potężna siła wiatru. Widział, że tonie,
dlatego przeniósł swój wzrok. „Sięgając do niej pamięcią, wciąż liczę na
jedno: Niewyczerpane są dowody łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo – wielka jest Twoja wierność. Pan
jest moim działem – mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję” (Lm 3,21-24). Kiedy Jeremiasz odwrócił wzrok od fal, by spojrzeć
na Boga, obwieścił aż pięć obietnic: (1) „Niewyczerpana jest łaska Pana”,
(2) „Jego miłosierdzie nigdy się nie kończy”, (3) „Jest nowe każdego ranka”, (4) „Wielka jest twoja wierność”, (5) „Pan jest moim działem”. Burza
nie znikła, ale znikło zwątpienie Jeremiasza. Apostoł Paweł zachęca,
byśmy „... powtarzali sobie psalmy, sięgali do hymnów i natchnionych
pieśni, z całego serca grali i śpiewali Panu” (Ef 5,19). Dobre hymny są wielką pomocą. Pomagają spojrzeć na Tego, który chodzi po wodzie i ucisza
burzę. „Wielka jest Twoja wierność, o, Boże, mój Ojcze; Ty się nie zmieniasz, Twoje współczucie nie zawodzi; Takim, jakim byłeś, będziesz na
zawsze. Wielka jest wierność twoja! Wielka jest wierność twoja! Co rano
otrzymuję nowe łaski. Wszystko, czego potrzebowałem, zapewniła Twoja
ręka; wielka jest Twoja wierność, Panie, dla mnie!”.
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7 CZERWIEC | WTOREK

DUCHOWE PUNKTY ORIENTACYJNE
„Sięgając do niej pamięcią, wciąż liczę na jedno”.
Lamentacje Jeremiasza 3,21

M

usisz ustawić w swoim życiu pewne duchowe punkty orientacyjne,
które będą ci przypominać o wydarzeniach, w których Bóg zainterweniował. Ktoś zauważył: „Nie chodzi o to, że wolno się uczymy, tylko że
szybko zapominamy”. Tak, szybko zapominamy lub przypisujemy sobie
zasługi za coś, z czym niewiele mieliśmy wspólnego. Kiedy Bóg rozdzielił wody Jordanu, aby Jego lud mógł przezeń przejść, wiedział coś, czego
Izraelici nie wiedzieli – że po drugiej stronie będą musieli stawić czoła
wielkim wyzwaniom, w tym miastu Jerycho. Wiedział, że wtedy będą
potrzebowali „przypominajki”. Dlatego polecił im zebrać dwanaście kamieni z Jordanu i zbudować pomnik, aby oni i ich dzieci pamiętali o Jego
wierności w przeszłości. Samuel zrobił to samo po tym, jak Izrael pokonał
Filistynów. Wziął kamień i nazwał go Ebenezer, co oznacza: „Aż dotąd
pomagał nam Pan” (1 Sm 7,12). Zanim ulegniesz zniechęceniu, zwątpieniu lub poddasz się z powodu porażki, zatrzymaj się i przypomnij sobie,
co Bóg do tej pory uczynił dla ciebie. Może to dzień, w którym spotkałeś
Jezusa czy sytuacje, w których dostałeś od Niego wyraźne wskazówki lub
drzwi, które otworzył, o których myślałeś, że są zamknięte na zawsze. A
może trudne chwile, przez które cię przeprowadził. Zapisuj te wydarzenia i często się do nich odwołuj. Przypomną ci o Jego dobroci w chwilach, gdy będziesz o niej zapominał. Pobudzą do wdzięczności za przeszłe
błogosławieństwa i dadzą ci pewność, że możesz stawić czoła temu, co
przyniesie jutro. „Sięgając do niej pamięcią, wciąż liczę na jedno: niewyczerpane są dowody łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje
o sobie znać na nowo – wielka jest Twoja wierność” (Lm 3,21-23).
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8 CZERWIEC | ŚRODA

PRZEJDŹ NA POST OD NARZEKANIA
„Nie narzekajcie”.
List Jakuba 5,9

J

eśli robisz coś regularnie, staje się to nawykiem, dlatego apostoł Jakub
ostrzegał: „Nie narzekaj”. Autor Jon Gordon napisał: „Post od narzekania nie tylko uszczęśliwi wszystkich wokół ciebie… doświadczysz też
więcej radości, spokoju, sukcesu i pozytywnych relacji”. Więc zamiast
narzekać, gdy coś pójdzie nie tak: (1) praktykuj wdzięczność. Codzienne dziękowanie przynajmniej za trzy błogosławieństwa doda ci energii i sprawi, że poczujesz się szczęśliwszy. Nie można być jednocześnie
wdzięcznym i narzekać. (2) Zachęcaj innych. Zamiast narzekać na to, co
inni robią źle, skup się na tym, co robią dobrze. „Pocieszajcie lękliwych,
wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich” (1 Tes 5,14). Krytyczna ocena ludzkich słabości jest w porządku, o ile zrównoważysz ją
trzykrotnie większą liczbą pochwał. (3) Skup się na swoich dokonaniach.
Załóż dziennik dobrych zdarzeń. Każdego wieczoru przed pójściem spać
zapisz, co wspaniałego wydarzyło się w tym dniu. Może to być podnosząca na duchu rozmowa lub osiągnięcie, z którego jesteś dumny. W tym starym powiedzeniu jest sporo prawdy: „Nic tak nie przyciąga sukcesu jak
sukces”. Kiedy skupisz się na dobrych rzeczach, przygotowujesz pole dla
kolejnych. (4) Naucz się odpuszczać. Zamiast dręczyć się tym, czego nie
możesz zmienić, skup się na tym, na co masz wpływ. Kiedy przestaniesz
próbować wszystko kontrolować i powierzysz swoje życie Bożym rękom,
wszystko się ułoży. (5) Użyj mocy modlitwy. Apostoł Paweł zachęcał: „W
każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez
względu na porę” (Ef 6,18). Modlitwa zmniejsza stres, dodaje pozytywnej
energii i sprzyja zdrowiu. Kiedy jesteś pod presją – zamiast narzekać –
podłącz się do Bożej mocy i naładuj swoje baterie.
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9 CZERWIEC | CZWARTEK

CO DO SIEBIE MÓWISZ?
„To biorę sobie do serca, w tym moja nadzieja”.
Lamentacje Jeremiasza 3,21

R

ozdział trzeci Lamentacji pokazuje, jak rozpacz potrafi nas przytłoczyć i co możemy zrobić, by ją pokonać. Od pierwszego wersetu widzimy, jak Jeremiasz coraz bardziej pogrąża się w poczuciu nieszczęścia:
„Jestem człowiekiem, który widział niedolę” (w. 1), co dalej przeradza się
w niezdrowe zaabsorbowanie swoimi problemami. Faktem jest, że kiedy
nasza sytuacja się pogarsza, słowa, które do siebie wypowiadamy, brzmią
bardzo podobnie. Jeremiasz obwinia Boga za swoje fizyczne cierpienie,
udrękę emocjonalną i poczucie znalezienia się w potrzasku. Wypomina
Bogu, że nie odpowiedział na jego modlitwy i został wystawiony na publiczne ośmieszenie – to wszystko są klasyczne elementy depresji. Nic
dziwnego, że czuł się bezsilny i zrozpaczony! (zob. w. 18). Tego rodzaju rozmowa z samym sobą inicjuje i nasila rozpacz, i depresję oraz karmi negatywne nastawienie. Punkt zwrotny nastąpił, gdy Jeremiasz zmienił swój
sposób mówienia: „To biorę sobie do serca, w tym moja nadzieja”. Zmienił
też sposób myślenia, przypominając sobie o dobroci i miłosierdziu Boga:
„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność Twoja” (w. 2223). Kiedy zmieniasz swoje myślenie – zmieniasz nastrój! Nie dzieje się to
automatycznie, musisz celowo przeorientować swoje myśli w momencie,
gdy najmniej masz na to ochotę. Zauważ: sytuacja Jeremiasza się nie poprawiła – poprawiła się jego perspektywa. Strumień zachęcających myśli
wywołał zmianę w jego wypowiedzi i jego depresja ustąpiła: „Pan jest
moim działem, mówi moja dusza, dlatego w Nim mam nadzieję” (w. 24).
Oto, dlaczego tak ważne jest to, co mówisz do siebie!
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10 CZERWIEC | PIĄTEK

UŻYWAJ DZIŚ ZACHĘCAJĄCYCH SŁÓW
„Oto sam wielu pouczałeś, krzepiłeś opuszczone ramiona”.
Księga Hioba 4,3

W

Biblii czytamy: „Dążmy do tego, co służy... wzajemnemu zbudowaniu” (Rz 14,19). Kiedy Hiob miał kłopoty, jego przyjaciel Elifaz przypomniał mu, jak w przeszłości jego słowa „... krzepiły tych, którzy mieli
opuszczone ramiona”. Słowa mogą ranić lub leczyć, błogosławić lub parzyć, niszczyć lub ratować, burzyć lub budować. „Śmierć i życie są w mocy
języka” (Prz 18,21). Jon Walker pisze: „Wy… którzy macie Jezusa w sercu
– jesteście zdolni do morderstwa podobnie jak ja. Nasze słowa mają moc
zadawania śmierci, jak i dawania życia. Być może byłeś odbiorcą słów,
które miały na celu zadanie ci bólu. Nie jesteś wystarczająco mądry… wystarczająco chudy… wystarczająco szybki… wystarczająco dobry… prawdziwy chrześcijanin nie myślałby o takich rzeczach... W świecie, w którym ludzie są krzywdzeni i poniżani, Bóg daje ci moc superbohatera, byś
mógł przebić się przez negatywizm. Wypowiadasz słowa życia, mówiąc:
Jesteś dla mnie ważny. Lubię cię taką, jaką jesteś… Twoje życie się liczy.
Bóg ma cel dla twojego życia. Bóg cię kocha i jesteś dla Niego niezwykle
cenny. Możesz stać się głosem Bożej łaski w życiu innych, wspierając, kochając, pomagając i zachęcając ich słowami, które płyną z twoich ust”.
Bóg chce, abyśmy zachęcali się nawzajem. Nie oznacza to schlebiania, a
raczej wypowiadanie słów, które dodadzą otuchy i siły, by iść dalej. Być
może twoje słowa niosące nową nadzieję uchronią twojego przyjaciela,
krewnego, sąsiada czy współpracownika przed załamaniem. Czy może
być lepszy prezent?!
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11 CZERWIEC | SOBOTA

BĄDŹ SILNY W PANU!
„Umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego”.
List do Efezjan 6,10

W

Biblii czytamy: „Bóg jest silny i chce, abyście wy też byli silni. Weźcie więc dobrze wykonaną broń, z najlepszych materiałów, jaką
Mistrz dla was przygotował. I wykorzystajcie ją, przeciwstawiając się
wszystkiemu, czym diabeł będzie was atakował. To nie są jakieś mało
ważne zawody, o których zapomnicie za kilka godzin. To jest na poważnie, to walka na śmierć i życie, do końca, przeciwko szatanowi i jego aniołom. Bądźcie więc przygotowani. Mierzycie się z siłami o wiele większymi, byście mogli poradzić sobie sami. Przyjmijcie wszelką pomoc,
jaką możecie uzyskać, każdą broń, którą Bóg wam dał, abyście – kiedy
wszystko się skończy – ostali się. Prawda, sprawiedliwość, pokój, wiara
i zbawienie to więcej niż słowa. Dowiedzcie się, jak je stosować. Będziecie ich potrzebować przez całe życie. Słowo Boże jest niezbędną bronią.
W ten sam sposób modlitwa jest nieodzowna w tej toczącej się wojnie.
Módlcie się żarliwie i długo. Módlcie się za swoich braci i siostry. Miejcie
oczy otwarte. Podnoście się na duchu, aby nikt nie pozostał w tyle ani nie
odpadł” (w. 10-18 The Message). Jak możesz powrócić do Boga? Zawróć
i idź naprzód. Zwycięstwo osiąga się, podnosząc się o jeden raz więcej
niż zostałeś powalony. Booker T. Washington powiedział: „Sukcesu nie
mierzy się wysokim szczeblem, który osiągnąłeś, ale przeszkodami, które pokonałeś w jego osiągnięciu”. Bóg, któremu służysz, jest większy niż
przeszkody, które napotykasz. Siła, którą On zapewnia, jest większa niż
siły skierowane przeciwko tobie. Bądź więc silny w Panu!
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12 CZERWIEC | NIEDZIELA

NIE POZWÓL, ABY STRACH CIĘ POWSTRZYMAŁ
„Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił
aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa”.
List do Filipian 1,6

C

zy Bóg powołał cię do zrobienia czegoś, do czego nie czujesz się uzdolniony? Pomyślałeś o tuzinie innych, lepiej nadających się do tego
zadania? Nie ma znaczenia, co myślisz – Bóg nie wybrał kogoś innego!
Wybrał ciebie pomimo twoich ograniczeń i niepewności. Twoje niedoskonałości nie zaskakują Go. W rzeczywistości Jego „... moc działa najlepiej w słabości” (2 Kor 12,9). Jon Walker powiedział: „Możesz… ukrywać
swoje słabości przed innymi, ale nie możesz ukryć ich przed Bogiem.
On cię stworzył (myślisz, że popełnił błąd?). Stworzył cię ze słabościami,
aby utrzymać cię na kolanach… bez nich, popychających cię z powrotem
do Boga, stałbyś się dumny… i nie pozwoli ci ich użyć jako wymówki, by
uchylić się od zadania czy zrealizowania celu. Jeśli Bóg powoła cię do
wielkiego zadania, wyposaży cię, abyś mógł je wykonać – a to obejmuje
również działanie Ducha Świętego w tobie. Skup się więc na Jego sile, nie
na swojej. Nie myśl o tym, jak bardzo się nie nadajesz do wykonania tego
zadania. Pamiętaj, Bóg jest większy niż wszystko, z czym się mierzysz,
bez względu na to, jak przytłaczające może się to wydawać”. Biblia mówi,
że zostaliśmy „... stworzeni w Chrystusie… do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia” (Ef 2,10). Plany
Boga nigdy nie wynikają z jakiejś dodatkowej refleksji. On zaprojektował
cię do określonego celu, a Ten, który „... rozpoczął w tobie dobre dzieło,
doprowadzi je do końca”. Zamiast więc pozwalać, by strach cię powstrzymywał, niech cię raczej zmotywuje, byś wstał i ruszył!
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13 CZERWIEC | PONIEDZIAŁEK

JAK DOŚWIADCZYĆ ŁASKI BOŻEJ
„Niech Bóg, nasz Ojciec i Pan, Jezus Chrystus darzy was łaską i pokojem”.
List do Kolosan 1,2

W

iele listów Pawła rozpoczyna się słowami: „Łaska wam i pokój od
Boga”. Nie możesz doświadczyć Bożego pokoju, jeśli nie wiesz,
jak otrzymać Jego łaskę i jak w niej żyć. Ważne, byś zrozumiał 3 istotne
aspekty łaski: (a) nie można na nią zapracować; (b) to Bóg robi dla ciebie to, czego ty nie możesz zrobić dla siebie; (c) to nie zadziała, dopóki
nie przestaniesz walczyć i próbować robić coś o własnych siłach. Biblia
mówi: „Bóg pysznym przeciwstawia się, a pokornym łaskę daje” (Jk 4,6).
„Pokorni” to ci, którzy przyznają się do swoich braków i wiedzą, że bez
Bożej pomocy niczego nie osiągną, zaś „dumni” zawsze próbują przypisać sobie zasługę. Lubią myśleć, że to dzięki ich zdolnościom praca została wykonana, więc mają trudności z proszeniem Boga o łaskę, a jeszcze
większą trudność z przyjęciem jej. Piotr pisze: „Wzrastajcie w łasce” (2 P
3,18). Ufać Bogu możesz nauczyć się tylko praktykując. Wzrastasz w łasce,
trzymając Boga za Jego Słowo, licząc na Jego łaskawe zaopatrzenie każdego dnia i Jego interwencję w sytuacjach, które są dla ciebie trudne lub
niemożliwe. Nie będzie dnia, w którym byś nie potrzebował Bożej łaski.
Jeśli jednak będziesz gotowy przyznać, że jej potrzebujesz i przyjmiesz
ją wiarą, nigdy ci jej nie zabraknie. „Gdyż z Jego pełni (obfitości) myśmy
wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską (J 1,16).
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14 CZERWIEC | WTOREK

W CZYM LEŻY T WOJE
BEZPIECZEŃST WO FINANSOWE?
„Gdyż majątek nie trwa na wieki ani z pokolenia w pokolenie korona”.
Księga Przysłów 27,24

J

edna z wielkich firm ubezpieczeniowych reklamuje się jako skała,
twierdząc, że jest podstawą twojego finansowego bezpieczeństwa. Pamiętasz, kiedy zaufaliśmy takim sloganom? Nigdy więcej – to nie ten sam
świat! Dzisiejszy świat charakteryzują: niepewność finansowa, upadające banki, rozpadający się giganci inwestycyjni, kurczące się międzynarodowe korporacje, narastające kolejki osób na umowach śmieciowych
i bezrobotnych, a także epidemia strachu dręcząca obecnie zatrudnionych. Dla młodych radość z ukończenia studiów wiąże się ze stresem
związanym z zaciągniętymi długami i kurczącym się rynkiem pracy.
Wielu starszych ludzi zamienia swoje marzenia o spokojnej emeryturze
na nową rzeczywistość XXI wieku: „Pracuj do upadłego”. Do kogo w takich czasach możemy się zwrócić? Do polityków? Do rządu? Do kolejnego
guru szybkiego wzbogacenia się? Biblia mówi: „Gdyż majątek nie trwa na
wieki ani z pokolenia w pokolenie korona (ludzki rząd)”. Zatem co możesz
zrobić? Zwróć się do jedynego, niezawodnego źródła bezpieczeństwa: do
Boga! W Jego królestwie nie ma kryzysów finansowych! Izrael był głodny
i spragniony, a On zesłał im świeżą mannę i wodę ze skały. Wyznaczył
kruki, by nakarmiły Eliasza, rozmnożył oliwę i mąkę, by utrzymać biedną rodzinę wdowy, nakarmił tysiące z niewielkiej porcji obiadowej składającej się z pięciu bochenków i dwóch ryb. I pyta nas: „Czy jest dla Mnie
coś niemożliwego?” (Jr 32,27). Nie! A zatem: (1) zaufaj Bogu, że zatroszczy
się o ciebie; (2) zrób to, co ci polecił; (3) wierz, że Bóg tego chce. „Wtedy
masz jagnięta na odzież dla siebie, a kozły na kupno pola. I dosyć koziego mleka na wyżywienie siebie i swojego domu, i na utrzymanie swojej
służby” (Prz 27,26-27).
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15 CZERWIEC | ŚRODA

JAK JEZUS UCZYŁ NAS SIĘ MODLIĆ?
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”.
Ewangelia Mateusza 6,11

J

ezus nauczył nas modlić się: „Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj”. Zwróć uwagę na słowo „powszedni” czyli codzienny. Nie możesz prowadzić dzisiejszych bitew w mocy wczorajszego chleba – potrzebujesz świeżej dostawy. Na pustyni lud Boży mógł zebrać taką ilość
manny, która wystarczała na jeden dzień. Jeśli próbowali zebrać więcej,
zaczynała się psuć. Wspaniale jest mówić o tym, co Bóg uczynił wczoraj
i co zamierza zrobić jutro, ale to, co masz, to dzisiaj. „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Tylko wtedy, gdy spożyjesz to, co Bóg przygotował dla ciebie dzisiaj, będziesz w stanie stawić czoła wyzwaniom,
przed którymi stoisz. Ta modlitwa jest wyrazem wiary. Sam fakt, że prosisz, oznacza, że wierzysz, iż Bóg ma to, czego potrzebujesz i że dba o ciebie, zaopatrując cię we wszystko. W ten sposób wyznajesz: „Nie muszę
iść do nikogo innego oprócz Ciebie, Panie”. Odłóż więc telefon, wyłącz
telewizor, zamknij drzwi, padnij na kolana, zbliż się do Boga z wiarą i
módl się: „Daj mi to, czego potrzebuję na ten dzień”. Bóg wie, czego potrzebujesz, ty – nie! Kiedy będziesz codziennie karmić się tym, co On ci
zapewni, będziesz w stanie poradzić sobie ze wszystkim, co życie przyniesie. I jeszcze jedna myśl. Kiedy ludzie zaczynają działać ci na nerwy
bez wyraźnego powodu albo zaczynasz mieć różnego rodzaju wahania
nastroju, albo zaczynasz żyć uczuciami zamiast wiarą, to prawdopodobnie dlatego, że nie odżywiasz się właściwie. Jeśli tak, to czas wrócić do
źródła i prosić: „Panie, przyszedłem po mój chleb powszedni”.
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16 CZERWIEC | CZWARTEK

BÓG WSZELKIEJ POCIECHY
„Jak matka pociesza dziecko, tak Ja was będę pocieszał”.
Księga Izajasza 66,13

K

iedy jesteś zmartwiony, pamiętaj: (1) Boża pociecha jest realna. Czy
pamiętasz, gdy jako dziecko byłeś smutny lub przestraszony? A pamiętasz, jak pocieszającą była obecność mamy? Boża pociecha jest jeszcze bardziej realna niż wtedy twojej matki. „Jak matka pociesza dziecko,
tak Ja was będę pocieszał”. Bóg troszczy się o ciebie o wiele bardziej niż
twoja matka w dzieciństwie. „Czy matka może zapomnieć o swoim niemowlęciu…? A choćby nawet one zapomniały, Ja nie zapomnę o tobie! Oto
na moich dłoniach wyrysowałem cię” (Iz 49,15-16). Zawsze możesz liczyć
na Boga, gdy potrzebujesz pocieszenia! (2) Pocieszyciel mieszka w tobie.
Kiedy cierpimy, Bóg wydaje się odległy i niedostępny. Tak jednak nie jest.
Jezus rozwiał obawy uczniów, zapewniając ich (jak i nas obecnie): „Ja prosić będę Ojca, i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na zawsze”
(J 14,16). Duch Święty, który na zawsze w tobie mieszka, jest bliżej ciebie
niż powietrze, którym oddychasz. On Jest chętny, zdolny i ma moc, by
cię pocieszyć. Może to zrobić, przypominając ci zwrotkę pieśni, werset z
Biblii, usłyszane kazanie itp. Kiedy tak się stanie, uwierz w to. Powtarzaj
sobie: „Bóg wszelkiej pociechy mieszka we mnie na zawsze!”. (3) Pismo
Święte przynosi pocieszenie. Apostoł Paweł przypomina nam, „... abyśmy
przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję” (Rz 15,4). Kiedy jesteś
przygnębiony, możesz nie mieć ochoty na czytanie Biblii. Zrób to mimo
wszystko. Otrzymasz pocieszenie, jakiego pragniesz.

23

17 CZERWIEC | PIĄTEK

JAK PRZEZWYCIĘŻYĆ NIEPOKÓJ
„Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”.
Ewangelia Mateusza 6,32

O

to dwa kroki do pokonania lęku. (1) Poproś o pomoc. Apostoł Paweł
napisał: „Na zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz Ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa” (2 Kor 7,56). Nie jesteś wyjątkowy – inni też borykają się z tymi samymi obawami.
Kiedy mówisz o swoich lękach, wtedy one zaczynają tracić moc. Pamiętaj: „Lepiej dwóm niż jednemu, bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli”
(Koh 4,9-10). Podziel się swoimi uczuciami z kimś, komu ufasz i poproś
go, by się z tobą pomodlił. Ludzie chętniej pomagają, niż myślisz. Mniej
zmartwień z twojej strony często oznacza więcej szczęścia dla innych. (2)
Skup się na Bogu, nie na sobie. Jezus kończy swój apel do zaufania wyzwaniem: „Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.
Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,32-33). Jeśli szukasz bogactwa, będziesz się
martwić o każdą złotówkę. Jeśli szukasz zdrowia, będziesz drżeć z powodu każdego pryszcza czy siniaka. Jeśli szukasz popularności, będziesz
się dręczył każdym konfliktem. Jeśli szukasz bezpieczeństwa, podskoczysz na każdy trzask łamanej gałązki. Ale jeśli każdego dnia skupisz się
na królestwie Bożym, Bóg da ci wszystko, czego potrzebujesz. Nieznany
poeta napisał: „Powiedział rudzik do wróbla: Naprawdę chciałbym wiedzieć, dlaczego te niespokojne istoty ludzkie biegają jak szalone i stale się
martwią. Na co wróbel odrzekł: Przyjacielu, myślę, że nie mają Ojca w
niebie, który tak troszczy się o mnie i o ciebie”.
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BÓG SIĘ TOBĄ ZAOPIEKUJE!
„Pan dał wytchnienie... swojemu ludowi”.
1 Księga Królewska 8,56

Ż

yj dniem dzisiejszym, a jutro powierz w Boże ręce. Zacznij eliminować słowa „a co, jeśli...” ze swojego słownika. Bóg zawsze będzie o
krok przed tobą. „Pan, On będzie Tym, który idzie przed tobą. On, Pan,
będzie z tobą, nie porzuci cię ani cię nie opuści. Nie bój się i nie lękaj
się” (Pwt 31,8). Powodem, dla którego Bóg jest w Piśmie nazywany Alfą
i Omegą jest to, że nie tylko inicjuje punkt wyjścia twojej duchowej podróży, ale także zaaranżował każdy jej etap zgodnie ze swoją wolą. Mówi
do ciebie: „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. Wysłucham was, gdy będziecie Mnie wzywać...
Odmienię wasz los. Zbiorę was ze wszystkich narodów, do których was
rozproszyłem” (Jr 29,11-14). Jeśli boisz się przyszłości, sprawdź przeszłość.
„Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi zgodnie ze wszystkim, co zapowiedział. Nie zawiodło ani jedno słowo
spośród wszystkich Jego wspaniałych obietnic, które złożył” (1 Krl 8,56).
Nigdy nie pokonasz całkowicie swoich zmartwień, ponieważ zmartwienia – podobnie jak słabości i wady charakteru – zbliżają cię do Boga i
uzależniają od Niego. Przez czterdzieści lat na pustyni Izraelici nigdy nie
opuścili posiłku. Bóg dostarczał go codziennie przed wejście do każdego
z ich namiotów. On i o ciebie się zatroszczy. „Spokojnie, moje serce! Miej
wiarę w Boga i czekaj; choć zwleka, nigdy nie przychodzi za późno”.
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NIE MA NIKOGO TAKIEGO JAK ON!
„Błogosław, duszo moja, Pana i wszystko, co we mnie,
imieniu Jego świętemu!”.
Psalm 103,1

B

iblia utożsamia Boga ze światłem, a światłość ze świętością: „Bóg jest
światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności” (1 J 1,5). Apostoł Paweł
pisze, że Bóg mieszka w „... światłości niedostępnej” (1 Tm 6,16). O Chrystusie Pismo Święte mówi, że jest „... święty, niewinny, niesplamiony, oddzielony od grzeszników” (Hbr 7,26). Jak więc możesz zbliżyć się do takiego Boga? Jak do audytora, ze świadomością, że w swoich księgach masz
bałagan? Albo jak do dyktatora, który może decydować o twoim życiu lub
śmierci? Nie, Jezus powiedział nam, abyśmy się modlili: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje” (Mt 6,9). Oto twoja odpowiedź!
Możesz przyjść do Boga jak do Ojca, który bardzo cię kocha i pragnie tylko
tego, co dla ciebie najlepsze, zawsze traktując Go z głęboką czcią. W miarę
jak wzrasta twoja bojaźń przed Bogiem, kurczą się twoje lęki. Większy
obraz Boga przekłada się na większą odwagę; mały obraz Boga nie rodzi
odwagi wcale. Słaby Bóg ci nie pomoże, gdy zaatakuje choroba, pojawią
się kłopoty w rodzinie, czy nie będziesz miał za co opłacić rachunków.
Potrzebujesz wielkiego Boga, który będzie cię zadziwiał, a poskramiając
twoje ego, będzie rozwijał twoją wiarę. Dawid napisał: „Błogosław, duszo
moja, Pana i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu! Błogosław,
duszo moja, Pana i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje, On ratuje
od zguby życie twoje, On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem
życie twoje” (Ps 103,2-5).
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PRZETRWANIE REORGANIZACJI
„Aby przetrwało to, co jest niewzruszone”.
List do Hebrajczyków 12,27

R

ick Hamlin opisuje swoją ostatnią rozmowę z jednym ze współpracowników: „Kolega mówi do mnie: Boję się chodzić do pracy. Te ciągłe zwolnienia mnie przerażają. Stale myślę, że będę następny. Mam
mnóstwo pracy, a moi klienci doceniają to, co robię, ale zaczynam się
martwić i nie mogę przestać. Martwienie się jest najgorsze, a podobnych
historii jest wiele: przyjaciele, znajomi znajomych, ludzie z kościoła, sąsiedzi, rodzice przyjaciół naszych dzieci. Tu jakaś wcześniejsza emerytura, tam redukcja zatrudnienia, odprawa pracownicza, wymówienie z
pracy… statystyki mają swoje twarze… ten dręczący strach sprawia, że
każdy dzień jest drogą przez mękę”. Bardzo możliwe, że sam czujesz się
zniechęcony – codzienne strzały frustracji osłabiają cię i kradną radość.
Szatan jest jak terrorysta specjalizujący się w wojnie partyzanckiej. Wie,
że przegrałby z kretesem, gdyby stanął przeciwko siłom niebios, więc
wybiera poszczególnych wierzących. Pytanie brzmi, jak zachować równowagę, kiedy wszystko podlegające wstrząsowi zadrży? Izajasz mówi:
„Zapewniasz pokój, pokój temu, kto Tobie zaufał” (Iz 26,3). Gdyby Mojżesz
skupił się na swojej sytuacji, nigdy nie zaznałby pokoju, stojąc pomiędzy
Morzem Czerwonym a Egipcjanami. Jego pokój pochodził ze świadomości, że był tam, gdzie Bóg chciał, by był. Pokój sam w sobie nie jest celem
– pokój jest produktem ubocznym poznania: „O, jak wielka jest dobroć
Twoja! Darzysz nią żyjących w Twej bojaźni i wyraźnie okazujesz ją tym
wszystkim, którzy chronią się u Ciebie” (Ps 31,19).
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CIESZ SIĘ KAŻDYM DNIEM
„Każdy dzień jest darem od Boga”.
Księga Kaznodziei 9,9

S

alomon pisze: „Dalej więc – jedz radośnie swój chleb... Bo Bóg już
przejrzał twe dzieła. Niech twe szaty zawsze będą białe, a na głowie
niech nie braknie olejku. Używaj życia z ukochaną żoną przez ulotne
dni, które Bóg ci dał pod słońcem... bo to twoja nagroda za trud, który codziennie podejmujesz. Wszystko, co uznasz za warte zrobienia, zrób stosownie do swych sił, bo w świecie umarłych, do którego zmierzasz, nie
ma działania ani planowania, ani poznania, ani mądrości” (w. 7-10). Zatem na co czekasz? By ukończyć szkołę? Ożenić się? Mieć dzieci? Przejść
na emeryturę? Życie to podróż, a nie cel! Twoje życie jest tu i teraz, twoja
rodzina jest tu i teraz, twoje małżeństwo jest tu i teraz, twoja kariera jest
tu i teraz. Podróż odbywa się każdego dnia, a jej sens odkryjesz wtedy,
gdy będziesz zdążał do większego celu. Jeśli twoje oczy wiary są otwarte każdego dnia, będziesz odnajdywał małe radości. Salomon uznał, że
ostatecznie wszyscy trafimy do tego samego miejsca przeznaczenia – do
grobu, a jedyną różnicą będzie to, jak bardzo cieszyła nas podróż. Zamiast
dręczyć się sprawami, nad którymi nie masz kontroli, skup się na tym, co
możesz kontrolować, a resztę zostaw Bogu. Phil Cooke pisze: „Muszę wierzyć, że Bóg sprawuje kontrolę, a jeśli stale domagam się odpowiedzi, to
jakbym przejmował Jego rolę. Postanowiłem usiąść wygodnie i pozwolić
Jemu być Bogiem, a sobie – być sobą”. To filozofia, którą równie dobrze
możesz przyjąć i ty!
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ZAUFAJ BOGU W KWESTII
SWOJEGO UZDROWIENIA
„Ja, Pan jestem twoim lekarzem”.
Księga Wyjścia 15,26

W

Biblii jednym z imion, którymi Bóg chce się nazywać, jest „Jehowa
Rafa”, co oznacza „Ja Jestem ten, który leczy”. Otóż, jeśli Bóg nazywa siebie lekarzem, to masz prawo wierzyć w to, co mówi i oczekiwać,
że kiedy będzie miał okazję, kompetentnie wypełni swoją rolę. Przecież
Jego wiarygodność zależy od bycia wiernym własnemu imieniu. Psalmista wyznaje: „Gdyż Ty swoją wierność i prawość ukazałeś, charakter swój
i Słowo nad wszystko wywyższając” (Ps 138,2). Czy Bóg się zmienił? Nie!
Mówi: „Ja jestem Panem Wszechmocnym i nigdy się nie zmieniam” (Ml
3,6). A Jezus, który jest Bogiem, jest „... ten sam wczoraj i dziś, i na wieki”
(Hbr 13,8). Kim był, nadal jest. To, co zrobił, nadal robi. Zatem kiedy ty lub
ktoś ci bliski jest chory, zrób dwie rzeczy. (1) Módl się z wiarą. Umowa „w
dobrej wierze” wymaga, aby obie strony ufały sobie nawzajem. Ich zaufanie jest racjonalną decyzją ich woli, a nie emocji. Wiara jest pewnością,
że Bóg dotrzyma obietnicy, którą ci dał. To oznacza, że nie będziesz wypowiadał dwuznacznych zdań typu: „Chciałbym być tego bardziej pewien”.
Żaden biznes nie przetrwałby takiej dwuznaczności. Jezus wyraził to jasno: „Wszystko, o co się modlisz i prosisz, wierz, że otrzymałeś, a będzie ci
dane” (Mk 11,24). (2) Poszukaj partnerów w wierze, którzy będą się z tobą
modlić. „Módlcie się za siebie nawzajem, abyście zostali uzdrowieni” (Jk
5,16). „Jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę” (Mt 18,19).
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ODPOWIEDŹ NA T WOJE ZMART WIENIA
„Śmierć i życie są w mocy języka”.
Księga Przysłów 18,21

T

woje słowa działają na twoją korzyść albo przeciwko tobie. W Biblii
czytamy: „Śmierć i życie są w mocy języka, kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu”. Prorok Jeremiasz pisze: „Ilekroć pojawiały
się twoje słowa, pochłaniałem je; Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca” (Jr 15,16). Psalmista zapewnia: „Wtedy wołali do Pana
w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Posłał swoje słowo, aby
ich uleczyć” (Ps 107,19-20). Słowo Boże jest lekarstwem na zmartwienia.
Zatem ważne, aby to, co mówisz, było tym, co Bóg ma do powiedzenia w
twojej sprawie. Zaprzeczając temu, co mówi Bóg, odłączasz się od źródła
wszelkich błogosławieństw. Jeśli będziesz mądry, otoczysz się ludźmi o
podobnych poglądach, którzy chętnie dzielą się z tobą Słowem Bożym
i ograniczysz swój czas z tymi, którzy nie są nim zainteresowani. Jeśli
chcesz wydawać dobry owoc, potrzebujesz odpowiedniego klimatu. A
słowa, które wypowiadasz (i których słuchasz), określają klimat twojego
życia, kierunek, w którym ono zmierza i rezultaty, jakich doświadczasz.
Droga do powodzenia nie jest tajemna. Biblia mówi, że kiedy nauczysz
się „... rozmyślać dniem i nocą” nad Słowem Bożym, „... będzie ci się powodziło we wszystkim, co czynisz” (zob. Ps 1,1-3). Zatem odpowiedź na
twoje zmartwienia leży w Słowie Bożym!
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NAUKA CHODZENIA W WIERZE
„Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”.
Ewangelia Marka 9,24

O

to kolejne pytanie do rozważenia: czym jest „życie w oglądaniu”?
(zob. 2 Kor 5,7). To życie oparte na tym, co widzisz swoimi fizycznymi oczyma. To podejmowanie decyzji i działanie zgodnie z twoimi spostrzeżeniami i okolicznościami, a nie ze Słowem Bożym. To reagowanie
pod wpływem uczuć i myśli. Twoje myśli i uczucia są twoje! Badaj je.
Nie daj się im porwać. Niech twój temperament zostanie podporządkowany Duchowi, który przejmie nad nim kontrolę. Zbyt często jesteśmy
zablokowani między wiarą a zwątpieniem, między tym, co mówi nasz
przemieniony duch, a tym, co podsuwa nasz cielesny umysł. Pewnego
dnia zrozpaczony ojciec przyprowadził swojego syna do Jezusa z prośbą,
by go uleczył. Jezus odpowiedział mu: „Wszystko jest możliwe dla tego,
kto wierzy” (Mk 9,23). W tym momencie ojciec chłopca zawołał: „Wierzę;
pomóż niedowiarstwu memu!”. Czasami doświadczamy zarówno wiary,
jak i zwątpienia. Ten człowiek szczerze mówił o swoich wątpliwościach,
Jezus jednak uczynił dla niego cud. Gdyby potrzebował poprawy, Jezus
by go poprawił. Gdyby jego wiara nie była szczera, Pan by o tym wiedział.
Ale Jezus przyjął jego wyznanie wiary, pomimo jego wątpliwości. Wynikają z tego dla nas trzy lekcje. (1) Nie bój się przyznać do swoich wątpliwości. (2) Nie pozwól, aby twoje wątpliwości zdominowały twoją wiarę.
Słowo Boże w tej sprawie jest wolą Bożą dla ciebie – oprzyj się na nim. (3)
Przekaż swoje wątpliwości Panu i powiedz: „Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”. Jak długo trwa nauka chodzenia w wierze? Całe życie!
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CZY CHCESZ BYĆ UZDROWIONY?
„Wówczas Jezus polecił: Wstań, zwiń swoje posłanie i zacznij chodzić”.
Ewangelia Jana 5,8

J

on Walker pisze: „Dawno temu… zdiagnozowano u mnie depresję kliniczną i rozpocząłem ciężką pracę nad głębokim, trwałym wyzdrowieniem w Jezusie. Pewnego dnia Jezus zapytał mnie: Czy chcesz być
uzdrowiony?… Pytanie wydawało się absurdalne… wiedziałem jednak, co
miał na myśli. Czy byłem gotowy wykonać ciężką pracę stawiania czoła
bolesnym sytuacjom, odsłaniania głębokiej goryczy i przyznania się do
pełnej urazów złości; czy byłem skłonny zrezygnować z upartych wymówek, które pozwoliły mi nic nie zmieniać… uznając chorobę za bezpieczniejszą niż moje zdrowie? Czy chciałem… pozwolić Bogu być Bogiem i
przyznać, że sobie nie radzę, ale On może; czy raczej wolałbym... trwać w
kręgu bezradności i beznadziejności? Pytanie Jezusa, zadane człowiekowi chorującemu od 38 lat: Czy chcesz być uzdrowiony? przetoczyło się…
przez 2000 lat, w mroki mojej duszy… Wielki Uzdrowiciel boleśnie świadomy naszej bezradności, wiedząc, że tylko Bóg może nam pomóc, by w
pełni nas odnowić, obrał jedyną drogą,… drogę na Golgotę. Dla chorującego od 38 lat człowieka pierwszy krok musiał być z pewnością najtrudniejszy, podobnie jak dla nas nasze własne kroki wiary. Całe jego doświadczenie mówiło mu, że to niemożliwe, że jego nogi go nie utrzymają… a w
zaufaniu Jezusowi nie miał żadnego doświadczenia. Wykonanie pierwszego kroku wymagało odwagi, energii i wiązało się z bólem. Jezus nie
zniewolił mężczyzny; wyzwolił go, dając mu możliwość wyboru i uniezależnienia się od własnych lęków. Czujesz się sparaliżowany zamętem i
strachem? Pytanie pozostaje: czy chcesz być uzdrowiony? Czy zrobisz to,
co mówi Bóg? Czy zwiniesz swoją matę i dokonasz Bożych wyborów? Czy
zrobisz krok od strachu w kierunku wiary?”.
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SŁOWO DLA „ZAMART WIACZY”
„Marto... martwisz się i niepokoisz o wiele rzeczy”.
Ewangelia Łukasza 10,41

Z

martwienie działa jak złodziej: okrada nas z radości, której – zgodnie
z Bożym pragnieniem – mamy doświadczać każdego dnia. Zasadniczo wszystkie nasze zmartwienia sprowadzają się do dwóch obaw: że nie
dostaniemy tego, czego potrzebujemy lub że stracimy to, co mamy. Marta
była typowym „zamartwiaczem”, co okazało się, gdy Jezus przyszedł na
obiad. Ciężko pracowała w kuchni, podczas gdy jej siostra Maria siedziała
i słuchała Jezusa. Sfrustrowana Marta zapytała: „Panie, nie obchodzi Cię
to, że moja siostra zostawiła mnie przy pracy samą?” (w. 40). Martwienie
się sprawia, że zapominamy, kto jest sługą, a kto – Panem. Zwróć uwagę
na trzy rzeczy w tej historii. (1) Marta była zajęta służbą, ale nie sprawiało
jej to przyjemności. Bez wątpienia chciała zadowolić Jezusa, ale pozwoliła, by jej praca dla Pana stała się dla niej ważniejsza niż relacja z Nim. Czy
ci się to przydarzyło? (2) Szatan nie wyprowadził Marty z kuchni; po prostu ukradł jej cel bycia tam. Szatan nie zwraca cię przeciwko Kościołowi;
on po prostu sprawia, że skupiasz się na sobie. Nie odbiera ci służby, po
prostu zniechęca cię, mówiąc, że jesteś przepracowany i niedoceniany. (3)
Bóg ceni twoją postawę bardziej niż twoje czyny. „Czyńcie wszystko bez
narzekania” (Flp 2,14). Zła postawa psuje dar, który ofiarowujesz Bogu.
Jezus powiedział: „Marto… potrzeba tylko jednego. Maria wybrała sobie
dobrą część” (Łk 10,42). Co wybrała Maria? Siedzenie u stóp Jezusa. On
zawsze będzie wolał ciche oddanie szczerego serca od hałaśliwej postawy
narzekającego. Pomyśl o tym.
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BÓG CIĘ PRZEPROWADZI
„Bóg wszelkiej pociechy...”
2 List do Koryntian 1,3

B

óg może przeprowadzić cię przez najtrudniejszą sytuację, kiedy wydaje ci się, że jej nie udźwigniesz lub że utkniesz w niej na zawsze.
Może sprawić, że będziesz zadowolony w najbardziej niewygodnych
miejscach i zapewni ci pokój w środku traumy. Tu, na ziemi, będziesz żył,
kochał i doświadczał straty. Utrata niektórych rzeczy w rzeczywistości
pomoże ci docenić to, co nadal masz. To smak porażki sprawia, że sukces jest tak słodki. Będziesz żył każdego dnia, nie wiedząc, co przyniesie jutro, ale mając pewność, że Bóg już je zaplanował. Twoja przyszłość
nie leży w rękach twojego szefa, bankiera, współmałżonka ani nikogo
innego. Nie znajduje się też w twoich rękach, abyś nie mógł nią manipulować i kontrolować ją. Nie, każdy twój przyszły dzień jest w rękach
Boga. To, że nie rozpoznajesz ścieżki, na której jesteś, nie oznacza, że Bóg
cię nie prowadzi. On obiecał: „I poprowadzę niewidomych drogą, której
nie znali, sprawię, że pójdą nieznanymi sobie szlakami, ciemne miejsca
rozjaśnię przed nimi, a wyboje zamienię w równinę, od tego nie odstąpię” (Iz 42,16). Poznaj zatem Boga – będziesz Go potrzebował. I On będzie
tam dla ciebie. Będzie tam, kiedy wszyscy i wszystko inne cię zawiedzie.
Będzie dla ciebie w tych ciemnych miejscach. „Wieczorem bywa płacz,
lecz rano już wesele” (Ps 30,5). Niezależnie od tego, jak długo trwałaby
noc, zawsze nadejdzie poranek, a wraz z nim Jego radość. Gdy spojrzysz
wstecz, zdasz sobie sprawę, że Jego łaska cię chroniła, zaopatrywała, zabezpieczała, wyciszała, pocieszała i przeprowadzała. Czasy i pory roku
się zmieniają, ale nie Bóg. On zawsze jest „... Bogiem wszelkiej pociechy”.

34

28 CZERWIEC | WTOREK

NAUCZ SIĘ ŚMIAĆ
„Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem”.
Księga Przysłów 17,22

J

eśli ciągle masz negatywne nastawienie, coś jest nie tak. „Jest… czas
na śmiech” (Koh 3,1.4). Powiesz, że w tej chwili nie możesz znaleźć niczego, z czego mógłbyś się śmiać? W takim razie zauważ, jak psalmista
rozpoczyna Psalmy 124, 125 i 126: „Gdyby Pan nie był z nami… to byliby
pożarli nas żywcem” (Ps 124,1-3); „Ci, którzy ufają Panu, są jak niewzruszona góra Syjon” (Ps 125,1); „Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu… wtedy nasze usta były pełne śmiechu… Wtedy mówiono
wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy” (Ps 126,1-3). Kiedy
potrafisz się radować pośród kłopotów, ludzie chcą poznać twój sekret.
A zawsze możesz znaleźć powód do radości, gdy przypomnisz sobie, kto
jest po twojej stronie. Lekarze potwierdzili to, czego uczy Biblia. Śmiech
odstresowuje i wzmacnia układ odpornościowy: „Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem”. Co więcej, pozytywne nastawienie przyniesie ci
przychylność i lepszą współpracę z innymi. Jeśli dodatkowo zaogniasz
sytuację czy wprowadzasz zamieszanie, ludzie tracą zaufanie w twoją
zdolność radzenia sobie pod presją. Kiedy jednak – podczas gdy wszystko
się wali – zachowujesz spokój i poczucie humoru, odwdzięczą się lepszą
pracą i większą lojalnością. Jasne, niektóre problemy są poważne, ale nic
nie zyskasz, ulegając pesymizmowi. Oddaj problem w ręce Boga i obserwuj rezultaty! Job powiedział: „… jeszcze napełni śmiechem twoje usta i
twoje wargi radosnym okrzykiem” (Hi 8,21). Skoro Hiob mógł to powiedzieć, to z pewnością możesz i ty!
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KORZYSTAJ ZE SWOJEJ „MIARY WIARY”
„Stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił”.
List do Rzymian 12,3

I

lość wiary, którą Bóg ci dał, jest równa zadaniu, które ci powierzył, więc
bez względu na to, z czym się zmagasz, powiedz sobie: „Bóg dał mi
wiarę, by sobie z tym poradzić”. Nic nie jest ważniejsze niż twoja wiara.
Jezus powiedział Piotrowi: „Szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak
pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja” (Łk 22,3132). Wiara jest ważniejsza niż pieniądze, sukces zawodowy czy reputacja.
Wszystko może ci zostać odebrane, jeśli jednak masz wiarę – staniesz
na nogi. Wiara jest jak posiadanie bezpośredniej linii do Boga. Gdy modlitwa wiary płynie w górę, Jego moc spływa w dół. W rezultacie jesteś
świetnie przygotowany na wyzwania. Porażka nigdy nie jest ostateczna,
dopóki nie zawiedzie twoja wiara. Dlatego szatan zrobi wszystko, co w
jego mocy, abyś nie poświęcał codziennie czasu na czytanie Pisma Świętego. „Wiara przychodzi przez słuchanie… Słowa Bożego” (Rz 10,17). Jezus
powiedział: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzieli tej
górze: Przesuń się stąd tam – przesunie się” (Mt 17,20). W twoim życiu
istnieją przeszkody, które można usunąć tylko przez wiarę – wystarczy
jej jedno malutkie ziarenko. Pomyśl: maleńkie nasionko ma moc rosnąć,
pokonywać przeszkody i stać się potężnym drzewem. Przebije się przez
ziemię, wokół kamieni, będzie stawiać czoła burzom i opierać się innym
zagrożeniom. Nie tyle wielkość twojej wiary, ale jej jakość decyduje o
twoim życiowym sukcesie. Dlatego dzisiaj użyj swojej „miary wiary”.
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WIARA TO MOC DO ZWYCIĘST WA
„Zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara”.
1 List Jana 5,4

K

iedy twoje zdrowie, finanse lub rodzina są zagrożone, nagle zdajesz
sobie sprawę, jak kruche jest życie. Być może dzisiaj żyjesz po słonecznej stronie, ale jeśli pożyjesz wystarczająco długo, przeciwności losu
zapukają do twoich drzwi. Kiedy tak się stanie, odkryjesz, że władza, majątek i popularność nie dadzą ci oparcia. Gdyby władza miała taką moc,
Józef Stalin nie bałby się położyć spać ani nie zachowywał się tak paranoicznie, by wyznaczać żołnierza do pilnowania swoich torebek z herbatą. Gdyby majątek mógł ci to zapewnić, miliarder Howard Hughes nie
zamknąłby się ze strachu w pustelni, gdzie umarł w samotności. Gdyby
popularność mogła cię wesprzeć, biografowie Johna Lennona nie opisaliby go jako bojaźliwego człowieka, który spał przy włączonych światłach,
obsesyjnie bojąc się zarazków. Ziemskie podpory dają tylko chwilowe
oparcie. Odwaga do życia pochodzi z głębokiej i trwałej ufności w Boga,
którego Słowo mówi: „Zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza
wiara”. Wiara jest tak cenna, jak to, w czym jest ulokowana, a nasza wiara
jest w Bogu, który nigdy nie zawodzi! Dawid zapewnia: „Ty nam dajesz
zwycięstwo nad wrogami, mocą Twego imienia gnieciemy przeciwników” (Ps 44,6). Jezus oświadczył: „Dałem wam moc deptania... wszelkiej
mocy nieprzyjaciela” (Łk 10,19). Apostoł Paweł wyznaje: „Co nas odłączy
od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowania? Głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz?… Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo – dzięki Temu, który nas ukochał” (Rz 8,35-37).
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ZADOWALANIE INNYCH (1)
„Lęk przed ludźmi zastawia na człowieka sidła”.
Księga Przysłów 29,25

A

by zapewnić sobie zwycięstwo w bitwie, król Saul powinien był zaczekać na przybycie proroka Samuela, by ten mógł złożyć Bogu ofiarę.
Gdy jednak dzień mijał, a ludzie zaczęli się niecierpliwić, Saul postanowił
złożyć ofiarę sam. Na pytanie Samuela, dlaczego to zrobił, odpowiedział:
„Gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie (...), ośmieliłem się przeto
złożyć ofiarę całopalną. Samuel rzekł do Saula: Popełniłeś głupstwo! (...)
Pan byłby utwierdził królestwo twoje (...), lecz teraz królestwo twoje nie
utrzyma się” (1Sm 13,11-14).
Saul stracił wszystko, ponieważ potrzebował aprobaty. Przekazywanie
prawdy nie jest ani łatwe, ani wygodne, Biblia jednak nakazuje nam, abyśmy postępowali podobnie jak Samuel. Zadowalanie ludzi jest z natury
nieuczciwe, ponieważ mówisz to, co inni chcą usłyszeć, zamiast tego, co
powinieneś powiedzieć. To nie oznacza, że masz być niegrzeczny i niewrażliwy, ale nie możesz dać się zastraszyć. Fakt, że ktoś nie chce usłyszeć prawdy, nie uwalnia cię od odpowiedzialności za jej mówienie.
Czy kiedykolwiek poczułeś się nieswojo, kiedy zostałeś o coś poproszony?
Jednym ze sposobów, w jaki Bóg nas prowadzi, jest poczucie wewnętrznego pokoju. Izajasz pisał: „(...) w pokoju będziecie prowadzeni” (Iz 55,12),
zaś apostoł Paweł zachęca: „Dążmy więc do tego, co służy pokojowi” (Rz
14,19). Jeśli czujesz, że coś jest nie tak, powiedz o tym. Powiedz: „Nie mam
co do tego pokoju”.
Ludzie nie powinni oczekiwać, że będziesz działał, dopóki nie będziesz
do czegoś przekonany, a to rzadko się zdarza, gdy czujesz presję. Jezus
powiedział swoim uczniom: „(...) gdyby kto was nie przyjął i nie słuchał
słów waszych, wychodząc (...), strząśnijcie proch z nóg swoich” (Mt 10,14).
Kiedy czyjaś reakcja grozi powstrzymaniem cię od robienia tego, o czym
wiesz, że jest słuszne – czas się otrząsnąć i iść dalej.
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ZADOWALANIE INNYCH (2)
„To wiem, że Bóg jest ze mną (...), nie lękam się.
Cóż mi może uczynić człowiek?”.
Psalm 56;10,12

A

probata jest czymś, co wszyscy lubimy, ale nie potrzebujesz jej, aby
mieć poczucie własnej wartości. W rzeczywistości zadowalanie innych spowoduje, że stracisz dobre mniemanie o sobie. Robisz wszystko,
by inni byli zadowoleni, a kiedy myślisz, że ci się udało, oni zmieniają
zdanie. Zadowalanie innych nie tylko pozbawia cię pokoju, ale też uniemożliwia podążanie za Bożymi wskazówkami – a to ostatecznie jest twoją największą stratą. Jeśli należysz do osób, które lubią przypodobać się
innym, zmiana twoich życiowych nawyków nie będzie łatwa. Będzie to
wymagało zmierzenia się z tym, czego się boisz i proszenia Boga o odwagę, by przez to przejść. Dawid wyznał: „To wiem, że Bóg jest ze mną (...),
nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek?”.
Ważne, byś rozumiał, że taka zmiana wiąże się z dwoma faktami. (1)
Przerwanie cyklu oznacza ryzyko odrzucenia, przez tych, którzy oczekują twojego „tak”. Przyzwyczajeni przez ciebie do uległości, zareagują
negatywnie, dopóki nie przyzwyczają się do „nowego ciebie”. Nawigacja
po tych wodach będzie początkowo onieśmielająca, ale czy to naprawdę
gorsze niż życie w strachu przed reakcjami innych? (2) Być może będziesz
musiał wyjaśnić innym, że w przeszłości szukałeś ich aprobaty, ponieważ czułeś się niepewnie, ale tak już nie jest. Ważne, abyś zaczął działać!
Zerwanie z jakimkolwiek nawykiem wiąże się z chwilowym dyskomfortem, jednak jedyną alternatywą jest spędzenie życia w potrzasku. Możesz wybrać krótkotrwałe cierpienie w drodze do wolności lub ciągnącą
się, nieustanną walkę o aprobatę innych. Już dziś dokonaj właściwego
wyboru.
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CZY JESTEŚ GOTÓW ZAPŁACIĆ CENĘ?
„Dlatego biegnę do celu (...), tocząc prawdziwy bój duchowy”.
1 List do Koryntian 9,26

B

iegacze długodystansowi skupiają się nie tylko na szybkości, ale także na wytrwałości. Wyznaczają sobie tempo, tak by zbliżając się do
mety, dać z siebie wszystko. Apostoł Paweł pisał: „Dlatego biegnę prosto
do celu (...), trzymam moje ciało w ryzach (...), bym – głosząc Chrystusa
innym – sam nie został zdyskwalifikowany” (w. 26-27).
Dla biegaczy długodystansowych rezygnacja nie jest opcją. Pomimo
chwilowych kryzysów, spowolnienia czy zniechęcenia wiedzą, że nigdy
nie będą usatysfakcjonowani, siedząc z boku, dopingując tych, którzy byli
gotowi zapłacić cenę za udział w wyścigu. Jeśli zatem pragniesz spełnić
wyznaczony ci przez Boga cel w życiu – daj z siebie wszystko. Biegnij i nie
zapominaj, co powiedział Jezus: „Komu wiele dano, od tego wiele będzie
się żądać” (Łk 12,48).
Osiągnięcie sukcesu to jedno. Inną sprawą jest radzenie sobie z towarzyszącą temu presją. „Jezus (...) dokończył biegu (...), a ponieważ nigdy nie
stracił z oczu celu, do którego zmierzał (...), mógł znieść wszystko” (Hbr
12,2 Message). Kiedy mamy przed sobą coś wspaniałego, coś, na co czekamy, łatwiej nam wytrwać. Bóg wystawi cię na sprzeciw i krytykę, aby
wzmocnić twój charakter. W ten sposób, gdy przyjdą większe błogosławieństwa i odpowiedzialności, będziesz w stanie sobie z nimi poradzić.
Sukces jest możliwy tylko wtedy, gdy starczy ci zapału, aby przekroczyć
linię mety.
Czy jesteś gotów zapłacić cenę? Czy podobnie jak Nehemiasz, który mimo
ataków odbudowywał mury Jerozolimy, możesz powiedzieć swoim przeciwnikom: „Moja praca jest zbyt ważna, aby ją przerwać” (Ne 6,3)? Jeśli
twoja odpowiedź jest twierdząca, skup się na celu i biegnij do mety.
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BĄDŹ DZISIAJ MIŁY
„Wypowiedzi mędrca to łaska, głupca niszczą jego własne wargi”.
Księga Kaznodziei 10,12

E

zop, słynny autor bajek, powiedział: „Żaden akt dobroci, bez względu
na to, jak mały, nigdy nie jest zmarnowany”. Jak pisze jeden z kaznodziejów: „Bycie nieuprzejmym kosztuje, ale bycie miłym się opłaca”. Bycie miłym nie oznacza tolerowania zła czy wycofania się ze stawienia
czoła problemom, by być politycznie poprawnym. Czasami musimy się
z czymś skonfrontować, ale zawsze należy to robić w uprzejmy sposób.
Łagodne zachowanie zaprowadzi cię o wiele dalej niż cierpka uwaga czy
chłodny ton głosu. Możesz wyrazić swoją opinię w życzliwym duchu, a
nawet z poczuciem humoru. Bądź jak facet, który stał w kolejce po bilet
lotniczy. Kiedy dotarł do agenta obsługi pasażerskiej, powiedział: „Chciałbym kupić bilet do Nowego Jorku”. Tamten odparł: „Nie ma problemu, ile
pan ma sztuk bagażu?”. Pasażer odpowiedział: „Trzy”. Agent zapytał: „Czy
wszystkie trzy mam nadać do Nowego Jorku?”. „Nie, pierwszy niech leci
do Phoenix, drugi do Seattle, a trzeci do Londynu”. Zaskoczony pracownik spojrzał na niego i powiedział: „Przykro mi, proszę pana, ale tak się
nie da”. Mężczyzna uśmiechnął się i odrzekł: „Czyżby? Przecież to właśnie się stało w zeszłym tygodniu”.
Lepiej posłużyć się nożykiem do masła niż nożem rzeźniczym. Pamiętaj:
„Słowa z ust mądrych są łaskawe, ale głupców gubią ich własne wargi”.
Jeśli poważnie traktujesz nauki ze Słowa Bożego, dziś postaraj się być
miły.
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DOBROĆ (1)
„Szczerość prowadzi prawych, a przewrotność gubi niewiernych”.
Księga Przysłów 11,3

C

zy wiesz, że istnieje związek między dobrocią a gospodarką narodową? Chrześcijański autor pisze, że kiedy w życiu publicznym i prywatnym „(...) kłamstwo, lenistwo, nieodpowiedzialność, nieuczciwość i
korupcja stają się powszechne, gospodarka narodowa się załamuje”. Społeczeństwo, które produkuje przestępców w białych kołnierzykach czy
innej maści kombinatorów, wydaje setki dolarów dziennie, aby utrzymywać ich później w więzieniach. Społeczeństwo, w którym powszechne
jest nadużywanie narkotyków, musi płacić za ośrodki leczenia uzależnień. Rozbite rodziny oznaczają więcej dziecięcych domów zastępczych
i więcej uczniów rzucających szkołę, bez pracy, zamkniętych w pokoleniowych cyklach opieki społecznej. Im mniej dobroci, tym bardziej rząd
musi interweniować – i tym wyższe koszty dla społeczeństwa. Tak jak
moralność oparta na dobroci prowadzi do ogromnych korzyści społecznych i ekonomicznych, tak upadek moralności wiąże się z ogromną ceną
społeczną i ekonomiczną.
Czy mogę sam to zmienić? Jezus odpowiada: „Niech wasze światło (...)
świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego w niebie” (Mt 5,16 ). Św. Franciszek z Asyżu powiedział: „Cała
ciemność na świecie nie może zagasić światła jednej świecy”. Zamiast
narzekać na ciemność, pozwól swojemu światłu świecić, gdziekolwiek
jesteś. John Wesley, założyciel Kościoła Metodystycznego, powiedział:
„Czyń dobro ze wszystkich sił, wszelkimi sposobami i środkami, wszędzie gdzie możesz, w każdym czasie, wobec wszystkich ludzi, tak długo,
jak tylko możesz”. Gdyby każde odkupione dziecko Boże żyło według tej
formuły, moglibyśmy wywrócić społeczeństwo do góry nogami lub właściwą stroną do góry.
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DOBROĆ (2)
„Dobrze, sługo dobry i wierny”.
Ewangelia Mateusza 25,21

K

iedy staniesz na sądzie Chrystusa, będziesz miał ostatnią okazję, by
usłyszeć słowo „dobrze”: „Dobrze, sługo dobry i wierny”. Zauważ: Bóg
nie powie, że dobrze to przemyślałeś albo miałeś dobre intencje, ale że to
dobrze zrobione! Zostaniesz nagrodzony za to, co zrobisz. Tego dnia Bóg
skupi się na twoich działaniach, a nie na twoich opiniach czy intencjach.
Dobroć powinna być ostatnią rzeczą, o której myślisz, kiedy kładziesz się
spać i pierwszą rzeczą, o której myślisz po przebudzeniu. Biblia mówi:
„Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy” (Prz 20,11).
Ty wiesz, jaki naprawdę jesteś w środku, ale inni widzą cię tylko z zewnątrz. Pewien chrześcijański lider napisał: „Słowa są tanie. Bez względu na to, jak mocno jesteś przekonany o własnej dobroci, jedyną miarą
są twoje czyny. Może pomyślisz, że będąc dobrym, nie zdziałasz wiele
dobrego. Nigdy jednak nie lekceważ siły wpływu choćby jednej osoby, robiącej właściwe rzeczy, we właściwym miejscu i we właściwym czasie”.
Matka Teresa zawsze unikała światła reflektorów. Uważała się za sługę,
a nie za gwiazdę. Jej największym pragnieniem było okazanie się wierną, nie – sławną. Choć skupiała się na tym, by nieść pomoc kolejnej cierpiącej osobie, w rezultacie wywierała wpływ na życie wielu ludzi. Wśród
jej ulubionych wersetów były słowa, które dał nam Chrystus: „Zaprawdę
powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych
moich braci, uczyniliście Mnie” (Mt 25,40). Zatem dzisiaj staraj się czynić
dobro.
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POWIEDZ KOMUŚ DZISIAJ O JEZUSIE
„Podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom – są już dojrzałe”.
Ewangelia Jana 4,35

J

ezus powiedział: „Czy wy sami nie mówicie: Do żniw zostały jeszcze
cztery miesiące? (...) Podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom – są
już dojrzałe”. Może ktoś z twoich bliskich desperacko potrzebuje dzisiaj
Bożej miłości? Czy nie warto zaryzykować odrzucenia, aby znaleźć kogoś, kto jest gotowy i chętny, by na nią odpowiedzieć? Być może będziesz
jedynym chrześcijaninem, którego ktoś spotka w życiu, zatem jeśli ty mu
nie powiesz, kto to zrobi?
Istnieje pięć powodów, dla których nie dzielimy się częściej naszą wiarą.
(1) Uważamy, że jest to zadanie dla duchownych (zob. Dz 1,8). (2) Nie jesteśmy pewni naszego własnego zbawienia (zob. 1J 5,13). (3) Boimy się odrzucenia (zob. Łk 12,8-9). (4) Nigdy nie dążyliśmy do tego, by nauczyć się, jak
dzielić się wiarą (zob. 1P 3,15).
(5) Nasza miłość do Chrystusa ostygła (zob. Ap 2,4-5).
Josh McDowell opowiada o korporacyjnym headhunterze, który lubił na
początku zrelaksować potencjalnych menedżerów, by następnie spojrzeć
im prosto w oczy i zadać pytanie o ich życiowy cel. Większość zwykle
była zszokowana i rozklejała się pod wpływem pytania. Któregoś dnia,
po krótkiej rozmowie z pewnym mężczyzną, łowca głów pochylił się,
spojrzał mu w oczy i zapytał: „A jaki jest twój cel w życiu?”. Tamten bez
mrugnięcia okiem odpowiedział: „Pójść do nieba i zabrać ze sobą jak najwięcej osób”. Headhunter przyznał: „Po raz pierwszy w mojej karierze zaniemówiłem”.
Dzisiaj czyjeś wieczne przeznaczenie może zależeć od twojej chęci podzielenia się z kimś Bożą miłością. To zadanie zlecone nam przez Boga,
zatem opowiedz komuś o Jezusie.
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PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO WIĘKSZYCH RZECZY
„Okazałeś się wierny w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma”.
Ewangelia Mateusza 25,23

J

eśli chcesz odnieść sukces w życiu, potrzebujesz grubej skóry, by poradzić sobie z krytyką. To właśnie odróżnia tych, którzy mówią o chęci osiągnięcia sukcesu, od tych, którzy są gotowi za niego zapłacić. Na
przykład, jeśli modlisz się o współmałżonka, z którym będziesz dzielić
całe swoje życie, zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotowy na poświęcenie
i odpowiedzialność, które wiążą się z małżeństwem. Czy twoja sytuacja
jest ustabilizowana? Czy jesteś bezinteresowny? Czy jesteś wystarczająco
dojrzały, aby utrzymać rodzinę? Jeśli prosisz Boga, aby pomógł ci rozwinąć firmę, odpowiedz sobie na pytanie, czy swoim obecnym klientom zapewniasz najlepszą obsługę?
Ktoś zażartował: „Paw, który spoczywa na piórach, to tylko kolejny indyk!”. Czasami jesteśmy zakochani w naszym wyobrażeniu sukcesu, ale
nie policzyliśmy rzeczywistych jego kosztów. To dobrze, że Bóg nie daje
nam automatycznie wszystkiego, o co prosimy. Często czegoś chcemy, bo
to dobrze wygląda, ale Bóg w swojej mądrości wie, że teraz może nam to
zaszkodzić, ponieważ nie jesteśmy wystarczająco dojrzali, by sobie z tym
poradzić. Bóg testuje nas tym, co mamy, aby rozwijać naszą spójność i
siłę. Obserwuje, jak radzimy sobie z presją towarzyszącą błogosławieństwu, które już nam dał. Chce doprowadzić nas do miejsca, w którym
będziemy odporni na przeciwności, kiedy nauczymy się bardziej cenić
Dawcę niż Jego dary. Kiedy tam dojdziemy, usłyszymy, jak mówi: „Okazałeś się wierny w w paru sprawach, postawię cię teraz nad wieloma.
Wejdź, wesel się razem ze mną!” (w. 23). Te słowa sprawią, że wszystko,
przez co musiałeś przejść, będzie warte zachodu.
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T WOJE SŁOWA UJAWNIAJĄ T WOJE SERCE
„Zdradza cię sposób mówienia”.
Ewangelia Mateusza 26,73

S

łowa, które wypowiadasz, zawsze cię zdradzają. Zdarzyło się to Piotrowi. W nocy, gdy Jezus został aresztowany i wszyscy Jego uczniowie
się rozproszyli, Piotr pozostał na tyle blisko, by widzieć, co się dzieje –
ale nie na tyle blisko, by być utożsamiany z Jezusem. W Biblii czytamy:
„Ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: Z pewnością i ty jesteś
jednym z nich, bo twoja mowa cię zdradza. On jednak zaczął zaklinać
się i przysięgać: Nie znam tego Człowieka! I wtedy zapiał kogut. A Piotr
przypomniał sobie słowo Jezusa: Zanim zapieje kogut, trzy razy się Mnie
zaprzesz. Wyszedł więc i gorzko zapłakał” (w. 73-75).

Po tym wydarzeniu nikt nie oskarżał już Piotra o to, że jest naśladowcą
Jezusa. Czy to nie ciekawe, jak przekleństwa w jakimkolwiek języku sprawiają, że inni kwestionują jakość twojej relacji z Chrystusem? Twoje słowa mają moc podnoszenia innych lub ich niszczenia, przyciągania ich do
Chrystusa lub odstraszania. Mając to na uwadze, podkreśl sobie te dwa
fragmenty Pisma i często myśl o nich: „Mowa wasza niech będzie zawsze
uprzejma (...), abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć” (Kol
4,6 NKJV) oraz „Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, które może budować (...), aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy słuchają” (Ef 4,29). Pomódl się dzisiaj: „Ojcze,
niech słowa, które dzisiaj wypowiem, przyniosą chwałę imieniu Jezusa i
przyciągną do Niego innych. Amen”.
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T WOJE POCHODZENIE NIE MA ZNACZENIA
„Jezus nie wstydzi się nazywać ich braćmi”.
List do Hebrajczyków 2,11

K

ażda rodzina ma swoje sekrety. Kuzyn z więzienną historią, tata, który porzucił rodzinę lub dziadek, który uciekł ze współpracowniczką.
Może zaskoczy cię informacja, że Jezus również nie pochodził z doskonałej rodziny. Biblia zawiera szczegółowe informacje o rodowodzie Jezusa,
w którym znalazło się kilka niezbyt miłych postaci. Jest tam prostytutka
o imieniu Rachab i oszust o imieniu Jakub, który wykorzystał swojego
brata i teścia, aby się wzbogacić. A co z królem Dawidem? Jednego dnia
pisze Psalmy, a następnego – uwodzi żonę oficera swojej armii. Lista jest
długa, a została spisana, abyś mógł poznać dwie ważne prawdy.
(1) Nie jesteś wyjątkiem. Jeśli w twoim drzewie genealogicznym znalazł
się zgniły owoc, Jezus chce, abyś wiedział, że wie, o czym mówisz. Wobec
braku jakiejkolwiek wzmianki o udziale Józefa w dorosłym życiu Jezusa,
niektórzy uczeni uważają, że Maria wychowywała Jezusa i jego rodzeństwo sama. A Jezus nie wahał się nazwać swoich przodków rodziną, co
oznacza, że nie wstydzi się również ciebie. (2) Jezus nie decyduje o twojej przyszłości na podstawie twojej przeszłości. W Jego oczach duchowe
DNA góruje nad naturalnym DNA! W Biblii czytamy: „Jeśli ktoś jest w
Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko
stało się nowe! A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez
Chrystusa i powierzył nam służbę pojednania” (2Kor 5,17-18). Nie bój się
więc mówić innym, że to, co Jezus zrobił dla ciebie, zrobi też dla nich, gdy
Mu zaufają.

11 LIPIEC | PONIEDZIAŁEK

NASZ NARÓD MOŻNA OCALIĆ
„Ja odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię”.
Księga Kronik 7,14

W

instonowi Churchillowi przypisuje się słowa: „Ci, którzy nie wyciągają wniosków z historii, są skazani na jej powtórzenie”. Spójrz
na dzisiejsze społeczeństwo: istnieją warunki, które poprzedziły upadek
wielu wielkich cywilizacji. Pytasz, czy nasz naród można ocalić? Tak!
Bóg powiedział Abrahamowi, że jeśli znajdzie w kraju zaledwie dziesięciu sprawiedliwych, oszczędzi Sodomę i Gomorę przed sądem. Wierna
Bogu mniejszość wciąż może uratować naród. W jaki sposób? Przez modlitwę! Bóg powiedział: „Jeżeli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i zawrócą ze
swoich błędnych dróg, to Ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech
i uzdrowię ich ziemię”.
Zwróć uwagę na cztery ważne warunki wymienione w tym tekście. (1)
„Jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem...”. Przyszłość naszego narodu nie leży w rękach bankierów czy gadających głów – spoczywa bezpośrednio w rękach odkupionego ludu Bożego. (2) „Ukorzy się
(...), będą się modlić i szukać mojego oblicza”. Bóg, który nie potrzebuje
niczyjej autoryzacji ani aprobaty do działania, obiecuje działać, gdy Jego
lud zwróci się do Niego i w modlitwie będzie Go szukał. (3) „I zawrócą ze
swoich błędnych dróg”. Zamiast narzekać na to, co jest nie tak ze społeczeństwem, Bóg nakazuje swojemu ludowi zbadać własne serca, a kiedy
to zrobi, obiecuje (4) „Wysłuchać z nieba (...), przebaczyć ich grzech i (...)
uzdrowić ich ziemię”.
Nie jest za późno, nasz naród wciąż może zmienić się na lepsze, jeśli będziemy się modlić i całym sercem szukać Boga.
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OKAŻ TROCHĘ ENTUZJAZMU!
„Rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie”.
2 List do Tymoteusza 1,6

J

eśli nie będziesz podtrzymywał entuzjazmu, życie stanie się uciążliwe. Praca, która kiedyś była dla ciebie stymulującym wyzwaniem,
może stać się monotonna. Związek, który kiedyś tak cię ekscytował,
może ci zobojętnieć. Codzienne życie z Bogiem, które było dla ciebie inspiracją, będzie tylko zachowywaniem pozorów. Słowo „entuzjazm” pochodzi od greckiego słowa, które oznacza „owładnięty lub natchniony
przez Boga”. Ale jak czuć się stale zainspirowanym? Tak jak Izraelici codziennie rano zbierali świeżą mannę, tak i ty potrzebujesz codziennego
zastrzyku Słowa Bożego i Ducha Bożego. Apostoł Paweł rzucił wyzwanie
chrześcijanom w Rzymie: „Służcie Panu z zapałem” (Rz 12,11), a także
wierzącym w Galacji: „A dobra to rzecz zawsze zabiegać gorliwie o dobrą
sprawę” (Ga 4,18). Więc zamiast narzekać na wszystko, czego nie lubisz,
uświadom sobie, że przebywa w tobie obecność i moc Boga, uśmiechnij
się i nadaj sprężystość swoim krokom. Pamiętaj, którego królestwa jesteś
obywatelem – Bożego! Autor Sheldon Vanauken pisze: „Najlepszym argumentem na rzecz chrześcijaństwa są sami chrześcijanie: ich radość,
pewność, integralność. Najsilniejszym argumentem przeciwko chrześcijaństwu są także sami chrześcijanie – ich ponure miny, brak radości,
zadufanie, próżność, ograniczenie i potępianie innych. Chrześcijańskie
życie to nie podróż, której jedynym celem jest bezpieczne dotarcie do grobu w dobrze zachowanym ciele – to wyścig do mety, do której dobiegasz
wyczerpany, całkowicie spełniony, z głośnym okrzykiem: Cóż za podróż!”.
Dawid mówi, że Bóg wydobył go z otchłani rozpaczy, postawił jego stopy
na twardym gruncie i dał mu nową pieśń (zob. Ps 40,1-3). Czy nie zrobi
tego samego dla ciebie? Wykaż się odrobiną entuzjazmu!
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POZWÓL BOGU UŻYWAĆ T WOJEJ FIRMY
„Jezus wszedł do łodzi (...), usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy”.
Ewangelia Łukasza 5,3

C

zy chcesz, aby Bóg pobłogosławił twój biznes? Zaproś Go do niego!
Pozwól Mu wykorzystać twoją firmę do robienia swoich interesów.
Piotr to zrobił. Miał łódź rybacką i pewnego dnia zaprosił do niej Jezusa,
aby mógł z niej przemawiać do tłumu zebranego na brzegu. I opłaciło się!
Później Jezus dokonał cudu, który sprawił, że łódź Piotra była tak pełna
ryb, że omal nie zatonęła. Z Jezusem na pokładzie będzie ci się powodziło.
„Temu, który nas umiłował i który za cenę swojej krwi uwolnił nas od
naszych grzechów, uczynił nas rodem królewskim i kapłanami Boga” (Ap
1,5-6). W czasach biblijnych kapłani pracowali w świątyni, podczas gdy
królowie toczyli wojny. Z wygranych bitew przynosili łupy, aby finansować dzieło Boże. Jeśli prowadzisz interesy, jesteś „królem”, a ponieważ jesteś odkupionym dzieckiem Boga, On będzie uczył cię tego, co ci wyjdzie
na dobre (zob. Iz 48,17). Jest jednak warunek: musisz być gotów pomóc
finansować Jego plan dotarcia do świata z Ewangelią (zob. Mt 24,14). Powinieneś uważać to za zaszczyt i okazję, bo kiedy wchodzisz w interesy
z Bogiem, możliwości stają się nieograniczone! XIX-wieczny kaznodzieja Henry Giles powiedział: „Żadna praca nie jest zbyt pospolita, żeby nie
można jej wznieść na wyższy poziom; zbyt nudna, by nie można jej urozmaicić, gdy towarzyszyć nam będzie świadomość, że to, co robimy, jest
służbą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi”. Zatem wykorzystaj dzisiaj
swój biznes do robienia Bożych interesów, a On ci pobłogosławi.
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PIELĘGNUJ ŚWIADOMOŚĆ BOŻEJ OBECNOŚCI
„Z całą pewnością – stwierdził – Pan jest na tym miejscu,
a ja o tym nie wiedziałem”.
Księga Rodzaju 28,16

J

akub żył szybko, robiąc interesy i zarabiając dużo pieniędzy, w przeciwieństwie do Dawida, który żył znacznie wolniej, pasąc stado owiec.
Zauważ jednak, co każdy z nich powiedział o Bogu. „Kiedy Jakub obudził
się ze snu: Z całą pewnością – stwierdził – Pan jest na tym miejscu, a ja
o tym nie wiedziałem”. Dawid z pełną świadomością zapewnia: „Będę
błogosławił Pana, to on udzielił mi rady, w nocy pouczyło mnie moje
sumienie. Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z Nim u mej
prawicy nie zachwieję się. Dlatego poweselało moje serce, radość przenika me wnętrze, więcej! Ciało również odpocznie bezpiecznie” (Ps 16,7-9).
Zauważyłeś różnicę? Jakub był tak zajęty, że nie rozpoznał głosu Boga
ani też nie pielęgnował świadomości Jego obecności, podczas gdy Dawid
wyznał: „Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu, z Nim u mej
prawicy nie zachwieję się”.
Te słowa są prawdopodobnie najprostszą i najlepszą definicją życia duchowego. W Biblii czytamy: „Mamy umysł Chrystusowy” (1Kor 2,16). Pytasz, co to oznacza dla ciebie? To znaczy, że myśli Chrystusa, który przebywa w tobie, będą stawały się twoimi myślami. Czy to nie cudowne? Za
każdym razem, kiedy zostajesz podniesiony na duchu i pocieszony, kiedy
dostrzegasz Boże prowadzenie, czy pojawia się w tobie przekonanie o
grzechu, oznacza to, że Bóg jest obecny. On jest z tobą, bądź więc uważny
i czcij Jego obecność, reagując na nią. Być może zawsze zastanawiałeś się,
co to znaczy „żyć z Bogiem”. Teraz już wiesz.
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MIŁOŚĆ DO LUDZI, KTÓRYCH NIE LUBISZ
„Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi”.
List do Efezjan 1,5

W

Biblii Bóg nakazuje kochać się nawzajem. Co ciekawe, nie nakazuje nam się lubić. I to dobrze, ponieważ możesz kogoś kochać i nie
lubić w nim pewnych rzeczy. Apostoł Paweł pisze: „Jesteśmy Jego dziełem” (Ef 2,10). Słowo „dzieło” pochodzi od greckiego słowa „poiéma”, od
którego pochodzi wyraz „poezja”. A poezja to coś różnorodnego, nieszablonowego, występującego w wielu formach. Dlatego w Biblii czytamy, że
Bóg działa przez różnych ludzi na różne sposoby (zob. 1Kor 12,6). Wykorzystuje różnych ludzi, w tym tych, których być może nie lubimy lub nie
chcemy z nimi pracować. „Każdemu z nas dany jest duchowy dar” (1Kor
12,7), a od nas zależy, czy go odkryjemy i rozwiniemy. „Chrystus dał te
dary, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania” (Ef 4,12). Ciekawe jest też słowo „przygotować”. W oryginale greckim pochodzi od terminu medycznego. Lekarze używali go do opisywania procesu nastawiania
złamanej kości. Zatrzymaj się dzisiaj i rozejrzyj dokoła. Czy widziałeś
kiedyś tak wiele złamanych serc, rozbitych domów, złamanych marzeń?
Jeśli jednak my, którzy twierdzimy, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa, dobrze wykonamy swoją pracę, oni znajdą pomoc i uzdrowienie.
Bóg używa nas, abyśmy sobie służyli, kochali się, szanowali i dźwigali
nawzajem swoje ciężary. Bo tak naprawdę, Kościół jest Bożym centrum
leczenia tego, co nam dolega. Jeśli będziesz o tym pamiętać, pomoże ci to
kochać i dogadywać się z ludźmi, których niekoniecznie lubisz.
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ODRZUĆ SWOJE LĘKI
„Doskonała miłość usuwa bojaźń”.
1 List Jana 4,18

Z

dziwiłbyś się, jak wiele osób – nawet tych odnoszących sukcesy –
każdego dnia zmaga się z nieujawnionymi lękami. Może jesteś jednym z nich. W Biblii czytamy: „Bóg nie dał nam ducha lęku, lecz mocy,
miłości i trzeźwego myślenia” (2Tm 1,7).
Skoro nasze lęki nie pochodzą od Boga, to skąd się biorą? Lęk ma różne
źródła. Są to (1) pewne zaprogramowane w tobie sposoby reakcji z okresu
dorastania, (2) przedawkowanie codziennych informacji, z których 99%
jest negatywnych, (3) szatan.
Twoje lęki nie pochodzą od Boga. Rozpoznanie prawdziwego źródła swoich lęków jest pierwszym krokiem do ich przezwyciężenia. Bóg dał ci potężną broń, dzięki której możesz je pokonać: „Doskonała miłość usuwa
strach”. Powiesz: „Tak, może gdybym bardziej kochał Boga, nie bałbym
się tak bardzo”. Nie, to jakbyś stawiał wóz przed koniem. Bez względu na
to, jak bardzo się starasz, nigdy nie będziesz w stanie kochać Boga w doskonały sposób. Jest tylko jedna „doskonała miłość” i jest nią Boża miłość
do ciebie. To miłość bezwarunkowa, wykupiona i zapłacona przez Jezusa
Chrystusa, kiedy umarł za ciebie na krzyżu. Doznanie objawienia niezasłużonej, niezapracowanej miłości, łaski i przychylności Bożej wobec
ciebie umożliwi ci przepędzenie strachu, niepokoju, wątpliwości, poczucia winy, potępienia i zmartwień. Boża miłość do ciebie nie jest oparta
na twoich osiągnięciach, ale na Chrystusie. Ufając działaniu Chrystusa
zamiast swojemu, jesteś „obdarowany w Umiłowanym” (Ef 1,6). A kiedy
masz tego pewność, wiesz, że masz również moc przepędzenia swoich
lęków.
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NIE UMNIEJSZAJ SWOJEGO DARU
„Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele
więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy”.
List do Efezjan 3,20

N

astępnym razem, gdy zobaczysz wielki dąb, przypomnij sobie, że zaczynał jako mały żołądź. To, co masz dzisiaj do zaoferowania, może
wydawać się małe, ale kiedy Bóg to pobłogosławi, wspaniale się rozwinie.
W 1912 roku dr Russell Conwell, pastor Grace Baptist Church w Filadelfii,
opowiedział uczennicy szkółki niedzielnej, Hattie May Wiatt, o ciasnocie w budynku kościoła. Dodał, że chciałby mieć budynek wystarczająco
duży, aby wszyscy mogli uczestniczyć w nabożeństwie. Kiedy Hattie May
zachorowała i zmarła, Conwell został poproszony o wygłoszenie kazania
na jej pogrzebie. Matka dziewczynki opowiedziała mu wtedy, że Hattie
May odkładała pieniądze na budowę większego kościoła i przekazała
sakiewkę Hattie zawierającą 57 centów. Conwell wymienił je na 57 pojedynczych monet, które wystawił na aukcji. Za uzyskane pieniądze zakupiono pobliski dom na dziecięce skrzydło kościoła. Wielu ludzi zainspirowanych historią Hattie wpłacało pieniądze na ten cel, a z jej 57 centów
ostatecznie powstały nowy kościół, uniwersytet i szpital.
Być może czujesz, że twoje dary, czas, talenty i wysiłki są zbyt małe, aby
coś zmienić. Kiedy jednak oddajesz je całkowicie Bogu i prosisz Go o błogosławieństwo, odkryjesz, że jest On zarówno wielkim matematykiem,
jak i wielkim pomnożycielem. On może wziąć twoje słowa, twoje wysiłki
i twoje zasoby i pomnożyć je ponad wszystko, co możesz sobie wyobrazić.
„Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele
więcej ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy” (w. 20).
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BÓG CIĘ STRZEŻE
„Twoja opieka strzegła mojego ducha”.
Księga Joba 10,12

Ż

adne lekarstwo na ból z przeszłości nie jest lepsze niż dzisiejsze pragnienie. Kiedy oczekiwanie na coś ekscytującego jest wystarczająco
silne, może wymazać przeszłe cierpienia, umożliwiając ci powstanie z
nową energią i celem. Gdybyś zapytał kobietę, która doświadczyła bólu
porodowego, czy było warto, najpewniej zapewniłaby cię, że zrobiłaby to
ponownie, by doświadczyć radości tulenia maleństwa w swoich ramionach. Być może doświadczyłeś tragedii, przez co przyszłość ci zobojętniała lub twoje serce zostało złamane. Być może próbowałeś to racjonalizować, wmawiając sobie, że dopóki będziesz to ignorował, nie będzie
bolało. Strach przed ponownym zranieniem jest bardzo realny – poparzone dziecko boi się ognia – ale nie możesz przeżyć reszty życia w strachu.
Hiob stracił zdrowie, bogactwo i dzieci w ciągu jednego dnia. Jak przez to
przeszedł? Powiedział: „Twoja opieka strzegła mojego ducha”.

Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Tak kończy się historia Hioba: „Pan dwukrotnie pomnożył wszystko, co Job posiadał” (Hi 42,10). Bóg
może zrobić to samo dla ciebie. Nie trać ducha – On ma dla ciebie lepszą
przyszłość: „Jeżeli dobrze przygotujesz swe serce i wyciągniesz do Niego dłonie, jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich
namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony. Wtedy też zapomnisz o udręce i będziesz ją wspominał jak wody, które przepłynęły”
(Hi 11,13-16).
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PRZYJMIJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE ŻYCIE
„Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania”.
Księga Przysłów 10,8

J

eśli chcesz doświadczać Bożego błogosławieństwa, przestań szukać
wymówek i weź odpowiedzialność za swoje życie. W Biblii czytamy:
„Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, lecz gadatliwy głupiec
upadnie”. Umiejętność przyjęcia odpowiedzialności to cecha charakteru i dojrzałości. Co ważniejsze, Bóg nie może cię odnowić, dopóki nie
uznasz swego grzechu i się od niego nie odwrócisz. Nigdzie w Piśmie
Bóg nie usprawiedliwia naszego grzechu z powodu czyjegoś zachowania.
Czytamy, że Pan „odpłaci każdemu według jego czynu” (Prz 24,12). Kiedy
ciągle obwiniasz innych ludzi, nigdy nie dotrzesz do miejsca, gdzie zaczyna się prawdziwa zmiana! Pewien ceniony doradca napisał: „Obwinianie
innych to strata czasu. Niezależnie od tego, ile winy w kimś znajdziesz,
to niczego nie zmieni. W poszukiwaniu powodów wyjaśniających twoje nieszczęście lub frustrację, odwróci jedynie uwagę od ciebie. Możesz
sprawić, że ktoś inny poczuje się winny, ale nie uda ci się zmienić tego,
co czyni cię nieszczęśliwym”. Obwinianie innych to często tylko sposób
na uniknięcie prawdy o sobie. Jezus powiedział, że poznanie prawdy was
wyzwoli (zob. J 8,32). Na początku możesz poczuć się niekomfortowo, ale
to jedyna droga do wolności. Ukrywanie się przed prawdą nie sprawi,
że odejdzie. W rzeczywistości, dopóki nie zechcesz stawić czoła swoim
błędom, będziesz miał problemy. Czy naprawdę tak chcesz żyć? Nie? W
takim razie bądź szczery przed Bogiem i pozwól, by pomógł ci naprawić
wszystko to w twoim życiu, co jest nie w porządku.
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NAUCZ SIĘ WYZNACZAĆ GRANICE
„Stosuj się do zasad Pana w pracy dla Niego”.
2 List do Tymoteusza 2,5

C

zy tak bardzo pragniesz, aby inni cię lubili, że spełniasz każde ich żądanie? Nie jesteś w tym sam: dobrzy ludzie wypalają się każdego dnia,
ponieważ nie potrafią ustalić granic. A kiedy do tego dochodzi, trudno to
naprawić, ponieważ nikt z nas nie może łamać Bożych naturalnych praw
bez ponoszenia konsekwencji. Pewien nauczyciel biblijny tak pisze: „Kiedyś, gdy narzekałem na swój napięty plan zajęć, usłyszałem, jak Duch
Boży mówi: Ty ustalasz plan; jeśli ci się nie podoba, zrób coś z tym!”.
Apostoł Paweł powiedział Tymoteuszowi: „Stosuj się do zasad Pana w
pracy dla Niego, podobnie jak zapaśnik musi przestrzegać reguł, by go nie
zdyskwalifikowano” (w. 5). Nie każdy problem jest duchowy – niektóre
są fizyczne. Co więcej, nie możesz winić diabła za rzeczy, które są twoją
własną winą. Oburzamy się na ludzi, którzy wywierają na nas presję, ale
robimy to, co chcą, karmiąc naszą cichą złość. Naginamy się do czyjejś
woli, tym samym zwalniając się z wzięcia odpowiedzialności za własne
życie. Faktem jest, że wielu ludzi o dobrych intencjach jest zestresowanych i przygnębionych, bo nie potrafią odmówić. Zapominają, że Jezus
jest ich wzorem, a On pielęgnował regularne chwile odpoczynku i odnowy. Jak możesz sobie pomóc? (1) Oddaj swoje życie pod kierownictwo
Ducha Świętego, (2) ucz się stawiania rzeczy najważniejszych na pierwszym miejscu, (3) uświadom sobie, że również masz swoje potrzeby i (4)
nie oczekuj, że wszyscy zrozumieją, kiedy zaczniesz wyznaczać granice.
W Biblii czytamy: „Przyjaciel zawsze miłuje” (Prz 17,17), nie tylko wtedy,
gdy spełniasz jego życzenia. Aby więc wypełnić wolę Bożą dla swojego
życia, musisz nauczyć się wyznaczać granice.
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JAKIE DZIEDZICT WO POZOSTAWISZ? (1)
„Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom”.
Księga Przysłów 13,22

E

kspert ds. przywództwa, dr John Maxwell, pisze: „18 grudnia 1998 r.
doznałem poważnego zawału serca. Tej nocy, kiedy leżałem na podłodze, czekając na karetkę, myślałem o dwóch rzeczach: byłem za młody,
by umrzeć i nie zrealizowałem jeszcze niektórych celów (...). Jednym z
korzystnych rezultatów mojego doświadczenia z zawałem serca było to,
że zadałem sobie pytanie, jakie będzie moje dziedzictwo. Dziedzictwo to
coś, co zostawiamy po sobie następnemu pokoleniu. Może to być majątek,
który oddajemy w ręce innych. Mogą to być wartości, którymi żyliśmy, a
które wykraczają poza nasze życie. Mogą to być również osoby, na które
mieliśmy wpływ i których życie stało się lepsze dzięki poznaniu nas”.
Zawsze staraj się pamiętać o dwóch rzeczach. (1) Dzień dzisiejszy jest
tym, co masz. Na pewnym nagrobku wyryto słowa: „Spodziewałem się
tego, ale jeszcze nie teraz!”. Wszyscy mamy nadzieję na długie życie, ale
nikt z nas nie wie, czy zobaczymy jutro. „Nie chwal się dniem jutrzejszym,
skoro nie wiesz, co stanie się dziś” (Prz 27,1). (2) Zostawisz spuściznę. „Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika
jest zachowany dla sprawiedliwego”. Zauważ, że dobry mężczyzna lub kobieta może zostawić dziedzictwo, które pobłogosławi następne dwa pokolenia. Skoncentruj się więc na byciu dobrym i czynieniu dobra, i regularnie zadawaj sobie pytanie, jak chcesz być zapamiętany przez bliskich?
Czy kiedy skończy się twój czas tutaj, czy nadal będziesz zachęceniem dla
innych do tego, co dobre i do życia dla Boga?
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JAKIE DZIEDZICT WO POZOSTAWISZ? (2)
„Ty, Boże, dałeś mi dziedzictwo”.
Psalm 61,5

H

istoria opowiada o hipochondryku, na którego nagrobku widniał napis: „Teraz może wreszcie uwierzysz, że byłem chory”. Ale poważnie... Co twój nagrobek powiedziałby o tobie? Henry David Thoreau w
książce „Walden, czyli życie w lesie” wyraził obawę, że kiedy nadejdzie
czas śmierci, może odkryć, że nigdy w pełni nie żył. Jeśli chodzi o twoje
dziedzictwo, oto dwie rzeczy, o których musisz pamiętać. (1) Nikt nie zatroszczy się o twoje dziedzictwo lepiej niż ty, zatem świadomie decyduj
o tym, co chcesz po sobie zostawić. W ten sposób znacznie zwiększasz
szanse wywarcia wpływu na następne pokolenie. (2) Suma tego, jak żyjesz każdego dnia, staje się twoją spuścizną. Policz wszystkie swoje działania w przeciągu wielu lat, a zobaczysz, jak twoje dziedzictwo zaczyna
nabierać kształtu. W „Inspiracjach i ideałach” Grenville Kleiser pisze:
„Twoje życie jest jak książka. Strona tytułowa to twoje imię. Przedmowa jest przedstawieniem się światu. Strony są codzienną kroniką twoich
wysiłków, prób, przyjemności, zniechęceń, ambicji i osiągnięć (...). Dzień
po dniu twoje myśli i czyny są wpisywane jako dowód twojego sukcesu
lub porażki (...). Godzina po godzinie powstaje zapis, który pozostanie po
wsze czasy. Pewnego dnia będzie musiało zostać napisane słowo: koniec.
Niech inni powiedzą o twojej księdze, że jest to zapis szlachetnego celu,
hojnej służby i dobrze wykonanej pracy”. Większość z nas nie ma możliwości wyboru, kiedy i jak umrze, ale wszyscy możemy zdecydować, jak
chcemy żyć. I to jest nasze dziedzictwo.
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JAKIE DZIEDZICT WO POZOSTAWISZ? (3)
„Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławieństwem,
lecz imię bezbożnych pójdzie w zapomnienie”.
Księga Przysłów 10,7

W

ynalazca Charles F. Kettering powiedział kiedyś: „Najwspanialszą
rzeczą, jaką może zrobić to pokolenie, jest położenie kilku kamieni
milowych dla następnego pokolenia”. Na krótką metę inni, wspominając twoje imię, mogą z podziwem mówić o tym, co osiągnąłeś i zdobyłeś. Długofalowo jednak najlepiej zapamiętają to, co zrobiłeś dla innych.
Dlatego w Biblii czytamy: „Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławieństwem, lecz imię bezbożnych pójdzie w zapomnienie”.
Jeśli chcesz być błogosławieństwem dla innych: (1) troszcz się o ludzi i
okazuj im to, oraz (2) doceń, jak wielki wpływ może mieć dobre dziedzictwo. Pedagogowi D. Eltonowi Truebloodowi przypisuje się słowa: „Zaczynamy odkrywać sens ludzkiego życia, kiedy sadzimy drzewa, które dadzą
cień, choć doskonale wiemy, że nigdy pod nimi nie usiądziemy”. Wielki
mówca Henry Ward Beecher powiedział: „Powinniśmy tak żyć i pracować w swoim czasie, aby to, co dostaliśmy jako ziarno, kolejne pokolenie
otrzymało jako kwiat, a to, co przyszło do nas jako kwiat, trafiło do nich
jako owoc. To wyraża prawdziwego ducha miłości do ludzkości”. Więc jakie będzie twoje dziedzictwo? Co musisz przestać robić, zacząć robić lub
robić więcej, aby stało się to rzeczywistością? Nigdy nie jest za wcześnie,
aby zacząć myśleć o tym, co chcesz, aby twoje życie znaczyło po śmierci.
Podobnie jak dopisek PS na dole listu, twoje dziedzictwo mówi tym, którzy idą za tobą: „O to chodziło w moim życiu!”.
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SIEJ NA PRZYSZŁOŚĆ
„Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie”.
Ewangelia Mateusza 6,32

J

ezus udzielił tej rady grupie ludzi, którzy niepokoili się o swoje finanse: „Nie martwcie się o nic (...), wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (...) a to wszystko będzie wam dodane” (w. 31-33). Będzie to czynił z dnia na dzień, jeśli żyjesz dla Niego, a sprawy królestwa
Bożego uczynisz swoją główną troską. Czego bardziej się boisz? Że zabraknie ci pieniędzy, czy że zabraknie ci Bożego błogosławieństwa? Jeśli
strach przed utraceniem zaangażowania Boga w twoje finanse przezwycięża lęk przed niedostatkiem, inwestujesz w coś, co nie może zawieść
– w Królestwo Boże. Będziesz hojnie siać, w wyniku czego doświadczysz
pokoju, którego nie da się racjonalnie wytłumaczyć oraz radości, która
pochodzi ze świadomości, że sam Bóg jest twoim wsparciem, bankierem
i błogosławiącym. Biblia zachęca cię do tego, by „złożyć na Niego całą
swoją troskę, bo On się o ciebie troszczy” (1P 5,7). Nikt z nas nie uniknie
niepewności finansowej. Jak pisze jeden z duchownych: „Kiedy pojawi
się nieoczekiwane, będzie to miało na nas wpływ. Odbije się na naszym
kapitale i prawdopodobnie na naszych dochodach”. W takich chwilach
tęsknimy za zapewnieniem, że nie jesteśmy sami. Chcemy mieć pewność, że kiedy złożymy finansowe troski na naszego niebiańskiego Ojca,
w rzeczywistości On się o nas dobrze zatroszczy. Paradoksalnie, finansowy pokój umysłu nie przychodzi z nagromadzenia i uciułania sobie majątku, ale z dawania, gdy wydaje się to nie mieć sensu. To twoja gotowość,
by dawać, gwarantuje Bożą obietnicę, że obdaruje cię, kiedy będziesz tego
potrzebować, dlatego kiedy tylko możesz, siej hojnie, bo to jest Boże polecenie.
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PRZEKROCZENIE GRANICY „A CO, JEŚLI...”
„Bogaci we wszystko, będziecie mogli celować w hojności”.
2 List do Koryntian 9,11

P

astor Andy Stanley pisze: „W miarę, jak rozwija się twoja relacja z Bogiem, od czasu do czasu On będzie sprawdzał, jak mocno trzymasz
swój portfel. To kwestia wiary (...), co jakiś czas Bóg będzie zachęcał cię
do wyjścia ze strefy komfortu w dziedzinie szczodrości. A jeśli naprawdę
chcesz, aby Bóg kontrolował twoje finanse, będziesz szedł za Jego głosem.
Będziesz musiał przekroczyć swoje granice. Musisz chcieć iść tam, gdzie
nie będziesz mógł już polegać na własnych zapasach finansowych, ale
tylko na samym Panu jako twoim Zaopatrzycielu. Nie mówię tu o nieodpowiedzialnym zarządzaniu pieniędzmi. Mówię o postawie, w której głos
Boga jest głośniejszy niż wkodowana ścieżka dźwiękowa „a co, jeśli...”.
Możesz myśleć o tej granicy jako o pewnej granicy. Będziesz wiedział, że
się do niej zbliżasz, gdy chęć bycia hojnym spotka się z myślami typu: a
co, jeśli zmienią się stopy procentowe albo jeśli inflacja wzrośnie? Ta granica jest inna dla każdego (...). I choć czasem może cię to przerażać, Bóg
daje nam ziarno finansowe w jednym celu: siania. Jeśli nie otworzymy
dłoni i nie pozwolimy ziarnu polecieć, nigdy nie dowiemy się, jaki owoc
Bóg mógłby z niego przynieść”. Oto biblijna zasada, której zawsze możesz
być pewien: „Kto hojnie sieje, hojnie też żąć będzie” (2Kor 9,6). Kiedy zrobisz ten krok wiary i przekroczysz granicę „a co, jeśli...”, Bóg obiecuje: „Będziesz ubogacony we wszystko, abyś mógł być hojny przy każdej okazji”
(w. 11). Śmiało: zacznij siać i obserwuj, co się stanie.
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RÓB TO, DO CZEGO BÓG CIĘ POWOŁAŁ
„Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi”.
Ewangelia Jana 17,4

B

racia Józefa wzgardzili jego snem i wrzucili go do dołu. Rodzina Jezusa nie rozumiała Jego powołania; w pewnym momencie jej członkowie naprawdę myśleli, że jest szalony. Jednak kiedy doszedł do kresu
swego życia, mógł powiedzieć: „Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to,
że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania”. Jeśli czekasz,
aż wszyscy cię zrozumieją i zgodzą się z tobą, nigdy nie zrobisz tego, do
czego Bóg cię powołał. W drugiej połowie XIX wieku, podczas konferencji organizowanej przez metodystów, wstał jeden z liderów i podzielił się
swoją wizją zarówno dla Kościoła, jak i dla całego społeczeństwa. Powiedział swoim kolegom księżom, że wierzy, iż pewnego dnia ludzie będą latać z miejsca na miejsce zamiast podróżować konno. Dla wielu słuchaczy
ta wizja była zbyt dziwaczna. Biskup Wright wstał i gwałtownie zaprotestował: „Herezja! Lot jest zarezerwowany dla aniołów!”. Dodał, że gdyby
Bóg chciał, by człowiek latał, obdarzyłby go skrzydłami. Najwyraźniej
biskup nie był w stanie wyobrazić sobie tego, co przepowiedział mówca.
Kiedy skończył swoje oświadczenie, zebrał swoich dwóch synów, Orville’a i Wilbura, i opuścił salę. Zgadza się – jego synami byli słynni Orville
i Wilbur Wright! Kilkanaście lat później, 17 grudnia 1903, zrobili to, co
ich ojciec uznał za niemożliwe: dokonali pierwszego lotu w przestworza.
Musisz coś wiedzieć: wiele osób woli komfort przeszłości od ryzyka związanego z przyszłością. Jeśli potrzebujesz wsparcia i aprobaty z ich strony,
nigdy nie zrobisz tego, do czego Bóg cię powołał.
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BĄDŹ TYM, KIM BÓG CIĘ ST WORZYŁ!
„Z łaski Boga jestem tym, czym jestem”.
1 List do Koryntian 15,10

C

zy słyszałeś historię o kobiecie, która miała atak serca i została przewieziona do szpitala? Na stole operacyjnym przeżyła śmierć kliniczną, podczas której zobaczyła Boga i zapytała Go, czy jej życie się skończyło.
„Nie” – odpowiedział Bóg – „masz jeszcze czterdzieści trzy lata, dwa miesiące i osiem dni życia”. Kobieta była tak przejęta, że postanowiła zostać
w szpitalu i poddać się liftingowi twarzy, liposukcji, plastyce brzucha. Zaprosiła nawet stylistkę i zmieniła kolor włosów, dochodząc do wniosku,
że skoro zostało jej tak dużo czasu, powinna go jak najlepiej wykorzystać.
Jednak po wypisaniu ze szpitala, przechodząc przez jezdnię, została potrącona przez pędzącą karetkę. Stając ponownie przed Bogiem wypaliła
ze złością: „Myślałam, że powiedziałeś, że zostało mi ponad czterdzieści
lat”. Na co Bóg odpowiedział: „Przepraszam, nie rozpoznałem cię”. Ale poważnie... Bóg pomoże ci stać się najlepszą osobą, jaką możesz być, ale nie
pomoże ci stać się kimś, kim nigdy nie chciał, abyś był. Zaakceptuj zatem
siebie, kochaj siebie i ciesz się byciem swoją najlepszą wersją. Angielski
teolog Julius Hare powiedział: „Bądź tym, kim jesteś. To pierwszy krok
w kierunku stania się lepszym niż jesteś”. Przeciwieństwem odwagi nie
jest strach, to konformizm. I nic nie jest bardziej wyczerpujące i frustrujące niż udawanie kogoś, kim nie jesteś. Dzisiaj bądź więc tym, kim Bóg
cię stworzył! Wstań i powiedz to z apostołem Pawłem: „Dzięki łasce Bożej jestem tym, czym jestem”.
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UTRZYMANIE EKSCY TACJI PRZY ŻYCIU
„Ten, kto ma żonę, troszczy się (...), jak dogodzić żonie (...) mężatka chce
dogodzić mężowi”.
1 List do Koryntian 7,33-34

D

oktor James Dobson pisze: „Która z poniższych par jest bardziej
skłonna do odczuwania większego fizycznego pociągu w małżeństwie? Para, która spędza razem każdą godzinę i skupia się prawie wyłącznie na sobie, czy para, która ma różne zainteresowania, by po pewnym czasie niezależności ponownie zbliżyć się do siebie? Zaskakujące
jest, że chodzi o tę drugą parę. Według badaczy behawioralnych najzdrowsze małżeństwa i te o najwyższym napięciu seksualnym to te, które oddychają – związki, które przechodzą od chwil bliskości i czułości,
do chwilowego oddalenia się od siebie, by następnie wrócić do siebie na
nowo. Dlatego nie zawsze jest korzystne, aby mąż i żona pracowali razem
czy koncentrowali się wyłącznie na sobie, zaniedbując przyjaciół. Różnorodność zainteresowań i niezależne pola działania przeciwdziałają wypaleniu się związku. Małżeństwo to przecież maraton, a nie sprint. Mężowie i żony muszą utrzymywać regenerujący się system, który utrzyma
ogień miłości przez całe życie. Kultywowanie zdrowego zainteresowania
wieloma rzeczami to duży krok w tym kierunku”. Jak to zrobić? (1) Być
razem bez nadmiernego przytłaczania się nawzajem. (2) Poczuć się tak
bezpiecznym w swojej miłości, żeby sobie ufać.(3) Uznać, że nie jesteś w
stanie zapewnić swojemu współmałżonkowi pewnych składowych, których potrzebuje, by inwestować w swój rozwój osobisty – i nie mieć mu
tego za złe..
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WYJDŹ POZA „RYMS”
„Biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu”.
List do Hebrajczyków 12,1

H

istoria opowiada o podróżniku, który – gdy spotkał na swej drodze
guru – zadał mu pytanie, która droga prowadzi do sukcesu. Brodaty
mędrzec nie odezwał się, zamiast tego wskazał miejsce w oddali. Mężczyzna, zachwycony perspektywą szybkiego i łatwego sukcesu, rzucił się
we właściwym kierunku. Ryms! Upadł i utykając, posiniaczony i oszołomiony zawrócił. Zakładając, że musiał źle zinterpretować wskazówkę, powtórzył swoje pytanie i znów filozof w milczeniu wskazał w tym samym
kierunku. Podróżnik ruszył ponownie. Tym razem ryms był ogłuszający.
Czołgając się z powrotem zakrwawiony, załamany i zirytowany, krzyknął
do guru: „Zapytałem cię, gdzie leży sukces! Poszedłem w kierunku, który
wskazałeś i co? Leżę cały posiniaczony! Koniec z tym wskazywaniem –
mów!”. Dopiero wtedy mędrzec przemówił: „Sukces leży w tym kierunku. Niedaleko za... ryms”. Faktem jest, że wszyscy na własnej skórze poznaliśmy, czym jest „ryms”. Nie da się go uniknąć. Ale to, co robimy po
„ryms”, ma znaczenie, a wytrwałość zawsze wygrywa. W Biblii czytamy:
„Biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu”. Mistrzowi wyścigów Rickowi Mearsowi przypisuje się powiedzenie: „Aby ukończyć jako
pierwszy, musisz najpierw ukończyć”. Więc jeśli upadłeś, podnieś się i
idź dalej. Amerykański pedagog Hamilton Holt powiedział: „Nic wartościowego nie przychodzi łatwo. Połowa wysiłku nie daje połowicznych
rezultatów. Nie daje żadnych rezultatów. Praca, nieustająca i ciężka praca
to jedyny sposób na osiągnięcie trwałych rezultatów”. Tak więc słowo dla
ciebie na dzisiaj brzmi: wytrwaj, a wygrasz.
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NIE MART W SIĘ: BÓG JEST WIERNY
„Pan jest wierny. On was utwierdzi i strzec będzie od złego”.
2 List do Tesaloniczan 3,3

W

iększość naszych zmartwień można podsumować trzema słowami: „A co, jeśli...?”. A co, jeśli diagnoza będzie zła? A co, jeśli gospodarka się załamie? A co, jeśli mój współmałżonek odejdzie? A co, jeśli
stracę pracę? Lista jest nieskończona. „Strach pociąga za sobą udrękę” (1J
4,18), a skupiając się na swoich zmartwieniach zamiast na Bożej wierności, pozwalasz, by szatan cię dręczył. Ale nie musisz! Jezus mówi nam,
abyśmy „(...) nie ulegali trwodze, nie bali się” (J 14,27). Apostoł Paweł
ostrzegał: „Nie dawajcie diabłu przystępu [nie dawajcie mu sposobności]” (Ef 4,27 ), a Salomon stwierdził: „Dla tego, kto cierpi, każdy dzień jest
zły [z powodu niespokojnych myśli i złych przeczuć], ale kto ma pogodne
serce, ma ustawiczną ucztę [niezależnie od okoliczności]” (Prz 15,15). Jeśli
boisz się tego, co cię czeka, zatrzymaj się i spójrz wstecz na Bożą wierność. On Jest „(...) wierny. On też tego dokona [wypełni swoje powołanie
poprzez uświęcenie i zachowanie ciebie]” (1Tes 5,24). Jeśli więc dręczą cię
zmartwienia, oto kilka biblijnych obietnic, na których możesz się oprzeć.
„Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi (...), zgodnie ze wszystkim, co zapowiedział. Nie zawiodło ani jedno
Słowo spośród wszystkich Jego wspaniałych obietnic” (1Krl 8,56). Powiesz, że zawiodłeś Boga, więc czy naprawdę możesz oczekiwać, że On
mi pomoże? Tak, bo nawet „(...) jeśli my jesteśmy niewierni, on pozostaje
wierny” (2Tm 2,13). Zanim Bóg cię odkupił i uczynił swoim dzieckiem,
był świadomy wszystkich twoich wad, słabości i porażek. Mimo to Jego
Słowo nas zapewnia, że „Pan jest wierny. On was utwierdzi i strzec będzie od złego”. Tak więc słowo dla ciebie na dzisiaj brzmi: nie martw się,
Bóg jest wierny.
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WY TRWAJ
„Doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość”.
List Jakuba 1,3

W

ytrwałość podtrzymuje, gdy przyjaciele cię zawiodą, zniechęcenie
szepcze: „Poddaj się”, a zwątpienie mówi: „Nie da się tego zrobić”.
To twoja kotwica w życiowych burzach, twój kompas, gdy się zgubisz i
siła napędowa, która pomoże ci wspiąć się na kolejną górę. Apostoł Jakub
pisze: „Doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość”. Wytrwałość, która oznacza nieustawanie w tym, co robisz pomimo trudności,
rozwija twoją wiarę. Kiedy proces dobiegnie końca, Bóg zakończy próbę, jednak nie wcześniej. Tymczasem oprzyj się na trzech fragmentach
Pisma. (1) „Nie lękaj się, bo cię odkupiłem; Wezwałem cię po imieniu;
jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, a gdy
przez rzeki, nie zaleją cię” (Iz 43,1-2). (2) „Bóg jest wierny. On nie dopuści,
aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam
wyjście, abyście mogli ją znieść” (1Kor 10,13). (3) „Jesteśmy wierni Panu
bez względu na to, czy nas chwalą lub nami gardzą, czy nas krytykują,
czy też potępiają. Jesteśmy uczciwi, choć nazywają nas kłamcami. Świat
nas ignoruje, ale Bóg nas zna (...), spadają na nas ciosy, ale nie umieramy.
Smutek ściska nam serce, lecz jednocześnie doznajemy Bożej radości. Jesteśmy biedni, a rozdajemy kosztowne duchowo dary. Niczego nie posiadamy, a jednak korzystamy ze wszystkiego” (2Kor 6,1-10 Message). Zatem
wytrwaj! Ostatecznie okaże się, że było warto!

Z Bogiem na co dzień
Zacznij każdy dzień ze świeżą porcją
inspiracji i zachęcenia!

Wybierz z dostępnych serii rozważań
i każdego dnia korzystaj z głębokich
i poruszających treści.
Obecnie możesz skorzystać z:
- Każdy dzień
- Cuda Każdego Dnia
- Słowo na Dzisiaj
„Codzienne inspiracje
znajdziesz w sklepie:

www.codzienneinspiracje.pl
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ZAWSZE BĄDŹ SZCZERY
„Kto gromadzi skarby językiem kłamliwym (...), wpada w sidła śmierci”.
Księga Przysłów 21,6

P

ewien duchowny szedł ulicą, gdy zobaczył grupę chłopców stojących
wokół psa. „Co robicie?” – zapytał. Jeden z chłopców odpowiedział:
„Przybłąkał się. Każdy go chce, ale tylko jeden z nas może go zabrać do
domu. Więc zdecydowaliśmy, że zatrzyma go ten, który powie największe kłamstwo”. Duchowny zaoponował: „Nie powinniście urządzać
konkursu, który polega na kłamstwie!”. A następnie zrobił im kazanie,
począwszy od słów: „Kłamstwo to grzech”, a kończąc na: „Kiedy byłem
w waszym wieku, nigdy nie kłamałem”. Przez minutę panowała głucha
cisza. I gdy kapłan już zaczął myśleć, że właśnie coś dotarło do chłopaków, jeden z nich głęboko westchnął i powiedział: „W porządku, dajcie
psa kaznodziei!”.

A teraz poważnie. Oto słabe strony kłamstwa. (1) Zawsze musisz pamiętać, co powiedziałeś, a twoja pamięć po prostu nie jest tak dobra, więc są
olbrzymie szanse, że zostaniesz zdemaskowany. (2) Musisz żyć ze sobą,
wiedząc, że skłamałeś i naruszyłeś swój moralny kręgosłup. To trudne. (3) Kiedy zdecydujesz się pomodlić, pierwszą rzeczą, która przyjdzie
ci do głowy, a ostatnią, o której chciałbyś rozmawiać z Bogiem, będzie
twoje kłamstwo. (4) Wbrew pozorom zakazany owoc nie jest słodki, tylko
kwaśny. „Śmierć i życie są w mocy języka, kto umie się nim posługiwać,
korzysta z jego owocu” (Prz 18,21). Będziesz musiał żyć ze smakiem tego
kłamstwa w ustach. Czy nie lepiej po prostu być szczerym?
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NIE PODDAWAJ SIĘ – IDŹ DO PRZODU!
„Ruszaj... dogonisz ich... i uratujesz wszystkich”.
1 Księga Samuela 30,8

K

iedy król Dawid ze swoją armią wrócił z wojny do domu, dowiedział
się, że Amalekici spalili ich domy, a rodziny uprowadzili. Król i jego
wojownicy wpadli w rozpacz. Płakali aż do utraty sił. Potem Bóg przemówił do króla i powiedział: „Ruszaj... dogonisz ich... i uratujesz wszystkich”.
I z Jego pomocą tak się stało! A zatem, niezależnie od tego, jak zła wydaje
się twoja sytuacja, nie poddawaj się. Płacz, jeśli musisz, a potem osusz
łzy i z Bożą mocą idź i odzyskaj to, co skradł ci wróg. Jeśli trzeba, po prostu posuwaj się małymi kroczkami, korzystając z Jego siły – nie swojej
własnej. Paweł pisał: „Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w Nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw” (Ga 6,9). Bóg
nie zrezygnuje z ciebie, więc ty nie rezygnuj z Niego! On obiecał w swoim
Słowie: „Gdy będziesz przechodził przez wody, Ja będę z tobą, a gdy przez
rzeki, nie zaleją cię... Gdy pójdziesz przez ogień nie spłoniesz i płomień
nie spali cię. Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem” (Iz 43,2-3).
Nie poddawaj się – idź do przodu! Zrezygnować nie jest trudno, ale by iść
dalej, potrzebna jest wiara. Kiedy swoją wiarą uczcisz Boga, On ją uhonoruje! A z Nim przy boku z każdej sytuacji wyjdziesz mocniejszy niż byłeś.
A zatem słowo dla ciebie na dziś brzmi: „Ruszaj... dogonisz ich... i uratujesz wszystkich”.
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BIT WA O ZMART WYCHWSTANIE
„A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wasza wiara! Nadal
ciążą na was grzechy!”
1 List do Koryntian 15,17

T

elewizja Fox News podała wiadomość, że jeden z profesorów na Florydzie kazał swoim uczniom napisać imię „Jezus” na kartce papieru,
a następnie położyć papier na podłodze i podeptać go. Nie zrobił tego tylko jeden uczeń! Nie zgodził się na to z miłości i lojalności wobec Jezusa,
nawet gdy grożono mu usunięciem ze szkoły. Można by zapytać, dlaczego
nauczyciel, nawet ateista, miałby zrobić coś takiego. Ponieważ czasami
walczymy z tym, czego się boimy. Nazywa się to życiem w zaprzeczeniu.
Pomyśl o tym: nienawiść i uraza zwykle kończą się w grobie, ponieważ
człowiek jest martwy i nie ma już nad tobą żadnej władzy. Dlaczego więc
niektórzy ludzie nadal nienawidzą Jezusa? Strach! W głębi duszy boją się,
że On żyje i że Jego wpływ na świat rośnie. A Jego wpływ będzie rósł!
„Ziemia będzie pełna poznania Pana, jak wód, które wypełniają morze”
(Iz 11,9). Historyczna prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa nie podlega dyskusji dla każdego uczciwego i otwartego umysłu. Ale największy
dowód Jego zmartwychwstania można zobaczyć w zmienionym życiu
ludzi. Apostoł Paweł pisze: „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z
martwych mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych
wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który
mieszka w was” (Rz 8,10-11). Autor piosenek Alfred Ackley ujął to w ten
sposób: „Pytasz mnie, skąd wiem, że On żyje? On żyje w moim sercu”.
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ODDAJ SIEBIE BOGU
„Niech grzech nie panuje już nad waszym ciałem”.
List do Rzymian 6,12

K

iedy ktoś mówi: „Nic nie poradzę, taki już jestem”, to ma rację, ale tylko częściowo. Naukowcy przebadali ponad setkę jednojajowych
bliźniąt, którzy zostali rozdzieleni po urodzeniu. Wychowywali się w
różnych kulturach, religiach i krajach. Porównując ich podobieństwa i
różnice stwierdzono, że aż 70% ich cech osobowości zostało odziedziczonych. Ich DNA miało wpływ na takie cechy jak kreatywność, rozsądek,
życzliwość, energię, długość życia, inteligencję, a nawet na radość życia.
Weźmy na przykład „bliźniaki Jim”, które były rozdzielone aż do trzydziestego dziewiątego roku życia. Obaj ożenili się z kobietami o imieniu Linda, byli właścicielami psów o imieniu Toy, cierpieli na bóle migrenowe,
byli nałogowymi palaczami, lubili piwo, jeździli Chevroletem i służyli w
policji. Ich cechy charakteru i poglądy były wierną kopią. Co oznaczają
te odkrycia? Czy jesteśmy marionetkami w ręku kogoś, kto pociąga za
sznurki, odgrywającymi z góry przewidziane role, bez udziału własnej
wolnej woli czy osobistych wyborów? Absolutnie nie! W odróżnieniu od
zwierząt mamy zdolność do racjonalnego myślenia i niezależnego działania. Nie musimy ulegać każdemu pragnieniu, na przykład seksualnemu, pomimo genetycznych przesłanek. Odziedziczone cechy mogą popychać nas w pewnych kierunkach, ale możemy zapanować nad naszymi
impulsami. Do tego potrzebne jest nowe narodzenie. Bóg daje ci nową
naturę i moc do przezwyciężenia tej starej. Paweł odnosi się do tego, pisząc: „Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie
podporządkowuje was swoim żądzom. Nie udostępniajcie mu też swoich
członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu, jako
ożywieni z martwych”(w. 12-13).
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ODNÓW SWOJĄ MIŁOŚĆ DO CHRYSTUSA
„Upamiętaj się i spełniaj uczynki takie, jak pierwej”.
Apokalipsa św. Jana 2,5

Z

wracając się do Kościoła w Efezie, Jezus powiedział: „Znam uczynki
twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych
(...), masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz
mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z
jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej” (w. 2-5). Przypomnij sobie początki swojego chrześcijańskiego życia.
Pamiętasz, jak bardzo byłeś podekscytowany, rozmawiając o Panu? Jak
każdego dnia spędzałeś czas na modlitwie, a Jego obecność dodawała ci
sił? Nigdy nie miałeś dość studiowania Jego Słowa, bo był to czas wypełniony świeżymi spostrzeżeniami, poruszającymi twoją duszę i zachęcającymi do pójścia głębiej. Nigdy nie przegapiłeś okazji, by porozmawiać z
innymi o Panu. Twoje życie z Nim było konsekwentne, satysfakcjonujące
i stało się twoim głównym celem. Co się więc takiego stało? Czy znalazłeś się w takim samym momencie życia, co efezjanie, do których mówił
Jezus? Jeśli tak, musisz wiedzieć, że Bóg nie zakłóci twojego napiętego
harmonogramu ani nie przyspieszy swojego tempa, aby cię dogonić. Nie,
to ty musisz zwolnić, aby zrównać swój krok z Nim. Nie da się wpasować
Boga w ramy twojego skomplikowanego życia; musisz zdecydować, czy
chcesz postawić Go na pierwszym miejscu swojego życia i tam Go zostawić. Być może dzisiaj Pan do ciebie kieruje swoje słowa: „Pomyśl o tym,
skąd spadłeś (...), a potem zawróć i rób to, co robiłeś na początku”.
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POKONYWANIE NAJTRUDNIEJSZEGO WROGA
– SAMEGO SIEBIE!
„Abyście wstępowali w Jego ślady”.
1 List Piotra 2,21

R

ichard C. Halverson, były kapelan Senatu Stanów Zjednoczonych, powiedział: „Chcesz zostać zwycięzcą? Rywalizuj ze sobą, a nie z kimś
innym (...). Wyprzedzenie rywala nie oznacza, że to twój najlepszy bieg.
Możesz wygrać i nadal nie wykorzystać swojego potencjału (...). Aby być
najlepszym, musisz konkurować ze sobą. To jest największa walka w życiu. Przegrany jest zwycięzcą – bez względu na to, ile poniósł strat – jeśli
pokonał samego siebie. Zwycięzca jest przegranym – niezależnie od liczby jego zwycięstw – jeśli przegra bitwę z samym sobą. Aleksander Wielki
podbił świat i przeklął swój brak samokontroli. Tryumf nad kimś może
w rzeczywistości być przyczyną niepowodzenia w pokonaniu samego
siebie. Zwycięstwo czyni człowieka dumnym, aroganckim, niezależnym,
bezmyślnym – a czasem okrutnym. Inaczej mówiąc, to nie to, co ci się
przydarzyło, ma znaczenie, ale to, jak sobie z tym radzisz. Ten, kto przestaje dojrzewać duchowo, ponieważ uważa, że zna lepiej Biblię niż inni
lub odnosi większe sukcesy w służbie, nadal jest daleki od tego, co zaplanował dla niego Chrystus”.
W porównaniu z innymi możesz wyglądać dobrze, jednak Bożym planem jest kształtowanie w tobie cech charakteru Chrystusa. „Wyznaczone wam przez Boga dzieło wymaga cierpienia. Przykładem niech będzie
dla was Chrystus, który musiał za was cierpieć. Idźcie Jego śladem. On
nigdy nie zgrzeszył, nie skłamał, nie odpłacał tym samym, gdy Go znieważano; gdy cierpiał, nie groził zemstą, ale wymierzanie sprawiedliwości
pozostawił Bogu, który zawsze sądzi sprawiedliwie” (w. 21-23).
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WALCZYSZ ZE ZMIANAMI?
„Zostajemy przemienieni (...) z chwały w chwałę,
tak jak to sprawia Duch Pana”.
2 List do Koryntian 3,18

M

ówi się, że koleina to po prostu grób bez ścianek bocznych. A jak już
raz w nią wpadniesz, trudno się z niej wydostać, zwłaszcza jeśli staje się całkiem wygodna. Nigdy jednak nie staniesz się tym, kim Bóg chce,
byś był ani tym, kim mógłbyś być, jeśli będziesz sprzeciwiał się zmianom
i upierał się, by pozostać takim, jakim jesteś.
Są dwa rodzaje zmian. (1) Zmiana, której musisz dokonać osobiście.
Astronauta James Irwin powiedział: „Możesz myśleć, że podróż na Księżyc to najbardziej naukowy projekt w historii, jednak nas po prostu wyrzucono w kierunku Księżyca. To my musieliśmy co dziesięć minut dostosowywać kurs, by ostatecznie wylądować zaledwie piętnaście metrów
od naszego celu, którego promień obejmował zasięg 800 kilometrów”. W
tej misji każda zmiana, nawet ta najmniejsza, była kluczem do sukcesu.
Spójrzmy prawdzie w oczy: nie lubimy zmian, więc się im opieramy lub
je odkładamy tak długo, jak to możliwe. Jednak ostatecznie to jedyna
rzecz, która przynosi wzrost. Biblia mówi: „Kto lekceważy karcenie, ten
doznaje ubóstwa i wstydu, ale kto zważa na karcenie, będzie szanowany”
(Prz 13,18). Mądrzy ludzie są gotowi zmienić zdanie, głupcy nigdy tego
nie robią.
(2) Zmiana, której może dokonać tylko Bóg. Jego celem jest rozwinięcie w
tobie cech charakteru Jezusa, a ponieważ nie możesz tego osiągnąć poprzez własny wysiłek, Jego Słowo mówi: „My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Duch Pana”.
Co doprowadza do zmiany? Codzienne poleganie na Bożej mocy.
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NIE SŁUCHAJ OSKARŻYCIELA
„Zrzucony został oskarżyciel”.
Apokalipsa św. Jana 12,10

G

ość, który pracował w biurze, uwielbiał żartować sobie z nowych pracowników. Podchodził do nich i szeptał: „Wiedzą, co zrobiłeś”, a
potem z uśmiechem odchodził. Z początku osoba wyglądała na zdezorientowaną. Potem zaczynała się niepokoić i zastanawiać: „Co ja takiego zrobiłem?”. Następnie zastanawiała się: „Kim oni są?”, „Co wiedzą?” i
„Co o mnie mówią?”. A ponieważ nawet najbardziej niewinne osoby mają
odruchową skłonność do maskowania się i asekuracji, nowy pracownik
cały dzień żył w poczuciu zagrożenia.
Dokładnie tak działa szatan! Rzuca oszczerstwa! Ale jest też dobra wiadomość: „Zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą
oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego” (w. 10-11). Istnieje niezawodna
strategia wyciszania głosu oskarżyciela. Na czym polega? Przypomnij
mu, że krew Jezusa Chrystusa oczyściła cię z wszelkiego grzechu. Tak jak
Jezus pokonał szatana na pustyni, za każdym razem możesz go pokonać,
stojąc na prawdzie Słowa Bożego. To nie Bóg sprawia, że czujesz się potępiony. On chce, żebyś wiedział, że jesteś kochany, w pełni zaakceptowany
i że przebaczono ci grzechy. Apostoł Paweł pisze: „Któż będzie oskarżał
wybranych Bożych? (...) Jezus Chrystus (...), który jest po prawicy Boga,
Ten przecież wstawia się za nami” (Rz 8,33-34). Więc przestań się biczować. Jezus przyszedł, aby cię zbawić i chce, byś wiedział, że kara za twój
grzech została zapłacona, a władza grzechu nad twoim życiem – złamana. Bóg widzi cię dzisiaj jako sprawiedliwego – i właśnie w ten sposób
powinieneś zacząć widzieć siebie (zob. 2 Kor 5,21).
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HARMONIA W DOMU (1)
„Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości”.
List do Efezjan 4,2

B

rak harmonii w domu sprawi, że wszystkie twoje sukcesy zawodowe
będą wydawać się puste. Za każdym razem, gdy łatwiej jest ci rozmawiać z osobami z zewnątrz niż z własną rodziną, coś się psuje i pilnie
wymaga naprawy. Bóg zaplanował, by rodzina była systemem wsparcia
i siatką bezpieczeństwa, która cię złapie, gdy upadniesz. Jego Słowo daje
nam receptę na stworzenie harmonii w domu: „Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością. Cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju” (w. 2-3). Zwróć
uwagę na cztery ważne słowa w tych wersetach: „pokora”, „łagodność”,
„cierpliwość” i „jedność”. Bez tych niezbędnych składników to nie zadziała! Więc zacznij modlić się za swoje dzieci, zamiast tylko ustalać zasady,
które tworzą dystans, jeśli nie potraficie rozmawiać ze sobą, patrząc sobie
w oczy. Nie zawsze będziecie się ze sobą zgadzać, ale możecie nauczyć
się cenić, kochać i szanować siebie nawzajem. Każda rodzina ma swoje
wzloty i upadki, a każde drzewo genealogiczne ma kilku dziwaków! Ale
jeśli uciekniesz, gdy sytuacja stanie się ciężka, przegapisz żniwa, które
mógłbyś zebrać, pozostając. Na przykład, dziecko, które niekoniecznie
zgadzało się z twoimi pomysłami, nie akceptowało twoich wartości czy
poślubiło osobę, której – według ciebie – nie powinno, po jakimś czasie będzie ci najbardziej wdzięczne. Tak, to denerwujące, ale na dłuższą
metę nic z tych rzeczy się nie liczy, ponieważ rodzina to inwestycja na
całe życie. Niektórzy z tych, którzy decydują się na rozwód, żałują, że nie
wytrzymali trochę dłużej i trochę bardziej nie kochali. Upewnij się, że
nie jesteś jednym z nich!
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HARMONIA W DOMU (2)
„Skłócone domy upadają”.
Ewangelia Łukasza 11,17

P

rzysłowie mówi, że „Niedaleko pada jabłko od jabłoni”, a Jakub z pewnością był tego dowodem. Pod koniec życia, kiedy powinien był przygotowywać się do pobłogosławienia swoich synów Symeona i Lewiego, powiedział: „Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny” (Rdz 49,7). Ich
zachowanie nie powinno jednak dziwić. Jakub kształtował je własnym
postępowaniem, oszukując swojego ojca (zob. Rdz 27) i potem teścia
(zob. Rdz 30). Zaś jego matka pomagała w oszustwie. Wzorce zachowania przekazywane są z pokolenia na pokolenie. „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości”
(Prz 22,6). Twoje dzieci dziedziczą więcej niż tylko wygląd zewnętrzny.
Nasiąkają wartościami, których ich uczyłeś i umiejętnością zarządzania
emocjami. Nie angażuj ich w swoje spory małżeńskie. W Biblii czytamy:
„Gniew mieszka w piersi głupców”(Koh 7,9), a dzieci są łatwym celem źle
skierowanej wściekłości. Nawet jeśli twoje wybuchy nie są skierowane
przeciwko nim, nadal odczuwają skutki. Choćby kiedy zwyzywany przez
swojego szefa w pracy, wracasz do domu jak rozjuszony niedźwiedź, sprawiając, że wszyscy wokół chodzą na palcach. Obniż poziom decybeli! Nie
pozwól, by twój gniew przeszedł w szał. Król Dawid jaśniał na polu bitwy, ale zmagał się na froncie domowym. Być może dlatego w jednym z
ostatnich psalmów czytamy: „Panie, przejmij, proszę, pieczę nad mymi
wargami, a gdy będzie trzeba, zamknij moje usta!” (Ps 141,3).
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HARMONIA W DOMU (3)
„Człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny,
lecz porywczy pomnaża swoją głupotę”.
Księga Przysłów 14,29

N

igdy nie powinieneś wybuchać gniewem na tych, których Bóg powierzył twojej opiece. Biblia mówi: „Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu” (Ef 4,26-27). Szatan o niczym innym nie marzy, niż dostać
się do twojego domu i zamienić go w piekło, a za każdym razem, gdy
wpadasz we wściekłość, oddajesz mu pola. Dlatego Pismo Święte mówi:
„Mądrze jest być cierpliwym, ale głupotą jest tracić panowanie nad sobą”.
Kluczem do radzenia sobie z gniewem jest znalezienie zdrowych sposobów na wyrażanie go, tak aby ostatecznie nie ranił bardziej niż pomaga.
Ważne jest, aby dzielić się swoimi uczuciami, ale zawsze musisz to robić
we właściwy sposób. Ostatecznie nie chodzi o to, kto ma rację, a kto się
myli ani kto może krzyczeć najgłośniej. Chodzi o znalezienie rozwiązania, które będzie najlepsze dla wszystkich. Musisz zrozumieć, że nikt nie
spełni wszystkich twoich oczekiwań w każdej chwili. Nie da się nawiązać długotrwałego, pełnego miłości związku bez uczenia się akceptowania ludzkich słabości. Więc zamiast rozwodzić się nad czyimiś niedociągnięciami, skup się na sile, jaką stanowicie jako rodzina. Neuropsycholog
kliniczny Paul Pearsall mówi: „Większość z nas oddałaby swoje życie za
członka rodziny, a jednak naszym codziennym życiem pokazujemy jakby rodzina była czymś, co się nam należy”. Naucz się kontrolować swój
temperament – twoja rodzina jest tego warta. W końcu, kto jeszcze kocha
cię bez względu na to, co robisz? Albo gdzie mógłbyś się udać, aby znaleźć
pociechę i siłę, którą niesie ze sobą taki system wsparcia?
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SEKRET PRZETRWANIA TRUDNYCH CZASÓW
„W porównaniu z bezcennym skarbem, jakim jest poznanie Chrystusa
Jezusa, mojego Pana, wszystko inne jest bez wartości”.
List do Filipian 3,8

S

ekret przetrwania trudnych czasów nie tkwi w tym, co wiesz, ale w
tym, kogo znasz. Powiesz: „W tej chwili mam więcej problemów niż
Hiob”. Cóż, kiedy Hiobowi zawalił się świat, powiedział: „On zna drogę,
którą postępuję; gdyby mnie wypróbował, wyszedłbym czysty jak złoto.
Moja noga trzymała się mocno jego śladu; jego drogą szedłem i z niej nie
zbaczałem. Od przykazań jego warg nie odstępowałem, zachowywałem
w sercu słowa pochodzące z Jego ust” (Hi 23,10-12). Życie apostoła Pawła
też nie było piknikiem: „Byłem często w niebezpieczeństwie na rzekach
(...), od zbójców (...), od rodaków (...), od pogan, w niebezpieczeństwach w
mieście (...), na pustyni, na morzu; w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie
i pragnieniu, często w postach, w zimie i nagości. Pomijając te sprawy
zewnętrzne, pozostaje codzienna troska o wszystkie zbory” (2 Kor 11,2628). Czytając tę listę, zadajemy sobie pytanie, jak on to przetrwał. Apostoł
Paweł znał sekret przetrwania ciężkich czasów. Co nim było? Pozwolił,
by kłopoty zbliżyły go do Pana: „Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam
upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniu, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słabym, wtedy
jestem mocny” (2 Kor 12,9-10). Czy chcesz tego, co mieli Hiob i Paweł?
Zatem zbliż się do Pana – oto sekret!
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T WOJA STARA I NOWA NATURA
„Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału”.
List do Galatów 5,17

W

Biblii czytamy: „Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a
Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co
chcecie” (w. 16-17). Brzmi znajomo?
Oto cztery wskazówki do wygrania codziennej bitwy między twoją starą
a nową naturą. (1) Bądź szczery. Przyznaj, że twoje ciało zawsze będzie
szukało satysfakcji w niewłaściwych rzeczach – i nigdy nie bierze dnia
wolnego. (2) Bądź pokorny. Przyznaj, że nie jesteś w stanie wygrać bitwy
bez pomocy Boga. Powierzając się Bogu, czerpiesz z Jego siły w pierwszych kluczowych momentach każdej próby, zaś twoja zdolność do robienia tego wzrośnie, gdy będziesz praktykować tę duchową dyscyplinę. Im
bardziej zbliżasz się do Boga, tym silniejszy stajesz się w obliczu pokus i
kłopotów. (3) Bądź zdyscyplinowany. To sprawa osobista – nikt inny nie
może tego za ciebie zrobić. Apostoł Paweł pisze: „Niechże więc nie panuje
grzech w śmiertelnym ciele waszym” (Rz 6,12). Nie zadziała, jeśli to ktoś
inny będzie miał cię powstrzymać! (4) Bądź czujny. Jako żołnierz, Dawid
powinien był to wiedzieć, ale szatan zaskoczył go nieprzygotowanego.
W rezultacie król popełnił cudzołóstwo z Batszebą, a następnie – aby to
ukryć – kazał zabić jej męża. Może myślisz, że tobie by się to nie przydarzyło. Apostoł Paweł, największy z apostołów, napisał: „Umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych,
sam nie był odrzucony” (1 Kor 9,27).
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MODLIT WA MOŻE ZMIENIĆ T WOJE ŻYCIE
„Przede wszystkim (...) modlitwy”.
1 List do Tymoteusza 2,1

M

odlitwa to po prostu komunikacja z Bogiem. A komunikować możemy się za pomocą słów lub niewerbalnie. Modlitwę możemy wyrazić nawet w piosence. Wiele psalmów to po prostu modlitwy z dołączoną melodią. Modlitwa łączy z Bogiem. Niezależnie od tego, czy jest to
wyznanie grzechu, uwielbienie Jego imienia, szukanie Jego woli, wstawianie się za przyjacielem czy prośba o własne potrzeby, twoja modlitwa
musi być skoncentrowana na Bogu, nie może być egocentryczna. Szczera
modlitwa wypływa z serca tęskniącego za tym, by Bóg objawił swoje pragnienia. Słuchanie i uważne oczekiwanie na niebiańskiego Ojca wymaga czasu, który musisz na to przeznaczyć. Modlitwa musi stać się twoim priorytetem. Apostoł Paweł poucza Tymoteusza: „Przede wszystkim
więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i
podziękowania za wszystkich ludzi” (w. 1). Zwróć uwagę na słowa „przede
wszystkim”. Zanim wstaniesz z łóżka, zanim weźmiesz prysznic, zanim
udasz się do pracy i przed pierwszym spotkaniem, módl się, módl się,
módl się! Każdego popołudnia o godzinie trzeciej Piotr i Jan szli do świątyni na modlitwę. W środku dnia przerywali swój plan dnia, aby zebrać
się w jednym celu: na modlitwę. Dlatego pamiętaj o modlitwie w ciągu
dnia, kiedy sprawy toczą się we własnym tempie i kierunku. Gdy widzisz,
że zmierzają w kierunku kryzysu, celowo zatrzymaj się, by się modlić.
Kiedy już od rana nic się nie układa, wycofaj się na kilka chwil samotności, aby szukać Bożej woli i prosić o Jego wskazówki. Kiedy psuje się twój
nastrój, zatrzymaj się, by poddać się leczącemu wpływowi modlitwy. Nie
czekaj – módl się natychmiast! Uczyń modlitwę swoim priorytetem we
wszystkim i zawsze. Jeśli to zrobisz, przekonasz się, że modlitwa zmieni
twoje życie na lepsze.
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MODLIT WA: UCZYŃ JĄ PROSTĄ I CZĘSTĄ
„W czasie swojej modlitwy...”
Ewangelia Mateusza 6,7

Z

nając naszą skłonność do komplikowania rzeczy, Jezus powiedział:
„W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się (...), wasz Ojciec zna
wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie” (w. 7-8). Jezus, zalecając, „byśmy się nie powtarzali”, uczy nas, że modlitwa nie musi być długa, głośna
ani żmudna. Zapewnia cię też, że: „Twój Ojciec wie, czego potrzebujesz,
zanim Go poprosisz”, zapraszając tym samym, abyś oparł się na biblijnej
obietnicy, która odpowiada twojej potrzebie. Charles Swindoll wykorzystuje czas w samochodzie na modlitwę i tak o tym pisze: „Często rozmawiam wtedy z Bogiem na głos. Czasem Mu śpiewam. Czasem modlę się w
myślach. Za każdym razem, gdy oddaję się modlitwie, zauważam, że skupiam się bardziej na Bogu niż na na moich osobistych zmaganiach. Zostaję uwolniony od zmartwień. Jestem w stanie zapomnieć o wszystkim,
co mnie dotyczy i całkowicie zatracić się w majestacie Jego obecności i
radości służby. Kiedy dojeżdżam do celu, jestem podekscytowany i gotowy, by robić to, co Mu sprawi przyjemność. Czuję się odświeżony i odprężony. Mój umysł jest skupiony. Moje serce przygotowane. Moje emocje są
jasne, a to, co mnie dręczyło, zanim wsiadłem do samochodu, już mnie
nie martwi. Wszystko to dzięki modlitwie. Chciałbym móc powiedzieć,
że codziennie wykorzystuję każdy dojazd na modlitwę, ale jak wielu ludzi, często o niej zapominam. Mój umysł wiruje od jednego problemu do
drugiego i zamiast się modlić, kręcę się w kółko. Czasami bywam tak niespokojny, że nie przychodzi mi do głowy, by przestać się martwić i zacząć
się modlić”. Modlitwa: uczyń ją prostą i częstą.
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MART WISZ SIĘ? POMÓDL SIĘ O TO!
„O nic się nie martwcie, ale w modlitwie mówcie Bogu o wszystkim”.
List do Filipian 4,6

J

eśli po modlitwie twoje emocje nadal są wzburzone – módl się dalej.
Praktykując częstą modlitwę, odkryjesz zdolność do bycia opanowanym i spokojnym. Czekając przed Panem, znajdziesz uwolnienie od uścisku strachu. W sytuacji, kiedy twój niepokój powraca, być może zaraz
po tym, jak powiedziałeś „Amen”, możesz mieć pokusę, by pomyśleć, że
modlitwa jest nieskuteczna albo ty w jakiś sposób zawiodłeś. Potraktuj
jednak uporczywy niepokój jako sygnał, że potrzebujesz więcej czasu z
Bogiem, by zrewidować wszystkie szczegóły twojego problemu, powiedzieć Mu, jak bardzo cię coś dręczy, a czasem nawet przyznać, że boisz
się, że On nie zajmie się tym wystarczająco szybko. Głęboka, uporczywa
troska o problem to nie to samo, co zmartwienie. Zmartwienie to wybieranie niepokoju zamiast oddania go całkowicie Bogu, więc jeśli często
się martwisz, módl się dużo. Módl się: „Panie, teraz Ty zajmij się tym
problemem. Przejmij kontrolę. Jeśli chcesz, abym coś sam w tej sprawie
zrobił, daj mi znać. Pozostawiając tę sprawę Tobie, uznaję ją za rozwiązaną”. W tym momencie zdyscyplinuj swój umysł, aby przestał się martwić
i szukać odpowiedzi ani nie próbował znaleźć rozwiązania. Rozwiązałeś
problem, oddając go Bogu, a teraz twoim głównym obowiązkiem jest czekanie na Jego prowadzenie. Kiedy On zechce, byś działał, dopilnuje, by
było to dla ciebie jasne. Podczas gdy będziesz czekał na Niego, On skieruje twoje myśli ku następnemu krokowi, który powinieneś zrobić. Jeśli ci
tego nie pokaże – nie rób nic więcej. On się wszystkim zajmie.
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RZĄDŹ ALBO BĘDZIESZ RZĄDZONYM
„Potem rzekł Bóg: (...) i niech panuje”.
Księga Rodzaju 1,26

K

iedy Bóg stworzył człowieka, powiedział coś interesującego: „(...)
niech panuje”. Inaczej mówiąc, obdarzył cię pełnym autorytetem do
kierowania swoim życiem. Służysz tu na ziemi jako Jego przedstawiciel,
aby dopilnować wypełnienia się Jego woli. Strzeż się jednak. Szatan będzie próbował zmusić cię do oddania mu swojej władzy lub będzie chciał
cię oszukać, abyś uwierzył, że nie masz żadnej mocy, a on ma wszystko. Może też namówić cię, byś rządził swoim życiem w oparciu o własne wypaczone osądy i zniekształcone poglądy. Dopiero gdy rządzisz z
mądrością, postępując zgodnie z przykazaniami Słowa Bożego, w pełni
zrealizujesz Jego plan dla twojego życia. Bóg panuje nad wszystkim, ale
przekazał ci panowanie w twojej sferze wpływów: „Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim” (Ps 115,16). Bóg daje ci siłę do
dokonywania właściwych wyborów i podejmowania decyzji oraz dostosowuje swoje reakcje do twoich działań. Czasem siedzimy bezczynnie,
czekając, aż Bóg zacznie działać, kiedy tak naprawdę to On czeka, abyśmy
wykonali ruch. Pewien pastor tak o tym napisał: „Bóg określił granice
własnej suwerenności, sferę, której nie pozwoli [ludziom] naruszyć (...),
[ale] jednocześnie dał nam pole do działania, pozostawiając sobie możliwość odpowiedniej reakcji”. Co to oznacza? Jeśli chcesz obficie zbierać
plony, musisz hojnie siać. Jeśli chcesz otrzymać przebaczenie, musisz
przebaczać innym. A jeśli chcesz chodzić w Jego błogosławieństwie, musisz chodzić w posłuszeństwie. Jesteś powołany do „królowania w życiu
przez (...) Jezusa Chrystusa” (Rz 5,17).
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ODPOWIADAJĄC NA WIELKIE PY TANIA (1)
„Oczekujemy (...) nowej ziemi”.
2 List Piotra 3,13

D

laczego istnieje cierpienie – czy nie jest to dowód, że nie ma kochającego Boga? Adam mógł wybrać: posłuszeństwo Bogu albo nieposłuszeństwo. Wybrał nieposłuszeństwo, a wtedy Bóg powiedział: „Przeklęta
niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej
po wszystkie dni życia swego!” (Rdz 3,17). Zwróć uwagę na słowa „w mozole”. Pomyśl, ile osób cierpi na raka, chorobę Alzheimera, stwardnienie
rozsiane, choroby serca, rozedmę płuc, chorobę Parkinsona i inne wyniszczające choroby. Czy to Bóg „tchnął” to wszystko w człowieka podczas
stworzenia? Wielu jednak używa problemu cierpienia jako pretekstu do
odrzucenia jakiejkolwiek myśli o Bogu, podczas gdy to właśnie Jego istnienie jest powodem, dla którego powinniśmy w Niego wierzyć. Na początku Bóg stworzył doskonałych ludzi, którzy żyli w doskonałym świecie bez cierpienia – było to niebo na ziemi. Kiedy grzech wszedł na świat,
razem z nim przyszły śmierć i udręka. Co więc możemy zrobić? „Wtedy
dopiero – zgodnie z Jego obietnicą – pojawią się tak wyczekiwane przez
nas Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia, w których już na zawsze zamieszka
Boża sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, czekając na te wydarzenia,
trwajmy w pokoju z Bogiem” (2 P 3,13-14). Cierpienie sięgnęło zenitu, gdy
Jezus zawołał z krzyża: „Wykonało się” (J 19,30), co znaczy „w pełni zapłacone”. Oznacza to, że kiedy przyjmiesz Jezusa jako swojego Zbawiciela
po śmierci pójdziesz do nieba i będziesz żyć na wspaniałej, odnowionej
ziemi bez grzechu i cierpienia. „ Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do ludzkiego serca nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy
Go miłują” (1 Kor 2,9). Jeśli nie jesteś pewien, czy to jest prawdą w twoim
życiu, jeszcze dziś zaufaj Jezusowi.
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ODPOWIADAJĄC NA WIELKIE PY TANIA (2)
„Może (...) nie zważasz na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?”.
Księga Rodzaju 2,4

C

zy kościół nie jest pełen hipokrytów? Słowo hipokryta (aktor) pochodzi od greckiego słowa „hipocrisis” oznaczającego udawanie. Hipokryzja to „głoszenie przekonań, uczuć lub cnót, których się nie posiada”.
Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa składa się z prawdziwych wierzących; hipokryci to „udawacze” zasiadający wśród ludu Bożego. Jezus miał
nawet takiego pośród swoich dwunastu uczniów – Judasza. Powiedzmy
sobie szczerze: ludzie odchodzą z Kościoła z powodu hipokryzji. W Kościele jest więcej aktorów niż w Hollywood. We współczesnym Kościele
szerzy się hipokryzja, ale bądź ostrożny, jeśli ją osądzasz. Widziałeś naklejkę na zderzak głoszącą: „Chrześcijanie nie są doskonali, po prostu im
przebaczono”? Zanim weźmiesz się za osądzanie ludzi, którzy popełniają
błędy i zmagają się ze słabościami, przeczytaj te słowa: „Nie ma przeto
usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz, albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty,
sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych,
którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz
tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego?
Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi?”
(w. 1-4). Nie martw się o hipokrytów w Kościele – Bóg rozdzieli „pszenicę”
od „kąkolu” (zob. Mt 13,30).
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ODPOWIADAJĄC NA WIELKIE PY TANIA (3)
„Całe Pismo przez Boga jest natchnione”.
2 List do Tymoteusza 3,16

J

ak możemy ufać Biblii, skoro pisali ją ludzie? Czy ty piszesz list, czy
twój długopis? Pióro to tylko narzędzie, którego używasz. W ten sam
sposób Bóg użył ludzi jako narzędzi do napisania swojego „listu” do ludzkości. Sir Isaac Newton z pełnym przekonaniem stwierdził: „Znajduję
więcej niepodważalnych znaków autentyczności w Biblii niż w jakiejkolwiek innej świeckiej historii”. Winston Churchill o Piśmie Świętym tak
powiedział: „Niech ludzie nauki wyjaśniają i badają wszystkie szczegóły
zapisów, które zachowały się dla nas sprzed wieków. Wszystko, co odkryją, jedynie umocni wielką prostotę i absolutną dokładność zapisanych
prawd, które do tej pory rozjaśniały ludzkie pielgrzymowanie”. Nie bez
powodu Abraham Lincoln przyznał: „Wierzę, że Biblia jest najlepszym
darem, jaki Bóg kiedykolwiek dał człowiekowi”. Zaś Josh McDowell,
chrześcijański apologeta, dowodzi: „Wyobraź sobie: 1500 lat, 60 pokoleń,
40 autorów, różne ścieżki życia, różne miejsca, różne czasy, różne nastroje, różne kontynenty, trzy języki, setki kontrowersyjnych tematów. Połączone razem tworzą jednak idealną harmonię, od początku do końca (...).
Nie ma innej książki w historii, która mogłaby się równać wyjątkowości
tej kompozycji”. Możesz zaufać swojej Biblii. Jej proroctwa się wypełniły,
jej obietnice zostały wypróbowane, a jej zasady życia naprawdę działają.
Czy wiesz, dlaczego napisano Biblię? Jan daje nam odpowiedź: „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że
macie życie wieczne” (1 J 5,13).
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ODPOWIADAJĄC NA WIELKIE PY TANIA (4)
„Chrystus – ten panujący ponad wszystkim i wysławiany na wieki Jedyny Bóg”.
List do Rzymian 9,5

N

iektórzy mówią, że Jezus Chrystus nigdy nie istniał. Chrześcijański
duchowny napisał: „Sceptycy mogą odrzucać moralne przesłanie
Biblii, ale nie mogą zaprzeczyć jej historycznej precyzji. Ponad 25 000
znalezisk archeologicznych pokazuje, że ludzie, miejsca i wydarzenia wymienione w Biblii są prawdziwe i dokładnie opisane [25 000, nie mniej!].
Żadne znalezisko archeologiczne nigdy nie obaliło Biblii. W rzeczywistości opisy w Biblii często prowadziły archeologów do niesamowitych
odkryć”. Niechrześcijański dziennikarz Jeffrey Sheler, autor książki Czy
Biblia jest prawdziwa?, podsumował: „Współczesna archeologia w zdumiewający sposób potwierdza historyczność Starego i Nowego Testamentu, potwierdzając kluczowe fragmenty głównych historii biblijnych”.
Narodziny, misja, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to niepodważalne
fakty historyczne. Flawiuszowi, jednemu z najsłynniejszych historyków
żydowskich, przypisuje się następujące słowa: „Mniej więcej w tym czasie żył Jezus, mądry człowiek, jeśli można nazywać go człowiekiem, gdyż
czynił on wielkie cuda – nauczyciel tych, którzy chętnie przyjmowali
prawdę. Przyciągnął do siebie zarówno wielu Żydów, jak i wielu pogan.
On był Chrystusem; a kiedy Piłat, nakłoniony przez wpływowe osoby
spośród nas, skazał go na śmierć krzyżową, ci, którzy go pokochali, nie
opuścili Go, ponieważ trzeciego dnia ukazał się im żywy, jak przepowiedzieli to namaszczeni prorocy, podobnie jak dziesięć tysięcy innych cudownych rzeczy, które go dotyczyły; a plemię chrześcijan, tak nazwane
jego imieniem, nie wyginęło do dzisiaj”. Jezus nie tylko żył, ale umarł,
abyś miał życie wieczne. Przyjmij Go dzisiaj jako swojego Zbawiciela.
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ODPOWIADAJĄC NA WIELKIE PY TANIA (5)
„Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu”.
List do Hebrajczyków 11,6

N

iektórzy sceptycy lubią pytać: „O jakim bogu mówisz: Thorze, Zeusie
itd.?”. Pytanie ma dać do zrozumienia: „To byli mityczni bogowie,
podobnie jak twój”. Ateiści mają rację – ci bogowie są mitami. Człowiek
lgnie do bałwochwalstwa jak ćma do płomienia. Istnieją miliony fałszywych bogów. Hinduizm ma ich około 330 milionów. Jest jednak tylko
jeden Stwórca, a jest nim Bóg, który objawił się Mojżeszowi i dał nam
swoje prawo moralne. To Bóg, który stał się ciałem w osobie Jezusa Chrystusa, umarł i zmartwychwstał dla nas, i zapewnił nam zbawienie. To
jest Bóg, przed którym będziesz musiał stanąć w dniu sądu. Nie wierzysz
w dzień sądu? A jeśli się mylisz? Ateiści, nie mając dowodów na nieistnienie Boga, używają argumentu, że przecież ani ty, ani ja nie możemy
udowodnić, że wróżka zębuszka nie istnieje. Jest to pseudointelektualny i protekcjonalny sposób zrównania wiary w Boga z wiarą we wróżkę
zębuszkę. To prawda, że nie możemy przeprowadzić dowodu na istnienie
żadnego z nich. Jednak, jak pisze jeden z duchownych: „Wiara w istnienie
wróżki zębowej jest nieistotna. Wiara w Boga, a zatem posłuszeństwo
wobec Boga, ma wieczne konsekwencje”. Nieodwołalne! Biblia mówi:
„Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano: Jakom żyw,
mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę
Bogu” (Rz 14,10-12). Dzisiaj przyjmij Jezusa jako swojego Zbawiciela, a doświadczysz Bożego pokoju.
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JAK RADZIĆ SOBIE Z NIEPOROZUMIENIAMI (1)
„Barnaba chciał zabrać ze sobą również Jana, zwanego Markiem. Jednak Paweł się temu sprzeciwił”.
Dzieje Apostolskie 15,37-38

P

aweł i Barnaba byli wspaniałym zespołem misjonarskim. Podczas
ich pierwszej trasy dołączył do nich młody człowiek o imieniu Jan
Marek. Wygląda jednak na to, że zatęsknił za domem i wrócił do Jerozolimy. Podczas drugiej podróży misyjnej Barnaba chciał ponownie zabrać
ze sobą Jana Marka, ale Paweł się nie zgodził. „Na tym tle doszło między
nimi do ostrego sporu, tak że się ze sobą rozstali. Barnaba zabrał Marka
(...), Paweł dobrał sobie Sylasa” (w. 39-40). Czy możesz to sobie wyobrazić: dwóch duchowych gigantów niepotrafiących rozwiązać konfliktu?!
Tak, zdarza się to w najlepszych kręgach. Paweł był w pełni skupionym
na celu, rzeczowym człowiekiem. Barnaba, którego imię oznacza „syn
zachęty”, był cierpliwy i wielkoduszny, wierzył w pojednanie i nikogo
nie chciał przekreślać. Ta historia zawiera dwie cenne lekcje dotyczące
rozwiązywania sporów. (1) Wszyscy mamy swój „martwy punkt”, kiedy
sprawa dotyczy naszych przyjaciół i członków rodziny. Rzadko zdarza się
lider na tyle obiektywny, by skupić się na tym, co jest najlepsze dla organizacji, a nie dla rodziny. W rezultacie wizja, którą dał im Bóg, często
cierpi. (2) Czasem potrzebujesz mądrej i zaufanej strony trzeciej, która pomoże rozwiązać konflikt. Jeśli chodzi o problemy w Kościele, Jezus ustanowił jasne wytyczne. Najpierw powinieneś porozmawiać prywatnie,
w cztery oczy. Jeśli to nie zadziała, powinieneś zabrać ze sobą jedną lub
dwie osoby i spróbować rozwiązać problem. Jeśli i to nie pomoże, musisz
przedstawić sytuację starszym w Kościele i poprosić ich o zaangażowanie się (zob. Mt 18,15-18). To jest biblijny sposób radzenia sobie z nieporozumieniami i musi to być również nasz sposób.
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JAK RADZIĆ SOBIE Z NIEPOROZUMIENIAMI (2)
„Błogosławieni pokój czyniący, oni synami Bożymi nazwani będą”.
Ewangelia Mateusza 5,9

L

ekcja pierwsza: czasem najlepszym rozwiązaniem konfliktu będzie
separacja, nawet jeśli jest ona chwilowa. Kiedy emocje biorą górę, potrzebujesz przestrzeni do jasnego myślenia, a Bóg może wykorzystać ten
czas rozłąki dla swojej chwały. Dzięki temu, że Paweł i Barnaba się rozstali, Ewangelia była głoszona w jeszcze większej liczbie miast. Kiedy najlepszą opcją jest tymczasowa separacja, musisz jednak ustalić, jak długo
ma ona trwać, bo może się zdarzyć, że którąś ze stron sytuacja w związku
przerośnie. Wtedy należy okazać mnóstwo miłości i mądrości, zdając sobie sprawę, że wszyscy możemy uczyć się na swoich błędach i dzięki nim
się rozwijać. Jakiś czas później apostoł Paweł napisał: „Zabierz ze sobą
Marka; jest mi bardzo potrzebny do posługiwania” (2 Tm 4,11).
Lekcja druga: kiedy uświadomisz sobie, że się pomyliłeś, przyznaj to. Od
lidera skupionego na jednym, jak apostoł Paweł, wymagało to pokory.
Jest dla nas pociechą, że ktoś tak namaszczony i wybitny jak Paweł potrafił przemyśleć swoje stanowisko i dojść do innego wniosku. Błędy mogą
być złe, ale nie są tak złe jak duma, która stara się ich bronić i utrwalać.
Lekcja trzecia: naucz się nie zgadzać, nie będąc przy tym przykrym. Warto zauważyć, że nigdzie w Piśmie nie czytamy, by Paweł publicznie mówił o ich niezgodzie. Zarówno Paweł jak i Barnaba skupili się na swoich misjach. Jedyne zachowanie, które możesz zmienić, to swoje własne.
Niech ten werset będzie dla ciebie motywacją, by tak właśnie zrobić: „Ale
my – głosząc Prawdę w postawie ofiarnej Bożej miłości – dorastajmy we
wszystkim do miary Chrystusa, który jest Głową” (Ef 4,15).
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POŁÓŻ WŁASNE „JA” NA OŁTARZU
„Jeżeli zbudowaliśmy sobie ołtarz, aby odwrócić się od Pana”.
Księga Jozuego 22,23

W

Biblii ołtarz symbolizował różne rzeczy. Był obrazem składania
Bogu ofiary poprzez oddanie Mu tego, co najlepsze. Reprezentował
uwielbienie dla Boga i stawianie Go ponad wszystko w życiu. Reprezentował pokorę, uznającą potrzebę Boga i całkowitą od Niego zależność.
Można też jednak zbudować ołtarz dla siebie. W ten sposób pozbawiamy
Boga należnego Mu miejsca w naszym życiu i zaczynamy stawiać siebie
na pierwszym miejscu. Inaczej mówiąc, budujemy ołtarz dla egoistycznych pragnień, autopromocji, instynktu samozachowawczego, autokreacji i samouwielbienia. Dlatego Jezus wyznaczył następujący wzorzec
uczniostwa i jest to wysoki standard: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
(Mt 16,24). Twój „krzyż” ma tylko jeden cel: by umarło na nim twoje „ja”.
Apostoł Paweł pisze: „Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale
jeśli Duchem umartwiacie sprawy ciała, będziecie żyć” (Rz 8,13). Zwróć
uwagę na słowo „umartwiacie”. Twoje ciało czy twoje ego i cielesna natura z własnej woli nie zechcą umierać; muszą być ukrzyżowane każdego dnia. A moc do tego możesz uzyskać tylko przez spędzanie czasu na
modlitwie z Bogiem i nieustanne odnawianie umysłu Słowem Bożym.
Zatem dzisiaj wybór należy do ciebie: aby zbudować ołtarz Panu, musisz
najpierw położyć własne „ja” na ołtarzu. Czy jesteś na to gotowy?
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SIŁA WPŁYWU (1)
„Poznali ich też, że byli z Jezusem”.
Dzieje Apostolskie 4,13

B

yć pod czyimś wpływem oznacza być kontrolowanym przez coś lub
kogoś innego niż ty sam. To, kim jesteś, co reprezentujesz i gdzie
dzisiaj jesteś, zawdzięczasz tym, pod których wpływem byłeś. Towarzystwo,w jakim przebywasz, wpływa na twoje myślenie, twoje myślenie
wpływa na twoje działania, twoje działania wpływają na twój charakter,
a twój charakter określa twoje przeznaczenie. Od wpływów nie można
uciec. To jak pogoda – zawsze trzeba się z nią liczyć. Dlatego tak ważne
jest monitorowanie tego, jak dzieci korzystają z Internetu, co oglądają w
telewizji i towarzystwa, z którym spędzają czas, ponieważ te rzeczy mogą
mieć na nie dobry lub zły wpływ. Jeśli jesteś naprawdę mądry, będziesz
chciał jak najwięcej czasu być pod wpływem Jezusa. Będziesz czytał Jego
Słowo i spędzał czas na modlitwie, bo prawdą jest, że im częściej z Nim
przebywasz, tym bardziej stajesz się do Niego podobny. Kiedy uczniowie
zostali napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy, zostali przemienieni do tego stopnia, że niektórzy myśleli, że są pijani. Ale
Piotr im odpowiedział: „Ci ludzie nie są pijani, jak sądzicie. Jest dopiero
dziewiąta rano! Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel: W dniach
ostatecznych – mówi Bóg – Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało” (Dz
2,15-17). Dwa rozdziały później czytamy: „A widząc odwagę Piotra i Jana i
wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli
z Jezusem” (w. 13). Dzisiaj Duch Święty, który jest po prostu wpływem
Chrystusa, może przemienić także twoje życie.
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27 SIERPIEŃ | SOBOTA

SIŁA WPŁYWU (2)
„Owocem zaś Ducha są...”
List do Galatów 5,22

K

ażdy ma na kogoś wpływ. To, co robisz z tym wpływem, określa, czy
jest on negatywny, czy pozytywny. Socjologowie twierdzą, że w ciągu
życia nawet najbardziej nieśmiała i introwertyczna osoba będzie miała
wpływ na około dziesięć tysięcy osób. Każda interakcja, którą masz z
inną osobą, wzbogaca ją lub zubaża. Wpływ nigdy nie jest neutralny. Nie
możesz go też wyłączyć, ponieważ jest wbudowany w strukturę samego
życia. Co więcej, nie ma znaczenia, jakie masz tytuły przed nazwiskiem,
czy jakie zajmujesz stanowisko. Ostatecznie to twój charakter rozstrzygnie, czy tytuł do ciebie pasuje. W Biblii czytamy: „Owocem ducha jest
miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność [i] panowanie nad sobą” (Ga 5,22-23). Kiedy będziesz posiadał te cechy, ludzie będą ustawiać się w kolejce, aby ci pomóc, kochać cię i podążać
za tobą. Czy można przejawiać wszystkie te cechy? Po ludzku mówiąc,
nie można. To zła wiadomość. Dobrą wiadomością jest to, że to nie tylko
jest możliwe, ale staje się rzeczywistością – kiedy jesteś pod wpływem
Ducha Bożego. Jest taka historia opowiadająca o małym chłopcu, który co noc wypadał z łóżka i budził matkę płaczem. Pewnej nocy, po ponownym ułożeniu go do łóżka, matka zapytała: „Jak to możliwe, że ciągle spadasz?”. Chłopczyk zastanowił się i powiedział: „Chyba po prostu
byłem zbyt blisko brzegu łóżka, w miejscu w którym na nie wszedłem”.
Zbawienie jest punktem wyjściowym, ale jeśli nie będziesz codziennie
przebywać pod wpływem Jezusa, nie dojrzejesz, nie wykorzystasz duchowych darów, które otrzymałeś, nie odkryjesz i nie zrealizujesz danego ci
od Boga zadania.
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28 SIERPIEŃ | NIEDZIELA

„ZRZUCANIE” LUB „UTRZYMYWANIE”
„Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego”.
1 List Piotra 5,7

J

eśli chodzi o radzenie sobie ze swoimi lękami i zmartwieniami masz
dwie możliwości: zrzucić je na Pana lub zatrzymać i próbować sobie z nimi radzić. Kiedy komuniści najechali Chiny, misjonarka Isobel
Kuhn została zmuszona do ucieczki pieszo przez pokryte śniegiem góry
do Birmy. Tam, na końcu świata, utknęła bez pieniędzy i bez możliwości
powrotu do domu. „Nie potrafię opisać przerażenia i paniki, które mnie
ogarnęły” – napisała. Podjęła jednak dwie decyzje. „Pierwszą rzeczą jest
przepędzenie strachu” – powiedziała. „Jedyną obawą, jaką powinien żywić chrześcijanin, jest lęk przed grzechem. Wszystkie inne lęki pochodzą od szatana, posłane, by nas zdezorientować i osłabić”. Dlatego Isobel
w modlitwie zaufała Bogu i odrzuciła panikę. Po drugie, szukała Jego
prowadzenia, co do następnego kroku i w końcu bezpiecznie wróciła do
domu. Oto ważny klucz do zwycięstwa: zamiast żyć ze swoimi lękami
i pozwalać im zakorzenić się w tobie, zidentyfikuj je i staw im czoła w
momencie, gdy staniesz się ich świadomy. Następnie zamień każdy lęk
w modlitwę i oddaj go Bogu, z ufnością, że On się tym zajmie za ciebie,
i nie zabieraj go z powrotem. Zrób tak ze wszystkimi swoimi lękami i
zmartwieniami: „Wszelką swoją troskę zrzuć na Niego [wszystkie troski,
zmartwienia, niepokoje, raz na zawsze], gdyż On zawsze o tobie myśli i
interesuje się wszystkim, co cię dotyczy” (w. 7). Nigdy nie będziesz całkowicie wolny od strachu i zmartwień, ale dzięki Bożej łasce możesz poluzować więzy strachu już teraz.
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29 SIERPIEŃ | PONIEDZIAŁEK

ZAPAMIĘTYWANIE PISMA
I POKONYWANIE ZMART WIEŃ
„O, jakże kocham Twoje Prawo. Rozmyślam o nim cały dzień!”.
Psalm 119,97

J

ednym z najpotężniejszych narzędzi, jakie Bóg dał ci do przezwyciężania strachu i zmartwień, jest zapamiętywanie Pisma Świętego. Twoja
pamięć jest jak mięsień: im więcej go ćwiczysz, tym staje się silniejszy.
Seneka, starożytny rzymski nauczyciel retoryki, poprosił swoich uczniów
o nauczanie się na pamięć i wyrecytowanie fragmentu jego ulubionego
poematu. Następnie zaimponował swojej dwustuosobowej klasie, recytując z pamięci wszystkie dwieście linijek – w odwrotnej kolejności.
Święty Augustyn miał przyjaciela, który potrafił wyrecytować wszystkie
słowa poety Wergiliusza od tyłu! Ok, może byli wyjątkowo utalentowani,
ale każdy z nas zna na pamięć wiele rzeczy, jak na przykład daty urodzin
i rocznic, adresy i numery telefonów, numery kont czy numer swojego dowodu osobistego, pesel. Te informacje mają dwie wspólne cechy: używamy ich często i stale ich potrzebujemy. Zapamiętaliśmy je, ponieważ nie
możemy się bez nich obejść. Podobnie możesz zacząć pokonywać swoje
zmartwienia, konfrontując je za każdym razem, gdy się pojawiają, z fragmentem Pisma, którego nauczyłeś się na pamięć. To potężne narzędzie!
Skuteczne! Działa! Dlaczego? Ponieważ moc Boża jest większa niż twoje
problemy, a Słowo Boże jest większe niż twoje zmartwienia. Wiedz jedno:
Bóg jest zdecydowany dotrzymać swojego Słowa. Kiedy więc wypowiadasz słowa obietnic zamiast słów pełnych niepokoju, Bóg działa na twoją
korzyść. Dał ci taką obietnicę: „Czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić” (Jr 1,12). Jeśli więc naprawdę chcesz pokonać stres i zmartwienie,
zacznij codziennie zapamiętywać i wypowiadać Słowo Boże.

99

30 SIERPIEŃ | WTOREK

DBAJCIE O SIEBIE NAWZAJEM
„Używaj życia z ukochaną żoną przez te ulotne dni”.
Księga Koheleta 9,9

P

ewna kobieta postanowiła towarzyszyć swojemu mężowi podczas
wizyty u lekarza. Po badaniu lekarz poprosił ją do gabinetu i powiedział: „Pani mąż cierpi na ciężką chorobę połączoną z silnym stresem i
jeśli pani nie wykona tego, co zalecę, umrze. Każdego ranka niech pani
przygotuje mu zdrowe śniadanie. Proszę być miłą przez cały dzień i upewnić się, że jest w dobrym nastroju. Proszę przygotowywać mu smaczne i
pożywne obiady i kolacje. Niech pani nie obciąża go obowiązkami domowymi – prawdopodobnie miał ciężki dzień. I nie rozmawia z nim o
swoich problemach, bo to tylko zwiększy jego stres. Innymi słowy, proszę starać się zaspokoić każdą jego zachciankę. Niech pani tak postępuje
przez dziesięć miesięcy, a myślę, że całkowicie wyzdrowieje”. W drodze
do domu, w samochodzie mąż zapytał: „Więc co powiedział ci lekarz?”.
Patrząc mu prosto w oczy, żona odpowiedziała: „Nie przeżyjesz!”. A tak
poważnie mówiąc, kiedy pod koniec swojego życia spojrzysz wstecz, odpowiedzi na dwa pytania będą miały wtedy największe znaczenie: (1) czy
odkryłeś wolę Bożą i zrobiłeś wszystko, aby ją wypełnić?, (2) czy kochałeś współmałżonka i rodzinę oraz poświęcałeś im czas i uwagę, na które
zasługują? Salomon pisał: „Bóg zdecydował dawno temu (...), to właśnie
powinieneś zrobić. Ubierz się, uczesz włosy i wyglądaj jak najlepiej. Życie
jest krótkie, a ty kochasz swoją żonę, więc ciesz się nią. Bo to twoja nagroda za trud, który pod słońcem codziennie podejmujesz” (w. 7-9). Zatem
słowo dla ciebie na dzisiaj brzmi: dbajcie o siebie nawzajem.
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31 SIERPIEŃ | ŚRODA

NIE MIESZAJ SIĘ W CUDZE SPRAWY
„Niektórzy... zajmują się tym, czym nie trzeba”.
2 List do Tesaloniczan 3,11

P

rzejrzyj dowolny tabloid czy jakikolwiek program telewizyjny, a odkryjesz, że wtrącanie się w nie swoje sprawy stało się biznesem
wartym wiele miliardów dolarów. Nie tego rodzaju biznesem powinien
jednak zajmować się wyznawca Chrystusa. Choć to teściowe miewają reputację wtrącających się, nie one opanowały rynek. Mężczyźni, krewni,
współpracownicy i przyjaciele o dobrych intencjach również mają tendencję do wtrącania się. W przeciwieństwie do plotkarzy, wścibscy lubią
jednak wydobywać osobiste informacje bezpośrednio. „Jak było cię stać
na tak drogi samochód?”, „Jaki rozmiar ma ta sukienka, którą masz na
sobie?”, „Ile zapłaciłeś za swój dom?”, „Jak długo możesz sobie pozwolić
na nieobecność w pracy?”... Często tego rodzaju pytania nie służą żadnemu celowi poza powierzchownym zaspokojeniem ciekawości. Zgadza
się, zdarzają się tacy, którzy naprawdę chcą pomóc, a nawet chcą modlić
się o twoją sytuację – ale nie wścibscy. Naucz się więc utrzymywać swoją
dociekliwość w granicach tego, co właściwe. Salomon powiedział: „Kto
się wdaje w cudzy spór, łapie za uszy rozpędzonego psa” (Prz 26,17). Uszy
psa należą do najbardziej wrażliwych obszarów jego ciała. Jeśli za nie pociągniesz, pies może cię ugryźć. Podobnie, gdy wsadzisz nos tam, gdzie
nie należy, może zostać on odgryziony. Bóg klasyfikuje wścibstwo jako
grzech na równi z morderstwem i kradzieżą: „Niech nikt z was nie cierpi
jako zabójca albo złodziej, jako złoczyńca lub ten, kto się miesza w cudze
sprawy” (1 P 4,15). Pewna mądra osoba zażartowała, że powodem, dla którego ludzie dbający o własny interes odnoszą tak wielkie sukcesy, jest to,
że mają tak małą konkurencję. Zatem nie wtrącaj się!
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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!

Wesprzyj

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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Drogi czytelniku „Słowa na dzisiaj”,
Jak wiesz, materiał ten jest przygotowywany i rozsyłany całkowicie nieodpłatnie. Jest to możliwe dzięki wsparciu czytelników, dla których stał się wartościową częścią ich „trwania w Słowie”. Bardzo będziemy wdzięczni za Twoją
dobrowolną, z serca płynącą wpłatę. Możesz to prosto zrealizować klikając na
łącze „wspieraj” na naszej stronie www.SlowoNaDzisiaj.pl, lub za pomocą
tradycyjnego przelewu:
Stowarzyszenie Deorecordings
ul. Malinka 65D/2, Wisła
nr konta: 06105010701000009080991012 (ING Bank Śląski)
z dopiskiem: Słowo na Dzisiaj
Zachęcamy do zapisywania się na subskrypcje. Pomoże nam to zaplanować
wielkość kolejnych nakładów papierowych. Zachęcamy także do korzystania
z wersji elektronicznych, które „zawsze masz przy sobie”. Możemy także
realizować wysyłkę większej ilości egzemplarzy papierowych dla dużych
grup, takich jak:
- kościoły,
- grupy domowe
Napisz o swoich potrzebach. A także – o ile jesteś zadowolonym użytkownikiem – dziel się tym projektem i zapraszaj innych!

Zamów darmową prenumeratę na www.SlowoNaDzisiaj.pl
BĄDŹ POD NUMEREM 33 855 3621
Jeżeli masz pytania lub chcesz wiedzieć więcej:
Email: kontakt@slowonadzisiaj.pl
Telefon: 33 855 3621
www.SlowoNaDzisiaj.pl
www.Platforma.SzukajacBoga.pl
www.Kursy.SzukajacBoga.pl
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