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,,Zborom Bo¿ym, po�wiêconym w Chrystusie Jezusie, powo³anym �wiêtym,
wraz ze wszystkimi, którzy wzywaj¹ Pana naszego Jezusa Chrystusa na ka¿dym
miejscu, ich i naszym: £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa� (1 Kor 1.2-3).

Drodzy Czytelnicy, g³ównym tematem tego numeru jest duchowe przebu-
dzenie, a konkretnie: w jaki sposób przyczyniaæ siê do duchowego przebudzenia
w naszym ¿yciu, zborach i wokó³ nas. Kolejny wyk³ad na ten temat pomo¿e ka¿-
demu z nas podj¹æ odpowiednie kroki, aby przyczyniaæ siê do budowania ,,cia³a
Chrystusowego�. Pamiêtajmy, ¿e obok ewangelizacji jest to zadanie zlecone
wszystkimcz³onkomcia³aChrystusowego (Ef 4.11-12). St¹d te¿ apostolska prze-
stroga, ¿e ,,Je�li kto� [zamiast budowaæ] niszczy �wi¹tyniê Bo¿¹, tego zniszczy
Bóg, albowiem�wi¹tyniaBo¿a jest �wiêta, awyni¹ jeste�cie� (1Kor 3.17). ,,B¹d�-
my [zatem] stali, niewzruszeni, zawsze pe³ni zapa³u do pracy dla Pana, wiedz¹c,
¿e trud nasz nie jest daremny w Panu� (1 Kor 15.58).

Drodzy Bracia i Siostry, chcieliby�my, aby nasz biuletyn dociera³ nie tylko
do cz³onkównaszej Spo³eczno�ci, ale równie¿ � co ju¿w jakim� stopniumamiej-
sce � dowszystkich zainteresowanych czytelnikówwca³ej Polsce, a nawet zagra-
nic¹. Dlatego te¿ apelujemy do wszystkich � którym ta sprawa le¿y na sercu �
o finansowewsparcie tej inicjatywy, która, jakwiemy, zwi¹zana jest z przygotowa-
niem, wydaniem, drukiem i dystrybucj¹ naszego pisma. Jak pisa³ bowiem ap.
Pawe³ ,,oczekujemy plonu, który obficie bêdzie zaliczony na wasze dobro� (Flp
4.17).

Ju¿ teraz wszystkim dobrowolnymofiarodawcomdziêkujemy!

Redakcja: Boles³awParma, e-mail: parmab@wp.pl
44-300Wodzis³aw �l. skr. 35, nr el. komórkowego: 0 661 316 897
Sk³ad redakcji: Rudolf Cichy, Emil Stekla, Boles³awP.
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W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIAÆ
SIÊ DO DUCHOWEGO
PRZEBUDZENIA?
,,Siejcie w sprawiedliwo�ci, ¿nijcie wmi³o�ci, uprawcie nowy ugór, bo ju¿ czas

szukaæ Pana, aby przyszed³ i nauczy³ was sprawiedliwo�ci� (Oz 10.12).

¯ydzi byli narodem rolników.Dla tej przyczyny bardzo czêstowPi�mie �wiê-
tym czytamy o rozmaitych przyk³adach dotycz¹cych ich pracy zawodowej. Czê-
sto te¿ opisywane s¹ sceny, które wziête s¹ z ¿ycia pasterzy i rolników. Prorok
Ozeasz zwraca siê do nich jako do narodu, który cofn¹³ siê i upad³ w grzech,
i surowo ich napomina z racji popadniêcia w ba³wochwalstwo, gro¿¹c im nasta-
niem s¹dówBo¿ych.
Ziemia, o której w tymurywka S³owaBo¿ego jestmowa, jest t¹ ziemi¹, która

kiedy� by³a ju¿ uprawiana, ale le¿y obecnie od³ogiem i któr¹ koniecznie nale¿y
przeoraæ i spulchniæ, zanimbêdzie znowu stosowna do przyjêcia posiewu ziarna.

Co to jednak znaczy przeoraæ od³ogiem le¿¹c¹ ziemiê?
To znaczy przeoraæw³asne serca, przygotowaæw³asne umys³y, abymog³y

przynie�æ owocBogu. Umys³, serce cz³owieka czêsto jest wBiblii przyrównane
do ziemi, a S³owo Bo¿e do ziarna, które w niej
zostaje posiane.Owoceza� to czyny i uczucia tych,
którzy ziarno to przyjmuj¹. A tak przeoraæ le¿¹c¹
od³ogiem ziemiê to znaczy przyprowadziæ umys³
do takiego stanu, ¿e jest gotowy do przyjêcia S³o-
wa Bo¿ego. Bywa tak, ¿e serca nasze staj¹ siê ta-
kie suche i twarde, tak ca³kowicie nieprzydatne,
¿e le¿¹nieu¿ytkiem.Niemawówczasmowyo tym,
abymog³y przynosiæ jakiekolwiek owoce, dopóki
siê ichca³kowicienie z³amie inie skruszynanowo,
aby siê sta³y pokorne, kruche, miêkkie i gotowe
na przyjêcie S³owaBo¿ego. I tow³a�nie zmiêkcze-
nie, skruszenie serca, aby by³o w stanie odczuæ
prawdê, prorok nazywa przeoraniem le¿¹cych
od³ogiemgruntów.
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W jaki sposób tego dokonaæ?
Je�li pragniecie przeoraæ twardy grunt waszego serca, tomusicie zacz¹æ od

przyjrzenia siê w³asnemu sercu, musicie je poddaæ dok³adnemu egzaminowi.
W jakim stanie znajduje siê wasze serce i wasz umys³?Wtedy zorientujecie siê,
gdzie w tymmomencie faktycznie jeste�cie. Jest wielu ludzi, którzy zdaj¹ siê
o tych rzeczach w ogóle nie my�leæ. Nie zwracaj¹ ¿adnej uwagi na swoje
serca i nigdy nie widz¹, czy w sprawach wiary im siê powodzi dobrze,
czy �le, czy zdobywaj¹ nowe rejony, czy te¿ cofaj¹ siê wstecz, czy s¹ owoc-
ni czy te¿ le¿¹ od³ogiem, tak jak owa nieu¿yteczna ziemia. Ale jest rzecz¹
konieczn¹, aby odwróciæ uwagê od innych rzeczy i bacznie przyjrzeæ siêw³a�nie
temu zagadnieniu. Uczyñcie to z ca³¹ staranno�ci¹ i dok³adno�ci¹ jak czyni to
przemys³owiec lub handlowiecw swoich ksiêgach rachunkowych.Nie �pieszcie
siê! Dok³adnie zbadajcie, w jakim stanie znajduj¹ siê wasze serca i stwierd�cie
dok³adnie, gdzie siê w³a�ciwie znajdujecie? Czy naprawdê s³u¿ycie Bogu, czy
Jego przeciwnikowi?
Aby to uczyniæ, musicie siê zabraæ pilnie do pracy, aby zastanowiæ siê nad

w³asnymi grzechami. Musicie samych siebie zbadaæ. Badanie samych siebie
polega na przygl¹daniu siê w³asnemu ¿yciu, na rozwa¿eniu, jakimi s¹wasze czy-
ny, nawspomnieniu, jak¹ by³a przesz³o�æ i stwierdzeniu, jakimby³ prawdziwy jej
charakter. Przyjrzyj siê swojej przesz³o�ci. Przypomnij sobie swoje grzechy i to
pojedynczo, jeden po drugim, a przyjrzyj siê imuwa¿nie.Niemamnamy�li tego,
aby� tylko pobie¿nie rzuci³ okiem na swoje przesz³e ¿ycie, a stwierdziwszy, ¿e
by³o pe³ne grzechu, uda³ siê do Boga i zrobi³ co� w rodzaju ogólnego wyznania
grzechów, prosz¹c o przebaczenie. Têdy nie zajdziemy nigdzie!Musisz grzechy
te wzi¹æ pod rozwagê jeden po drugim. By³oby bardzo wskazane przygotowaæ
siê do tej pracy, wzi¹wszy papier i pióro, i wmiarê, gdy bêdziesz robi³ przegl¹d
swoich grzechów, zapisywa³ je jeden po drugim.Ogólnewyznawanie grzechów
nigdy nie wystarcza. Grzechy twoje by³y pope³nione jeden po drugim i dlatego
w miarê, gdy przypomnisz je sobie,musisz je tak¿ewyznawaæ jeden po drugim.
A teraz zacznijmy!

1. Niewdziêczno�æ
Przypomnij sobie wszystkie wypadki, w których otrzyma³e� ³askê i do-

brodziejstwa odBoga, a nie okaza³e�Mu ¿adnej wdziêczno�ci. Ile takichwy-
padków sobie przypominasz? Jakie� znamienne b³ogos³awione okoliczno�ci,
jaki�wspania³y, cudowny zbieg okoliczno�ci, który ciê uchroni³ od ca³kowitej
ruiny; przypomnij sobie takiemomenty, w którychBóg by³ dla ciebie szcze-
gólnie ³askawy i dobry, gdy by³e� jeszcze pogr¹¿ony w grzechu, zanim siê
nawróci³e�. A potem przypomnij sobie okoliczno�ci, w jakich Bóg okaza³ ci
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³askê w czasie twojego nawracania siê, za któr¹ nawet w po³owie jeszcze nie
okaza³e�wdziêczno�ci. Potem teniezliczone ³aski, które� od tej pory ju¿ otrzy-
ma³. Jak¿e ogromnym jest katalog tych wypadków, przy czym niewdziêcz-
no�æ twoja wygl¹da tak czarno, ¿e ogarnia cie wstyd, i zmuszony jeste� pa�æ
na kolana przedBogiem iwyznaæMu sw¹ niewdziêczno�æ.

2. Brak mi³o�ci ku Bogu
Otokolejnygrzech. Staraj sobie przypomnieæwszystkie tewypadki,w któ-

rychnie odda³e� b³ogos³awionemuBogu serdecznejmi³o�ci tak, jak to czyniæ
powiniene�. Pomy�l o swoim smutku i rozpaczy gdyby� odkry³, ¿e mi³o�æ
twojej ¿ony zgas³a ca³kowicie. Pomy�l o swoim bólu, gdyby� zauwa¿y³, ¿e
serca twoich dzieci zdoby³ kto� inny. Mo¿e w takim wypadku by³by� bliski
�mierci z racji usprawiedliwionej i w pe³ni z serca p³yn¹cej zazdro�ci. A czy
Bógniemówi o sobie, ¿e jest zazdrosnym?A czy ty nie odda³e� twojego serca
innymmi³o�ci¹?Komupo�wiêcasz swój czas,my�li i uczucia?Czynie dopusz-
czasz siê cudzo³óstwawzglêdemSwojegoBoga?

3. Zaniedbywanie Biblii
Zanotuj wypadki, w których przez ca³e dni, tygodnie, amo¿e nawetmie-

si¹ce niemia³e� rzeczywistej rado�ci ani przyjemno�ci w czytaniu S³owaBo-
¿ego.Mo¿e ani jednego rozdzia³u dziennie nie czyta³e�, a gdy go nawet prze-
czyta³e�, to dzia³o siê to w sposób jeszcze bardziej Boga obra¿aj¹cy. Wielu
ludzi czyta jaki� fragment, ale w taki sposób, ¿e niemog¹ sobie przypomnieæ
np. wieczorem, w którym miejscu czytali, co czytali, je�li nie za³o¿¹ sobie
jakiej� zak³adki. A to wyra�nie wskazuje, ¿e nie brali sobie do serca tego, co
czytali, ¿e nie uczynili przeczytanego tekstu przedmiotem swoich rozwa¿añ.
Czy podobnie jest z tob¹? Je�li tak, to nic dziwnego, ¿e ¿ycie twoje jest tak
pe³ne przypadkowo�ci i ¿e twoja wiara jest jednymbankructwem.

4. Niewiara
Amo¿e by³y i takie chwile, w których zdradza³e� niewiarêwBo¿e obietni-

ce i Jego �wiête stwierdzenia? Bóg obieca³ daæDucha �wiêtego tym, którzy
Go oñ prosz¹. Czy uwierzy³e�w to i prosi³e�? Czy spodziewa³e� siê tego, ¿e ci
odpowie? Czy¿ nie w¹tpi³e� w swoim sercu, mówi¹c: ,,To niemo¿liwe, abym
zosta³ nape³nionyDuchem�wiêtym?� Je�li� niewierzy³ i nie spodziewa³e� siê
otrzymaæ tego b³ogos³awieñstwa, które Bóg najwyra�niej obieca³, to zarzuci-
³e�Muk³amstwo.

5. Zaniedbanie modlitwy
Czy¿ nie by³o takich chwil, ¿e zaniedba³e� osobistejmodlitwywkomórce
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(o u�wiêcone ¿ycie, o bliskich, o zbór, ow³a�ciwe nastawienie gdy udajesz siê
do zgromadzenia),modlitwy rodzinnej lubw zgromadzeniu? Albo gdymodli-
³e� siêw taki sposób, ¿emodlitw¹ t¹ bardziej jeszcze zasmuca³e�Boga, ani¿eli
gdyby� j¹ w ogóle zaniedba³?

6. Zaniedbanie �rodków ³aski
Wypadki, w których pozwala³e� na to, ¿e byle jakie g³upie, drobne wy-

mówki wystarczy³y, aby nie pój�æ na nabo¿eñstwo.W ten sposób jak gdyby
wylewa³e� pogardê na �rodki ³aski i zbawienia, a wszystko st¹d, ¿e niemia³e�
prawdziwej rado�ci i smakuwwype³nianiu duchowych obowi¹zków.

7. Brak mi³o�ci bli�niego
Spójrz na twoich znajomych i krewnych i przypomnij sobie, jakma³owspó³-

czucia imokazywa³e�. Patrzy³e� na to, jak id¹ prosto do piek³a, awydaje siê, ¿e
wcale ci na tymnie zale¿a³o, czy tam id¹, czy te¿ nie! Ile by³o takich dni, w któ-
rychani razuniemodli³e� siêgor¹coo ich stan, ani nawet z sercanie pragn¹³e�
ichzbawienia?

8. Brak czujno�ci nad swoim w³asnym ¿yciem
Przypomnij sobie wypadki, w których tylko z po�piechemwykonywa³e�

twoje obowi¹zki, niewywi¹zywa³e� siê rzetelnie z twojego zadania, ani szcze-
rze nie rozlicza³e� siê zBogiem,wktórych zupe³nie zaniedbywa³e� czuwania
nad twoim sposobemzachowania siê, wypadki braku czujno�ci, gdy grzeszy-
³e� przed �wiatem, przed zborem i przed Bogiem.

9. Brak czuwania nad twoimi braæmi
Jakma³owiesz o stanie duszy swoich braci i jakma³o dbasz o to. Co zrobi-

³e�, aby siê dok³adnie zaznajomiæ z ich stanem? Ilekroæ widzia³e�, ¿e bracia
twoi staj¹ siê obojêtniw sprawachwiary, a jednak imna tonie zwróci³e� uwagi!
Widzia³e� jak rozpoczynaj¹ zaniedbywaæ jeden obowi¹zek za drugim, a jed-
nak imna topobraterskunie zwróci³e�uwagi.Widzia³e�, ¿ewpadaj¹wgrzech,
a jednak pozwoli³e�, ¿e dalej w nimbrnêli i udajesz ¿e ichmi³ujesz. A jak by to
by³o, gdyby co� podobnego dotyczy³o twojej ¿ony albo dziecka? Czy wtedy
tak¿e by�milcza³? Z ca³¹ pewno�ci¹ nie!

10. Zaniedbywanie zaparcia siê samego siebie
Jakwielu wyznawcówChrystusa stroni od samozaparcia.Wydaje im siê,

¿e robi¹ bardzo du¿o dla Boga, ¿e Bóg niemawprost prawa domagaæ siê od
nich czego�wiêcej. Ale nie s¹ gotowi wyrzec siê dla s³u¿by Pañskiej jakiego-
kolwiek najmniejszego komfortu, czy udogodnienia. W tak ma³ym stopniu
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pamiêtaj¹ o tym, ¿e zapieranie siê samego siebie jest jednym z warunków,
aby byæ prawdziwymuczniemChrystusa!

11. �wiatowo�æ serca
Jakie by³o nastawienie twego serca w stosunku do twoich ziemskich po-

siad³o�ci? Czy patrzy³e� na nie tak jak gdyby by³y naprawdê twoje? Tak jak
gdyby�mia³ prawo do dysponowania nimi wedle swojej w³asnej woli? Je�li�
tak czyni³ i mi³owa³ swoje posiad³o�ci, i szuka³ ich tylko z upodobaniem ich
samych, albo ¿eby zado�æuczyniæ swoimpo¿¹dliwo�ci¹ czy ambicjom, ducho-
wi �wiatowo�ci, albo w tym celu, aby zaoszczêdziæ te dobra tylko dla twojej
rodziny � to grzeszy³e� i musisz siê upamiêtaæ!

12. Pycha
Przypomnij sobie wszystkiemomenty, w których przy³apa³e� siê na tym,

¿e jeste� pyszny. Pró¿no�æ jest szczególna forma pychy. Ile razy przy³apa-
³e� siê na tym, ¿e wiêcej my�la³e� o tym i wiêcej zada³e� sobie trudu, aby
przygotowaæ siê fizycznie (ubiór, wygl¹d) na pój�cie do zboru, ani¿eli aby
przygotowaæ twój umys³ i serce dla uwielbienia Boga? Udawa³e� siê do zbo-
ru Pañskiego dbaj¹c bardziej o to, jak bêdziesz prezentowa³ siê zewnêtrznie
przed oczyma �miertelnych ludzi, ani¿eli jak bêdzie wygl¹da³a twoja dusza
przed oczyma Boga, który g³ównie patrzy na serca ludzkie! B¹d� szczery
w tej sprawie!

13. Zazdro�æ
Przygl¹dnij siê wypadkom, w których by³e� zazdrosnymw stosunku do

tych, o których my�la³e�, ¿e ciê w jakiejkolwiek dziedzinie przewy¿szaj¹.
A mo¿e zazdro�ci³e� tym, którzy byli bardziej utalentowani albo bardziej u¿y-
teczni ni¿ ty? Czy¿ nie zazdro�ci³e� komu� niekiedy w tym sensie, ¿e przy-
kro�æ ci sprawia³o, gdy inni go chwalili? Przyjemniej by³o ci rozmy�laæ o ich
wadach, ani¿eli o ich zaletach, o ich upadkach, ani¿eli o sukcesach. A zatem
je�li w sercu da³e�miejsce temu duchowi z piek³a, upamiêtaj siê!

14. Duch krytyki
Przypomnij sobiewypadki, w których by³e� gorzkiego ducha i gdymówi-

³e� owierz¹cychwsposób, który zupe³nie by³ pozbawionymi³o�ci i wspó³czu-
cia � tej mi³o�ci, która ¿¹da od ciebie, aby� raczej mia³ nadziejê, ¿e wszystko
obróci siê ku dobremu, i która powoduje, ¿e nawet w wypadku jakiego� nie
ca³kiem poprawnego zachowania siê, raczej dopatruje siê niewinno�ci dane-
go cz³owieka.
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15.K³amstwo
Trzebanajpierwzrozumieæ czymk³amstwo jest. Jakikolwiekwypadekpla-

nowanego wprowadzenia w b³¹d dla samolubnych celów � jest k³amstwem.
Je�li wprowadzenie w b³¹d nie jest zaplanowane, to wtedy nie jest ono k³am-
stwem. Ale je�li planujesz i usi³ujesz przedstawiæ jak¹� sprawê w sposób
sprzeczny z oczywist¹ prawd¹, wtedy k³amiesz! Jak powszechne jest k³am-
stwo, i to na ka¿dymkroku � poprzez s³owa, spojrzenia i czyny,maj¹ce na celu
zrobiæ na innychwra¿enie sprzeczne z prawd¹ � i to dla celów egoistycznych!

16.Obmowa
Czyby³y takiewypadki, kiedymówi³e� owadach innych ludzi za ich pleca-

mi? I to odno�nie do cz³onków zboru albo innych osób? To jest obmowa.Nie
trzeba bynajmniej k³amaæ, aby byæwinnymobmowy. Je�li kto�mówi praw-
dê, maj¹c na celu skrzywdzenie kogo�, dopuszcza siê obmowy!

17.Ob³uda
Na przyk³ad w wypadku twoich modlitw i wyznañ w stosunku do Boga.

Zanotujwypadki, wktórychmodli³e� siê o takie rzeczy, którychnaprawdênie
chcia³e�, amodli³e� siê o nie tylko dlatego, bo takwypada³o. Ile razywyznawa-
³e� takie grzechy, co do których niemia³e� postanowienia, aby z nimi zerwaæ
i gdy niemia³e� szczerego zamiaru ich nigdywiêcej nie powtórzyæ?

18.Oszukiwanie
Zanotuj wszystkiewypadki, w których zrobi³e�w stosunku do kogo� co�,

czego nie pragn¹³by�, aby on zrobi³ to w stosunku do ciebie. To jest tenw³a-
�nie grzech. Bóg sam, je�li o te sprawy chodzi, ustanowi³ zasadê: ,,Wszystko,
coby�cie chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyñcie� (Mt 7.12).

19. Obrabowywanie Boga
To te wypadki, w których �le spêdzi³e� czas i zmarnowa³e� ca³e godziny,

które Bóg ci da³ ci po to, aby Jemu s³u¿yæ w dziele zbawienia innych, a ty
spêdzi³e� je nanêdznych rozrywkach, g³upich rozmowach albonic nie robi¹c!
Wypadki, w których �le u¿y³e� darów, talentów i twoichw³adz umys³owych,
gdywydawa³e� pieni¹dze na rzeczy zbêdne, amo¿e i szkodliwe.

20. Przeszkadzanie innym w po¿ytecznej pracy
Mo¿eos³abi³e� ichwp³ywpoprzez szerzenie jakich� podejrzeñ codonich?

W takimwypadku nie tylko obrabowa³e� Boga z twoich w³asnych talentów,
ale zawi¹za³e� rêce komu� innemu. Jak¿e niegodziwym s³uga jest ten, który
sam siê oci¹ga i innym przeszkadza! Czêsto dzieje siê to przez rujnowanie
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chrze�cijañskiego zaufania do pracowników Bo¿ych. W ten sposób posze-
d³e� na rêkê szatanowi i nie tylko sam okaza³e� siê Bezczynnym, ale i innym
przeszkadza³e� w pracy. Je�li stwierdzisz, ¿e pope³ni³e� przewinienie w sto-
sunku do jakiego� pojedynczego brata, natychmiast id� i wyznaj mu to, usu-
waj¹c z drogi tê przeszkodê. Je�li osoba, której zrobi³e� krzywdê, jest zbyt
daleko, aby pój�æ do niej osobi�cie, usi¹d� i napisz list i wyznaj swoj¹ winê.

W tym wszystkim bardzo rzetelnie we� siê do pracy i to natychmiast. Nie
odk³adaj tego na pó�niej, bo to tylko pogorszy sprawê.Wyznaj Bogu te grzechy,
które� pope³ni³ w stosunku do Boga, a cz³owiekowi te rzeczy, które� pope³ni³
w stosunkudo cz³owieka.Usuñ te kamienie obrazy z drogi! Je�li chcesz przeoraæ
glebê swego serca le¿¹c¹ od³ogiem,musisz usun¹æwszystkie przeszkody!
A gdy tak przejrzysz ca³y katalog twoich grzechów, we� sobie do serca, aby

postanowiæ natychmiast i ca³kowicie siê zmieniæ. Nie przyniesie ci to ¿adnego
po¿ytku, je�li badaj¹c samego siebie nie postanowisz w Duchu �wiêtym, aby
w ka¿dym szczególe poprawiæwszystko to, co jest niew³a�ciwew twoim sercu,
obcowaniu albowpostêpowaniu.
Je�liby� stwierdzi³, wykonuj¹c niniejszy obowi¹zek, ¿e twoje serce i umys³

dalej pozostaj¹ w ciemno�ci, szukaj pilnie dalej woko³o siebie, a stwierdzisz, ¿e
istnieje przyczyna po temu, ¿eDuchBo¿y od ciebie odst¹pi³.Widocznie nie by³e�
dosyæ rzetelny i gruntowny. Gdywykonujesz tak¹ pracê,musisz jako inteligent-
na istota, przymusiæ siê do tej pracy,maj¹c przed sob¹ otwart¹ Bibliê i tak d³ugo
do�wiadczaæ serce, a¿ zaczniesz odczuwaæ ciê¿ar swoichgrzechów.A tak niechaj
rozpocznie siê w tobie ta g³êboka praca pokuty i pe³nego wyznania, zupe³nego
skruszenia przedBogiem, a na pewno otrzymasz duchamodlitwyw takwielkiej
mierze,w jakiej tylko cia³o twoje zdo³a go znie�æ. Tow³a�nie jest przyczyn¹, ¿e tak
ma³o chrze�cijanwie, co to znaczymieæ duchamodlitwy: nigdy nie dokonali tego
starannego przeegzaminowania samych siebie i dlatego te¿ tego nie prze¿yli, ani
jeszcze nie wiedz¹, co to znaczymieæ serce ca³kowicie skruszone.

A zatem, czy jeste� gotowy przeoraæ glebê swego serca?
Czy pójdziesz wskazan¹ ci drog¹ i wytrwasz w niej, a¿ bê-
dziesz ca³kowicie przebudzony? Je�li w zawiedziesz, je�li
tego nie wykonasz i w ten sposób siê nie przygotujesz,
to nie mo¿esz w ogóle pój�æ dalej drog¹ wiary, aby cho-
dziæ z Bogiem!

Opracowanie na podstawiewyk³adówKarola Finney�a
awartychwksi¹¿ce �Duchowe przebudzenie�

W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIAÆ SIÊ DO DUCHOWEGO PRZEBUDZENIA?
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BO¯E PRAWO
,,Pan � nape³ni³ Syjon
prawem � boja�ñ przed
Panem to jego skarb�

(Iz 33.5-6).

Znamieniem spo³ecznych
form ¿ycia jest prawo, tj. suma
przepisów reguluj¹cych wspó³-
¿ycie. Codzienne ¿ycie niemo¿e
siê obej�æ bez prawa. Wyobra�-
my sobie wielki organizm miej-
ski, w którym nagle przestaje
funkcjonowaæ sygnalizacja
�wietlna. Sprawnie i bezkolizyjnie odbywaj¹cy siê ruch zostaje nagle zak³ócony,
a wmiejsce ³adu pojawia siê chaos, bez³ad, zamieszanie. Nastêpstwa dotkn¹ nie-
mal¿e wszystkie dziedziny ¿ycia miejskiego organizmu. Kierowcy wiedz¹, ¿e
sygnalizacja �wietlna � to swego rodzaju prawo� jest ich sprzymierzeñcem.Funk-
cjonowanie tego prawa niezmiernie u³atwia ¿ycie. Tam gdzie przestaje dzia³aæ
prawo � sygnalizacja � kierowcawybiera te przej�cia, gdzie dzia³a ,,prawo�.
Nie tylko ¿ycie spo³eczne w granicachmiasta potrzebuje prawa, lecz ka¿da

grupa spo³eczna, pocz¹wszy od najmniejszej, jak¹ jest rodzina, a¿ do najwiêkszej
jak¹ jest ca³a ludzko�æ, tworz¹ca ówgigantyczny ¿ywy organizm. Coraz czê�ciej
s³yszymy dzi� g³osy nawo³uj¹ce do okre�lonego ³adu spo³ecznego, ekonomicz-
nego, który uchroni³by ludzko�æ przed chaosem, zapewniaj¹c równowagê spo-
³ecznegowspó³¿ycia. �wiat w obliczu aktów przemocywidzimo¿liwo�æ wyj�cia
z impasuwprzestrzeganiu prawamiêdzynarodowego.
W �wiecie dzia³a³y zawsze dwie si³y: d¹¿enie do przestrzegania prawa, tj. do

porz¹dku i ³adu, oraz si³a destrukcyjna,wyra¿aj¹ca siêw tendencjachdo anarchii,
³amania prawa.Miêdzy tymi dwoma biegunami � prawa i bezprawia � balansuje
�wiat, spo³eczeñstwa, grupy, awreszcie pojedynczy cz³owiek. Jest rzecz¹ oczywi-
st¹, ¿e ¿ycie wewszelkich swych przejawachmusi kierowaæ siê prawem.Nawet
w znaczeniu biologicznym.Gdzie przestaje dzia³aæ prawowarunkuj¹ce biologicz-
n¹ równowagê, tam zaczyna panoszyæ siê rak � postrach cz³owieka, ludzko�ci.
Przenosz¹c ten schemat na spo³eczny wymiar ¿ycia stwierdzamy to samo.

Gdzie zostaje zachwiana harmonia prawa, tam doj�æ musi w konsekwencji do
bezprawia, spo³ecznego raka, do upadku.



11

BO¯E PRAWO

Nie s¹ spraw¹ przypadku przytoczonewy¿ej s³owa Izajasza. Bógwybieraj¹c
spo�ródwielu narodównaród izraelski, nada³muprawo. Ile fragmentówStarego
Testamentumo¿na zebraæw ca³o�æ jako prawo, systemprzepisów reguluj¹cych
wspó³¿ycie spo³eczno�ci, gwarantuj¹cychw³a�ciwe, harmonijne funkcjonowanie
narodowego organizmu. Lud Bo¿y nie móg³ obej�æ siê bez prawa, owej Bo¿ej
�wietlnej sygnalizacji. Odnajdujemy je na tablicach kamiennych, danychMoj¿e-
szowi. Tu ogniskuje siê Bo¿e prawo dane Syjonowi: nie zabijaj, nie kradnij, nie
cudzo³ó¿, nie�nie�, a zielone �wiat³o wyra¿one jest w najwa¿niejszym przyka-
zaniu, które pozostanie klasycznym sformu³owaniem, przypomnianym przez
Jezusa Chrystusa: ,,Bêdzieszmi³owa³ Pana, Boga swego, z ca³ego serca swego
i z ca³ej duszy swojej, i z ca³ejmy�li swojej oraz bêdzieszmi³owa³ bli�niego swego
jak siebie samego.Na tychdwóchprzykazaniach opiera siê ca³y zakon i prorocy�
(Mt 22.37-40).
W tym streszcza siê prawo dane Syjonowi. Nie trzeba dodawaæ, ¿e wype³nia-

nie tego prawa przynosi b³ogos³awieñstwo. Imbardziej dane spo³eczeñstwo jest
nasycone tym prawem, tymwiêcej harmonii, ³adu, pokoju. Natomiast ka¿de ³a-
manie tego prawa rodzi natychmiast najgorsze nastêpstwa. Wiedzia³ o tym do-
brze psalmista, pisz¹c w Psalmie 119.4-5:

,,Ty� wyda³ rozkazy swoje, aby ich pilnie strze¿ono;
Oby drogi moje by³y nakierowane na przestrzeganie ustaw Twoich�.

Psalmista wiedzia³, ¿e szczê�cie narodu tkwi w przestrzeganiu prawa. Je¿eli
naturalny porz¹dek rzeczy wymaga przestrzegania prawa, to tym bardziej spo-
³eczno�æ, jak¹ jest lud Bo¿y, musi siê podporz¹dkowaæ Bo¿emu prawu, inaczej
przestanie byæ ludemBo¿ym.Najwidoczniej anarchistyczne sk³onno�cimusia³y
wyst¹piæ w szeregach pierwszych zborów, skoro aposto³ Pawe³ zdecydowanie

przeciwuderza: Bóg jest Bo-
giemporz¹dku � inaczej pra-
wa (1 Kor 14.33). Albowiem
Bóg nie jest Bogiem niepo-
rz¹dku, ale pokoju. Jest we
wszystkich zborach �wiê-
tych.
Jak sygnalizacja �wietlna

jest sprzymierzeñcem kie-
rowcy, tak prawo Bo¿e jest
niezast¹pionymdobroczyñc¹
cz³owieka � ludzko�ci. Bóg
pragnie i dzisiaj nape³niæ swój
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Syjon prawem.Niew tym celu, aby nas zd³awiæ, lecz by zachowaæ nasw pokoju,
by umo¿liwiæ ¿ycie w �wiecie sk³aniaj¹cym siê ku bezprawiu. Bóg pragnie tylko
szczê�cia dla cz³owieka. Jako wyznawcy Chrystusa mamy tê satysfakcjê, ¿e je-
ste�myprzeka�nikaminajdoskonalszegoprawa, jakie ludzko�ækiedykolwiekotrzy-
ma³a: dziesiêcioro przykazañ. Nie wymy�lono dot¹d lepszego prawa, nic nie za-
st¹pi prawaBo¿ego.
Jeste�mynaprawdêwdziêczni za dane namprzezBoga prawo.Wdziêczni, ¿e

i dzisiaj Bóg pragnie nape³niæ nas, nasz zbory swoim prawem. Niech tak siê
stanie. NiechDucha �wiêty uka¿e nam piêkno, bogactwo Bo¿ego Prawa. Oby-
�my dostrzegli to, co le¿y u jego podstaw � mi³o�æ Boga do cz³owieka. Dzieje
�wiata, poszczególnychnarodóws¹ doskona³ymprzyk³ademb¹d� b³ogos³awieñ-
stwa, b¹d� przekleñstwaw zale¿no�ci od ustosunkowania siê doBo¿ego prawa.
Wyrazi³ to autor pie�ni 376:

,,S³owemZbawcywszystko stoi,
Moc potê¿naw Jego zbroi;
Gdzie z tym S³owemniema zgody,
Gin¹ ludzie i narody�.

Gor¹cymnaszympragnieniem jest, aby nasiwierni pamiêtali o prawieBo¿ym
i wpatrzeni wewzór nakre�lonywPsalmie 1.1-3:
,,Szczê�liwy m¹¿, który nie idzie za rad¹ bezbo¿nych
(�)
Lecz ma upodobanie w zakonie Pana
I zakon jego rozwa¿a dniem i noc¹.
(�)
A wszystko, co uczyni, powiedzie siê�.

� stali siêwyrazicielami i nosicielamiBo¿egoPrawa.

Józef Kozie³
(pastor ewangelicki)
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Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCHZ ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCHZ ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCHZ ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCHZ ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH
Ze zboru w Skoczowie
Chcemy podzieliæ siê rado�ci¹ z odwiedzin naszych mi³ych braci i sióstr

w kolejne szabaty, w które go�cili�my w naszym zborze skoczowskim braci
g³osz¹cych nam buduj¹ce kazania S³owa Bo¿ego. I tak odwiedzali nas
bracia z naszego kraju, jak i z zagranicy. Z Niemiec odwiedzili nasz
zbór brt. K. i F. Hodurowie oraz br t. B. i J. Kubisiowie. Obaj bracia
g³osili namS³owoBo¿e, oraz dzielili siê przyk³adami z ¿ycia.
Wkolejnydzieñ �wiêty szabatukazaniami podzielili siê z nami bracia: R.Cichy

i B. Parma. W nastêpny szabat wys³uchali�my dwóch kazañ, które g³osili br.
Krzysztof Rukojæ ze zboru z Zielonej Góry, który wraz z ¿on¹ i br t.
Zbyrowskich za�piewali pie�ñ na chwa³ê naszego Boga. Drugim kazaniem
pos³u¿y³ mi³y starszy brat z Ukrainy (te�æ naszego brata Jenika
Jureczka). Potem w kolejne �wiête dni szabatu budowali nas przez kazania
S³owa Bo¿ego tj. dn. 15 sierpnia br. R. Cichy, a dn. 29 sierpnia, br. B.
Parma.
Natomiast w kolejny szabat dn. 5 wrze�nia prze¿ywali�my znowu

bogate w tre�ci S³owa Bo¿ego chwile, bo go�cili�my br t. M. i St.
Czepczorów, który to brat przekaza³ nam poselstwo od naszego Boga Ojca,
a drugim kazaniem pos³u¿y³ mi³y go�æ z Zielonej Góry, br. Daniel
F¹ferko, który odwiedzi³ nas ze swoj¹ rodzink¹. Bardzo mi³o nam te¿ jest
przekazaæ, ¿e w ostatnim czasie do naszego zboru uczêszcza syn s. Oli
Zbyrowskiej wraz ze swoj¹ narzeczon¹, z czego bardzo siê cieszymy i modlimy
siê, aby Pan Bóg nasz Wszechmog¹cy da³ siê im poznaæ i przyj¹³
ich za swoje dzieci, gdy¿ Pan Jezus Chrystus przela³ swoj¹ drogocenn¹
krew zawszystkich, aby nas zbawiæ.
Wdniu 19wrze�nia, w �wiêty dzieñ szabatu,mieli�mywspólne bardzo b³ogo-

s³awione nabo¿eñstwo z braterstwem ze zboru K.CH.D.S. z Bielska-Bia³ej z ul.
Smolnej. Organizatorami nabo¿eñstwa to tym razemby³ zbór ze Skoczowa. Go-
�cili�my w tymdniu tak¿e brt. Jana i Emiliê Bujoków zNiemiec z córk¹ i wnucz-
k¹. Pierwszym kazaniem us³u¿y³ nam sêdziwy ju¿ i bardzomi³y brat Jan Bujok
(prawie 90 lat), który opowiedzia³ namo swoimbardzo ciê¿kim ¿yciuw dzieciñ-
stwie oraz o jego b³ogos³awionej pracymisyjnej, któr¹ prowadzi³ przewa¿nie na
po³udniu naszego kraju.W drugiej czê�ci nabo¿eñstwa S³owo Bo¿e g³osi³ brat
z bielskiego bratniego zboru � J.Kubiak.Wspólny czas sobotniego nabo¿eñstwa
umili³y namnasze kochane dziewczynki, i tak piêkn¹ pie�ñ zagra³a Arleta Stekla;
równie piêknie za�piewa³a pie�ñOlaWiêcek.Utwory te i pie�ni wraz z pie�niami
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ogólnymi s³u¿y³y uwielbieniu naszegoBogaOjca i Zbawiciela � Jezusa Chrystu-
sa. Potem razem uczestniczyli�my we wspólnej agapie. Prze¿yli�my radosne
i b³ogos³awione chwile u boku naszego BogaWszechmog¹cego i Pana Jezusa
Chrystusa, przy czymodczuwali�mywielkie zbudowanie, a tym samymuwielbi-
li�my Jego �wiête Imiê.

* * *

W szabat dn. 26 wrze�niawnaszym zborze odby³o siê wspólne nabo¿eñ-
stwo okrêgowe, na którymgo�cili�my braterstwo z bratnich zborów zBytomia,
Pogórza,Wodzis³awia �l¹skiego oraz zNiemiec brt. K. i F. Chodurów.Kazaniami
S³owaBo¿egous³u¿yli nambracia: B. Zaj¹c, Józef Bujok, B. ParmaorazB. Jopek.
Oprócz ogólnych pie�ni, którymi wspólnie chwalili�my naszego BogaOjca

i Pana JezusaChrystusa, pie�ni �piewali tak¿e brt. E i B. Parma, s. K. Stekla, brt.
M. i B. Zaj¹cowie, br. J. Bujok i siostra Jarocka zBytomia.Utworemmuzycznym
na pianinie upiêkszy³a te b³ogos³awione do po³udniowe chwile Arleta Stekla. Ca-
³o�æ nabo¿eñstwa prowadzi³ brat R. Cichy, który te¿ na zakoñczenie przekaza³
krótkie poselstwo. Prze¿yli�mywspólnie razemmi³e chwile na tymuroczystym
chrze�cijañskim spotkaniu, a w chwilach popo³udniowych usiedli�mywszyscy
do spo¿ycia przygotowanego posi³ku � Agapy.

Krystyna Stekla

* * *

Ze zboru w Bytomiu
W szabat 22.08.2009 r. odby³o siê wspólne nabo¿eñstwo w Bytomiu. Wziêli

w nim udzia³ bracia i siostry ze zborów ze Skoczowa, z Sosnowca, oraz go�cie
i braterstwo zmiejscowego zboru. B³ogos³awione spotkanie prowadzi³ brat Bog-
dan Jopek.Buduj¹cekazaniawyg³osili bracia:E. Stekla, R.Cichy, St.Matuszewski
oraz B. Zaj¹c. KuBo¿ej chwalewys³uchali�my pie�ni wykonane przez brt. Zaj¹c
oraz br.Kazimierczaka.Utwórmuzyczny zagra³a córka brt. A. i E Stekla �Arleta,
a s³owa Psalmu przeczyta³a tak¿e ich córka � Nikola. Po uroczystym nabo¿eñ-
stwie brt. Zaj¹c zaprosili wszystkich na bratersk¹ agapê, za któr¹ bardzo dziêku-
jemy.

Krystyna Stekla

* * *
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Ze zboru w Wodzis³awiu �l.
Wminionymkwartalewszabatowych spotkaniachgo�cili�myunasbrtK. i R.

Cichych (8 sierpnia) z Bielska B. oraz brt.M. i Z. Stêpieñ (22 sierpnia) z Gliwic.
Poza pobytemunas go�ci, co zawsze sprawia namwielk¹ rado�æ, tre�ci¹ naszych
szabatowych nabo¿eñstw oprócz krótkich �wiadectw, dotycz¹cych na bie¿¹co
prze¿ywanego S³owaBo¿ego, jest studiumbiblijne Listu �w. Paw³a do Rzymian.
Jeste�my wdziêczni Bogu, ¿e po d³ugotrwa³ej i ciê¿kiej chorobie s. Ewy P. i jej
córki Agnieszki (podwójny przeszczep szpiku), obie najbli¿sze nam osoby na
powrót bior¹ aktywnyudzia³ wnabo¿eñstwie. Równie¿ druga córka,Ma³gorzata,
czuje siê coraz lepiej.Wszystkimnaszymbraciom i siostromdziêkujemyzamodli-
twy!

Boles³aw P.

* * *

Latoro�l przynosz¹ca owoce dotknie nó¿,
By mog³a tym obfitszy przynosiæ owoc ju¿;
I prawie ka¿d¹ ga³¹� dosiêgnie srogi cios �
I tê najzdolniejsz¹ podobny spotka los!

Je¿eli wiêc twoje ¿ycie, tw¹ rado�æ zakry³ cieñ,
Z³amane twe pragnienia, w noc przemieniony dzieñ;
To ciesz siê, choæ nadzieje i plany pad³y w py³:
To czyni mi³o�æ Bo¿a � z Nim w³a�nie bêdziesz ¿y³!

Wiec poddaj siê tej rêce, co ³amie, rani, tnie,
Lecz czyni to tak czule, nie skrzywdzi nigdy, nie!
On pragnie, by ten owoc, co� w ¿yciu przyniós³ ju¿
Stokrotnie siê pomno¿y³, pomimo wichrów, burz.

* * *

Z ¯YCIA ZBORÓW BO¯YCH
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Wszechmocny Bóg �otrze wszelk¹ ³zê z oczu ich, i �mierci ju¿ nie bêdzie; ani
smutku, ani krzyku, ani mozo³u ju¿ nie bêdzie; albowiem pierwsze rzeczy
przeminê³y� (Ap 21.4).

Spojrzenie na Bliski Wschód
(i nie tylko)

Chrze�cijanie w Gazie pobici i obrabowani (lipiec 2009 r.) � Constantine
Dabbagh, przewodnicz¹cy RadyGminChrze�cijañskich naBliskimWschodzie
i jego ¿ona, zostali ofiarami trzech zamaskowanychmê¿czyzn, którzywdarli siê
do domu i pobili parê, poczymzrabowali impieni¹dze i bi¿uteriê. Atak naDabba-
gha i jego ¿onê jest najnowszym z ca³ej serii atakówna bardzoma³y chrze�cijañ-
ski zbór w strefie Gazy. Dabbagh powiedzia³, ¿e mê¿czy�ni zwi¹zali im rêce na
plecach i zawi¹zali g³owy zanim ich pobili.Wtedy przez godzinê pl¹drowali ca³y
dom szukaj¹c kosztowno�ci. Ukradli tak¿e samochód ofiar. (Jerusalem Post)
Proszê,módlcie siê za to, by chrze�cijaniewGazie byli odwa¿ni i o ich ochro-

nê. Szko³a baptystów �Latarnia� ponownie by³a atakowana, podobnie jakCVJM.
Kolejnywierz¹cy, Rami Jad,wdrodzedodomuzpracywTowarzystwieBiblijnym
Baptystów, zosta³ uprowadzony i zamordowany; biuro organizacji zosta³o zbom-
bardowane. To tylko kilka z wielu przyk³adów prze�ladowania w strefie Gazy,
gdzie napadymuzu³manówna chrze�cijan s¹ ignorowane przez istniej¹ce rz¹dy
terrorystów zHamasu.

Fatah: bez uznania Izraela �Wysokiej rangi urzêdnicy Fatahu podali do
wiadomo�ci, ¿e ich ugrupowanie przenigdy nie uzna Izraela. ,,Fatah nie uznaje
istnienia Izraela i nikogo nie prosili�my by to uczyni³� � to wypowied� Raffia
Natschewysokiego pozycj¹ cz³onkaFatahu i bliskiego zaufanego przewodnicz¹-
cego PAMahmuda Abbasa. Dalej twierdzi on: �Nie tylko Fatah nie uzna Izraela
ale i nie cofniewezwania dowalki zbrojnej z Izraelem�. Innyprominentny cz³onek
FatahAsamel-Ahmed potwierdzi³, ¿e Fatah nigdy nie cofniewezwania dowojny
przeciw Izraelowi. Fatah kontroluje PAw Judei i Samarii; jest te¿ parti¹ Abbasa
tzw. pokojowego partnera [do rozmów] Izraela. (INN)

USA przekaza³o 140 mln euro Arabom (lipiec) � Stany Zjednoczone
Ameryki przekaza³y tzw. palestyñskim Arabom (PA) oko³o 140 milionów $ by
pomóc sp³aciæ ichd³ugi, jak powiedzia³aminister sprawzagranicznychUSAHilla-
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ry Clinton. Arabski premier z PA SalamFajad zawsze po¿ycza³miliony dolarów
z bankówby op³aciæ swoich urzêdników. Fajad uwa¿a, ¿ewinna jego d³ugom jest
restrykcyjna polityka Izraela wobec Arabów; równie¿ inne kraje nie przekaza³y
obiecanych pieniêdzy. (Haaretz)
Tylko czê�æ narodów arabskich dysponuj¹cych ogromnymi zasobami ropy

naftowej przekazuje u³amek procenta swoich �rodków PA, które jej obiecano.
Wed³ug arabskich dyplomatów powodem jest niskie zaufanie do przewodnicz¹-
cego PA, ¿em¹drze u¿yje tych pieniêdzy, nawet wtedy gdy Salam Fajad wMiê-
dzynarodowymFunduszuWalutowym jest znanymdzia³aczem.

Pieni¹dze dla Gazy mo¿e kontrolowaæ Hamas (lipiec) �Wed³ugministra
obrony IzraelaHamas ci¹gle powoduje problemy, bomo¿e kra�æ pieni¹dze daro-
wane na odbudowê Gazy. W poprzednim tygodniu rozdawa³ dokument, w któ-
rymstwierdzone jest, ¿e zwi¹zki zawodowe z czê�ci¹ krajówONZ, które rozdzie-
la³y dary zawi¹za³y komitet.Dokument zosta³wys³anydoUSA.Ostrzegaonprzed
tym, ¿e oko³o 640 milionów dolarów, które USA obieca³y na odbudowê Gazy
mo¿ewpa�æw rêce ludziHamasu.Wysokiej rangi polityk zministerstwa obrony
powiedzia³w zesz³ym tygodniu: �Wszelka pomochumanitarna, którama trafiæ do
Gazymusi zostaæ przepuszczona przez Hamas. Hamas stosuje przemoc nawet
wobec organizacji humanitarnych jakUNRWA je�li nie chc¹ z nimiwspó³praco-
waæ�. (Jerusalem Post)

Hamas chce zmusiæ kobiety w Gazie do noszenia nakryæ g³owy (li-
piec) � Czo³owy cz³onekHamasu zauwa¿a, ¿e organizacja po przejêciu si³¹ w³a-
dzy w 2007 roku nie zamierza³a uznaæ szariatu za oficjalne prawo pañstwowe.
Jednak dwa lata pó�niej rz¹dHamasuwprowadza corazwiêcej zarz¹dzeñ opiera-
j¹cych siê na przepisachmuzu³mañskiego prawa koranicznego. O ich wprowa-
dzaniu donosz¹ raportymieszkañcówGazy, wed³ug których �MilicjaMoralno-
�ci� zmusza kobiety do noszenia nakrycia g³owy, zw³aszcza na pla¿achwGazie.
Niedawno urzêdy w Gazie zdecydowa³y, ¿e s¹dy na polecenie Hamasu bêd¹
kontrolowaæ czy prawniczki w nich zatrudnione stosuj¹ siê domuzu³mañskiego
prawa o zakrywaniu g³owy i ubiorach. (Haaretz)

Brytyjski antysemityzm po wojnie w Gazie (lipiec) � �Wielka Brytania
pobi³a w tym roku zawstydzaj¹cy rekordw atakach antysemickich� � powiedzia³
Chris Huhne liberalno-demokratyczny rzecznik sprawwewnêtrznych.Wed³ug
fundacji �Community Security Trust�, która zwalcza antysemityzmnaWyspach
stwierdza, ¿e od stycznia do czerwca tego roku dokonano 609 zg³oszonych ak-
tów antysemickich. Jest to dwa razywiêcej ni¿ przed rokiemw tymsamymokre-
sie, kiedy zg³oszono 276 ataków. Huhne doda³: �Jest absurdalne, ¿e miejscowi
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fanatycywinê za decyzje zagranicznych rz¹dów przypisuj¹ brytyjskim ¯ydom.�
(Haaretz, euractiv.com)
,,I bêdê b³ogos³awi³ b³ogos³awi¹cym tobie, a przeklinaj¹cych ciê przeklinaæ

bêdê; i bêd¹w tobie b³ogos³awionewszystkie plemiona ziemi� (Rdz 12.3).

USA namawiaj¹ Syriê do pokoju z Izraelem (sierpieñ) �USApotwierdzi-
³y oficjalne raporty z Syrii, wed³ugktórych zakomunikowano rz¹dowiwDamasz-
ku, ¿emo¿liwe jest zredukowanie ograniczeñ handlowych na³o¿onych na Syriê
przed piêciu laty z powodu wspierania zorganizowanego terroryzmu przeciw
Izraelowi.Waszyngton potwierdzi³ tak¿e, ¿e prezydentObamawystosowa³ list do
czo³owych polityków arabskich by wywrzeæ na nich nacisk. Kraje te mia³yby
stosowaæ dzia³ania buduj¹ce zaufanie dla Izraela.Oficjalnie Syria i Izrael s¹w sta-
nie wojny. Chodzi przedewszystkim o ostateczny statusWzgórzGolan zajêtych
przez Izrael w 1967 roku po zaatakowaniu go przez Syriê. (INN)

Arabskie ostrze¿enie �Arabowie tzw. palestyñscy ostrzegli w poniedzia³ek
przedwszystkimiwysi³kami prezydentaUSAObamywcelunormalizacji sytuacji,
które znacznieutrudni¹powstanienowegopañstwa [arabskiego]. (Telegraph-UK)

Iran czeka na zielone �wiat³o od Homeiniego � Zachodnie wywiady ob-
serwuj¹ irañski program atomowy ju¿ od 2003 roku.Wbrewdoniesieniom ame-
rykañskich tajnych s³u¿b, wed³ug których Iran zamrozi³ swój programatomowy
wobawiewej�cia ¿o³nierzy amerykañskich po zwyciêstwiew Iraku, prawdziwym
powodemby³o rozwi¹zanie problemu jak dopasowaæ g³owice j¹drowe do rakiet
dalekiego zasiêgu Shehab-3. Gdyby Iran chcia³móg³by zbudowaæ broñ j¹drow¹
w ci¹gu roku; pierwszych sze�æmiesiêcy Iran potrzebuje nawzbogacenie odpo-
wiedniej ilo�ciUranu, akolejne sze�ænabudowêg³owicy atomowej.Wed³ug znaw-
ców tematu jedynymco powstrzymuje Teheran przed ostatecznymkrokiem jest
brak zgody duchowego przywódcy Ajatollaha Ali Homeniego. (Haaretz)

Netanjahu: B³êdu z Gazy nie powtórzymy � Izraelski premier Benjamin
Netanjahu powiedzia³ w poprzedni¹ niedzielêw zwi¹zku zmo¿liwymporozumie-
niem z Arabami, ¿e ewakuacja z Gazy nie przynios³a pokoju, a Gaza sta³a siê
przyczó³kiem Hamasu na potrzeby Iranu. �Jedno jest pewne: nie powtórzymy
tegob³êdu� � powiedzia³. �Chcemyporozumienia z dwomaczynnikami,mianowi-
cie pierwszym jest uznanie pañstwa Izrael, a drugim s¹ gwarancje bezpieczeñ-
stwa.WprzypadkuGazy zabrak³o tych dwóchwarunków�. (Ynet)

Hamas testuje rakiety nakierowane na Tel Aviv � Rz¹dz¹ca w strefie
Gazy terrorystyczna organizacjaHamas testuje obecnie unowocze�nione rakie-
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ty typuKassama¿ zdo³aj¹ osi¹gaæTel Aviv.Oprócz tegoHamas znówostrzeliwu-
je zachodni Negev przy czym trafiony zosta³ Kibuc Alumim. Jego pola granicz¹
z ogrodzeniemGazy. Nie by³o danych na temat rannych. Joasi Beiditz, szef s³u¿-
by bezpieczeñstwa izraelskiej armii (IDF) powiedzia³, ¿e ta organizacja terrory-
styczna ostatnie relatywnie spokojny czas wykorzysta³a do pozyskania bardziej
efektywnych pocisków i rakiet. �Bardzo staraj¹ siê dostaæ rakiety o wiêkszym
zasiêguw³¹cznie z takimi, które osi¹gn¹æ bêd¹mog³y Tel Aviv�. (INN)
�Ustrze¿ ¿ycie moje od lêku przed wrogiem! Ukryj mnie przed zgraj¹ z³ych,

przed zgie³kiem z³oczyñców� (Ps 64.2-3).

Fatah: PA przejm¹ ca³¹ Jerozolimê � pokojowo lub zbrojnie � W po-
przedni¹ niedzielê (9 sierpnia) Fatah na swoim 6 kongresie postanowi³, ¿e ¿¹da³
bêdzie zwrotu wschodniej i zachodniej czê�ci miasta, tak wiêc ca³ej Jerozolimy
i jej arabska kontrola nie bêdzie w ¿aden sposób przedmiotempertraktacji. Ten
warunekmusi zostaæ spe³niony zanim zaczn¹ siê jakiekolwiek rozmowy pokojo-
we z Izraelem. Przewodnicz¹cy partii Fatah i administracji PAMahmud Abbas
przed otwarciem konferencji ostrzeg³, ¿e Izrael musi siê przygotowaæ na prze-
moc ze strony Arabów gdyby nie zgodzi³ siê na warunki oddania Judei, Samarii
i Gazy.Konferencja nacechowanak³ótniami, bijatyk¹ iwyzwiskami zosta³a przed-
³u¿ona do czwartku. Przeciwnicy mówi¹, ¿e chcia³a siê przez to odm³odziæ po
latach korupcji, która i tak jest wszêdzie obecna. Minister obrony Ehud Barak
odrzuci³ zdecydowanie ¿¹daniaFatahu, by Jerozolimamusia³a zostaæoddanaw rê-
ce PA. (Jerusalem Post, INN)

Wiêkszo�æ Amerykanów postrzega Izrael jako sojusznika �Mimoofert
jakie prezydentObama czyni wobec �wiata arabskiego i jawnego dystansowania
siêwobecpañstwa ¿ydowskiego, ci¹gle jeszcze 70%Amerykanówuwa¿a Izrael za
sojusznikaUSA.Wykaza³a to ankieta przeprowadzonaprzezRasmussenReports.
Osiemprocent jednakuwa¿a Izrael zawroga. �¯aden arabski kraj nawet nie zbli¿a
siê do tychpozytywnychuczuæ jaki ¿ywi¹Amerykaniedla Izraela!� � pisz¹ autorzy
ankiety. Poza tym81%pytanychuwa¿a, ¿e arabskie kierownictwomusi uznaæpañ-
stwo Izraelw ramachpaktu pokojowegodlaBliskiegoWschodu. (INN)

Zasoby gazu � Zasoby gazu ziemnego nawybrze¿uw pobli¿uHajfy ponow-
nie przekraczaj¹ naj�mielsze oczekiwania. Okazuj¹ siê one o 16% wiêksze ni¿
dotychczas szacowano.Wynika tak z opublikowanego raportu firmyNobleEner-
gy.Do firmynale¿y 36% pól którew³a�nie badano.Obecnie firma jeszcze bardziej
zdecydowanie szuka kolejnych pól gazowych wzd³u¿ wybrze¿a. Powszechnie
wyra¿a siê rado�æ, ¿e Izrael nie bêdziemusia³ byæ zale¿ny od importu no�ników
energii. (Arutz 7) �ród³o:Vision für Israel e.V.

SPOJRZENIE NA BLISKI WSCHÓD
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Korea Pó³nocna zabija chrze�cijan za rozdawanie Biblii (lipiec) � Jak
wpoprzedni pi¹tekdonoszono zKorei Po³udniowej,wKorei Pó³nocnej dokonano
publicznej egzekucji chrze�cijanki, która rozdawa³aBiblie zakazanew tymkomu-
nistycznymkraju. Ich rodzice,m¹¿ i trójka dzieci zosta³y zabrane do obozuwiê�-
niówwHoerjong. (Fox)
�Pamiêtajcie o wiê�niach, jakby�cie byli wspó³wiê�niami byli, o uciskanych,

skoro sami równie¿ w ciele jeste�cie� (Hbr 13.3).

Iranprowokuje (27wrze�nia) � Iran przeprowadzi³ udane próby z rakietami
dalekiego zasiêgu � Shahab 3. Jak poda³a telewizja teherañska Shahab 3 to rakie-
tymog¹ce raziæ cele w odleg³o�ci do dwóch tysiêcy kilometrów. Oznacza to, ¿e
w jej zasiêgu znajduje siê zarówno Izrael, jak i bazy USA w rejonie Zatoki Per-
skiej. Ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Piotr Balcerowicz przekonuje, ¿e
wojskowemanewryw Iranie �To reakcjawdu¿ymstopniuna to, comówi premier
Netanjahu i inni przywódcy Izraela. Izrael niewykluczamo¿liwo�ci ataku skiero-
wanego na instalacje nuklearnew Iranie�. Przypomnijmy, ¿e Iran od dawna jest
podejrzewany przez Zachód o d¹¿enie do uzyskania broni atomowej pod przy-
krywk¹ cywilnego programu energetyki j¹drowej. Teheran utrzymuje, ¿e pro-
gram atomowy krajumawy³¹cznie cele pokojowe.

Indonezja � w ostatnim tygodniu wrze�nia oraz w pierwszych dniach pa�-
dziernikawyspy indonezyjskie dotkniête zosta³y przez silne trzêsienia ziemi 7,6
stopniw skali Richtera.Do tej pory spodgruzówwydobyto ponad 540 cia³. Szacu-
je siê, ¿e liczba ofiar przekroczy 3000 osób. Odbudowa zniszczonychmiast i wsi
poch³onie 400mln dolarów.

Kataklizmy klêski ¿ywio³owe � 23wrze�nia burza piaskowauderzy³aw Syd-
ney; 30wrze�nia trzêsienie ziemi i tsunami pustoszywyspy Samoa i Tonga. Fala
tsunami mia³a 4,5 metra wysoko�ci i zmiot³a z powierzchni ziemi nadmorskie
wioski; 2 pa�dziernika tajfunParmanadci¹ga naFilipiny.

My�la³em, ¿e to koniec �wiata.
Nigdy wcze�niej nie prze¿y³em
takiego trzêsienia ziemi jak to
� dr SalamoLaumoli dla CNN

Wrejonie dotkniêtymprzez kataklizmnie czynne s¹ szko³y oraz urzêdy. Pre-
zydentBarackObamaog³osi³ SamoaAmerykañskie (wschodnia czê�æ archipela-
gu) rejonemkatastrofy.
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Tsunami zosta³o wywo³ane przez trzêsienie ziemi o sile ok. 8,3 stopni trwa³o
ok. 3 minut. Epicentrum trzêsienia znajdowa³o siê w odleg³o�ci ok. 190 km od
stolicy Wysp Samoa (Ocean Spokojny) � miasta Apia. G³ówny wstrz¹s zosta³
odnotowany o godzinie 06:48:11 29wrze�nia (Samoa), 30wrze�nia (Tonga) cza-
su lokalnego.
Tajfun Ketsana szalej¹cy ju¿ od tygodnia nad Azj¹ Po³udniowo-Wschodni¹

zabi³ tam ponad 300 osób. Ucierpia³y takie kraje jak Chiny, Laos, Kambod¿a,
Tajlandia, choæ najbardziejWietnamorazFilipiny. Tajfun najpierwuderzy³wFili-
piny gdzie zabi³ 246 osób.Wewtorek (29 IX) dosi¹g³ te¿Wietnam. Tamodnoto-
wano 32 przypadki zgonów. Zmiejsca zagro¿enia ewakuowano 170 tys. osób. Co
najmniej 11osóbzginê³o, a 29zosta³o rannychpoprzej�ciu tajfunuKetsanaw Kam-
bod¿y.

Zbli¿enie miêdzy Ko�cio³ami � Wrze�niowe odwiedziny delegacji (mni-
chów) Rosyjskiego Ko�cio³a Prawos³awnego na Jasnej Górze, to kolejny krok
w kierunkuodbudowy jedno�cimiêdzyKo�cio³ami: prawos³awnym i katolickim.
Prawos³awnimnisi zabrali kopiê ikonyMBCzêstochowskiej. Przed tymobrazem
chc¹ siêmodliæ za ofiary terroruNKWD.Uwa¿a siê, ¿emodlitwy te wiêcej zna-
cz¹ ni¿ oficjalne deklaracje, poniewa¿ wyra¿aj¹ one wolê wzniesienia siê ponad
narodowe i ko�cielne podzia³y.

Holandia � Niemieccy lekarze alarmuj¹, ¿e wzrasta liczba starszych osób
przybywaj¹cych z Holandii na leczenie do Niemiec. W rzeczywisto�ci ludzie ci
uciekaj¹ przed eutanazj¹. Praktyka jej wykonywania rozprzestrzeni³a siê tak bar-
dzo, ¿ew³adza lekarzy jest pozawszelk¹ kontrol¹. Zaniepokoi³o toKomitet Praw
Cz³owiekaONZ.Cz³onkowie komitetumartwi¹ siê, ¿e �prawopozwala lekarzowi
zadecydowaæ o zakoñczeniu ¿ycia pacjenta bez zgody s¹du�, ponadto �druga
opinia lekarzamo¿e byæ udzielona telefonicznie�. (Fronda.pl)

Las Vegas � Amerykañski stanNevadama jeden z najwy¿szychwspó³czyn-
nikówbezdomno�ci wUSA � informuje BBC.Najwiêcej bezdomnych jest w naj-
wiêkszym mie�cie stanu, Las Vegas. Miasto Grzechu �zamieszkuje� ponad 14
tysiêcy bezdomnych. Pomimo takiej rzeszy ludzi niemaj¹cych ¿adnego lokum,
bardzo ³atwo jest spêdziæweekendwMie�cieGrzechuniewidz¹c ¿adnychoznak
kryzysu zwi¹zanego z problemem bezdomno�ci. To druga strona amerykañ-
skiego snu.
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Jezus powiedzia³: ,,Baczcie na siebie, aby sercawasze nie by³y ociê¿a³e wskutek
ob¿arstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzieñ was nie zaskoczy³ niby sid³o;
przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkaj¹ na ca³ej ziemi. Czu-
wajcie wiêc, modl¹c siê ca³y czas, aby�cie mogli uj�æ przed tym wszyst-
kim, co nastanie, i stan¹æ przed Synem Cz³owieczym� (£k 21.34-36).

BLISKOWSCHODNIE MITY
Zwyk³o siê mówiæ, ¿e czêsto powtarzana nieprawda lub pó³prawda staje siê

prawd¹. Niektórzy tez mówi¹, ¿e pó³prawda mo¿e byæ bardziej szkodliwa ni¿
k³amstwo. Dzia³anie tego mechanizmu mo¿e przybli¿yæ artyku³ arabskiego
dziennikarzamieszkaj¹cego obecniewUSA.

* * *

Milcza³em odmomentu, kiedyw Izraelu wybuch³y starcia, które rozpoczê³y
siê od dyskusji na tematWzgórza �wi¹tynnego. A¿ do dzi� nie zadawa³em sobie
trudu, by mówiæ: �Widzicie, mówi³em, ¿e tak bêdzie�. Nie mogê jednak d³u¿ej
milczeæ. Czujê siê zmuszony do przypomnienia czytelnikom artyku³u, jaki napi-
sa³em zaledwie kilka tygodni przed wybuchem rozruchów. Tak, moi drodzy,
przepowiedzia³emwtedy obecnewydarzenia. Nie oczekujê jednak oklasków.
Wola³bymniemieæ racji. Corazwiêcej ludzi ginie bowiemodmomentuwybu-

chu zamieszekw Jerozolimie. A z jakiego powodu? Je�li wierzyæ temu, co podaje
wiêkszo�æ agencji informacyjnych, Palestyñczycy chc¹mieæ ojczyznê, amuzu³-
manie chc¹ kontrolowaæmiejsca uwa¿ane przez nich za �wiête. Proste, prawda?
No có¿, jako Arab i zarazem dziennikarz amerykañski, który spêdzi³ sporo

czasunaBliskimWschodzi,
wielokrotnie uszed³ spod
gradu kamieni i otar³ siê
o �mierciono�ne pociski,
muszêwampowiedzieæ, ¿e
to tylko preteksty dowywo-
³ywania zamieszek, stwa-
rzania problemów i zagra-
bienia ziemi.Czy¿niewzbu-
dza zainteresowania to, ¿e
przed wojn¹ arabsko-izra-
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elsk¹ w 1967 roku nie istnia³ ¿aden powa¿ny ruch zmierzaj¹cy do stworzenia
palestyñskiej ojczyzny?
�Dobrze, panie Farah�, móg³by kto� powiedzieæ, �tak by³o przed zajêciem

przez IzraelczykówZachodniegoBrzegu iStarej Jerozolimy�.Toprawda.WWojnie
Sze�ciodniowej Izrael zaj¹³ Judeê, Samarie iwschodni¹ Jerozolimê.Ale Izraelczy-
cy nie odebrali tych terytoriówYasserowi Arafatowi, tylkoHussainowi, królowi
Jordanii. Zastanawiamnie, dlaczegowszyscy ci Palestyñczycy nagle odkryli swo-
j¹ to¿samo�æ narodow¹ po tym, jak Izrael wygra³ wojnê?

Prawda jest taka, ¿ePalestyna nie jest ani trochê zakorzeniona w hi-
storiini¿ krainaUtopii. NazwaPalestyna zosta³a po raz pierwszy u¿ytaw 70 roku
n.e., kiedy toRzymianiedokonali ludobójstwa¯ydów,doszczêtnie zniszczyli �wi¹-
tyniê i og³osili, ¿e nie istnieje ju¿ kraj izraelski. Od tegomomentu � powiedzieli
Rzymianie � ziemia bêdzie nosiæmiano Palestyna. Nazwa ta pochodzi od Filisty-
nów, ludu którywyda³Goliata, i który zosta³ podbity przez Izrael ca³ewiekiwcze-
�niej. Rzymianom chodzi³o o jeszcze wiêksze pognêbienie ¯ydów. Próbowali
równie¿ zmieniæ nazwê JerozolimynaAeliaCapitolina, nazwa ta jednak nigdy siê
nie przyjê³a.

Jako jednostka autonomiczna Palestyna nigdy nie istnia³a � ani przed-
tem ani potem. Obszar ten by³ rz¹dzony przez Rzymian, muzu³manów, katolic-
kich krzy¿owców, przez imperium Ottomanów i � przez krótki czas � przez
Brytyjczyków, po I wojnie �wiatowej.W³adze brytyjskie zgodzi³y siê na stworze-
nie, przynajmniej na czê�ci tego obszaru, ojczyzny ¯ydów.

Nie istnieje odrêbny jêzyk palestyñski. Nie istnieje odrêbna palestyñska
kultura. Nigdy nie by³o pañstwa o nazwie Palestyna rz¹dzonego przez Palestyñ-
czyków. Palestyñczycy to Arabowie, niczym nie ró¿ni¹cy siê od Jordañczyków,
Syryjczyków, Libañczyków, Irakijczyków, itp. Pamiêtajmy, ¿eArabowie kontrolu-
j¹ 99,9% ziem Bliskiego Wschodu, podczas gdy Izrael zajmuje zaledwie 0,1%
ca³ego tego obszaru.

Ale ta jedna dziesi¹ta czê�æ procenta to zbyt wiele dla Arabów. Chc¹ mieæ
wszystko. Tow³a�nie tak naprawdê jest przyczyna ci¹g³ychwalkw Izraelu. Chci-
wo�æ. Pycha. Zazdro�æ. Po¿¹dliwo�æ. Niezale¿nie od tego, jak daleko Izrael pój-
dzie na ustêpstwa oddaj¹c kolejne ziemie, Arabomnigdy to niewystarczy. A co ze
�wiêtymimiejscami islamu?Niema takichw Jerozolimie. Jeste�cie zaszokowani?
Powinni�cie byæ.Nie spodziewamsiê, aby�cie kiedy� us³yszeli tê brutaln¹ praw-
dê od kogokolwiekwmiêdzynarodowychmediach. Ta prawda nie jest politycz-
niewygodna.

Wiem, co teraz powiecie: �Panie Farah, przecie¿ meczet Al-Aqsa i Kopu³a
Ska³y to trzecie w kolejno�ci naj�wiêtsze miejsca islamu.� Nieprawda. W rze-
czywisto�ci wKoranie niema ani jednej wzmianki o Jerozolimie. Setki razy wy-
mienia siêwnimMekkê.Niezliczon¹ liczbê razymówi siê oMedynie. Ani razu o
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Jerozolimie. Nic dziwnego, niema przecie¿ ani jednego historycznego dowodu
na to, ¿eMahomet kiedykolwiek by³ w Jerozolimie.

W jaki wiêc sposób Jerozolima sta³a siê trzecimnaj�wiêtszymmiastem isla-
mu?Muzu³manie cytuj¹ dzi� niejasny fragment Koranu, surê siedemnast¹, za-
tytu³owan¹ �Nocna Podró¿�. Fragment ten mówi, ¿e we �nie czy mo¿e wizji,
Mahomet zosta³ noc¹ przeniesiony �ze �wiêtej �wi¹tyni donajdalszej �wi¹tyni��.
WVII wieku niektórzymuzu³manie zaczêli dowodziæ, ¿e chodzi tu oMekkê i Je-
rozolimê. Taki jest najbli¿szymo¿liwydo znalezienia zwi¹zek islamuz Jerozolim¹
�mit, fantazja, ,,pobo¿ne� ¿yczenie. Tymczasem ¿ydowskie korzeniew Jerozoli-
mie siêgaj¹ czasówAbrahama.
Kolejna fala przemocyw Izraelu rozpoczê³a siê wmomencie, kiedy przywód-

ca partii Likud, Ariel Sharon, chcia³ odbyæwizytê naWzgórzu �wi¹tynnym,miej-
scu, gdzie Salomonwybudowa³ �wi¹tyniê. Jest to naj�wiêtsze dla ¯ydówmiejsce.
Sharon i towarzysz¹cemuosoby zostali przywitani kamieniami i gro�bami.Wiem,
jak to jest. Te¿ tego do�wiadczy³em. Czymo¿ecie sobie wyobraziæ, jak czuj¹ siê
¯ydzi, którym siê grozi, obrzuca kamieniami i nie dopuszcza do naj�wiêtszego
miejsca judaizmu? Jakie jest wiêc rozwi¹zanie dla tego bliskowschodniego oka-
leczenia? Prawdêmówi¹c, nie s¹dzê, ¿eby istnia³ jakikolwiek le¿¹cy w ludzkiej
mocy sposób po³o¿enia kresu tej przemocy. Ale nawet, je�li jaki� istnieje,musi
siê oprzeæ na prawdzie. Udawanie przyniesie jeszcze wiêkszy zamêt.
Traktowanie licz¹cegokilka tysiêcy lat prawado ziemi uzasadnionegow wymow-
n¹ liczb¹dowodówarcheologicznych i historycznychna równi z nieuzasadniony-
mi roszczeniami i chêciami stawia dyplomatów i dzia³aczy na rzecz pokojuw nie-
zwykle z³ym �wietle.
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* * *

Jezus powiedzia³:
�Nie ma nic ukrytego,
co by nie mia³o byæ ujawnione
i nic nie pozosta³o utajone,
co by nie wysz³o na jaw�

(Mk 4.22).


