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***
A i¿bym objani³ wszystkim, jakaby by³a spo³ecznoæ
onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu. Któr¹
hojnie pokaza³ przeciwko nam we wszelkiej
m¹droci i roztropnoci. Oznajmiwszy
nam tajemnicê woli swojej wed³ug
upodobania swego, które by³
postanowi³ w samym sobie;
Aby w rozrz¹dzeniu
zupe³noci czasów
w jedno zgromadzi³
wszystkie rzeczy
w Chrystusie.
Efez. 3:4, 5, 9; 1:810.
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PRZEDMOWA
CODZIENNA NIEBIAÑSKA MANNA, jako podstawa chrzecijañskich rozmów, prowadzonych przy stole podczas niadania, spe³nia³a poród ludu Prawdy misjê przynosz¹c¹ bogate b³ogos³awieñstwa, stanowi³a
tak¿e wielkie b³ogos³awieñstwo dla wielu pobo¿nych chrzecijan spoza
krêgów Prawdy. Parê lat po jej ukazaniu siê Pastor Russell zaproponowa³,
aby podane na czwartki teksty sta³y siê podstaw¹ owiadczeñ sk³adanych
podczas zebrañ wiadectw, odbywaj¹cych siê w rodowe wieczory w lokalnych zborach. I aby na konwencjach, gdzie odczytywanie tekstu oraz
komentarza przypadaj¹cego na dany dzieñ stanowi³o czêæ nabo¿eñstwa,
które otwiera ka¿dodzienne pierwsze posiedzenie, tekst Manny przypadaj¹cy na dany dzieñ by³ u¿yty jako tekst przewodni podczas zebrania wiadectw. Jednak¿e ju¿ od lat wydawcy zwlekali z reedycj¹ tej u¿ytecznej ksi¹¿ki i dlatego ponowne wydanie jej uwa¿amy za Pañski nakaz. W tym wydaniu pominiêto kartki przeznaczone do zapisywania dat urodzin i sk³adania
podpisów, dodano natomiast Pomoce do nabo¿nych rozmylañ. Wprowadzaj¹c te zmiany, nie s¹dzilimy, by wersja wydana przez naszego Pastora
by³a niepe³na.
Pierwotnie tê ksi¹¿kê przygotowano z myl¹ o wykorzystywaniu jej
do rozmów prowadzonych w czasie niadania, lecz kiedy póniej Pastor
zaproponowa³, by czwartkowych tekstów w niej umieszczonych u¿yæ jako
podstawy cotygodniowych owiadczeñ podczas zebrañ wiadectw, to myl
o pewnych Pomocach do nabo¿nych rozmylañ okaza³a siê s³uszna. Komentarze Wydawcy nie zosta³y te¿ bynajmniej wprowadzone ze wzglêdu
na niski poziom komentarzy podanych przez Pastora, s¹ one bowiem znakomite. W pierwszej formie komentarze naszego Pastora nie zosta³y napisane bezporednio jako specjalne komentarze do tekstów, do których zosta³y dodane w Mannie jako komentarze Manny. I z regu³y s¹ to raczej komentarze tematyczne a nie tekstowe, natomiast komentarze Wydawcy z regu³y raczej t³umacz¹ tekst ni¿ ogólny temat. Tak wiêc oba zestawy komentarzy w mniejszym lub wiêkszym stopniu nawzajem siê uzupe³niaj¹. Pomoce do nabo¿nych rozmylañ, jako takie, nie s¹ przeznaczone do u¿ytku
podczas zebrañ wiadectw. Maj¹ one s³u¿yæ jako wskazówki przygotowuj¹ce do tych zebrañ w ci¹gu ca³ego tygodnia. Z wyj¹tkiem komentarzy
Wydawcy, zosta³y one przygotowane szczególnie jako Pomoce do nabo¿III

nych rozmylañ. Oto geneza komentarzy Wydawcy: ¿ona prosi³a go, ¿eby
miejsca przeznaczone na podpisy i daty urodzin w jej Mannie opatrzy³ krótkimi komentarzami stosownych tekstów na dany dzieñ. Proba ta zosta³a
spe³niona z przerwami od 1906 do 1918 roku, a prawie ca³a druga ich po³owa zosta³a napisana w pocz¹tkach 1918 roku, lecz nigdy z myl¹ o wykorzystaniu do celów jakim s³u¿¹, jako Pomoce do nabo¿nych rozmylañ.
Ostatecznie zosta³y ukoñczone co najmniej o ca³y rok wczeniej zanim zrodzi³a siê myl przygotowania takich Pomocy. Wykorzystanie ich w takiej
formie w ruchu epifanicznym okaza³o siê b³ogos³awieñstwem. A kiedy
w jego umyle powsta³ zamiar wydania Manny, równoczenie zrodzi³ siê
zamiar po³¹cznia Manny z owymi Pomocami, tak by lepiej s³u¿y³y one
drugiemu celowi Manny  wykorzystywaniu jej w zebraniach wiadectw.
Nie trzeba chyba przypominaæ, ¿e taki dodatek do Manny nie przynosi jej
uszczerbku, lecz raczej stanowi jej uzupe³nienie, spe³nia bowiem rolê komentarza do niej, bo tylko wartociowe wytwory pióra zas³uguj¹ na komentarze i s¹ s³usznie bardziej oceniane, ni¿ ich komentarze. Wy¿szoæ
Manny nad Pomocami, miêdzy innymi, jest zaznaczona wiêksz¹ czcionk¹.
Niech Pan obficie b³ogos³awi obecne wydanie Manny w jej podwójnym
u¿ytku  w rozmowach przy niadaniu i podczas zebrañ wiadectw!

Wasz brat i s³uga
PAUL S.L. JOHNSON
Philadelphia, Pa., 8 maja 1937 r.
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DODATEK
(do edycji polskiej z 1960 roku)
WOBEC wzrastaj¹cego niepokoju wród ludzi na wiecie w tych
ostatecznych dniach (2 Tym. 3:15) i wobec burzliwych warunków, które wszêdzie woko³o nas wzrastaj¹ (Ps. 50:3), staje siê, jak nigdy przedtem,
coraz bardziej koniecznoci¹, by powiêcony lud Bo¿y ¿y³ blisko Boga 
w obrêbie Jego mi³oci, gdzie on z³onik nie dotyka siê go (1 Jana 5:18).
Codzienne u¿ywanie tej ksi¹¿ki sprowadzi liczne dodatkowe b³ogos³awieñstwa ludowi Bo¿emu, albowiem Cz³owieka spolegajacego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówiê: bo w tobie ufa (Izaj. 26:3).
Jestemy bardzo zadowoleni, i¿ czêciowo mo¿emy byæ narzêdziem
w wydaniu i dalszym rozpowszechnianiu tej cennej ksi¹¿ki.

Wasz brat w radosnej s³u¿bie Mistrza
RAYMOND G. JOLLY
Warszawa, dnia 4 lipca 1960 r.
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PRZEDMOWA DO NOWEGO WYDANIA
Z g³êbok¹ wdziêcznoci¹ wzglêdem Boga i ocenieniem dla tych wspó³pracowników, którzy wspó³dzia³ali w opracowaniu nowego wydania Manny, z radoci¹ oddajemy w rêce Jego ludu tê wielce pomocn¹ ksi¹¿kê religijn¹.
Wielu odnios³o obfite b³ogos³awieñstwa korzystaj¹c z niej co rano,
w celu utwierdzenia swego powiêcenia, w licznych przypadkach u¿ywano jej te¿ po po³udniu i wieczorem (nie ma tu znaczenia, czy by³a u¿ywana
przez jedn¹, dwie lub wiêcej osób, szczególnie w wypadku tych, dla których korzystanie z niej rano jest utrudnione).
Nowy uk³ad u³atwi³ wprowadzenie pewnych poprawek i pomniejszych zmian, na które od dawna czekano. Niektóre z tych zmian przyczyniaj¹ siê do bardziej bezporedniego wykorzystania istniej¹cych komentarzy w odniesieniu do ¿yj¹cego w obecnym czasie ludu Bo¿ego, który
stara siê rozwijaæ w sobie podobieñstwo do Chrystusa, by coraz bardziej
nape³niaæ siê Duchem wiêtym. Wersety i komentarze odnosz¹ce siê bezporednio tylko do Maluczkiego Stadka i Wielkiej Kompanii mog¹ byæ
uznane jako odnosz¹ce siê w zasadzie do pozosta³ego powiêconego ludu
Bo¿ego. Dodano kilka równoleg³ych tekstów, dokonano pewnych zmian
w wyborze wierszy z Poems of Dawn (aby wiêksza ich liczba by³a w u¿yciu) oraz w wyborze pieni (tak, aby lista obejmowa³a ich 7 na ka¿dy
dzieñ i by tym samym by³o ich wiêcej w u¿yciu), dodano odnoniki do
Tower Reprints (przedruki Stra¿nicy) i poszerzony zosta³ indeks, a na
koñcu zamieszczono parê pomocnych dodatków oraz kartki do zapisywania urodzin.

Wasz brat w radosnej s³u¿bie Bo¿ej
AUGUST GOHLKE
Chester Springs, Pa., 15 czerwca 1980 r.
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PRZEDMOWA AUTORA
CODZIENNA PO¯YTECZNA DZIESIÊCINA
Dowiadczcie miê teraz w tem, mówi Pan zastêpów; jeli wam nie
otworzê okien niebieskich, a nie wylejê na was b³ogos³awieñstwa,
tak ¿e go nie bêdziecie mieli gdzie podziaæ  Mal. 3:10.
Jeli chrzecijanie pozwalaj¹ na to, by k³êbowisko samolubnych ambicji pozbawia³o ich przeznaczonej dla nich codziennej porcji niebiañskiego pokarmu, nie powinni byæ zaskoczeni, ¿e z ka¿dym dniem ich si³y duchowe staj¹ siê szczuplejsze a pokój Bo¿y wype³niaj¹cy ich serca ustêpuje miejsca rosn¹cemu wci¹¿ na wiecie niezadowoleniu, pomimo zsy³anych nam niezliczonych ulg i przywilejów. Pamiêtajmy to oto napomnienie: We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostowaæ bêdzie cie¿ki
twoje (Przyp. 3:6). Pierwsze wydanie Manny o nak³adzie 20 000 spotka³o
siê z o wiele lepszym przyjêciem ni¿ moglibymy siê tego spodziewaæ, a ciep³e s³owa uznania ze strony wielu jej zwolenników, bliskich i dalekich, sta³y siê dla nas ogromn¹ zachêt¹. Niektórzy nazywaj¹ j¹ swym niebiañskim
niadaniem owiadczaj¹c, ¿e tak jak codziennie wstaje s³oñce, tak oni codziennie karmi¹ siê jej naukami. Z pewnoci¹ ta maleñka dziesiêcina w postaci czasu powiêcanego codziennie na spo¿ywanie cz¹stek niebiañskiej
porady nie mo¿e nie przynieæ zysku tym wszystkim, którzy w tym spo¿ywaniu uczestnicz¹. Dzieñ, rozpoczynaj¹cy siê od takich rozwa¿añ, z pewnoci¹ jest spêdzony o wiele po¿yteczniej. Serce, skierowane w ten sposób
na wiête rzeczy, jest o wiele mniej sk³onne zejæ z w³aciwej drogi ni¿
w innym wypadku. M¹droæ pochodz¹ca z góry jest wiêc w ³atwy sposób stopniowo przyjmowana i niemo¿liwe, by nie przynios³a dobrego owocu
w sercach wiêtych oraz nie wzbudzi³a czci w ludziach przywi¹zanych do
wiata doczesnego.
Ka¿dy chrzecijanin widz¹c tê ksi¹¿kê z pewnoci¹ oka¿e pewne zainteresowanie i zechce j¹ mieæ dla siebie do codziennego wykorzystania
przy niadaniu. A poniewa¿ zosta³a wydana nie dla zysku, lecz by przynosi³a dobro, sprzedawana jest po tak niskiej cenie, ¿e ka¿dy mo¿e j¹ nabyæ.
Wywiadczymy naszym blinim i przyjacio³om bezcenn¹ przys³ugê, zwracaj¹c ich uwagê na Mannê i zapewniaj¹c ich, ¿e ona ma jedynie chrzecijañski a nie wyznaniowy charakter. Niekórzy wykorzystuj¹ j¹ jako prezent
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urodzinowy lub dar z okazji wi¹t, inni pragn¹cy rozszerzaæ jej dobry wp³yw
kupuj¹ wiêksz¹ liczbê egzemplarzy po to, by nastêpnie móc sprzedawaæ j¹
drugim. Zachêcamy wszystkich, by wziêli udzia³ w tej s³u¿bie mi³oci o ile
pozwalaj¹ im na to warunki i mo¿liwoci. Ksi¹¿ka ta wystarczy na ca³e
¿ycie i mo¿e byæ u¿ywana rokrocznie, bowiem wiête poselstwo nigdy nie
traci swej aktualnoci, lecz stanowi przykazanie za przykazaniem, przepis
za przepisem (Izaj. 28:10).

Wasz brat i s³uga
C.T. RUSSELL

VIII

1 STYCZNIA
B³ogos³awcie¿ narody Boga naszego, i og³aszajcie g³os
chwa³y jego. Zachowa³ przy zdrowiu duszê nasz¹, a nie
da³ siê powin¹æ nodze naszej
Ps. 66:8, 9
Bogu niech bêd¹ dziêki za to, ¿e Jego ³aska ochroni³a nas i zachowa³a od upadku w ci¹gu jeszcze jednego roku, i za to, ¿e tak
wielu z nas trwa dot¹d w jednoci serca i umys³u odnonie S³owa
Bo¿ego i jego pos³ugi! Kiedy uwiadomimy sobie, ¿e przeciwnikowi dozwolono sprowadziæ skutek b³êdów na lud Pañski, w celu
przesiania tych wszystkich, którzy nie s¹ prawdziwie Jego (2 Tes.
2:1012), to z pewnoci¹ ta wiadomoæ wywo³a nasz¹ wdziêcznoæ wobec Boga, i¿ rozpoczynaj¹cy siê kolejny rok zasta³ nas trzymaj¹cych siê mocno Prawdy, oceniaj¹cych j¹ i bêd¹cych w pe³nej
zgodzie ze wszystkimi Boskimi postanowieniami, przez które On
nas zachowa³ od upadku.
***
Prawdziwy lud Bo¿y zachêca siê nawzajem do g³oszenia pochwa³y Boskiego S³owa i przyczyniania siê do zrozumienia poselstwa mówi¹cego o Jego przymiotach. Bóg zachowuje istnienie Swego
prawdziwego ludu poprzez ca³y bieg jego ¿ycia. On nie pozwala i nie
pozwoli, aby ci, którzy s¹ Jego, upadli lub utracili swoje stanowisko
w Chrystusie, potê¿nej Skale, na której stoj¹.
Równoleg³e cytaty: Joel 2:26; Ps. 103; 104:1; 105:17; 91:116; 92:2
6, 1116; Rzym. 8:3139; 1 Piotra 1:29; Jud. 24, 25; Ps. 40:25;
115:18; 145:1, 2; Izaj. 33:16; Mat. 10:2831.
Pieni: 34, 235, 236, 237, 238, 145, 120.
Pytania: Czy w tym tygodniu g³osi³em Jego chwa³ê? Jak to mnie
o¿ywi³o i zachowa³o przed potkniêciem siê? Co w tym roku uczyniê
w zakresie g³oszenia Jego chwa³y?

2 STYCZNIA
Nie jestecie sami swoi; Albowiemecie drogo kupieni.
Wys³awiajcie¿ tedy Boga w ciele waszem i w duchu
waszym, które s¹ Bo¿e
1 Kor. 6:19, 20
Czy na pocz¹tku nowego roku mo¿e byæ wa¿niejsza lekcja
od tej, ¿e nie jestemy sami swoi, lecz nale¿ymy do kogo
innego i czy dlatego nie powinnimy czyniæ wysi³ków, by nie
podobaæ siê sobie, lecz podobaæ siê Panu, nie s³u¿yæ sobie, ale
s³u¿yæ Jemu, nie staraæ siê o s³u¿enie w³asnej woli, lecz przeciwnie Jego woli? To oznacza wi¹tobliwoæ w najbardziej absolutnym i rozleg³ym znaczeniu tego s³owa, nie tylko od³¹czenie siê od grzechu do sprawiedliwoci, lecz tak¿e od³¹czenie
siê od siebie (i wiata) do woli Bo¿ej w Chrystusie.
***
Lud Bo¿y jest Jego ludem nie tylko z tytu³u stworzenia
i uwiêcenia, lecz tak¿e na mocy odkupienia. Dlatego jest uzasadnione i w³aciwe, ¿e tym wszystkim co posiada i czym jest
powinien przynosiæ zaszczyt Bogu, swemu W³acicielowi i Stwórcy. Powinien wiêc to okazywaæ ze wszystkich swoich si³ w wierze, nadziei, mi³oci i pos³uszeñstwie, poniewa¿ mniej ni¿ to,
by³oby niegodne i niestosowne.
Równoleg³e cytaty: Mat. 20:28; 1 Tym. 2:5, 6; Dz.Ap. 20:28; Obj.
5:9; 14:4, 5; 2 Kor. 5:14, 15; Tyt. 2:14; 1 Kor. 7:23; 10:31; Gal. 3:13;
¯yd. 9:12; 1 Piotra 1:18; 2:9; Mat. 5:16; Jan 15:8; Fil. 1:911.
Pieni: 191, 5, 15, 132, 178, 187, 215.
Pytania: Co w tym tygodniu powy¿szy tekst oznacza³ dla mnie?
W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

3 STYCZNIA
Bez przestanku siê módlcie
1 Tes. 5:17
Jakimikolwiek by³yby nasze naturalne sk³onnoci w odniesieniu do stanowczoci i wytrwa³oci w modlitwie, wszelkie instrukcje musimy czerpaæ z Pisma wiêtego, a pokonuj¹c naturalne, szczególne upodobania, musimy jako dziatki
i dzieci mi³e dostosowaæ swoje pogl¹dy oraz postêpowanie
do instrukcji pochodz¹cej z góry. Dlatego wszyscy zapamiêtajmy te s³owa: Procie¿ [w Moim imieniu], a wemiecie, aby
radoæ wasza by³a doskona³a (Jan 16:24). Ojciec Niebiañski
zwielokrotni³ zasoby mi³osierdzia, b³ogos³awieñstw i opatrznoci dla tych Swoich pos³usznych i wiernych dzieci, które
bêd¹ Go o nie prosiæ.
***
Lud Bo¿y powinien zawsze siê modliæ i nie ustawaæ. Odpowied
d³ugo odk³adana jest najcenniejszym b³ogos³awieñstwem. Dlatego
kontynuowane staranie siê w modlitwie o ³askê Ojcowsk¹ w rezultacie przyniesie pog³êbienie naszej duchowoci i osi¹gniêcie wiêtych pragnieñ.
Równoleg³e cytaty: 1 Piotra 4:8; £uk. 2:37; 11:513; 21:36; Rzym.
12:12; Efez. 1:15, 16; 6:18; Fil. 4:6, 7; Kol. 1:9; 4:2; Ps. 5:24; 42:9;
109:4; 116:2; Dan. 6:10; Dz.Ap. 6:4; 10:2, 9; Rzym. 1:9; 1 Tes. 3:10;
1 Tym. 5:5; 2 Tym. 1:3.
Pieni: 35, 239, 1, 26, 48, 69, 115.
Pytania: Jakimi by³y moje dowiadczenia w tym tygodniu w zwi¹zku z nieustann¹ modlitw¹? Co w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?
Jaki by³ wynik?

4 STYCZNIA
Oczekuj¿e Pana, zmacniaj siê, a on utwierdzi serce twoje;
przeto¿ oczekuj Pana
Ps. 27:14
Czas jest wa¿nym elementem we wszystkich planach Boga.
Nie b¹dmy wiêc zawiedzeni, gdy próba wytrwa³oci jest zastosowana i d³ugo czekamy na b³ogos³awieñstwa, których pragniemy.
Bóg wyznaczy³ czas na uformowanie wiata i przygotowanie go
do zamieszkania przez ludzi; czas na udzielenie wiatu potrzebnego dowiadczenia ze z³em; czas na przygotowanie przyjcia Chrystusa jako Odkupiciela wiata; czas na przygotowanie Kocio³a
i reszty Swego ludu Wieku Ewangelicznego do udzia³u w Jego
chwalebnym panowaniu; czas tak¿e musi byæ dany do uregulowania i naprawienia osobistych spraw Jego ludu. Bóg nie zapomina,
chocia¿ odpowiedzi na nasze modlitwy zdaj¹ siê d³ugo nie nadchodziæ. Ten, który zwraca uwagê na padaj¹cego wróbla i który policzy³ wszystkie w³osy na naszych g³owach nie jest obojêtny na najbardziej niemia³e wo³anie ani na najdrobniejsz¹ potrzebê Swego
pokornego dziecka.
***
Opatrznoci Boskie, dotycz¹ce Jego ludu, obejmuj¹ liczne opónienia w celu wypróbowania jego cierpliwoci. Ci, którzy wytrwaj¹
w tych próbach z odwag¹ w sercach stan¹ siê dziêki nim silnymi
w Panu. Dlatego oczekuj¹ na Pana wród tych wszystkich ró¿nych
okolicznoci ¿yciowych, upewnieni, ¿e Ten, który jest z nimi, objawi to w czasie ka¿dej potrzeby, zaistnia³ej w ich ¿yciu.
Równoleg³e cytaty: Jer. 14:22; Ps. 25:3, 5, 21; 39:8; 123:2; 62:2, 3,
6; 33:20; 37:7; Oz. 12:6; Gal. 5:5; Ps. 130:5, 6; 40:2; 25:21; 69:4;
Mich. 7:7; Dan. 12:12; Izaj. 40:31; 64:4.
Pieni: 313, 7, 92, 102, 201, 214, 318.
Pytania: Czy w tym tygodniu oczekiwa³em na Pana? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

5 STYCZNIA
Ur¹gania ur¹gaj¹cych tobie przypad³y na miê
Rzym. 15:3
Starajmy siê znosiæ ur¹gania Chrystusowe, tak jak On je
znosi³  z litoci¹ i modlitw¹ za b³¹dz¹cych i zdeprawowanych,
aby, jeli Bóg im pozwoli, mogli pokutowaæ. Jako dobrzy ¿o³nierze oceniajmy tak¿e z pokorn¹ odwag¹ przywilej udowodnienia swego powiêcenia siê Panu, przez znoszenie trudnoci
w Jego s³u¿bie. Nie zdziwi³ Go pokaz ludzkiej deprawacji. On
wiedzia³, ¿e znajduje siê w nieprzyjaznym wiecie skrêpowanym grzechem i ogólnie bior¹c, znajduj¹cym siê pod panowaniem ksiêcia ciemnoci, dlatego spodziewa³ siê ur¹gañ, naigrawañ i przeladowañ, i znosi³ je wszystkie cierpliwie, podczas
gdy Jego wielkie, mi³uj¹ce serce, prawie niepomne na w³asne
cierpienia, pe³ne by³o litoci i troski o innych.
***
Fa³szywe przedstawienie charakteru naszego Niebiañskiego
Ojca na skutek wprowadzenia w b³¹d przez przeciwnika i z³ego zrozumienia celu Ojca przez grzeszn¹ i niewiadom¹ ludzkoæ, powoduje ur¹ganie Mu ze strony ludzi niereligijnych. Ci, którzy staj¹ po
Jego stronie jako cz³onkowie Jego prawdziwego ludu, dzia³aj¹c w Jego sprawie ponosz¹ w Jego obronie przeladowania od tych samych
osób, chocia¿ nie zawsze z tych samych powodów.
Równoleg³e cytaty: Ps. 69:10; Mar. 12:3540; £uk. 12:50; Rzym.
6:111; 8:10, 17, 18; 15:2, 3; 1 Kor. 15:2934; 2 Kor. 1:5; 4:85:9;
Gal. 2:20; Fil. 3:10; Kol. 1:24; 2:11, 12; 2 Tym. 2:1012; 1 Piotra
2:1924; 3:1318; 4:1219.
Pieni: 134, 135, 203, 277, 299, 325, 326.
Pytania: Jakimi by³y moje dowiadczenia w tym tygodniu zwi¹zane
z myl¹ tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jak one na mnie wp³ynê³y?

6 STYCZNIA
Naucz¿e nas obliczaæ dni naszych, abymy przywiedli
serce do m¹droci
Ps. 90:12
Chrzecijanin licz¹cy swoje dni nie czyni tego z uczuciem
smutku i strapienia, lecz z trzewoci¹. On liczy swoje mijaj¹ce dni jako liczne b³ogos³awieñstwa, liczne przywileje, liczne
sposobnoci do opowiadania cnót tego, który nas powo³a³
z ciemnoci ku dziwnej swojej wiat³oci, jako liczne b³ogos³awieñstwa, przywileje i sposobnoci udzielania pomocy innym
w pielgrzymskiej podró¿y i rozwijania w sobie samym charakteru podobaj¹cego siê Bogu, by coraz bardziej stawaæ siê kopi¹
drogiego Syna Bo¿ego.
***
Klasa restytucyjna pod wp³ywem dowiadczania sprawiedliwoci bêdzie siê modliæ o mo¿noæ takiego zbadania swego ¿ycia z okresu dowiadczania z³a, jakie pozwoli jej nauczyæ siê nienawidzenia
grzechu i mi³owania sprawiedliwoci, nauczyæ siê bojani Pañskiej
jako pocz¹tku m¹droci. Na tê modlitwê Pan odpowie w sposób, który
oka¿e siê jej wiecznym dobrem w prawdzie i sprawiedliwoci.
Równoleg³e cytaty: Ijob 12:2, 3, 713, 16, 17, 22; 28:1228; 32:9;
Ps. 107:43; 111:10; Przyp. 1:5, 7, 202:20; 3:1326, 34, 35; 4:422;
8:19; 16:16, 2024; 1 Kor. 1:24, 30; Jak. 1:5.
Pieni: 74, 296, 136, 79, 22, 44, 49.
Pytania: Jakie dowiadczenia tego tygodnia szczególnie wpaja³y m¹droæ? Jak w nich postêpowa³em? Jakie by³y ich wyniki?

7 STYCZNIA
Nikogo nie l¿yli
Tyt. 3:2
Jeli ¿o³nierze krzy¿a raz w³aciwie zrozumiej¹, ¿e obmowa i mówienie le o kim jest zabójstwem charakteru cz³owieka obmawianego a oszczerstwo jest ograbieniem go z dobrego
imienia, to prêdzej dostrzeg¹ tê sprawê w jej prawdziwym,
okropnym wietle, w jakim Pan j¹ widzi. A rzecz raz zrozumiana z prawdziwego, Boskiego, punktu widzenia musi pobudziæ
nowe serce, umys³ i wolê do wiêkszej aktywnoci, umo¿liwiaj¹cej zwyciê¿anie takich uczynków cia³a i diab³a. Ka¿da jednostka, która bêdzie usi³owa³a oczyciæ siê ze starego kwasu
z³oci, zawici, walki, fa³szu i mówienia le o blinim, bêdzie
czyst¹ w sercu kopi¹ Pana.
***
Ka¿dy z nas ma tak du¿o wad, a inni maj¹ tak du¿o zalet, ¿e
o nikim nie powinnimy wyra¿aæ siê le. Musimy czysto zamieæ
swoje w³asne pod³ogi, zanim spróbujemy zamiataæ pod³ogi innym
ludziom. Pomo¿e nam to lepiej okazywaæ im sympatiê. Tylko wtedy
mo¿emy wypowiadaæ rzeczy niepochlebne o drugich, gdy do tego
jestemy pobudzeni zasad¹ Z³otej Regu³y, by zapobiec szkodzie, jaka
nast¹pi³aby, gdyby o nich nie powiedziano.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 22:28; Ps. 10:7, 8; 34:14; 41:610; 64:3
6; Przyp. 4:24; 10:11, 19, 31, 32; 12:5, 6, 13, 1719; 15:1, 4, 28;
16:27, 28; 26:2023, 28; Kazn. 10:11, 20; Izaj. 32:6, 7; Mat. 12:34
37; Efez. 4:25, 29, 31; Jak. 3:510; 4:11.
Pieni: 116, 32, 70, 151, 223, 260, 272.
Pytania: Czy w tym tygodniu mówi³em dobrze czy le? Dlaczego?
Jakie by³y okolicznoci, przeszkody i rezultaty?

8 STYCZNIA
Patrzcie, aby kto z³em za z³e komu nie oddawa³; ale
zawsze dobrego naladujcie, i sami miêdzy sob¹ i ku
wszystkim
Tes. 5:15
Zgodnie z zasad¹ Pisma wiêtego prawdziwy lud Bo¿y
powinien byæ najbardziej og³adzonym, najbardziej dystyngowanym, najbardziej uprzejmym i wielkodusznym, najbardziej ¿yczliwym ze wszystkich ludzi na wiecie  i to w najbardziej absolutnym sensie  nie tylko pod wzglêdem zewnêtrznych form
i powierzchownej uprzejmoci, szlachetnoci itp., tak powszechnych wród ludzi, lecz szlachetnoci i uprzejmoci pochodz¹cej z serca, pochodz¹cej z ocenienia Ducha Pañskiego i ducha
Prawdy, ducha mi³oci i ducha sprawiedliwoci.
***
Duch zemsty jest duchem szatana, tak jak duch ³agodnoci i nie
stosowania odwetu jest Duchem Pañskim. Dlatego wszyscy posiadaj¹cy Ducha Pañskiego zawsze bêd¹ gotowi wiadczyæ dobro b¹d
przyjacielowi, b¹d wrogowi, stosownie do sposobnoci, dobrze
czyni¹c wszystkim, a najwiêcej domownikom wiary. Jeli wiêc zawsze bêd¹ postêpowaæ wed³ug tej zasady, ich serca coraz bardziej
bêd¹ zbli¿one w podobieñstwie do Pañskiego.
Równoleg³e cytaty: 3 Moj¿. 19:18; 5 Moj¿. 32:25; Ps. 94:1; Przyp.
20:22; Mat. 5:3841; Rzym. 12:1217, 1921; ¯yd. 10:30; 1 Piotra
2:23; 3:9; Gal. 6:10; 1 Tes. 3:12; 1 Tym. 6:18.
Pieni: 125, 267, 196, 198, 315, 95, 208.
Pytania: Czy w tym tygodniu oddawa³em z³em za z³o, dobrem za
z³o, czy z³em za dobro? Jakie by³y okolicznoci, motywy i skutki?

9 STYCZNIA
Albowiem któ¿ ciê ró¿nym czyni? I có¿ masz, czegoby nie
wzi¹³?
1 Kor. 4:7
Wszystkie jednostki powiêcone Bogu powinny zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e nie wesz³y w posiadanie teraniejszej
³aski i prawdy przez w³asn¹ m¹droæ lub m¹droæ drugich, ale
przez m¹droæ i ³askê Pañsk¹. Tê sam¹ myl powinni zauwa¿yæ ci wszyscy, którzy s³u¿¹ ludowi Bo¿emu jako duszpasterze, s³udzy w ka¿dej dziedzinie odpowiedzialni przed Panem
za stanowisko zajmowane wród domowników wiary, a mo¿liwoci us³ugiwania w charakterze rzeczników Pañskich powinny byæ przez nich odczute i wyznane. Zaniedbanie takiego wyznania wskazuje na brak w³aciwej oceny wspomnianego przywileju.
***
Nasze odró¿nianie siê od innych w wa¿nych sprawach ¿yciowych (w zakresie talentów, stanowiska lub przywilejów w Boskiej
s³u¿bie) nie zale¿y od nas samych, ale od Boga. On to sprawia, ¿e
ró¿nimy siê jeden od drugiego. Dlatego w³aciw¹ postaw¹ na naszym stanowisku w Pañskiej s³u¿bie powinna byæ pokora. Chwalenie siê jest wykluczone, poniewa¿ wszystko jest ³ask¹ z Jego strony.
Równoleg³e cytaty: Jak. 1:17; Jan 3:27; 1 Kor. 12:11; Rzym. 12:3, 6;
1 Piotra 4:10; Efez. 2:8, 9; Fil. 2:13; Mich. 6:8; Mat. 5:3; £uk. 14:11;
17:10; 22:2427; 1 Kor. 1:28, 29.
Pieni: 95, 11, 46, 99, 121, 176, 293.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ powy¿szego tekstu? Jak je przyj¹³em? W czym okaza³ siê
wynik?

10 STYCZNIA
Bierzcie za przyk³ad, bracia moi! utrapienia i cierpliwoci
proroków, którzy mówili w imieniu Pañskiem
Jak. 5:10
W³aciw¹ drog¹ jest dot¹d w¹ska cie¿ka samoponi¿enia
i samozaparcia  cie¿ka ³agodnoci i pokory  która w tym
roku bêdzie wymaga³a takiego wysi³ku i ³aski, jak w minionym,
a byæ mo¿e wiêkszych. Im bardziej bowiem wzrastamy w ³asce
i wiedzy, tym silniejszymi staj¹ siê pokusy, by stawaæ siê che³pliwymi, nadêtymi, upartymi i aroganckimi. A im wy¿ej pniemy siê
w wierze, nadziei, mi³oci i aktywnoci w Pañskiej s³u¿bie, tym
bardziej wielki przeciwnik bêdzie siê sprzeciwia³ naszemu postêpowi i tym bardziej jego emisariusze bêd¹ nas obmawiaæ
i oczerniaæ, usi³uj¹c ogólnie nam szkodziæ.
***
Boscy rzecznicy zawsze stanowili obiekty licznych z³orzeczeñ
i byli nara¿eni na cierpienia, które, jak Bóg, znosili z wielk¹ cierpliwoci¹. Dali przez to godny przyk³ad do naladowania tym wszystkim, którzy chcieliby byæ ludem Pana i Jego rzecznikami. Prawdziwy lud Pañski odniesie korzyæ, gdy przyjmie ich za wzór, a imiê
Pañskie zostanie przez to uwielbione.
Równoleg³e cytaty: 2 Tym. 3:16; 1 Piotra 1:11; 2 Piotra 1:20, 21;
2 Kor. 4:1618; 2 Tym. 2:1012; 1 Piotra 3:1318; 4:1319; Mat.
5:1012; 23:34, 37; £uk. 6:22, 23, 26; Dz.Ap. 5:41; 7:52; 2 Kron.
36:16; Neh. 9:26; 1 Tes. 2:15; Ijob 1:22; 2:10; 42:10.
Pieni: 102, 56, 57, 93, 94, 108, 179.
Pytania: Co dobrego sprawi³ dla mnie w tym tygodniu przyk³ad proroków cierpliwego znoszenia z³a? W jakich okolicznociach? Co mi
w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?

11 STYCZNIA
S³owo Bo¿e jest w sercu mojem, jako ogieñ pa³aj¹cy,
zamkniony w kociach moich, którym usi³owa³ zatrzymaæ,
alem nie móg³
Jer. 20:9
My, którzy dot¹d mamy przywilej pozostawania w ³asce,
b³ogos³awieñstwie i owieceniu, oddajmy Panu chwa³ê i starajmy siê, by mi³e usposobienie Jana, jego energia i gorliwoæ uzewnêtrzni³y siê w nas. Pamiêtajmy te¿, ¿e chocia¿ on by³ nazwany umi³owanym uczniem, to jednak z powodu impulsywnej
gorliwoci, razem ze swym bratem zostali nazwani Boanerges
 synowie gromu. B¹dmy pe³ni energii, pe³ni powiêcenia,
które mi³oæ pobudza, abymy mogli wielbiæ Pana w swoim ciele
i duchu, które nale¿¹ do Niego.
***
Poniewa¿ chrzecijanin wierzy z silnym przekonaniem, dlatego te¿ tak mówi. Bo jak niemo¿liwym dla niego by³oby powstrzymaæ siê od opowiadania S³owa Bo¿ego, tak niemo¿liwym by³oby
zatrzymaæ wody Niagary przed przep³yniêciem wodospadu. Ci, którzy nie przyjêli Prawdy z mi³oci do niej, mog¹ wstrzymaæ siê od
g³oszenia jej i czêsto bez powodu to czyni¹, lecz ci, którzy mi³uj¹
Boskie wiadectwa, ci chc¹ i musz¹ opowiadaæ o Jego ³asce we
wszystkich stosownych okolicznociach.
Równoleg³e cytaty: Jak. 1:2123; 1 Piotra 2:2; ¯yd, 4:12; 2 Tym.
2:15; Joz. 1:8; 1 Kron. 16:15; Ijob 23:12; Ps. 19:812; 40:9; 119:14
20, 46, 54, 93, 97, 111, 143, 157167, 172; Kazn. 4:17; Izaj. 55:10,
11; Ezdr. 7:10; Mal. 2:6, 7; £uk. 12:4244; Dz.Ap. 4:20, 31; 20:22
24; 1 Kor. 9:1623; 2 Kor. 6:37.
Pieni: 260, 70, 116, 164, 210, 275, 309.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em gorliwy w g³oszeniu S³owa?
Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

12 STYCZNIA
Bracia! jeliby te¿ cz³owiek zachwycony by³ w jakim upadku, wy
duchowni: naprawiajcie takiego w duchu cichoci, upatruj¹c
ka¿dy samego siebie, aby i ty nie by³ kuszony
Gal. 6:1
Nauczmy siê dobrze tej lekcji ganienia drugich w sposób
bardzo ³agodny, bardzo rozwa¿ny i uprzejmy, raczej przez danie do zrozumienia, ni¿ przez bezporednie oskar¿anie i wyszczególnianie z³a; raczej przez badanie obecnego stanu ich serc,
ani¿eli wczeniejszego, w którym to stanie, jak wiemy, b³¹dzili.
Mniej dbajmy o wymierzenie kary czyni¹cemu z³o, a bardziej
o jego poprawê i odwrócenie od grzechu. Nie próbujmy s¹dziæ
i karaæ jeden drugiego za przestêpstwa, ale raczej pamiêtajmy,
¿e wszystko jest w rêku Pana. W ¿adnym znaczeniu tego s³owa
nie mcijmy siê, sami nie wymierzajmy kary ani nie odp³acajmy
z³em za z³o.
***
B³¹dziæ jest rzecz¹ ludzk¹, st¹d wszyscy b³¹dzimy. Napominaæ
z po¿ytkiem jest rzecz¹ Bosk¹, st¹d tylko nieliczni mog¹ praktykowaæ tê ³askê. Tylko zaawansowany chrzecijanin, który posiada odpowiedni¹ wiedzê, mi³oæ i samokontrolê zdolny jest dobrze sprawowaæ ten urz¹d. A jednak w swoim wysi³ku udzielenia pomocy
drugim musi bardzo starannie czuwaæ nad samym sob¹, a¿eby w czasie napominania drugich sam by³ bez nagany.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 57:15; Rzym. 15:1, 7; 1 Kor. 8:9, 11; 9:22;
¯yd. 12:13; Jak. 5:19, 20; Przyp. 24:16; 28:5; Rzym. 8:9, 14, 15;
1 Kor. 4:21; 2 Tes. 3:15; 2 Tym. 2:25; 1 Kor. 10:12.
Pieni: 198, 78, 95, 105, 125, 166, 267.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ tego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jakie by³y wyniki?

13 STYCZNIA
Dziatki moje! to wam piszê, abycie nie grzeszyli; i jeliby
kto zgrzeszy³, mamy orêdownika u Ojca, Jezusa
Chrystusa sprawiedliwego
1 Jana 2:1
Jeli stwierdzimy, ¿e z powodu braku wiary lub s³aboci
cia³a zrobilimy z³y krok, przeciwny woli Pañskiej i naszym
najlepszym duchowym interesom, to ani chwili nie powinnimy zwlekaæ z zawróceniem z tej drogi i wzywaniem Pana.
Mamy o³tarz powiêcony drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa, pod ka¿dym wzglêdem wa¿niejszy od tego, który Abraham powiêci³
krwi¹ typowych zwierz¹t, a Aposto³ nas upomina: Przyst¹pmy¿ tedy z ufnoci¹ [mia³o, pe³ni wiary] do tronu ³aski, abymy dost¹pili mi³osierdzia, i ³askê znaleli ku pomocy czasu
przygodnego (¯yd. 4:16).
***
Nie wypada, by dziecko Bo¿e grzeszy³o, lecz jeli grzeszy, pokuta umo¿liwi mu poleganie na skutecznym orêdownictwie Jezusa
Chrystusa, Onego Sprawiedliwego. Jak bieg³y prawnik przedstawia
ka¿d¹ dobr¹ rzecz na korzyæ swego klienta, a z³o w mo¿liwie najlepszym wietle, tak Jezus, nasz Adwokat, przykrywa Swoj¹ zas³ug¹
wszystkie nasze skazy, a ciesz¹c siê ³ask¹ Niebiañskiego Trybuna³u,
skutecznie orêduje na nasz¹, Swoich klientów, korzyæ.
Równoleg³e cytaty: Jan 16:7; Rzym. 3:2026; 4:24, 25; 8:34; 10:4;
1 Kor. 1:30; 2 Kor. 5:18; Filip. 3:9; ¯yd. 7:25; 9:24; 1 Jana 1:7;
2:2; 4:10.
Pieni: 190, 15, 168, 178, 187, 290, 207.
Pytania: Jakie dowiadczenia tego tygodnia odes³a³y mnie do Orêdownika? Jaki by³ tego skutek?

14 STYCZNIA
Ja tedy tak bie¿ê, nie jako na niepewne; tak szermujê nie
jako wiatr bij¹c
1 Kor. 9:26
Z powodu s³aboci ludzkiej natury wielk¹ pomoc¹ oka¿e
siê podjête ze zrozumieniem, zupe³ne powiêcenie woli, ca³kowita mobilizacja wszystkich zdolnoci i talentów umys³u i cia³a. Ktokolwiek przyjmuje ten w³aciwy pogl¹d na temat swego
powiêcenia siê Panu i zaci¹gu do armii Pañskiej, stwierdza, ¿e
nie ma niczego wiêcej do oddania Panu, i st¹d, ka¿d¹ mog¹c¹
zaistnieæ walkê woli zakoñczy ostateczn¹ decyzj¹: Aleæ ja i dom
mój bêdziemy s³u¿yli Panu. Jak wa¿nym wiêc jest, by wszyscy
¿o³nierze zdali sobie sprawê z tego, ¿e czas ich mobilizacji trwa
a¿ do mierci i ¿e nie ma mowy o rozwa¿aniu jakiejkolwiek
sugestii wycofania siê z walki i zaprzestania choæby na jedn¹
godzinê dobrego boju wiary.
***
A¿eby pomylnie kontynuowaæ chrzecijañskie ¿ycie, niezbêdna jest znajomoæ wszystkiego, co mamy czyniæ, sta³a ocena tego
i zachowanie do koñca w polu widzenia. Bo jak niedorzecznym by³oby spodziewanie siê przez ludzi nagrody w wycigach, których
warunki i kierunki nie s¹ znane, tak niedorzecznym by³oby spodziewanie siê obiecanej w Królestwie nagrody z Chrystusem, gdyby warunki, cel biegu i bie¿nia nie by³y znane ani przestrzegane.
Równoleg³e cytaty: 2 Kron. 20:15, 17; Ps. 19:6; Kazn. 9:11; 1 Kor. 9:24
27; Gal. 5:7, Fil. 2:16; 3:14, 15; ¯yd. 6:20; 12:1, 2; Efez. 6:11, 17; 1 Kor.
16:13; 2 Tym. 2:3, 4; 4:7; ¯yd. 12:10; 10:32; 11:34; 1 Tym. 6:12.
Pieni: 20, 13, 78, 154, 145, 266, 273.
Pytania: Czy w tym tygodniu mój bieg chrzecijañski i walka by³y
okrelone i celowe? Dlaczego? Jak? W jakich okolicznociach?
Z jakimi wynikami?

15 STYCZNIA
I czego¿ Pan chce po tobie; tylko aby czyni³ s¹d,
a mi³owa³ mi³osierdzie i pokornie chodzi³ z Bogiem twoim
Mich. 6:8
Wszyscy przyznaj¹, ¿e te wymagania s¹ bardzo rozumne.
Oczywistym jest, ¿e Bóg nie mo¿e ¿¹daæ mniej od tych, których
przygotowuje do przysz³ego s¹dzenia wiata. Trzy zalety wymienione przez Proroka mieszcz¹ siê w jednym s³owie, Mi³oæ.
Mi³oæ wymaga, abymy sprawiedliwie postêpowali wobec
swoich blinich, braci, rodzin i siebie samych, abymy starali
siê rozwijaæ ocenê praw drugich  praw fizycznych, moralnych i intelektualnych oraz wolnoci  a oceniaj¹c je, nie powinnimy w ¿adnym znaczeniu tego s³owa ich ograniczaæ lub
im zaprzeczaæ.
***
Sum¹ wszystkich obowi¹zków chrzecijanina jest wype³nianie
prawa mi³oci wobec Boga i cz³owieka. Oddanie ka¿demu cz³owiekowi tego, co mu siê nale¿y, okazywanie wspó³czucia s³abemu, nieszczêliwemu i cierpi¹cemu oraz g³êbokie ocenienie Boskiego charakteru oparte na znajomoci swoich w³asnych s³aboci i ograniczeñ,
w kontracie z Bosk¹ doskona³oci¹, stanowi¹ pe³n¹ trudu drogê do
w³aciwego postêpowania wobec Boga i cz³owieka.
Równoleg³e cytaty: Mat. 22:3640; 5 Moj¿. 10:12; Ps. 41:2; Mar.
11:25, 26; Efez. 4:32; Kol. 2:13; 5 Moj¿. 5:33; Mat. 11:29; Jan 13:4
17; Fil. 2:58; 1 Piotra 5:5, 6; 1 Jana 1:7.
Pieni: 1, 198, 267, 95, 13, 196, 20.
Pytania: Czy w tym tygodniu postêpowa³em sprawiedliwie, mi³osiernie i pokornie? Co pobudza³o mnie do tego? Jakie by³y wyniki?

16 STYCZNIA
W modlitwie ustawiczni
Rzym. 12:12
Drodzy wspó³uczniowie Pana, mamy b³ogos³awiony przywilej ustawicznego trwania w modlitwie, modlenia siê zawsze,
to znaczy, wznoszenia swoich serc i umys³ów do Boga w ka¿dym czasie i na ka¿dym miejscu oraz zdawania sobie ka¿dego
dnia i o ka¿dej godzinie sprawy z tego, ¿e Ojciec i nasz drogi
Pan Jezus ci¹gle z nami przebywaj¹. A kiedy obowi¹zki dnia
zostaj¹ wype³nione pod Jego okiem i nadzorem lub zawsze, kiedy
nasza dusza odczuwa potrzebê modlitwy, jak cennym jest przywilej, gdy na odosobnieniu, sam na sam z Bogiem, mo¿emy zrzuciæ ciê¿ar z serca.
***
Modlitwa jest duchow¹ ³¹cznoci¹ cz³owieka z Bogiem. Bóg,
w przeciwieñstwie do cz³owieka, nigdy nie jest zmêczony przychodzeniem wiernych do Niego. Zatem, wierni zawsze maj¹ dostêp do
Boga w modlitwie w imieniu Jezusa. Z jak¹ wiêc wdziêcznoci¹,
powinnimy stale oceniaæ ten przywilej i korzystaæ z niego! On nas
podniesie na duchu i pozyska dla nas b³ogos³awieñstwa w inny sposób nieosi¹galne. Te b³ogos³awieñstwa bêd¹ dwojakiego rodzaju:
jedne, pochodz¹ce z rozwijania przez nas ducha modlitwy (introspektywny wynik modlitwy) i drugie, bêd¹ce darami w odpowiedzi
na modlitwy.
Równoleg³e cytaty: £uk. 18:18; 1 Tes. 5:17; Kol. 4:2; Efez. 6:18,
19; Dz.Ap. 12:5; 2:42; Ps. 27:8; 145:18; Przyp. 15:8; Izaj. 55:6; Mat.
6:515; 7:7, 8; 1 Tym. 2:8; Jak. 5:16; Jud. 20.
Pieni: 274, 35, 69, 115, 219, 239, 323.
Pytania: Czy w tym tygodniu modli³em siê ustawicznie? Dlaczego? Jak? Gdzie?

17 STYCZNIA
Samych siebie w mi³oci Bo¿ej zachowajcie
Jud. 21
Codziennie i w ka¿dej chwili, mo¿emy zachowywaæ samych
siebie w mi³oci Pañskiej przez pos³uszeñstwo zasadom sprawiedliwoci i wzrastaj¹c¹ mi³oæ do tych zasad. Mamy te¿ radowaæ
siê z ka¿dego dowiadczenia ¿yciowego  z jego prób, trudnoci, smutków, zawodów, itp.  nie mniej jak z jego przyjemnoci, jeli Pan, przez który z tych rodków lub przez wszystkie,
bêdzie nas poucza³ i udziela³ mo¿liwoci janiejszego wgl¹du
w nasze w³asne s³aboci i lepszej wnikliwoci w on doskona³y
zakon wolnoci i mi³oci, w zakon który On ustanowi³ i wobec
którego wymaga pe³nego i lojalnego poddania serca.
***
Mi³oæ Bo¿a, sk³adaj¹ca siê z bezinteresownej mi³oci do Ojca
i Syna z ca³ego serca, umys³u, duszy i si³y, z bezinteresownej mi³oci do braci, wiêkszej ni¿ do siebie i z bezinteresownej mi³oci do
rodzaju ludzkiego ogólnie, a nawet do nieprzyjació³, jak do siebie
samego, nie pozostaje sama przez siê w ludzkich sercach w obecnych warunkach. Kto nie stara siê zachowaæ jej przed zniszczeniem
w tych warunkach, ten z pewnoci¹ straci j¹. Dlatego, jeli osi¹gnêlimy tê mi³oæ, starajmy siê j¹ utrzymaæ.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 33:3, 12; Ps. 63:4; 146:8; Izaj. 38:17;
Jer. 31:3; Jan 3:16; 14:21, 23; 16:27; 17:10, 23, 26; Rzym. 5:8; 2 Kor.
13:11; Efez. 2:4; Kol. 3:14; 1 Jana 3:1; 4:819; Mat. 5:4348: 19:19;
Joz. 22:5; Ps. 91:14; Jan 13:14, 15, 34, 35; 15:1219.
Pieni: 166, 95, 165, 196, 198, 267, 201.
Pytania: Czy w tym tygodniu zachowywa³em samego siebie w mi³oci Bo¿ej? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

18 STYCZNIA
W pracy nie leniwi, duchem pa³aj¹cy, Panu s³u¿¹cy
Rzym. 12:11
Niech wszyscy, którzy pragn¹ skutecznie biec w zawodach,
zwracaj¹ baczn¹ uwagê na swoj¹ gorliwoæ i aktywnoæ w Pañskiej s³u¿bie. Jeli zagrzebiemy jeden lub wiêcej naszych talentów pod ciê¿arami wiatowych trosk i przeszkód, których mo¿naby unikn¹æ lub nie braæ pod uwagê, jeli zagrzebiemy je pod
wiatow¹ ambicj¹, swoj¹ lub rodziny  czy to przez marnowanie powiêconego czasu na naukê, filozofiê, muzykê, sztukê,
handel, politykê, przyjemnoci, czy przez zbytnie pob³a¿anie
pysze i upodobaniom  to ostatecznie, jako niewierni s³udzy,
zostaniemy wrzuceni w ciemnoci zewnêtrzne.
***
Aktywnoæ w sprawach ¿yciowych, szczególnie w Pañskiej s³u¿bie, jest niezbêdna do uzyskiwania pomylnoci. Kiedy do aktywnoci doda siê gorliwego ducha, p³on¹cego entuzjazmem, warunki powodzenia bêd¹ lepiej spe³nione. A gdy ta aktywnoæ i gorliwoæ bêd¹
oddane Panu pod kierunkiem m¹droci, to przynios¹ korzyæ Jego
sprawie a osoba przejawiaj¹ca te zalety bêdzie bardzo rozwiniêta.
Równoleg³e cytaty: 1 Kron. 29:17; 2 Kron. 15:15; Ezdr. 7:23; Ps.
42:2, 3; 119:139; Kazn. 9:10; Izaj. 62:6, 7; Jan 9:4; 1 Kor. 13:3; 14:12;
2 Kor. 4:810, 13, 1618; 9:2; Gal. 4:18; Kol. 3:2224; Tyt. 2:14;
Jud. 3; Obj. 3:19.
Pieni: 277, 20, 13, 266, 272, 208, 78.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em gorliwy? W czym? Jakie by³y
wyniki?

19 STYCZNIA
O jakom siê rozmi³owa³ zakonu twego! tak, i¿ ka¿dego
dnia jest rozmylaniem moim
Ps. 119:97
Wielkim przywilejem chrzecijanina jest studiowanie S³owa Pañskiego, a jednak wiele badañ odbywa siê bez celu. Studiowanie, które nie zostaje wprowadzone w czyn, jest gorsze
ni¿ strata czasu. Lud Bo¿y powinien rozs¹dnie wykorzystaæ
ka¿d¹ sposobnoæ, by zdobyæ wiedzê o Boskim Planie, nawet
gdyby to wymaga³o wyrzeczeñ. A jednak dziecko Pañskie powinno dbaæ o to, by ofiarowane korzyci osobiste i wygody by³y
jego w³asnymi korzyciami i wygodami, a nie g³ównie korzyciami i wygodami drugich. Studiowanie Biblii, które dokonuje siê kosztem drugich, jest raczej dowodem samolubstwa, ani¿eli posiadania ducha Mi³oci Bo¿ej.
***
S³owo Bo¿e jest najcenniejszym dziedzictwem chrzecijanina.
Jego doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy s¹ godne mi³oci chrzecijanina i j¹ wzbudzaj¹. Nie ma
dla chrzecijanina przyjemniejszych i bardziej zajmuj¹cych tematów
do rozmylañ od tych w Biblii. Inne tematy nie przynosz¹ wiêkszego
b³ogos³awieñstwa tym, którzy rozmylaj¹c o biblijnych, prowadz¹ ¿ycie
zgodne z nimi, poniewa¿ s¹ one duchem i ¿ywotem.
Równoleg³e cytaty: Ijob 23:12; Ps. 1:2; 19:812; 40:9; 119:16, 20,
24, 35, 47, 48, 54, 70, 77, 92, 103, 111, 113, 119, 127, 131, 140, 143,
159, 162167, 174; Jer. 15:16; £uk. 4:22; 11:28; Dz.Ap. 17:11; Rzym.
15:4; Kol. 3:16; 2 Tym. 2:15; 3:1517.
Pieni: 22, 49, 79, 238, 296, 311, 315.
Pytania: Czy w tym tygodniu znajdowa³em przyjemnoæ w S³owie
i czy o nim rozmyla³em? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

20 STYCZNIA
Jeli znosicie karanie, Bóg siê wam ofiaruje jako synom;
albowiem który¿ jest syn, któregoby ojciec nie kara³?
¯yd. 12:7
Charakteru nic mo¿na zupe³nie rozwin¹æ bez dowiadczeñ.
On jest jak rolina: najpierw jest bardzo delikatny, wymaga obfitoci s³onecznego wiat³a mi³oci Bo¿ej, czêstego podlewania
deszczem Jego ³aski, znacznego doskonalenia przez stosowanie wiedzy o Boskim charakterze, stanowi¹cej dobr¹ podstawê
wiary i natchnienie do pos³uszeñstwa. A wówczas, w taki sposób rozwiniêty pod wp³ywem tych sprzyjaj¹cych warunków, jest
gotowy do poddania siê procesowi oczyszczania i zdolny znosiæ pewne trudy. I stopniowo, w miarê jak rozwija siê si³a charakteru, zastosowane do niego próby s³u¿¹ jedynie do rozwiniêcia wiêkszej si³y, piêknoci i ³aski, a¿ ostatecznie charakter jest
utwierdzony, rozwiniêty, ustalony, udoskonalony  przez cierpienia.
***
Jeli nasi naturalni ojcowie karali nas dla naszego dobra, to nie
powinnimy le s¹dziæ naszego Niebiañskiego Ojca, gdy nas karze
dla naszego dobra. Brak takich karañ by³by dowodem, ¿e nie jestemy Jego synami. Doznawanie takich karañ dowodzi Jego Ojcostwa,
a naszego synostwa. Dlatego niech karania nas nie zniechêcaj¹, lecz
niech bêd¹ zapewnieniem, ¿e jestemy synami Bo¿ymi i niech nas
zachêcaj¹ do poprawy.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 12:414; 5 Moj¿. 8:5; 2 Sam. 7:14; Ijob 5:17;
Ps. 94:12; Przyp. 13:1324; 19:18; 22:15; 23:13, 14, 24; 29:15, 17; Obj. 3:19.
Pieni: 307, 63, 67, 110, 293, 328, 333.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia zwi¹zane
z karaniem? Jak je znosi³em? Jaki skutek wywar³y na mnie?

21 STYCZNIA
Jeli kto chce iæ za mn¹, niechaj¿e samego siebie zaprze,
a wemie krzy¿ swój, i naladuje miê!
Mat. 16:24
Niesienie krzy¿a jest blisko spokrewnione z samozaparciem, chocia¿ miêdzy tymi pojêciami mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ ró¿nicê. Samozaparcie bardziej pozostaje w zwi¹zku z biernym pos³uszeñstwem i wytrwa³oci¹ dla Pana. Niesienie krzy¿a wi¹¿e siê raczej z dzia³alnoci¹
w s³u¿bie Pañskiej, która, jak stwierdzamy, jest przeciwna naszym
naturalnym sk³onnociom. Wiernoæ w samozaparciu oznacza odwagê i gorliwoæ, niesienie krzy¿a oznacza zwyciêstwo. Nasze samozaparcia mog¹ byæ zwyciêstwami w naszych w³asnych sercach. Inni mog¹
o nich nic nie wiedzieæ i nie powinni wiedzieæ, jeli pragniemy otrzymaæ pe³niê Pañskiego b³ogos³awieñstwa. Jednak niesienie krzy¿a mo¿e
byæ widziane, przynajmniej do pewnego stopnia, przez tych, którzy s¹
z nami w bliskim kontakcie, a szczególnie przez tych, którzy postêpuj¹ t¹ sam¹ w¹sk¹ drog¹.
***
Samozaparcie w chrzecijañskim znaczeniu nie jest, po prostu powstrzymywaniem siê od swoich praw, lecz jest powstrzymywaniem siê od swoich
praw na rzecz Pana. Niesienie krzy¿a oznacza poddanie siê woli Pana w s³u¿bie pod wp³ywem wiary, nadziei, mi³oci i pos³uszeñstwa we wszystkich sprawach ¿ycia, szczególnie w okolicznociach nieprzyjaznych. Jedynie ci, którzy
praktykuj¹ takie samozaparcie i takie niesienie krzy¿a s¹ prawdziwymi naladowcami Chrystusa i jako tacy przy koñcu swej drogi bêd¹ wynagrodzeni przez
Pana uczestnictwem w chwalebnym Królestwie Chrystusa.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 22:112; 2 Sam. 24:24; Mat. 8:1922; 10:37
39; 13:4446; 19:12, 21; £uk. 5:11, 27, 28; 14:33; 18:2730; 21:24; Dz.Ap.
20:2224; Rzym. 6:111; 14:122; 15:15; 1 Kor. 8:13; 9:12, 15, 18, 19, 23
27; 10:24; Fil. 3:79; Tyt. 2:12; 1 Piotra 2:11, 16; 4:1, 2.
Pieni: 279, 8, 14, 47, 134, 192, 277.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, zwi¹zane z myl¹ tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jak siê zakoñczy³y?

22 STYCZNIA
Zmacniajcie siê (a posili Bóg serca wasze) wszyscy, którzy
nadziejê macie w Panu
Ps. 31:25
Wygl¹da na to, ¿e przeciwnik czasami usi³uje zniechêcaæ
nas przez nasuwanie myli, ¿e próby i trudy w¹skiej drogi ofiary, tak czy owak, s¹ bezcelowe i ¿e moglibymy z nich zrezygnowaæ. W jaki sposób powinnimy wtedy postêpowaæ? Powinnimy naladowaæ naszego Pana i szukaæ oblicza Ojca, pragn¹c
dowiedzieæ siê, czy wszystkie swoje sprawy wobec Niego naprawilimy, pragn¹c zapewnieñ, i¿ On w dalszym ci¹gu nas pochwala,
mimo ¿e wiat mo¿e nas nienawidziæ i wszelkimi sposobami mówiæ le o nas, a tak¿e zabiegaæ o wie¿e dowody potwierdzaj¹ce,
¿e z nami bêdzie dobrze, ¿e Pan da nam dzia³ w zmartwychwstaniu sprawiedliwych do ¿ycia wiecznego.
***
Maj¹cy nadziejê w Panu, s¹ to ci, którzy polegaj¹ na Jego S³owie i Opatrznoci. Skoro Bóg jest po ich stronie, mog¹ byæ odwa¿ni,
bez wzglêdu na to, jak trapi¹cymi by³yby okolicznoci ich ¿ycia,
zdaj¹c sobie sprawê, ¿e one wszystkie musz¹ dzia³aæ w kierunku
wzmocnienia ich charakterów w podobieñstwie do Chrystusa. Niech
te rozwa¿ania dodadz¹ im odwagi i wzmocni¹ w ka¿dym dobrym
s³owie i uczynku, a¿ wszystkie bêd¹ przyjemne w oczach Tego, który tak ¿yczliwie im b³ogos³awi.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 31:23; Joz. 1:59; 1 Kron. 22:13; 2 Kron.
15:7; 19:11; 32:7, 8; Ps. 25; 27; Ezech. 2:6; 3:9; Jan 16:33; Rzym.
8:3539; 1 Kor. 16:13; Efez. 1:19; 3:16; 6:10; Kol. 1:11; 2 Tym. 1:7.
Pieni: 110, 137, 183, 197, 200, 273, 313.
Pytania: Czy w tym tygodniu zosta³em zachêcony i wzmocniony?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

23 STYCZNIA
Ka¿dy tedy, jakim jest powo³any, bracia! takim niechaj
zostaje przed Bogiem
1 Kor. 7:24
Czasami wydaje siê, ¿e obowi¹zki s¹ z sob¹ w sprzecznoci, lecz w istocie tak nie jest. Pierwszym obowi¹zkiem chrzecijanina jest serdeczne uznanie we wszystkich sprawach ¿ycia
swego Stworzyciela i Pana. Jego nastêpny obowi¹zek, jeli on
jest mê¿em i ojcem, odnosi siê do jego ¿ony i dzieci lub, jeli
ona jest ¿on¹ i matk¹, odnosi siê do jej mê¿a i dzieci. Umowa
ma³¿eñska, wed³ug Boskiego porz¹dku, jest jakby pierwszym
d³ugiem hipotecznym obci¹¿aj¹cym czas ka¿dego mê¿a i czas
ka¿dej ¿ony. Wymagania tego d³ugu musz¹ byæ z rozs¹dkiem
spe³nione, zanim mo¿naby cokolwiek zrobiæ dla kogo innego.
***
Duchem tego wieku jest niepokój. Prawie ka¿dy szuka jakiej
zmiany w ¿yciu. Zadowolenie powinno w takim stopniu cechowaæ
charakter chrzecijanina poród przewa¿aj¹cego niezadowolenia, aby
by³ zadowolony z tego, gdzie jest i z tego, co posiada. W tym stanie
powinien pozostawaæ, a¿ Pan wska¿e potrzebê zmiany. Wiara w Boga zapewni takiego ducha.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 7:20; £uk. 3:1214; Efez. 6:58; 1 Moj¿.
2:15; Przyp. 10:4, 5; 12:11, 24; 13:4, 11; 14:23; 20:13; 22:29; 31:27;
Kazn. 9:10; 11:6; Rzym. 12:11; Efez. 4:28; 1 Tes. 4:11, 12; 2 Tes.
3:1012.
Pieni: 4, 134, 208, 307, 277, 267, 275.
Pytania: Co uczyni³em w tym tygodniu, by pozostaæ w swoim powo³aniu? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Co z tego wynik³o?

24 STYCZNIA
Mi³osierdzie i prawda niech ciê nie opuszczaj¹; uwi¹¿ je u
szyi twojej, napisz je na tablicy serca twojego
Przyp. 3:3
Sprawiedliwoæ jako pierwszy zarys przykazania mi³oci nie
jest jedynym jej wymaganiem. Ono bowiem ¿¹da, aby nasza mi³oæ, wychodz¹c poza wymagania cis³ej sprawiedliwoci, pobudza³a nas do przejawiania mi³osierdzia i przebaczenia. Okazuj¹c
w taki sposób mi³osierdzie, naladujemy mi³oæ Bo¿¹. St¹d w postêpowaniu z innymi ludmi, którzy podobnie jak my s¹ upadli
i niedoskonali, pamiêtajmy o tej cesze nie tylko dlatego, by okazywaæ sprawiedliwoæ, ale tak¿e mi³osierdzie, wspania³omylnoæ i uprzejmoæ, nawet wobec niewdziêcznych, abymy tym
samym mogli byæ dzieæmi naszego Ojca w niebie.
***
Prawda jest S³owem Pañskim, a mi³osierdzie stosowaniem S³owa
Pañskiego w obecnych utrapieniach. ¯aden naszyjnik wysadzany drogimi kamieniami nie stanowi lepszej ozdoby od mi³osierdzia i prawdy, zdobi¹cych charakter chrzecijañski. Umi³owanie mi³osierdzia i prawdy powinno byæ w sercu skrystalizowane. Wtedy bowiem przymioty te staj¹
siê nasz¹ wieczn¹ ozdob¹, czyni¹c nas bardziej poci¹gaj¹cymi od najrzadszego klejnotu lub najkosztowniejszego diamentu, lni¹c jasnym blaskiem wokó³ nas.
Równoleg³e cytaty: Ps. 37:26; 85:11; Przyp. 11:17; 14:21, 22, 31; 20:28;
21:21; Oz. 4:1; 12:6; Mich. 6:8; Mat. 5:7; 23:23; £uk. 6:36; Rzym.
12:8; Kol. 3:12, 13; Jak. 2:13; Przyp. 23:23; Zach. 8:16, 19; 1 Kor.
13:6; Efez. 4:25; 2 Kor. 6:7, 8; Rzym. 2:8; Gal. 3:1; 2 Tes. 2:10.
Pieni: 267, 22, 49, 296, 95, 82, 105.
Pytania: Czy w tym tygodniu uchwyci³em siê mi³osierdzia i prawdy, czy
trwa³em w nich i praktykowa³em je? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y rezultaty?

25 STYCZNIA
Przeto¿ nie troszczcie siê o jutrzejszy dzieñ: albowiem
jutrzejszy dzieñ troskaæ siê bêdzie o swoje potrzeby
Mat. 6:34
Nasz Pan zapewnia nas, ¿e jeli g³ówn¹ trosk¹ naszych
serc jest s³u¿enie Jemu, krzewienie sprawiedliwoci i osi¹gniêcie Królestwa, które Bóg obieca³ tym, którzy Go mi³uj¹, to nie
potrzebujemy obawiaæ siê przysz³oci. Jako Jego uczniowie
codziennie bêdziemy mieli pod dostatkiem prób oraz utrapieñ
i codziennie bêdziemy wspieraæ siê na ramieniu Pana, w miarê naszych wysi³ków, w postêpowaniu w¹sk¹ cie¿k¹. Z dnia
na dzieñ dosyæ bêdzie tak rozumianego z³a i dziêki niech bêd¹
Bogu za obietnicê, i¿ Jego ³aska codziennie bêdzie dla nas
wystarczaj¹ca.
***
Troski ryj¹ bruzdy nie tylko na czole, lecz tak¿e w sercu. To
serce, które w ka¿dej potrzebie dostatecznie ufa Boskiej opatrznoci, nie tylko jest wolne od trosk, ale spogl¹daj¹c z nadziej¹ w przysz³oæ, tak¿e jest pe³ne radoci i pokoju. Dlatego posiadanie obietnicy ¿ycia obecnego i przysz³ego jest korzystne we wszystkich sprawach.
Równoleg³e cytaty: Mat. 6:2533; Ijob 39:3; Ps. 104:10, 11; 147:9;
£uk. 12:2426, 31; Fil. 4:19; 1 Król. 3:13; Ps. 34:10; 37:25; Rzym.
8:32; Ps. 127:2; Mat. 13:22; £uk. 21:34; 1 Kor. 7:32, 33; Fil. 4:6;
2 Tym. 2:4; Ps. 37:5; 55:23; Jer. 17:7, 8; ¯yd. 13:5.
Pieni: 56, 307, 93, 106, 63, 313, 328.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ powy¿szego tekstu? Jak je przyj¹³em? W czym okaza³ siê
ich wynik?

26 STYCZNIA
A gdy pocicie, nie b¹dcie smêtnej twarzy, jako ob³udnicy
Mat. 6:16
Post jest szczególnie godny polecenia ludowi Pañskiemu
wtedy, kiedy czasami odczuwa brak uduchowienia i jest wystawiony na srogie pokusy ze strony wiata, cia³a i diab³a, poniewa¿
przez os³abienie si³y fizycznej i witalnoci, post mo¿e pod ka¿dym wzglêdem pomóc pe³nokrwistym i popêdliwym w samokontroli. Wierzymy, ¿e wiêkszoci chrzecijan móg³by pomóc sporadyczny post, okresowa bardzo prosta dieta lub zupe³ne powstrzymanie siê od pokarmu. Ale poszczenie, by byæ widzianym, by
wyró¿niaæ siê wród ludzi albo uwa¿aæ to za oznakê pobo¿noci,
by³oby istotnie szkodliwe i prowadzi³oby do duchowej pychy i hipokryzji, które daleko przewy¿szy³yby korzyci wyp³ywaj¹ce z postu jako skutku samoograniczenia.
***
Ci, którzy siê trapi¹, aby drugim pokazaæ, i¿ s¹ religijni, s¹ tak samo
li jak ci, którzy siê modl¹ i daj¹ ja³mu¿nê, aby byli widziani przez ludzi.
Postem chrzecijanina jest samozaparcie, które powinno siê praktykowaæ z wdziêcznoci¹ i radosnym ocenieniem, jako po¿¹dan¹ okazjê s³awienia Pana. A im wiêcej samozaparcia chrzecijanin mo¿e zamanifestowaæ w tym duchu, tym przyjemniejsze s¹ wonnoci wiary, nadziei, mi³oci i pos³uszeñstwa wznosz¹ce siê w modlitwie do Boga.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 58:5; 5 Moj¿. 12:18; 1 Sam. 2:1; 1 Kron. 16:27;
Ezdr. 6:22; Neh. 8:10, 12; 12:43; Ps. 4:8; 5:12; 16:511; 30:12; 68:4;
89:16, 17; 97:11, 12; 126:5, 6; £uk. 6:22, 23; Jan 15:11; 16:20, 22, 24,
33; Dz.Ap. 16:25, 34; 2 Kor. 6:10; 7:4; 8:2; 12:10; ¯yd. 10:34; Jak.
1:2; 1 Piotra 4:13.
Pieni: 248, 41, 151, 179, 204, 247, 310.
Pytania: Czy w tym tygodniu radowa³em siê czy smuci³em w praktykowaniu samozaparcia? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

27 STYCZNIA
Nad wszystko, czego ludzie strzeg¹, strze¿ serca twego; bo
z niego ¿ywot pochodzi
Przyp. 4:23
Nie wystarcza, ¿e uznajemy, i¿ grzech w swych rozmaitych
formach jest z³em i ¿e postanawiamy walczyæ z nim, poniewa¿
jest przez Pana zakazany. Prócz tego, mamy tak¿e wykorzeniæ
ze swych serc ka¿de pragnienie i po¿¹danie tego wszystkiego,
co nie jest przez Pana ca³kowicie pochwalane. Jak¹ czystoæ
serca i ¿ycia by to oznacza³o, a szczególnie czystoæ myli wielu tych, którzy przyjêli imiê Chrystusa! Liczne jednostki zaniedbuj¹ce tê sprawê ci¹gle podlegaj¹ pokusom, bo chocia¿ zewnêtrznie unikaj¹ ra¿¹cej niemoralnoci, to jednak skrycie ¿ywi¹ sympatiê do rzeczy potêpionych i gdyby nie by³y zabronione stara³yby siê je posi¹æ.
***
Serce musi byæ strze¿one ze wszelk¹ pilnoci¹, tak w zwi¹zku
z tym, co do niego wchodzi, jak i z tym, co z niego wychodzi. Z wielk¹
uwag¹ i trosk¹ powinnimy zagrodziæ z³u dostêp do swego serca i nape³niaæ je dobrem. Jeli tak bêdziemy postêpowaæ, rezultatem naszego ¿ycia bêdzie dobro a nie z³o. Bo jak cz³owiek myli w swoim
sercu, takim jest! W ten sposób kszta³tuj¹ siê nasze charaktery, a tym
samym, nasz los jest okrelony.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 5:29; 6:5, 6; 1 Kron. 28:9; 2 Kron. 12:14;
Ps. 22:27; 31:11; 57:8; Przyp. 14:30; 16:1; Jer. 17:9, 10; Mat. 5:8;
9:4; 15:18, 19; Rzym. 2:5; 10:8; ¯yd. 3:8; 4:12.
Pieni: 183, 130, 125, 78, 136, 1, 13.
Pytania: Czy w tym tygodniu pilnie strzeg³em swego serca? Co mi
w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jaki by³ skutek?

28 STYCZNIA
Kto zwyciê¿y, ten bêdzie obleczony w szaty bia³e, i nie
wyma¿ê imienia jego z ksi¹g ¿ywota, ale wyznam imiê
jego przed obliczem Ojca mojego i przed Anio³ami jego
Obj. 3:5
Wierni zwyciêzcy czuwaj¹ i zachowuj¹ swoje szaty nieskalane przez wiat, nie pokalali szat swoich i zachowali
samych siebie niepokalanymi od wiata. Oni nie pozwolili, aby
grzech ich pokala³ i od³¹czy³ od Pana, ale szybko starali siê o drogocenn¹ krew, któr¹ otrzymywali do usuniêcia ka¿dej plamy.
Tak serdecznie sprzeciwiali siê grzechowi i tak gor¹co usi³owali zachowaæ swoje szaty bez plam, ¿e przeciwnik nie móg³
im zaszkodziæ  on z³onik nie dotyka siê go. To wszystko
pokazuje, ¿e swoj¹ wolê zupe³nie poddali woli Chrystusa, oni
z nim umarli i dlatego nie mogli dobrowolnie grzeszyæ.
***
Zwyciêzca osi¹gnie najwy¿sz¹ zdobycz, czysty charakter, który
wpisany w przymierze przez wype³nianie na³o¿onych przez nie zobowi¹zañ, nigdy nie bêdzie wymazany. Przeciwnie, taki charakter
bêdzie wys³awiany przez Syna przed Ojcem i wiêtymi anio³ami.
Bêdzie stanowi³ wyposa¿enie honoru, dzia³alnoci i nagród w Królestwie. Bêdzie trwa³ na wieki, jak to wyrazi³ Psalmista serce wasze ¿yæ bêdzie na wieki.
Równoleg³e cytaty: 1 Król. 19:18; Ezech. 9:4; Efez. 5:2527; Obj.
19:8; Ps. 45:15; Mat. 7:21; Obj. 12:11; Neh. 13:14; 2 Moj¿. 32:32,
33; Ps. 69:29; Obj. 21:27; 13:8; 17:8; Fil. 4:3; Mat. 10:32; £uk. 12:8;
Mat. 25:21.
Pieni: 201, 192, 312, 125, 230, 58, 92.
Pytania: Jakimi w tym tygodniu by³y moje dowiadczenia i nadzieje zwi¹zane z myl¹ powy¿szego tekstu? Co by³o tego wynikiem?

29 STYCZNIA
Pocz¹tek m¹droci jest bojañ [czeæ] Pañska
Ps. 111:10
To jest jedyna w³aciwa postawa stworzenia wobec swego
Stwórcy, Autora naszego istnienia, Stworzyciela, Zachowawcy
i Pana ca³ego Wszechwiata. Dlatego, gdy On mówi, nasze uszy
powinny ze czci¹ nas³uchiwaæ Jego g³osu, a wszelka si³a wewnêtrzna czuwaæ, by wype³niaæ Jego rozkazy. Nasze bezpieczeñstwo, nasze szczêcie i ta szlachetnoæ charakteru, która pobudza do mi³oci i wdziêcznoci, a która tak¿e natychmiast m¹drze
zwraca uwagê na naukê i postêp w wiedzy oraz m¹droci, przede
wszystkim ca³kowicie zale¿y od naszej najwy¿szej czci dla Pana.
I dlatego Pan bêdzie podsyca³ w nas i udoskonala³ w³aciw¹ czeæ
synowsk¹, jaka siê nale¿y Jego imieniu.
***
M¹droæ obejmuje nie tylko wiedzê, ale tak¿e praktyczne zastosowanie wiedzy do dobrych celów. Najwzniolejszymi i najlepszymi rzeczami s¹ te, które odnosz¹ siê do cz³owieka w jego w³aciwym stosunku do Boga i swego bliniego. Dlatego oczywistym jest,
¿e ród³em m¹droci jest czeæ dla Boga, gdy¿ ona umo¿liwia danej
jednostce wejcie we w³aciwy zwi¹zek z Bogiem i cz³owiekiem
a tak¿e urzeczywistnienie jej powo³ania.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 4:6; 5:29; 6:2; 10:12; Ijob 28:28; Ps. 111:1
9; 25:814; Przyp. 1:79, 2123; 2:111; Kazn. 8:12; Sof. 3:7; Mal.
3:16; Mat. 11:2530; £uk. 1:49, 50; Jan 14:1517; Dz.Ap. 10:35.
Pieni: 11, 55, 83, 63, 202, 130, 176.
Pytania: Czy w tym tygodniu czci³em Boga? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Czy dozna³em dobra w wyniku tego dowiadczenia?

30 STYCZNIA
I powiedzia³ im jeszcze podobieñstwo do tego
zmierzaj¹ce, i¿ siê zawsze potrzeba modliæ, a nie ustawaæ
£uk. 18:1
Gdy przystêpujemy do Boga nie bójmy siê, ¿e On jest zbyt
zajêty sprawami wiêkszej wagi lub ¿e On jest znu¿ony, gdy my
zbyt czêsto do Niego przychodzimy z rzeczami zbyt ma³ej wagi.
Nasz Pan, a¿eby zapewniæ nas o tym, opowiedzia³ przypowieæ
o natrêtnej wdowie, która zosta³a wys³uchana z powodu swego
natrêctwa. Postêpuj¹c w taki sam sposób, okazujemy powagê
naszych pragnieñ i wiarê w wys³uchanie naszych modlitw, o ile
nie s³abniemy na skutek braku wiary lub gorliwoci, kiedy odpowied siê opónia, co czêsto ma miejsce, poniewa¿ czas jest
wa¿nym czynnikiem w ca³ym dziele Bo¿ym.
***
Jak b³ogos³awione jest zapewnienie, ¿e przywilej modlitwy jest
zawsze dostêpny dla dziecka Bo¿ego! Jak chwalebne jest zapewnienie, ¿e ¿yczliwa nam wszechmocna Mi³oæ zasiada na tronie! To powinno byæ dla nas zachêt¹ w ka¿dym zamieszaniu, gdy¿ wszechmocna Mi³oæ jest niezwyciê¿ona. Dlatego, nigdy nie upadniemy w jarzmie z Bogiem. Nasza si³a sprosta ka¿demu wymaganiu, a nasze zwyciêstwa bêd¹ nastêpowa³y szybko po sobie, jedno po drugim, a¿ zupe³ny podbój bêdzie dokonany w Chrystusie Jezusie i przez Niego.
Równoleg³e cytaty: £uk. 2:37; 11:513; 21:36; Mat. 15:27, 28; 21:22;
Jan 15:7; 16:23; Rzym. 12:12; Izaj. 62:6, 7; Ps. 118:5; 2 Kor. 12:8, 9;
1 Tes. 5:17; ¯yd. 4:16; 1 Jana 5:14; 3:22; Jak. 1:5, 6; Jer. 29:13.
Pieni: 239, 1, 26, 50, 56, 57, 136.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Co w nich pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

31 STYCZNIA
Poprowadzi cichych w s¹dzie, a nauczy pokornych
drogi swojej
Ps. 25:9
Wspomniane usposobienie jest niezbêdne dla tych, którzy
chcieliby otrzymaæ m¹droæ pochodz¹c¹ z góry. Takie jednostki
musz¹ posiadaæ pokorn¹ ocenê swoich w³asnych s³aboci i braku
m¹droci, w przeciwnym bowiem razie nie mogliby dobrowolnie i szczerze przyj¹æ m¹droci, której spodoba³o siê Bogu udzieliæ
w teraniejszym czasie tylko tym, którzy posiadaj¹ odpowiednio
usposobione serce. Mo¿na tak¿e zauwa¿yæ, ¿e ta pokora umys³u
jest niezbêdna jako podstawa zdrowego rozs¹dku, bo któ¿ móg³by myleæ sprawiedliwie, rozs¹dnie, bezstronnie, jeli przede
wszystkim nie mia³by pokornego usposobienia? A wiêc musimy
siê zgodziæ z tym, ¿e pokora jest podstawowym elementem usposobienia lub umys³u Chrystusowego.
***
Aby byæ pojêtnym, trzeba byæ pokornym. Pokora jest niezbêdna, gdy siê chce byæ nauczanym przez Boga. Tylko ci, którzy opró¿ni¹ siê z siebie, mog¹ byæ nape³nieni Bogiem. Bowiem tak opró¿nieni, s¹ przygotowani do otrzymania wiedzy daleko przewy¿szaj¹cej najwy¿sze szczyty ludzkiej m¹droci, gdy¿ Bóg Sam bêdzie ich
wielkim Nauczycielem, a Jego m¹droæ obejmuje wszystkie rzeczy.
Równoleg³e cytaty: Ps. 22:27; 37:11; 76:9, 10; 147:6; 149:4; Kazn. 10:4;
Izaj. 11:4; 29:19; Sof. 2:3; Mat. 5:5, 3842; 11:29; 1 Kor. 6:7; 2 Kor. 10:1;
Gal. 6:1; Efez. 4:1, 2; Kol. 3:12, 13; 2 Tym. 2:24, 25; 1 Piotra 3:4.
Pieni: 71, 136, 145, 315, 128, 160, 154.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ podstawowego tekstu? Jak je przyj¹³em? W czym okaza³ siê
ich wynik?

1 LUTEGO
I uszy twoje us³ysz¹ s³owo z ty³u do ciebie mówi¹cego: Taæ
jest droga, chodcie po niej, lubbycie siê w prawo albo
w lewo udali
Izaj. 30:21
Gdybymy doszli do rozstajnych dróg  do pewnego kryzysu w naszych dowiadczeniach  i nie wiedzieli, gdzie siê
udaæ, na prawo czy na lewo, to powinnimy natychmiast zatrzymaæ siê i nas³uchiwaæ tego g³osu. Innymi s³owy, powinnimy
od razu zwróciæ siê do S³owa Pañskiego i po rozwa¿eniu jego
przykazañ i zasad oraz jego ilustracji dotycz¹cych przedmiotu,
który powoduje zamieszanie, staraæ siê czyniæ wolê Pañsk¹,
prosz¹c o kierownictwo Jego Ducha i d¹¿¹c do doprowadzenia
umys³u do czu³ej, uleg³ej i ufnej postawy.
***
S³owem za nami s¹ nauki Pisma wiêtego, Starego i Nowego
Testamentu. Nauki te daj¹ siê zastosowaæ do wszystkich okolicznoci i dowiadczeñ ¿yciowych. Dlatego na cie¿ce ¿ycia powinnimy
zwracaæ siê po instrukcje do tych cudownych nauk, bêd¹c pewnymi,
¿e one skieruj¹ nasze kroki prosto na drogi m¹droci, sprawiedliwoci, mi³oci i mocy.
Równoleg³e cytaty: £uk. 11:28; 8:21; Mat. 7:2129; Jak. 1:2127;
Kol. 2:2; 3:16; ¯yd. 1:1, 2; Izaj. 66:4; Efez. 5:26; 1 Tes. 2:13; 2 Tes.
2:14, 15; 2 Tym. 3:1517; ¯yd. 2:13; 4:2, 12; 1 Piotra 2:2; 2 Piotra 3:1, 2; 1 Jana 2:14; Jud. 17; Obj. 1:3; ¯yd. 6:46; 10:2629;
2 Piotra 2:2022.
Pieni: 49, 22, 79, 154, 296, 315, 306.
Pytania: Czy w tym tygodniu postêpowa³em wed³ug S³owa? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

2 LUTEGO
Albowiem jelibycie wed³ug cia³a ¿yli, pomrzecie
Rzym. 8:13

Co to znaczy ¿yæ wed³ug cia³a? Odpowiadamy: To znaczy ¿yæ w zadowoleniu, zgodnie ze sk³onnociami i pragnieniami upad³ej ludzkiej natury. Jest to naj³atwiejszy sposób
postêpowania. W tym stanie wystarczy po prostu obojêtnie
poddaæ siê sk³onnociom swojej starej natury i zaprzestaæ
z ni¹ walki. Skoro tak post¹pimy, pop³yniemy z pr¹dem i niebawem stwierdzimy, ¿e strumieñ jest coraz szybszy, a opór
coraz trudniejszy.
***
Cia³em jest zarówno naturalne i nabyte grzeszne usposobienie, jak i naturalne oraz nabyte samolubne usposobienie. ¯ycie wed³ug nich oznacza³oby postêpowanie wed³ug zasad naturalnej i nabytej deprawacji oraz naturalnego i nabytego samolubstwa. Takie postêpowanie zabije nowe serce, umys³ i wolê,
a poniewa¿ ludzka natura jest z³o¿ona w ofierze, oczywistym
jest, ¿e te jednostki, które ponownie popadaj¹ w grzech i ¿yj¹
wed³ug cia³a, musz¹ ostatecznie umrzeæ i pozostaæ umar³ymi
na zawsze.

Równoleg³e cytaty: Ijob 4:8; Przyp. 14:12; Mat. 26:41; Rzym. 6;
8:412; Gal. 6:7, 8; ¯yd. 6:48; 10:2631; Jak. 1:15; 4:4; 2 Piotra 2:2022; 1 Jana 5:16; Jud. 1113; 2 Kor. 6:16; Efez. 4:22.
Pieni: 192, 13, 48, 71, 78, 337, 145.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane z myl¹ tego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jakimi by³y pomoce, przeszkody, wyniki?

3 LUTEGO
Synu mój! s³ów moich pilnuj; ku powieciom moim
nak³oñ ucha twojego. Albowiem ¿ywotem s¹ tym, którzy
je znajduj¹, a wszystkiemu cia³u ich lekarstwem
Przyp. 4:20, 22
Niewielu dostrzega wp³yw umys³u na cia³o. Bóg tak zorganizowa³ nasze istnienie, by na ogó³ myli czyste, szlachetne
i wiête mia³y nie tylko buduj¹cy i uszlachetniaj¹cy wp³yw na
konstytucjê umys³ow¹ i moraln¹, lecz tak¿e o¿ywiaj¹cy wp³yw
na system fizyczny. I przeciwnie, ka¿da myl (oraz czyn) nieczysta, niegodziwa, bezwstydna i bezbo¿na ma bezporedni
wp³yw nie tylko na upodlenie umys³u i moralnoci, ale tak¿e na
rozwój chorób, które i tak znajduj¹ siê w organizmie upad³ej
rasy ludzkiej.
***
Bóg napomina Swe dzieci, by zarówno swoje umys³y, jak i serca zwi¹za³y z Jego naukami. Nic dziwnego, ¿e On chce nas nauczyæ
Swego S³owa, bo przez S³owo Bo¿e bywamy przygotowywani do
¿ycia wiecznego. S³owo Bo¿e da ¿ycie nie tylko wybranym w Wieku Ewangelii, lecz tak¿e nie wybranym w Wieku Tysi¹clecia. Ono
jest ród³em wiecznego ¿ycia i nieustaj¹cej m³odoci. Ten, kto znajduje i pije wodê z tego ród³a, znajduje to, czego pewien Hiszpan
szuka³ na pró¿no  ród³o nieustaj¹cej m³odoci i ¿ycia.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 13:9; 5 Moj¿. 29:29; Joz. 1:8; Ijob 23:12;
Ps. 12:7; 17:4; 19:812; 119:9, 1120; Przyp. 6:2023; Mat. 7:24
27; £uk. 11:28; Jan 5:24; 17:17.
Pieni: 296, 79, 49, 311, 306, 322, 22.
Pytania: Czy w tym tygodniu rozmyla³em o S³owie? Jak? Kiedy?
Z jakimi wynikami?

4 LUTEGO
Wynijdcie z niego, ludu mój! abycie nie byli uczêstnikami
grzechów jego, a i¿bycie nie wziêli z plag jego
Obj. 18:4
Ktokolwiek jest godny nazwy ludu mój, ten bêdzie nas³uchiwa³ g³osu Pañskiego, bêdzie mu pos³uszny i wyjdzie
z Babilonu, by nie wzi¹³ z plag jego. Takie bowiem jednostki, przez pos³uszne wyjcie, po dostrze¿eniu prawdziwego stanu Babilonu, dowiod¹, ¿e nigdy nie zgadza³y siê z jego grzechami. Natomiast takie, które pozostaj¹ w Babilonie po zrozumieniu jego stanu i blunierczych nauk w wietle, które
obecnie przywieca, s¹ uwa¿ane za popieraj¹ce te blunierstwa i zas³uguj¹ce bezporednio na plagi  tak jak babiloñska klasa k¹kolu, a nawet na wiêcej ni¿ ona, poniewa¿
maj¹ wiêcej wiat³a.
***
Gdzie przebywa³ lud Bo¿y, jeli nie w ró¿nych sektach chrzecijañstwa, gdzie wiêcej grzeszono przeciw wiat³u Prawdy, jak
nie w tych sektach i na kogo przyjd¹ surowsze plagi, jak nie na te
sekty? Dlatego, czy¿ nie jest s³usznym, ¿e Bóg zachowuje Swój
lud od skalania siê ich grzechami i uwalnia go od plag przez zaproszenie do opuszczenia Babilonu? W drugorzêdnym znaczeniu ten
ustêp odnosi siê do ludu Pañskiego, wychodz¹cego z sekt ma³ego
Babilonu.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 47:10; 48:20; 52:11; Jer. 50:8; 51:6, 9; 2 Kor.
6:17; 7:1; Zach. 2:7; 1 Moj¿. 19:16, 17, 29; £uk. 17:32; Mat. 24:15
20; Jud. 23; 4 Moj¿. 16:21; Obj. 16:19; 18:124.
Pieni: 332, 18, 25, 41, 216, 310, 333.
Pytania: Czy wyszlimy z niego fizycznie, w sensie sympatii, doktrynalnym, praktycznym i duchowym? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

5 LUTEGO
Albowiem ta jest wola Bo¿a [w stosunku do was], to jest,
powiêcenie wasze
1 Tes. 4:3
Kiedy udajemy siê do Pisma wiêtego, aby siê upewniæ, co jest
Bosk¹ wol¹, to dowiadujemy siê, ¿e wielka praca, jakiej Bóg od nas
wymaga, nie jest prac¹ dla drugich, ale prac¹ odnosz¹c¹ siê do nas
samych, prac¹ ujarzmienia siebie, zwyciê¿enia siebie, panowania
nad sob¹. Dlatego wszystko inne  nasza pos³uga na rzecz domowników wiary, wiadczenie dobra wszystkim ludziom, za porednictwem krajowych i zagranicznych misji itd.  stanowi pomoc dla tej
najwa¿niejszej pracy dokonywanej w nas. Aposto³ Pawe³ pod wp³ywem natchnienia powiedzia³, ¿e chocia¿bymy jak najwymowniej
g³osili Ewangeliê drugim i chocia¿bymy wszystkie nasze bogactwa
oddali na ¿ywnoæ dla ubogich, lub stali siê mêczennikami dla dobrej sprawy, bez mi³oci bêd¹cej duchem Chrystusowym i duchem
Ojcowskim, rozwiniêtej w nas jako dominuj¹cej zasady ¿ycia, bylibymy niczym z Boskiego punktu widzenia.
***
Powiêcenie oznacza od³¹czenie siê od siebie i wiata oraz oddanie siê
Bogu na s³u¿bê. Ca³kowite powiêcenie rozwinie w nas charakter podobny
do charakteru Ojca Niebieskiego. Nie mniej wa¿n¹ spraw¹ od rozwoju charakteru na podobieñstwo Boga jest przyjêcie woli Bo¿ej przez Jego dzieci.
Ka¿dy kto w tym czasie wezwania wyborczego podda³ siê woli Bo¿ej bêdzie
zupe³nie takim, jakim jest Bóg na poziomie duchowego bytu, podczas gdy
w okresie Porednicz¹cego panowania Chrystusa takie poddanie siê zostanie
nagrodzone doskona³ym ¿yciem ludzkim.
Równoleg³e cytaty: 3 Moj¿. 20:7, 8; Mich. 6:8; Jan 17:17; Dz.Ap. 20:32;
1 Kor. 1:2, 30; 6:11; Efez. 5:10, 26, 27; 1 Tes. 5:23; 2 Tes. 2:13; Tyt. 3:5,
6; ¯yd. 2:10; 10:10, 14; 13:12; 1 Piotra 1:22; Jud. 1.
Pieni: 125, 4, 198, 78, 114, 74, 196.
Pytania: Jakie uwiêcaj¹ce dowiadczenia mia³em w tym tygodniu? Jak zachowywa³em siê w tych dowiadczeniach? Jakie korzyci z nich osi¹gn¹³em?

6 LUTEGO
Bo nie od wschodu, ani od zachodu, ani od puszczy
przychodzi wywy¿szenie. Ale Bóg sêdzia, tego poni¿a,
a owego wywy¿sza
Ps. 75:7, 8
Mo¿emy mieæ pragnienia i aspiracje, by byæ u¿ytecznym,
które nigdy nie bêd¹ spe³nione. Byæ mo¿e, i¿ Pan widzi, ¿e nie
znielibymy wywy¿szenia i honoru, których pragniemy. On wie
o wiele lepiej ni¿ my, co jest dla naszego dobra, dlatego wola³by,
¿ebymy byli zadowoleni z Jego opatrznoci, lecz nie bezczynni,
ale pilni, nie bezmylni, ale czujni, nie obojêtni, ale gorliwi, powa¿nie pragn¹c pe³niæ wolê Bo¿¹. B¹dmy cierpliwi wtedy, gdy
jestemy ograniczani i b¹dmy zadowoleni wtedy, gdy jestemy
zaniedbani i zapomnieni, pamiêtaj¹c, ¿e tak¿e ci s³u¿¹, którzy tylko
stoj¹ i czekaj¹ i ¿e Pan, w wybranej przez Siebie godzinie, mo¿e
nas poprowadziæ do wype³nienia Jego celów.
***
Nie ma przypadków w dowiadczeniach ludu Bo¿ego. Zarówno
jego wywy¿szenie, jak i upokorzenie, jego powodzenie i przeciwnoci, s¹ pod Boskim nadzorem. Jego nieomylny s¹d stosuje wobec naszych ró¿nych potrzeb zmieniaj¹c¹ siê opatrznoæ, sprawiaj¹c, by
wszystkie rzeczy wychodzi³y na dobre tym, którzy mi³uj¹ Boga. Dlatego mo¿emy z zadowoleniem pozostawaæ w Jego rêkach.
Równoleg³e cytaty: Jak. 4:1012; 1 Piotra 5:6; £uk. 6:37; 1 Sam.
2:7; Dan. 2:21; Ps. 113:7, 8; £uk. 1:4655; Mat. 13:1017; Rzym.
9:633; 11:133; 14:4, 13.
Pieni: 67, 11, 63, 83, 199, 176, 296.
Pytania: Jakie w tym tygodniu prze¿ywa³em dowiadczenia poni¿aj¹ce i wywy¿szaj¹ce? Jak je przyj¹³em? Jakimi motywami siê kierowa³em? Jaki by³ wynik?

7 LUTEGO
Mi³oæ bliniemu z³oci nie wyrz¹dza; a tak wype³nieniem
zakonu jest mi³oæ
Rzym. 13:10
Kto stwierdza, ¿e jego serce nie znajduje siê w harmonii z tym
prawem Nowego Przymierza, z mi³oci¹  mi³osierdziem, uprzejmoci¹, szlachetnoci¹, dobroci¹  temu brak jest dowodu, ¿e
w jakim stopniu jest akceptowany jako syn Boga i naladowca
Chrystusa. Jeli w swoim sercu nie ma mi³oci do braci, ³agodnoci i dobroczynnoci w stosunku do wszystkich ludzi, a nawet do
zwierz¹t, to nie ma ducha, który móg³by poprowadziæ go w obecnych warunkach do z³o¿enia niezbêdnych ofiar. Uniesienie takich jednostek przez pychê i pró¿n¹ chwa³ê, powstrzymuj¹c¹ je
na drodze ofiary, bêdzie kwesti¹ czasu, a samolubstwo obejmie
nad nimi zupe³n¹ kontrolê.
***
Nic mamy patrzeæ na Boskie prawo jako na sk³adaj¹ce siê z oddzielnych i nie zwi¹zanych ze sob¹ strumieni, lecz jako na wielkie
ród³o, mi³oæ, z którego wyp³ywaj¹ wszystkie strumienie Boskich
przykazañ. Skoro Boskim prawem jest mi³oæ, to patrz¹c z tego punktu widzenia mo¿emy zrozumieæ, jak przekroczenie jednego z Jego przykazañ gwa³ci ca³e prawo, a tak¿e mo¿emy poj¹æ z tego, w jaki sposób
¿ycie wed³ug zasad mi³oci jest wype³nieniem zakonu.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 13:8, 9; Mat. 7:12; 22:3840; 2 Moj¿.
20:16; 23:4, 5; 5 Moj¿. 22:14; Ps. 15:13; Przyp. 3:28, 29; Jer.
22:13; Izaj. 58:614; Zach. 8:16, 17; £uk. 10:2537; Rzym. 15:2;
Gal. 6:10; ¯yd. 13:3; Jak. 2:8.
Pieni: 166, 82, 20, 337, 95, 125, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu przejawia³em mi³oæ? Jak? Dlaczego?
W jakich warunkach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?
Z jakimi wynikami?

8 LUTEGO
O ma³owierny! przecz¿e w¹tpi³?
Mat. 14:31
Co nale¿y zrobiæ, a¿eby przezwyciê¿yæ ten brak wiary i uzyskaæ jej wzrost? Odpowiadamy, ¿e, jak kiedy Aposto³owie, powinnimy siê modliæ: Panie przymnó¿ nam wiary. A wówczas,
ka¿dy dzia³aj¹cy zgodnie z t¹ modlitw¹, powinien udoskonalaæ
wiarê we w³asnym sercu: (a) przez ci¹g³e odwie¿anie w swojej
pamiêci obietnic Boskich i zapoznawanie siê z nimi w S³owie
Ojca oraz (b) przez coraz lepsze zapamiêtywanie, i¿ na podstawie przymierza zawartego z Panem te obietnice s¹ jego w³asnoci¹, s¹ w jego sercu i powinien siê ich domagaæ od Pana jako
swoich, ustami w dziêkczynnej modlitwie. Powinien je uznawaæ
za w³asne w swoich mylach i w swych rozmowach, prowadzonych o rzeczach wiêtych z braæmi.
***
Jednym z najdziwniejszych zjawisk trudnych do zrozumienia jest
w¹tpi¹cy chrzecijanin. Maj¹c Boga doskona³ego w m¹droci, sprawiedliwoci, mi³oci i mocy, zobowi¹zuj¹cego siê przysiêg¹, ¿e wszystkie rzeczy bêd¹ dzia³a³y dla jego dobra i maj¹c Zbawiciela, który sta³
siê jego m¹droci¹, sprawiedliwoci¹, powiêceniem i wyzwoleniem,
uzupe³niaj¹cego wszelkie braki, uwalniaj¹cego od wad, udoskonalaj¹cego w nim dobro, a przez Ducha czyni¹cego go kandydatem do Królestwa, dostarczaj¹c wszystkiego do osi¹gniêcia tego Królestwa, dlaczego mia³by w¹tpiæ?
Równoleg³e cytaty: Ijob 30:20; Ps. 22:3; 31:23; 42:6, 7; 49:6; 73:13
17; 77:4, 810; Przyp. 24:10; Izaj. 40:27, 28; 49:14, 15; Jer. 8:18; 15:18;
45:3; Treny 3:8, 17, 18; 5:20; Mat. 8:2327; 14:2931; 17:1421; 28:17;
Mar. 4:3840; 1 Moj¿. 12:12, 13; 2 Moj¿. 14:1015.
Pieni: 197, 63, 110, 293, 305, 328, 330.
Pytania: Czy w tym tygodniu wierzy³em, czy w¹tpi³em? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

9 LUTEGO
Nawróæ siê duszo moja! do odpocznienia swego;
albowiem ci Pan dobrze uczyni³
Ps. 116:7
Prawdê powiedziawszy, chrzecijañski nawyk mylenia ma du¿o
wspólnego z duchowym postêpem lub upadkiem chrzecijanina, jest
tak¿e wskanikiem jego duchowego stanu. Dobre nawyki mylenia
wymagaj¹ troskliwej pielêgnacji. Przez nawyk mylenia rozumiemy ten normalny stan, do którego umys³ z nawyku (w sposób charakterystyczny) powraca w chwilach, gdy nie jest zajêty. Kiedy jestemy zajêci obowi¹zkami ¿yciowymi, z koniecznoci musimy zwracaæ uwagê na pracê, któr¹ wykonujemy, poniewa¿ przez mechaniczne dzia³anie, bez skupiania myli na niej, nie mo¿na by jej dobrze
wykonaæ. A jednak, nawet tutaj chrzecijañska zasada dobrze utwierdzona w charakterze bêdzie kierowaæ bezwiednie. Kiedy tylko napiêcie w pracy i troskach ustaje na jaki czas, utwierdzony nawyk
mylenia, jak ig³a do bieguna, powinien szybko powracaæ do swego
odpoczynku w Bogu.
***
W ¿yciu chrzecijañskim, z punktu widzenia cia³a, jest du¿o zamieszania i niepokoju, ale dla chrzecijanina w tych okolicznociach niebezpiecznym jest zezwolenie, by to zamieszanie i ten niepokój sta³y siê czêci¹ jego
charakteru. A¿eby pokonaæ tê sk³onnoæ, koniecznym jest sta³e uciekanie siê
w zaufaniu do dobrej woli Pana i do Jego celu wobec chrzecijanina wyra¿onego w S³owie, poniewa¿ w takim poleganiu na Panu przez Jego S³owo chrzecijanin znajduje odpoczynek i pokój wród niepokoju i zamieszania.
Równoleg³e cytaty: Ijob 34:29; Ps. 1:1, 2; 4:9; 25:12; 29:11; 85:9; 119:165;
125:1, 5; Przyp. 3:1326; Izaj. 26:3, 12; 28:12; 32:2, 17, 18; 53:5; £uk.
1:79; Jan 14:27; 16:33; Dz.Ap. 10:36; Rzym. 10:15; Fil. 4:7, 9.
Pieni: 244, 220, 339, 296, 90, 97, 22.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia zwi¹zane ze S³owem
jako naszym odpocznieniem? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

10 LUTEGO
B¹d przyk³adem wiernych w mowie, w obcowaniu,
w mi³oci, w duchu, w wierze, w czystoci
1 Tym. 4:12
Ka¿dy chrzecijanin powinien dok³adaæ starañ, by móg³ byæ
wzorem godnym naladowania  wzorem powa¿nego, wiernego wysi³ku naladowania Chrystusa w swoim codziennym ¿yciu
i aktywnej gorliwoci w Jego s³u¿bie. Wzorów doskona³oci, ostatecznej chwa³y moralnoci i ozdoby wi¹tobliwoci nie mo¿emy spodziewaæ siê w obecnym ¿yciu. Taki wzór mamy tylko
w Chrystusie, naszym Panu. Nie w takim te¿ sensie Pawe³ powiedzia³: naladujcie mnie lub naladujcie nas, lecz on powiedzia³ B¹dcie naladowcami moimi, jakom i ja Chrystusowy
(1 Kor. 11:1). Ten Aposto³ by³ wielkim przyk³adem powa¿nego
wysi³ku w osi¹ganiu doskona³oci, lecz nie tej najwy¿szej doskona³oci, która by³a tylko w Chrystusie. Tê jego gorliwoæ oraz
powa¿ny wysi³ek w naladowaniu Chrystusa i w pe³nieniu Jego
woli powinnimy naladowaæ.
***
Ci, którzy zajmuj¹ wybitne stanowiska nauczycieli w Kociele, maj¹
podwójn¹ potrzebê podobieñstwa Chrystusowego, po pierwsze, aby zapewniæ swoje powo³anie i wybór, po drugie, by pomóc innym swoim
przyk³adem w rozwiniêciu podobieñstwa Chrystusowego. Wp³yw takich
jednostek, na te, które je podtrzymuj¹ w mi³oci i zaufaniu, jest wielki.
Podtrzymanie swego wp³ywu, w oparciu o charakter podobny do Chrystusowego, oka¿e siê pomocne dla tych, których nauczaj¹.
Równoleg³e cytaty: Tyt. 2:7; 1 Piotra 2:21; 5:3; 3 Moj¿. 18:2, 3; 2 Kron.
30:7; Przyp. 22:24, 25; Mat. 23:13; Jan 13:15; 1 Kor. 8:913; Fil. 2:5;
1 Tes. 1:68; ¯yd. 13:7; Jak. 5:10, 11; 1 Piotra 3:5, 6; 1 Jana 2:6.
Pieni: 267, 198, 78, 74, 150, 196, 114.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em przyk³adem dla braci? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

11 LUTEGO
B³ogos³awieni jestecie, gdy wam z³orzeczyæ bêd¹
i przeladowaæ was, i mówiæ wszystko z³e przeciwko wam,
k³amaj¹c dla mnie. Radujcie siê, i weselcie siê; albowiem
zap³ata wasza obfita jest w niebiesiech; tak bowiem
przeladowali proroki, którzy byli przed wami
Mat. 5:11, 12
Opozycja i przeladowanie s¹ nieuniknionymi towarzyszami aktywnoci w s³u¿bie Bo¿ej. Powinno siê je przyjmowaæ z rozs¹dkiem i szczeroci¹. Kiedy jednak one nie osi¹gn¹ celu, to po
uroczystych ostrze¿eniach o niebezpieczeñstwach takiego postêpowania, wiadomy przeladowca powinien byæ pozostawiony
swemu w³asnemu losowi, a my mo¿emy zwróciæ siê do innych
z poselstwem zbawienia. W opozycji, któr¹ znosi³ nasz Pan, i w
sposobie przyjmowania jej przez Niego zawarte s¹ cenne lekcje
dla tych wszystkich, którzy s¹ podobnie dowiadczani.
***
Z tego powodu, ¿e szatan wszelkie obecne korzyci po³o¿y³ po
stronie grzechu, b³êdu, samolubstwa i wiatowoci, ci, którzy stanêli
po stronie Boskiej sprawiedliwoci, prawdy, mi³oci i zainteresowania
Królestwem, musz¹ spodziewaæ siê przeladowañ i je znosiæ. Jednak¿e niech siê nie obawiaj¹, bo w tych warunkach ciesz¹ siê w duchu
towarzystwem nie tylko wiernych Starego Testamentu, lecz tak¿e Jezusa, Aposto³ów oraz wiêtych i mêczenników Nowego Testamentu. Ukoronowaniem ich radoci bêdzie udzia³ z Jezusem w Królestwie.
Równoleg³e cytaty: Mat. 5:10, 44; 10:16, 17, 2123, 28; 23:34, 35; 24:8
10; Mat. 13:913; £uk. 6:22, 23; 21:1219; Jan 15:18, 19; 16:1, 2; Dz.Ap.
5:29, 4042; 1 Kor. 4:913; 2 Kor. 4:812; 6:4, 5, 810; 11:2327; 12:10;
Fil. 1:1214; ¯yd. 11:2527, 3338; 1 Piotra 4:1219; Obj. 2:3, 10.
Pieni: 330, 23, 93, 200, 228, 305, 227.
Pytania: Z jakimi przeladowaniami spotka³em siê w tym tygodniu? Jak
je przyj¹³em? Jaki by³ ich wynik?

12 LUTEGO
A cierpliwoæ niech ma doskona³y uczynek, ¿ebycie byli
doskonali i zupe³ni, którymby na niczem nie schodzi³o
Jak. 1:4
Bez praktykowania zalety cierpliwoci nie mo¿na uczyniæ
ani jednego kroku postêpu. ¯adna te¿ ³aska piêkniej nie zdobi
charakteru chrzecijanina, nie zdobywa uznania sumienia wiata, nie wielbi Boga wszelkiej ³aski, Boga, którego Prawda jest
jej natchnieniem. Jest to ³agodnoæ nieskwapliwa, powa¿nie
usi³uj¹ca iæ naprzód, pomimo opozycji ludzkiej niedoskona³oci i s³aboci, staraj¹ca siê w gorliwym wysi³ku odzyskaæ Boskie podobieñstwo. Jest powolna do gniewu i pe³na mi³osierdzia. Jest szybka w przestrzeganiu cie¿ek prawdy i sprawiedliwoci i natychmiastowym wstêpowaniu na nie, pomna w³asnych niedoskona³oci i wspó³czuj¹ca innym w ich niedoskona³ociach i brakach.
***
Cierpliwoæ jest zalet¹ serca i umys³u, znosz¹c¹ przeciwnoci
w duchu radosnym i trwaj¹c¹ do koñca w tym usposobieniu. Ta zaleta jest absolutnie nieodzowna do osi¹gniêcia doskona³ego charakteru w warunkach przeszkód zwi¹zanych z ¿yciem chrzecijañskim.
Przeniknie ona i udoskonali inne zalety wymagane od chrzecijanina, dlatego jest jedn¹ z uniwersalnych ³ask.
Równoleg³e cytaty: Ps. 37:79; Kazn. 7:8; Treny 3:2427; £uk. 8:15;
21:19; Rzym. 2:7; 5:3; 8:25; 12:12; 15:4, 5; 2 Kor. 12:12; Gal. 6:9;
Kol. 1:10, 11; 1 Tes. 1:3; ¯yd. 6:12, 15; 10:36; 12:1.
Pieni: 1, 130, 11, 44, 125, 136, 183.
Pytania: Jakie w tym tygodniu prze¿ywa³em dowiadczenia zwi¹zane z cierpliwoci¹? Jak je przyj¹³em? Jak one wp³ynê³y na mój
charakter? Co w nich okaza³o siê pomocne?

13 LUTEGO
Mi³oæ nie myli z³ego
1 Kor. 13:5
Ktokolwiek zaniedbuje Pañskie zakazy dotycz¹ce z³ego
podejrzewania przygotowuje sieæ, w któr¹ sam wpadnie, bez
wzglêdu na to, jak ostro¿nie chodzi³by w innych sprawach.
Bowiem serce nasycone zw¹tpieniem i podejrzeniem wobec
swoich wspó³blinich jest wiêcej ni¿ w po³owie przygotowane
do niedowierzania Bogu. Duch skwaszony i zgorzknia³y toczy
walkê z duchem Pañskim, duchem mi³oci. Jeden z nich zwyciê¿y. Duch z³y musi byæ usuniêty, bo mo¿e pokalaæ chrzecijanina i spowodowaæ odrzucenie go. Z drugiej strony, gdyby
nowa natura jako zwyciêzca zwalczy³a przeszkody, pokonuj¹c z³e podejrzenia, to po³owa walki przeciwko obecnym trudnociom i oblê¿eniom by³aby wygrana.
***
Mi³oæ w swej ostatecznej analizie jest dobr¹ wol¹, wyra¿aj¹c¹
siê w ró¿ny sposób, w zale¿noci od okolicznoci. Jeli jej posiadacz zostaje skrzywdzony, to krzywdz¹cemu przypisuje dobre pobudki, chocia¿ mo¿e na ten temat nie posiadaæ dok³adnych wiadomoci. Taki duch nie mo¿e ¿ywiæ podejrzenia ani nie bêdzie przypisywa³ z³ych pobudek s³owom i czynom drugiej osoby.
Równoleg³e cytaty: Mat. 9:3, 4, 3335; Przyp. 10:12; 24:17; Ps.
119:139; Dz.Ap. 11:23; 1 Jana 3:14; 4:7, 8; 2 Jana 4; 1 Tym. 6:4;
1 Piotra 1:22; 4:8; 3:8; Kol. 3:214.
Pieni: 165, 1, 4, 15, 166, 198, 201.
Pytania: Czy w tym tygodniu pod wp³ywem mi³oci by³em niepodejrzliwy czy nie? Co mi pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y
wyniki?

14 LUTEGO
Z mów twoich bêdziesz usprawiedliwiony, i z mów twoich
bêdziesz os¹dzony
Mat. 12:37
Wszystkie wypowiedziane przez nas s³owa Bóg przyjmuje
za wskazówkê naszych serc. Jeli nasze s³owa s¹ buntownicze,
nielojalne, lekkomylne, lekcewa¿¹ce, nieuprzejme, niewdziêczne, bezbo¿ne lub nieczyste, to serce jest s¹dzone stosownie do
zasady z obfitoci serca usta mówi¹. Jako istoty niedoskona³e
nie mo¿emy zawsze byæ doskona³ymi w s³owie i uczynku. Pomimo naszych najlepszych wysi³ków bêdziemy czasem b³¹dziæ
w s³owie i uczynku, a jednak doskona³e opanowanie naszych
s³ów i czynów jest tym, o co powinnimy siê staraæ przez czujny i wierny wysi³ek.
***
S³owa s¹ wskazówk¹ serca jednostki, wyj¹tek stanowi przypadek hipokryty. S³owa s³usznie wypowiedziane, przekazuj¹ce w³aciwe myli, zyskuj¹ uznanie tych, którzy s¹dz¹ w³aciwie, tak jak s³owa niegodziwe, przekazuj¹ce z³e myli, sprawiedliwie zas³uguj¹ na
potêpienie ze strony jednostek o szlachetnym sercu. Jeli nasze serca i g³owy s¹ dobre, to i nasze s³owa musz¹ byæ dobre, a jeli nasze
serca i g³owy s¹ z³e, to i nasze s³owa bêd¹ z³e.
Równoleg³e cytaty: Mat. 12:2237; Ps. 10:7, 8; 12:4, 5; 34:14; 41:610;
50:23; 52:46; 64:36; 77:13; 102:9; 119:13, 27, 46, 54, 172; 145:57, 11,
12; 140:4, 12; Przyp. 10:11, 1921, 31, 32; 12:5, 6, 13, 1719; 15:1, 4, 28;
18:8, 21, 23; 26:2023, 28; Mat. 5:22, 37; Efez. 4:25; Jak. 1:26; 3:510.
Pieni: 116, 44, 70, 130, 136, 260, 272.
Pytania: Jakiego rodzaju s³owa wypowiada³em w tym tygodniu? Jak?
Dlaczego? W jakich okolicznociach? Jakie by³y rezultaty ich wypowiedzenia?

15 LUTEGO
Ktoby zachowa³ s³owa jego, prawdziwie siê w tym mi³oæ
Bo¿a wykona³a
1 Jana 2:5
Pos³uszeñstwo jest sprawdzianem. W jakim stopniu przestrzegamy S³owa Pañskiego, w takim mi³oæ Bo¿a jest doskonalona
w nas, bo jeli otrzymalimy Ducha Chrystusowego, Ducha wiêtego, Ducha Bo¿ego, to w rezultacie bêdziemy chcieli pe³niæ Jego
wolê i bêdziemy j¹ pe³niæ do granic naszych mo¿liwoci. Te mo¿liwoci powinny ustawicznie, z roku na rok, wzrastaæ. I chocia¿ nie
spodziewamy siê doskona³oci wczeniej, a¿ po wzbudzeniu z grobu
i otrzymaniu nowych cia³, to jednak zawsze mo¿emy byæ w bliskim kontakcie z Panem w duchu naszych umys³ów i cieszyæ siê
Jego sta³ym towarzystwem (1 Jana 1:7).
***
Zachowanie S³owa Bo¿ego oznacza podtrzymywanie S³owa
przez now¹ wolê w kontakcie z uczuciami, a¿ uczucia odpowiedz¹
Duchowi S³owa. Ci¹g³e trwanie w tym procesie we wszystkich okolicznociach ¿ycia niechybnie rozwinie do doskona³oci mi³oæ Bo¿¹
w naszych sercach. Mi³oæ Bo¿a sk³ada siê z najwy¿szej mi³oci do
Ojca; z mi³oci nastêpnej po najwy¿szej  do Syna; z mi³oci wiêkszej ni¿ do siebie  do braci; i z mi³oci równej mi³oci do siebie 
do wiata i nieprzyjació³.
Równoleg³e cytaty: Jan 14:15, 16, 21, 23; 1 Moj¿. 18:19; 2 Moj¿. 19:5;
20:6; 24:7; 4 Moj¿. 9:23; 14:24; 1 Król. 3:14; Ps. 18:46; 25:10; 111:10;
143:10; Przyp. 19:16; Mat. 5:19; 12:50; 13:23; £uk. 6:4648; Jan 15:10,
14, 16; Dz.Ap. 4:19; 5:29; Rzym. 6:17; 1 Jana 3:22, 24; 2 Jana 6, 9;
Obj. 12:17.
Pieni: 315, 145, 20, 125, 130, 136, 1.
Pytania: Jakie w tym tygodniu mia³em dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ powy¿szego tekstu? Jak je przyj¹³em? Co z nich wynik³o?

16 LUTEGO
Przez chwa³ê i zel¿ywoæ, przez nies³awê i dobr¹ s³awê, jakoby
zwodziciele, wszak¿e prawdziwi; ¯adnego w niczem nie
dawaj¹c zgorszenia, aby nie by³o zganione us³ugiwanie nasze
2 Kor. 6:8, 3
Kiedy najlepiej, w miarê naszych mo¿liwoci, wype³niamy obowi¹zki i kiedy najwyraniej Pañskie b³ogos³awieñstwo i ³aska s¹
widoczne nad nami i naszymi sprawami w stopniu najbardziej dostrzegalnym, mog¹ nagle powstaæ k³opoty, spiêtrzyæ siê przeciwnoci, pozornie mog¹ triumfowaæ moce ciemnoci, w oczach wspó³blinich mo¿emy chwilowo byæ winowajcami i wyranie opuszczonymi przez Bosk¹ opatrznoæ. Bez w¹tpienia takie dowiadczenia s¹
nam potrzebne, bo chocia¿ mo¿emy piewaæ
Raczej, wolê kroczyæ z Bogiem w ciemnoci,
Ni¿ sam jeden w wiat³oci,

to jednak by³oby to pró¿n¹ przechwa³k¹, dopóki nie bylibymy przeprowadzeni przez bolesne dowiadczenia, które rozwinê³yby tak¹
wiarê, tak¹ ufnoæ, jakie pozwoli³yby trzymaæ siê Pañskiej rêki i ufaæ
Boskiej opatrznoci w najciemniejszej godzinie.
***
¯ycie chrzecijanina jest ¿yciem o przeciwstawnych dowiadczeniach,
w których chrzecijanin musi zachowaæ siebie w mi³oci Bo¿ej a nienawidziæ
samolubstwa. ¯adna miara mi³oci, czci i chwa³y nie powinna zachwiaæ jego
lojalnoci¹ wobec Boga. I ¿adna miara hañby, z³ej reputacji lub fa³szywego
oskar¿enia nie powinna skaziæ jego serca i przemieniæ go w niegodziwca. Has³em chrzecijanina jest lojalnoæ wobec sprawiedliwoci we wszelkich okolicznociach ¿ycia, lojalnoæ, która ostatecznie musi zatriumfowaæ.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 20:1735; 24:16; Rzym. 12:38; 1 Kor. 2:18;
3:515; 4:14, 916; 9:1223; 2 Kor. 2:1217; 3:112; 4; 5:1121; 6:1
12; 1 Tym. 5:17; 2 Tym. 2:10; ¯yd. 13:7.
Pieni: 134, 277, 307, 273, 322, 325, 326.
Pytania: Czy w tym tygodniu cierpia³em z powodu g³oszenia prawdy? Jaki to
mia³o przebieg? Jak znios³em te dowiadczenia? Jakie by³y wyniki?

17 LUTEGO
Wemijcie jarzmo moje na siê
Albowiem jarzmo moje
wdziêczne jest, a brzemiê moje lekkie jest
Mat. 11:29, 30
Ci, którzy nosz¹ to jarzmo, maj¹ zapewnienie ze strony Boskiego S³owa, ¿e wszystkie rzeczy wspó³dzia³aj¹ dla ich dobra,
¿e im ciê¿sze jest ich brzemiê, tym wiêksze bêdzie b³ogos³awieñstwo i nagroda w przysz³oci. Im sro¿sze s¹ dowiadczenia w teraniejszym czasie, tym janiejsza bêdzie chwa³a, tym bardziej
wietlany bêdzie ich charakter, tym lepiej bêd¹ przystosowani do
Królestwa i bardziej bêd¹ w nim b³yszczeæ. Z tego punktu widzenia ka¿de brzemiê jest lekkie, bo oceniamy swoje jarzmo i ono
jest tak wygodne, tak rozs¹dne. A prócz tego, ono jest lekkie dlatego, ¿e Pan jest z nami w tym jarzmie.
***
Tym jarzmem jest ogólne przyjêcie Pañskiej woli przez nas.
Brzemieniem s¹ szczegó³y woli Pañskiej, które mamy wype³niæ,
nawet a¿ do cierpienia z powodu pe³nienia Jego woli. Przyjmuj¹c
jarzmo w duchu mi³oci, stwierdzamy, ¿e jego ciê¿ar jest istotnie
lekki, a podejmuj¹c brzemiê szczegó³ów woli Pañskiej, nawet a¿ do
cierpienia, przy pomocy jarzma mi³oci stwierdzamy, ¿e ciê¿ar brzemienia uleg³ zmniejszeniu. Mi³oæ zmniejsza ciê¿ar ka¿dego brzemienia, u³atwia ka¿de zadanie, pociesza w ka¿dym smutku, uwiêca
ka¿dy ból i otacza nimbem szczêcia nawet najmniejsze przedsiêwziêcia i najpospolitsze rzeczy.
Równoleg³e cytaty: Mat. 16:24; Mar. 8:3438; £uk. 9:23, 24; 1 Jana
5:3; 3 Moj¿. 26:13; Izaj. 9:4; 10:27; Jer. 2:20; 5:5; 30:8; Treny 3:27;
Przyp. 23:26; Rzym. 6:13, 16, 19; 12:1; 2 Kor. 8:5.
Pieni: 160, 8, 14, 114, 191, 208, 244.
Pytania: Jakim w tym tygodniu by³o dla mnie jarzmo i brzemiê Jezusa? Dlaczego? Jakie by³y wyniki?

18 LUTEGO
Was dowiadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedzia³, jeli wy
mi³ujecie Pana, Boga waszego, ze wszystkiego serca
waszego, i ze wszystkiej duszy waszej
5 Moj¿. 13:3
Królestwo Bo¿e jest zamierzone tylko dla tych, którzy przez
³askê Bo¿¹ stan¹ siê w swych sercach podobnymi do Pana Jezusa w tym, ¿e mi³owaæ bêd¹ Boga z ca³ego serca, z ca³ej duszy
i bêd¹ w stanie powiedzieæ: O Panie, niech siê stanie nie moja,
ale twoja wola. Nie inny, ale taki w³anie stan pe³nego poddania siê Panu mo¿e spowodowaæ nasz¹ przydatnoæ w Królestwie,
poniewa¿ inny nie oznacza zupe³nego poddania siê i pe³nej mi³oci do Boga. I nie zapominajmy, ¿e te wszystkie rzeczy niebiañskie, których oko nie widzia³o i ucho nie s³ysza³o i na serce ludzkie nie wst¹pi³o, Bóg zachowa³ dla tych, którzy Go mi³uj¹ najbardziej.
***
Bóg poszukuje ludu wypróbowanego, dowiadczonego pod
wzglêdem lojalnoci na ka¿dym punkcie charakteru. Z tego powodu
On ustala ró¿ne opatrznoci w ¿yciu Swego ludu, tak a¿eby wszyscy
mogli w tych zrz¹dzeniach opatrznoci zademonstrowaæ postawê
swoich serc i okazaæ czy w sercach jest przywi¹zanie do Niego, do
siebie czy do wiata. B³ogos³awionym jest ten chrzecijanin, który
okazuje przywi¹zanie do Boga!
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 22:114; 5 Moj¿. 8:2, 5; 2 Kron. 32:31;
Ijob 1:822; 2:310; Ps. 66:1013; Dan. 12:10; Zach. 13:9; Mal. 3:2,
3; 2 Tes. 1:4, 5; ¯yd. 12:511; Jak. 1:2, 3, 12; 1 Piotra 1:6, 7; 4:12
19; Obj. 2:10.
Pieni: 13, 3, 38, 56, 57, 93, 179.
Pytania: Czy w tym tygodniu mia³em dowiadczenia? Jakie? Jak je
przyj¹³em? W czym okaza³ siê ich wynik?

19 LUTEGO
Wszystkoæ czyste czystym, lecz pokalanym i niewiernym
nie masz nic czystego, ale pokalany jest umys³ i sumienie
ich. Udawaj¹, ¿e Boga znaj¹; ale uczynkami swemi tego
siê zapieraj¹, bêd¹c obrzyd³ymi i niepos³usznymi, a do
wszelkiego dobrego uczynku nie sposobnymi
Tyt. 1:15, 16
Co za okropny stan i jacy ostro¿ni powinni byæ wszyscy ci,
którzy stanowi¹ lud Bo¿y, nie tylko, by mieæ czyste serca i czyste
umys³y, lecz tak¿e zachowaæ swoje sumienia bardzo wra¿liwymi,
w cis³ej harmonii ze S³owem Pañskim! Taki stan mo¿na utrzymaæ
tylko przez surowe i czêste os¹dzanie siebie, na podstawie wzoru
udzielonego przez Boga, na podstawie Jego prawa mi³oci.
Chcê pochwyciæ, gdy ku mnie siê zbli¿y,
Pychy i ¿¹dzy najmniejsze pragnienie,
By rozpalaj¹cy siê zgasiæ ów p³omieñ chy¿y
I powstrzymaæ mej woli b³¹dzenie.

***
Cech¹ ludzkiego serca jest przywi¹zywanie siê do ka¿dej rzeczy,
z któr¹ cz³owiek siê styka; dla niego dana rzecz jest dobra lub z³a, w zale¿noci od tego czy sam jest dobry czy z³y. Ci, którzy s¹ czyci, przypisuj¹ czystoæ temu z czym siê stykaj¹, lecz nieczyci plugawi¹ wszystko czegokolwiek siê dotkn¹. Ta ró¿norodnoæ istnieje ze wzglêdu na
ró¿nice w ich cechach moralnych. Jeli jednostka nale¿¹ca ju¿ raz do
Boga staje siê nieczysta, plugawi bardziej ni¿eli ta, która nigdy nie by³a
czysta. Jej istota jest skalana.
Równoleg³e cytaty: Mat. 15:11; £uk. 11:3941; Dz.Ap. 10:15, 28; Rzym.
14:14, 17, 20, 23; 1 Kor. 6:12; 10:2325; 1 Tym. 5:8; 2 Tym. 3:5; ¯yd.
6:48; 10:2631; 2 Piotra 2:2022; 1 Jana 5:16; Jud. 1113.
Pieni: 20, 13, 1, 196, 198, 266, 267.
Pytania: Czy w tym tygodniu powstrzyma³em siê od grzechów pró¿noci? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

20 LUTEGO
Jeli kto miêdzy wami zda siê byæ nabo¿nym, nie
kie³znaj¹c jêzyka swego
tego nabo¿eñstwo pró¿ne jest
Jak. 1:26
Jêzyk jest wskazówk¹ serca, poniewa¿ z obfitoci serca
usta mówi¹, zatem jêzyk nieokie³znany, wyra¿aj¹cy s³owa samolubne, zawistne, przykre, che³pliwe i oszczercze, dowodzi,
i¿ serce, z obfitoci którego te s³owa siê wylewaj¹, jest sercem
nieuwiêconym, bezbo¿nym i przejawiaj¹cym bolesny brak ducha Chrystusowego. St¹d wszelkie nabo¿eñstwo takiego serca
jest pró¿ne, gdy¿ ono nie jest zbawione ani w tym stanie nie
nadaje siê do zbawienia. Jednak Dobry Lekarz wskaza³ antidotum dla zatrutej duszy  lek, który, przyjêty zgodnie z przepisami, os³odzi zgorzknia³e serce.
***
Kie³znaæ jêzyk znaczy kontrolowaæ go i kierowaæ nim. Kontrolowanie jêzyka, by nie mówi³ z³ych rzeczy i kierowanie nim, by mówi³ dobre rzeczy, jest czêci¹ kie³znania jêzyka. Ten, kto pozwala swemu jêzykowi staæ siê instrumentem zdeprawowanego usposobienia,
nie jest cz³owiekiem o prawdziwie nabo¿nym charakterze, którego
g³ównym sk³adnikiem jest mi³oæ do Boga i cz³owieka. Taki jêzyk na
tyle gwa³ci prawo mi³oci, na ile usi³uje skrzywdziæ tych wszystkich,
których gani. Dlatego kontrolujmy nasze jêzyki, powstrzymuj¹c je
przed z³em i kierujmy nimi, by wypowiada³y s³owa w³aciwe.
Równoleg³e cytaty: Jak. 3:112; Ps. 18:22; 12:4; 34:14; 39:2; 140:4;
Przyp. 16:27; Mat. 15:18, 19; Dz.Ap. 5:3; 2 Tym. 2:2325; Mat.
6:59; 23:1422, 27; Kazn. 5:1; Jak. 1:27.
Pieni: 136, 78, 13, 20, 1, 82, 130.
Pytania: Jak w tym tygodniu u¿ywa³em swego jêzyka? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Co z tego wynik³o?

21 LUTEGO
Bo ty jest ska³¹ moj¹, i obron¹ moj¹; przeto¿ dla imienia
twego prowad miê, i zaprowad miê
Ps. 31:4
Po udzieleniu nam przez Boga pewnych lekcji i dowiadczeñ,
niektórych w warunkach spokoju i odpoczynku, procedura postêpowania wobec nas mo¿e ulec zmianie, a symptomy Pañskiej opatrznoci mog¹ prowadziæ pod pewnymi wzglêdami do za³amania siê
warunków, zarówno przyjaznych jak i nieprzyjaznych, wprowadzaj¹c nas w nowe okolicznoci i warunki. Prawdziwy duchowy Izraelita nie bêdzie narzeka³ ani siê skar¿y³ lub wypowiada³, co wola³by,
lecz bêdzie wygl¹da³ Pañskiego kierownictwa. A jeli dostrze¿e kierownictwo Boskiej opatrznoci, nawet jeli to bêdzie w warunkach
puszczy, bardziej ja³owych i niepo¿¹danych od tych, w których znajdowa³ siê uprzednio, powinien bezwzglêdnie przyj¹æ Pañskie kierownictwo i to z pieniami wiary i zaufania.
***
Bóg, jako nasza Ska³a, jest naszym Obroñc¹, na wzór ska³y wznosz¹cej siê wysoko ponad wzburzone fale, chroni¹cej tego, kto w czasie burzy
znalaz³ siê na niej. Jako nasz Obroñca, nie tylko broni nas przed napaciami naszych nieprzyjació³, lecz tak¿e wzmacnia nas do odpierania ich ataków i zadania im wszystkim silniejszego ciosu. Jako nasz Obroñca i Pokrzepiciel prowadzi nas Swoj¹ Prawd¹ i Opatrznociami do osi¹gniêcia
charakteru podobnego Jego charakterowi. Jako nasz Wódz kieruje naszymi
krokami, jako nasz Przewodnik wskazuje kierunek na nieznanych nam drogach, wiod¹cych do Królestwa.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 28:15; 49:24, 25; 2 Moj¿. 6:6, 7; 12:13, 17, 23;
14:29, 30; 19:4; 23:20; 4 Moj¿. 23:23; 5 Moj¿. 32:4; Ijob 1:10; Ps. 34:16,
18, 20, 21; 41:24; 46:28; 91; 121; 125:13; 146:7, 8; Mat. 10:2931.
Pieni: 126, 63, 67, 99, 286, 288, 293.
Pytania: Jak w tym tygodniu podda³em siê Panu jako swemu Pokrzepicielowi i Wodzowi? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

22 LUTEGO
Obcowanie wasze niech bêdzie bez ³akomstwa,
przestawaj¹c na tem, co macie
¯yd. 13:5
Modlitwy samolubne s¹ zbyt kosztowne. Jedni osi¹gnêli
bogactwo a stracili Prawdê i mo¿noæ s³u¿enia jej. Drudzy odzyskali zdrowie tylko po to, aby siê przekonaæ, ¿e otrzymali inne
dowiadczenia nie mniej surowe. Inni natomiast odzyskali swoich bliskich z objêæ mierci, a¿eby potem wyraziæ przekonanie,
¿e lepiej by³oby, gdyby Bóg nie wys³ucha³ ich proby lub ¿e
raczej lepiej byliby zrobili, gdyby przyjêli Pañsk¹ m¹droæ
i opatrznoæ z zadowoleniem, cierpliwie. Duchowi Izraelici
powinni m¹drze korzystaæ z tych rzeczy, które le¿¹ w ich zasiêgu, przyjmuj¹c wszystko jako dary Bo¿e z dziêkczynieniem. Ich
proby jednak powinny byæ zanoszone o dary duchowe, ³¹cznie
z cierpliw¹ wytrwa³oci¹ i zadowoleniem serca.
***
Chrzecijanin bêd¹cy pod wp³ywem ³akomstwa nie tylko jest
sk³onny do samolubstwa, lecz tak¿e do szkodzenia drugim, dlatego
³akomstwo nie jest cech¹, któr¹ móg³by rozwijaæ w sobie ten, kogo
najwy¿szym celem jest oddanie wszystkiego dla dobra drugich. Duch
zadowolenia z tego, co mamy, dowiedzie s³usznoci zbawiennego
ograniczania po¿¹dliwego usposobienia.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 18:21; 20:17; Ijob 31:24, 25, 28; Ps. 10:3;
119:36; Przyp. 11:24; 21:25, 26; 23:4, 5; 30:8; Izaj. 5:8; Mat. 6:1921,
24, 25, 3133; 16:26; 1 Tym. 6:610; Ps. 37:16; Przyp. 16:8; 17:1;
Kazn. 4:6; 1 Kor. 7:17, 2022; Fil. 4:11, 12.
Pieni: 145, 22, 60, 94, 170, 321, 322.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em po¿¹dliwy czy zadowolony? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

23 LUTEGO
Dam ci rozum, i nauczê ciê drogi, po której masz chodziæ;
dam ci radê, obróciwszy na ciê oko moje
Ps. 32:8
Jedn¹ z najwa¿niejszych lekcji, jakich powinien nauczyæ siê
duchowy Izraelita, jest zwracanie siê do Pana o kierownictwo we
wszystkich sprawach ¿ycia  nie usi³uj¹c nigdy przedsiêwzi¹æ
niczego, tak w sprawach doczesnych jak i duchowych, bez upewnienia siê jaka jest wola Pañska w danej sprawie. Postêpujemy
w kierunku Chanaanu i wiemy, ¿e zanim odziedziczymy obietnice
musimy prze¿yæ odmienne dowiadczenia, stosowne dla ka¿dego
z nas. Uczy nas to, bymy bezzw³ocznie i z radosnym pos³uszeñstwem, bez szemrania poddawali siê kierownictwu Pañskiemu.
Mo¿na siê tego spodziewaæ tylko ze strony tych, którzy skorzystali
ze wskazówek udzielonych im wczeniej, a przede wszystkim z lekcji wiary i ufnoci w Pañsk¹ moc, dobroæ i wiernoæ.
***
Nasz Ojciec Niebieski æwiczy Swoje dzieci na drodze ich ¿ycia.
On u¿ywa trzech rodków, za porednictwem których udziela Swoich
instrukcji. Pierwszym jest Jego S³owo, którym owieca ich umys³y i prowadzi serca. Drugim jest Jego Duch, przez którego o¿ywia ich w wiedzy, ³asce i s³u¿bie. Trzecim s¹ Jego opatrznoci, wród których maj¹
sposobnoæ wyrabiania ró¿nych zalet serca i umys³u, rozwijaj¹ce ich
charaktery moc¹ Jego S³owa i zgodnie z nim. Tak wiêc Jego m¹droæ
kieruje nimi w ich postêpowaniu.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 13:21; 15:13; 33:1315; Ps. 23:2, 3; 25:5,
8, 9; 27:11; 31:4; 48:15; 73:24; 78:52; 107:7; 139:9, 10, 24; Przyp. 8:20;
Izaj. 40:11; 42:16; 48:17; 54:13; £uk. 1:79; Jan 10:3, 4; 16:13.
Pieni: 87, 293, 46, 63, 11, 110, 99.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia zwi¹zane z myl¹
powy¿szego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jakie towarzyszy³y im pomoce i przeszkody? Jak one na mnie wp³ynê³y?

24 LUTEGO
Bo co niemo¿ebnego by³o zakonowi, w czem on by³ s³aby
dla cia³a, Bóg pos³awszy Syna swego w podobieñstwie
grzesznego cia³a i dla grzechu potêpi³ grzech w ciele, aby
ona sprawiedliwoæ zakonu by³a wype³niona w nas, którzy
nie wed³ug cia³a chodzimy, ale wed³ug Ducha
Rzym. 8:3, 4
Co za ulga i pociecha zawiera siê w tych zapewnieniach!
Zaiste, s¹ to cudowne s³owa ¿ywota! One wzbudzaj¹ w nas nadziejê. Jeli Bóg przyjmuje doskona³e pragnienia serca, zamiast
absolutnej doskona³oci cia³a, to istotnie mamy nadziejê dojcia
do wzorca wystawionego przez Niego dla nas, wzorca doskona³oci. Nie mo¿emy postêpowaæ wed³ug Ducha, bowiem, o ile to
dotyczy naszych miertelnych cia³, w nich nie mo¿emy wznieæ
siê do wymagañ Ducha. Nasze umys³y mog¹ siêgaæ Ducha, nasze intencje mog¹ byæ doskona³e, a tego w³anie nasz Ojciec Niebieski oczekuje od nas  doskona³oci intencji.
***
Na skutek upadku nasze fizyczne, umys³owe, moralne i religijne zdolnoci s¹ niedoskona³e i nie jestemy w stanie wype³niæ Zakonu, który jest
miar¹ zdolnoci doskona³ego cz³owieka. Lecz ofiara Chrystusa za nas, dostarczaj¹c nam przez wiarê szaty sprawiedliwoci, przykrywa wszystkie grzechy pope³niane przez nas ze s³aboci i z niewiadomoci. Te grzechy nie s¹
brane pod uwagê przeciwko nam, przez co ka¿dy z nas mo¿e swoim nowym
sercem, umys³em i wol¹ wype³niaæ sprawiedliwoæ Zakonu, w takim stopniu, w jakim nie postêpuje wed³ug cia³a, lecz wed³ug Ducha.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 13:39; Rzym. 3:20; 7:511; 10:4; Gal. 2:16;
4:4, 5; ¯yd. 7:18; 10:1, 2; 2 Kor. 5:21; Gal. 3:13; 5:16, 25; Tyt. 2:11, 12.
Pieni: 5, 9, 15, 54, 124, 187, 246.
Pytania: Czy w tym tygodniu wierzy³em w dokoñczone dzie³o Chrystusa? Jak? Dlaczego? Jak to na mnie wp³ynê³o?

25 LUTEGO
Nie samym chlebem cz³owiek ¿yæ bêdzie, ale ka¿dem
s³owem pochodz¹cem przez usta Bo¿e
Mat. 4:4
Mamy nauczyæ siê lekcji, ¿e ¿ycie cz³owieka nie zale¿y od
obfitoci posiadanych rzeczy  ¿ywnoci i ubioru  lecz, ¿e
jego ¿ycie w najpe³niejszym, najwiêkszym i najwy¿szym znaczeniu zale¿y od jego zupe³nego poddania siê Boskiej woli 
od zwracania przez niego pilnej uwagi na ka¿de s³owo pochodz¹ce z ust Bo¿ych. Ka¿de napomnienie, ka¿da zachêta, ka¿da
obietnica jest potrzebna do rozwoju tych, których Bóg teraz powo³uje do ¿ycia wiecznego jako Dziedziców ze Swym Synem
w Królestwie. Zatem, jako uczniowie Pana Jezusa, starajmy siê
coraz lepiej zachowywaæ w pamiêci s³owa powy¿szego tekstu
i wed³ug nich postêpowaæ.
***
¯ycie cz³owieka nie zale¿y od obfitoci ziemskich rzeczy, które posiada. Tym, co siê istotnie liczy, zarówno w udzielaniu jak i podtrzymywaniu ¿ycia, s¹ nauki S³owa Bo¿ego. Dlatego bardzo b³¹dz¹
ci, którzy usi³uj¹ podtrzymaæ swoje grzeszne ¿ycie za pomoc¹ ziemskich rodków. Dla wra¿liwych bowiem i pos³usznych serc S³owo
Boga jest duchem i ¿ywotem, a tym samym jest dla nich S³owem
potê¿nym i ¿yciodajnym.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 8:3; Ps. 17:4; 19:812; 43:3; 107:19, 20;
119:9, 11, 14, 24, 25, 28, 41, 54, 69, 72, 77, 81, 92, 93, 103, 144, 159,
173, 174; Izaj. 30:21; Jer. 15:16; Ezech. 3:3; Am. 8:11, 12; Mat. 7:24
27; £uk. 11:28; Jan 5:24, 39; 15:3; 20:31; Dz.Ap. 20:32; 1 Tym. 4:5, 6.
Pieni: 22, 332, 264, 49, 296, 79, 311.
Pytania: Czym w tym tygodniu podtrzymywa³em swoje ¿ycie? Jak?
Dlaczego? Z jakimi wynikami?

26 LUTEGO
Radujcie siê zawsze w Panu; znowu mówiê, radujcie siê
Filip. 4:4
Nie mo¿e byæ zbyt wielu raduj¹cych siê chrzecijan, nie mog¹
te¿ oni radowaæ siê zbyt du¿o, jeli raduj¹ siê w Panu. To radowanie siê nie musi byæ ani ha³aliwe, ani ciche. Jednak¿e ono oznacza
³agodnoæ, szczêcie, pokój i pogodê ducha, nie wymagaj¹ce w istocie ha³aliwego demonstrowania, jak to niektórzy b³êdnie s¹dz¹.
Tymi jedynymi, mog¹cymi radowaæ siê zawsze, s¹ ci, którzy mog¹
¿yæ bardzo blisko Pana i odczuwaæ swoj¹ jednoæ z Nim oraz to,
¿e Jego protekcja i troska im towarzysz¹ a Jego obietnica, mówi¹ca, ¿e wszystkie rzeczy wspó³dzia³aj¹ dla ich, jako chrzecijan,
najwy¿szego dobra, jest pewna.
***
Chrzecijanin powinien zawsze radowaæ siê w Panu; nie w rzeczach doczesnych, lecz w rzeczach odnosz¹cych siê do wiecznoci,
to znaczy, w sprawach powiêcenia siê i wynikaj¹cych z niego zobowi¹zañ, przywilejów, lekcji, wzrostu, przykazañ i osi¹gniêæ. Nieustanne zwracanie uwagi na otrzymane b³ogos³awieñstwa spowoduje, ¿e bêdziemy radoni, ciesz¹c siê ci¹gle. Có¿ innego mog³oby byæ
przyczyn¹ radoci, jak nie zastanawianie siê nad naszym usprawiedliwieniem, powiêceniem, o¿ywionym duchem, duchowym wiat³em, pokarmem, wzrostem, zwyciêstwami i s³u¿b¹, Boskim synostwem i wspó³dziedzictwem z Chrystusem!
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 12:18; 1 Sam. 2:1; Ijob 22:26; Ps. 5:12;
9:3; 32:11; 35:9; 43:4; 63:12; 64:11; 97:11; 104:34; Izaj. 29:19; Joel
2:23; Abak. 3:18; £uk. 10:21; Rzym. 5:2; 12:12; 15:13; 1 Kor. 12:26;
Filip. 2:18; 3:1; 1 Tes. 5:16; ¯yd. 3:6; 1 Piotra 4:13.
Pieni: 248, 94, 100, 149, 179, 203, 204.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em radosny? Dlaczego? Jak? Co
z tego wynik³o?

27 LUTEGO
Skromnoæ wasza niech bêdzie wiadoma wszystkim ludziom
Fil. 4:5
Greckie s³owo, przet³umaczone tutaj jako skromnoæ,
zdaje siê zawieraæ w sobie myl umiarkowania (³agodnoci), a nie
energicznego wymuszania swoich praw. Naturalnie, mi³osierdzie
i wyrozumia³oæ s¹ zaletami wymaganymi od tych wszystkich,
którzy chc¹ byæ w Królestwie razem ze swym Panem. Wiernoæ
w spe³nianiu tak dalece, jak to jest mo¿liwe, tego wszystkiego,
czego od nas wymaga sprawiedliwoæ, a mi³osierdzie w odniesieniu do wszystkich naszych wymagañ sprawiedliwoci wobec
drugich, powinny byæ zasad¹. W ten sposób bêdziemy dzieæmi
naszego Ojca, który jest w niebie, poniewa¿ On jest dobry i mi³osierny wobec niewdziêcznych.
***
Prawdziwy chrystianizm nie wywo³uje fanatyzmu. On ³¹czy w charakterze m¹droæ, sprawiedliwoæ, mi³oæ i moc, taktownie postêpuje
w zwracaniu uwagi na prawa drugich, jest pe³en sprawiedliwoci i mi³oci wobec drugich i skuteczny w podtrzymywaniu jednostki w harmonii z tymi zasadami. Dlatego unika skrajnoci w myli, s³owie i postêpowaniu, a w sprawach ¿yciowych przyjmuje umiarkowan¹ postawê, przez co rozwija ³agodnoæ, w naszym tekcie przet³umaczon¹ jako
skromnoæ. Prawdziwy chrystianizm jest wierny wobec Boga i sprawiedliwy wobec cz³owieka. On zachowuje mi³oæ w powiêceniu siê
w harmonii z przestrzeganiem praw drugich i dlatego jest ³agodny wobec wszystkich.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 40:11; 42:3; 2 Kor. 10:1; Mat. 11:29; 23:37; 2
Sam. 22:36; Ps. 18:36; Gal. 5:22; 2 Tym. 2:2426; Tyt. 3:1; Jak. 3:17;
¯yd. 2:17, 18; 4:15.
Pieni: 198, 23, 38, 43, 96, 104, 293.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em ³agodny? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

28 LUTEGO
Nie troszczcie siê o ¿adn¹ rzecz, ale we wszystkiem przez
modlitwê i probê z dziêkowaniem ¿¹dnoci wasze niech
bêd¹ znajome u Boga
Fil. 4:6
Mo¿e wy³oniæ siê pytanie: Dlaczego Bóg nie daje nam tych
rzeczy, o których wie, ¿e s¹ nam potrzebne, bez proszenia o nie
i odwo³ywania siê do Jego obietnic? Zapewne dlatego, abymy
wpierw doszli do w³aciwego usposobienia serca, a nastêpnie otrzymali Jego ³aski i odnieli z nich po¿ytek. Gdybymy nawet te ³aski
otrzymali, to mo¿emy byæ pewni, ¿e i tak nie ocenilibymy dostatecznie dotychczasowej i obecnej troski Boga o nas. Prawdopodobnie, nawet usposobieni do modlitwy i dziêkczynienia, nie dostrzegamy w po³owie tych wszystkich przypadków, które zas³uguj¹ na nasz¹ wdziêcznoæ, a które zrozumiemy w przysz³oci, gdy
poznamy tak, jak teraz sami jestemy poznani.
***
Niepokój tak przystoi chrzecijaninowi, jak ma³emu dziecku brak
ufnoci w mi³oæ matki. W tym sercu, w którym króluje poleganie na
Bogu, a na tronie jest osadzona wdziêcznoæ za licznie otrzymywane ³aski, zmartwienie nie znajduje punktu oparcia. Dziecko Bo¿e wie, ¿e w ka¿dej potrzebie ma czu³ego Ojca, do którego zawsze maj¹ dostêp Jego b³agaj¹ce dzieci, dlatego, gdy przedstawi swoje potrzeby Ojcu, niepokoj¹ce
troski znikn¹.
Równoleg³e cytaty: Ps. 127:2; Mat. 6:2534; 13:22; £uk. 21:34; 1 Kor. 7:32,
33; 2 Tym. 2:4; Ps. 37:5; 55:23; Przyp. 16:3; Jer. 17:7, 8; ¯yd. 13:5; 1 Piotra
5:6, 7; 1 Moj¿. 32:2429; 1 Sam. 12:23; Ps. 86:3, 6; 130:1, 2; Kol. 4:2; Mat.
15:2228; £uk. 18:17; 22:44; Rzym, 8:26; Efez. 6:18; ¯yd. 5:7, 8.
Pieni: 313, 56, 57, 35, 99, 106, 239.
Pytania: Jakimi by³y moje dowiadczenia w tym tygodniu zwi¹zane z myl¹ powy¿szego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jaki by³ ich wynik?

29 LUTEGO
Bóg jest mi³oci¹; a kto mieszka w mi³oci,
w Bogu mieszka, a Bóg w nim
1 Jana 4:16
Sprawiedliwoæ nape³nia miarê ca³kowicie, lecz mi³oæ ni¹
potrz¹sa, ugniata, dok³ada i przepe³nia sprawiedliwoæ. Mi³oæ
jest wiêc czym, czego nie mo¿na wymagaæ, ani uskar¿aæ siê,
gdy jej nie otrzymujemy, lecz gdy nam jest okazywana oceniaæ
j¹ z wdziêcznoci¹ jako ³askê i szczodrze odwzajemniaæ. Ka¿dy, kto w ogóle pragnie mi³oci, powinien jej pragn¹æ w jej najwy¿szym sensie  w sensie podziwu i czci. Ten rodzaj mi³oci
jest najcenniejszy. Jedynym sposobem zdobycia go jest manifestowanie tej szlachetnoci charakteru, która wywo³uje j¹ u tych,
którzy s¹ prawdziwie szlachetnymi.
***
Najbardziej znamienn¹ zalet¹ Jehowy jest mi³oæ wspó³dzia³aj¹ca w harmonii z m¹droci¹, sprawiedliwoci¹ i moc¹. Mieszkaæ w mi³oci znaczy trwaæ w praktykowaniu jej, poddaj¹c wszystkie w³adze
serca i umys³u pod jej ber³o w harmonii z m¹droci¹, sprawiedliwoci¹ i moc¹. Kto tak postêpuje mieszka w Bogu  gdy¿ tylko wtedy
mieszka, gdy wyrzeka siê w³asnej woli, przyjmuj¹c w jej miejsce
Bosk¹  i mo¿e trwaæ w takim postêpowaniu, nape³niaj¹c serce Bosk¹ mi³oci¹. Tak wiêc Bóg przez Swego Ducha mieszka w tym, który tak czyni.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 4:37; Ps. 63:4; 146:8; Jer. 31:3; Jan 3:16;
Rzym. 5:8; 1 Jana 3:1; Ps. 31:24; 73:25, 26; 91:14; Rzym. 8:28; Jan
14:15, 21, 23; 16:27; 1 Kor. 16:22; 2 Kor. 5:14; Jan 3:34, 35; 15:12,
13; Rzym. 12:9, 10; Mat. 5:4147; 19:19.
Pieni: 39, 95, 114, 198, 165, 194, 166.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia w zwi¹zku z myl¹ tego tekstu? Co w nich pomaga³o lub przeszkadza³o?
W czym okaza³ siê wynik?

1 MARCA
A pokój Bo¿y, który przewy¿sza wszelki rozum,
bêdzie strzeg³ serc waszych, i myli waszych
w Chrystusie Jezusie
Filip. 4:7
Pokój, o którym tu jest mowa, to nie nasz w³asny pokój. To
jest pokój Bo¿y, pokój, który otrzymujemy w wyniku uwiadomienia sobie mocy, dobroci i gotowoci Boga do prowadzenia
nas Swoj¹ prawic¹ jako Swoje dzieci. Myl tego tekstu wskazuje, ¿e ten pokój strze¿e nas ustawicznie, jak wartownik, sprzeciwiaj¹c siê ka¿dej wrogiej czy trapi¹cej nas myli lub strachowi. Pokój ten zachowuje umys³ chrzecijanina w takim stanie,
w którym w jego sercu panuje pokój, poczucie jednoci i duchowej ³¹cznoci z Panem. Strze¿e tak¿e umys³u chrzecijanina i jego zdolnoæ rozumowania, instruuj¹c go i zapewniaj¹c
o Boskiej mocy, m¹droci i mi³oci.
***
Pokój Bo¿y jest tym odpoczynkiem serca i umys³u, który wynika ze wiadomoci harmonii z Bogiem i Boskimi zarz¹dzeniami.
Zachowanie tego pokoju w sercu i jego panowanie w nas, w warunkach niepomylnych dla naturalnego cz³owieka, przechodzi ludzkie
zrozumienie. Przez urz¹d Chrystusa ten pokój strze¿e serca i umys³u, zarówno przed z³em, jak i w dobrem oraz dla dobra.
Równoleg³e cytaty: Jan 14:1, 27; 16:33; Rzym. 5:1; 8:6; Kol. 1:20;
3:15; Ijob. 34:29; Ps. 4:9; 25:12, 13; 29:11; 85:9; 119:165; 125:1, 5;
Przyp. 3:17, 24; Izaj. 26:3; 28:12; 32:2, 17, 18; 53:5; 54:13; 57:1, 2,
19; Jer. 33:6; £uk. 1:79; 2:14; Dz.Ap. 10:36.
Pieni: 108, 54, 106, 107, 109, 179, 244.
Pytania: Czy w tym tygodniu mia³em ten pokój? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jak go wykorzysta³em? Co z niego wynik³o?

2 MARCA
Cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego
[godnego czci]
o tem przemylajcie
Fil. 4:8
Ka¿dy, kto sympatyzuje z fa³szem lub przesad¹, mniej lub
wiêcej kala siê. Natomiast, w miarê jak oczyszcza swoje myli
i unika przesady itp., na tyle oczyszcza swój umys³ i ca³y swój
charakter. Nie wystarcza te¿, ¿e jestemy upewnieni co do prawdziwoci pewnych spraw. Mamy je bowiem nadal poddawaæ próbie i rozpoznawaæ, do jakiego stopnia s¹ prawe i szlachetne, bo
chocia¿ Pan przykry³ niecne cechy naszych charakterów i zamierza przykrywaæ je do koñca Swoj¹ w³asn¹ zas³ug¹, to jednak nie
mo¿emy mieæ sympatii do swego upad³ego stanu, lecz przeciwnie, musimy pragn¹æ prawdziwej szlachetnoci i najwy¿szej jakoci czci w swoich sercach, mylach i we wszystkich stosunkach z Bogiem i blinimi.
***
Rzeczami prawdziwymi s¹ rzeczy Boskiego Planu. Rzeczami poczciwymi s¹ te rzeczy, które s¹ godne czci, powiêcone, wiête i te, które musz¹ byæ brane pod rozwagê w celu dzia³ania ze czci¹. Aposto³ zachêca lud Bo¿y do rozmylania o tych rzeczach, poniewa¿ taka medytacja udzieli prawdziwej m¹droci i rozwinie j¹ w sercu i umyle  m¹droci, która wpierw jest czysta, potem spokojna, mierna, powolna, pe³na mi³osierdzia i owoców dobrych, niepos¹dzaj¹ca i nieob³udna.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 34:6; Ps. 33:4; 91:4; Przyp. 3:3; Izaj. 65:16;
Dan. 4:37; 10:21; Zach. 8:16; Jan 8:31, 32; 14:6; 17:17; Efez. 4:25; 2 Tym.
2:15; 3 Moj¿. 19:35, 36; 5 Moj¿. 25:1316; Ps. 24:4; Izaj. 33:15, 16; Dz.Ap.
24:16; 2 Kor. 4:1, 2; 8:21; 1 Tes. 4:11, 12; ¯yd. 13:18; 1 Piotra 2:12.
Pieni: 22, 49, 296, 130, 136, 145, 315.
Pytania: Czy w tym tygodniu rozmyla³em o rzeczach prawdziwych i godnych czci? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

3 MARCA
Cokolwiek sprawiedliwego

o tem przemylajcie
Fil. 4:8

Nie zezwalajmy swoim umys³om rozmylaæ o rzeczach niesprawiedliwych, lecz æwiczmy siê w stosowaniu testu sprawiedliwoci wobec ka¿dej swojej myli i ka¿dego s³owa oraz czynu, staraj¹c siê jednoczenie traktowaæ drugich z innego punktu widzenia, tak dalece, jak na to pozwoli rozs¹dek ze stanowiska mi³osierdzia, przebaczenia, wspó³czucia i pomocy. B¹dmy
jednak bardzo ostro¿ni w krytykowaniu ka¿dej podjêtej przez
nas myli, ka¿dego przemylanego planu, a¿eby zasady sprawiedliwoci pod ¿adnym pozorem nie zosta³y przez nas naruszone przy aprobacie naszych serc.
***
Sprawiedliwoæ jest dobr¹ wol¹ jak¹ jestemy winni z wdziêcznoci za dobro nam wywiadczone. W zwi¹zku z jej rozwojem w naszych charakterach powinnimy zwracaæ uwagê na nasze zobowi¹zania wobec Boga i cz³owieka, które musimy zachowywaæ w sercach rozwa¿aj¹c o nich we wszystkich sprawach naszego ¿ycia. Takie rozmylanie o tym, co jest sprawiedliwe, rozwinie sprawiedliwoæ, podwalinê chrzecijañskiego charakteru, która stanowi podstawê Boskiego charakteru i Boskiego Tronu.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 23:13, 68; 3 Moj¿. 19:1315; Ezdr.
7:26; Ps. 82:24; 89:15; Przyp. 17:15; Kazn. 3:16, 17; Izaj. 1:17;
59:14; Zach. 8:16; Mat. 5:23, 24; Jan 7:24.
Pieni: 14, 130, 196, 145, 23, 267, 49.
Pytania: Czy w tym tygodniu rozmyla³em o tym, co sprawiedliwe,
czy nie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

4 MARCA
Cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek
chwalebnego
o tem przemylajcie
Fil. 4:8
Mamy mi³owaæ i rozwijaæ to, co jest czyste do tego stopnia, by to, co jest nieczyste by³o dla nas przykre i trapi¹ce. Mamy
pragn¹æ usuniêcia z naszej pamiêci tego, co jedynie jest mo¿liwe, przez ci¹g³e rozmylanie o rzeczach czystych i unikanie
mylenia o rzeczach nieczystych. Mamy uznawaæ prawdziw¹
zacnoæ i j¹ oceniaæ. Jeli bêdziemy rozmylaæ o rzeczach najczystszych, to z koniecznoci bêdziemy musieli wznieæ siê wysoko w naszym umys³owym polu widzenia i wtedy bêdziemy
w stanie rozró¿niæ, w stopniu dla nas mo¿liwym, urok doskona³ego charakteru Boga oraz naszego Pana Jezusa Chrystusa
a tak¿e proporcjonaln¹ zacnoæ objawion¹ w tym lub tamtym
naladowcy Jezusa, postêpuj¹cym cile Jego ladami.
***
Przez czystoæ rozumie siê bezgrzeszny cel chwalenia Boga.
Przez to, co jest przyjemne, rozumie siê ocenê dobrego charakteru
i dobrych zasad. A przez to, co jest chwalebne, rozumie siê to, co
jest w harmonii z w³aciwymi wzorcami. Rozmylanie tylko o takich rzeczach mo¿e oczyciæ nasze zamiary, rozwin¹æ bezinteresown¹
mi³oæ i podnieæ charakter na wy¿szy poziom.
Równoleg³e cytaty: Ps. 12:7; 19:9; 24:35; 119:40; Przyp. 15:26; 20:9;
Mat. 5:312; Jan 15:917; 1 Tym. 1:5; 3:9; 2 Tym. 2:22; Rzym. 12:9
21; 1 Kor. 13; 2 Kor. 6:8; Kol. 3:1217; ¯yd. 11:2, 39; 1 Jana 4:7
21; Przyp. 22:1; Kazn. 7:1.
Pieni: 1, 4, 95, 196, 198, 201, 267.
Pytania: Czy w tym tygodniu rozmyla³em o rzeczach czystych, przyjemnych i chwalebnych czy o im przeciwnych? Jakimi by³y okolicznoci i wyniki?

5 MARCA
Jeli która cnota, i jeli która chwa³a, o tem przemylajcie
Fil. 4:8
O rzeczach cnotliwych lub cennych, o rzeczach pod ka¿dym wzglêdem godnych chwa³y oraz o szlachetnych s³owach,
uczynkach i uczuciach mo¿emy bezpiecznie rozmylaæ i w konsekwencji dochodziæ do wniosku, ¿e sami wznosimy siê do tych
idea³ów, którymi karmi¹ siê nasze nowe serca, umys³y i wole.
W ten sposób coraz bardziej bywamy przekszta³cani w teraniejszym ¿yciu przez odnawianie naszych umys³ów i coraz bardziej
zbli¿ani do chwalebnego podobieñstwa naszego Pana i Mistrza
przez stopniow¹ przemianê z chwa³y w chwa³ê, centymetr po
centymetrze, krok po kroku. Jeli nasze myli pozostan¹ w tej
postawie, a nasza jednoæ z Panem zostanie zachowana, bêdziemy mieli udzia³ w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, które udoskonali nas na obraz i podobieñstwo Pana.
***
Cnoty odnosz¹ siê bardziej do ³ask sprawiedliwoci, a chwa³y do
³ask mi³oci bezinteresownej. Umys³ jest zwi¹zany z myleniem, dlatego
bardzo szlachetne jest kontemplowanie dobrych myli i przymiotów, cnót
i chwa³! Na niskim poziomie kontemplacji znajduj¹ siê rzeczy, na wy¿szym osoby, lecz na najwy¿szym jest kontemplowanie szlachetnych myli
i zalet, szczególnie istniej¹cych w Bogu, Chrystusie i wiêtych. Jest to
tak¿e najlepszy sposób stania siê takimi, jakimi oni s¹.
Równoleg³e cytaty: 2 Piotra 1:3, 5; Joz. 1:8; Ps. 1:2; 4:5; 19:15; 39:4;
49:4; 63:6, 7; 77:1113; 104:34; 119:11, 15, 16, 23, 48, 59, 97, 99;
139:17, 18; 143:5; 1 Tym. 4:13.
Pieni: 198, 95, 141, 1, 125, 150, 196.
Pytania: Czy w tym tygodniu rozmyla³em o cnotach i chwa³ach? Jak?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? W jakich okolicznociach?
Z jakimi wynikami?

6 MARCA
Bomci siê ja nauczy³, na tem przestawaæ, co mam. Umiem
i uni¿aæ siê, umiem i obfitowaæ
Fil. 4:11, 12
Jeli dochodzimy do wniosku, ¿e dowiadczenia w naszym
¿yciu s¹ bardzo urozmaicone, mo¿emy wnosiæ, i¿ Pan widzi, ¿e
potrzebujemy zarówno wy¿yn jak i g³êbin powodzenia i przeciwnoci, aby nas w³aciwie poinstruowaæ i przygotowaæ do
stanowisk, które On dla nas przeznaczy³ w przysz³oci. Przeto,
jak Aposto³, tak i my nauczmy siê obfitowaæ, nie pozwalaj¹c,
by powodzenie w doczesnych dobrach spowodowa³o odchylenie od naszych lubów powiêcenia. I nauczmy siê tak¿e byæ
zadowolonymi wtedy, gdy znajdujemy siê w potrzebie (niedostatku), nie pragn¹c niczego poza tym, co Pañska m¹droæ
i opatrznoæ udzieli nam jako najlepsze.
***
Zadowolenie we wszelkich okolicznociach jest chwalebnym
osi¹gniêciem i idea³em, do którego lud Pañski powinien ci¹gle d¹¿yæ. Istotnie niewielu jest takich, którzy mog¹ znosiæ poni¿enie z zadowoleniem, a jeszcze mniej jest takich, którzy mog¹ znieæ powodzenie z zadowoleniem. Tak wiêc tylko przez liczne dowiadczenia
poni¿aj¹ce i wywy¿szaj¹ce uczymy siê przyjmowaæ wszystko z ukontentowaniem.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 16:8; 17:1, 22; 30:8; Kazn. 4:6; 5:12; £uk.
3:14; 1 Kor. 7:20, 24; 2 Kor. 6:9, 10; 1 Tym. 6:612; ¯yd. 13:5, 6; Ps.
16:6; 37:7, 16; Przyp. 14:14; 15:13, 15, 30.
Pieni: 50, 94, 15, 170, 176, 179, 244.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia w odniesieniu do tego tekstu? Jaki by³ ich wynik?

7 MARCA
Jeli mi³ujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a mi³oæ
jego doskona³a jest w nas
1 Jana 4:12
To czy ja w Boskiej ocenie znaczê cokolwiek, czy te¿ nic
nie znaczê, zale¿y raczej od miary mojej mi³oci do Niego, do
Jego braci, do Jego sprawy i wiata w ogóle, nawet do moich
nieprzyjació³, ni¿ od mojej wiedzy, popularnoci i krasomówstwa. Przeto w ocenianiu charakteru na pierwszym miejscu
mamy stawiaæ mi³oæ, bior¹c j¹ pod uwagê jako zasadniczy probierz naszej bliskoci z Panem i przyjêcia nas przez Niego. Ci,
którzy otrzymali Ducha wiêtego, powinni byæ dobrze usposobieni. W ¿aden sposób nie poka¿emy lepiej, ¿e s³awimy Tego,
który nas wyrwa³ z ciemnoci do Swojej dziwnej wiat³oci, ni¿
przez okazanie ducha mi³oci w ka¿dodziennych sprawach ¿yciowych.
***
Pismo wiête wskazuje, ¿e Bóg jest mi³oci¹ i ¿e mieszka
w Swym ludzie, nie osobicie, lecz przez Swego Ducha, przez zalety Swego charakteru. Zatem w ka¿dym, kto tê zaletê mi³oci okazuje, zamieszkuje Bóg, a ten, kto tê zaletê manifestuje w ró¿nych dowiadczeniach ¿yciowych, bêdzie mia³ radoæ z dostrzegania w sobie udoskonalonej mi³oci Boskiej.
Równoleg³e cytaty: Jan 3:16; 6:5456; 13:34; 14:2123; 15:712;
17:21; 1 Kor. 3:16; 6:19; 2 Kor. 6:16; 1 Jana 3:1618, 2224; 4:7,
13, 1519; Rzym. 8:817; Gal. 4:5, 6.
Pieni: 165, 166, 23, 47, 74, 114, 105.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ tego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Co mi w tym pomaga³o
lub przeszkadza³o? Jaki by³ wynik?

8 MARCA
Bóg u³o¿y³ cz³onki, ka¿dy z nich z osobna w ciele, jako
chcia³
1 Kor. 12:18
¯aden cz³onek Cia³a Chrystusowego nie mo¿e powiedzieæ,
¿e nie potrzebuje drugiego cz³onka i ¿aden cz³onek nie mo¿e
powiedzieæ, ¿e nie ma niczego takiego, czego by on nie móg³
zrobiæ w s³u¿bie dla Cia³a. Pod przewodnictwem naszej chwalebnej G³owy, ka¿dy cz³onek, który jest nape³niony Jego Duchem, pragn¹c Mu s³u¿yæ, mo¿e byæ u¿yteczny. A kiedy nast¹pi
czas nagradzania, to kto wie, ile z u¿ytecznoci Paw³a i Apollosa bêdzie przypisane niektórym pokornym jednostkom, takim
jak Akwilas i Priscilla, które ró¿nymi sposobami us³ugiwa³y i zachêca³y, a tak¿e podtrzymywa³y swych zdolniejszych braci
w Pañskim dziele.
***
Gdybymy mogli nauczyæ siê tej lekcji, ¿e Bóg umieszcza cz³onki w Ciele, tak jak to siê Jemu podoba, to nie tylko nie zazdrocilibymy wspó³cz³onkom ich stanowisk, ale radonie bymy z nimi
wspó³pracowali w wype³nianiu przywilejów zwi¹zanych z zajmowanymi przez nich miejscami. Bóg jest zadowolony z umieszczania
ka¿dego cz³onka w Ciele tam, gdzie mo¿e najlepiej pomóc drugim
i gdzie sam mo¿e otrzymaæ najwiêcej pomocy od drugich.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 12:531; 3:5; 4:116; Rzym. 12:38; 8:29;
Efez. 1:22, 23; 2:15; 4:36, 1115; 5:23, 30; Kol. 1:24; 2:10; Dz.Ap.
2:36; ¯yd. 3:3, 6; Obj. 1:13; 2:1.
Pieni: 21, 23, 94, 96, 170, 6, 322.
Pytania: Jak zachowywa³em siê w tym tygodniu wobec braci? Dlaczego tak siê zachowywa³em? Jakie by³y wyniki?

9 MARCA
Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiêta³
pracy waszej i pracowitej mi³oci, któr¹cie okazali ku
imieniu jego, gdycie s³u¿yli wiêtym i jeszcze s³u¿ycie
¯yd. 6:10
¯adne dziecko Bo¿e nie powinno byæ zadowolone w obecnym czasie ¿niwa z przemijaj¹cych dni oraz z cennych sposobnoci s³u¿by i wspó³pracy z drugimi, bez wysi³ków podnoszenia codziennie królewskiego sztandaru i publicznego okazywania cnót Tego, który je powo³a³ z ciemnoci do wiat³oci
lub te¿ bez pomagania tym i wspó³dzia³ania z tymi, których
Pan w Swej opatrznoci umieci³ na bardziej korzystnym stanowisku w pe³nieniu publicznej pos³ugi.
***
Dzia³alnoæ i praca wyp³ywaj¹ca z mi³oci, któr¹ wiêci podejmuj¹ w celu rozwiniêcia i udoskonalenia siê wzajemnego na
podobieñstwo Chrystusowe, powinna przede wszystkim byæ prowadzona dla Jego imienia, dla chwa³y Bo¿ej. Tak¹ dzia³alnoæ i pracê
wyp³ywaj¹c¹ z mi³oci  o chwalebna myli!  Bóg uznaje z ocen¹, a Jego sprawiedliwoæ nie pozwala Mu o niej zapomnieæ.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 14:31; 22:9; 28:27; 31:20; Mat. 10:40
42; 18:5, 6; Dz.Ap. 11:29; 24:17; Rzym. 12:13; 15:25, 26; 2 Kor.
8:9; 1 Tes. 1:3, 6, 7; 2 Tym. 1:18.
Pieni: 46, 11, 19, 45, 235, 286, 333.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia w odniesieniu do powy¿szego tekstu? Jak one przebiega³y? Jakie by³y
ich wyniki?

10 MARCA
Napominajcie jedni drugich na ka¿dy dzieñ, póki siê
Dzi nazywa, aby kto z was nie by³ zatwardzony
oszukaniem grzechu
¯yd. 3:13
Jeli uwiadamiamy sobie, ¿e w jakiej mierze ogarnia nas
duchowy letarg, parali¿uj¹c niedostrzegalnie nasze duchowe
zmys³y, a Prawda w pewnym stopniu traci swoj¹ o¿ywcz¹ w³adzê nad nami, to pierwszym naszym obowi¹zkiem powinno
byæ udanie siê do modlitwy i spo³ecznoci z Bogiem oraz Jego
S³owa, aby oczyszczaj¹ca moc tego s³owa mog³a byæ okazana.
Albowiem stalimy siê uczestnikami Królestwa z Chrystusem,
jeli tylko pocz¹tek tego gruntu a¿ do koñca stateczny zachowamy (¯yd. 3:14).
***
Grzech na skutek ró¿nych dróg przystêpu jest niezmiernie
zwodniczy, a jego pozornie s³uszne zabiegi wywieraj¹ na pewno
znieczulaj¹cy wp³yw na ulegaj¹ce mu serce. Dlatego uczniowie
Chrystusa przez ca³y Wiek Ewangelii maj¹ przywilej wzajemnego
napominania siê codziennie, a¿eby w ten sposób mogli pozostawaæ bez zmazy. O ile bardziej ten obowi¹zek i przywilej spoczywa
na nas, gdy dostrzegamy, i¿ dzieñ szybko siê przybli¿a!

Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 13:15; 20:2; Rzym. 12:8; 2 Kor. 9:5;
1 Tym. 6:2; Tyt. 2:15; ¯yd. 12:3, 4; 13:22; 5 Moj¿. 29:18; Ps.
9:16, 17; Przyp. 5:22; Izaj. 57:20, 21; Mar. 7:2123; Gal. 6:7, 8;
1 Piotra 4:3.
Pieni: 145, 198, 34, 114, 196, 4, 130.
Pytania: Czy w tym tygodniu usi³owa³em zachêcaæ braci do udzia³u
w dobrym boju wiary? Dlaczego? Jak? Jakie by³y wyniki?

11 MARCA
Przeto¿ i my, maj¹c tak wielki oko³o siebie le¿¹cy ob³ok
wiadków, z³o¿ywszy wszelaki ciê¿ar i grzech, który nas
snadnie obstêpuje, przez cierpliwoæ bie¿my w zawodzie,
który nam jest wystawiony
¯yd. 12:1
Wy, którzy dostrzegacie nagrodê dla powo³anych przez Jehowê i którzy usi³ujecie biec do celu, przepaszcie biodra wasze
prawd¹, wzmocnijcie swoje wysi³ki i obwarujcie swoje cele,
odnówcie postanowienia, podwójcie czujnoæ, odrzuæcie ciê¿ary niepotrzebnych doczesnych trosk, pomnó¿cie gorliwoæ i, jak
Aposto³ zaleca, bie¿cie cierpliwie w przedstawionych wam zawodach. Biegnijcie nie jak kto, kto siê mêczy na pró¿no, ale jak
ten, który ma przed sob¹ cel i jest zdecydowany w ¿arliwym wysi³ku uczyniæ pewnym swoje powo³anie i wybór.
***
Wznios³y przyk³ad Staro¿ytnych Godnych, jakim oni otaczaj¹c
nas, tak jak typ otacza swój antytyp, wiadcz¹ o Boskiej wiernoci
wobec lojalnych, napomina nas do odrzucenia otaczaj¹cych nas grzechów i b³êdów oraz ciê¿arów samolubstwa i wiatowoci, które nam
przeszkadzaj¹ w biegu po nagrodê. Tak uwolnieni mo¿emy z wiêksz¹ gotowoci¹ trwaæ w tym biegu o osi¹gniêcie i utrzymanie podobieñstwa Chrystusowego.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 11:240; Jak. 5:10, 11; Ps. 19:13, 14; 2 Kor.
7:1; Kol. 3:8; 1 Piotra 2:1; Fil. 3:13, 14; 1 Kor. 9:24, 26; ¯yd. 6:1;
£uk. 21:19; ¯yd. 10:36; Jak. 1:4; 5:7.
Pieni: 20, 200, 136, 95, 221, 78, 145.
Pytania: Co w tym tygodniu uczyni³em z moimi ciê¿arami, obstêpuj¹cymi grzechami i biegiem po nagrodê? Jakimi by³y moje pobudki, pomoce, przeszkody i wyniki?

12 MARCA
Koniec przykazania jest mi³oæ z czystego serca
i z sumienia dobrego i z wiary nieob³udnej
1 Tym. 1:5
Mamy dobrze pamiêtaæ o tym, ¿e ostatecznym celem wszelkich Boskich dzia³añ wobec nas i z nami oraz ostatecznym znaczeniem wszystkich Boskich obietnic nam uczynionych, jest
rozwój mi³oci, która jest Boskim podobieñstwem, poniewa¿
Bóg jest mi³oci¹. Aby rozwin¹æ tê mi³oæ w nas, w znaczeniu
i do stopnia zamierzonego przez Pana, jest koniecznym, by pochodzi³a z serca czystego, w zupe³nej zgodzie z Panem i Jego
prawem mi³oci, ca³kowicie sprzeciwiaj¹c siê przeciwnikowi
i jego prawu samolubstwa.
***
Piêkne przymioty dojrza³ego chrzecijañskiego charakteru, podobnie jak przymioty Boskiego charakteru, to m¹droæ, sprawiedliwoæ, mi³oæ i moc. Chocia¿ te wszystkie cechy nawzajem siê podtrzymuj¹, to jednak t¹ jedn¹, która miêdzy nimi najjaniej wieci
jest mi³oæ. Celem pozosta³ych trzech jest jej rozwiniêcie, a ostatecznym celem rozwiniêcia charakteru jest zwierzchnoæ Boskiej mi³oci zgodnej z m¹droci¹, sprawiedliwoci¹ i moc¹, podtrzymywanej przez te zalety i z nich wyp³ywaj¹cej.
Równoleg³e cytaty: Mat. 7:12; Rzym. 13:810; Jan 13:35; Efez. 1:4;
Gal. 5:14; Kol. 3:14; 1 Kor. 13; Jak. 2:8; 1 Jana 3:18, 19; 1 Piotra
1:22; 3:8; 4:8; ¯yd. 9:14; Dz.Ap. 15:8, 9; 1 Kor. 6:11; Tyt. 3:5; Fil.
2:13.
Pieni: 201, 165, 105, 125, 154, 130, 1.
Pytania: Co ten tekst dla mnie uczyni³? Jak? Co mi pomaga³o lub
przeszkadza³o? Jakie towarzyszy³y okolicznoci? Jakie by³y wyniki?

13 MARCA
Ile tedy nas doskona³ych, to¿ rozumiejmy; a jeli
co inaczej rozumiecie, i toæ wam Bóg objawi.
Wszak¿e w tem, czegomy doszli, wed³ug jednego¿
sznuru postêpujmy
Fil. 3:15, 16
Niezbêdnym jest, aby ci, którzy osi¹gnêli stan doskona³ej
mi³oci, byli aktywnie zaanga¿owani w s³u¿bie Pañskiej, k³ad¹c swoje ¿ycie dla braci. Tacy musz¹ staæ nie tylko jako przedstawiciele Boga i zasad sprawiedliwoci, lecz tak¿e jako przedstawiciele mocnych w Panu i w sile mocy Jego oraz wierze
w Jego S³owa, gotowi, chêtni i zdolni do zachêcania pozosta³ych biegn¹cych w zawodach, aby i oni podobnie mogli osi¹gn¹æ ten kres.
***
Przesz³e osi¹gniêcia w zakresie charakteru stanowi¹ podstawê
do obecnego rozwoju i obietnicê przysz³ego. Wierne korzystanie z tego, co ju¿ zdobylimy, bêdzie powodowa³o dalszy wzrost. Takie jest
odczucie serc tych wszystkich, których serca s¹ zupe³nie ugruntowane w Bogu i bez wzglêdu na ich braki w dziedzinie s³u¿by, wiedzy lub ³aski, Bóg bêdzie uznawa³ takie ich usposobienie jako podstawê do dalszego wzrostu w s³u¿bie, wiedzy i ³asce, którymi On we
w³aciwym czasie ich obdarzy.
Równoleg³e cytaty: Ijob 1:1; Ps. 37:37; Mat. 5:48; 19:21; 1 Kor. 2:6;
14:20; 2 Kor. 13:11; Efez. 4:1113; Kol. 4:12; ¯yd. 5:14; 1 Piotra
5:10; Gal. 5:10; Rzym. 12:16; 15:5; Fil. 2:2; 4:2; Gal. 6:16.
Pieni: 267, 1, 20, 23, 95, 170, 315.
Pytania: Czy w tym tygodniu usi³owa³em wprowadziæ w czyn sugestie powy¿szego tekstu? Z jakimi wynikami?

14 MARCA
Lepszy jest nierych³y do gniewu, ni¿eli mocarz;
a kto panuje sercu swemu, lepszy jest, ni¿eli ten,
co doby³ miasta
Przyp. 16:32
Podczas gdy wszyscy ci, którzy usi³uj¹ byæ kopiami drogiego Syna Bo¿ego, powinni pozbywaæ siê gniewu w sensie
nienawici, z³oliwoci, niesnasek i zazdroci, to gniew w znaczeniu sprawiedliwego oburzenia przeciwko niesprawiedliwoci, przeciwko grzechowi w jego ró¿nych formach, jest w³aciwy. I chocia¿ powinno siê stosowaæ go z wielkim umiarem,
wspieraæ mi³oci¹, to jednak w pewnych okolicznociach by³oby z³em nie odczuæ sprawiedliwego gniewu i nie okazaæ go.
***
Powodem, dla którego powolni do gniewu s¹ lepsi od mocarzy,
jest mi³oæ i sympatia pobudzaj¹ca ich do okazywania tolerancji s³abociom drugich, do czego mocarz nie by³by zdolny. A powodem,
dla którego ten, co panuje nad swoim sercem jest wiêkszy od tego,
który zdoby³ miasto, jest to, ¿e wysi³ek wyparcia szatana, wiata i cia³a
z fortecy serca wymaga wiêkszej wytrwa³oci, walecznoci oraz doskona³ej strategii od wysi³ku tego, który zdoby³ miasto. Takie panowanie nad sob¹ jest prawdziwym podbojem.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 25:28; 1 Kor. 13:4, 7; 2 Kor. 6:46; Gal.
5:22, 23; Efez. 4:1, 2, 26, 31, 32; Kol. 1:11; 3:12, 13; 1 Tym. 1:16;
2 Tym. 3:10; 4:2; 1 Sam. 10:27; 24:115; Mat. 27:1214; 1 Kor.
9:25, 27; Tyt. 2:2.
Pieni: 13, 44, 1, 244, 179, 274, 99.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em nieskwapliwym i panowa³em
nad sob¹? W jakich okolicznociach? Co mi w tym pomaga³o lub
przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

15 MARCA
Sprawiedliwy z wiary ¿yæ bêdzie

¯yd. 10:38
To, ¿e przez wiarê otrzymujemy pierwszy impuls ¿ycia nie
wystarcza. Przeszed³szy w ten sposób z mierci do ¿ycia, musimy trwaæ w odbieraniu i przyswajaniu duchowego pokarmu,
a¿ebymy przez niego mogli urosn¹æ. Musimy postêpowaæ wed³ug wiary i poddawaæ siê kierownictwu Ducha wiêtego przez
S³owo Prawdy. ¯ycie z wiary jest spraw¹ osobist¹, tak w odniesieniu do serca, jak i g³owy. Jest ono czym wiêcej, ani¿eli przyjêciem doktryn, które uznajemy za biblijne i dlatego prawdziwe,
jest przyswajaniem sobie tego, o czym przekonalimy siê, ¿e jest
Prawd¹. W ten sposób zasady Prawdy staj¹ siê naszymi zasadami a jej obietnice naszym natchnieniem.
***
Wysi³ki cz³owieka znajduj¹cego siê w stanie upadku, zmierzaj¹ce
do zdobycia ¿ycia wiecznego przez uczynki okaza³y siê zgubne. Ofiara
Chrystusa umo¿liwi³a udzielenie sprawiedliwoci niezale¿nie od Zakonu tym, którzy w ni¹ wierz¹. Kto wiêc przyjmuje Chrystusa za swego
Zbawiciela, zyskuje przypisany przez wiarê ¿ywot wieczny, w ten sposób sprawiedliwy bêdzie ¿y³  osi¹ga³ przez wiarê przypisane ¿ycie.
Powiêceni ¿yj¹ tak¿e przez wiarê w tym znaczeniu, ¿e postêpuj¹ wed³ug wiary, co ró¿ni siê od ¿ycia wed³ug widzenia. I ostatecznie przez
wiarê uzyskuje siê rzeczywiste ¿ycie wieczne na wszystkich poziomach bytu. W ten sposób, w potrójnym znaczeniu, sprawiedliwy bêdzie ¿y³ przez wiarê.
Równoleg³e cytaty: Abak. 2:4; Jan 3:15, 16, 36; 5:24; 6:40; Rzym. 1:17;
3:195:1; 10:4; Gal. 2:1621; 3:513, 2126; Efez. 2:810; Filip. 3:9;
¯yd. 11:339; Jak. 2:1726.
Pieni: 174, 15, 54, 124, 178, 246, 295.
Pytania: Czy w tym tygodniu ¿y³em przez wiarê? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

16 MARCA
My wiemy, ¿emy przeniesieni z mierci do ¿ywota, i¿
mi³ujemy braci;
i mymy powinni k³aæ duszê za braci
1 Jana 3:14, 16
Jedn¹ z ostatecznych i najbardziej przenikliwych prób dla
tych braci i jedyn¹, w której, byæ mo¿e, wiêkszoæ ju¿ rozbudzonych i uzbrojonych upadnie, bêdzie mi³oæ do braci. Widocznie liczne jednostki upadn¹ na tym punkcie i dlatego nie bêd¹
godne hojnego wejcia do Królestwa. Gdyby kto by³ szczególnie s³aby i nara¿ony na potkniêcia, prawdziwy ¿o³nierz krzy¿a
nie bêdzie nim gardzi³ ani mu ur¹ga³, tak jak nie uczyni³by tego
Starszy Brat i Wódz. Przeciwnie, tym bardziej bêdzie on czuwa³ i pomaga³ s³abszemu, chocia¿ sam czu³by siê lepiej w towarzystwie mocniejszego.
***
Jednym z dowodów naszego usprawiedliwienia i nape³nienia
Duchem jest mi³oæ do braci, uczniów Jezusa Chrystusa. Ten, który
rozwin¹³ tê zaletê do stopnia samozaparcia tak, ¿e z wdziêcznoci¹
i ocenieniem k³adzie ¿ycie za braci z powodu swego pokrewieñstwa
z nimi w Chrystusie, mo¿e odpocz¹æ w upewnieniu siê o posiadaniu tego Ducha. My, którzy zostalimy przyjêci do rodziny Bo¿ej,
mamy wobec Pana obowi¹zek oddawania ¿ycia za braci. Ten obowi¹zek jest d³ugiem, jaki nak³ada na nas przymierze, pod którym siê
znajdujemy.
Równoleg³e cytaty: Jan 13:34, 35; 15:919; Rzym. 12:9, 10; 13:810;
1 Kor. 13; Gal. 5:13, 22; Kol. 2:2; 3:1214; 1 Tes. 3:12; 4:9; 1 Piotra
1:22; 2:17; 3:8; 4:8; 1 Jana 2:10; 3:11, 17, 18, 23; 4:7, 11, 12, 20, 21.
Pieni: 299, 208, 165, 166, 167, 22, 170.
Pytania: Czy w tym tygodniu mi³owa³em braci i im s³u¿y³em? Jak?
Dlaczego? Z jakimi wynikami?

17 MARCA
Przeto¿ wemijcie od niego ten talent, a dajcie temu,
który ma dziesiêæ talentów. Albowiem ka¿demu, który
ma, bêdzie dano, i obfitowaæ bêdzie; a od tego, który nie
ma, i to, co ma, bêdzie od niego odjêto
Mat. 25:28, 29
Dlaczego jako ilustracjê tych, którzy zakopuj¹ swoje talenty, wybrano cz³owieka maj¹cego jeden talent? Dlatego, by pokazaæ odpowiedzialnoæ tych, którzy maj¹ najmniej, by pokazaæ, ¿e Pan spodziewa siê, i¿ nawet najmniejszy z Jego powiêconego ludu bêdzie wiedzia³ o tych talentach (sposobnociach),
które ma w swym posiadaniu i bêdzie ich u¿ywa³ oraz o tym, ¿e
nie bêd¹ bez winy nawet ci, którzy maj¹ najmniejsz¹ mo¿noæ
(sposobnoæ) s³u¿enia Jemu, Jego braciom i Jego Prawdzie,
a którzy tê mo¿noæ zaniedbuj¹.
***
Talenty s¹ to sposobnoci, których Bóg udziela ka¿demu odpowiednio do jego zdolnoci w pe³nieniu s³u¿by. Ci, którzy nie wykorzystuj¹ tych sposobnoci, zostan¹ pozbawieni wszystkich, a tymczasem ci, którzy je wykorzystuj¹, nie tylko zatrzymuj¹ swoje w³asne, lecz ponadto zyskuj¹ sposobnoci innych jednostek, nawet te
utracone przez niedbalca. Niech to bêdzie ostrze¿eniem dla ka¿dego z nas, by obecnie wykorzystywaæ i spe³niaæ cenne sposobnoci
s³u¿by.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 4:1, 2; Mat. 13:12; Mar. 4:25; £uk. 8:18;
12:3538, 42; 16:2; 19:26; 1 Kor. 15:10; 3 Moj¿. 10:17; Dz.Ap. 1:20;
Mat. 24:4551; 1 Piotra 4:10.
Pieni: 208, 13, 130, 136, 145, 183, 299.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em wiernym czy niewiernym szafarzem? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

18 MARCA
Przepasawszy biodra myli waszej, i trzewymi bêd¹c,
doskona³¹ miejcie nadziejê ku tej ³asce, która wam dana
bêdzie w objawienie Jezusa Chrystusa
1 Piotra 1:13
Przepasawszy biodra myli waszej na d³ugi, trwa³y i zdecydowany wysi³ek, trzewymi b¹dcie. Nie pozwólcie sobie
na podniecenie, a pod wp³ywem tego podniecenia na wyczerpanie waszej duchowej ¿ywotnoci w bardzo krótkim czasie i w
nastêpstwie tego na ponowne popadniêcie w oziêb³oæ czy zniechêcenie. Starajcie siê rozwa¿nie i troskliwie postêpowaæ przygotowuj¹c siê we wszelkich æwiczeniach oraz próbach wiary
i cierpliwoci do d³ugiej i cierpliwej wytrwa³oci, potrzebnej do
udowodnienia, kto jest zwyciêzc¹ i godnym tej b³ogos³awionej
nagrody, obiecanej temu, co zwyciê¿y. Bieg, jaki jest przed
nami, nie powinien siê odznaczaæ zrywami, lecz cierpliwym
wytrwaniem w uczynku dobrym.
***
Chrzecijanin powinien ci¹gle byæ w pogotowiu ze swoj¹ wiedz¹,
tak uporz¹dkowan¹, aby by³ gotowy do s³u¿by. Nie impulsywnoæ, lecz
rozwa¿na trzewoæ powinna cechowaæ jego umys³owe przyzwyczajenia. Z takim usposobieniem, szczera nadzieja otrzymania ofiarowanej
mu chwalebnej nagrody podczas Wtórego Przyjcia Pana, bêdzie sta³¹
inspiracj¹ do dzia³ania, bycia i trwania na chwa³ê Panu.
Równoleg³e cytaty: £uk. 12:34, 35; Rzym. 13:13; Efez. 6:14; 1 Tes.
5:6, 8; 1 Piotra 4:8; 5:8; 1 Kor. 1:7; Fil. 3:20; Tyt. 2:13; ¯yd. 6:18, 19;
2 Piotra 3:12.
Pieni: 21, 25, 32, 58, 92, 216, 320.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em rozwa¿ny, gotowy do s³u¿by
i pe³en b³ogos³awionej nadziei czy nie? Jak to na mnie wp³ynê³o?

19 MARCA
Jako synowie pos³uszni, którzy siê nie przypodobywacie
przesz³ym w nieumiejêtnoci waszej po¿¹dliwociom; Ale
jako ten, który was powo³a³, wiêty jest, i wy b¹dcie
wiêtymi we wszelkiem obcowaniu
1 Piotra 1:14, 15
Niektórzy chrzecijanie maj¹ b³êdne pojêcie, mniemaj¹c,
¿e to Bóg dokonuje w nich wszelkich przekszta³ceñ, ¿e dzieci
Bo¿e s¹ bierne w jego rêku. Tymczasem Piotr tego tak nie wyra¿a. On nas napomina do kszta³towania samych siebie zgodnie
z Boskimi instrukcjami. Praca wiêc musi byæ wykonana w nas
i dooko³a nas. Ci, którzy nie pracuj¹, którzy biernie wyczekuj¹,
by Pan dla nich dokonywa³ cudów, bywaj¹ bardzo zawiedzeni
i daj¹ przeciwnikowi wielk¹ przewagê nad sob¹, któr¹ ten z pewnoci¹ wykorzysta, by zwi¹zaæ im rêce i nogi i wrzuciæ w ciemnoci zewnêtrzne, chyba, ¿e otrz¹sn¹ siê z tego, by pracowaæ
nad w³asnym zbawieniem z bojani¹ i ze dr¿eniem.
***
Bylimy kiedy s³ugami szatana kieruj¹c siê w swym postêpowaniu grzesznoci¹, samolubstwem, wiatowoci¹, nieznajomoci¹
i b³êdem. Jako dzieci Bo¿e, jestemy teraz pos³uszni Temu, który
jest wiêty, którego doskona³a wola, ³¹cz¹c m¹droæ, sprawiedliwoæ,
mi³oæ i moc, przyjêta do serca, przeobra¿a Jego dzieci na swoje
w³asne podobieñstwo. Ró¿nica miêdzy starym, a nowym usposobieniem jest wiêksza, ni¿ miêdzy dniem, a noc¹.
Równoleg³e cytaty: Gal. 4:6; 3:26; Rzym. 12:2; 8:1416; 1 Piotra 4:2;
1 Jana 2:15; 3:3; £uk. 1:74, 75; Efez. 2:10; 1 Kor. 2:12; 6:911; 2 Kor.
7:1; 1 Tes. 4:7; ¯yd. 12:14; 2 Piotra 3:11; Kol. 1:22; 3 Moj¿. 11:44; 19:2.
Pieni: 91, 21, 74, 78, 90, 194, 267.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ podstawowego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y wyniki?

20 MARCA
Jeli wy zostaniecie w s³owie mojem, prawdziwie uczniami
moimi bêdziecie; I poznacie prawdê, a prawda was
wyswobodzi
Jan 8:31, 32
Bosk¹ Prawdê mo¿na znaleæ tylko w przewodach wyznaczonych przez Boga, a tymi przewodami s¹: Pan, Aposto³owie
i Prorocy. Sta³e uznawanie doktryn przedstawionych w ich natchnionych pismach, studiowanie ich i rozmylanie o nich, ufanie im bez zastrze¿eñ oraz wierne przystosowywanie do nich
swoich charakterów jest tym, co stanowi pozostawanie w S³owie Pañskim. Jeli w taki sposób pozostajemy w S³owie Pana,
jako powa¿ni i szczerzy uczniowie, to istotnie poznamy Prawdê i bêdziemy mocni w wierze oraz gotowi ku daniu odpowiedzi
o tej nadziei, która jest w nas, i¿bymy bojowali
o wiarê raz wiêtym podan¹, on dobry bój wiary
i wyznali
dobre wyznanie, niezachwianie cierpi¹c z³e, jako dobrzy ¿o³nierze Jezusa Chrystusa a¿ do koñca naszego biegu.
***
Nasz Pan zapewnia nas, ¿e S³owo Boga jest Prawd¹. Ci, którzy
pozostaj¹ w Jego S³owie  jako jego uczniowie i wykonawcy  poznaj¹ je ostatecznie jako Prawdê z oczywist¹ moc¹ wra¿liwego serca.
To uczyni ich prawdziwymi uczniami Chrystusa, z sercami poddanymi
S³owu, uwolnionymi od grzechu, samolubstwa, wiatowoci oraz b³êdu i wolnymi w realizowaniu sprawiedliwoci, prawdy, mi³oci i umys³owoci obywateli Królestwa.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 18:19; 2 Moj¿. 19:5; 24:7; 4 Moj¿. 9:23;
14:24; Neh. 1:5; Ps. 1:2; 99:7; 111:10; 143:10; Izaj. 1:19; Mat. 5:19;
13:23; £uk. 6:4648; 8:36; Jan 14:15.
Pieni: 315, 22, 44, 154, 296, 54, 246.
Pytania: Co ten tekst oznacza³ dla mnie w tym tygodniu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

21 MARCA
Mi³ujcie nieprzyjacio³y wasze; b³ogos³awcie tym, którzy was
przeklinaj¹; dobrze czyñcie tym, którzy was maj¹
w nienawici, i módlcie siê za tymi, którzy wam z³oæ
wyrz¹dzaj¹ i przeladuj¹ was
Mat. 5:44
Oto sposób sprawdzenia rzeczywistego usposobienia swoich serc wobec nieprzyjació³. Czy móg³by pogodnie wiadczyæ
im uprzejmoæ i pomagaæ w miarê swoich mo¿liwoci w dostrze¿eniu b³êdu w ich postêpowaniu i przezwyciê¿eniu go? Czy
mo¿esz tkliwie modliæ siê za nimi, cierpliwie znosiæ ich s³aboci, ignorancjê, brak postêpu i staraæ siê szlachetnym przyk³adem pokazaæ im doskonalsz¹ drogê? Jeli tak, to grzech jest tym,
czym pogardzasz a nie grzesznik. Grzechu powiniene nienawidziæ, lecz nie grzesznika. Dopóki nieomylny s¹d Boga nie oznajmi, ¿e grzech i grzesznik s¹ nieroz³¹cznie z sob¹ zwi¹zani, niechaj mi³oæ wesprze brata towarzysza.
***
Najwy¿sz¹ form¹ mi³oci jest mi³oæ do nieprzyjació³. Nie ma niczego trudniejszego do rozwiniêcia, jak mi³oæ do nieprzyjació³. Ten,
kto mo¿e mi³owaæ, b³ogos³awiæ, wiadczyæ dobro i modliæ siê za swoich nieprzyjació³, jest naprawdê bogaty w charakterze. A jeli utrzyma
tê zaletê niezachwian¹ do koñca, zapewni sobie wejcie do wiecznego
Królestwa, poniewa¿ posiadanie tej zalety zak³ada posiadanie w³aciwej mi³oci do Boga, Jezusa, braci i rodzaju ludzkiego, co w po³¹czeniu stanowi doskona³¹ mi³oæ.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 23:4, 5; Przyp. 20:22; 24:29; 25:21; £uk.
6:27, 35; Rzym. 12:14, 17, 19, 20; Mat. 5:1012, 4547; £uk. 23:34;
Dz.Ap. 7:60; 1 Kor. 4:12, 14; 1 Piotra 2:23.
Pieni: 322, 105, 134, 93, 130, 136, 25.
Pytania: Jak w tym tygodniu rozumia³em ten tekst? Jak postêpowa³em
w jego wietle? Co mi pomaga³o lub przeszkadza³o? Jaki byt skutek?

22 MARCA
Gdybymy siê sami rozs¹dzali, nie bylibymy s¹dzeni.
Lecz gdy s¹dzeni bywamy, od Pana bywamy æwiczeni,
abymy z wiatem nie byli potêpieni
1 Kor. 11:31, 32
Upewnienie chrzecijan co do swoich zysków i strat oraz
tego jak, kiedy i gdzie one maj¹ miejsce w naszej ci¹g³ej walce
ze wiatem, cia³em i szatanem, z pewnoci¹ bêdzie korzystne dla
wszystkich, którzy szczerze prowadz¹ taki rachunek, by podobaæ siê Panu. Duchowi Izraelici w ka¿dym dniu i o ka¿dej godzinie maj¹ ¿yæ w bliskoci swego Najwy¿szego Kap³ana. Odwo³ujmy siê zawsze do krwi drogiego Odkupiciela, w celu oczyszczenia najmniejszej plamy na sumieniu, aby w taki sposób szaty
sprawiedliwoci przypisanej przez naszego drogiego Pana nie
zosta³y zabrudzone, ale abymy przez usuniêcie najmniejszej
nawet plamki mogli je zachowaæ bez zmazy, albo zmarszczku,
albo czego takiego.
***
S¹dzenie siebie samego oznacza tak¹ kontrolê, krytycyzm i regulacjê postêpowania, jakie mog¹ zachowaæ osobê rozs¹dzaj¹c¹ siê
w mi³oci Bo¿ej. Ci, którzy tak czyni¹, s¹ wiernymi chrzecijanami i nie
potrzebuj¹ ci¹g³ego kierowania biczem ch³osty. Jednak¿e, jeli jestemy niedbali w takiej dzia³alnoci, Pan, usi³uj¹c nas zreformowaæ, ucieka
siê do karz¹cej rózgi, aby ustrzec nas przed potêpieniem i zachowaæ
Przez naprawê.
Równoleg³e cytaty: Ijob 13:23; Ps. 4:5; 19:13; 26:2; 77:7; 119:59;
139:23, 24; Jer. 17:9; Treny 3:40; Agg. 1:7; Mat. 26:22; 1 Kor. 5:7, 8;
11:2729; 2 Kor. 13:5; Gal. 6:3; Ps. 32:5; 94:12; ¯yd. 12:513; 1 Piotra 2:20; Obj. 2:5, 16; 3:2, 3, 19.
Pieni: 130, 78, 13, 82, 1, 105, 154.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ powy¿szego tekstu? Jak je znosi³em? Jaki by³ ich wynik?

23 MARCA
Wspomnijcie na dni pierwsze, w których bêd¹c owieceni,
znosilicie wielki bój utrapienia, lubo to, gdycie byli
i ur¹ganiem i utrapieniem na podziw wystawieni, lub te¿
gdycie siê stali uczestnikami tych, z którymi siê tak
obchodzono
¯yd. 10:32, 33
Najsilniejsi bracia potrzebuj¹ pomocy, zachêty i wsparcia
drugich. Pan tak urz¹dzi³, a¿ebymy nie czuli siê ca³kowicie
samowystarczalnymi i nawet nasze w³aciwe oparcie siê na Panu
wydaje siê tak¿e wymagaæ wspó³pracy, zachêty, sympatii i mi³oci wspó³pracowników winnicy. Czy¿ nie podziela tego zdania ten, kto ponosi³ pewne trudy i upalenie dnia w s³u¿bie
Ewangelii? Tu zatem jest sposób, dziêki któremu liczne jednostki sporód drogiego ludu Pañskiego, które nie maj¹ najwiêkszej liczby talentów czy sposobnoci s³u¿by, mog¹ staæ siê
wspó³pracownikami i pomocnikami w dziele Ewangelii.
***
Lud Pañski mo¿e cierpieæ dla Prawdy dwojako: gdy jej umiejêtnie broni, ci¹ga na siebie potok zarzutów i mnogoæ utrapieñ ze
strony tych, którzy nienawidz¹ Prawdy, lub gdy staje przy swych
wybitniejszych braciach, równie¿ broni¹cych Prawdy, sprowadza na
siebie ró¿ne przeladowania. Wszelkie przeladowanie dobrowolnie znoszone dla sprawy Pañskiej jest cenne w Jego oczach.
Równoleg³e cytaty: Gal. 3:4; 2 Jana 8; 2 Kor. 4:818; Filip. 1:29, 30;
Kol. 2:1; Ps. 71:7; Dz.Ap. 16:2231; 17:59; 1 Kor. 4:9; ¯yd. 11:36;
Filip. 1:7; 4:14; 1 Tes. 2:14.
Pieni: 134, 168, 200, 302, 305, 307, 312.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em przeladowany, czy przestawa³em
z tymi, którzy cierpieli dla sprawiedliwoci? Jak? Dlaczego? Z jakimi
wynikami?

24 MARCA
Nie zaniecham ciê, ani ciê opuszczê
¯yd. 13:5
Dlaczego wiêc mamy siê lêkaæ o to, co cz³owiek móg³by nam
uczyniæ lub martwiæ siê o dzie³o Pañskie, jak gdyby szatan albo
inna z³a si³a mog³a nad nim zatriumfowaæ? Tym niemniej jednak,
oka¿my swoj¹ pobo¿noæ nie tylko w gorliwoci, ale tak¿e w roztropnoci i postêpujmy w Pañskiej s³u¿bie tak, jak gdyby ca³a
odpowiedzialnoæ spoczywa³a na nas, lecz w naszych sercach
uznawajmy, ¿e ca³y ciê¿ar i odpowiedzialnoæ spoczywa na Panu.
Ju¿ dawno temu kto powiedzia³: Jestem niemiertelny, dopóki
trwa moja praca, a my mo¿emy polegaæ, i¿ do pewnego stopnia
to powiedzenie jest prawdziwe w odniesieniu do wszystkich zaanga¿owanych w Pañskiej s³u¿bie, gdy¿ Droga jest przed oczyma Pañskiemi mieræ wiêtych jego.
***
Poród strat ponoszonych we wszystkich ziemskich rzeczach,
wierny naladowca Chrystusa znajduje wyrównuj¹ce b³ogos³awieñstwo daleko przewy¿szaj¹ce jego straty. wiadomoæ Pañskiej obecnoci przejawiaj¹cej siê w okazywaniu sympatii, uznania i wspó³dzia³ania (czego wiat nie zna ani mo¿e daæ lub odebraæ) stanowi
dla niego zachêtê w najciemniejszej godzinie ¿ycia, a jego smutki
czyni radosnymi, wie on bowiem, ¿e Bóg jest z nim, ¿e go nie opuci, nie zawiedzie ani zapomni.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 28:15; 2 Moj¿. 33:14; 4 Moj¿. 6:2426;
5 Moj¿. 31:6, 8; Joz. 1:5, 7, 9; 1 Kron. 28:20; Ps. 37:25; Izaj. 41:10, 13;
49:1316; Mat. 28:20; Jan 14:13, 1618, 26; 16:7, 13; 2 Kor. 13:14.
Pieni: 293, 333, 63, 110, 120, 328, 67.
Pytania: Jakie dowiadczenia tego tygodnia wiadczy³y o pomocy
Pañskiej? Jak je przyjmowa³em? Jakie by³y wyniki?

25 MARCA
Wy tedy, najmilsi! wiedz¹c to przedtem; strze¿cie siê, abycie
b³êdem tych niezbo¿ników nie byli zwiedzeni, i nie wypadli
z waszej statecznoci; Ale roæcie w ³asce i w znajomoci Pana
naszego i zbawiciela, Jezusa Chrystusa
2 Piotra 3:17, 18
Roniemy w znajomoci wtedy, kiedy zwracamy uwagê na obietnice Boga, a przez wiarê odnosimy je do siebie i usi³ujemy dostrzec
wype³nianie siê tych obietnic w naszym ¿yciu. Roniemy te¿ w znajomoci wtedy, kiedy ka¿dy zarys wiedzy wprowadzonej do dobrego
i uczciwego serca przynosi pewn¹ miarê pos³uszeñstwa i sprawiedliwoci (³aski), w przeciwnym bowiem razie nie bylibymy przygotowani do nastêpnego stopnia wiedzy, co w rezultacie by³oby zatrzymaniem siê lub, byæ mo¿e, zawróceniem z drogi. I jak utrata
wiedzy oznacza³aby w pewnej mierze utratê ³aski, tak te¿ utrata ³aski oznacza³aby proporcjonaln¹ utratê wiedzy. Z powodu wchodzenia w ciemnoæ, obietnice S³owa Pañskiego staj¹ siê coraz bardziej
zamazane i niezrozumia³e, proporcjonalnie do tego, jak tracimy dobroæ lub ³askê w wiatowoci b¹d w grzechu.
***
Ostrze¿enie pozwala uzbroiæ siê zawczasu. W tym z³ym dniu Pan
ostrzeg³ nas przed zbli¿aj¹cym siê z³em, przeciwko któremu bêdziemy zabezpieczani, jeli bêdziemy pielêgnowaæ w³aciwego ducha. Z³o to, tak jak
b³êdy grzeszników, z pewnoci¹ nas usidli i doprowadzi do utraty nagrody,
jeli nie bêdziemy pielêgnowali w³aciwego ducha. Naszym jedynym zabezpieczeniem przed tym z³em jest codzienny wzrost w ³asce i wiedzy naszego Pana Jezusa.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 4:14; Mar. 13:23; 2 Piotra 1:1012; 2:18; 1 Kor.
15:58; Gal. 5:1; Efez. 4:14, 15; 1 Tym. 4:1, 2; 1 Piotra 2:2; 1 Jana 2:1821, 26.
Pieni: 49, 145, 130, 22, 267, 198, 196.
Pytania: Jak na mnie wp³ynê³a posiadana wiedza na temat zbli¿aj¹cych siê
z³ych warunków? Czy wzrasta³em w ³asce i wiedzy? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

26 MARCA
Nie jestemy synowie nocy ani ciemnoci. Przeto nie pijmy
jako i insi
1 Tes. 5:5, 6
Chrzecijanin jako uczeñ Pana, jako uczeñ w szkole Chrystusowej jest przygotowywany do stanowiska w Tysi¹cletnim
Królestwie, do udzia³u w jego cudownych b³ogos³awieñstwach
i nagrodach. St¹d w Pimie wiêtym dostrzegamy potrzebê czêstego napominania, a¿eby lud Bo¿y by³ czujny  nie ci, którzy
pi¹ ani ci, którzy pró¿nuj¹ lub ci, którzy s¹ przeci¹¿eni troskami ¿ycia doczesnego, ale ci, którzy s³u¿¹c Panu maj¹ ¿arliwego
ducha. S³u¿ba ludu Bo¿ego dla Pana stanowi, po pierwsze, doprowadzenie samych siebie do serdecznej harmonii z wol¹ Pañsk¹ i do mo¿liwie bliskiego podobieñstwa do Boskiego wzoru,
a po drugie, przez pomoc udzielan¹ przez naukê i przyk³ad innym powo³anym na tê sam¹ w¹sk¹ drogê.
***
W symbolizmie Pisma wiêtego noc przedstawia grzech, a ciemnoæ przedstawia b³¹d. W tej nocy znajduje siê biedny rodzaj ludzki
manipulowany przez szatana. Podczas tej nocy wieci³o Pañskie
wiat³o i niektórzy, w odró¿nieniu od wiata, zostali przebudzeni.
Ci przebudzeni, widz¹c promienie tego wiat³a i postêpuj¹c za nimi,
byli prowadzeni do sprawiedliwoci i prawdy. Oni to, czyli lud Bo¿y,
bez przerwy reaguj¹ na to wiat³o i w nim postêpuj¹.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 13:1113; Efez. 5:8, 11, 14; Kol. 1:12,
13; 3:8; Efez. 6:1318; 1 Tes. 5:14, 7, 8; Filip. 4:8; Izaj. 9:2; Mat.
25:5; 1 Jana 2:8; 1 Piotra 5:8, 9.
Pieni: 297, 272, 47, 4, 183, 196, 78.
Pytania: Co ten tekst znaczy³ dla mnie w tym tygodniu? Dlaczego?
W jaki sposób sta³ siê takim? Jakie by³y wyniki? Co powinno siê
z nimi zrobiæ?

27 MARCA
Za tymi proszê
aby wszyscy byli jedno
aby byli
doskona³ymi w jedno, a i¿by pozna³ wiat, ¿e ty
je
umi³owa³, jako i miê umi³owa³
Jan 17:2023
Ze zdumieniem zapytujemy, jak to mo¿e byæ? Nasz Pan Jezus by³ zawsze w doskona³ej harmonii z Ojcem, by³ Synem, który chwalebnie odbija³ podobieñstwo Ojca, ale tak nie by³o z nami. My bylimy grzesznikami i nie mielimy niczego godnego
mi³oci. Tak, ale zostalimy omyci i oczyszczeni i jakkolwiek
nasze ziemskie naczynia mog¹ jeszcze pozostawaæ grzesznymi,
to jednak serca s¹ doskona³ymi w oczach Tego, który jest w stanie je odczytywaæ. A kiedy On dostrzega w nas doskona³e serce
 doskona³e zamiary i intencje  usi³uj¹ce przezwyciê¿yæ s³aboci i niemo¿noci naszego niedoskona³ego cia³a, usi³uj¹ce z boleci¹, ale i ze stanowczoci¹ pe³niæ Jego wolê, pokornie ufaj¹c
Jego zabezpieczeniom, które poczyni³ dla naszego odkupienia
z upadku, wtedy Bóg uznaje w nas te wysi³ki jako godne Jego
mi³oci.
***
B³ogos³awiona myli! Lud Pañski cieszy siê wstawiennictwem
Chrystusa, który prosi Ojca o udoskonalenie ka¿dego w wiedzy i wierze w Syna Bo¿ego jako wspó³uczniów Jezusa Chrystusa. Niechaj to
nas nie dziwi, gdy¿ udoskonalenie wiernych w jednoci musi poprzedziæ doprowadzenie wiata do wiary, przez któr¹ on uzna, ¿e Ojciec
mi³uje Swój prawdziwy lud t¹ sam¹ mi³oci¹ jak¹ darzy³ Jezusa.
Równoleg³e cytaty: 2 Sam. 1:26; Ps. 133; Jan 17:11; Rzym. 12:5; 1 Kor.
1:10; Gal. 3:28; Efez. 4:36; Jan 14:11, 20; 1 Jana 1:3; 3:24; Kol. 2:2;
3:14; ¯yd. 13:23; Jan 12:26; 15:9; 16:27; Efez. 2:4; 1 Jana 3:1, 2.
Pieni: 45, 63, 67, 68, 165, 176, 333.
Pytania: Jakie dowiadczenia tego tygodnia podkreli³y prawdê powy¿szego tekstu? Jak? Jakie by³y wyniki?

28 MARCA
Cierp z³e, jako dobry ¿o³nierz Jezusa Chrystusa
2 Tym. 2:3
Prawdziwy ¿o³nierz nie roztrz¹sa swej sprawy. W³aciwe jest
przypuszczenie, i¿ on siê zdecydowa³, bêd¹c przekonany o jej sprawiedliwoci i s³usznoci, zanim zaci¹gn¹³ siê do jej s³u¿by. Po czym
j¹ wyznaje i odpiera wszelkie sprzeciwy. Jest gotów zu¿yæ wszystko w jej obronie i byæ ca³kowicie zu¿ytym. Chwalebnym jest s³u¿yæ Chrystusowi w uczciwoci i zupe³nej wiernoci. Istnieje pewna niewypowiedziana radoæ, wyp³ywaj¹ca ze wiadomoci, ¿e siê
jest po w³aciwej stronie, ¿e poza rol¹ krwi i dolin¹ cienia jest
hojne wejcie do radoci i pokoju zwyciêskiego Króla królów. Dla
tej nadziei nikt nie powinien siê wzdragaæ przed trudnociami walki,
lêkaæ furii wroga i dr¿eæ przed pewnym g³odem, pragnieniem, nagoci¹, ranami czy mierci¹.
***
Lud Pañski to ¿o³nierze armii, której Jezus jest Dowódc¹. Ich
walka wymaga wielkiej wytrwa³oci z powodu licznych trudnoci,
na które s¹ nara¿eni. Samozaparcie musi byæ przez nich zachowane
poród wielu braków. Ich liczne przywary nadwyrê¿aj¹ wytrwa³oæ
niemal¿e do omdlenia. Ich wady zmuszaj¹ do okazania wytrzyma³oci, by siê nie zniechêciæ, a natê¿enie prób i cierpieñ mo¿e byæ znoszone tylko przez ducha, który jest zahartowany w znoszeniu dowiadczeñ i podtrzymywany przez Pana.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 2:10; Izaj. 59:16, 17; 54:17; Efez. 6:1017;
Rzym. 13:12; 2 Kor. 6:7; 10:4, 5; 1 Tes. 5:8; 1 Tym. 6:12; 2 Tym. 4:7;
1 Kor. 16:13; 1 Piotra 5:8, 9; Filip. 1:27; 4:1; Joz. 1:6, 7; Dan. 11:32.
Pieni: 272, 20, 183, 164, 44, 266, 13.
Pytania: Czy w tym tygodniu wytrwa³em w chrzecijañskim boju? Jak?
Dlaczego? Co mi pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

29 MARCA
£ask¹ jestecie zbawieni przez wiarê, i to nie jest z was,
dar to Bo¿y jest
Efez. 2:8
Jako cz³onkowie upad³ej rasy nie bylibymy zdolni spe³niaæ ¿adnych uczynków, które Bóg móg³by przyj¹æ. Dlatego
nasze obecne stanowisko jako chrzecijan, nie jest wynikiem
czego, co dokona³a lub mog³a dokonaæ stara istota. To nie pochodzi z nas, to jest dar Bo¿y. Z tej lekcji musimy gruntownie
zdaæ sobie sprawê, w przeciwnym razie bêdziemy stale w niebezpieczeñstwie upadku. Aposto³ chce, bymy dok³adnie zrozumieli, ¿e nowe serce, umys³ i wola to jest nowa i odrêbna istota
a nie ewolucja starej natury. Zostalimy stworzeni w Jezusie
Chrystusie jako twór Boski, przygotowani do dobrych uczynków, lecz nie przez dobre uczynki.
***
Zbawienie nas jest niezas³u¿on¹ ³ask¹ naszego Niebieskiego
Ojca. Ka¿dy dar b¹d b³ogos³awieñstwo pochodzi od Niego bez zas³u¿enia sobie na nie. Chocia¿ Bóg wymaga wiary jako warunku, to
nasza wiara nie wiêcej zas³uguje na Jego ³askê, ni¿ proba ¿ebraka
na otrzymanie ja³mu¿ny. Z Jego ³aski dost¹pilimy zbawienia na
podstawie usprawiedliwienia oraz zbawienia na podstawie Boskiego powo³ania. Jak bardzo powinnimy dziêkowaæ naszemu wielkiemu Dobroczyñcy i oceniaæ Go!
Równoleg³e cytaty: Rzym. 3:195:2; 11:5, 6; 5 Moj¿. 9:5; Gal. 5:4;
Efez. 1:19; 2:5; 2 Tym. 1:9; Mat. 16:17; Rzym. 10:13, 14, 17; Filip.
1:29; Jak. 1:17; Rzym. 11:28, 29.
Pieni: 251, 187, 246, 291, 295, 67, 176.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia w tym tygodniu w zwi¹zku z powy¿szym tekstem? Jak by³y znoszone? Co w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jaki by³ wynik?

30 MARCA
Poniewa¿ siê tedy to wszystko ma rozp³yn¹æ, jakimi¿ wy
macie byæ w wiêtych obcowaniach i pobo¿nociach?
2 Piotra 3:11
Pobo¿noæ na pewno nie mieci w sobie ¿adnej szkodliwej
plotki, ¿adnej nieczystej i niezbo¿nej rozmowy, ¿adnych zdradzieckich i buntowniczych s³ów. Niech te rzeczy zostan¹ odrzucone daleko przez tych, którzy przyjêli imiê Chrystusowe
w szczeroci i prawdzie. Pamiêtajmy te¿ o tym, by codziennie
rozliczaæ siê z Bogiem i staraæ siê, by ¿adne pró¿ne, nie odpokutowane, a tym samym nieprzebaczone s³owa, nie wiadczy³y
przeciwko nam. Jeli codziennie zdajemy swoje rachunki Bogu
i staramy siê o Jego ³askê, by ka¿dego nastêpnego dnia z wiêksz¹ moc¹ przezwyciê¿aæ z³o, zostaniemy uniewinnieni podczas
s¹du i uznani przed Bogiem przez Chrystusa, posiadaj¹c wiadectwo Ducha wiêtego potwierdzaj¹ce naszemu duchowi, ¿e
siê podobamy i jestemy przez Niego przyjêci.
***
Rozwa¿anie procesu rozp³ywania siê obecnego z³ego porz¹dku
rzeczy i zastêpowania go przez dobry porz¹dek rzeczy, stanowi silne
wezwanie do wiêtego i sprawiedliwego ¿ycia; do sprawiedliwego
¿ycia, abymy nie zostali uwik³ani w to rozp³yniêcie siê i do wiêtego ¿ycia, abymy stanowili czêæ nowego porz¹dku rzeczy, w którym nasza sprawiedliwoæ i mi³oæ uczyni nas zdolnymi administratorami w b³ogos³awieniu ludzkoci.
Równoleg³e cytaty: Ps. 46:310; Izaj. 2:19, 21; Jer. 25:3138; Dan.
12:1; Mat. 24:35; 2 Piotra 3:7, 10, 12; Obj. 6:1417; 20:11; 21:1;
¯yd. 12:28; 1 Piotra 1:15; 2 Piotra 3:14; Filip. 2:15.
Pieni: 196, 171, 216, 310, 78, 125, 198.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia w tym tygodniu zwi¹zane z myl¹ powy¿szego tekstu? Jak by³y przyjête? Jakie by³y ich wyniki?

31 MARCA
Bojuj on dobry bój wiary, chwyæ siê ¿ywota wiecznego, do
którego te¿ powo³any, i wyzna³e dobre wyznanie przed
wieloma wiadkami
1 Tym. 6:12
Czy nasz bój jest bardziej publiczny, czy te¿ bardziej prywatny, musi byæ bojem. Co wiêcej, w tym boju musi byæ postêp
i zwyciêstwo, gdy¿ w przeciwnym razie nigdy nie bêdziemy uznani
przez Pana za zwyciêzców. O innej jeszcze rzeczy powinnimy wszyscy pamiêtaæ, mianowicie o tym, ¿e Pan w Swej ocenie
zwa¿a raczej na ducha, który nami powodowa³, ani¿eli wynikami uzyskanymi przez nasze wysi³ki. Z tego punktu widzenia,
zwracajmy uwagê nie tylko na to, co czynimy z naszej mocy, czyni¹c cokolwiek, lecz tak¿e na to, a¿eby ka¿da nasza ofiara i ka¿dy dar z³o¿ony Panu i Jego sprawie by³ tak pe³en mi³oci i powiêcenia, by On go na pewno przyj¹³ jako wyp³ywaj¹cy z mi³oci do Niego i tych, którzy s¹ Jego, a nie z pró¿noci.
***
Lud Pañski jest nawo³ywany, a¿eby sta³ po stronie Boga w boju
o sprawiedliwoæ. Wielka mi³oæ do nagrody Boskiego powo³ania
bêdzie skuteczn¹ pomoc¹ do o¿ywienia nadziei i odwagi w tym dobrym boju wiary, a po publicznym opowiedzeniu siê w tym boju po
stronie Boga, niech lud Pañski nie przynosi wstydu sprawie Boga
i Chrystusa przez tchórzliw¹ ucieczkê przed nieprzyjacielem lub
poddanie siê jemu.
Równoleg³e cytaty: 1 Tym. 1:18; Efez. 6:12; 2 Tym. 2:5; 4:7; Filip.
3:1214; 1 Tym. 6:19; Mat. 7:2123; 10:32, 33; Jan 9:2238; Rzym.
2:7; 10:9, 10; 1 Jana 4:15.
Pieni: 266, 9, 272, 225, 58, 32, 201.
Pytania: Czy w tym tygodniu walczy³em o uzyskanie ¿ycia wiecznego
w harmonii z moim wyznaniem? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?

1 KWIETNIA
Czujcie a módlcie siê, abycie nie weszli w pokuszenie
Mar. 14:38
Charakter pokus poznajemy dok³adnie dopiero wtedy, gdy nas
ogarn¹. Gdybymy siê dowiedzieli o nich wszystkiego zawczasu,
sta³yby siê jedynie niewielkimi pokusami. Czuwajcie wiêc i módlcie siê zawsze, gdy¿ przygotowanie siê do nich jest jedynym bezpiecznym sposobem postêpowania, bowiem przeciwnik wasz, diabe³, rozgl¹da siê, kogo móg³by po¿reæ. On zna wasze s³abe punkty
i jest gotów je wykorzystaæ. Wszyscy potrzebujemy ³aski Ducha
wiêtego w swych sercach a tak¿e Pañskiej ³aski ku pomocy czasu przygodnego, jeli chcemy zwyciê¿yæ.
O, duszo moja, miej siê na bacznoci,
Bo nieprzyjaciel, ona moc ciemnoci,
Napiera usilnie i stawia przeszkody,
By nie dopuciæ do wielkiej nagrody.
***
Tak d³ugo, jak jestemy w ciele, pokusy oblegaj¹ nas ze wszystkich
stron. One nie bêd¹ w stanie poci¹gaæ nas, jeli bêdziemy zwa¿aæ na przestrogê Czujcie a módlcie siê. Badaj¹c w wietle S³owa Bo¿ego usposobienie, myli, motywy, s³owa, poczynania, otoczenie i wp³ywy dzia³aj¹ce na nas, ujawnimy prawdziw¹ naturê tych sugestii, a serdeczne poleganie na mocy Bo¿ej, mog¹cej nas wybawiæ ze wszelkich prób, wyra¿one w probach o pomoc w imieniu Chrystusa, zapewni ³askê, przez któr¹
znajdzie siê droga ucieczki z nich.

Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 23:13; 34:12; 5 Moj¿. 4:9; Ps. 119:9; Przyp.
4:2326; Mat. 26:3846; Dz.Ap. 20:2830; 1 Kor. 16:13; Efez. 6:18; Mat.
6:513; 7:7, 8; £uk. 11:1113; 18:1; Filip. 4:6; 1 Tym. 2:8; ¯yd. 4:16.
Pieni: 13, 130, 136, 183, 35, 71, 239.
Pytania: Jakie dowiadczenia zwi¹zane z powy¿szym tekstem mia³em w tym
tygodniu? Co mi w nich pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

2 KWIETNIA
Przeto tedy, póki czas mamy, dobrze czyñmy wszystkim,
a najwiêcej domownikom wiary
Gal. 6:10
Chrzecijanin powinien byæ gotowy czyniæ dobrze wszystkim ludziom kosztem w³asnego czasu i wygody, lecz dla braci
powinien byæ gotowy po³o¿yæ ¿ycie. Winien on tak¿e wyszukiwaæ dogodne okazje do k³adzenia ¿ycia, dzieñ po dniu, w znaczeniu oddawania swego czasu na g³oszenie Prawdy lub pomaganie w jaki sposób Pañskim braciom, by mogli za³o¿yæ zupe³n¹ zbrojê Bo¿¹ i nie poddaæ siê w tym z³ym dniu.
***
Sposobnoci, by czyniæ dobrze, nadarzaj¹ siê na ka¿dym kroku. Powinno siê je wychwytywaæ i wykorzystywaæ od razu, tak jak
górnik chwyta diament lub rubin, gdy tylko go dostrze¿e. Dzieci Bo¿e
powinny rozwijaæ prawdziwy chrystianizm, staraj¹c siê czyniæ dobrze ka¿demu i wszystkim. wiadczenie dobra powinno byæ regulowane zdrowym rozs¹dkiem, który tak pokieruje nami, by szczególnie s³u¿yæ braciom, lecz nie pomijaæ drugich, w myl zasady wypowiedzianej przez naszego Pana: te rzeczy mielicie czyniæ, a onych
nie opuszczaæ.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 15:58; 2 Tes. 3:13; 2 Kor. 4:1; ¯yd. 10:36;
Kazn. 3:12; 9:10; Mat. 5:43, 44; Jan 9:4; 12:35; Ps. 37:3, 27; Mar.
3:4; £uk. 6:35; 1 Tes. 5:15; 1 Tym. 6:17, 18; Tyt. 2:14; 3:8.
Pieni: 309, 70, 116, 210, 267, 275, 280.
Pytania: Czy w tym tygodniu wykorzystywa³em sposobnoci czynienia dobrze? Komu? Jakie temu towarzyszy³y okolicznoci? Co
stanowi³o pomoc, a co przeszkodê? Jakie by³y wyniki?

3 KWIETNIA
Noc przeminê³a, a dzieñ siê przybli¿y³; odrzuæmy¿ tedy
uczynki ciemnoci, a obleczmy siê w zbrojê wiat³oci
Rzym. 13:12
Uczynkami ciemnoci s¹ wszelkie uczynki, które nie wytrzyma³yby próby najgruntowniejszego zbadania i nie otrzyma³yby pochwa³y w wietle nowej dyspensacji, gdyby taka zosta³a
w pe³ni wprowadzona. Pamiêtajmy, ¿e nale¿ymy do tej nowej
dyspensacji a nie do starej i dlatego powinnimy ¿yæ w zgodzie
ze swym obywatelstwem i odpowiedzialnoci¹ wobec Ksiêcia
wiat³oci, w opozycji do ksiêcia ciemnoci, jego uczynków
i sposobów postêpowania.
***
Noc ponurego panowania szatana nad ziemi¹ jest bliska koñca.
Dzieñ radosnego panowania Chrystusa zbli¿a siê. Jako lud Bo¿y
powinnimy odrzucaæ ka¿dy uczynek i ka¿d¹ cechê przesi¹kniêt¹
duchem przeciwnika, a uzbroiæ siê we wszelk¹ prawdê i ³askê Pañskiego Ducha. Tym samym nasze obywatelstwo w Królestwie Boga
bêdzie w³aciwie zalegalizowane a nasz patriotyzm ca³kowicie zamanifestowany ku Bo¿emu zadowoleniu.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 6:5, 11; 8:21; Ps. 51:7; Przyp. 20:9; Kazn.
7:20; Izaj. 1:5, 6; 51:1; 64:6; Jer. 17:9; Mat. 7:17; 15:19; Jan 3:19;
Rzym. 1:2132; 3:919, 23; 6:6, 19, 20; Gal. 5:17, 1921; Efez. 4:17
22; 5:11; Kol. 3:8; Efez. 6:1218; 1 Tes. 5:8; Jan 3:21; 15:28; 2 Kor.
9:8; Gal. 6:4, 79.
Pieni: 192, 266, 82, 130, 13, 200, 272.
Pytania: Czy w tym tygodniu odrzuci³em z³o a przyj¹³em dobro?
Jak? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

4 KWIETNIA
Chodmy uczciwie jako we dnie
Rzym. 13:13
Ka¿dy powinien siê staraæ byæ uczciwym, nie tylko w sprawach pieniê¿nych, lecz tak¿e w postêpowaniu z blinimi, w postêpowaniu z braæmi, a ponad wszystko, uczciwym w swych
wyznaniach odnosz¹cych siê do Boga i wiary. Tego w³anie dotyczy próba. Ma ona na celu pozostawienie tych, którzy bardziej
mi³uj¹ ³askê ludzi ni¿ ³askê Boga oraz nieuczciwie chc¹ wyznawaæ i g³osiæ k³amstwo w ich k³amstwie. Takim wolno bêdzie zniweczyæ swoje wieczne dobro, a tym samym oka¿¹ siê niezdatnymi do Królestwa, jakkolwiek mog¹ ostatecznie byæ zdatnymi do
czego innego.
***
Lud Bo¿y powinien ¿yæ uczciwie. Jego postêpowanie powinno
byæ ¿ywym wyrazem i ilustracj¹ sprawiedliwoci. W prawoci serca
powinien oddawaæ wszystkim to, co im siê nale¿y. Powinien zawsze
tak postêpowaæ, aby nigdy nie musia³ siê wstydziæ wobec innych.
Powinien postêpowaæ uczciwie, tak jak w dniu Tysi¹clecia, jak gdyby by³ widziany przez Boga i przez wszystkich ludzi.
Równoleg³e cytaty: Filip. 4:8; Kol. 1:12, 13; Pieni 2:7, 17; 1 Kor.
13:12; Obj. 22:5; 1 Piotra 2:12; 2 Piotra 3:11, 12; 2 Kor. 6:7; Efez.
6:1318; 1 Piotra 4:7, 8; 1 Tes. 5:48; Jan 9:4.
Pieni: 164, 307, 13, 192, 114, 277, 58.
Pytania: Czy w tym tygodniu postêpowa³em jak gdyby w Królestwie?
W jakich okolicznociach? Co w tym by³o pomoc¹ a co przeszkod¹? Co z tego wynik³o?

5 KWIETNIA
Radosnem warg piewaniem wychwala³yby ciê usta moje.
Zaprawdêæ na ciê wspominam, i na ³o¿u mojem ka¿dej
stra¿y nocnej rozmylam o tobie
Ps. 63:6, 7
Modlitwa jest nie tylko przywilejem, lecz tak¿e koniecznoci¹. Jest ona niezbêdna do duchowego wzrostu. Ktokolwiek traci pragnienie dziêkowania, czczenia i spo³ecznoci z Ojcem mi³osierdzia, mo¿e byæ pewien, ¿e straci³ ducha synostwa i taki szybko powinien staraæ siê usun¹æ przeszkodê  wiat, cia³o i diab³a. Ka¿dy dodatkowy dowód Pañskiego zaufania do nas, objawiaj¹cy nam Jego charakter i Plan, chroni¹cy nas dot¹d przed
zmniejszeniem siê naszej czci i modlitw, powinien je w nas pomno¿yæ. Jeli nasze serca s¹ dobr¹ gleb¹, wydadz¹ obfity plon.
***
Ktokolwiek dzia³a jako rzecznik Chrystusa, ten obwieszcza radosne doktryny, ¿eby odwieczny cel Boga, polegaj¹cy na nasyceniu
b³ogos³awieñstwami wszystkich, przyniós³ chwa³ê Ojcu i objawi³
Jego m¹droæ, sprawiedliwoæ, mi³oæ i moc. Odpoczywaj¹c w Prawdzie jakoby na ³o¿u i kontempluj¹c mi³osierdzie Bo¿e w czasach utrapieñ, chrzecijanin mo¿e og³aszaæ Pañski Plan i przez to wys³awiaæ
charakter Ojca. G³ównym celem obwieszczania S³owa Pañskiego
powinno byæ manifestowanie drugim jak chwalebnym, znacznym
i godnym uwielbienia jest Jehowa, nasz Bóg i Ojciec!
Równoleg³e cytaty: 3 Moj¿. 7:12; Ps. 34:2; 50:14, 23; 69:31, 32;
107:22; 116:17; 119:97; Izaj. 63:7; Oz. 14:2; Efez. 5:19, 20; Kol.
3:17; Filip. 4:6; 1 Tes. 5:18; 2 Tes. 1:3; 1 Piotra 2:5; 4:11.
Pieni: 238, 23, 49, 296, 116, 44, 260.
Pytania: Czy moje rozmylania i rozmowy w tym tygodniu dotyczy³y S³owa Pañskiego i Jego charakteru? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

6 KWIETNIA
Lecz jeli cierpi jako chrzecijanin, niech siê nie wstydzi,
owszem niech chwali Boga w tej mierze
1 Piotra 4:16
Ró¿nego rodzaju choroby i niedogodnoci, na jakie siê nara¿amy w s³u¿bie dla Prawdy, s¹ dozwolone przez naszego Ojca i stanowi¹ dowody naszej wiernoci i mi³oci. Gdybymy bowiem nie
podlegali takim cierpieniom lub w jednej chwili zostali od nich
cudownie uwolnieni, s³u¿ba Panu nie by³aby ofiar¹ i zaistnia³aby
potrzeba wypróbowania naszej gotowoci wytrwania w Prawdzie.
W ka¿dym razie jednak wszelki ból, cierpienie, zranienie cia³a lub
uczuæ, umiercenie w sensie spo³ecznym lub dos³owne dla sprawy
Prawdy, staje siê wiadectwem Ducha, powiadczeniem naszej
wiernoci. A we wszystkich tych utrapieniach powinnimy siê wielce radowaæ  jak mówi nasz Pan i Aposto³ Piotr.
***
Cierpieæ jako chrzecijanin, znaczy cierpieæ z tych samych powodów, w tej samej formie, w tym samym duchu, dla tych samych
celów i z podobnymi wynikami jak Jezus. Ka¿dy, kto jest wielce
wyró¿niany takimi wzglêdami, niech siê nie wstydzi, ale niech je
traktuje jako najwy¿szy przywilej i powód do radoci oraz dziêkczynienia, na jakie tylko cz³owiek mo¿e siê zdobyæ. To daje spo³ecznoæ z Ojcem, Synem i wiêtymi, mo¿noæ ocenienia ich charakterów, wielki pokój i radoæ w tym ¿yciu, mo¿noæ przygotowania siê
do Królestwa i ostatecznie nagrodê powo³ania.
Równoleg³e cytaty: Mat. 5:1012; Rzym. 8:35, 36; 1 Kor. 15:31, 32;
2 Kor. 1:5, 9; 12:10; Gal. 2:20; 6:17; Filip. 1:29; 3:10; ¯yd. 10:32
34; Jak. 1:2, 12; 1 Piotra 1:6, 7; 2:1924; 4:1214; 5:1, 10.
Pieni: 134, 47, 114, 208, 302, 325, 326.
Pytania: Jakie w tym tygodniu prze¿ywa³em dowiadczenia zwi¹zane z t¹ myl¹? Jak je znosi³em? Jakie by³y wyniki?

7 KWIETNIA
Bóg mój nape³ni wszelk¹ potrzebê waszê, wed³ug
bogactwa swego, chwalebnie, w Chrystusie Jezusie
Filip. 4:19
Jeli nie masz pa³aj¹cej gorliwoci do g³oszenia dobrej nowiny, bêd¹cej wielk¹ radoci¹, módl siê o ni¹ szczerze, wiernie, wytrwale i walcz o ni¹, a wkrótce j¹ zdobêdziesz. Jeli masz
gorliwoæ i mi³oæ do Ewangelii, a brak ci zdolnoci do przedstawiania jej, módl siê o tê zdolnoæ, robi¹c zupe³ny u¿ytek z tego, co ju¿ posiadasz. Jeli masz gorliwoæ i zdolnoæ, a brak ci
okazji, jak najszybciej przedstaw to Panu w modlitwie, mówi¹c
Mu, ¿e wiernie wykorzystujesz wszystkie nadarzaj¹ce siê sposobnoci. A wówczas oczekuj liczniejszych okazji, nie zaniedbuj¹c siê w wykonywaniu tych najskromniejszych i najmniejszych, bêd¹cych w zasiêgu twoich mo¿liwoci.
***
Wszyscy chrzecijanie potrzebuj¹ m¹droci, sprawiedliwoci,
mi³oci i mocy, które Bóg zobowi¹za³ siê rozwijaæ w wiernych. Jehowa, w Swych niezg³êbionych ród³ach M¹droci, Sprawiedliwoci, Mi³oci i Mocy, posiada dosyæ bogactw, by móc uzupe³niaæ
wszystkie potrzeby wiernych. Szczodrze zaiste dostarcza ich tym
wszystkim, którzy prosz¹ o nie w imieniu i przez Jego Syna, którego uczyni³ dla nas M¹droci¹, Sprawiedliwoci¹, Uwiêceniem
i Wyzwoleniem.
Równoleg³e cytaty: Ps. 23; 34:811; 50:10; 65:1014; Przyp. 8:21;
Izaj. 25:4; Mal. 3:10; Mat. 6:2633; Rzym. 8:28; 2 Kor. 9:8, 9; ¯yd.
13:5, 6; 1 Piotra 5:7; Efez. 1:7; 3:16.
Pieni: 67, 110, 63, 119, 121, 293, 301.
Pytania: Czy w tym tygodniu Bóg zaspokoi³ moje potrzeby? W jakich okolicznociach? Jak to na mnie wp³ynê³o?

8 KWIETNIA
Jeliby siê kto schrania³, nie kocha siê w nim dusza moja
¯yd. 10:38
Schranianie siê mo¿e byæ pocz¹tkowo bardzo nieznacznym
zejciem z w¹skiej drogi ofiary, mo¿e byæ tylko ogl¹daniem siê
wstecz, ¿a³owaniem rzeczy opuszczonych, mo¿e byæ zwolnieniem
szybkoci w wyznaczonych dla nas zawodach, a nastêpnie, w przejawianiu sk³onnoci do nieznacznego kompromisu wobec Prawdy
na rzecz pragnieñ upad³ej natury. W ten sposób przygotowuje siê
drogê podstêpom kusiciela, który szybko dostrzega nasze s³abe strony i wykorzystuje je w sposób najodpowiedniejszy w naszym wypadku. Subtelnymi b³êdami zaæmiewa rozs¹dek, cielesnemu umys³owi przedstawia przyjemne powaby nosz¹ce pozory sprawiedliwoci. I, prawie niepostrze¿enie, dusza zapomina o pierwszej
mi³oci do Pana oraz pierwszej gorliwoci w Jego s³u¿bie. Porwana pr¹dem oddalaj¹cym j¹ od Prawdy i jej ducha, nie jest d³u¿ej prowadzona przez wiêtego Ducha Bo¿ego.
***
Schranianie siê oznacza wycofywanie swego powiêcenia i powrót
do ¿ycia w grzechu, b³êdzie, samolubstwie i wiatowoci. Opuszczenie
z³ego ¿ycia i powiêcenie siê Bogu sprawia Jehowie wielk¹ przyjemnoæ,
jak czytamy: Albowiem siê kocha Pan w ludu (w wiêtych) swym. Wobec tego, Bóg jest bardziej niezadowolony z tych, którzy poznali drogê
¿ywota i j¹ opucili, ni¿eli z tych, którzy nigdy jej nie znali. Ci pierwsi
znajduj¹ siê w rêku Boga ¿ywego i przeznaczeni s¹ na zniszczenie.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 19:26; Ps. 85:11; 125:5; Oz. 11:7; £uk. 9:62;
17:32; Mat. 5:13; 6:23; Jan 17:12; 2 Tym. 2:12; ¯yd. 6:49; 10:2631;
2 Piotra 2; 3:17; 1 Jana 5:16.
Pieni: 13, 130, 136, 20, 95, 196, 198.
Pytania: Jakie mia³em pokusy zwi¹zane z myl¹ tego tekstu? Jak je zwyciê¿a³em? Jakie powzi¹³em postanowienia w zwi¹zku z tymi dowiadczeniami?

9 KWIETNIA
Aza¿ nie wiecie, i¿ ci, którzy w zawód bie¿¹, wszyscyæ wiêc
bie¿¹, lecz jeden zak³ad bierze? Tak¿e bie¿cie, abycie
otrzymali
1 Kor. 9:24
Aby odnieæ zwyciêstwo, nie tylko musimy za³o¿yæ zbrojê
Bo¿¹, lecz tak¿e musimy byæ bohaterami w walce, prowadz¹c
ofensywn¹ walkê z po¿¹dliwociami oczu, cia³a, pych¹ ¿ywota
oraz wszystkimi wrogami Sprawiedliwoci i czystoci. Mi³oæ 
mi³oæ do Pana, Prawdy i sprawiedliwoci  musi nas do tego
pobudzaæ, w przeciwnym razie nigdy nie zostaniemy zwyciêzcami. Tylko mi³oæ zachowa nas w wiernoci a¿ do mierci i przygotuje do otrzymania dziedzictwa wiêtych. Oczywicie, nasuwa to wniosek, ¿e serce, w którym rz¹dzi ¿arliwa mi³oæ, jest
zupe³nie poddane Panu, co znaczy, ¿e dziewiêæ dziesi¹tych walki wygrano. Nawet wówczas, jak o tym mówi Aposto³ (Jud. 21),
musimy zachowaæ siebie w mi³oci Bo¿ej, w czujnoci, modlitwie i gorliwoci. A tam, gdzie mi³oæ obfituje, bêdzie te¿ obfitowaæ ³aska.
***
¯ycie chrzecijanina jest przyrównane do zawodów. Wygranie zawodów wymaga starannego przygotowania, wyna³o¿enia wielkiego wysi³ku
i nie mniejszej wytrwa³oci, niezawodnych zabiegów oraz mo¿liwie najcilejszego stosowania siê do regulaminu. Kto to zaniedbuje, dozna rozczarowania, nie odnosz¹c zwyciêstwa, natomiast ten, kto wytrwa w tym do
koñca, niew¹tpliwie zwyciê¿y. Postarajmy siê tak biec, aby wygraæ.
Równoleg³e cytaty: Ps. 19:6; Kazn. 9:11; Jer. 12:5; Filip. 3:14; ¯yd. 12:1;
1 Kor. 9:2527; Gal. 2:2; 5:7; Filip. 2:16; 2 Tym. 2:5; 4:7, 8; Efez. 6:12;
1 Tym. 6:12; 1 Piotra 1:4; 5:4; Jak. 1:12; Obj. 3:11.
Pieni: 20, 1, 44, 71, 78, 130, 183.
Pytania: Jak bieg³em w tym tygodniu? Co mnie do tego pobudza³o? Co
mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Co z tego wynik³o?

10 KWIETNIA
Uni¿ajcie¿ siê tedy pod mocn¹ rêk¹ Bo¿¹, aby was
wywy¿szy³ czasu swego
1 Piotra 5:6
Zaiste nie³atwo jest kroczyæ po cie¿ce pokory, ustawicznie hamowaæ ludzkie aspiracje i trzymaæ ofiarê na o³tarzu, a¿ do zupe³nego
strawienia. Ale w ten sposób, jako chrzecijanie, mamy wypracowywaæ sobie zbawienie z bojani¹ i ze dr¿eniem, gdy¿ w przeciwnym
razie nie bêdziemy godnymi otrzymania nagrody, któr¹ Bóg obieca³
wiernym zwyciêzcom, postêpuj¹cym cile ladami b³ogos³awionego Poprzednika o cichym i ³agodnym sercu. Dopiero wtedy, gdy staniemy siê tak pokornymi i wiernymi, Pan uczyni nas naczyniami
wybranymi do zanoszenia Jego imienia drugim. Tak wiêc, gdy wyzbêdziemy siê siebie, On mo¿e nas nape³niæ Swoim Duchem i Prawd¹, a my mo¿emy kroczyæ naprzód silni w Panu zastêpów i w Jego
wielkiej mocy, odwa¿nie pe³ni¹c s³u¿bê ¿o³nierzy krzy¿a.
***
Chrystus jest potê¿n¹ rêk¹ Boga, pod której zwierzchnictwem siê znajdujemy. Uni¿aæ siê pod Jego zwierzchnictwem, znaczy wyzbyæ siê samooceny pod wzglêdem fizycznym, umys³owym, moralnym, religijnym, a utrzymywaæ ocenê siebie samych w takim stopniu, w jakim Duch, S³owo i Opatrznoci Bo¿e na to pozwalaj¹. Ktokolwiek, poród ró¿nych sytuacji ¿yciowych
pod zwierzchnictwem Chrystusa, tak siê uni¿a, ten bêdzie we w³aciwym
czasie wywy¿szony przez Boga pod w³adz¹ Chrystusa.
Równoleg³e cytaty: Jak. 1:9, 10; 4:6; Izaj. 57:15; 66:2; Ijob 22:29; Przyp.
15:33; 29:23; Dan. 4:37; £uk. 1:52; 10:21; 14:10, 11; 18:14; 1 Piotra 5:3
5; Mat. 5:3; 11:29; 18:24; 20:26, 27; 23:12; Rzym. 12:3, 10, 16; 1 Kor.
13:4; 2 Kor. 12:512; Efez. 4:2; 5:21; Filip. 2:311.
Pieni: 95, 21, 6, 1, 58, 105, 216.
Pytania: Jakie dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z powy¿szym tekstem,
prze¿ywa³em w tym tygodniu? Jak je przyj¹³em? Co w tym pomaga³o
a co przeszkadza³o? W czym okaza³ siê wynik?

11 KWIETNIA
Chodmy

nie w biesiadach i w pijañstwach
Rzym. 13:13

Niektórzy s¹ upojeni ¿¹dz¹ posiadania pieniêdzy i bogactw,
inni ¿¹dz¹ interesów, jeszcze inni ubioru albo zami³owaniem
do muzyki i sztuki. Jednak jako lud Pañski dostrzeglimy przeb³ysk nowego dnia i wielkiego dzie³a Boga, które w owym
dniu zostanie dokonane. Powinnimy wiêc swymi sercami zaanga¿owaæ siê w dzie³o Bo¿e, a¿eby te sprawy, które s¹ uznawane za w³aciwe i s³uszne u ludzi wiatowych  poniewa¿
oni nie s¹ tak przebudzeni, jak my jestemy i nie widz¹ przysz³oci tak dobrze, jak my j¹ widzimy  by³y dalekimi od naszego wyobra¿enia i postêpowania.
***
Jeli chrzecijanin nie bêdzie zwraca³ uwagi na swoje postêpowanie, zostanie odurzony b³êdem, grzechem, samolubstwem
i wiatowoci¹. Takie odurzenie niechybnie poprowadzi go do duchowego buntu, w którym zapomina siê o wszelkim prawie i porz¹dku, a stosuje przemoc w duchowym ¿yciu i zdrowiu tych, którzy znajduj¹ siê na jego drodze. Czêsto ladem jego postêpowania jest zniszczenie. Zatem silne ramiê Boskiego prawa musi po³o¿yæ kres temu
buntowi we wtórej mierci.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 23:20; £uk. 21:34; 1 Piotra 4:3; Rzym.
8:29; 1 Kor. 6:9; 1 Piotra 2:11, 21, 22; Gal. 5:1626; 6:18; Efez. 5:5,
11, 14, 16; Kol. 3:810, 12.
Pieni: 130, 315, 71, 78, 83, 136, 1.
Pytania: Czym siê charakteryzowa³y dowiadczenia bie¿¹cego tygodnia, zwi¹zane z tym tekstem? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³
ich rezultat?

12 KWIETNIA
Kielich b³ogos³awienia, który b³ogos³awimy, izali nie jest
spo³ecznoci¹ krwi Chrystusowej? Chleb, który ³amiemy, izali
nie jest spo³ecznoci¹ cia³a Chrystusowego? Albowiem jednym
chlebem, jednem cia³em wiele nas jest
1 Kor. 10:16, 17
Jeden jest kielich, chocia¿ zawarty w nim sok pochodzi z wielu
gron, podobnie jeden jest bochenek, chocia¿ sk³ada siê z wielu ziaren.
Ziarna nie mog¹ zachowaæ swojej indywidualnoci i swego w³asnego
¿ycia, jeli maj¹ staæ siê chlebem dla drugich. Podobnie grona nie
mog¹ pozostaæ gronami, jeli maj¹ staæ siê orzewiaj¹cym napojem.
Dostrzegamy wiêc piêkno stwierdzenia Aposto³a mówi¹cego, i¿ ludzie Bo¿y s¹ uczestnikami jednego chleba i jednego kielicha. Nie ma
innej drogi prowadz¹cej do osi¹gniêcia nowej natury jak przez przyjêcie Pañskiego zaproszenia do picia z Jego kielicha i ³amania nas z Nim
jako cz³onków jednego bochenka. Mamy te¿ byæ pogrzebani z Nim
przez chrzest w Jego mierci, a tym samym zyskaæ z Nim chwa³ê zmartwychwstania, zaszczyt i niemiertelnoæ.
***
Chocia¿ podstawow¹ myl¹ symbolizowan¹ w Wieczerzy Pañskiej jest
usprawiedliwienie, to nastêpn¹ jest powiêcenie. Z tego punktu widzenia kielich nape³niany dla nas przez Ojca symbolizuje cierpienia zwi¹zane z procesem ofiarniczego umierania, a chleb przedstawia ludzk¹ naturê Kocio³a z³o¿on¹ w ofierze na mieræ. Tak w pami¹tkowej Wieczerzy Pañskiej jest przedstawiona mieræ Jezusa i Kocio³a.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 12:314, 18, 2128; Mat. 26:2628; Mar. 14:22
25; 10:3539; £uk. 12:50; Jan 18:11; 1 Kor. 11:2334; £uk. 22:19, 20; Rzym.
6:111; 8:10, 17; 12:1; 1 Kor. 15:2934; 2 Kor. 1:5; 4:8; Gal. 2:20; Filip. 3:10;
Kol. 1:24; 2 Tym. 2:1012; 1 Piotra 2:1924; 3:17, 18; 4:1319; Kol. 1:27; 1 Kor.
12:12, 13; ¯yd. 3:1; 7:26, 27; 1 Piotra 2:5, 9; ¯yd. 10:410; 13:1014; 9:1323.
Pieni: 122, 276, 160, 191, 281, 31, 322.
Pytania: Czy w tym tygodniu cierpia³em z Panem i braæmi? W jaki sposób? W jakich okolicznociach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

13 KWIETNIA
Jeli nie bêdziecie jedli cia³a Syna cz³owieczego, i pili krwi
jego, nie macie ¿ywota w sobie
Jan 6:53
Chêtnie, drogi Panie, spo¿ywamy (przyswajamy dla swoich potrzeb) zas³ugê Twojej czystej natury ofiarowanej za nas  dla naszego
usprawiedliwienia. Chêtnie te¿ chcemy uczestniczyæ z Tob¹ w kielichu
cierpieñ, zdaj¹c sobie sprawê z wa¿noci b³ogos³awionego przywileju
cierpienia z Tob¹, by w czasie w³aciwym tak¿e i panowaæ z Tob¹; byæ
z Tob¹ umar³ymi, a¿eby w przysz³oci wiecznie z Tob¹ ¿yæ; byæ takimi
jak Ty i dzieliæ z Tob¹ mi³oæ i chwa³ê jako Twoja Oblubienica. Ach!
¯ebymy mogli byæ wierni, nie tylko w przyjmowaniu symbolu, ale tak¿e
w rzeczywistoci. B³ogos³awiony Panie, s³uchamy Twego S³owa, mówi¹cego Kielichci, który ja pijê, piæ bêdziecie i chrztem, którym ja siê
chrzczê, ochrzczeni bêdziecie. Panie, sami z siebie nie jestemy zdolni
do takiej ofiary, lecz ³aska Twoja nam wystarcza, poniewa¿ jestemy
ca³kowicie Twoi, teraz i na zawsze.
***
Jeæ cia³o Syna Cz³owieczego znaczy stopniowo przez wiarê przyswajaæ sobie Jego doskona³¹ ludzk¹ naturê, a piæ Jego krew znaczy stopniowo przez wiarê przyswajaæ sobie Jego doskona³e ¿ycie. W ten sposób
z zas³ugi Chrystusa przyswajamy sobie dok³adn¹ równowartoæ naszego
d³ugu zaci¹gniêtego na skutek grzechu Adamowego. A ta przyswojona doskona³a ludzka natura i ¿ycie sprawia, ¿e jestemy uznani za doskona³ych
i maj¹cych doskona³e ¿ycie. Bez tego przyswajania jestemy martwymi
w Adamie i nie mo¿emy mieæ ¿ycia, lecz w trakcie tego przyswajania mamy
¿ycie. Jeæ Jego cia³o i piæ Jego krew, szczególnie to ostatnie, czêciowo
znaczy tak¿e udzia³ Kocio³a w mierci ofiarniczej.
Równoleg³e cytaty: Mat. 26:2628; 1 Kor. 11:2329; Jan 6:4758; 1 Kor.
10:16; Rzym. 6:310; 8:10; 1 Kor. 15:2934; Kol. 1:24; 2 Tym. 2:1012;
¯yd. 13:1316.
Pieni: 325, 123, 277, 135, 259, 132, 299.
Pytania: Czy w tym tygodniu jad³em Jego cia³o i pi³em Jego krew? Jak?
Dlaczego? Z jakimi wynikami?

14 KWIETNIA
Wyla³ na mieræ duszê swojê, a z przestêpcami policzon bêd¹c
Izaj. 53:12
Jak ka¿dy, kto postêpuje ladami Mistrza, musi prze¿yæ pewne dowiadczenia getsemañskie, tak te¿ ka¿dy musi co najmniej
skosztowaæ w jakim stopniu wszystkich dowiadczeñ Mistrza.
Nie zapominajmy wiêc zwracaæ uwagê na sposobnoci s³u¿enia
braciom, maluczkim wspó³uczniom Chrystusa. B¹dmy ostro¿ni, by nie dodawaæ ur¹gowisk, które musz¹ spaæ na wszystkich
naladowców Baranka, lecz przeciwnie, wypowiadajmy s³owa
sympatii i udzielajmy pomocy drugim w noszeniu krzy¿y, w trudnociach i próbach. W ten sposób najlepiej mo¿emy pokazaæ naszemu Panu i G³owie, jak bylibymy ocenili okazjê udzielenia
Mu pomocy w niesieniu Jego krzy¿a w drodze na Kalwariê.
***
mieræ naszego Pana nie by³a mierci¹ pozorn¹. Jego mieræ
by³a rzeczywista. W samej Swej istocie zosta³ poddany mierci. Proces, w którym siê spe³ni³a, by³ powolny. Trwa³ on trzy i pó³ roku.
Sk³ada³y siê nañ fizyczne wyczerpanie, umys³owy smutek i fizyczna
przemoc. Tak bardzo nas umi³owa³, ¿e dla naszej korzyci przez czêæ
trzech dni podlega³ stanowi mierci. Jego ostatnie godziny te¿ nie
up³ynê³y w lepszych warunkach. Chocia¿ nie by³ winien grzechu ani
zbrodni, zosta³ skazany na mieræ jako grzesznik i zbrodniarz z grzesznikami i zbrodniarzami.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 3:15; Ps. 22:222; 69:22; Izaj. 53; Dan.
9:26; Zach. 12:10; 13:7; Mat. 27:150; Mar. 15:137; £uk. 23:1
46; Jan 18:28; 19:30.
Pieni: 168, 5, 28, 132, 135, 246, 290.
Pytania: Jaki wp³yw wywar³a na mnie w tym tygodniu mieræ Jezusa? Jakie by³y okolicznoci i wyniki?

15 KWIETNIA
Ojcze! w rêce twoje polecam [deponujê] ducha mojego
£uk. 23:46
Z pe³nym zaufaniem nasz drogi Zbawiciel zwróci³ siê do
Ojca i pe³en wiary oznajmi³, ¿e wszelkie ¿yciowe i wszelkie przysz³e b³ogos³awione nadzieje powierza mi³oci i mocy Ojcowskiej,
aby tylko byæ w zgodzie z Planem i S³owem Ojca. Podobnie my,
jako naladowcy naszego Mistrza, powinnimy spogl¹daæ w przysz³oæ z wiar¹, a w godzinie mierci wszystkie swoje sprawy powierzaæ Temu, który okaza³ nam Swoj¹ mi³oæ nie tylko w daniu
Swego Syna, jako naszego Zbawiciela, ale tak¿e w Swej opatrznociowej trosce przez ca³e nasze ¿ycie  oraz w wielkich i kosztownych obietnicach, które id¹ przed nami i daj¹ nam si³ê, pociechê i zapewnienie.
***
Chocia¿ na kilka chwil przed Swoj¹ mierci¹ nasz Pan poczu³ siê
opuszczony przez Boga, to jednak w³anie w momencie mierci odzyska³ wiadomoæ Boskiej ³aski i dlatego zwróci³ siê do Niego jako do
Ojca. Jego zaufanie do Boskiej ³aski by³o tak wielkie, ¿e bez cienia
w¹tpliwoci Swoje nadzieje przysz³ej egzystencji powierzy³ mocy Ojcowskiej, maj¹c doskona³e zapewnienie, ¿e Ojciec przywróci Go do
¿ycia. Dos³owny przek³ad wskazuje, ¿e On tak¿e dla korzyci drugich
zdeponowa³ u Ojca Swoje ludzkie prawa ¿yciowe i Swoje prawo do
ludzkiego ¿ycia.
Równoleg³e cytaty: 1 Kron. 5:20; 2 Kron. 33:12, 13; Ijob 1:20, 21; 2:9;
Ps. 22:222; Ps. 31:6; 89:27; Izaj. 53; Mat. 26:39; Jan 8:11; Dz.Ap.
7:59, 60; 21:14; 1 Piotra 2:2124; Filip. 2:8; ¯yd. 2:9, 14; 12:3, 4; 1 Piotra 4:1214, 19; 2 Tym. 4:6.
Pieni: 5, 15, 132, 187, 168, 190, 246.
Pytania: Co oznacza³a dla mnie w tym tygodniu zdeponowana zas³uga
Chrystusa? Jak wp³ynê³a na mnie w tym tygodniu Jego ufnoæ w Boga?
Jakie b³ogos³awieñstwa wyp³ynê³y z tego dla mnie w tym tygodniu
a przeze mnie dla drugich?

16 KWIETNIA
Ciæ mi bêd¹, mówi Pan zastêpów, w dzieñ, który Ja
uczyniê, w³asnoci¹; i zmi³ujê siê nad nimi, jako siê
zmi³owywa ojciec nad synem swoim, który mu s³u¿y
Mal. 3:17
Gdyby Pan wys³a³ nas, by poszukaæ Jego wybranych, to
byæ mo¿e zebralibymy takie jednostki, które On odrzuci³by jako
niegodne, poniewa¿ nie jestemy w stanie czytaæ serca. Ta myl
powinna wyrobiæ w nas pokorê, uprzejmoæ i cichoæ w stosunku do wszystkich i pe³ne zaufanie do Pana, a tak¿e sk³onnoæ
do wygl¹dania Jego kierownictwa w odniesieniu do naszej pracy jako Jego s³ug, tak jak Samuel wygl¹da³ Pana w zwi¹zku
z pomazaniem Dawida.
***
Pan da³ chwalebne obietnice tym, którzy poszukuj¹ Go jako
g³ównego celu swego ¿ycia. On czyni ich Swoj¹ w³asnoci¹, a nawet Swymi w³asnymi synami, co szczególnie zostanie zamanifestowane w onym wielkim dniu. Obchodzi siê z nimi z czu³¹ ¿yczliwoci¹. ¯aden ziemski ojciec nie traktuje swoich dzieci z wiêksz¹ wyrozumia³oci¹, ni¿ czyni to Jehowa w stosunku do Swoich dzieci,
które znajduj¹ przyjemnoæ w pe³nieniu Jego woli.
Równoleg³e cytaty: Ps. 66:16; 56:9; Izaj. 65:13, 14; ¯yd. 3:14; Ps.
135:4; Jan 17:6, 9, 10, 24; Izaj. 62:3; Ps. 103:813; Pieñ 2:16;
Jan 10:2730; 1 Kor. 3:23; 6:20; Gal. 5:24; 2 Tes. 1:710; 2 Moj¿.
19:5; 5 Moj¿. 7:6; Tyt. 2:14; 1 Piotra 2:9; Rzym. 8:32; 2 Kor. 6:18;
1 Jana 3:13.
Pieni: 29, 18, 21, 72, 155, 201, 204.
Pytania: Jak ten tekst wp³yn¹³ na mnie w tym tygodniu? Dlaczego?
Pod wp³ywem jakich warunków? Z jakimi wynikami?

17 KWIETNIA
Pomazanie, którecie wy wziêli od niego, zostaje w was
1 Jana 2:27
B³ogos³awieñstwo i moc Pañska towarzyszy³y w jaki sposób pomazaniu Dawida  dok³adnie nie mo¿emy zrozumieæ
jak to by³o  uzdalniaj¹c go do postêpu w wiedzy itd., przystosowuj¹c i przygotowuj¹c do obowi¹zków urzêdu, na który zosta³ pomazany. Czy w zwi¹zku z tym pomazanie, jakie sp³ynê³o
na Koció³ od czasu przyjêcia go przez Pana, nie mo¿emy traktowaæ jako antytypu? Pomazanie Kocio³a nie by³o fizyczne,
b³ogos³awieñstwa mu udzielone nie mia³y charakteru doczesnych b³ogos³awieñstw, poniewa¿ cz³onkowie Kocio³a wzrastali w ³asce, wiedzy oraz mi³oci jako nowe stworzenia i jako
tacy w przysz³oci, w pierwszym zmartwychwstaniu, bêd¹ udoskonaleni i wst¹pi¹ na tron razem z naszym Panem i Mistrzem,
sw¹ G³ow¹.
***
Staro¿ytni nigdy nie rozumieli, ¿e Pomazaniec bêdzie siê sk³ada³ z pewnej liczby jednostek. Tajemnica ta zosta³a jednak wyjaniona Kocio³owi Ewangelicznemu, a wiernym zapewnione jest
stanowisko w tym pomazanym gronie. wiête serce i sp³odzony
umys³, w trakcie powiêcania siê, by³y zadatkiem ich dziedzictwa,
niezmienn¹ rêkojmi¹ wiernoci Boga wobec wiernych.
Równoleg³e cytaty: Ps. 18:51; 20:7; 23:5; 45:8; ¯yd. 1:9; Ps. 89:21
24; Izaj. 11:2, 3; 61:13; Dan. 9:24; Mat. 3:16, 17; Dz.Ap. 4:27; 10:38;
2 Kor. 1:21; 1 Jana 2:20, 27; 1 Kor. 12:12, 13; 15:23.
Pieni: 1, 21, 90, 14, 165, 217, 218.
Pytania: Co ten tekst oznacza³ dla mnie w tym tygodniu? Jak?
Z jakimi wynikami?

18 KWIETNIA
Najmilsi! niech wam nie bêdzie rzecz¹ dziwn¹ ten ogieñ,
który na was przychodzi ku dowiadczeniu waszemu,
jakoby co obcego na was przychodzi³o. Ale radujcie siê
z tego, ¿ecie uczestnikami ucierpienia Chrystusowego,
abycie siê i w objawienie chwa³y jego z radoci¹ weselili
1 Piotra 4:12, 13
W nieprzyjaznym wiecie mo¿emy spodziewaæ siê tylko zarzutów, które stawiano naszemu Mistrzowi, gdy¿ s³uga nie jest wy¿szy od
swego Pana. wiat, cia³o i diabe³ sprzeciwiaj¹ siê naszemu biegowi.
Istniej¹ walki wewnêtrzne i obawy zewnêtrzne, liczne te¿ strza³y ogniste s¹ wymierzone w sprawiedliwych. Jaka wiêc jest najbezpieczniejsza postawa duszy nêkanej nieszczêciami i dotkliwymi próbami? Czy¿
nie milczenie przed Bogiem, oczekiwanie i czuwanie w celu zrozumienia Jego kierownictwa, Jego woli w ka¿dej sprawie, poprzedzaj¹ce
omielenie siê dotkniêcia spraw, które czêsto mog¹ mieæ wielkie znaczenie? Dlatego Psalmista sugeruje to, mówi¹c: Zaniemia³em milcz¹c;
zamilkn¹³em i w dobrej sprawie [nawet w sprawie czynienia lub mówienia tego, co w moim pojêciu wydaje siê byæ dobre].
***
Dzieci Bo¿e nie powinny siê dziwiæ, gdy nadchodz¹ próby, poniewa¿
ich powiêcenie oznacza cierpienia z Chrystusem. Próby te nie powinny ich
równie¿ zniechêcaæ, a raczej powinny byæ powodem do radoci, gdy¿ dostarczaj¹c przywileju cierpienia z Chrystusem, chwa³ê, która po nich nast¹pi,
uczyni¹ o wiele s³odsz¹. Im wiêksze s¹ znoszone cierpienia, tym wiêksza
bêdzie objawiona chwa³a. Niechaj ta myl dodaje nam odwagi.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 6:111; 8:10, 17; 2 Kor. 1:5; 4:10; 1 Kor. 15:29
34; Mar. 10:3539; Kol. 2:11, 12; Gal. 2:20; 2 Tym. 2:1012; Filip. 3:10;
1 Piotra 2:1924; 3:14, 17, 18; 4:16, 19; ¯yd. 7:26, 27; 13:1016; 10:4
10, 19; 9:1323; 1 Piotra 2:5, 9.
Pieni: 299, 114, 134, 244, 326, 259, 325.
Pytania: Czy w tym tygodniu cierpia³em z Chrystusem? Jak? Dlaczego?
Z jakimi wynikami?

19 KWIETNIA
Z obfitoci serca usta mówi¹. Dobry cz³owiek z dobrego
skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a z³y cz³owiek ze z³ego
skarbu wynosi rzeczy z³e
Mat. 12:34, 35
Przedmiotem g³ównej naszej troski powinno byæ serce, aby
jego uczucia i usposobienie by³y ca³kowicie pod kontrol¹ Boskiej ³aski, by ka¿da zasada prawdy i sprawiedliwoci mog³a
byæ w nim osadzona, a sprawiedliwoæ, mi³osierdzie, dobrodziejstwo, braterska uprzejmoæ, mi³oæ, wiara, cichoæ, powci¹gliwoæ, najwy¿sza czeæ dla Boga i Chrystusa oraz ¿arliwa
mi³oæ do wszystkich zalet wiêtoci mog³y byæ mocno utwierdzone jako panuj¹ce zasady ¿ycia. Jeli te zasady bêd¹ niewzruszone, utrwalone w sercu, wtedy usta czerpi¹c z dobrego skarbca
serca, bêd¹ wypowiadaæ s³owa prawdy, statecznoci, m¹droci
i ³aski.
***
Serce jest ród³em naszych s³ów i czynów, dlatego jakimi s¹
s³owa i czyny jednostki, takim jest jej serce. Dobre serce jest przepe³nione dobrymi s³owami i uczynkami; z³e serce, z³ymi s³owami
i uczynkami. Jak niezbêdne jest zatem utrzymywanie serca w czystoci! Nastêpuj¹ce napomnienie jest przeznaczone szczególnie dla
wszystkich naladowców Pana: Nad wszystko, czego ludzie strzeg¹, strze¿ serca twego; bo z niego ¿ywot pochodzi (Przyp. 4:23).
Równoleg³e cytaty: £uk. 6:45; Ps. 37:30; Przyp. 10:20; 12:6, 1719; 15:4,
23; 5 Moj¿. 5:29; 6:5, 6; 1 Sam. 16:7; 1 Kron. 28:9; 2 Kron. 12:14; Ps.
51:12; Jer. 17:9, 10; Mat. 5:8; 12:33, 36, 37; 15:1820; 23:26; ¯yd. 3:8.
Pieni: 116, 44, 130, 125, 136, 49, 154.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ tego tekstu? Jak ten tekst sprawdzi³ siê w dowiadczeniach
tego tygodnia? Jakie by³y wyniki?

20 KWIETNIA
Kto wierny jest w ma³em, i w wielu wiernym jest
£uk. 16:10
Nie znaczy to, ¿e lud Bo¿y ma byæ zadowolony ze zwyk³ego biegu codziennego ¿ycia w domu lub w zak³adzie pracy i mówiæ sobie: Bóg przyjmuje moj¹ pracê, jak gdyby by³a wykonana bezporednio dla Niego w sposób bardziej po¿¹dany, znaczy natomiast, ¿e ka¿da jednostka z ludu Bo¿ego powinna codziennie starannie przebadaæ swoje ziemskie obowi¹zki i zobowi¹zania, by siê zorientowaæ w jaki sposób mog³aby sprawiedliwie i s³usznie odci¹æ chwile, godziny lub dni od s³u¿enia
ziemskim sprawom oraz interesom i powiêciæ je dla spraw
duchowych i interesów duchowych, swoich lub drugich. Jednostka, która chce wykorzystaæ szybko mijaj¹ce chwile, by zu¿yæ je, w miarê mo¿liwoci, w interesie Ojca jest powiêconym
sercem i wyrzekaj¹cym siê samego siebie uczniem.
***
Charakter osoby przejawia siê we wszystkim, co ona czyni.
Dlatego traktowanie przez ni¹ ma³ych spraw i ma³ych obowi¹zków
jest równie dobrym wiadectwem jej charakteru, jak postêpowanie
w sprawach wielkich. Tak¹ jest Boska zasada oceniania charakteru,
oceniania wiêtych, których wiernoæ Panu w ma³ych rzeczach obecnego ¿ycia On traktuje jako dostateczn¹ gwarancjê ich wiernoci
w wielkich rzeczach przysz³oci.
Równoleg³e cytaty: Zach. 4:10; Mat. 25:21; £uk. 16:11, 12; 19:17;
¯yd. 3:2; Przyp. 28:20; Mat. 10:22; 24:4547; 1 Kor. 4:2; Obj. 2:7,
10, 17, 26, 27; 3:5, 11, 12, 21.
Pieni: 312, 13, 110, 114, 183, 197, 200.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em wierny? W jakich rzeczach?
Jakim kosztem? Z jakimi wynikami?

21 KWIETNIA
Albowiem nie mamy najwy¿szego kap³ana, któryby nie móg³
z nami cierpieæ krewkoci naszych, lecz skuszonego we
wszystkiem na podobieñstwo nas, oprócz grzechu.
Przyst¹pmy¿ tedy z ufnoci¹ do tronu ³aski, abymy dost¹pili
mi³osierdzia, i ³askê znaleli ku pomocy czasu przygodnego
¯yd. 4:15, 16
W chwili pokusy serce powinno siê wznieæ do wielkiego
Mistrza z pe³nym zaufaniem wiary, uznaniem Jego mi³oci,
m¹droci i mo¿noci udzielenia nam pomocy, a tak¿e gotowoci kierowania wszystkimi sprawami dla dobra tych, którzy Go
mi³uj¹. Proba o pomoc w czasie takiej potrzeby z pewnoci¹
skieruje ku nam Pañsk¹ radê i pomoc oraz si³ê do postêpowania
w sprawiedliwoci, prawdzie, czystoci i mi³oci. W ten sposób
mo¿emy stawaæ siê zwyciêzcami z godziny na godzinê, z dnia
na dzieñ i ostatecznie staæ siê nimi.
***
Nie ma dowiadczenia ze strony cia³a, wiata i szatana przypadaj¹cego w udziale ludowi Pañskiemu, którego w zasadzie nie przechodzi³by nasz Pan. Chocia¿ jednak Jego pokusy nie dotyczy³y grzechu, ale wiatowoci i naturalnego samolubstwa, by³y jednak¿e dotkliwymi i wyrobi³y w Nim sympatiê do nas, bêd¹cych w podobnych
próbach. To powinno nape³niæ nas zaufaniem w zbli¿eniu siê do Boga
przez Niego i w Nim z prob¹ o pomoc w ka¿dej potrzebie.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 2:17, 18; 3:1; 5:15; 7:1128; 8:12; 9:23;
£uk. 23:34; Jan 14:6, 1316; 16:2326; 17:2022; Rzym. 8:34; 1 Kor.
10:13; Efez. 3:12; ¯yd. 10:1921.
Pieni: 96, 139, 167, 168, 299, 35, 239.
Pytania: Jakie dowiadczenia minionego tygodnia by³y zwi¹zane
z tym tekstem? Jak one na mnie wp³ynê³y?

22 KWIETNIA
Ale powiadam wam, i¿ z ka¿dego s³owa pró¿nego
[niepo¿ytecznego, szkodliwego], któreby mówili ludzie, dadz¹
z niego liczbê w dzieñ s¹dny
Mat. 12:36
Je¿eli codziennie badamy nasze postêpowanie, co jest obowi¹zkiem ka¿dego chrzecijanina, i stwierdzimy, ¿e w jakim szczególe
nasze s³owa uw³acza³y Panu, to pamiêtajmy, ¿e w imieniu naszego
Adwokata mo¿emy zbli¿yæ siê w modlitwie do naszego Niebiañskiego Ojca i wyt³umaczyæ Mu, i¿ zdajemy sobie sprawê z pope³nionego b³êdu, ¿e g³êboko ¿a³ujemy zaniedbania w oddawaniu czci
Jego imieniu i Jego sprawie w wiêtym postêpowaniu i rozmowie.
Promy pokornie, bymy nie zostali oskar¿eni o ten grzech, lecz a¿eby
zosta³ on wymazany przez Jego ³askawe postanowienie dotycz¹ce
sposobu oczyszczania nas przez Chrystusa, pokornie twierdz¹c, ¿e
w Jego drogocennej krwi jest ca³a nasza nadzieja i ufnoæ. W ten
sposób zdamy nasz rachunek z ka¿dego pró¿nego s³owa, a przez s³owa pokuty, uzupe³nionej zas³ug¹ Chrystusa przyswojon¹ przez wiarê, zostaniemy uniewinnieni.
***
Wypowiedziane s³owa s¹ wyra¿eniem uczuæ jednostki i dlatego tworz¹ jej charakter. Pró¿ne s³owa s¹ bezu¿yteczne, wyra¿aj¹ bowiem szkodliwe myli i nieuchronnie podkopuj¹ charakter. Ka¿da jednostka, kiedy
przyjdzie na próbê do ¿ycia, bêdzie musia³a zdaæ z tego rachunek i naprawiæ charakter. Dlatego by³oby stosownym, aby ka¿dy siê modli³: Panie, po³ó¿ stra¿ ustom moim, strze¿ drzwi warg moich.
Równoleg³e cytaty: Ps. 26:14; 50:36; 139:23, 24; Jer. 11:20; 20:12; 2 Tes.
1:4, 5; Mat. 25:1430; 1 Kor. 11:31; Ezech. 18:2028; Mat. 11:22; 12:37
42; 25:3146; Jan 5:2230; Dz.Ap. 17:31; Rzym. 2:516; 1 Piotra 4:5, 7.
Pieni: 63, 67, 230, 333, 24, 73, 171.
Pytania: Jakie w tym tygodniu mia³em dowiadczenia zwi¹zane z powy¿szym tekstem? Jakich lekcji nauczy³em siê z nich?

23 KWIETNIA
Ale które pad³o na ziemiê dobr¹, ci s¹, którzy w sercu
uprzejmem i dobrem s³yszane s³owo zachowuj¹, i owoc
przynosz¹ w cierpliwoci
£uk. 8:15
Ktokolwiek chce byæ ofiarnikiem, z koniecznoci musi byæ
³agodny, pokorny i pojêtny, gdy¿ w przeciwnym razie opuci
drogê ofiarowania. Musi siê tak¿e nauczyæ rozwijaæ ³askê Pañsk¹ zgodnie z zasadami cierpliwoci, bowiem cierpliwoæ jest
nieodzowna w zapieraniu siê siebie i znoszeniu czasami niesprawiedliwoci, gdy nie ma mo¿liwoci jej unikniêcia, jednak bez
wyrz¹dzania krzywdy sprawie Pañskiej lub komukolwiek z Jego ludu. To tak¿e oznacza uprawianie braterskiej uprzejmoci
 s³owem, rozwój zupe³nej woli Bo¿ej w naszych sercach i ¿yciu, czyli mi³oci, która musi byæ osi¹gniêta w wielkiej i przezwyciê¿aj¹cej mierze, zanim ukoñczymy nasze dzie³o ofiarowania.
***
Prawe i dobre serce jest najlepsz¹ ze wszystkich posiad³oci,
poniewa¿ takim sercom Bóg daje Prawdê, w takich sercach Prawda
pozostaje i przez takie serca dzia³a przynosz¹c obfity owoc, który
ostatecznie dojrzewa, kszta³tuj¹c podobieñstwo Bo¿e, potrzebne tym
wszystkim, którzy z Chrystusem bêd¹ mieæ udzia³ w administrowaniu sprawami Królestwa.
Równoleg³e cytaty: Ijob 23:11, 12; Ps. 119:11, 129; £uk. 11:28; Dz.Ap.
17:11; Mat. 13:23; Jan 8:31; 14:21; 15:5, 8; Jak. 1:22, 25; ¯yd. 3:14;
Rzym. 2:7; ¯yd. 10:36; 12:1; 4:2; 1 Piotra 2:1, 2; Ps. 1:13; Kol. 1:6, 10.
Pieni: 125, 22, 49, 154, 198, 267, 315.
Pytania: Jakie mia³em dowiadczenia zwi¹zane z tym tekstem? Jak
je przyj¹³em? Jaki by³ skutek?

24 KWIETNIA
Przeto¿ ka¿dy z nas niech siê bliniemu podoba ku
dobremu dla zbudowania
Rzym. 15:2
Lekcj¹ dla ka¿dego ucznia Pañskiego jest to, i¿ specjaln¹
misj¹ jego urzêdu, powo³ania i wezwania w obecnym czasie jest
ofiarowanie siê. Jedn¹ z form s³u¿by, czêsto nie dostrzegan¹ przez
uczniów Pañskich, jest sposobnoæ wyrzekania siê w³asnych dróg
i planów, w³asnych metod czy pierwszeñstwa i przyjmowanie
w ich miejsce, w interesie pokoju, planów i pierwszeñstwa innych, gdy chodzi jedynie o osobiste pierwszeñstwo i gdy wierzymy, i¿ Pan chcia³by, aby dana sprawa by³a za³atwiona w taki lub
inny sposób. Mo¿emy w interesie pokoju wyrzec siê w³asnych
przywilejów zgodnie z ¿yczeniami drugich, jeli widzimy, ¿e z takiego postêpowania mo¿e wynikn¹æ jakie dobro.
***
Pokrewne teksty wskazuj¹, ¿e wiêty Pawe³ w tym blinim widzia³ wspó³ucznia Pana Jezusa, a w innych  dalszych blinich. Nie
tylko obowi¹zkiem, lecz tak¿e przywilejem uczniów Chrystusowych
jest zaparcie siê samych siebie, a¿eby podobaæ siê drugim, nie ich
cia³u, lecz ich nowym sercom, umys³om i wolom. Ma to s³u¿yæ ich
dobru, aby mogli budowaæ siê w wierze, nadziei i mi³oci.
Równoleg³e cytaty: Mat. 8:1922; 10:3739; 13:4446; 16:24, 25;
19:12, 21; £uk. 14:2633; 21:24; Jan 12:25; Dz.Ap. 20:2224; 21:13;
Rzym. 14:115:5; 1 Kor. 6:12; 8:1013; 9:1227; 10:23, 24; Filip.
2:4; 3:711; 1 Piotra 2:1116; 4:1, 2; Jud. 20, 21.
Pieni: 224, 8, 23, 95, 134, 170, 259.
Pytania: Czy w tym tygodniu zapiera³em siê siebie na rzecz braci?
Jak? Dlaczego? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi
wynikami?

25 KWIETNIA
A bez wiary nie mo¿na podobaæ siê Bogu; albowiem ten,
co przystêpuje do Boga, wierzyæ musi, ¿e jest Bóg, a ¿e
nagrodê daje tym, którzy go szukaj¹
¯yd. 11:6
Wed³ug wiary twojej niechaj ci siê stanie, zdaje siê byæ
metod¹ postêpowania Pana ze wszystkimi, którzy s¹ Jego uczniami, od pocz¹tku a¿ do koñca ich chrzecijañskiego ¿ycia i dowiadczeñ. Wierzymy, kiedy zdaje siê, ¿e Pan nas nie dostrzega.
Wierzymy zatem, kiedy wszystko zdaje siê przebiegaæ pomylnie w naszych duchowych i doczesnych sprawach, wierzymy,
kiedy bieg wydarzeñ i dzia³ania si³ zdaje siê byæ przeciwko nam.
Tym, co zwyciê¿a wiat, jest wiara, zdolna we wszystkich sytuacjach spogl¹daæ na Pana z zupe³n¹ ufnoci¹ w Jego dobroæ i wiernoæ a tak¿e zdawaæ sobie sprawê, ¿e zgodnie z Jego obietnic¹,
ostatecznie wszystko bêdzie wspó³dzia³a³o dla naszego dobra,
poniewa¿ jestemy Jego ludem.
***
Poza mi³oci¹ nic bardziej nie podoba siê Bogu jak wiara. Dlatego
Ojciec jest zadowolony z tych, którzy rozwijaj¹ zaufanie do Jego charakteru. Niezadowolony jest z tych, którzy nie ufaj¹ Jego charakterowi, sprzeciwiaj¹c siê przez to Jego m¹droci, sprawiedliwoci, mi³oci
i mocy. Nie podobaj¹ siê oni Jemu, dlatego nie mog¹ byæ przyjêci przez
Niego, poniewa¿ bez wiary nie mo¿na podobaæ siê Bogu. Miejmy
wiêc wiarê w Boga.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 11; Dz.Ap. 14:15; Rzym. 4:11, 12, 16, 18, 19;
1 Tes. 1:9; 1 Tym. 4:10; 1 Jana 5:4; Jan 3:1518, 36; 1 Moj¿. 15:1; Mat.
5:12; 6:1, 2, 5, 16; 10:41, 42; 6:33; Jer. 29:13; 2 Piotra 1:5, 10; 3:14.
Pieni: 174, 198, 125, 21, 58, 32, 92.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia maj¹ce zwi¹zek z myl¹ tego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jakie przynios³y rezultaty?

26 KWIETNIA
Ktobykolwiek wszed³ do odpocznienia jego, i on tak¿e
odpocz¹³ od spraw swoich, jako i Bóg od swoich
¯yd. 4:10
Prawo mi³oci, zamiast domagaæ siê przestrzegania jednego
z siedmiu dni tygodnia, w istocie kontroluje i reguluje nasz ca³y czas.
Siedem dni w tygodniu mamy mi³owaæ Pana, naszego Boga, z ca³ego serca, umys³u, duszy i si³y; siedem dni w tygodniu mamy te¿ mi³owaæ naszego bliniego jak siebie samego i siedem dni w tygodniu
mamy odpoczywaæ. Odpoczywaæ od swoich zajêæ, odpoczywaæ przez
wiarê w dokoñczone dzie³o Chrystusa, odpoczywaæ w mi³oci Bo¿ej i odpoczywaæ w pokoju Bo¿ym, który przechodzi wszelkie zrozumienie, panuj¹c ci¹gle w naszych sercach.
***
Wejcie do odpocznienia oznacza przyjêcie przez nas dokoñczonego
dzie³a Chrystusa jako naszego usprawiedliwienia przed Bogiem, oznacza
tak¿e trwanie w doskona³ej pewnoci wyp³ywaj¹cej ze wiadomoci korzystania ze wszystkich b³ogos³awieñstw Tysi¹cletnich. Ktokolwiek posiada tê wiarê, zamiast usi³owañ ustanawiania w³asnej sprawiedliwoci, ma
pokój w znaczeniu korzystania z Chrystusowej sprawiedliwoci. Tak wiêc
wiara usprawiedliwiaj¹ca daje odpoczynek w usprawiedliwieniu. Ponadto
ma odpoczynek w powiêceniu, w rezygnowaniu z ¿ycia dla siebie i wiata, w spogl¹daniu w przysz³oæ z pewnoci¹ doskonale zabezpieczon¹ pomylnym wynikiem Boskiego Planu, posiadaj¹c ten sam rodzaj pokoju,
którym cieszy siê Bóg.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 3:74:11; Ijob 22:21, 26; 34:29; Ps. 4:9; 17:15; 25:12;
29:11; 37:4, 11, 37; 119:165; 125:1, 5; Przyp. 3:17, 24; Izaj. 26:3, 12; 28:12;
53:5; 54:10, 13; 57:2, 19; Jan 14:27; 16:33; Dz.Ap. 10:36; Rzym. 5:1; 8:6;
14:17; 15:13; Gal. 5:22; Efez. 2:1417; Filip. 4:7, 9; Kol. 3:15; 2 Tes. 3:16.
Pieni: 251, 97, 115, 179, 244, 305, 307.
Pytania: Jakie by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane z myl¹
niniejszego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? W czym okaza³ siê wynik?

27 KWIETNIA
Tego tedy b¹dcie o sobie rozumienia, które by³o
i w Chrystusie Jezusie
Filip. 2:5
Jedynym warunkiem sprawiedliwych wysi³ków jest w istocie posiadanie ducha Chrystusowego, ducha, który pokornie
i wiernie poddaje siê woli Bo¿ej, tak jak ona jest wyra¿ona w Jego wielkim Planie Wieków, który te¿ powiêca wszelk¹ energiê
w pe³nieniu Jego woli z powodu rozumnej oceny celów, jakie
Bóg ma na uwadze. Je¿eli jestemy nape³nieni tym samym duchem, który by³ w Chrystusie Jezusie, to tak jak On bêdziemy
mieli pragnienie uwolnienia siê, o ile to jest mo¿liwe, od uwik³ania w sprawach ziemskich, a odzyskany czas oddaæ w Pañskiej s³u¿bie i w tym czasie ca³¹ energiê, zdolnoci i wysi³ki powiêciæ tej¿e s³u¿bie.
***
Rozumienie, które by³o w Chrystusie Jezusie usposobi³o Go do
pozbycia siê Swej przedludzkiej natury i do samoofiary, nawet a¿ do
haniebnej mierci na krzy¿u, a w ten sposób móg³ s³awiæ Boga. Takie
usposobienie z pewnoci¹ jest odpowiedni¹ postaw¹ ka¿dego, kto mi³uje Boga w najwy¿szym stopniu. Jak najwy¿sza mi³oæ do siebie prowadzi do samowywy¿szenia, tak najwy¿sza mi³oæ do Boga prowadzi
do samoponi¿enia, a¿eby Bóg móg³ byæ wywy¿szony. I tak jak wiernie
kto uni¿a siê pod mocn¹ rêk¹ Boga, tak prawdziwie Pan go wywy¿szy
we w³aciwym czasie.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 53; Mat. 11:29; 20:26, 27; 23:12; Jan 13:14,
15; Rzym. 15:3; 2 Kor. 8:9; Filip. 2:7, 8; 1 Piotra 2:21; Filip. 3:79;
¯yd. 13:13; Przyp. 3:34; 15:33; 25:6, 7; Izaj. 57:15; 66:2; Jer. 45:5;
£uk. 22:2427; Jak. 4:6, 10; 1 Piotra 5:3, 5, 6.
Pieni: 322, 167, 168, 144, 4, 134, 229.
Pytania: Czy w tym tygodniu uni¿a³em siê dla sprawy Pañskiej? Jak?
W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

28 KWIETNIA
Ale siê te¿ chlubimy z ucisków, wiedz¹c, i¿ ucisk
cierpliwoæ sprawuje, a cierpliwoæ dowiadczenie,
a dowiadczenie nadziejê; a nadzieja nie pohañbia,
przeto, i¿ mi³oæ Bo¿a rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha wiêtego, który nam jest dany
Rzym. 5:35
Musimy mieæ cierpliwoæ, lecz osi¹gn¹æ j¹ mo¿na tylko
w próbach. Musimy mieæ wiarê, lecz tê mo¿na rozwin¹æ tylko
przez znajdowanie siê w potrzebach. Musimy zdobyæ dowiadczenie konieczne do naszej przysz³ej pracy, a to mo¿na osi¹gn¹æ tylko w takich prze¿yciach, które pozwol¹ nam odczuwaæ
s³aboci, trudnoci i próby tych wokó³ nas, którym bêdziemy
s³u¿yæ, dla których bêdziemy przedstawicielami w Królestwie
Bo¿ym. Tak wiêc obecne dowiadczenia ucz¹ nas, jak odpieraæ
z³o dobrem a nie z³em.
***
Nie nale¿y siê chlubiæ samymi utrapieniami, ale mo¿emy siê
z nich chlubiæ, kiedy one wyrabiaj¹ w nas cierpliwoæ, gdy¿ taka wytrwa³oæ w wiadczeniu dobra jest nagradzana Boskim uznaniem, które,
gdy siê je zdobêdzie, nape³nia nasze serca nadziej¹ ostatecznego zwyciêstwa. Ta nadzieja nie jest daremna, poniewa¿ Bóg ma przyjemnoæ
w obdarzaniu zwyciêstwem tych, których serca s¹ nape³nione Jego
mi³oci¹  mi³oci¹, która jest wybornym owocem Ducha wiêtego
udzielanego nam przez Boga w Chrystusie Jezusie.
Równoleg³e cytaty: Mat. 5:11; 1 Piotra 3:1214; 2 Kor. 4:1618; ¯yd.
12:513; Jak. 1:24, 12; Filip. 1:20; 2 Tym. 1:12; 2 Kor. 1:22; Gal.
4:6; Efez. 1:13, 14.
Pieni: 300, 305, 263, 92, 201, 166, 90.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia maj¹ce zwi¹zek z tym tekstem? Jak je przyj¹³em? Czego one we mnie dokona³y?

29 KWIETNIA
Bêdzie miê wzywa³, a wys³ucham go; Ja z nim bêdê
w utrapieniu, wyrwê go, i uwielbiê go
Ps. 91:15
Zawsze mamy b³ogos³awiony przywilej odnoszenia swoich
smutków i strapieñ do Pana,
Bo On wie,
Jak usun¹æ gorycz z ¿ycia niedoli.

On to czyni dowiadczaj¹c nas, przez pokazywanie nam pró¿noci wszystkich ziemskich spraw i ich absolutnej niemo¿noci zadowolenia pragnieñ duszy czy pocieszenia zranionego ducha. Podczas takich dowiadczeñ nasuwa siê myl, ¿e chocia¿ one s¹ dokuczliwe, to jednak nied³ugo siê skoñcz¹ i jeli im pozwolimy, to
rozwin¹ w nas spokojne owoce sprawiedliwoci oraz silne i szlachetne charaktery, wyæwiczone do utrzymywania zupe³nej samokonotroli i potrzebne do rozwa¿nego rozmylania i cierpliwego znoszenia utrapieñ oraz praktykowania mi³uj¹cej lojalnoci, wiernoci i ufnoci wzglêdem Boga.
***
Przywilejem chrzecijan jest modlenie siê do Boga za porednictwem
Chrystusa, a¿eby przez modlitwê mieæ przystêp do Boga w ka¿dym czasie.
Takim chrzecijañskim jednostkom jest udzielone zapewnienie ³askawej
odpowiedzi. Bóg jest z nimi przez Sw¹ sympatiê, mi³oæ i pomoc we wszystkich ich utrapieniach. Pewnym jest uwolnienie ich przez Niego od wszelkich k³opotów, kiedy te osi¹gn¹ zamierzony cel. Poród trudów On jest ich
podpor¹ i dla nich zachowa³ najwy¿sze zaszczyty, mo¿liwe do osi¹gniêcia
w Jego chwalebnym Królestwie.
Równoleg³e cytaty: Ijob. 14:14, 15; Ps. 27:8; 50:15; 145:18; Mat. 6:6; 7:7,
8; Jan 16:2326; Dan. 12:13; Ps. 21:3, 5; 107:6, 7; 2 Tym. 4:8, 18; Obj.
2:7, 10, 17, 26, 27; 3:4, 5, 12, 21.
Pieni: 19, 35, 41, 72, 120, 204, 310.
Pytania: Jakie mia³em dowiadczenia w tym tygodniu zwi¹zane z myl¹
powy¿szego tekstu? Jak zapewnienia tego tekstu wp³ynê³y na mnie?

30 KWIETNIA
Wy jestecie rodzajem wybranym, królewskiem
kap³añstwem, narodem wiêtym, ludem nabytym, abycie
opowiadali cnoty tego, który was powo³a³ z ciemnoci ku
dziwnej swojej wiat³oci
1 Piotra 2:9
Prawdziwym celem powo³ania nas do wiat³oci jest to, bymy
pozwolili jej wieciæ. Jeli nie pozwolimy jej wieciæ, oka¿emy, ¿e
nie jestemy jej godni, a wówczas ten skarb zostanie nam zabrany
i pozostaniemy w ciemnoci. Je¿eli naprawdê otrzymalimy to wiat³o i powiêcilimy siê zupe³nie Bogu, to zapytajmy ka¿dy samego
siebie: Co uczyni³em, aby opowiadaæ cnoty Tego, który mnie powo³a³ z ciemnoci? Czy uda³em siê z t¹ wieci¹ do mych blinich bliskich i dalekich? Czy prawdziwie mogê twierdziæ, ¿e:
Dla Jezusa, dla Jezusa
Co mnie kupi³ mierci¹ Sw¹;
Wszystkie myli, s³owa, czyny,
Moje dni i me godziny.

***
Lud Bo¿y po to zosta³ wybrany sporód rodzaju ludzkiego, aby móc
uczestniczyæ w Jego Królestwie, byæ ludem od³¹czonym od innych i powiêconym Panu, wy³¹czn¹ w³asnoci¹ Pana. Do takiego przeznaczenia,
do takiego wielkiego przywileju jest on wezwany, aby móg³ przynieæ Bogu
zaszczyt przez proklamowanie s³owami i czynami Jego m¹droci, sprawiedliwoci, mi³oci i mocy. To jest naszym powo³aniem, przedstawiajmy tedy
Jego przymioty innym przez nasze nauki i przyk³ad.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 19:5, 6; 5 Moj¿. 7:6; 10:15; Dan. 7:18, 22, 27;
Izaj. 61:6; 66:21; Zach. 6:12, 13; 1 Piotra 1:2; 2:5; Efez. 1:4, 5; Mat. 5:16; Jan
15:8; Tyt. 2:14; Dz.Ap. 20:28; Rzym. 8:2325; Obj. 1:6; 5:10; 20:6; Jan 17:9.
Pieni: 225, 41, 322, 153, 216, 310, 6.
Pytania: Jak ten tekst wp³yn¹³ na mnie w tym tygodniu? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

1 MAJA
Syn cz³owieczy nie przyszed³, aby mu s³u¿ono,
ale aby s³u¿y³
Mat. 20:28
Je¿eli jestemy powiêceni Panu, to ka¿da ofiara z naszych
s³usznych praw i korzyci na rzecz nas samych jako chrzecijan, na rzecz ma³¿onka lub dzieci, ojca lub matki, blinich lub
przyjació³ czy braci w Chrystusie jest traktowana przez Pana
jako z³o¿ona Jemu. Tymczasem, gdyby te same us³ugi by³y wiadczone z innych pobudek, przez kogo nie usprawiedliwionego
i nie powiêconego Panu lub wiadczone na korzyæ pewnych
jednostek, a nie jako ofiara Panu, to nie by³yby policzone nam,
Jego naladowcom, jako ofiary.
***
Jak znakomite jest to, ¿e Syn Cz³owieczy, wybitny potomek
Adama, przyszed³ nie po to, by Mu s³u¿ono, ale aby s³u¿y³. Przewy¿szy³ On przez to cz³owieka Adama, gdy¿ ten ostatni s³u¿¹c sobie zniszczy³ nadzieje ca³ej ludzkoci, podczas gdy Jezus s³u¿¹c
drugim dokona³ jej zbawienia. Przewy¿szy³ On pierwszego Adama o tyle, o ile bezinteresownoæ jest wy¿sz¹ od samolubstwa i jest
On dla nas przyk³adem, którego naladowanie uczyni nas zdatnymi do Królestwa.
Równoleg³e cytaty: 2 Kor. 8:9; Mat. 1:21; 4:23; 5:17; 9:13; 15:24;
18:1114; 20:2527; Mar. 1:38; £uk. 1:78; 4:18; 22:27; Jan 4:34; 10:10;
13:417; 18:37; Dz.Ap. 10:38; Gal. 5:13; ¯yd. 2:9, 14, 15, 18.
Pieni: 275, 15, 28, 132, 212, 325, 326.
Pytania: Czym by³ ten tekst dla mnie w tym tygodniu? Jak go stosowa³em w ¿yciu? Dlaczego? Jaki by³ rezultat?

2 MAJA
Wszyscy, którzy chc¹ pobo¿nie ¿yæ w Chrystusie Jezusie,
przeladowani bêd¹
2 Tym. 3:12
Opozycji nale¿y siê spodziewaæ i bez w¹tpienia bêdzie ona
trwa³a a¿ do ukoñczenia naszego biegu w mierci. Cierpliwe poddanie siê tej opozycji, to powiêcenie swoich w³asnych naturalnych upodobañ do przyjani i przyjemnoci doczesnego ¿ycia oraz
ponoszenie trudów, jak dobrzy ¿o³nierze dla sprawy Prawdy, trudów mog¹cych wyst¹piæ w ró¿nych formach w wysi³ku pe³nienia
przez nas woli Bo¿ej i dzia³alnoci w rozwijaniu spraw Jego Królestwa. Prawdziwe trwanie w s³u¿bie Pañskiej poci¹ga za sob¹,
po pierwsze, uwa¿ne i ci¹g³e studiowanie Boskiego Planu, po drugie, przyswajanie ducha tego planu i, po trzecie, entuzjastyczn¹
gorliwoæ w realizowaniu tego planu oraz aktywnoæ w s³u¿bie
tego planu w miarê posiadanych zdolnoci, niezale¿nie od ceny
lub ofiary jakiej mog³oby to wymagaæ.
***
¯yj¹cy w Chrystusie Jezusie, to powiêceni. Powiêcenie czyni
ich ofiarnikami na rzecz sprawiedliwoci w wiecie, w którym korzyci s¹ po stronie niesprawiedliwoci a straty po stronie sprawiedliwoci. Nie mog¹ oni inaczej postêpowaæ, jak znosiæ przeladowania od
tych, których samolubstwo jest przeciwne postêpowaniu powiêconych.
A zatem wszyscy wierni bêd¹ przeladowani.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 49:23; Ijob 12:4, 5; Ps. 11:2; 37:32; 38:21;
44:1619, 23; Przyp. 29:10, 27; Izaj. 29:20, 21; 51:12, 13; 59:15; Jer. 20:8;
Mat. 5:1012, 44; 10:1618, 2123, 28; 24:810; £uk. 6:22, 23; Jan 15:18,
19; 16:1, 2; Dz.Ap. 28:22; Rzym. 8:17, 3537; 1 Kor. 4:913.
Pieni: 304, 47, 114, 134, 302, 312, 322.
Pytania: Czy pobo¿ne ¿ycie w tym tygodniu sta³o siê dla mnie przyczyn¹ przeladowañ? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jak
je znios³em? Jakie by³y rezultaty?

3 MAJA
Doskona³ym nale¿y twardy pokarm, to jest tym, którzy
przez przyzwyczajenie maj¹ zmys³y wyæwiczone ku
rozeznaniu dobrego i z³ego
¯yd. 5:14
Ci, którzy maj¹c prawdziw¹ i szczer¹ wiarê w Boga chêtnie Go przyjmuj¹ przez Jego S³owo, powinni byæ ju¿ wczeniej
utwierdzeni w podstawowych zasadach doktryny. Wznoszona
przez nich budowa ze z³ota, srebra i drogich kamieni w wiêkszej czêci powinna byæ ju¿ wykonana, a praca z ni¹ zwi¹zana
stale postêpowaæ naprzód. Tacy, jeli s¹ lojalni i wierni Bogu,
s¹ zdolni rozró¿niæ miêdzy prawd¹ a b³êdem. Powinnimy bowiem wiedzieæ w co wierzymy i dlaczego w to wierzymy, a wtedy g³osiæ to mia³o i bezkompromisowo, bo jeliby tr¹ba niepewny g³os da³a, któ¿ siê do boju gotowaæ bêdzie?
***
Jak literalne dzieci nie maj¹ organów zdolnych do trawienia
twardego pokarmu, tak duchowe dzieci równie¿ nie maj¹ organów
zdolnych do przyswajania twardego duchowego pokarmu. Trzeba
byæ dobrze rozwiniêtym w Chrystusie, a¿eby w³aciwie przyswajaæ
najg³êbsze prawdy, a taki rozwój mo¿na osi¹gn¹æ jedynie przez sta³e æwiczenie umys³owych, moralnych i religijnych zdolnoci w duchowym zakresie. Jak fizyczne, tak duchowe miênie wzmacniaj¹
siê przez æwiczenie.
Równoleg³e cytaty: Jer. 15:16; Ezech. 3:3; Am. 8:1113; Rzym.
16:19; 1 Kor. 2:616; 13:11; 14:20; 1 Piotra 2:2; Ps. 119:99; 131:2;
Efez. 3:5; 4:1315; Kol. 3:16; 2 Tym. 3:1517; ¯yd. 6:1; 2 Piotra
3:1618; Jak. 1:1825.
Pieni: 296, 154, 49, 22, 311, 315, 332.
Pytania: Jak dowiadczenia tego tygodnia potwierdzi³y ten tekst?
Jakie dobro z tego wyp³ynê³o?

4 MAJA
Ja nie patrzê na to, na co patrzy cz³owiek, bo cz³owiek
patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce
1 Sam. 16:7
Jeli stracimy z oczu fakt, ¿e Bóg patrzy na nas, bêd¹c zainteresowany nasz¹ wol¹, i jeli mylimy o sobie i Boskiej ocenie
nas, maj¹c na uwadze nasze cia³o, to b¹dmy pewni, i¿ stopniowo popadniemy w ciemnoæ, zamieszanie i zniechêcenie. Z drugiej strony jednak nie zapominajmy, ¿e duch, czyli wola, jest traktowany jako ¿ywy z powodu swej sprawiedliwoci, gdy¿ on jest
w harmonii z Bogiem. Dlatego nigdy nie b¹dmy niedbali wzglêdem woli lub intencji rz¹dz¹cych naszym postêpowaniem w ¿yciu, lecz pamiêtajmy, ¿e ka¿de zaniedbanie bêdzie oznacza³o proporcjonaln¹ utratê duchowego ¿ycia. Pragnienie s³usznoci jest
dla nas zawsze mo¿liwe, dlatego, tylko absolutnie lojalna wola
mo¿e byæ przyjêta przez Boga w Chrystusie.
***
Kryterium s¹du objawia wiele z osoby pos³uguj¹cej siê nim. Powierzchownoæ i omylnoæ jako cechy charakteru przeciêtnego cz³owieka przejawiaj¹ siê w jego s¹dzeniu na podstawie zewnêtrznego wygl¹du. Charakter Jehowy jest objawiony przez Jego sposób s¹dzenia.
Zamiast oceniaæ na podstawie zewnêtrznych symptomów, On przenika
istotê rzeczy i kszta³tuje Swoj¹ ocenê opieraj¹c siê na tym, co rzeczywicie jest, a nie na tym co siê wydaje. Wszystkie rzeczy s¹ obna¿one
i otwarte przed Jego wszechwidz¹cym okiem. O ile to jest mo¿liwe s¹dmy nie w oparciu o pozory, lecz na podstawie rzeczywistoci.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 10:17; 2 Kron. 19:7; Ijob. 34:19; 37:24;
Mat. 22:16; Jan 7:24; Dz.Ap. 10:34, 35; Rzym. 2:16; 2 Kor. 10:7;
Gal. 2:6; Efez. 6:8, 9; Kol. 3:25; Jak. 2:16.
Pieni: 196, 198, 293, 47, 67, 74, 99.
Pytania: Czy w tym tygodniu s¹dzi³em w oparciu o pozory czy zgodnie z rzeczywistoci¹? Dlaczego? Jak? Z jakimi rezultatami?

5 MAJA
Jelibycie Duchem sprawy cia³a umartwili, ¿yæ bêdziecie
Rzym. 8:13
Warunki, na mocy których mo¿emy pozostawaæ w ³¹cznoci z Panem i posiadaæ nadziejê uczestniczenia w chwale zmartwychwstania, zosta³y definitywnie okrelone jako umartwianie spraw cia³a, ograniczanie cielesnych sk³onnoci, umiercanie ich, krzy¿owanie i zu¿ywanie ich w s³u¿bie dla Pana i Jego
sprawy. Takie umartwianie uczynków cia³a, tak¹ walkê ze s³abociami cia³a, gdzie indziej Aposto³ nazywa bojem, mówi¹c,
¿e cia³o walczy przeciwko duchowi i na odwrót, duch walczy
z cia³em, poniewa¿ stanowi¹ przeciwieñstwo i pozostan¹ przeciwnikami do koñca ¿ycia. Jeli jednak duch jest ochoczy i walczy jak mo¿e najlepiej ze s³abociami cia³a, to Pan policzy tak¹
walkê za zupe³ne zwyciêstwo przez zas³ugê Zbawiciela.
***
Przez ducha rozumie siê nowe serce, umys³ i wolê, przez cia³o
 ludzk¹ naturê. Przez uczynki cia³a rozumie siê samolubne, wiatowe, b³êdne i grzeszne sk³onnoci oraz ich wyra¿anie. Uczynki cia³a s¹ umartwiane dwoma sposobami, przez wypieranie ich przeciwnymi im dobrymi cechami oraz czynami oraz przez ograniczanie ich
dobrymi cechami i czynami, które nie stanowi¹ ich przeciwieñstw.
Kto tak postêpuje, osi¹gnie ¿ycie.
Równoleg³e cytaty: Gal. 4:6; 5:16, 17, 22, 25; 6:8; Efez. 3:16; Kol.
3:10; 1 Piotra 2:21; 3:4; Rzym. 6:623; 8:11; 1 Kor. 3:16; 6:19; Efez.
4:2232; Kol. 3:59; 5 Moj¿. 30:6; Ezech. 18:21; 33:15, 16; Zach.
4:6; Mat. 16:25; 19:12, 16, 21; £uk. 18:29, 30; Jan 12:25.
Pieni: 192, 90, 91, 130, 136, 145, 20.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z tym tekstem? Jaki z nich uczyni³em u¿ytek? Jakie by³y wyniki?

6 MAJA
Którzykolwiek Duchem Bo¿ym prowadzeni bywaj¹,
ci s¹ synami Bo¿ymi
Rzym. 8:14
Duch wiêc, jest tym przewodnikiem, dziêki któremu mo¿emy poznaæ swoje prawdziwe stanowisko i to nie tylko na pocz¹tku biegu, lecz tak¿e przy jego koñcu. Jeli jestemy prowadzeni Duchem Bo¿ym  jeli to jest ten kierunek, w którym
zd¹¿amy, jeli to jest tym, czego szukamy  to jestemy synami
Boga. Bóg uznaje i akceptuje wszystkich, którzy przychodz¹
do Niego przez Chrystusa, którzy pok³adaj¹ ufnoæ w zas³udze
Pana Jezusa i trwaj¹ w tej postawie serca.
***
Przez Ducha Bo¿ego w tym tekcie jest rozumiane usposobienie Bo¿e w Jego dzieciach. Usposobienie Bo¿e ³¹czy w sobie m¹droæ, sprawiedliwoæ, mi³oæ i moc w doskona³ej harmonii. Ci, których pobudki, myli, s³owa i czyny s¹ pobudzane i podtrzymywane
przez to usposobienie, s¹ pieczêtowani przez Boga jako nale¿¹cy do
Niego. Przez to maj¹ najsilniejsze, mo¿liwe, wiadectwo synostwa
Bo¿ego. Co za znakomita rodzina, której znakiem i pieczêci¹ jest
charakter Bo¿y!
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 33:13, 14; 4 Moj¿. 9:1523; 2 Kron. 5:13,
14; Ps. 5:9; 23:2, 3; 25:5, 9; 32:8; 143:10; Przyp. 8:20, 21; Izaj. 48:17;
Jan 16:13; 1 Kor. 3:16; 6:19; Gal. 4:6.
Pieni: 90, 1, 11, 279, 91, 334, 95.
Pytania: Czy mam wiadectwo Ducha, o którym mówi ten tekst?
Jak przejawia³o siê ono w tym tygodniu? Jakie by³y tego wyniki?

7 MAJA
Biada mnie, jelibym Ewangelii nie opowiada³
1 Kor. 9:16
Powinnimy byæ szybcy w przekazywaniu drugim najlepszych wiadomoci, jakie posiadamy. Sympatia do wzdychaj¹cego stworzenia w jego ró¿nych ¿yciowych próbach powinna
nas prowadziæ do Pañskich obietnic odnosz¹cych siê do zbli¿aj¹cego siê Królestwa i b³ogos³awieñstw, które wówczas bêd¹
dostêpne wszystkim rodzinom na ziemi. Kto w ten sposób nie
wiadczy codziennie, przy wszelkiej stosownej okazji, daje dowód braku wiedzy czy wiary w objawienie lub dowód samolubstwa, którego Pan nie mo¿e pochwaliæ. Trwanie w takim stanie ostatecznie pozbawi go udzia³u w Królestwie.
***
Przez Ewangeliê rozumie siê dobr¹ nowinê o zbawieniu dokonanym w Jezusie i przez Jezusa. Najwy¿szy przywilej jaki istotê
ludzk¹ mo¿e spotkaæ to udzielenie jej funkcji g³osiciela Ewangelii, a ci, którzy s¹ pe³ni ducha tej funkcji, lecz nie s¹ w stanie
spe³niæ swej misji, znajduj¹ siê w stanie godnym po¿a³owania.
Spe³nianie tej funkcji jest tak g³êboko zakorzenione w ich charakterach, ¿e pozbawienie ich tego przywileju unieszczêliwia ich
serca.
Równoleg³e cytaty: Ps. 40:9, 10; Kazn. 11:6; Mar. 8:38; 2 Tym. 1:8;
Jer. 1:17; 20:7, 9; 23:29; Am. 3:8; 7:15; Jan 18:37; Dz.Ap. 4:20; 9:6,
15; 26:1620; 1 Kor. 1:18; 15:58; 2:4; 15:2; Kol. 1:5, 6; 4:17; Rzym.
1:1416; 1 Tes. 1:5; 2 Tym. 4:2; ¯yd. 4:12.
Pieni: 70, 44, 116, 210, 260, 275, 309.
Pytania: Czy w tym tygodniu g³osi³em Ewangeliê? Jak to czyni³em?
Dlaczego? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y
rezultaty?

8 MAJA
A taæ jest obietnica, któr¹ on nam obieca³, to jest, ¿ywot
on wieczny
1 Jana 2:25
Wszyscy powinnimy zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e mamy
co do zrobienia w zakresie realizacji udzielonych nam chwalebnych obietnic Bo¿ych. Jeli chodzi o sprawy ¿ycia doczesnego, Bóg obieca³, ¿e chleba i wody nam nie zabraknie. Nie
znaczy to jednak, ¿e mamy zaniedbywaæ s³uszne sposobnoci
ich zdobywania. On nam tak¿e obieca³ udzia³ w przysz³ym Królestwie, ale do nas nale¿y uczynienie powo³ania i wyboru pewnym. Bóg jest zupe³nie zdolny i zawsze gotowy do spe³nienia
wszystkiego, co do Niego nale¿y w ka¿dej sprawie. Jednak On
dla naszej korzyci powo³uje nas, abymy okazali wiarê przez
uczynki, wykorzystuj¹c we wspó³pracy z Nim wszystkie rozs¹dne mo¿liwoci.
***
¯ycie wieczne nie jest naturaln¹, wrodzon¹ w³asnoci¹ cz³owieka, lecz darem Boga udzielonym tym, których charaktery s¹ w harmonii z Jego charakterem. Wobec wiernych ta obietnica jest pewna,
potwierdzona przysiêg¹ Jehowy. Jeli jestemy wierni, nasza wiara
mo¿e oczekiwaæ z niewzruszon¹ pewnoci¹ wype³niania przez Boga
Jego obietnic. Czy¿ taka obietnica nie powinna nas inspirowaæ do
lojalnoci wobec Boga?
Równoleg³e cytaty: Ps. 21:5; 133:3; Dan. 12:3; Mat. 19:29; £uk.
20:36; Jan 3:1417; 4:14; 5:24, 25, 29, 39; 6:27, 40, 47, 5058, 68;
10:10, 28; 12:50; 17:2, 3; Dz.Ap. 13:46, 48; Rzym. 2:7; 5:21; 6:22, 23;
1 Kor. 15:53, 54; 2 Kor. 5:1.
Pieni: 208, 5, 9, 15, 62, 246, 255.
Pytania: Jak ten tekst wp³yn¹³ na mnie w tym tygodniu? Dlaczego?
Z jakimi rezultatami?

9 MAJA
Przeto¿ jakocie przyjêli Pana Jezusa Chrystusa, tak
w nim chodcie, bêd¹c wkorzenieni i wybudowani na
nim, i utwierdzeni w wierze, jakocie siê nauczyli,
obfituj¹c w niej z dziêkowaniem
Kol. 2:6, 7
Powszechna opinia nauczycieli fa³szywej doktryny, którzy
myl¹, i¿ utwierdzenie w wierze nie jest ani potrzebne, ani wskazane, jest nastêpuj¹ca: byæ tak utwierdzonym znaczy byæ bigotem. Jest to prawda w wypadku osoby nieuczciwej w swoich d¹¿eniach do przyjmowania i nieustêpliwego podtrzymywania tego,
czego nigdy nie udowodni³a zdrow¹ logik¹ ani autorytetem Biblii. Ale nierozumnym bigotem nie jest ten, kto w szczerej wierze, w oparciu o autorytet Boga, przyjmuje Jego S³owo. Jedynie
ci, którzy tak postêpuj¹, s¹ utwierdzeni w Prawdzie. Ró¿nica miêdzy silnym i niezachwianym chrzecijaninem a bigotem polega
na tym, ¿e jeden jest utwierdzony w Prawdzie, podczas gdy drugi jest utwierdzony w b³êdzie.
***
Przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Pana rezygnuj¹c ze swojej woli
i przyjmuj¹c Jego wolê za w³asn¹. Tak powinno byæ zawsze. Jestemy
w Nim wkorzenieni, gdy tylko z Niego czerpiemy zaspokojenie naszych
potrzeb. Jestemy na Nim wybudowani, jeli budujemy charakter podobny Jego charakterowi. Jestemy utwierdzeni w wierze, zgodnie z Jego
S³owem, gdy niewzruszenie w nim pozostajemy. A obfitujemy w wierze
z dziêkowaniem, gdy z wdziêcznoci¹ w niej wzrastamy.
Równoleg³e cytaty: Jan 1:12; Filip. 1:27; 1 Tes. 4:1; Jud. 3, 20; Efez.
2:2022; 3:17; 4:1; Kol. 1:23; 3:17; Izaj. 61:3; 1 Kor. 3:9, 11; 1 Piotra
2:5; 2 Piotra 2:12; Dz.Ap. 20:32; 2 Kor. 1:21.
Pieni: 267, 6, 87, 113, 172, 37, 324.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, zwi¹zane
z tym tekstem? Jak one zosta³y przyjête przeze mnie? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Jaki by³ wynik?

10 MAJA
Pomaza³e olejkiem g³owê mojê, kubek mój
jest op³ywaj¹cy
Ps. 23:5
Przepe³niony kielich ma podwójne znaczenie. Jest to kielich radoci i kielich smutku, w obu przypadkach przepe³niony. Ktokolwiek chcia³by uczestniczyæ w radociach Pana, musi
tak¿e uczestniczyæ w Jego kielichu cierpieñ. Musimy cierpieæ
z Nim, jeli chcielibymy z Nim panowaæ. Obecne cierpienia
traktujemy jako niegodne porównania z t¹ chwa³¹, która w nas
bêdzie objawiona, st¹d jestemy w stanie radowaæ siê w utrapieniach, bo jak bêd¹ przelewaæ siê utrapienia, tak bêd¹ siê
przelewaæ radoci. Za Aposto³em mo¿emy powiedzieæ, radujmy siê, znowu mówiê radujmy siê!
***
G³owa Kocio³a, nasz Pan Jezus Chrystus, by³a pomazana Duchem wiêtym bez miary, a pomazanie to sp³ywa³o w dó³ po Ciele.
Dowiadczenia ustalone przez Boga dla tej klasy by³y przelewaj¹cym siê kielichem, obfituj¹cym w b³ogos³awieñstwa pochodz¹ce od
Pana, mierzone smutkiem i radoci¹. Lecz wysokoæ radoci by³a
wiêksza od g³êbiny smutku, a tego nale¿a³o siê spodziewaæ.
Równoleg³e cytaty: Ps. 45:8, 9; 92:11; Izaj. 61:13; Mat. 3:16; Dz.Ap.
10:38; Jan 14:16, 17, 26; 15:26; 16:7; 15:11; 16:2024, 33; 17:13;
Dz.Ap. 13:52; Rzym. 14:17; 15:13; 2 Kor. 12:10; ¯yd. 10:34; Jak. 1:2;
1 Piotra 4:13; 2 Kor. 1:8, 9; 4:712, 1618; 6:410; 11:2330; ¯yd.
12:69; 1 Piotra 5:9.
Pieni: 299, 96, 139, 90, 92, 222, 273.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z tym tekstem? Jak by³y przyjête? Co w nich pomaga³o, co przeszkadza³o? Jaki by³ skutek?

11 MAJA
Aleæ nas dla ciebie zabijaj¹ na ka¿dy dzieñ; poczytaj¹ nas
jako owce na rze zgotowane
Ps. 44:23
Nie powinnimy zapominaæ, ¿e mamy tylko jedn¹ ofiarê,
któr¹ dzieñ po dniu sk³adamy Panu, wykorzystuj¹c coraz lepiej
ka¿d¹ okazjê, gdy tylko siê nadarza, aby s³u¿yæ Jemu i tym, którzy s¹ Jego. Nie powinnimy te¿ zapominaæ, ¿e chocia¿ ta ofiara
sk³ada siê z licznych ma³ych ofiar, czasem zbyt ma³ych, by je
wymieniaæ lub zastanawiaæ siê nad nimi, to jednak wszystkie s¹
niezbêdne, a¿eby uzupe³niæ tê jedn¹ ofiarê, któr¹ z³o¿ylimy na
pocz¹tku wprowadzenia nas do Jego rodziny. Gdy oddalimy
nasz¹ wolê, oddalimy wszystko, a wszelkie powstrzymywanie
siê w jakiejkolwiek ma³ej sprawie ¿yciowej  wszelkie zaniechanie ofiarowania tego, co mylimy, ¿e podoba³oby siê Panu 
jest w znacznej mierze powstrzymywaniem siê od powiêcenia
Jemu tego, co zadeklarowalimy.
***
Wierni naladowcy Chrystusa byli przeladowani przez ca³y Wiek
Ewangelii z powodu lojalnoci wobec Osoby Pana, Jego Charakteru,
S³owa i sprawy. Nie ceniono ich ¿ycia, traktuj¹c je jak ¿ycie owcy. Bez
serca byli oni zabijani. Jednak¿e, jak Jehowa mia³ przyjemnoæ w ofiarniczej mierci Tego, który by³ zabity jako Baranek Bo¿y, tak ma On
przyjemnoæ w tej ofiarniczej mierci, któr¹ wierni ponosz¹ dla Jego
sprawy, gdy¿ Droga jest przed oczyma Pañskiemi mieræ wiêtych
Jego (Ps. 116:15).
Równoleg³e cytaty: Rzym. 8:35, 36; Mat. 5:1012, 44; 10:1618, 21,
22, 26, 28; 20:22, 23; 23:34, 35; £uk. 21:1219; Jan 15:18, 19; 16:1, 2;
1 Kor. 4:913; 15:3032; 2 Kor. 4:812; Jan 12:2326; 2 Tes. 1:4;
2 Tym. 2:912; ¯yd. 10:3234; 13:12, 13; 1 Piotra 3:1417.
Pieni: 146, 134, 150, 25, 93, 279, 326.
Pytania: Czy w tym tygodniu znosi³em przeladowania? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

12 MAJA
Te tedy obietnice maj¹c, najmilsi! oczyszczajcie samych
siebie od wszelakiej zmazy cia³a i ducha, wykonywaj¹c
powiêcenie w bojani Bo¿ej
2 Kor. 7:1
O, jak wielu prospektywnych dziedziców Królestwa spostrzega, ¿e ma nastêpuj¹ce skazy: z³oliwoæ, podstêpnoæ, ob³udê, nienawiæ i sk³onnoæ do obmowy! Bez obawy mo¿na powiedzieæ, ¿e
ka¿dy posiada, jeli nie wszystkie, to które z tych s³aboci cia³a
i musi z nimi walczyæ, szczególnie na pocz¹tku wejcia w chrzecijañskie powo³anie. Wszyscy powinni z wielk¹ troskliwoci¹
odsuwaæ te skazy od siebie! Ka¿dy powinien badaæ, nie tylko
wszystkie swoje dzia³ania ¿yciowe, myli i s³owa, lecz ponadto
ka¿d¹ pobudkê kryj¹c¹ siê za s³owami, mylami i czynami, aby
móg³ byæ lepiej oczyszczony z ziemskiego ska¿enia i coraz bardziej nadawaæ siê do przyjêcia przez Boga.
***
Przez zmazy cia³a rozumie siê wady zakorzenione w ciele i przez
cia³o wyra¿ane. Do nich nale¿¹: palenie tytoniu, picie alkoholu, u¿ywanie narkotyków, nieskromnoæ, ¿ar³ocznoæ, plugawoæ cielesna, itp.
Przez zmazy ducha rozumie siê wady zakorzenione w umyle i przez
umys³ wyra¿ane, takie jak gniew, nienawiæ, z³oliwoæ, z³e podejrzenia, ob³uda, chciwoæ, niewiara, rozpacz, pycha, itd. Obietnice, które
stanowi¹ Przymierze zwi¹zane przysiêg¹ s¹ Boskimi rodkami przeznaczonymi do oczyszczania nas z tych skaz cia³a i ducha. Najlepsz¹
metod¹ osi¹gniêcia tego oczyszczenia jest czeæ dla Boga, przez któr¹
uzupe³niamy swoje powiêcenie.
Równoleg³e cytaty: 2 Kor. 6:17, 18; 1 Moj¿. 22:1618; Ps. 51:12; Jan
15:3; 1 Jana 1:79; Gal. 5:1921; Efez. 4:1732; 5:26; Kol. 3:59; Rzym.
8:114; 12:2, 921; Gal. 5:2225; 6:710; Kol. 3:1017; 1 Tes. 5:1122.
Pieni: 130, 78, 196, 198, 1, 20, 125.
Pytania: Czy w tym tygodniu stara³em siê urzeczywistniaæ napomnienia tego tekstu? Jak? Z jakimi skutkami?

13 MAJA
Oto, pos³uszeñstwo lepsze jest ni¿eli ofiara, a s³uchaæ
lepiej jest, ni¿ ofiarowaæ t³ustoæ baranów
1 Sam. 15:22
Nasz Niebiañski Ojciec ¿yczy Sobie, abymy zwracali baczn¹ uwagê na Jego S³owo i nawet przez chwilê nie myleli, ¿e
mo¿emy je ulepszyæ lub ¿e czas i okolicznoci mog¹ zmieniæ
stosownoæ okazywania Mu przez nas pos³uszeñstwa. B¹dmy
pos³uszni Pañskiemu g³osowi i trzymajmy siê blisko Pana, nie
obawiaj¹c siê rezultatów, lecz wierz¹c, i¿ Ten, który nas strze¿e
nie drzemie ani nie pi i jest zbyt m¹dry, by b³¹dziæ a tak¿e zna
ka¿d¹ sytuacjê, która mo¿e zaistnieæ w naszym ¿yciu jako wynik naszego pos³uszeñstwa.
***
Rozumiemy, ¿e ofiara oznacza zaparcie siê naszych praw podczas k³adzenia na mieræ naszego cz³owieczeñstwa w s³u¿bie Bogu.
Jeli takie samozaparcie w wysi³kach s³u¿enia Bogu jest ofiarowane
wbrew Bo¿ej woli, to chocia¿ zu¿ywa nasz¹ ludzk¹ naturê, nie jest
przez Boga przyjête. Lepiej jest byæ pos³usznym bez samozaparcia,
ani¿eli zapieraæ siê siebie bêd¹c niepos³usznym. Najlepiej jednak
jest sk³adaæ ofiarê w pos³uszeñstwie.
Równoleg³e cytaty: 4 Moj¿. 14:24; 1 Sam. 12:22; 1 Kron. 28:9, 10,
20; Ps. 40:6; 51:16, 17; 69:30, 31; Przyp. 21:3; Kazn. 5:1; Ezech.
9:510; Oz. 6:6; Mich. 6:68; Mat. 9:13; Mar. 12:32, 33; Jan 12:26;
13:17; 14:15, 21; 1 Jana 2:36.
Pieni: 1, 114, 128, 150, 196, 208, 307.
Pytania: Czy w tym tygodniu powiêca³em siê wbrew Pañskiej woli,
czy w harmonii z ni¹? Czy powstrzymywa³em siê od ofiary? W jakich okolicznociach? Dlaczego? Jak?

14 MAJA
Szczerymi bêd¹c w mi³oci romy w onego we wszystkiem,
który jest g³ow¹, to jest w Chrystusa
Efez. 4:15
Co to znaczy rosn¹æ w ³asce? To znaczy cieszyæ siê ¿yczliwoci¹ Pana przez osobist¹ za¿y³oæ i duchow¹ spo³ecznoæ
z Nim. Niemo¿liwy jest taki wzrost w ³asce bez wzrostu w wiedzy, poniewa¿ celem takiej duchowej ³¹cznoci jest budowanie nas w doskonalszej wiedzy i za¿y³oci z Panem w celu wyrobienia w nas poczucia jednoci z Boskim Planem i dania nam
przywileju pomagania mu w realizowaniu tego Planu. Jeli
wiêc, mi³ujemy Boga i s³uchamy Go, jeli pragniemy rosn¹æ
w Jego ³asce, to Jego zapisane S³owo jest przedmiotem naszych codziennych medytacji i studiów. W taki sposób roniemy w wiedzy.
***
Misj¹ chrzecijanina jest proklamowanie S³owa Bo¿ego. Misja
ta powinna byæ wype³niana w oparciu o motywy bezinteresownej
mi³oci i przez ni¹ wyra¿ana. Temu, kto w taki sposób przedstawia
Prawdê, Chrystus, nasza G³owa, daje dowiadczenia, które go uzdolni¹ do wzrostu i rozwiniêcia siê w ka¿dej dobrej pracy a¿ do osi¹gniêcia stanowiska dziedzica w Królestwie.
Równoleg³e cytaty: Zach. 8:16; 2 Kor. 4:2; Efez. 4:25; Ps. 32:2; Jan
1:47; Rzym. 12:9; 1 Piotra 1:22; 2:2; 1 Jana 3:18; Efez. 2:21; 2 Piotra
3:18; Efez. 1:21, 22; 5:23; Kol. 1:18, 19; 2:19.
Pieni: 78, 4, 47, 74, 114, 128, 150.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z myl¹ tego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ rezultat?

15 MAJA
Choæby figowe drzewo nie zakwitnê³o i nie by³o urodzaju
na winnicach, choæby i owoc oliwy pochybi³, i role nie
przynios³y po¿ytku, i z owczarniby owce wybite by³y,
a nie by³oby byd³a w oborach; wszak¿e ja siê w Panu
weseliæ bêdê, rozradujê siê w Bogu zbawienia mego
Abak. 3:17, 18
Rozumiemy, ¿e Bóg zezwoli³ na z³o w wiecie, a¿eby wiat
móg³ siê nauczyæ lekcji z pewnych gorzkich dowiadczeñ, stanowi¹cych naturalne kary za czynienie z³a. Rozumiemy te¿ pos³ugê
z³a w odniesieniu do wiêtych  w próbowaniu, oczyszczaniu
i udoskonalaniu ich; przygotowuj¹c¹ wiêtych do odziedziczenia wspania³ych rzeczy, które Bóg ma zarezerwowane dla wiernych i dowodz¹c¹, i¿ s¹ ich godni jako zwyciêzcy.
***
Bóg w Swej opatrznoci dozwoli³, by cielesny oraz duchowy
Izrael znalaz³ siê w niewoli literalnego i symbolicznego Babilonu,
gdzie zazwyczaj by³o ma³o sposobnoci do rozwiniêcia owocnej pracy
wywieraj¹cej wp³yw na rodzaj ludzki. A jednak Pañska ³aska uzdolni³a wiernych w symbolicznym Babilonie do radowania siê w Bogu
i w Chrystusie z powodu Ich cudownych dzie³ zbawienia. Lud Bo¿y
przy koñcu Wieku napotka³ pewne niepomylne i nieowocne dowiadczenia, lecz nadal cieszy³ siê wród nich specjaln¹ ³ask¹ Pana,
jak proroczo obieca³ to powy¿szy tekst.
Równoleg³e cytaty: Jan 15:21; 16:20, 33; Dz.Ap. 14:22; 20:23, 24;
Rzym. 8:18; 2 Kor. 4:17, 18; Ps. 103:9; 126:5, 6; Izaj. 54:7, 8; 61:2,
3; Filip. 4:4; 1 Tes. 5:16; 1 Piotra 1:6; 4:13, 14; 5:10.
Pieni: 63, 67, 99, 110, 293, 328, 331.
Pytania: Czy w tym tygodniu radowa³em siê w utrapieniach? Co mi
w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? W czym uwidoczni³ siê rezultat?

16 MAJA
Nazw¹ ciê imieniem nowem
bêdziesz koron¹ ozdobn¹
w rêce Pañskiej, i koron¹ królestwa w rêce Boga twego
Izaj. 62:2, 3
Nie zapominajmy nigdy, ¿e jestemy ludem nabytym,
od³¹czonym od ogó³u nominalnych chrzecijan i od wiata,
maj¹cym wy¿sze nadzieje, cele, ambicje, ludem uprzywilejowanym przenikliwszym wnikaniem w g³êbokie sprawy Boga,
powo³anym z poprzedniej ciemnoci do Jego zdumiewaj¹cej
wiat³oci. A jeli jestemy tak oddzieleni od wiata i chrzecijan, którzy w wiêkszoci uczestnicz¹ w duchu wiatowym, to
có¿ w tym dziwnego, ¿e nie jestemy w harmonii z nimi, ¿e ignoruj¹ nas nawet i sprzeciwiaj¹ siê nam.
***
S³owo imiê jest u¿yte w pimie wiêtym w znaczeniu nazwy,
natury, charakteru, czci, urzêdu i dzie³. Klasie Chrystusowej by³o
obiecane nowe imiê, szczególnie w znaczeniu nowej natury i urzêdu, a jako taka w rêkach Pañskich mia³a siê staæ wspania³¹ koron¹
z wieloma promieniej¹cymi klejnotami, odbijaj¹cymi wspania³oæ
Boskiej Prawdy, charakteru i dzie³a w celu b³ogos³awienia ca³ej
ludzkiej rodziny.
Równoleg³e cytaty: Ps. 122:6; 102:1417; Izaj. 60:13; Obj. 2:17;
21:2, 9, 10, 17, 23, 24; Ezech. 48:35; Jer. 11:16; 33:16; ¯yd. 12:22;
Gal. 4:26; Przyp. 12:4; Ps. 132:18; Pieñ 3:11; Obj. 19:12; 1 Tes.
2:19.
Pieni: 310, 8, 72, 152, 201, 204, 314.
Pytania: Jak nasza nadzieja oddzia³ywa³a na mnie w tym tygodniu?
W jakich dowiadczeniach? Co w nich pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y ich wyniki?

17 MAJA
Wy³¹czaæ was bêd¹ z bónic; owszem przyjdzie godzina, ¿e
wszelki, który was zabije, bêdzie mniema³, ¿e Bogu pos³ugê czyni
Jan 16:2
Dzisiejsze przeladowania s¹ bardziej wyrafinowane ani¿eli jakiekolwiek w poprzednich okresach. wiêci dnia dzisiejszego nie s¹
kamienowani literalnymi kamieniami i nie strzela siê do nich literalnymi strza³ami ani nie cina siê im literalnie g³ów, lecz nadal jest prawd¹, ¿e li wypuszczaj¹ na wiernych strza³y s³ów jadowitych. Wielu
te¿ z powodu wiernoci jest gromionych, obmawianych i odtr¹canych
od towarzystwa  pocinanych dla wiadectwa Jezusowego. Niech
wszyscy tacy gorliwie wspó³zawodnicz¹ ze Szczepanem, pierwszym
chrzecijañskim mêczennikiem. Niech wydaj¹ wiadectwo z twarzami promieniej¹cymi jak jego twarz. Niech ich oczy wiary dostrzegaj¹
Jezusa po prawicy Majestatu na wysokociach jako ich Adwokata i Wybawiciela. Niech ich s³owa bêd¹ umiarkowane jak s³owa Szczepana
i niech to, co napisano o nim odnosi siê równie¿ do nich, ¿e by³ pe³en
wiary i mocy i pe³en Ducha wiêtego.
***
Wszyscy wierni nara¿ali siê na nieprzyjemnoci i konsekwencje pozbawienia ich towarzystwa nominalnego ludu Bo¿ego. Wierni ludzie Bo¿y
nie zrozumiani w swej pracy, nauce, charakterze i nadziei przez jednostki
nie bêd¹ce w harmonii z Boskim Planem byli przez nie traktowani jako
wrogowie Boga, Jego Planu, Jego Kocio³a i czêsto jednostki te myla³y,
¿e s³u¿¹ Bogu zabijaj¹c tych, którzy rzeczywicie byli Jego dzieæmi.
Równoleg³e cytaty: Jan 9:22, 34; 12:42; 16:3; Dz.Ap. 8:1; 9:1; Jan 15:18
21; Rzym. 10:2; 1 Kor. 2:8; 1 Tym. 1:13; Ps. 11:2; 38:21; 44:23; 56:6;
94:5; Przyp. 29:10; Mat. 5:1012, 44; 10:1618, 2123, 28; 23:34; 24:8
10; Mar. 13:913; £uk. 6:22, 23; 21:1219; Dz.Ap. 5:29, 4042; Rzym.
8:17, 3537; 1 Kor. 4:913.
Pieni: 272, 56, 57, 216, 313, 300, 335.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em przeladowany? Jak? Dlaczego?
Z jakimi wynikami?

18 MAJA
Wnijdziemy do odpocznienia, którzymy uwierzyli
¯yd. 4:3
Nasz odpoczynek w Panu jest kompletny w takiej mierze,
w jakiej Mu ufamy. Ten, kto w pe³ni wierzy, w pe³ni te¿ odpoczywa, a ten, kto czêciowo wierzy, czêciowo odpoczywa. Idealnym stanem duchowego Izraelity jest osi¹gniêcie przez niego
doskona³ego odpoczynku, doskona³e zachowanie sabatu w jego obecnych dowiadczeniach oraz oczekiwanie i staranie siê
o inny, doskonalszy odpoczynek  rzeczywisty odpoczynek
w udoskonalonym stanie  odpoczynek, który pozostaje ludowi Bo¿emu. Starajmy¿ siê tedy, abymy weszli do onego odpocznienia [sabatu], ¿eby kto nie wpad³ w ten¿e przyk³ad niedowiarstwa [cielesnego Izraela] ¯yd. 4:911.
***
Cotygodniowy sabat ¯ydów ze swym odpoczynkiem od pracy
i praktykami religijnymi, trafnie symbolizuje Tysi¹cletni Sabat z jego odpoczynkiem od przekleñstwa i s³u¿b¹ na rzecz Boga. Usprawiedliwienie z wiary przypisuje nam Tysi¹cletni odpoczynek w doskona³oci i umo¿liwia nam posiadanie odpocznienia przez wiarê
w dokoñczone dzie³o Chrystusa. W swym powiêceniu powa¿nie pracujmy a¿ do mierci, abymy byli gotowi do odpoczynku, jaki pozostaje ludowi Bo¿emu w chwalebnym Królestwie Boga.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 26:3; ¯yd. 4:311; 3:14, 18; Mat. 11:2830;
Jan 14:27; 16:33; 20:19; Dz.Ap. 10:36; Rzym. 2:10; 5:1; 14:17; 15:13,
33; Efez. 2:1417; Filip. 4:7, 9; Kol. 1:20; 3:15; 2 Tes. 3:16.
Pieni: 244, 48, 97, 107, 176, 179, 305.
Pytania: Czy w tym tygodniu cieszy³em siê odpoczynkiem wiary?
Jak? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jaki by³ wynik?

19 MAJA
A tak powinnimy znosiæ, my, którzymy mocni,
md³oci s³abych, a nie podobaæ siê samym sobie
Rzym. 15:1
Od zasad nie nale¿y odstêpowaæ pod ¿adnym pozorem,
lecz na swobody i prawa osobiste mo¿emy czêsto nie zwracaæ uwagi ze wzglêdu na dobro drugich i dla Boskiej przyjemnoci. Aposto³ Pawe³ by³ gotów broniæ zasad za wszelk¹
cenê (Gal. 2:5, 11), lecz w rezygnacji ze swych doczesnych
praw i przywilejów oraz wolnoci dla sprawy Chrystusa i Kocio³a jest on bez w¹tpienia nastêpnym po naszym Panu Jezusie znakomitym przyk³adem dla ca³ego Kocio³a.
***
Ci, którzy s¹ s³abi, k³ad¹ mniej lub wiêcej ze swoich brzemion na drugich, a ci, którzy s¹ mocni, mog¹ przynosiæ ulgê
s³abym w zwi¹zku z ich zbyt wielkim obci¹¿eniem, nawet gdyby to nie by³o przyjemne ich ludzkiej naturze. Takie jest prawo
Chrystusowe dla nas, gdy¿ tak jak On nie pob³a¿a³ sobie, lecz
znosi³ s³aboci drugich, tak i my powinnimy znosiæ s³aboci
naszych braci.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 14; 15:27; 1 Kor. 8:713; 9:427;
Gal. 2:20; 6:1; Mat. 16:2426; 1 Tes. 5:10; 1 Piotra 4:2;
2 Kor. 5:15.
Pieni: 191, 44, 134, 192, 198, 277, 279.
Pytania: Czy w tym tygodniu pomaga³em s³abym? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

20 MAJA
Lud w³asny, gorliwie naladuj¹cy dobrych uczynków
Tyt. 2:14
Lud w³asny  lud nie wyró¿niaj¹cy siê ani pod wzglêdem ubioru, zwyczajów, jêzyka, ani nierozs¹dnych, bezsensownych form i nawyków, lecz szczególny w od³¹czeniu siê od wiata i ducha tego wiata. Lud ten ma Ducha Chrystusowego  ducha zupe³nego powiêcenia siê Panu, jest od³¹czony od wiata
i jego samolubnych d¹¿eñ. Jest osobliwy w swym lgniêciu do
S³owa Pañskiego jako jego jedynego prawa. Jest osobliwy w tym,
¿e odrzuca m¹droæ wieck¹, kiedy ta ostatnia jest w sprzecznoci z Boskim objawieniem. Jest osobliwy w tym, ¿e bêd¹c na tym
wiecie, nie jest z tego wiata. Jest osobliwy w tym, ¿e ma zdecydowan¹ wiarê i postêpuje gorliwie w harmonii z ni¹. Jest osobliwy w tym, ¿e w samoofierze nie uznaje innej woli, prócz woli
swego Króla. Jest tak¿e osobliwy w tym, ¿e zna Prawdê i mo¿e
uzasadniæ tê nadziejê, któr¹ posiada, podczas gdy drudzy jedynie spekuluj¹, dziwi¹ siê i w¹tpi¹.
***
Osobliwoæ ludu Bo¿ego polega na jego od³¹czeniu siê od samolubstwa, wiatowoci, grzesznoci i b³êdnoci a powiêceniu siê Panu i s³u¿bie dla Niego. Lud Bo¿y jest w³asnoci¹ Pana w tym znaczeniu, ¿e jest
przez Niego za tak¹ uznany, bêd¹c oddanym Mu i gotowym do s³u¿enia
w krzewieniu Prawdy i sprawiedliwoci. Jako taki jest entuzjastycznie aktywny w prawym postêpowaniu, w s³u¿eniu w dobrem wszystkim ludziom
a szczególnie domownikom wiary, o ile maj¹ ku temu sposobnoæ.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 7:6; 14:2; 26:18; Ps. 69:10; 1 Piotra 2:9;
Efez. 2:10; Tyt. 3:8; Gal. 6:710; 1 Kor. 15:58; 2 Tes. 3:13; 1 Tes. 5:15;
1 Tym. 6:18; ¯yd. 13:16.
Pieni: 275, 267, 20, 200, 78, 125, 116.
Pytania: Czy w tym tygodniu naladowa³em dobrych uczynków?
W jakich okolicznociach? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

21 MAJA
Wszystko pismo od Boga jest natchnione, i po¿yteczne ku
nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku æwiczeniu, które
jest w sprawiedliwoci; aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y,
ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyæwiczony
2 Tym. 3:16, 17
Dobrze by³oby gdybymy pamiêtali, ¿e wszystkie ³aski
Ducha, ca³y postêp w zdobywaniu wiedzy dotycz¹cej spraw
Boskich, które ju¿ osi¹gnêlimy jako pomoc w zbli¿eniu siê do
Boga i wiêtoci, zdobylimy dziêki Pismu wiêtemu Starego
Testamentu i s³owom naszego Pana oraz Jego natchnionych
Aposto³ów. Zbytecznym by³oby wiêc udawanie siê do innych
przewodów po prawdziw¹ m¹droæ, która mia³aby przygotowaæ
nas do obiecanego zbawienia.
***
Pismo wiête jest natchnione przez Boga i dlatego dostarcza
cz³owiekowi Bo¿emu pe³niê Boskich myli w zakresie tego, w co
ma wierzyæ jako prawdê, a co odrzucaæ jako b³¹d, z czego oczyciæ
swój charakter i co czyniæ, by go rozwin¹æ. Przeto, poddaj¹c swoje
serce i umys³ jego wp³ywowi, cz³owiek Bo¿y oczyszcza siê z grzechu, b³êdu, samolubstwa oraz wiatowoci i w takim stopniu jego
rozwój w ka¿dym dobrym s³owie i zalecie staje siê pe³ny, dziêki czemu jest zupe³nie przygotowany do wszelkiej sprawy dobrej.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 6:6, 7; 2 Sam. 23:2; £uk. 1:70; Mat. 22:43;
26:54, 56; Jan 5:39; 10:35; Mar. 12: 24; 2 Piotra 1:1921; Dz.Ap. 20:20,
27; Rzym. 3:2; 15:4; Ps. 19:812; 119:9, 11, 97104; 1 Tym. 6:11; 2 Tym.
2:21, 25; 4:2; ¯yd. 3:7; 4:12; 10:24; 2 Kor. 9:8; Efez. 2:10; Tyt. 2:14.
Pieni: 22, 49, 79, 154, 296, 311, 315.
Pytania: Jak stosowa³em ten tekst w tym tygodniu? Dlaczego? Co
mi w tym przeszkadza³o, a co pomaga³o? Jaki by³ wynik?

22 MAJA
Albowiem nie da³ nam Bóg Ducha bojani, ale mocy
i mi³oci i zdrowego zmys³u
2 Tym. 1:7
Duch Pañski udzielany Jego ludowi nie jest duchem bojani, lecz przeciwnie, duchem mocy, energii i gorliwoci pobudzonej przez mi³oæ  pe³nym oddania przywi¹zaniem do Boga oraz
pragnieniem podobania siê i s³u¿enia Jemu. Jest on gor¹cym przywi¹zaniem do Prawdy i ludu Bo¿ego oraz pragnieniem budowania go w wiêtych rzeczach i wiadczenia dobra wszystkim ludziom, o ile nadarza siê ku temu sposobnoæ. Jest duchem zdrowego zmys³u, rozumu, który jest obwarowany i wzmocniony
przez S³owo Pañskie w ka¿dym przedmiocie i st¹d chocia¿ zupe³nie nie boi siê cz³owieka, jest m¹dry w os¹dzaniu czasów, okresów i sposobów wykorzystywania energii mi³oci, która p³onie
jak ogieñ w powiêconym sercu.
***
Jak duch bojani jest usposobieniem bojaliwym, tak duch mocy,
mi³oci i zdrowego zmys³u jest usposobieniem mocy, mi³oci i m¹droci, to jest silnym, mi³uj¹cym i m¹drym. Bóg przez Swego Ducha, S³owo i Opatrznoci uwalnia nas od usposobienia bojaliwego
i jednoczenie przez nie udziela nam usposobienia podobnego do
Jego usposobienia, w którym m¹droæ, sprawiedliwoæ, mi³oæ i moc
wspó³dzia³aj¹ we wspania³ej harmonii. Chwa³a niech bêdzie Panu
za taki dar!
Równoleg³e cytaty: Joz. 1:59; Rzym. 8:15; Izaj. 51:12, 13; Dz.Ap.
1:8; 6:8; Efez. 1:19, 20; 1 Kor. 1:2428; 2 Kor. 12:9; Ps. 18:2; 31:24;
Jan 14:15, 21, 24; 13:34, 35; 15:1215, 17; 1 Kor. 13; Mat. 7:24, 25;
25:19; 15:14; 16:19; Efez. 5:1517; Kol. 3:10, 16; Jak. 3:13.
Pieni: 95, 13, 44, 346, 266, 165, 272.
Pytania: Jakimi w tym tygodniu by³y moje dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z tym tekstem? Jak zosta³y przyjête? Do czego one doprowadzi³y?

23 MAJA
Wycie powinni jedni drugim nogi umywaæ
Jan 13:14
Oznacza to, ¿e uczniowie Chrystusa powinni przejawiaæ
wzajemn¹ troskê o pomylnoæ jedni drugich, powinni nawzajem zachowywaæ czystoæ, wiêtoæ i szczeroæ, pomagaæ sobie wzajemnie w przezwyciê¿aniu dowiadczeñ i pokus oraz
zasadzek obecnego z³ego wiata, pochodz¹cych z trzech róde³
pokuszenia: wiata, cia³a i diab³a. Tylko wtedy, gdy doskonalimy ró¿ne ³aski Ducha  cichoæ, cierpliwoæ, ³agodnoæ, bratersk¹ uprzejmoæ, mi³oæ  mo¿emy mieæ nadziejê stania siê
pomocnymi dla innych w strojeniu siê przez nich tymi ozdobami charakteru i czystoci¹ ¿ycia a tak¿e w pozbywaniu siê skaz
wiata i cia³a.
***
Pan z pewnoci¹ nie myla³ o literalnych nogach, napominaj¹c
nas do wzajemnego mycia nóg, gdy¿ w obecnych warunkach takie
stanowisko by³oby przeciwne duchowi objawionemu przez Pana
w czasie mycia nóg Swoim uczniom. Jak przez umycie nóg Jezus
sprawi³ im wygodê i wywiadczy³ przys³ugê, tak Jego napomnienie
skierowane do nas, zachêcaj¹ce nas do wzajemnego mycia nóg, oznacza wiadczenie wzajemnych us³ug w mi³oci, w³anie w najskromniejszy sposób.
Równoleg³e cytaty: Mat. 4:19; 10:1624; 20:2528; 23:811; Jan
4:3638; £uk. 10:1, 2; Dz.Ap. 6:3, 4; 13:13; 20:24; Rzym. 10:14,
15; 1 Kor. 9:1620; 2 Kor. 5:1820; Efez. 4:11, 12; ¯yd. 5:4; Izaj.
32:20; 52:11; Jer. 20:9; Mal. 2:6, 7; Jan 13:1317; 1 Kor. 3:710.
Pieni: 309, 22, 275, 70, 210, 23, 49.
Pytania: Czy w tym tygodniu us³ugiwa³em braciom? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

24 MAJA
Mi³oæ

nie jest porywcza do gniewu
1 Kor. 13:4, 5
Jakkolwiek wrodzona deprawacja, dziedzicznoæ i zaburzenia nerwowe mog¹ byæ powodem dra¿liwego usposobienia, ma³omównoci i przewra¿liwienia, to jednak ka¿de serce nape³nione Pañskim Duchem musi siê sprzeciwiaæ tej sk³onnoci do z³a
w swoim ciele i musi przeciwko niej prowadziæ dobry bój wiary.
Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e to jest mój zwyczaj, poniewa¿
wszystkie zwyczaje upad³ej ludzkiej natury s¹ z³e. Obowi¹zkiem
nowej natury jest przezwyciê¿aæ star¹ naturê, tak w tym, jak i we
wszystkich innych uczynkach cia³a i diab³a. Jedynie nieliczni
okazuj¹ swoim przyjacio³om i domownikom wiêcej ni¿ tê miarê
mocy wyp³ywaj¹cej z ³aski mi³oci. W miarê wzrastania ta ³aska
powinna rozwijaæ w ka¿dym dziecku Bo¿ym ³agodne usposobienie.
***
Przez mi³oæ rozumie siê nie tylko wdziêczn¹ dobr¹ wolê, lecz szczególnie niesamolubn¹, bezinteresown¹ dobr¹ wolê, która znajduje przyjemnoæ w dobrych zasadach, która ocenia charakter bêd¹cy w harmonii
z tymi zasadami, która sympatyzuje i lituje siê nad nie bêd¹cymi w harmonii z nimi i która ma przyjemnoæ oddawaæ ¿ycie w rozpowszechnianiu tych zasad. Taka mi³oæ nie mo¿e dopuciæ do wybuchu gwa³townego gniewu. Z³e usposobienie jest przeciwieñstwem tej mi³oci. Przeciwnie, taka mi³oæ jest ³agodna, nieskwapliwa i przebaczaj¹ca.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 13:4; 2 Kor. 6:46; Gal. 5:22; Efez. 4:1, 2;
Kol. 1:1113; 1 Tym. 1:16; 2 Tym, 3:10; 4:2; Przyp. 19:11; Kazn. 7:21;
Mat. 5:7, 3948; £uk. 6:3537; Rzym. 12:14, 17, 19, 21; 1 Kor. 4:12,
13; Efez. 4:32; 1 Piotra 3:9.
Pieni: 125, 95, 198, 165, 166, 201.
Pytania: Czy by³em cierpliwy w tym tygodniu? W jaki sposób? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

25 MAJA
Nie daj siê zwyciê¿yæ z³emu
Rzym. 12:21
Nigdy nie powinnimy pos³ugiwaæ siê z³ymi s³owami, metodami lub sposobami postêpowania ani udzielaæ im poparcia.
Czynienie tego by³oby chwilowym ³¹czeniem siê z nieprzyjacielem lub przyznawaniem, ¿e jego rodki i metody s¹ lepsze,
ni¿eli Wodza, do którego nale¿ymy. Oddawanie gniewem za
gniew, obmow¹ za obmowê, przykrymi s³owami za przykre s³owa, oszczerstwem za oszczerstwo, przeladowaniem za przeladowanie, uderzeniem za uderzenie by³oby wysi³kiem przezwyciê¿enia z³a z³em. Abymy mogli ca³kowicie udoskonaliæ
now¹ naturê mamy unikaæ tego, co jest w³aciwe naszej ludzkiej naturze. Byæ zwiedzionym przez przeciwnika w zakresie
u¿ycia jego metod w którykolwiek z wymienionych sposobów
znaczy ulegaæ z³u.
***
Z³u wszelkiego rodzaju jest dozwolone atakowanie ludu Bo¿ego.
Diabe³, wiat i cia³o bezustannie usi³uj¹ opanowaæ nowe serce, umys³
i wolê. Tylko przez wytrwa³¹ walkê bêdziemy w stanie zwyciê¿yæ naszych wrogów. Boskie Przymierze zwi¹zane przysiêg¹ jest dla nas zachêt¹ w tej walce, a Jego Duch, S³owo i Opatrznoci s¹ nasz¹ broni¹
defensywn¹ i ofensywn¹. Dlatego walczmy w tym dobrym boju wiary,
abymy zamiast byæ pokonanymi przez z³o, mogli je zwyciê¿yæ.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 23:4, 5; 5 Moj¿. 32:35; Przyp. 19:11; 24:17,
29; 25:21, 22; Mat. 5:7, 3045; £uk. 6:3537; Rzym. 12:14, 17, 19,
20; ¯yd. 10:30; Dz.Ap. 7:60; 1 Kor. 4:12; 1 Piotra 3:9.
Pieni: 91, 130, 136, 145, 183, 196, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu zwyciê¿a³em z³o? Jak? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

26 MAJA
Umiejêtnoæ nadyma, ale mi³oæ buduje
1 Kor. 8:1

Wszyscy, którzy usi³uj¹ przedstawiaæ drugim Boski Plan
s¹ nara¿eni na szczególne pokusy. Z tego powodu zaszczyt s³u¿enia Panu i Jego ludowi wymaga odpowiednio wiêkszej miary ³ask Ducha wiêtego oraz wiedzy. Dlatego ktokolwiek chcia³by byæ nauczycielem drugich, rzecznikiem Pana, powinien doskonaliæ wszystkie liczne ³aski Ducha wiêtego, aby przez nie
razem z cichoci¹ (w powi¹zaniu z mi³oci¹) i wiedz¹ móg³
budowaæ siebie i tych, którym s³u¿y.
***
Naturaln¹ tendencj¹ wiedzy jest nape³nianie dum¹ swego w³aciciela, którego obron¹ przed pych¹ jest pokorne uznanie, ¿e wiedza, któr¹ posiada to nie jego w³asny wytwór, lecz dar Bo¿y. Naturaln¹ tendencj¹ mi³oci jest rozwiniêcie w nas odrazy do z³a, unikania i opozycji wobec z³a, rozwiniêcie w nas ³ask i niebiañskich sk³onnoci, kszta³towanie nas w powiêconym u¿ytkowaniu naszych
ziemskich cz³onków i we wzmocnieniu, zrównowa¿eniu oraz udoskonaleniu elementów podobieñstwa Chrystusowego.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 11:25; 12:16; Przyp. 3:7; 26:12; Izaj. 5:21;
1 Kor. 13; Jan 15:917; Rzym. 12:9, 10; 1 Tym. 1:5; 1 Piotra 1:22;
1 Jana 4:721.
Pieni: 165, 166, 90, 91, 95, 198, 201.
Pytania: Jakie dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z tym tekstem, mia³em w tym tygodniu? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y wyniki?

27 MAJA
W pokorze jedni drugich maj¹c za wy¿szych nad siê
Filip. 2:3
Pawe³ napomina, aby wszyscy uprawiali ³askê pokory i w
ka¿dej sprawie uwa¿ali, by nic nie czyniæ spornie, albo przez
pró¿n¹ chwa³ê, by samochwalstwo i walka o prymat by³y ca³kowicie odrzucone, jako najwiêksi wrogowie Pañskiego Ducha i b³ogos³awienia Kocio³a. Przeciwnie, ka¿dy powinien posiadaæ tê
skromnoæ umys³u, która pozwoli dostrzec dobre cechy u wspó³braci i oceniaæ przynajmniej niektóre z nich, jako wy¿sze od w³asnych. Nie nale¿y siê spodziewaæ, by wszystkie talenty i wszystkie zdolnoci wystêpowa³y w ka¿dej osobie i w ka¿dym zgromadzeniu. Tak wiêc, wszyscy mog¹, jeli maj¹ pokorne serca, dostrzec u drugich pewne dobre cechy lub ³aski, wy¿sze ni¿ ich
w³asne i powinni znajdowaæ przyjemnoæ w uznaniu ich a tak¿e
darzeniu szacunkiem ich posiadacza.
***
Rozumiemy, ¿e skromnoæ umys³u oznacza pokorê. Pokora jest w³aciwym ocenieniem samego siebie, a jeli ocenienie samego siebie ma
byæ w³aciwe musi byæ skromne, gdy¿ zastanawiaj¹c siê nad sob¹ z punktu widzenia swoich fizycznych, umys³owych, moralnych i religijnych zalet, musimy przyznaæ, ¿e nie przedstawiaj¹ wiêkszej wartoci. Taka samoocena, rzecz jasna, pozwoli oceniæ drugich lepiej ni¿ siebie, poniewa¿
patrzy na ich zalety z wiêkszym uznaniem ani¿eli na w³asne.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 12:3, 10, 16; 1 Piotra 5:5; Filip. 2:511;
Ps. 138:6; Przyp. 15:33; 16:19; 25:6, 7; Izaj. 57:15; Jer. 45:5; Mich.
6:8; Mat. 11:29; 20:26, 27; 23:12; £uk. 14:10; Jan 13:1416.
Pieni: 198, 95, 23, 114, 74, 4, 145.
Pytania: Jakie dowiadczenia zwi¹zane z myl¹ tego tekstu, mia³em
w tym tygodniu? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y ich skutki?

28 MAJA
Przeto¿ maj¹c zawsze ufnoæ, i wiedz¹c, ¿e póki
mieszkamy w tem ciele [tak d³ugo jak czujemy siê
zupe³nie zadowoleni z obecnych warunków  z nas
samych i z otoczenia], pielgrzymujemy od Pana
2 Kor. 5:6
Jeli ¿ylimy blisko Boga, jeli chodzilimy z Bogiem, to
nie bêdziemy siê czuli zupe³nie zadowolonymi z obecnych osi¹gniêæ, warunków itd., lecz bêdziemy jak pielgrzymi i obcy szukaæ lepszego odpoczynku, lepszego domu, tego co nagotowa³
Bóg tym, którzy go mi³uj¹. Jednak jak Aposto³ wyjania (w.
7), jest to prawd¹ tylko w odniesieniu do tych, którzy chodz¹
wiar¹ a nie widzeniem. Lecz ufamy [pe³ni wiary w Boga, radujemy siê mog¹c chodziæ przez wiarê], i wolimy raczej wynijæ z cia³a [bezdomni, pielgrzymi i obcy na tym wiecie], a iæ
na mieszkanie do Pana w duchowej spo³ecznoci z Nim.
***
Ufnoæ, ca³kowita pewnoæ wiary, jest przywilejem ludu Bo¿ego opartym na S³owie i Przymierzu wszechm¹drego, sprawiedliwego, mi³uj¹cego i mocnego Jehowy. Jego Plan i nasze dowiadczenie
zwi¹zane z tym Planem, o tyle o ile zosta³ nam odkryty, w pe³ni potwierdzaj¹ Jego S³owo i Jego Przymierze. We wszystkich okolicznociach pielgrzymowania do naszego domu mo¿emy siê cieszyæ t¹ ufnoci¹, w miarê jak widzimy wspólne dzia³anie wszystkich rzeczy na
nasz¹ korzyæ. Strze¿e to nas, nastawienie naszych umys³ów, przed
poczuciem oddalenia od Pana.
Równoleg³e cytaty: Mat. 6:2534; 10:39; 16:26; 18:14; 24:38, 39;
£uk. 8:14; 12:19; 14:1724; 21:34; Jan 12:43; 15:19; 1 Kor. 7:2931;
15:32; Filip. 3:18, 19; Kol. 3:2; Jak. 4:4; 1 Piotra 1:14, 24; 2:11.
Pieni: 47, 322, 7, 94, 170, 172, 4.
Pytania: Jakie dowiadczenia zwi¹zane z myl¹ tego tekstu mia³em
w tym tygodniu? Jak one przebiega³y? Jaki by³ ich wynik?

29 MAJA
Pokój zostawujê wam, pokój on mój dajê wam;
niech¿e siê nie trwo¿y serce wasze, ani siê lêka
Jan 14:27
Im wiêcej zwalczamy wiat, cia³o i diab³a, tym wiêcej usi³ujemy pe³niæ wolê naszego Ojca, który jest w niebie. A im wiêcej staramy siê nawi¹zaæ jednoæ i ³¹cznoæ duchow¹ z naszym
drogim Zbawicielem, tym wiêcej staramy siê czyniæ to, co jest
przyjemne w Jego oczach i o tyle wiêcej prze¿ywamy radoci
i pokoju, których ¿aden cz³owiek nie mo¿e nam odebraæ, a które w wyniku dowiadczeñ, trudnoci i przeladowañ staj¹ siê
dro¿szymi i cenniejszymi. I wy teraz smutek macie; ale zasiê
ujrzê was, a bêdzie siê radowa³o serce wasze, a radoci waszej
nikt nie odejmie od was (Jan 16:22).
***
Pokój jest odpoczynkiem serca i umys³u. W pierwszej kolejnoci wynika on ze wiadomoci przebaczenia nam grzechów przez
zas³ugê Chrystusa, daj¹cego pokój z Bogiem. Nastêpnie wynika on
ze wiadomoci naszej harmonii z dobr¹ wol¹ Boga w uwiêceniu,
daj¹cej pokój Bo¿y. W ¿adnym wypadku nie powinnimy pozwoliæ,
by cokolwiek mog³o usun¹æ go z naszych serc, lecz utrzymujmy nasz
pokój z Bogiem i w Bogu.
Równoleg³e cytaty: Ijob 34:29; Ps. 4:9; 25:12, 13; 85:9; 119:165;
125:1; Przyp. 3:17, 24; Izaj. 26:3; 28:12; 32:2, 17, 18; 53:5; Mat.
11:2830; Jan 16:33; Rzym. 5:1; 8:6; 14:17; 15:13, 33; Efez. 2:14
17; Filip. 4:6, 7, 9; Kol. 3:15; 2 Tes. 3:16.
Pieni: 330, 63, 110, 99, 120, 244, 293.
Pytania: Czy w tym tygodniu w pe³ni odpoczywa³em w Panu? W jakich okolicznociach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?
Jakie by³y wyniki?

30 MAJA
W nadziei siê wesel¹cy, w ucisku cierpliwi
Rzym. 12:12
Jest tutaj ukazana wa¿na czêæ wielkiego boju ¿ycia chrzecijañskiego. Chrzecijanin musi zwalczaæ naturalne sk³onnoci starej
natury i z ufnoci¹ przewidywaæ zwyciêstwo, korzystaj¹c z mocy
wielkiego Wodza Zbawienia. Nie mo¿e on ulegaæ pokusom schlebiaj¹cych i zwodniczych wp³ywów powodzenia ani omdlewaæ pod
brzemionami przeciwnoci. Nie mo¿e on pozwoliæ na to, by próby
¿ycia nape³ni³y go gorycz¹ i przytêpi³y jego wra¿liwoæ, czyni¹c go
posêpnym, zgryliwym, zgorzknia³ym lub nieuprzejmym. Nie mo¿e
te¿ on dopuciæ do wzrostu pychy przejawiaj¹cej siê w ostentacji
lub przekonania o w³asnej sprawiedliwoci i korzystania z dobrych
rzeczy doczesnych, których Pan w Swej opatrznoci mu udzieli³ by
wypróbowaæ jego wiernoæ jako szafarza.
***
Nasza nadzieja stania siê obrazem Boga i Chrystusa oraz udzia³u
w b³ogos³awieñstwach i dziele Królestwa jest solidn¹ podstaw¹ do radoci. Prze¿ywane utrapienia s¹ stopniami przygotowuj¹cymi nas do urzeczywistnienia siê naszych nadziei i one wymagaj¹ praktykowania cierpliwoci, bymy nie upadli, lecz bymy, zwa¿aj¹c jednoczenie na te utrapienia w pe³nej otuchy sta³oci, wytrwale wygl¹dali urzeczywistnienia siê
nadziei wystawionej przed nami. Niech cierpliwoæ spe³nia swoje doskona³e dzie³o, a chwalebna nadzieja bêdzie nasz¹.
Równoleg³e cytaty: Filip. 4:4; 1 Tes. 4:2, 3, 6, 7; 5:16; £uk. 10:20; Rzym.
15:3, 4, 13; 5:25; ¯yd. 3:6; 10:36; 1 Piotra 4:13; £uk. 21:19; Ps. 37:7;
40:2; Abak. 3:17, 18; Kol. 1:11; Jak. 1:24; 5:7; 1 Piotra 2:19, 20; ¯yd.
12:13; 2 Tes. 1:4.
Pieni: 25, 7, 21, 32, 58, 88, 92.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia tego tygodnia w wietle powy¿szego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jaki odnios³y skutek?

31 MAJA
Dobraæ jest, nie jeæ miêsa i nie piæ wina, ani ¿adnej rzeczy,
któr¹ siê brat twój obra¿a albo gorszy albo s³abieje
Rzym. 14:21
Powa¿n¹ zbrodni¹ przeciwko prawu mi³oci i przeciwko
Pañskiemu nakazowi jest zgorszenie jednego z Pañskich braci
(Mat. 18:6). Zbrodni¹ w Jego oczach by³oby tak¿e gorszenie innych  tych, którym moglibymy przeszkodziæ w staniu siê braæmi i domownikami wiary. St¹d jasnym jest, ¿e chocia¿ wiedza
mo¿e usun¹æ wszelkie zakazy z naszego sumienia i wszelkie
ograniczenia wolnoci, to jednak mi³oæ musi wpierw tê wolnoæ aprobowaæ, zanim z niej skorzysta. Mi³oæ stawia nam niezmienne przykazanie, mówi¹c Bêdziesz mi³owa³ Pana, Boga
twego, ze wszystkiego serca twego
a bliniego twego, jako
samego siebie. Dlatego mi³oæ a nie wiedza, nie wolnoæ, musi
ostatecznie decydowaæ w ka¿dej sprawie.
***
Mocni powinni znosiæ u³omnoci s³abych. Powinni radonie rezygnowaæ ze swego pierwszeñstwa w sprawach naturalnych na rzecz
spraw duchowych jednostek s³abych. Sama myl o potkniêciu siê cz³owieka, za którego Chrystus umar³, bêdzie dla wiernego naladowcy
Chrystusa skutecznym rodkiem zapobiegaj¹cym pob³a¿aniu sobie kosztem s³abszego brata. Kto przyjmie ten rodek zaradczy raczej z zadowoleniem po³o¿y ¿ycie, by uratowaæ s³abego brata, ani¿eli pob³a¿aæ
sobie z jego szkod¹.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 14; 1 Kor. 8; Rzym. 15:13; 1 Tym. 4:3, 4;
Kol. 2:16; 1 Kor. 9:10, 22; 10:23, 24, 3133; 13:5; 1 Piotra 4:2; 2 Kor.
5:15; Filip. 2:4, 5; Mat. 13:4446; 16:24, 25; Dz.Ap. 20:2224.
Pieni: 23, 8, 95, 114, 346, 340, 250.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia zwi¹zane z tym
tekstem? Jak by³y przyjête? Co w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?
Jaki by³ ich wynik?

1 CZERWCA
Kto ma przykazania moje i zachowywuje je, ten jest,
który miê mi³uje: a kto miê mi³uje, bêdzie go te¿ mi³owa³
Ojciec mój; i ja go mi³owaæ bêdê, i objawiê mu siebie
samego
Jan 14:21
Niech ta serdeczna ³¹cznoæ duchowa i stowarzyszenie
z Chrystusem udziela ka¿demu z nas coraz wiêcej Jego ducha,
tak by wiat dowiedzia³ siê od nas, ¿e bylimy z Jezusem.
Niechaj nasz¹ modlitw¹ bêdzie:
Panie Jezu, b¹d dla mnie mi³oci¹
I ¿yw¹, jasn¹ rzeczywistoci¹!
Bardziej widzialny dla oczu wiary,
Ni¿ wielkie morza, góry i ska³y.
Dro¿szy nad skarby ca³ego wiata
I milszy nad przyjañ drogiego brata.
***
Dowodem naszej mi³oci do Pana jest posiadanie i zachowywanie Jego przykazañ. Taka mi³oæ do Pana jest odwzajemniona przez
Ojca i Syna. Powodem tego jest ocenienie przez Nich tej zalety w nas.
To Ich pobudza do udzielania nam dodatkowych wyrazów zaufania
i mi³oci, osi¹gaj¹cych szczyt w przywileju serdecznego stowarzyszenia z Nimi, ugruntowanego na zrozumieniu oraz ocenie Ich charakterów.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 30:19, 20; Jan 14:1517, 2224; 1 Jana
2:5; 4:13; 5:3; Przyp. 8:17; 23:26; Jan 15:10, 14; 16:27; ¯yd. 12:6;
Jan 8:31, 32.
Pieni: 315, 22, 312, 166, 113, 213, 299.
Pytania: Jakie dowiadczenia, odnosz¹ce siê do tego tekstu, mia³em
w tym tygodniu? Jak je przyj¹³em? Jaki by³ wynik?

2 CZERWCA
Nie os¹dzi³em za rzecz potrzebn¹, co inszego
umieæ miêdzy wami, tylko Jezusa Chrystusa, i to
onego ukrzy¿owanego
1 Kor. 2:2
Obserwowanie tych powiêconych jednostek, które pozwoli³y tematom innym, ani¿eli ta Ewangelia, absorbowaæ czas
i uwagê, upowa¿nia nas do udzielenia im rady, by strzegli i umiejêtnie zarz¹dzali czasem oraz talentem w pos³udze Ewangelii,
pozostawiaj¹c obecnie wszystkie inne sprawy, jakkolwiek interesuj¹ce, drugim, dla siebie rezerwuj¹c je na przysz³oæ, kiedy
wszelka wiedza bêdzie nasz¹. Zauwa¿ylimy, ¿e ci, którzy z jakichkolwiek powodów mo¿liwych do unikniêcia stroni¹ od pos³ugi na rzecz prawdziwej i jedynej Ewangelii, szybko odwracaj¹ siê z drogi lub w znacznym stopniu natrafiaj¹ na przeszkody w swym d¹¿eniu w kierunku osi¹gniêcia Królestwa.
***
Jezus Chrystus i Jego ukrzy¿owanie oznacza nasz Okup i nasz
Wzór. Obejmuje to usprawiedliwienie nas, nasze powiêcenie i jest
zwiêz³ym streszczeniem tego, czym Chrystus jest dla Swoich naladowców. Wzajemne zainteresowanie jednych drugimi miêdzy ludem
Bo¿ym powinno zawieraæ tê myl, przenikaj¹c¹ wszystkie nasze
wzajemne zwi¹zki. Jako wspó³uczniowie Chrystusa, mo¿emy z korzyci¹ koncentrowaæ swoj¹ uwagê na tej myli z wy³¹czeniem
wszystkich innych rzeczy.
Równoleg³e cytaty: Gal. 6:14; Filip. 3:8, 13, 14; Dz.Ap. 5:30, 31, 42;
13:23, 2633; 16:31; 17:2, 3; 18:5, 6; 19:4; 20:20, 21; 26:22, 23; Rzym.
5:811; 1 Kor. 1:17, 24, 30; 2:38; 4:1, 2; 3:510; 2 Kor. 3:3, 6; 4:5; 6:1.
Pieni: 116, 13, 44, 78, 91, 130, 136.
Pytania: Czy w tym tygodniu usi³owa³em s³u¿yæ tylko Jezusowi?
Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

3 CZERWCA
Niebiosa opowiadaj¹ chwa³ê Bo¿¹, a dzie³o r¹k jego
rozpostarcie oznajmuje. Dzieñ dniowi podaje s³owo, a noc
nocy pokazuje umiejêtnoæ, Niemasz jêzyka ani mowy,
gdzieby g³osu ich s³ychaæ nie by³o. Na wszystk¹ ziemiê
wyszed³ porz¹dek [rozprzestrzenia siê melodia  wg
Leesera] ich, a na koñczyny okrêgu ziemi s³owa ich
Ps. 19:25
Wspania³y codzienny i conocny widok niebios powinien wzbudziæ w nas uwielbienie i adoracjê, powinien natchn¹æ nasze serca
wiêt¹ i pe³n¹ czci pobo¿noci¹. Niech ta bezg³ona aktywnoæ, doskona³e pos³uszeñstwo Boskiemu prawu i b³ogos³awiona jasnoæ
emanuj¹ca z tego niebiañskiego mnóstwa bêdzie dla nas uzdrawiaj¹c¹ lekcj¹ gorliwej aktywnoci bez zamieszania czy ostentacji; doskona³ego pos³uszeñstwa woli Tego, który wszystko czyni dobrze,
który jest zbyt m¹dry, by b³¹dziæ i zbyt dobry, by byæ nie¿yczliwym;
pozwolenia, by chwa³a Pañska, która nas owieci³a promieniowa³a
z kolei od nas ku ka¿demu dostrzegaj¹cemu j¹.
***
Stwierdzamy, ¿e wszelkie ró¿norodne obiekty i urz¹dzenia natury nie
tylko manifestuj¹ Pañskie przymioty naszym uwa¿nym umys³om, lecz tak¿e
symbolizuj¹ rzeczy, które objawiaj¹ Jego przymioty i Plan. W taki sposób
nowe niebiosa ujawniaj¹ Jego charakter w przysz³ym wieku. Noce i ich z³o
symbolizuj¹ ró¿ne okresy pod panowaniem z³a i cierpienia, jakie ró¿ne z³e
klasy przechodzi³y szczególnie w Epifanii. Dni symbolizuj¹ okresy b³ogos³awieñstw dyspensacyjnych. Wczeniejsze przedstawia³y te, które nastêpowa³y po nich, na przyk³ad, w ¿niwach i równoleg³ych dyspensacjach.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 1:12:7; Izaj. 40:26; Ijob 9:8, 9; 12:79; 28:23
26; 37:15, 17; 38:4, 710; Ps. 8:410; 104:26, 24; 136:59; Jer. 51:15,
16; Rzym. 1:19, 20; ¯yd. 11:3, 10.
Pieni: 283, 11, 45, 55, 89, 227, 292.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje rozmylania odnosz¹ce siê do
obecnego literalnego i symbolicznego wiata oraz przysz³ego literalnego
i symbolicznego wiata? Jaki wp³yw one wywar³y na moj¹ czeæ dla Boga?

4 CZERWCA
Aby dowiadczenie wiary waszej daleko dro¿sze ni¿ z³oto,
które ginie, którego jednak przez ogieñ dowiadczaj¹,
znalezione by³o wam ku chwale, i ku czci i ku s³awie
w objawienie Jezusa Chrystusa
1 Piotra 1:7
To wasza wiara jest teraz na próbie. Podczas spokojniejszych
dni, kiedy s³oñce ³aski wieci³o jasno nad wami, spokojnie zak³adalicie fundamenty wiedzy Prawdy, wznosz¹c budowlê chrzecijañskiego charakteru. Obecnie znajdujecie siê w piecu w celu wypróbowania was. B¹dcie wiêc odwa¿ni. Wzmocnijcie cierpliwoæ.
Wytê¿cie wszystkie si³y potrzebne do wytrwa³oci. Trzymajcie siê
mocno nadziei. Przypomnijcie sobie obietnice, które jeszcze nale¿¹ do was i nie odrzucajcie ufnoci waszej, która ma wielk¹ zap³atê. W milczeniu i w nadziei bêdzie moc wasza. Poddaj siê
Panu a oczekuj go, bowiem wiara zwyciê¿y.
***
Jak probierca wk³adaj¹c rudê z³ota do gorej¹cego tygla nie chce
jej zniszczenia, lecz oddzielenia jej od ¿u¿lu i oczyszczenia, tak Bóg
daje nam ogniste dowiadczenia, nie aby zniszczyæ nasz¹ wiarê, lecz
oddzieliæ j¹ od ¿u¿lu grzechu, b³êdu, samolubstwa i wiatowoci,
czyni¹c j¹ pod ka¿dym wzglêdem wartociow¹, co zostanie zamanifestowane jako godne chwa³y, czci i s³awy podczas objawienia naszego Pana  w okresie Jego Epifanii.
Równoleg³e cytaty: 1 Kron. 29:17; Ps. 26:2; 81:8; Mat 13:1922; 2 Tes.
1:35; ¯yd. 6:13, 18; Jak. 1:3, 12; ¯yd. 11:7, 1719, 25, 29, 30, 3239;
Ijob 1; 2; Ezdr. 8:22; Mat. 8:2327; 15:2128; 9:28; 14:2533.
Pieni: 197, 12, 57, 93, 110, 124, 137.
Pytania: Jakich rzeczy, maj¹cych zwi¹zek z niniejszym tekstem, dowiadczy³em w tym tygodniu? Jak je znosi³em? Co by³o poród nich
pomoc¹, a co przeszkod¹? Jaki by³ ich skutek?

5 CZERWCA
W tobie, Panie! mam nadziejê
Ps. 31:2
Nic nie mo¿e postawiæ chrzecijanina w obliczu wiêkszej
szkody wobec jego wrogów jak zezwolenie, nawet tymczasowe,
na wypuszczenie z r¹k kotwicy wiary. Niech to uczyni tylko na
chwilê, a nieuniknione ciemnoci zaczn¹ gromadziæ siê wokó³
niego tak, ¿e nie bêdzie móg³ dojrzeæ jasnoci oblicza Ojca, poniewa¿ bez wiary nie mo¿na podobaæ siê Bogu. A kiedy ponownie bêdzie siê stara³ uchwyciæ kotwicê, moce ciemnoci gwa³townie zaatakuj¹ go zw¹tpieniem i strachem opartym na jego ludzkich niedoskona³ociach, które, o czym powinien pamiêtaæ, s¹
przykryte szat¹ sprawiedliwoci Chrystusowej. Je¿eli chcemy, by
pokój Bo¿y panowa³ w naszych sercach, nie mo¿emy nigdy wypuciæ z r¹k kotwicy wiary ani dopuciæ do tego, by w nieub³aganej walce szatan odniós³ nad nami zwyciêstwo. Wyra¿eniem
naszych serc powinno zawsze byæ Choæby miê i zabi³, przecie
w nim bêdê ufa³.
***
Chrzecijanin nie pok³ada ufnoci w sobie ani w broni cielesnej.
Jego serce spoczywa raczej w Jehowie. A jaki spoczynek mo¿e byæ
bezpieczniejszy od tego, dowiadczonego na ³onie Jehowy, samoegzystuj¹cego, wiecznego, niemiertelnego, niezale¿nego i nieograniczonego Boga! Jego obietnica i przysiêga s¹ godne ca³kowitego zaufania.
Nasza kotwica znajduje w Nim odpoczynek  w Jego osobie, charakterze, planie i dzie³ach.
Równoleg³e cytaty: 1 Kron. 5:20; 2 Kron. 14:11; 20:12; Ijob 13:15, 16;
Ps. 18:31; 22:5, 6; 27:1; 31:7, 15, 16; 34:213; 118:59; Przyp. 3:5; Izaj.
26:3; Dan. 3:17; Mich. 7:7; Abak. 3:19; Rzym. 4; 2 Tym. 1:12; ¯yd. 11.
Pieni: 12, 213, 124, 197, 110, 126.
Pytania: W czym ufa³em Bogu w tym tygodniu? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

6 CZERWCA
Strze¿cie siê, aby snaæ nie by³y obci¹¿one serca wasze
ob¿arstwem i opilstwem i pieczo³owaniem o ten ¿ywot,
a nagleby na was przyszed³ ten dzieñ
£uk. 21:34
Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e praca, jaka jest przed nami,
wymaga statecznoci, czujnoci i sta³oci! Praca ta jest dzie³em
ca³ego ¿ycia, ¿yciow¹ walk¹ z potê¿nym wrogiem oszañcowanym w naszym ciele. Moce zewnêtrzne s¹ istotnie silne, lecz daleko wiêcej nale¿y siê obawiaæ walki wewnêtrznej. Jeli w jakim stopniu zostaniemy zatruci duchem tego wiata, jeli zezwolimy na samozadowolenie, umi³owanie wygód, przyjemnoci, na lekkie pob³a¿anie sk³onnociom starego cz³owieka w zakresie zawici, z³oliwoci, pychy, pró¿noci, samochwalstwa,
porywczoci, arogancji, gniewu, walki lub podobnych rzeczy,
nawet ma³ych, to wielkie bêdzie niebezpieczeñstwo, na które
zostaniemy wystawieni!
***
Wp³yw wiata, cia³a i przeciwnika sk³ania nas do umiarkowania w jedzeniu, piciu i troszczeniu siê o ten ¿ywot. Konieczna jest czujnoæ, jeli
chce siê zapobiec takiej przesadzie. Nie pijmy wiêc, b¹dmy czujni, nie
dowierzaj¹c sobie i uwa¿nie ledz¹c swoje myli, pobudki, s³owa, czyny,
otoczenie i wp³ywy dzia³aj¹ce na nas, by unikn¹æ wspomnianej przesady.
Jednostka obci¹¿ona w tym wzglêdzie z pewnoci¹ nie zdobêdzie nagrody, która jest przeznaczona jedynie dla pilnych i wiernych.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 13:11, 13; 1 Tes. 5:68; 1 Piotra 4:7; 5:8, 9;
Mat. 13:1215, 22; 25:13; 26:41; £uk. 8:14; 1 Kor. 16:13; Obj. 3:2, 3;
16:15; £uk. 12:40.
Pieni: 183, 184, 130, 136, 13, 20, 78.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, zwi¹zane
z tym tekstem? Jak zosta³y przyjête? Co w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

7 CZERWCA
Bóg wszelkiej ³aski, który nas powo³a³ do wiecznej chwa³y
swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten
niech was doskona³ymi uczyni, utwierdzi, umocni
i ugruntuje
1 Piotra 5:10
Ten upragniony stan doskona³ej samokontroli i zdolnoci
przeciwstawienia siê z³u, dowiedzionej wiary, cierpliwoci i cnoty,
trwa³ego, sta³ego odpoczynku w Chrystusie i nadziei dziêki Jego
S³owu obietnicy mo¿e byæ osi¹gniêty przez dobrych ¿o³nierzy
Chrystusa pod warunkiem, ¿e wytrwaj¹ w znoszonych trudach.
Niew¹tpliwie, by³o to w³asne dowiadczenie Aposto³a, zdobywane w miarê jak starza³ siê w s³u¿bie Mistrza. Takim te¿ powinno byæ i nasze dowiadczenie. Niech ka¿dy mijaj¹cy rok zastaje nas bli¿ej chwalebnego szczytu doskona³oci!
***
Udzia³ w przywileju powo³ania Wieku Ewangelicznego jest jednym
z najcudowniejszych przejawów ³aski Bo¿ej. Nic dziwnego, ¿e realizacja tego powo³ania wymaga wiernoci w najbardziej krytycznych próbach, którym towarzysz¹ cierpienia. Te cierpienia dokonuj¹ trzech rzeczy w rozwoju naszych nowych serc, umys³ów i woli. Wzmacniaj¹ nas
we w³aciwej postawie wobec z³a, w dobrych uczuciach, ³askach i wiedzy, równowa¿¹ rozmaite czêci chrzecijañskiego charakteru oraz jego
zalety i ostatecznie je doskonal¹ oraz krystalizuj¹. A tego dokonuje Pan
przez moc Boskiego Ducha, S³owa i Opatrznoci.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 1:9; 1 Tym. 6:12; Ps. 30:6; Izaj. 54:8; Mat.
5:12; Rzym. 8:18, 37; 1 Piotra 1:6; Efez. 3:16; 6:1017; Kol. 1:11;
2 Tym. 2:1; 2 Tes. 2:17; 3:3; 1 Tes. 3:12, 13; Jak 5:8; 2 Piotra 1:12;
Rzym. 8:29; £uk. 6:40; Efez. 4:12; ¯yd. 13:20, 21.
Pieni: 105, 305, 266, 272, 78, 201, 230.
Pytania: Co ten tekst oznacza³ dla mnie w tym tygodniu? Jak? Z jakimi
wynikami?

8 CZERWCA
Niech¿e wie, ¿e ktoby odwróci³ grzesznika od b³êdnej drogi
jego, zachowa duszê od mierci, i zakryje mnóstwo grzechów
Jak. 5:20
Kiedy widzimy, jak inni chodz¹ zakazanymi cie¿kami, drog¹
przestêpców, to aby im pomóc w zejciu z tych cie¿ek, nie mamy
ich naladowaæ, lecz pokazaæ im w³aciw¹ cie¿kê przez utrzymywanie siê na niej i wzywanie ich do wst¹pienia na ni¹. Kiedy widzimy niektóre jednostki zawik³ane w doktryny i nauki ludzkie, o których wiemy, ¿e s¹ z gruntu z³e, to nie mamy brn¹æ przez te doktryny,
aby im pomóc w zrozumieniu ich b³êdnoci. Powinnimy im raczej
przypomnieæ, ¿e studiowanie jakiejkolwiek doktryny nie zgadzaj¹cej siê z podstawowymi prawdami jest nie tylko niew³aciwym wykorzystywaniem powiêconego czasu, jak równie¿, ¿e te wszystkie
formy ¿artobliwego traktowania rzeczy, które znamy jako b³êdne, s¹
z³e i niebezpieczne, tak jak wszelkie pogwa³cenie sumienia i zasad
jest niebezpieczne.
***
Grzesznikiem z tego ustêpu jest jednostka, która zesz³a na z³¹ drogê, jak na to wskazuje wiersz 19. Wiersz ten szczególnie odnosi siê do
cz³onków Wielkiej Kompanii, którzy grzeszyli przeciw z³o¿onym przez
siebie lubom powiêcenia. Ich postêpowanie stawia³o ich stale w niebezpieczeñstwie dalszego brniêcia w samowolê i ostatecznie znalezienia
siê we wtórej mierci (¯yd. 6:46). Przywilejem ludu Bo¿ego by³o staranie siê o to, by ratowaæ takich przed tym niebezpieczeñstwem, a tym samym przykrywaæ szat¹ sprawiedliwoci Chrystusowej mnóstwo grzechów
pope³nianych z samowoli.
Równoleg³e cytaty: Ps. 19:8; 51:15; Mat. 18:3; £uk. 22:32; Dz.Ap. 3:19;
Jak. 5:1419; Mat. 18:1517; 1 Kor. 5; 1 Tym. 1:19, 20; ¯yd. 3:1214;
10:25; Gal. 6:1; 1 Jana 5:16; Obj. 7:14.
Pieni: 275, 135, 194, 28, 104, 103, 101.
Pytania: Czy w tym tygodniu stara³em siê uzdrowiæ b³¹dz¹cego brata lub
siostrê? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

9 CZERWCA
Na wiecie ucisk mieæ bêdziecie; ale ufajcie,
jam zwyciê¿y³ wiat
Jan 16:33
Pan nie otrzyma³ obietnicy jakiej ziemskiej nagrody za wiernoæ. Wprost przeciwnie, obiecane Mu by³y niedostatek i przeladowanie a nawet mieræ. By³ On mê¿em boleci, wiadomym niemocy. Ur¹gania, którymi ur¹gano Bogu spad³y na Niego. Chocia¿ by³ bogatym, dla nas sta³ siê ubogim, tak ubogim, ¿e powiedzia³, i¿ liszki maj¹ jamy, a ptaki niebieskie gniazda; ale Syn cz³owieczy niema, gdzieby g³owê sk³oni³. A s³uga nie przewy¿sza
swego Mistrza, jeli Jego przeladowali, to nas te¿ bêd¹ przeladowaæ, a ur¹gania, którymi Jemu ur¹gano, spadn¹ i na nas. Jedyn¹
nagrod¹, której naladowcy Chrystusa mog¹ siê teraz spodziewaæ
jest serdeczna manifestacja Pañskiej mi³oci i uznania.
***
Wród utrapieñ, jakie lud Pañski musi znosiæ, mo¿na wymieniæ: straty spowodowane obecnymi z³ymi warunkami, ustawiczn¹
opozycjê przeciwnika, przeladowania ze strony wiata i opozycjê
ze strony cia³a szczególnie z powodu wyczerpania, chorób i smutków. Jako wynagrodzenia za te straty Pan udziela duchowych b³ogos³awieñstw, umo¿liwiaj¹cych nam radowanie siê wród obecnych
nierównoci i posiadanie nadziei zwyciêstwa, poniewa¿ nasz Pan
zwyciê¿y³ wiat.
Równoleg³e cytaty: Jan 15:1925; 16:2, 3; Dz.Ap. 14:22; Rzym.
5:35; 2 Tym. 3:12; ¯yd. 10:3234; 12:513; Obj. 3:19; Jan 14:1,
27; Rzym. 8:3537; Gal. 6:14; 1 Jana 4:4; 5:4.
Pieni: 328, 38, 57, 93, 179, 222, 305.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia odnosz¹ce siê
do tego tekstu? Jak by³y znoszone? Co one we mnie wywo³a³y?

10 CZERWCA
Panie! naucz nas modliæ siê
£uk. 11:1
Krótko mówi¹c, nasze modlitwy, aby by³y mo¿liwe do
przyjêcia przez Boga, musz¹ wyra¿aæ ufn¹ wiarê, mi³uj¹c¹
ocenê i czeæ, pe³ne sympatii zrozumienie Boskiego Planu
i poddanie siê Boskiej woli, dziecinn¹ zale¿noæ od Boga,
przyznanie siê do grzechów i wad oraz pragnienie uzyskania
przebaczenia a tak¿e pokorne pragnienie Boskiego kierownictwa i protekcji. To wszystko nie zawsze mo¿e byæ wyra¿one s³owami, lecz taka musi byæ przynajmniej postawa cz³owieka. Modlitwa jest szczerym pragnieniem duszy, wyra¿onym lub nie wyra¿onym.
***
Potrzebujemy instrukcji Pañskich, aby móc w³aciwie siê modliæ. Nie wiedzielibymy o co prosiæ, dlaczego prosiæ ani jak prosiæ bez Jego instrukcji. Jak niezbêdnym zatem jest przyst¹pienie
do Niego z pokornymi probami, aby nas pouczy³, jak mamy siê
modliæ. Dobrze by³oby, gdybymy siê okazali zdolnymi uczniami,
tak jak On jest zdolnym Nauczycielem modlitwy. Objawi nam jej
naturê, elementy, pobudki, cele, warunki, sposoby jej doskonalenia, powci¹ganie, wyra¿anie i wyniki.
Równoleg³e cytaty: Ps. 5:24; 42:9; 109:4; 116:2; Dan. 6:10; Mat.
6:515; £uk. 2:37; 18:113; Dz.Ap. 6:4; 10:2, 9; Rzym. 1:9; 12:12;
Efez. 1:15, 16; Kol. 1:9; 1 Tes. 3:10; 5:17; 1 Tym. 5:5; 2 Tym. 1:3.
Pieni: 323, 324, 35, 239, 1, 273, 56.
Pytania: Czy w tym tygodniu nauczy³em siê lepiej modliæ? Co mi
w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

11 CZERWCA
Bracia! jaæ o sobie nie rozumiem, ¿ebym ju¿ uchwyci³
Filip. 3:13
Jeli jaki cz³owiek s¹dzi, ¿e osi¹gn¹³ zadowalaj¹cy stan
ducha, to od tej chwili rozpoczyna siê jego duchowy upadek.
¯adne osi¹gniêcie nie mo¿e zadowoliæ szczerego naladowcy
Chrystusa, pilnie usi³uj¹cego naladowaæ Doskona³y Wzór. Tylko wtedy, gdy odwracamy oczy od Chrystusa, mo¿emy przejawiaæ samozadowolenie, poniewa¿ wobec Wzoru nasze braki
zawsze rzucaj¹ siê w oczy. A kiedy w pysze serca tracimy je
z oczu, to tylko staj¹ siê bardziej widoczne dla drugich. Chrzecijanin mo¿e znaleæ zadowolenie jedynie w realizowaniu nieustannego wzrostu na podobieñstwo Chrystusa.
***
Pan powo³a³ Paw³a, a¿eby w najciê¿szych próbach móg³ zdobyæ i utrzymaæ charakter podobny do Chrystusowego. Pisz¹c te s³owa, Pawe³ nie mia³ jeszcze tak skrystalizowanego charakteru. Niejeden by³by zadowolony z posiadania charakteru rozwiniêtego w mniejszym stopniu, ni¿ mia³ go Pawe³. Jednak Aposto³, któremu rzeczowa samoocena umo¿liwia³a uznanie w pokorze swoich braków i walkê o osi¹gniêcie oraz utrzymanie swego idea³u, nie by³ jeszcze zadowolony.
Równoleg³e cytaty: Ijob 25:5; Ps. 131:1; Przyp. 15:33; Izaj. 57:15;
Jer. 45:5; Mich. 6:8; Mat. 5:3; 23:12; £uk. 10:21; 17:10; Rzym. 12:3,
10, 16; 1 Kor. 13:4; 9:2427; 15:58; Filip. 1:21; Rzym. 7:1; 2 Kor.
7:1; ¯yd. 5:14.
Pieni: 266, 114, 192, 198, 196, 201, 315.
Pytania: Jakie dowiadczenia, zwi¹zane z tym tekstem, przyniós³
mi bie¿¹cy tydzieñ? Jak je przyj¹³em? Co mi w tym pomaga³o lub
przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

12 CZERWCA
Ale jedno czyniê

Filip. 3:14
Dostrzegamy oddanie siê Aposto³a tylko jednej sprawie 
Ale jedno czyniê. On nie próbowa³ czyniæ wielu rzeczy, gdyby
próbowa³ zapewne dozna³by niepowodzenia. Aposto³ powiêci³
swoje ¿ycie temu jedynemu celowi, do którego zosta³ powo³any
i do koñca ¿ycia odrzuca³ wszystkie inne. Czyni³ tak, bior¹c równie¿ pod uwagê fakt, ¿e wybrany przez niego sposób postêpowania przez ca³e ¿ycie bêdzie przynosi³ pewne straty, niedostatki,
znoje, troski, przeladowania i ustawiczne ur¹ganie. Realizuj¹c
ten jedyny cel by³ uwolniony od licznych pokus, które mog³yby
go odwróciæ od tego celu w kierunku zdobycia pewnych dobrych
rzeczy doczesnych lub nak³oniæ go do gonienia za niektórymi
ich zwodniczymi z³udzeniami.
***
Aposto³ Pawe³ jest dla nas przyk³adem w wyborze jednego celu.
Mo¿emy byæ pewni, ¿e przy swoich ró¿norodnych talentach musia³ opieraæ siê rozmaitym zachêcaj¹cym, ponêtnym apelom kierowanym do niego, by go zwieæ w kierunku innych przedmiotów zainteresowania, ni¿
ten jedyny, bêd¹cy celem jego ¿ycia. Stanowczoæ Aposto³a w odrzucaniu mo¿liwoci odwrócenia siê w swej dzia³alnoci od tej jednej rzeczy zas³uguje na nasz podziw i naladownictwo. Nie mo¿emy byæ ludmi
uniwersalnymi, osi¹gaj¹cymi mistrzostwo w ka¿dej dziedzinie. Stwierdziwszy, ¿e kamieñ poruszany, mchem nie obronie starajmy siê ca³¹
nasz¹ energiê zu¿yæ w osi¹ganiu tej jednej rzeczy  w czynieniu naszego powo³ania i wybrania pewnym.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 2:2; Mat. 10:42; £uk. 9:51, 61, 62; Mar.
10:45; Jan 4:3138; Dz.Ap. 1:14; 2:1, 46; 4:24, 32; 5:12; 21:1015;
Rzym. 15:5, 6; 2 Kor. 13:11; Filip. 1:27; 3:18.
Pieni: 130, 136, 78, 1, 8, 160, 267.
Pytania: Czy dbam o to, by mój cel by³ jedynym moim celem? Jaki jest
mój cel? Jak go okazujê?

13 CZERWCA
Gdy siê ocucê, nasycony bêdê obrazem oblicznoci twojej
Ps. 17:15
Dajmy teraz wznios³y polot mylom naszym. Niech siê
oderw¹ na chwilê od ¿ycia nicoci.Uchylmy dziel¹c¹ zas³onê
i przyjrzyjmy siê Chwale wiecznoci.

Niechaj myli dotycz¹ce Boga, Chrystusa, godnych wiêtych przesz³oci i teraniejszoci, dziedzictwa Królestwa, b³ogos³awieñstw naszego przysz³ego dzie³a we wspó³pracy z Chrystusem, ogromu i ³askawoci Boskiego Planu, chwa³y i szczêliwoci wynikaj¹cej z naszego po³¹czenia siê z Chrystusem po
zakoñczeniu naszego doczesnego ¿ycia wype³niaj¹ nasze umys³y i inspiruj¹ nasze serca. Do tych rozmylañ dodajmy tak¿e dodatkow¹ pociechê oraz b³ogos³awieñstwo w formie osobistej ³¹cznoci duchowej i jednoci z Bogiem za porednictwem modlitwy, studiowania S³owa a tak¿e mo¿liwoci wspólnego zgromadzania siê dla oddania czci i chwa³y.
***
Rozumiemy, ¿e obraz oblicznoci Bo¿ej to Jego charakter,
natura i panowanie. Bóg je nam wystawi³ jako cel do osi¹gniêcia.
Zmienne koleje dowiadczeñ, przygotowuj¹ce do pozyskania tych
atrybutów, uniemo¿liwiaj¹ nam zadowalanie siê obecnym stanem,
chocia¿ jestemy z nim pogodzeni. Têsknoty wiernych zostan¹ ca³kowicie zaspokojone w zmartwychwstaniu i zupe³na satysfakcja ze swego losu bêdzie na zawsze b³ogos³awionym dowiadczeniem, dowiadczeniem którego perspektywa pobudza nas do wiernoci.
Równoleg³e cytaty: 1 Jana 3:2; Ps. 4:7; 1 Moj¿. 17:1; £uk. 1:6; 2 Kor.
3:18; 5:18; Ijob 19:26, 27; Izaj. 61:10; Mat. 5:8; 1 Kor. 13:12; Obj.
22:4; 1 Kor. 15:23, 4148; 1 Tes. 4:1317.
Pieni: 105, 21, 32, 53, 92, 133, 201.
Pytania: Czym dla mnie by³a w tym tygodniu nadzieja zmartwychwstania? Jak na mnie wp³ynê³a? Jakie by³y wyniki jej posiadania?

14 CZERWCA
Bóg pysznym siê sprzeciwia, a pokornym ³askê daje
1 Piotra 5:5
Umi³owani, ponad wszystko strze¿my dobrze naszej pokory. Tylko wtedy, kiedy w naszych w³asnych oczach jestemy mali,
Bóg mo¿e nas u¿yæ i tylko wtedy bêdzie to dla nas bezpieczne.
A jednak Bóg nas nie os³ania przed wszelk¹ prób¹ wiernoci.
Jeli wiêc Pan dzisiaj ciê trochê wywy¿sza, dodaje ci odwagi
zachêcaj¹c w Jego s³u¿bie, przyjmij to pokornie i ³agodnie, pamiêtaj¹c o swojej niegodnoci i niedostatecznoci, chyba ¿e
Bogu spodoba siê dzia³aæ przez ciebie. B¹d te¿ gotowy przyj¹æ
nastêpnego dnia upokorzenia, jeli s¹ potrzebne dla karnoci
i w³aciwego zrównowa¿enia twego charakteru. Je¿eli wczorajszy sukces wywo³uje u ciebie irytacjê w zwi¹zku z dzisiejszym upokorzeniem, strze¿ siê! Nie jeste jeszcze tak rozwiniêty duchowo, jak powiniene byæ.
***
Pyszni maj¹ zbyt pochlebne zdanie o sobie, polegaj¹ na sobie i staraj¹ siê wywy¿szaæ. Pokorni naszej rasy skromnie oceniaj¹ siebie, ufaj¹
raczej Bogu ni¿eli sobie i poni¿aj¹ siê w Jego interesie. Pyszni pn¹ siê
na stanowiska przekraczaj¹ce ich zdolnoci i zas³ugi, czêsto usi³uj¹c
usun¹æ drugich i zawsze wtr¹caj¹ siê do Boskiego porz¹dku. Bóg z koniecznoci musi siê im sprzeciwiaæ, podczas gdy pokorni ustawicznie
s¹ przez Niego wywy¿szani, poniewa¿ ich zdolnoci i zas³ugi zapewniaj¹ im ³askê, do której nie d¹¿¹ samolubnie i niew³aciwie.
Równoleg³e cytaty: Jak. 4:6, 10; Izaj. 57:15; 66:2; Mat. 20:2628;
Mar. 10:4345; Ijob 22:29; Przyp. 15:33; 29:23; Dan. 4:37; £uk.
14:11; 18:14; 1 Piotra 5:6.
Pieni: 63, 47, 114, 134, 191, 229, 307.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia tego tygodnia, zwi¹zane z myl¹ tego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ ich wynik?

15 CZERWCA
Postanowiê z wami przymierze wieczne, mi³osierdzia
Dawidowe pewne wylejê na was
Izaj. 55:3
Wszyscy, którzy ³akn¹ i pragn¹ sprawiedliwoci, których
dusze s¹ tak spragnione Boga, jak jeleñ strumienia wód, którzy
znalaz³szy Go powiêcili siê Mu otrzymuj¹c pomazanie Duchem
wiêtym, powiadczaj¹cym ich duchowi, i¿ s¹ synami Boga,
tymi, którzy jako pomazani synowie mog¹ dostrzec w sobie cechy prawdziwego synostwa  lojalnoæ, wiernoæ, gorliwoæ,
energiê, odwagê, roztropnoæ itp.  stanowi¹c klasê, z któr¹
Bóg zawar³ wieczne przymierze i do której nale¿¹ mi³osierdzia Dawidowe pewne.
***
Przymierza wystêpuj¹ w dwóch rodzajach, jako bezwarunkowa obietnica zobowi¹zuj¹ca jedn¹ stronê wobec drugiej lub jako
kontrakt wi¹¿¹cy warunkowo dwie strony wobec siebie. Przymierze, do którego odnosi siê tekst (mi³osierdzia Dawidowe pewne)
stanowi pierwsze z dwu rodzajów przymierzy. Dawid, umi³owany,
przedstawia klasê Chrystusow¹, a mi³osierdzia Dawidowe pewne
s¹ obietnicami nale¿¹cymi do tej klasy. S¹ one pewne, poniewa¿
zosta³y zabezpieczone Bosk¹ przysiêg¹ i s¹ wieczne, poniewa¿ z ich
dobra bêdzie siê wiecznie korzystaæ. S¹ wiêc one wspania³ym dziedzictwem. Jak spor¹ cz¹stkê maj¹ cz³onkowie tej klasy od Pana!
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 22:1618; 2 Sam. 23:5; Ps. 89:3538;
Dz.Ap. 13:34; Rzym. 9:713; Gal. 3:8, 9, 1419, 2629; 4:2131;
¯yd. 6:1320; 11:1719; 2 Kor. 1:20.
Pieni: 27, 41, 330, 333, 72, 58, 204.
Pytania: Co w tym tygodniu znaczy³y dla mnie te obietnice? Jak je
wykorzysta³em? Jakie by³y tego rezultaty?

16 CZERWCA
Wszelkie karanie, gdy przytomne jest, nie zda siê byæ
weso³e, ale smutne; lecz potem owoc sprawiedliwoci
spokojny przynosi tym, którzy s¹ przez nie wyæwiczeni
¯yd. 12:11
Dziêki takiemu karaniu dusza dojrzewa do tkliwej uleg³oci, mówi¹cej spokojnie: mogê wykonaæ wszystko, znieæ
wszystko, przez Chrystusa, który mnie wzmacnia. I w miarê
jak stopniowo ¿u¿el starej natury bywa niszczony, a z³oto staje siê coraz bardziej widoczne, tak te cenne dusze staj¹ siê
coraz dro¿sze ich mi³uj¹cemu Panu. S¹ dla Niego tak drogimi, ¿e w ka¿dym utrapieniu jest bli¿ej nich ze Sw¹ podtrzymuj¹c¹ ³ask¹ i Sw¹ dodaj¹c¹ otuchy obecnoci¹. Najg³êbsze
ciemnoci smutku wywo³uj¹ wspomnienia najbardziej uwiêcaj¹cych chwil, w których Jutrzenka wieci³a najjaniej.
***
Przez karanie rozumiemy Boskie rodki dyscyplinarne, które
nie ciesz¹ nikogo w chwili karania, a raczej smuc¹. Jednak ci, którzy w³aciwie poddaj¹ siê tym karaniom przynosz¹ dziêki nim owoc
w spokojnym rozwijaniu podobieñstwa Chrystusowego.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 10:13; ¯yd. 10:3234; Ijob 5:17; Przyp.
3:11, 12; Ps. 94:12; 119:75; Jak. 1:12; Obj. 3:19; Dz.Ap. 14:22;
1 Piotra 5:9; Jak. 3:18.
Pieni: 307, 216, 220, 228, 328, 197, 126.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia zwi¹zane
z karaniem? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y ich wyniki?

17 CZERWCA
Lecz któ¿ bêdzie móg³ znieæ dzieñ przyjcia jego? I kto siê
ostoi, gdy siê on oka¿e? Bo on jest jako ogieñ roztapiaj¹cy
i bêdzie siedzia³ roztapiaj¹c i wyczyszczaj¹c srebro
Mal. 3:2, 3
Wielki Rafinator zwraca uwagê na to, jak szlachetny metal
twojego charakteru odbija obraz Jego charakteru. Mówi¹c inaczej, zwraca On uwagê na to, jakie wp³ywy w ka¿dej próbie rz¹dz¹ naszymi czynami, czy s¹ one pod wp³ywem doczesnych korzyci, wzglêdów wiatowych, osobistych przyjani, ziemskiej
mi³oci  mê¿a, ¿ony, dzieci, zami³owania do wygody lub pokoju za wszelk¹ cenê; czy te¿ rz¹dz¹ nimi zasady prawdy i sprawiedliwoci a tak¿e czy chcemy broniæ tych zasad z gorliwoci¹
i energi¹ bez wzglêdu na ogrom pracy lub cierpieñ albo kosztem
jednego i drugiego i tak toczyæ dobry bój wiary, a¿ do ostatniego
tchu  do samej mierci.
***
Oba pojawienia siê naszego Pana, Jego pierwsze i drugie przyjcie, by³y okresami wielkich prób dla ludu Bo¿ego. Te okresy Jego
obecnoci dowiadcza³y decyduj¹co postawy serc ka¿dego cielesnego
i ka¿dego duchowego Izraelczyka. Najsro¿sze próby przysz³y na nich
w czasie tych dwu okresów w tym celu, by stan ich serc móg³ byæ ujawniony, a wszystkie próby przebiega³y pod nadzorem naszego Pana.
Najwa¿niejszym pytaniem w Paruzji by³o: czy próbowana jednostka
bêdzie objawiona jako nowe stworzenie, czy nie? A w Epifanii: czy
nowe stworzenie bêdzie objawione jako cz³onek Maluczkiego Stadka,
czy Wielkiej Kompanii? W obu tych okresach dowiadczane by³y nie
tylko charaktery, lecz tak¿e i nauki.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 22:1; 5 Moj¿. 8:2, 5; Ijob 1:82:10; Dan.
12:10; Jak. 1:2, 3, 12; 1 Piotra 1:6, 7; ¯yd. 12:114; Joel 2:11; Obj. 6:17.
Pieni: 67, 63, 130, 57, 120, 328, 197.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia zwi¹zane
z myl¹ tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jakie okaza³y siê wyniki?

18 CZERWCA
Obfitoæ wesela jest przed obliczem twojem, rozkoszy po
prawicy twojej a¿ na wieki
Ps. 16:11
Przed obliczem Pañskim, niezale¿nie od tego, gdzie siê
znajdujemy, jest pe³nia wesela. Doskonalmy coraz bardziej znajomoæ Pañsk¹, zbli¿aj¹c siê do Niego w modlitwie, w studiowaniu Jego cennego S³owa, w medytacji nad Jego dobroci¹,
opatrznociow¹ trosk¹, wyranie zaznaczonymi manifestacjami Jego ³aski w naszych osobistych dowiadczeniach i wszystkich Jego cennych obietnicach, które tak jak amen s¹ w Chrystusie. Przybli¿cie siê ku Bogu, a przybli¿y siê ku wam (Jak.
4:8), objawi wam Samego Siebie i zamieszka w was. Zaiste,
wol¹ Bo¿¹ jest, aby wszystkie Jego dzieci by³y w Nim szczêliwe, aby siê zawsze radowa³y. A jeli komu brak tego b³ogos³awieñstwa, to ¿yje poni¿ej udzielonych mu przywilejów.
***
Rozumiemy, ¿e oblicze Boga oznacza stan Bo¿ej ³aski w naszym obecnym stanie ofiarniczym i przysz³ych warunkach chwa³y.
Pe³nia radoci, oznaczaj¹ca najwy¿sz¹ zdolnoæ do przyswajania
sobie radoci, jest przywilejem obu tych stanów. A klasa Chrystusowa, która cieszy siê pe³ni¹ Jego ³aski, jest b³ogos³awiona wieczn¹ rozkosz¹.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 2:28; Przyp. 4:18; 1 Jana 3:2; Mat. 5:8;
Ps. 17:15; 36:9; ¯yd. 12:2; £uk. 14:14; Jan 6:39, 40, 44, 54; 14:2,
3, 19; Dz.Ap. 2:2628; 26:6, 7; 1 Kor. 15:4057; 2 Kor. 5:15;
Filip. 3:10, 11, 21; Obj. 20:4, 6.
Pieni: 179, 32, 109, 273, 201, 176, 58.
Pytania: Co ten tekst znaczy³ dla mnie w tym tygodniu? Jak go wykorzystywa³em w codziennym ¿yciu? Jakie by³y wyniki?

19 CZERWCA
wiat³oci [Prawdy] nasiano sprawiedliwemu, a radoci [z
Prawdy] tym, którzy s¹ uprzejmego serca
Ps. 97:11
Prawdziwe dzieci Bo¿e mi³uj¹ Prawdê, poniewa¿ s¹ z ni¹
spokrewnione. Gdy stykaj¹ siê z Prawd¹, uznaj¹ jej wartoæ,
oceniaj¹ j¹ i rozmylaj¹ o niej. One stwierdzaj¹, ¿e Prawda
jest taka jak Bóg: jest manifestacj¹ Jego chwalebnej dobroci
oraz odbiciem Jego mi³uj¹cego, dobroczynnego, m¹drego
i sprawiedliwego charakteru. Dlatego mi³uj¹ Prawdê i Boga,
który j¹ da³, zachowuj¹ j¹ w sercach i wci¹¿ powtarzaj¹. A kiedy w ni¹ wnikaj¹ i podziwiaj¹ ca³¹ jej symetriê oraz piêkno,
to coraz bardziej usi³uj¹ przystosowywaæ swoje charaktery do
tego samego wzoru piêkna a tak¿e staraj¹ siê s³owem oraz postêpowaniem polecaæ j¹ drugim, aby tak¿e mogli byæ przez
ni¹ b³ogos³awieni.
***
Jak naturalne wiat³o owieca drogê naturalnemu oku, tak Prawda owieca drogê oczom naszego zrozumienia. Boskim postanowieniem jest otwieranie oczu zrozumienia tym, których serca maj¹ sympatiê do zasad sprawiedliwoci. Dla innych Prawda by³aby szkod¹.
Prawda jest b³ogos³awieñstwem dla sprawiedliwych, a sprawiedliwi s¹ przez ni¹ b³ogos³awieñstwem dla drugich, st¹d jej b³ogos³awieñstwa nape³niaj¹ ich serca radoci¹.
Równoleg³e cytaty: Dan. 2:28; Am. 3:7; Rzym. 16:25, 26; Jan 15:15;
Ps. 29:9, 11; Przyp. 3:32; Mat. 11:25; 24:4547; £uk. 8:10; 12:42
44; Obj. 19:9, 10; 22:8, 9, 16.
Pieni: 22, 296, 260, 238, 46, 97, 300.
Pytania: Jakie warunki spe³ni³em, by otrzymaæ Prawdê? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o?

20 CZERWCA
Nie mi³ujcie wiata, ani tych rzeczy, które s¹ na wiecie;
jeli kto mi³uje wiat, niemasz w nim mi³oci ojcowskiej
1 Jana 2:15
Zbratanie ze wiatem oznacza postêpowanie w harmonii z jego
ideami i przystosowanie siê do jego zwyczajów. Nie mo¿emy nie mi³owaæ wiata w tym znaczeniu, je¿eli nie bêdziemy od niego oddzieleni i nie bêdziemy trwaæ w opozycji do niego. Taka droga jest nam
wskazana. Jest to droga pod niektórymi wzglêdami trudna, osamotniona, lecz zarazem jedyna droga pokoju i szczêcia. Obecny wiat ze
swoj¹ namiêtnoci¹ szybko przemija. Jest pusty, nie zadowala i ostatecznie wiedzie do katastrofy i ruiny. Lecz ci, którzy rozkoszuj¹ siê
Pañskim sposobem postêpowania maj¹ b³ogos³awion¹ ³¹cznoæ duchow¹ i poczucie jednoci z Nim. Ich radoæ pochodzi ze ród³a, którego wiat nie mo¿e poj¹æ  ¿yj¹ bowiem na wy¿szym poziomie,
oddychaj¹ czyciejszym powietrzem i ciesz¹ siê wiêtsz¹ i przyjemniejsz¹ przyjani¹, ni¿eli wiat mo¿e zaofiarowaæ.
***
Wspomnianym wiatem jest obecny porz¹dek spo³eczny. Rzeczami
tego wiata s¹ ró¿ne cechy umys³owe i uczucia. Mi³owanie ich oznacza³oby sympatyzowanie ze z³em. ¯adne dziecko Bo¿e nie mo¿e ¿ywiæ sympatii
do obecnego porz¹dku spo³ecznego, do jego umys³owoci i uczuæ, i byæ
nape³nione oraz kontrolowane przez Ducha Pañskiego, który jest g³ównie
mi³oci¹ Bo¿¹. Boska mi³oæ, kontroluj¹ca nasze postêpowanie, wywo³uje
têsknotê do Boskiego porz¹dku spo³ecznego, który bêdzie przewa¿a³ w nastêpnej dyspensacji. A to z pewnoci¹ ograniczy nas w mi³owaniu tego
wiata i jego spraw.
Równoleg³e cytaty: Mat. 6:24; £uk. 14:26; Rzym. 12:2; 8:5; Gal. 1:4; 6:14;
Jak. 4:4, 14; 1 Jana 2:16, 17; 3:1, 1118; 4:721; Ps. 119:37; 39:7; 1 Kor.
7:31; 1 Piotra 1:24; 1 Kor. 13.
Pieni: 150, 48, 97, 176, 180, 213, 312.
Pytania: Jak w tym tygodniu mi³oæ Bo¿a usunê³a z mego serca mi³oæ do
wiata? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

21 CZERWCA
Uczcie siê ode mnie, ¿em Ja cichy i pokornego serca
Mat. 11:29
Prawd¹ jest, ¿e w cichym i pokornym sercu tkwi tajemnica
odpoczynku. Byæ cichym znaczy doskonaliæ nastêpuj¹ce ³aski:
cierpliwoæ, tkliw¹ uleg³oæ wobec woli Bo¿ej, trwa³¹ ufnoæ
w Jego mi³oæ, troskê, m¹droæ Jego przewodniej rady i Jego
pomagaj¹cej opatrznoci oraz wytrwale postêpowaæ po tej drodze mimo z³ej czy dobrej reputacji, pomylnych albo niepomylnych okolicznoci. Umi³owane dzieci Boga, usi³ujmy coraz lepiej naladowaæ cichego i pokornego ducha Chrystusowego,
przyjmuj¹c opatrznoci Bo¿e, bêd¹c pos³usznymi Jego przykazaniom i kierownictwu, jak to czyni³ Chrystus, uzbrojeni moc¹,
w któr¹ tylko On mo¿e i chce zaopatrywaæ tych, którzy bior¹
Jego jarzmo na siebie i ucz¹ siê od Niego.
***
Kiedy nasz Pan powiedzia³, ¿e by³ cichy, to chcia³ daæ do zrozumienia, ¿e mia³ uleg³e serce i umys³ i dlatego by³ zdolny do uczenia
siê i podatny na kierowanie. A kiedy powiedzia³, ¿e by³ pokornego
serca, rozumia³ przez to, ¿e posiada³ w³aciw¹ samoocenê. Te dwie
zalety Pan nam radzi naladowaæ. Jeli one ozdobi³y Jego charakter,
to tym bardziej s¹ stosowne dla nas, którzy z natury jestemy s³abi
i zboczylimy z drogi. Od Niego mo¿emy nauczyæ siê tych ³ask.
Równoleg³e cytaty: Mat. 7:29; 22:16; 23:8; Jan 3:2; 13:15; Zach.
9:9; Izaj. 50:5, 6; 53:7; Mat. 26:4953; 2 Kor. 10:1; Mat. 9:10; £uk.
22:27; Dz.Ap. 8:32, 33; Filip. 2:58.
Pieni: 172, 1, 95, 125, 197, 198, 209.
Pytania: Czy w tym tygodniu uczy³em siê od Chrystusa cichoci
i pokory? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

22 CZERWCA
A tegoæ wiêc szukaj¹ przy szafarzach, aby ka¿dy znaleziony
by³ wiernym
Ka¿demu wed³ug przemo¿enia jego
1 Kor. 4:2; Mat. 25:15
Grzywna jest taka sama dla wszystkich i doskonale przedstawia b³ogos³awieñstwo Boskiej ³aski wspólne dla ca³ego ludu Bo¿ego  Usprawiedliwienie. Inne dary natomiast ró¿ni¹ siê w iloci,
odpowiednio do naszych naturalnych sposobnoci i zwyk³e pochodz¹ od Ojca, na przyk³ad, S³owo i Duch. Usprawiedliwienie, jakkolwiek zamierzone przez Ojca, jest darem Jezusa, poniewa¿ Jezus zap³aci³ za nie Swoj¹ drogocenn¹ krwi¹. Ta jedna grzywna stawia
wszystkich na wspólnym stanowisku s³ug nadaj¹cych siê do przyjêcia i pozwala ka¿demu okazaæ gorliwoæ przez sk³adanie ofiar. Ale
talenty, rozdzielane odpowiednio do zdolnoci ka¿dego cz³owieka, przedstawiaj¹ sposobnoci w s³u¿bie Bo¿ej odpowiednie do posiadanych przez nas zdolnoci. Mog¹ to byæ talenty wykszta³cenia,
pieniê¿ne, wp³ywu, dobrego zdrowia, czasu, taktu i zdolnoci twórczych ze sposobnociami u¿ycia ich w Boskiej s³u¿bie.
***
Szafarzem jest ten, komu powierzono zarz¹dzanie dobrami drugiego.
A ten, kto szafarzowi zaufa³ ma prawo spodziewaæ siê z jego strony wiernoci. Jehowa uczyni³ nas szafarzami tych naszych dóbr, które Jemu ofiarowalimy, spodziewaj¹c siê wiernoci w pe³nieniu powierzonego nam szafarstwa. Bóg ze swej strony udzieli³ nam tego wszystkiego, co jest potrzebne do spe³nienia szafarstwa w interesie Jego sprawy. Jego dobroæ zas³uguje
na nasz¹ jak najbardziej lojaln¹ s³u¿bê.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 2:3, 4; 2 Kor. 3:4, 5; 6:110; Mat. 25:1430;
£uk. 12:37, 38, 4248; 16:1012; 19:1327; Rzym. 12:68; 1 Kor. 12:7,
11, 29; Efez. 4:11; Tyt. 1:7; 1 Piotra 4:10.
Pieni: 309, 332, 200, 8, 208, 225, 272.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em wiernym szafarzem, odpowiednio
do mo¿liwoci? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y
wyniki?

23 CZERWCA
Na dobrej ziemi posiany, jest ten, który s³ucha s³owa
i rozumie, tenci po¿ytek przynosi; a przynosi jeden setny,
drugi szeædziesi¹tny, a drugi trzydziestny
Mat. 13:23
Rozmaite miary owocowania  po¿ytek setny, szeædziesi¹tny, trzydziestny  lub dziesiêæ grzywien czy piêæ zaznaczaj¹ raczej ró¿nice w przezwyciê¿aniu napotykanych przeszkód
itp., ani¿eli niewiernoæ w korzystaniu z udzielonej ³aski. Niektórzy mog¹ pracowaæ d³ugo i z pilnoci¹, osi¹gaj¹c znikome
rezultaty, inni natomiast, bardziej zdecydowani, takim samym
wysi³kiem, ale z bardziej stanowcz¹ wol¹ i konsekwencj¹, mog¹
osi¹gn¹æ wielkie rzeczy. Niektórzy przez potkniêcie siê i chwilowy powrót do na³ogu, z którego póniej siê wyleczyli, stracili
czas i sposobnoci, których ju¿ nigdy nie mogli odzyskaæ, chocia¿ im przebaczono i wielkodusznie przywrócono Bosk¹ ³askê, tak ¿e od tego czasu mogli z pilnoci¹ i cierpliwoci¹ biec
do koñca.
***
Ró¿ne rodzaje gleby przedstawiaj¹ ró¿ne klasy s³uchaczy. Dobra
gleba przedstawia wiernych. Wiernymi s¹ ci, którzy rozumiej¹ S³owo
i rozmylaj¹ nad nim, pilnie stosuj¹c je w uwiêcaniu serca i umys³u,
a w proporcji do ich gorliwoci w tym, przynosz¹ owoc. Ich ostateczne
stanowisko bêdzie zale¿a³o od gorliwoci w tym wzglêdzie.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 26:12; Ps. 111:10; Izaj. 55:10, 11; Mat.
13:38, 1823; 25:2023; £uk. 6:4345; 19:69; Jan 12:24; 15:5, 8,
16; 1 Piotra 1:23; Rzym. 6:22; Gal. 5:22, 23; Filip. 1:11; 4:17; Kol.
1:6; ¯yd. 12:11; Jak. 3:18.
Pieni: 196, 315, 311, 95, 198, 74, 114.
Pytania: Jaki w tym tygodniu odnosi³em po¿ytek ze S³owa? Jakie
by³y rezultaty?

24 CZERWCA
A jeli¿ dzieæmi, tedy i dziedzicami, dziedzicami
w prawdzie Bo¿ymi, a spó³dziedzicami Chrystusowymi,
jeli tylko z nim cierpimy, abymy te¿ z nim byli uwielbieni
Rzym. 8:17
Odczytuj¹c plany Ojca wobec nas, w wietle Jego woli zademonstrowanej w postêpowaniu z naszym Mistrzem, mo¿emy
od razu ustaliæ, ¿e nie jest Jego wol¹ chronienie nas przed wszystkimi bólami, próbami oraz cierpieniami i triumfalne przeniesienie nas do chwa³y na ukwiecone ³o¿a bezczynnoci. Tymczasem
nasze postêpowanie musi byæ przeciwieñstwem tego, jeli chcemy kroczyæ ladami Chrystusa, którego Bóg wystawi³ nie tylko
zadoæuczynieniem za grzechy ca³ej ludzkoci, lecz tak¿e wzorem dla wszystkich Jego uczniów. Gdy nauczymy siê tego z Boskiego Planu, to szybko dostrze¿emy, ¿e nie mamy spodziewaæ
siê ani prosiæ o uwolnienie od bólów i k³opotów, które Jego m¹droæ przygotowa³a jako cie¿kê wiod¹c¹ do chwa³y.
***
Mo¿emy uczestniczyæ w niezmiernie wielkim dziedzictwie, poniewa¿ maj¹c Jego Ducha, jestemy Jego dzieæmi. Nasze dziedzictwo pod wodz¹ Chrystusa, G³ównego Dziedzica, bêdzie niepodzielne przez ca³¹ wiecznoæ. Kto wiêc bêdzie siê nadawa³ do tego Królestwa? Tylko ci bêd¹ uznani za godnych tego wielkiego dziedzictwa, których oddanie dla Ojca, Syna i Prawdy (oraz braci i ca³ej ludzkoci) pobudza do cierpienia z Chrystusem w Duchu Bo¿ym.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 2:10; 2 Tym. 2:1013; Kol. 3:4; 1 Piotra
5:10; 2 Tes. 2:14; Rzym. 8:18; 9:23; 2 Kor. 4:1618; Izaj. 60:1422;
1 Kor. 15:4157; Filip. 3:21.
Pieni: 326, 58, 92, 201, 72, 310, 281.
Pytania: Czy w tym tygodniu, cierpi¹c z Chrystusem, oczekiwa³em
na Królestwo? Jak to wp³ynê³o na moje usposobienie?

25 CZERWCA
W modlitwach trwajcie, czuj¹c w nich z dziêkowaniem
Kol. 4:2
Ka¿da próba wiary i cierpliwoci jest okazj¹ do modlitwy
o obiecan¹ pomoc. Ka¿de nie osi¹gniête zwyciêstwo jest okazj¹ do modlitwy o przebaczenie i o Boskie b³ogos³awieñstwo,
by poznanie w³asnych s³aboci mog³o byæ tak g³êboko odczute,
bymy mogli w nastêpnej, podobnej próbie szybko zastosowaæ
tê obiecan¹ pomocn¹ ³askê i uchwyciæ siê jej. Ka¿de zwyciêstwo nad sob¹ jest okazj¹ do modlitwy, a¿ebymy nie byli aroganckimi i nadêtymi, lecz pokornymi i czujnymi na nastêpny
atak ze strony wielkiego przeciwnika. Ka¿da pos³uga na rzecz
Prawdy staje siê okazj¹ do modlitwy za przywilej s³u¿enia Wielkiemu Królowi i byæ mo¿e cierpienia na rzecz Jego sprawy. Staje
siê te¿ powodem proby o nastêpne sposobnoci s³u¿by i ³aski,
by je m¹drze wykorzystaæ.
***
Modlitwa jest to szczera proba serca o dobre rzeczy, wypowiedziana lub nie, przedstawiana Bogu. Jeli chcemy otrzymaæ odpowied na nasze proby, musimy byæ w nich wytrwali i ustawicznie zwracaæ uwagê czy rzeczy, o które prosimy, pobudki, które sk³aniaj¹ nas do prób i sposób w jaki je przedstawiamy mog¹ byæ przyjête przez Pana. Wdziêcznoæ za minione ³aski powinna stanowiæ
wiêksz¹ czêæ naszych modlitw.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 32:2428; 1 Kron. 16:11, 35; Ps. 145:18;
£uk. 11:113; 18:17; Efez. 5:4, 19, 20; 6:18, 19; Filip. 4:6; 1 Tes.
5:17, 18; 1 Tym. 2:1, 8; ¯yd. 4:16; Jak. 5:16; Jud. 20; Obj. 5:8; 8:3, 4;
Mat. 26:41; Dz.Ap. 20:2831; 1 Piotra 1:13, 17; 4:7; Kol. 3:1517.
Pieni: 35, 9, 37, 176, 199, 239, 323.
Pytania: Czy ten tydzieñ by³ tygodniem czujnej i dziêkczynnej modlitwy? Jak to by³o? Jaki by³ rezultat?

26 CZERWCA
Przeto¿, bracia wiêci, powo³ania niebieskiego uczestnicy!
obaczcie aposto³a i najwy¿szego kap³ana wyznania
naszego, Chrystusa Jezusa
¯yd. 3:1
Wol¹ Bo¿¹ jest, by wszyscy cz³onkowie cia³a Chrystusowego zetknêli siê ze s³abociami wiata i odczuli je, aby wtedy,
gdy bêd¹ wywy¿szeni w Królestwie, kiedy jako Królewskie Kap³añstwo bêd¹ s¹dziæ wiat, byli bardzo wra¿liwymi, wspó³czuj¹cymi i wielkodusznymi. Nasz Pan i Mistrz, który nie mia³ ¿adnych niedoskona³oci upad³ej rasy, lecz by³ wiêty, niewinny i od³¹czony od grzeszników, musia³ przyj¹æ ludzkie choroby i s³aboci,
¿eby odczuæ nasze s³aboci i byæ wiernym Najwy¿szym Kap³anem. Przypuszczenie, ¿e lekcje potrzebne, by przygotowaæ Najwy¿szego Kap³ana do Jego urzêdu i pos³ugi nie by³y potrzebne
podleg³ym Mu kap³anom, powo³anym do cierpienia z Nim i panowania z Nim, by³oby ca³kowicie nielogiczne.
***
Bracia s¹ wiêci z powodu powiêcenia siê Panu. Oni s¹ uczestnikami powo³ania Bo¿ego, poniewa¿ zaproszeni przez Ojca przyjêli to
powo³anie i otrzymali Ducha wiêtego. Jedn¹ z najbardziej po¿ytecznych czynnoci podejmowanych przez nich jest rozmylanie o Chrystusie jako tym jedynym, pos³anym przez Ojca, Najwy¿szym Kap³anie
porz¹dku kap³añskiego. To umo¿liwia im kroczenie Jego ladami.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 53; Jan 19:5; Filip. 2:511; 3:14; 2 Tym.
1:9; 2 Piotra 1:10; ¯yd. 2:9, 17, 18; 4:14; 5:5; 6:20; 8:1; 9:11;
10:21; 12:2, 3; 1 Piotra 2:21.
Pieni: 96, 139, 168, 167, 259, 212, 349.
Pytania: Co da³o mi rozmylanie o Jezusie? Jak przez to móg³bym
siê udoskonaliæ?

27 CZERWCA
A ten który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który
nas pomaza³, Bóg jest; Który te¿ zapieczêtowa³ nas
2 Kor. 1:21, 22
Pieczêci¹ lub znakiem prawdziwego ucznia jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Duch ten objawia siê w trzech formach: (1) przez najwy¿sz¹ mi³oæ do Boga i radosn¹ lojalnoæ
wobec Jego sprawy, nawet kosztem cierpieñ, (2) przez mi³oæ
do braci  niesamolubn¹, szlachetn¹, czyst¹  pragnienie dla
nich dobra, zawsze czujne, by im wiadczyæ dobro, (3) przez
mi³oæ wspó³czuj¹c¹ wiatu, pobudzaj¹c¹ do dobrych uczynków, w miarê sposobnoci oraz pragnienie i wysi³ek utrzymania pokoju ze wszystkimi ludmi.
***
Bóg ci¹gle przystosowuje Swój lud we wzajemnych stosunkach
jako uczniów Jezusa. Przez pomazanie tak¿e stale rozwija³ cz³onków Cia³a Chrystusowego, wzmacniaj¹c ich na w³aciwych stanowiskach w tym Ciele. Podobnie wypracowuje w nich pieczêæ Ducha przez doprowadzenie ich serc do pe³nej sympatii, jednoci
i wspó³pracy z Nim we wszystkich Jego zarz¹dzeniach.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 16:25; Kol. 2:7; 1 Piotra 5:10; Dz.Ap.
10:38; Mat. 3:16, 17; 1 Jana 2:20, 27; 1 Kor. 12:12, 13; Gal. 2:20;
3:16, 29; Efez. 4:13; 2 Kor. 5:5; Efez. 1:13, 14; 4:30; Rzym. 8:9, 14
16; 5:5; 2 Tym. 2:19.
Pieni: 201, 4, 74, 114, 105, 198, 249.
Pytania: Czy w tym tygodniu dozna³em Boskiego dzie³a utrwalania,
pomazywania i pieczêtowania? Jak? W jakich okolicznociach? Czego ono dokona³o?

28 CZERWCA
Nie b¹d m¹drym sam u siebie; ale siê bój Pana,
a odst¹p od z³ego
Przyp. 3:7
Dla dziecka Bo¿ego nic nie jest bardziej niebezpieczne
jak zarozumia³oæ, która stawia zaporê na drodze do prawdziwego postêpu i reformy serca, przeszkadza w prawdziwej u¿ytecznoci na rzecz drugich i szczególnej u¿ytecznoci w s³u¿bie Bo¿ej, gdy¿ S³owo Bo¿e owiadcza, ¿e Bóg siê pysznym
sprzeciwia, ale pokornym ³askê daje. Zamiast pewnoci siebie m¹droæ nakazuje nieufnoæ wobec siebie oraz pamiêtanie o s³abociach, niedoskona³ociach i odpowiednio wiêkszej
czci dla Boga a tak¿e o poleganiu na Nim, co bardziej uzdolni
nas do zerwania ze z³em naszego upad³ego stanu ni¿ cokolwiek innego.
***
Uznawanie siebie za m¹drego oznacza samozadowolenie i samowystarczalnoæ w zakresie w³asnej wiedzy. Jednostki z takim
nastawieniem nie pozwalaj¹ siê uczyæ i z pewnoci¹ odpadn¹ od
Prawdy, chyba, ¿e naprawi¹ swoje postêpowanie. Je¿eli pragn¹ byæ
uleczone z tej wady, to niech siê naucz¹ dawaæ Bogu pierwszeñstwo
w swoich sercach, przez co bêd¹ w stanie zerwaæ z nieprawoci¹ i to
przez praktykowanie dobra.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 9:7; 15:5; Ps. 131:1, 2; Przyp. 10:8; 22:4;
30:32; Rzym. 12:16; 1 Kor. 3:18; 5 Moj¿. 10:12; Joz. 24:14; 1 Sam.
12:24; Ijob 28:28; 37:23; Ps. 25:1214; 103:11, 13, 17.
Pieni: 44, 130, 13, 95, 125, 136, 145.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z myl¹ tego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ ich rezultat?

29 CZERWCA
B³ogos³awieni czystego serca; albowiem oni
Boga ogl¹daj¹
Mat. 5:8
Czyste serce nie oznacza doskona³oci w postêpowaniu,
w s³owie i w myli, lecz doskona³oæ intencji wzglêdem tych¿e.
Nasze pragnienie i wysi³ek musi zmierzaæ w kierunku doskonalenia myli, s³ów i czynów. Wzorem do zaakceptowania przez
nasze serca i wole, jest Boski wzór B¹dcie¿ wy tedy doskona³ymi, jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskona³y
jest (Mat. 5:48). Bóg nie ustali³ wzoru ni¿szego od tej absolutnej doskona³oci i czystoci serca, stanowi¹cej jeden z niezbêdnych stopni na w¹skiej drodze, ale przez Chrystusa zaopatrzy³
nas w ³askê, mi³osierdzie i pokój, pod warunkiem postêpowania Jego ladami.
***
Czystoæ serca oznacza posiadanie jak najlepszych intencji, co
z kolei oznacza posiadanie jednego celu, którym jest s³awienie Boga.
To sprowadza nasze postêpowanie do lojalnoci wobec Boga. Takie
serca wywo³uj¹ radoæ u swych posiadaczy. Posiadaj¹cy takie serca
widz¹ obecnie Boga oczami swego zrozumienia. Ostatecznie jednak
wszyscy wybrani ujrz¹ Go takim, jakim jest rzeczywicie.
Równoleg³e cytaty: Ps. 15:2; 19:9; 24:35; 51:9; Przyp. 21:8; Mal.
3:2, 3; Jan 15:12; 1 Tym. 1:5; Filip. 4:8; 2 Tym. 2:21, 22; Tyt. 1:15;
1 Piotra 1:22; 1 Jana 3:3; 1 Kor. 13:12; 1 Jana 3:2.
Pieni: 194, 20, 1, 145, 136, 78, 125.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, maj¹ce
zwi¹zek z myl¹ tego tekstu? Jak by³y znoszone? Jaki by³ rezultat?

30 CZERWCA
Czasu ¿niwa rzekê ¿eñcom
pszenicê zgromadcie do
gumna mojego
Mat. 13:30
Czas jest krótki, praca ¿niwa wielka, robotników niewielu. Nasz czas jest powiêcony. Musimy pracowaæ w czasie nazwanym dniem, wiedz¹c, ¿e nadchodzi noc, podczas której
nikt nie bêdzie móg³ pracowaæ. Nasze ¿ycie powiêcilimy a¿
do mierci i zostalimy upowa¿nieni przez wielkiego Pana
¿niwa do poszukiwania prawdziwej pszenicy i do zebrania
jej do gumna. Czy mo¿emy mieæ czas na b³ahostki lub sprawy
doczesne, na przyjemnoci towarzyskie? Je¿eli chcemy mieæ
uznanie ze strony naszego Mistrza, us³yszeæ Jego dobrze, s³ugo dobry i wierny, musimy raczej zadowalaæ siê niezwracaniem wielkiej uwagi na te rzeczy i obstawaæ przy wspomnianej linii postêpowania, serdecznie zaanga¿owani w powierzonej nam pracy.
***
W czasie ¯niwa zebrano owoce wszelkiej uprzednio wykonanej pracy Wieku Ewangelii. Ci, którzy mieli przywilej ¿¹æ podczas
tego ¯niwa, wziêli udzia³ w pracy wszystkich s³ug Bo¿ych od pocz¹tku Wieku Ewangelii. Z zaufaniem i radoci¹ s³udzy Bo¿y zbierali to, co zosta³o z¿ête, a co inni zasiali. I tak siewcy, jak i ¿niwiarze
raduj¹ siê wspólnie w Domu ¯niwa.
Równoleg³e cytaty: Ps. 50:5; Izaj. 52:7; Mal. 3:17; Mat. 3:11, 12;
£uk. 3:17; Jan 4:3438; Obj. 7:14; 14:1416; Mat. 13:4143; 1 Kor.
15:4258.
Pieni: 260, 70, 116, 210, 275, 309, 337.
Pytania: Czy w tym tygodniu rozpowszechnia³em S³owo Bo¿e? Jak?
Dlaczego? Z jakimi wynikami?

1 LIPCA
Chodcie¿ jako dziatki wiat³oci
obieraj¹c to, coby siê
podoba³o Panu
Efez. 5:8, 10
Jeli powiêcilimy siê Bogu przez Prawdê  jeli nasza
wola jest martwa, a Pañska w pe³ni przyjêta w jej miejsce w myli, s³owie i dzia³aniu  to znaczy, ¿e pe³nimy wolê Bo¿¹ i ¿e
otrzymamy nagrodê jako zwyciêzcy, nawet gdybymy nigdy
nie mieli okazji wyg³aszaæ kazañ, udzielaæ ja³mu¿ny ubogim
i nigdy nie cierpieli jako mêczennicy dla sprawy Prawdy. Zapamiêtajmy dobrze, ¿e ta jest wola Bo¿a [dotycz¹ca was], to jest,
powiêcenie wasze. Niech nic nie zachmurza ani zaciemnia
tej prawdy  nawet inne prawdy lub b³êdy. Niech ona dominuje w naszym ¿yciu, a wtedy, jeli wola Bo¿a jest istotnie nasz¹
wol¹, mamy jasno wytyczon¹ cie¿kê przed nami, co jest bardzo wa¿ne.
***
Dzieæmi wiat³oci s¹ te jednostki powiêcone Bogu, które maj¹
Prawdê. One dostosowuj¹ swoje postêpowanie do doktryn, przykazañ, obietnic, napomnieñ, proroctw, historii i typów S³owa Bo¿ego.
Ci¹gle te¿ studiuj¹ S³owo i usi³uj¹ stosowaæ jego zasady w ró¿nych
sytuacjach ¿yciowych, ¿eby w ten sposób mogli siê najpierw upewniæ, co siê Panu podoba, a potem zgodnie z tym postêpowaæ.
Równoleg³e cytaty: Mat. 5:1416; Jan 12:46; 13:13; 2 Kor. 4:6; 1 Tes.
5:5; 1 Jana 1:7; 2:6, 9, 10; Rzym. 12:2; Efez. 5:2, 15, 17; 1 Tes. 4:3;
5:24; Filip. 1:10; 1 Tym. 2:3.
Pieni: 315, 1, 20, 196, 71, 125, 154.
Pytania: Czy w tym tygodniu, jako dziecko wiat³oci, usi³owa³em
wypróbowaæ swoje usposobienie, motywy, myli, s³owa i czyny? Jak?
Dlaczego? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

2 LIPCA
Gdy nas hañbi¹ dobrorzeczemy,
gdy nas przeladuj¹ znosimy
1 Kor. 4:12
Jeli jeste wiernym uczniem (w szkole Chrystusowej), to
nie potrwa d³ugo, gdy zauwa¿ysz, ¿e doskona³e prawo wolnoci, prawo Chrystusowe, odró¿nia wszelkie myli i intencje serca i ¿e wtedy, kiedy powiniene nienawidziæ wszelki grzech,
nie mo¿esz nienawidziæ grzesznika, posiadaj¹c udoskonalon¹
mi³oæ Bo¿¹ w swoim sercu. Jeli tylko powstaje w nas trochê
goryczy wobec tych, którzy nas oczerniaj¹ i szkodz¹ nam, to
musimy walczyæ a¿ osi¹gniemy zwyciêstwo, a¿ ka¿dy nerw naszej istoty bêdzie w b³ogiej harmonii z instrukcjami Wielkiego
Nauczyciela, który powiedzia³: Mi³ujcie nieprzyjacio³y wasze
módlcie siê za tymi, którzy wam z³oæ wyrz¹dzaj¹ i przeladuj¹ was. B³ogos³awcie, a nie szkodcie.
***
Cz³onkowie ludu Bo¿ego z powodu swojej lojalnoci wobec
Boga i Jego sprawy stali siê tarczami gorzkich zarzutów ze strony ludzi niegodziwych. Nie powinni jednak oddawaæ obelg¹ za
obelgê, lecz raczej odnosiæ siê do nich z dobrotliwoci¹. Lud Bo¿y
musi znosiæ te ró¿ne formy wyrafinowanego i wstrêtnego przeladowania i zamiast oddawaæ z³em za z³o, spokojnie znosiæ z³e
traktowanie.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 23:2; 16:23; 14:19; 2 Kor. 11:2327;
1 Tym. 4:10; Mat. 5:44; 1 Piotra 2:23; 3:9; £uk. 23:34; Dz.Ap. 7:60;
Rzym. 12:20; Dz.Ap. 22:22; 24:5.
Pieni: 299, 3, 57, 93, 305, 325, 326.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia, zwi¹zane z myl¹ tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jaki z nich wyp³yn¹³ po¿ytek?

3 LIPCA
Stawia³em Pana zawsze przed oczyma swemi; a i¿ on jest
po prawicy mojej, nie bêdê wzruszony
Ps. 16:8
Kto zupe³nie pogrzeba³ swoj¹ w³asn¹ wolê w woli Pañskiej,
nie doznaje zawodu, lecz w ka¿dej sprawie ¿yciowej widzi wiar¹
Boskie zarz¹dzenie i nadzór a tak¿e s³yszy S³owo Pañskie zapewniaj¹ce go, ¿e wszystkie rzeczy dopomagaj¹ ku dobremu,
to jest tym, którzy wed³ug postanowienia Bo¿ego powo³ani s¹.
Jednym ze wiadectw osi¹gniêcia kolejnego stopnia w rozwoju
serca jest zdolnoæ cierpliwego przyjêcia przez nas opozycji
wielkiego przeciwnika, wiata oraz w³asnego cia³a, bez narzekania, bez szemrania, radonie  jako czêci æwicz¹cego nas
dowiadczenia, wyznaczonego przez wszechwiedz¹cego
i wszechmi³uj¹cego Pana.
***
Ludzie Bo¿y stawiaj¹ Boga na pierwszym miejscu we wszystkich sprawach ¿ycia. Kiedy ich interesy s¹ w konflikcie z Pañskimi, to powiêcaj¹ oni w³asne pragnienia na rzecz Pañskich. Pan
jest zatem celem ich wszelkich wysi³ków. On jest ich g³ównym
ulubieñcem. Mi³uje te¿ ich ponad wszystkich innych. Stoi przy ich
boku i w ¿aden sposób nie pozwoli im upaæ w ich sta³oci i stanowisku przed Nim.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 15:2; 5 Moj¿. 10:12; 13:3; Ps. 37:4; 45:11;
66:8, 9; 73:25, 26; 91:14; Izaj. 12:2; 33:22; Dan. 3:17; Mar. 12:29
33; Rzym. 8:3539; Juda 24.
Pieni: 176, 177, 165, 339, 114, 307, 228.
Pytania: Jak w dowiadczeniach tego tygodnia stawia³em Pana na
pierwszym miejscu? Jak to mnie powstrzymywa³o od upadku?

4 LIPCA
Któ¿ uwierzy³ kazaniu naszemu, a ramiê Pañskie komu
objawione jest?
Izaj. 53:1
Powo³anie cz³onków Kocio³a w obecnym czasie pozwala
wieciæ ich wiat³oci i w ten sposób sprowadzaæ przeladowanie
oraz pozwala im trwaæ w przeladowaniach dla sprawy sprawiedliwoci, æwicz¹c nale¿ycie w cierpliwoci, braterskiej uprzejmoci, wspó³czuciu i mi³oci w stosunku do przeladowców i wszystkich ludzi. Niech wiêc wszyscy, którzy widz¹ tê nagrodê i wiat³o
Boskiej chwa³y wiec¹ce na obliczu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bêd¹ wierni warunkom Ojca, Jego powo³aniu i s³u¿bie dla
Niego. Niech ci wszyscy zwracaj¹ uwagê na pos³ugê, któr¹ im powierzono i nie ustaj¹. Niech siê nie zniechêcaj¹ tym czy ludzie ich
s³uchaj¹, czy nie, czy myl¹ o nich lub mówi¹ le. Powinni pamiêtaæ, ¿e gdy próby siê skoñcz¹, bêd¹ sk³adaæ swoje sprawozdanie
Samemu Panu, wtedy nagrodzi On Swoje klejnoty.
***
Lud Bo¿y przynosi naszej biednej upad³ej rasie poselstwo najbardziej podnosz¹ce na duchu, poselstwo, które jest ca³kowicie przystosowane do jej potrzeb. A jednak jak niewielu przyjmuje je do dobrych i prawych serc! Orodkiem tego poselstwa jest Chrystus ukrzy¿owany, moc
i m¹droæ Bo¿a, lecz z powodu zaniedbywania przyjêcia tego poselstwa
wiat nie mo¿e uznaæ Chrystusa jako potê¿nego Przedstawiciela Jehowy.
Nie powinnimy byæ zniechêceni z powodu niewiary wiata, skoro w taki sposób widzi on chrzecijañskie uczniostwo.
Równoleg³e cytaty: Jan 1:7, 12; 12:38; Rzym. 10:16, 17; Jan 7:5; 1 Kor.
1:18, 19, 24; 2:8; 2 Kor. 4:3, 4; Mat. 11:25; 13:1315; 16:17; Rzym. 1:16, 17.
Pieni: 116, 70, 260, 54, 23, 49, 315.
Pytania: Czy w tym tygodniu wiadczy³em o Panu? W jakich okolicznociach? Jak przyjêto moje wiadczenie? Jaki skutek wywar³o na mnie
i drugich?

5 LIPCA
Broñ ¿o³nierstwa naszego nie jest cielesna, ale jest z Boga,
mocna ku zburzeniu miejsc obronnych. Burz¹c rady
i wszelak¹ wysokoæ, wynosz¹c¹ siê przeciwko znajomoci
Bo¿ej, i podbijaj¹c wszelak¹ myl
pod pos³uszeñstwo Chrystusowe
2 Kor. 10:4, 5

Pamiêtajmy, ¿e pierwszym warunkiem przyjêcia nas przez
Boga jest lojalne pos³uszeñstwo Jego S³owu, dowód mi³oci
do Niego i wiary w Niego. Pamiêtajmy te¿, ¿e drugim warunkiem, którego On oczekuje od nas, jest mi³oæ do braci, gotowoæ do znoszenia cierpieñ i oddawania ¿ycia na rzecz tych,
którzy s¹ istotnie prawdziwie powiêconymi dzieæmi Boga,
usi³uj¹cymi chodziæ Jego drogami.
***
Broñ ¿o³nierstwa naszego jest przeciwieñstwem broni cielesnej, jest ni¹ Duch i S³owo naszego Boga. Ta broñ jest wystarczaj¹ca do zburzenia fortec z³a w nas, wykorzenienia urojeñ i tego
wszystkiego co wywo³uje pychê a tak¿e uzdalnia nas do poddania
naszych usposobieñ, myli, motywów, s³ów i czynów Chrystusowi, naszej G³owie, co dowodzi, ¿e ta broñ jest skuteczna.
Równoleg³e cytaty: Efez. 6:1218; 1 Tes. 5:8; 1 Tym. 1:18; 6:12;
2 Tym. 2:3; 4:7; 1 Kor. 2:4; 2 Kor. 6:7; 13:3, 4; 1 Kor. 1:19.
Pieni: 266, 20, 272, 198, 183, 130, 13.
Pytania: Czego dokona³em w tym tygodniu w zakresie chrzecijañskiej walki? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

6 LIPCA
Jest¿e cz³owiek, co siê boi Pana? Nauczy go drogi,
któr¹by mia³ obraæ
Ps. 25:12
Nie do nas nale¿y nadzór nad próbami i trudnociami, które mog¹ spadaæ na nas. Ale do nas nale¿y podjêcie siê powiêcenia samych siebie bez zastrze¿eñ Panu i pozostawienie Jemu
decyzji jak wielkimi maj¹ byæ próby i udrêczenia, jak wielkimi
powiêcenia w postêpowaniu pod Jego kierownictwem. Pan
mo¿e uznaæ, ¿e niektóre osoby wymagaj¹ szczególnych prób,
liczniejszych ani¿eli inne i ¿e rzeczy, które dla jednych by³yby
wielkimi próbami i oznacza³yby wielkie ofiary, dla drugich, z powodu wiêkszej mi³oci do Pana i Jego sprawy oraz wiêkszej
gorliwoci w s³u¿bie, mog¹ byæ, jak to Aposto³ wyra¿a o w³asnych, nazywaj¹c je króciuchnym i lekkim uciskiem  który
 nader zacnej chwa³y wieczn¹ wagê nam sprawuje.
***
Baæ siê Pana znaczy czciæ Go, a cz³owiek, który czci Boga jest
Mu pos³uszny z obowi¹zku i z bezinteresownej mi³oci. Takiego
cz³owieka Bóg podejmuje siê uczyæ drogi ¿ycia, kieruj¹c jego sercem i umys³em tak, by unika³ i odrzuca³ cie¿ki z³a, a mi³owa³ i wybiera³ cie¿ki sprawiedliwoci. Jeli nasza czeæ dla Boga jest prawdziwa, to mo¿emy bezwarunkowo ufaæ, i¿ On uczyni nasze drogi
jasnymi. A nasza wiara spe³ni siê.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 4:10; 10:12, 20, 21; Joz. 24:14; 1 Sam.
2:30; 12:24; 2 Kron. 19:7; Ps. 2:11; 4:5; 25:13, 14; 33:8, 18; 34:8, 10,
12; 89:8; 103:13; 145:19; Przyp. 1:7; Izaj. 8:13; Mat. 10:28; Dz.Ap.
13:16, 26; 2 Kor. 7:1; ¯yd. 12:28; Obj. 11:18.
Pieni: 145, 11, 45, 55, 83, 46, 136.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek
z tym tekstem? Jak zosta³y wykorzystane? W czym okaza³ siê ich wynik?

7 LIPCA
Oto Baranek Bo¿y

Jan 1:36
Wszyscy s³udzy Pañscy powinni zwracaæ uwagê na Pana
a nie na samych siebie. Niech ka¿dy z nas skieruje swoj¹ energiê na wskazywanie ludziom Baranka Bo¿ego a nie siebie.
Skromnoæ jest klejnotem, bez wzglêdu na to, gdzie siê j¹ spotyka, jedn¹ z ³ask Ducha, któr¹ wszyscy z Pañskich powiêconych powinni staraæ siê w wielkim stopniu rozwin¹æ i dobrze
wypolerowaæ. Pamiêtajmy, ¿e najlepiej pojête naladowanie
Jezusa oznacza postêpowanie Jego cie¿kami, dok³adnie w miarê
mo¿liwoci starañ do takiego postêpowania, jakie On okaza³by
dzisiaj, ucz¹c siê z tego, co On czyni³ i mówi³ osobicie i z instrukcji, które On nam pozostawi³ przez Aposto³ów, odnosz¹cych siê do drogi uczestnictwa w Jego cierpieniach, drogi do
chwa³y i nagrody w Jego Królestwie.
***
Chrystus jest Barankiem Bo¿ym, poniewa¿ jako niepokalany
zosta³ od³¹czony dnia dziesi¹tego Nisan i jako Baranek Wielkanocny skazany na mieræ czternastego Nisan za lud Bo¿y. Jak baranek
podda³ siê mierci, a nadpro¿a i odrzwia Domu Bo¿ego pokropione
Jego krwi¹ zatrzyma³y rêkê wtórej mierci przed szkodzeniem nam.
Mamy przywilej spo¿ywania Jego pieczonego cia³a z przanym chlebem szczeroci i prawdy oraz gorzkimi zio³ami przeladowañ itd.,
podczas gdy stoimy przepasani i obuci, z lask¹ w rêku, zd¹¿aj¹c do
antytypowego Chanaanu.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 45:22; 65:1, 2; ¯yd. 12:2; 1 Moj¿. 22:7, 8;
2 Moj¿. 12:3; Izaj. 53:7; Jan 1:29; Dz.Ap. 8:32; 1 Piotra 1:19; Obj.
5:614; 14:1, 4; 19:79; 21:14, 22, 23; 22:1, 3.
Pieni: 190, 5, 28, 168, 178, 157, 155.
Pytania: Czy w tym tygodniu spogl¹da³em na Baranka Bo¿ego? Jak?
Z jakimi wynikami?

8 LIPCA
Dom Bo¿y

który jest kocio³em Boga ¿ywego
1 Tym. 3:15

Koció³ Pañski, ten jedyny, do którego stosuje siê nazwa
ecclesia lub Koció³, jest tak nieznaczny, skromny i w porównaniu z bogactwami tego wiata tak biedny, ¿e nie jest uznawany ani nie nadaje siê do uznania ze wiatowego punktu widzenia. Nie jest on dzie³em ludzkim ani przez cz³owieka kierowany. Imiona jego cz³onków nie s¹ te¿ zapisane na ziemi, lecz w niebie (¯yd. 12:23). Jego G³ow¹ i Biskupem jest Pan. Jego prawem jest Pañskie S³owo. Ma on jednego Pana, jedn¹ wiarê,
jeden chrzest. Koció³ ten jest zbudowany na wiadectwach
wiêtych Aposto³ów i proroków, a Sam Jezus Chrystus jest jego
g³ównym kamieniem wêgielnym.
***
S³owo koció³ w jêzyku greckim okrela wybrane charaktery
ludzi Bo¿ych. Wybrani s¹ istotnie powo³anymi, poniewa¿ s¹ od³¹czeni przez Pana od królestwa ciemnoci i panowania szatana a przyprowadzeni do Królestwa drogiego Syna Bo¿ego i pod Jego panowanie. Filarem podtrzymuj¹cym ten Koció³ i fundamentem, na którym zosta³ zbudowany, jest Jezus Chrystus, jego Pan. Koció³ za³o¿ony na tej Skale bêdzie trwa³ wiecznie.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 62:12; Mat. 15:13; 16:18; ¯yd. 12:23; Efez.
1:22, 23; 2:2022; 5:2332; Jan 15:18; Rzym. 12:4, 5; 1 Kor. 3:9;
12:1228; 2 Kor. 6:16; ¯yd. 3:6; Obj. 21:2, 9, 10.
Pieni: 281, 6, 23, 170, 322, 58, 72.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, odnosz¹ce siê do Kocio³a? Jak one na mnie wp³ynê³y? Jakie by³y wyniki?

9 LIPCA
A gdy wypuci owce swoje, idzie przed niemi, a owce id¹
za nim; bo znaj¹ g³os jego
Jan 10:4
G³os Dobrego Pasterza jest po³¹czeniem ró¿nych dwiêków w taki sposób, w jaki nie mog¹ byæ po³¹czone ¿adne inne
g³osy. Jego g³os brzmi akordem sprawiedliwoci, zmieszanym
z akordem mi³oci, a ca³oæ zaintonowa³a m¹droæ i moc. Teorie, plany oraz koncepcje ludzi i diab³ów nie posiadaj¹ tak harmonijnego brzmienia jak poselstwo, które Wielki Pasterz przes³a³ nam przez Swego Syna. Ponadto, gdy prawdziwe owce s³ysz¹ g³os Dobrego Pasterza, to tak zaspokaja On ich têsknoty,
jak nic innego nie mog³oby ich zaspokoiæ. Ten g³os odpowie im
na wszystko, dziêki czemu nie bêd¹ d³u¿ej pozostawaæ w niebezpieczeñstwie ulegniêcia urokowi innych dwiêków lub g³osów, teorii lub systemów.
Jezus mnie zadowoli³, Jezus jest mój.

***
Pan wypuci³ Swoje owce z owczarni Przymierza Moj¿eszowego przez Swoj¹ mieræ i ich powiêcenie siê Jemu. Jak prawdziwy pasterz nie pêdzi³ ich, lecz prowadzi³, a one postêpowa³y za Nim
do zielonych pastwisk i spokojnych wód S³owa oraz b³ogos³awionych cie¿ek sprawiedliwoci. Owce rozpoznaj¹ Jego g³os  Prawdê  po s³odkim, pocieszaj¹cym i harmonijnym brzmieniu. Jest On
dla nich ¿ywotem.
Równoleg³e cytaty: Ezech. 34:2, 12, 14, 23; Jan 14:6; Rzym. 5:1, 2;
¯yd. 10:1922; Jan 10:118; 15:13; Ps. 23:14; ¯yd. 13:20; 1 Piotra
5:4; Zach. 11:17; Nah. 1:7; 1 Kor. 8:3; 2 Tym. 1:12; Izaj. 53:6.
Pieni: 284, 286, 288, 257, 12, 87, 145.
Pytania: Jak w tym tygodniu Jezus jako Pasterz a ja jako owca dzia³alimy wzajemnie wobec siebie? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

10 LIPCA
Wszyscy mu dawali wiadectwo, i dziwowali siê
wdziêcznoci onych s³ów, które pochodzi³y z ust jego
£uk. 4:22
Owiadczenie to powinno byæ prawdziwe w miarê mo¿liwoci w odniesieniu do wszystkich naladowców zd¹¿aj¹cych ladem Pana. Ich mowa wyp³ywaj¹c z serc przepe³nionych sympati¹ do Prawdy oraz mowa tych wszystkich, którzy
j¹ mi³uj¹ i jej poszukuj¹ powinna byæ przyjemna i umiarkowana. Ich s³owa powinny zawsze mieciæ siê w granicach
s³usznoci i sprawiedliwoci a tak¿e cis³ej zgodnoci z Pañskim S³owem. A ich postawa i postêpowanie, jako ¿ywych listów, powinny byæ zgodne z ich s³owami, by nawet nieprzyjaciele siê dziwili i brali z nich przyk³ad jako z tych, którzy byli
z Jezusem i od Niego siê uczyli.
***
Wdziêczne s³owa, które pochodzi³y z ust naszego Pana by³y
piêkne, g³êbokie, mi³e i pomocne. One dowiod³y, ¿e Jezus by³ wielkim oratorem, przekonywaj¹cym mówc¹ i najbardziej ujmuj¹cym
kaznodziej¹. Jego szczególne zdolnoci w tych zakresach budzi³y
podziw i zachwyt wród s³uchaczy i powodowa³y, ¿e mimo woli przyznawali Mu wy¿szoæ nad wszystkimi w publicznym przemawianiu.
Nigdy tak nie mówi³ cz³owiek, jako ten cz³owiek.
Równoleg³e cytaty: Ps. 45:2; Przyp. 15:23; Kazn. 10:12; Izaj. 50:14;
Mat. 7:28, 29; 13:54; Mar. 1:22; 6:2; £uk. 4:32, 36; 21:38; Przyp.
25:11; Rzym. 15:4; Jan 7:45, 46; 13:3117:26.
Pieni: 22, 49, 311, 322, 264, 83, 97.
Pytania: Która czêæ S³owa by³a dla mnie w tym tygodniu najbardziej pocieszaj¹ca? W jakich okolicznociach?

11 LIPCA
Wszelki, który siê z Boga narodzi³, nie grzeszy; ale
zachowuje samego siebie, a on z³onik nie dotyka siê go
1 Jana 5:18
Tak d³ugo, dopóki serce (umys³, wola) jest wiête, w harmonii z Bogiem i sprawiedliwoci¹, tak d³ugo, jak duch i wiêtoæ pozostaj¹ w nas, nowy umys³ nie mo¿e zezwoliæ na grzech,
ale musi byæ i jest jego oponentem. Mimo licznych walk staczanych z cz³onkami naszego upad³ego i s³abego cia³a, z jego ¿¹dzami i pragnieniami, jestemy oddzieleni i ró¿ni od cia³a. S³aboci i niedoskona³oci cia³a nie s¹ przypisywane nowemu umys³owi w Chrystusie Jezusie, lecz s¹ uznane za przykryte, ukryte
pod zas³ug¹ okupowej ofiary naszego Pana.
***
Nowe stworzenie jest sp³odzone przez Boga. Jest ono duchow¹
cech¹ ka¿dego organu mózgu, uzdalniaj¹c¹ ka¿dy organ do pe³nego
dobrej woli wspó³dzia³ania w pe³nieniu woli Bo¿ej. Dlatego nowe
stworzenie, jako wola pragn¹ca pe³niæ i pe³ni¹ca Bosk¹ wolê, nigdy
nie grzeszy. To nowe stworzenie trzyma stra¿ nad wszystkimi mylami, motywami, s³owami i czynami, podbijaj¹c je pod Bosk¹ wolê,
co uniemo¿liwia przeciwnikowi splugawienie jednostki sp³odzonej
przez Boga.
Równoleg³e cytaty: Jan 1:13; 3:35; Jak. 1:18; 1 Piotra 1:5, 23; Rzym.
7:17; Jud. 20, 21, 24, 25; £uk. 22:31, 32; Rzym. 16:20; 2 Kor. 4:4;
11:3, Jan 8:44; 1 Jana 2:13, 14.
Pieni: 136, 183, 21, 82, 78, 130, 184.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, maj¹ce
zwi¹zek z tym tekstem? Jak zosta³y przyjête? Co z tego wynik³o?

12 LIPCA
Jeli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi bêdziecie
Jan 8:36
Prawdziwi uczniowie, zwa¿aj¹cy na naukê Wielkiego Nauczyciela i usi³uj¹cy we wszelkich sprawach byæ Jego uczniami, s¹ wolni
nie tylko od przes¹dów i ignorancji, lecz tak¿e od s³u¿enia grzechowi, otrzymuj¹c w zamian zdolnoæ w³aciwego oceniania swoich naturalnych s³aboci i wad oraz zdolnoæ oceniania Boskich
myli  Prawdy. W konsekwencji ta wolnoæ jest wolnoci¹, która b³ogos³awi, a nie szkodzi, która sprowadza pokorê w miejsce
pychy czy che³pliwoci, która rozwija cierpliwoæ w miejsce z³oci, która powoduje wielkodusznoæ i ¿yczliwoæ w miejsce z³oliwoci i samolubstwa, wolnoci¹, która sprowadza radoæ i pokój
w miejsce niezadowolenia i gorzkoci ducha. Naprawdê, tylko Syn
mo¿e uczyniæ nas prawdziwie wolnymi.
***
Syn Boga jest wielkim Wyzwolicielem. On uwalnia najbardziej
po¿a³owania godnych niewolników z najbardziej przygniataj¹cej niewoli (szatana) i z r¹k najbardziej okrutnych gnêbicieli (grzechu, b³êdu, samolubstwa, wiatowoci, mierci i piek³a). Syn obdarza uwalnianych najwy¿szym rodzajem chwalebnej wolnoci, która pragnie
pe³niæ wolê Bo¿¹, wyp³ywaj¹cej z najczystszych pobudek  z wiary,
nadziei, mi³oci i pos³uszeñstwa w celu otrzymania wiecznego ¿ycia.
Wszystko jest darem Jego mi³oci, mo¿liwym dziêki najbardziej wyj¹tkowej ofierze i pos³udze zanotowanej w anna³ach historii wiata.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 49:2426; 61:13; 63:4; £uk. 4:18; Jan 8:31
35; Rzym. 7:22, 23; 8:2; 2 Kor. 3:17; Gal. 3:28; 5:1; Kol. 3:11; 1 Jana
1:79; Obj. 1:5; 5:9.
Pieni: 246, 54, 15, 132, 194, 255, 95.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia w zakresie
chrzecijañskiej wolnoci? Jak je przyj¹³em? Jaki by³ ich wynik?

13 LIPCA
Szatan sam przemienia siê w Anio³a wiat³oci. Nie wielka
tedy, jeli tedy s³udzy jego przemieniaj¹ siê jakoby byli
s³ugami sprawiedliwoci
2 Kor. 11:14, 15
Na pytanie, jak szatan móg³by byæ zainteresowany w wiadczeniu dobra, odpowiadamy, ¿e przeciwnik, przyjmuj¹c szatê anio³a
wiat³oci i dobroczynnoci, nie czyni tego, by prowadziæ wiat do
wiat³oci, do krzy¿a Chrystusowego i do Biblii  lecz, by odprowadzaæ od nich i prowadziæ do innej nadziei zbawienia i do innego
nauczyciela, by zwieæ, gdyby to by³o mo¿liwe, w³anie wybranych.
I pamiêtajmy o tym, ¿e s³owa naszego Pana wskazuj¹, i¿ wtedy, kiedy sprawy dojd¹ do takiego stanu, kiedy szatan bêdzie wypêdza³
szatana i leczy³ choroby, bêdzie to oczywistym dowodem, ¿e jego
tron siê chwieje i chyli do upadku  ¿e, inaczej mówi¹c, s¹ to ostateczne wysi³ki szatana maj¹ce na celu zwiedzenie.
***
W szatanie mamy wroga poddaj¹cego próbie nasze serca. W konflikcie z nim, sami i bez pomocy, bylibymy, z powodu jego wielkiej przebieg³oci, jak kar³y w rêku olbrzyma. On jest tak przebieg³y, ¿e mo¿e
przedstawiæ z³o za dobro a dobro za z³o i dla swoich samolubnych celów
powoduje, ¿e jego s³udzy robi¹ wra¿enie, jak gdyby byli s³ugami sprawiedliwoci tak, ¿e by³by w stanie, gdyby to by³o mo¿liwe, zwieæ istotnie wybranych. St¹d powinnimy byæ bardzo czujni wobec zawsze oszukañczych machinacji jego i jego s³ug.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 3:15, 1315; Jan 8:44; 2 Kor. 11:3, 4, 13;
2 Tes. 2:9; Obj. 12:9; 20:13, 79; Dz.Ap. 20:2931; Rzym. 16:17;
Gal. 1:8; Filip. 3:18, 19; 2 Tym. 3:19; 2 Piotra 2; 1 Jana 4:16; 2 Jana
710; Jud. 419; Obj. 2:2, 1315, 2024.
Pieni: 49, 22, 296, 311, 315, 332, 343.
Pytania: Czy szatan i jego s³udzy usi³owali w tym tygodniu zwieæ mnie?
Jak? Uleg³em im czy odnios³em zwyciêstwo? Jak? Z jakimi wynikami?

14 LIPCA
Wszelka gorzkoæ, i zapalczywoæ, i gniew, i wrzask,
i blunierstwo, niech bêdzie odjête od was, ze
wszelak¹ z³oci¹
Efez. 4:31
Zaawansowany chrzecijanin ze swego stanowiska wysokiej oceny Boskiego prawa widzi, ¿e w oczach Bo¿ych nienawiæ jest morderstwem, obmowa zabójstwem, a zniszczenie
dobrego imienia bliniego jest kradzie¿¹ i rabunkiem. Ka¿da
z wymienionych rzeczy uprawiana w Kociele, poród ludzi
wyznaj¹cych Boga, jest podwójnym z³em  zabójstwem i ograbieniem brata. Jedyny wyj¹tek od zasady niemówienia le o ¿adnym cz³owieku mo¿e mieæ miejsce wtedy, gdy zaistnieje absolutna koniecznoæ objawienia z³a  kiedy przedstawienie tego
z³a by³oby przeciwne pragnieniom naszego serca, a wyjawilibymy je z koniecznoci  z powodu mi³oci do drugich, którzy nie poinformowani mogliby zostaæ skrzywdzeni.
***
Gorzkoæ, zapalczywoæ, gniew, obmowa i z³oliwoæ s¹ uczynkami cia³a. Dlatego wiêtym przystoi pozbycie siê ich. Powinnimy
praktykowaæ wiarê, nadziejê, mi³oæ i wytrwa³e postanowienie oraz
stosowaæ w walce z nimi oczyszczaj¹c¹ moc S³owa. Starajmy siê
przez wymienione dobre zalety pozbywaæ siê tych naszych uczuæ,
odwracaæ od nich nasz¹ uwagê oraz poskramiaæ je, usuwaæ i stawaæ
siê nieczu³ymi na nie.
Równoleg³e cytaty: Rzym. 12:14, 1821; Kol. 3:8, 13, 19; Tyt. 3:2;
Jak. 3:518; 4:11; 1 Piotra 2:1, 23; 3:9; 1 Kor. 13; Efez. 4:26, 32;
5:1, 2; 2 Kor. 3:1218.
Pieni: 194, 130, 198, 215, 95, 196, 165.
Pytania: Jakie dowiadczenia w tym tygodniu by³y zwi¹zane z tym
tekstem? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y wyniki?

15 LIPCA
Choæbym wyna³o¿y³ na ¿ywnoæ ubogich wszystkê majêtnoæ
mojê a mi³ocibym nie mia³, nic mi to nie pomo¿e
1 Kor. 13:3
W wype³nianiu naszych obowi¹zków wobec drugich nie mamy
zapominaæ, ¿e pieni¹dze nie s¹ jedyn¹ rzecz¹, której ludzie bardzo
potrzebuj¹  niektórzy nie potrzebuj¹ pieniêdzy, lecz potrzebuj¹
mi³oci i sympatii. Nasz Pan by³ jednym z takich. Jego serce pe³ne
mi³oci znajdowa³o stosunkowo ma³o towarzyskoci w mniej lub
wiêcej plugawych umys³ach, nawet poród najszlachetniejszych
z upad³ej rasy, reprezentowanych przez Jego Aposto³ów. Zdaje siê,
i¿ w Marii znalaz³ g³êbiê mi³oci i oddania, co by³o dla Niego zapachem s³odkiego kadzid³a, pokrzepieniem, orzewieniem
i wzmocnieniem. Maria te¿ widocznie bardziej ni¿ inni oceni³a
wielkoæ charakteru Mistrza. Ona nie tylko rozkoszowa³a siê siadywaniem u Jego stóp, by siê uczyæ od Niego, lecz tak¿e mia³a
przyjemnoæ w manifestowaniu Jemu, z wielkim nak³adem pieniêdzy, swego oddania i swej mi³oci.
***
S³owa Aposto³a wskazuj¹ na mo¿liwoæ udzielania z innych pobudek ni¿ mi³osierdzie. Rozmylaj¹c o tym uznajemy prawdê zawart¹ w Jego stwierdzeniu na podstawie faktu, i¿ jedni udzielaj¹ dla pró¿nej chwa³y,
drudzy, aby siê pokazaæ, inni dla korzyci a jeszcze inni z zazdroci i przekory. Dobrodziejstwo wiadczone w taki sposób stanowczo deprawuje
charakter. ¯eby obaj, ten, kto udziela i ten, kto otrzymuje, mogli doznawaæ
b³ogos³awieñstwa, udzielanie musi wyp³ywaæ z mi³oci Bo¿ej.
Równoleg³e cytaty: Jan 13:34; 1 Kor. 13:1, 2, 413; 16:14; 2 Kor. 9:7;
Mat. 6:14; 7:22, 23; Przyp. 17:9; Gal. 5:6; 1 Tes. 4:9; 2 Tes. 1:3; 1 Tym.
1:5; 1 Piotra 4:8; 1 Jana 3:1418.
Pieni: 170, 165, 166, 22, 201, 95, 105.
Pytania: Z jakich pobudek wiadczy³em dobro w tym tygodniu? Co w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y okolicznoci i rezultaty?

16 LIPCA
B¹dcie nape³nieni duchem
Efez. 5:18
Miara naszego nape³nienia siê duchem wiary i pos³uszeñstwa bêdzie odpowiada³a mierze naszego opró¿nienia siê z ducha
samolubstwa. I chocia¿ pos³uszeñstwo nie mo¿e inaczej siê objawiæ jak w codziennym ¿yciu, to jednak pos³uszeñstwo, którego od
Swego powiêconego ludu spodziewa siê Bóg jest pos³uszeñstwem
intencji, woli i serca. St¹d, te jednostki, których serca s¹ ca³kowicie lojalne wobec Pana mog¹ siê Jemu podobaæ, lecz mog¹ zupe³nie nie podobaæ siê tym, z którymi wchodz¹ w kontakt, podczas
gdy inni, wysoce cenieni przez ludzi z powodu zewnêtrznej moralnoci mog¹ byæ obrzydliwoci¹ w oczach Boga z uwagi na oziêb³oæ i nieuczciwoæ serca. Jednak¿e ten, kto posiada now¹ nadziejê i nowego ducha, bêdzie siê stara³ oczyszczaæ siebie nie tylko w mylach, ale równie¿ w s³owach i uczynkach oraz we wszystkich sprawach swego ¿ycia wewnêtrznego i zewnêtrznego.
***
Nape³nienie Duchem dla uczniów Chrystusowych oznacza zdominowanie ich przez pierwszorzêdne ³aski, harmonijnie do siebie dostosowane. Doznanie takiego nape³nienia oznacza wierne korzystanie z Ducha, S³owa i Opatrznoci Bo¿ych. Trwanie w stanie takiego nape³nienia
oznacza nie tylko krystalizacjê charakteru na podobieñstwo Chrystusowego, lecz tak¿e przystosowanie do Królestwa z Nim. Z takim nape³nieniem Duchem jest zwi¹zana obietnica ¿ycia obecnego i przysz³ego.
Równoleg³e cytaty: Mar. 13:11; £uk. 11:13; Jan 3:34; 7:38, 39; 14:16, 17,
26; Dz.Ap. 4:8, 31; 5:32; 6:5; 9:31; 11:24; 13:52; Rzym. 5:35; 8:116;
1 Kor. 2:4, 1014; 3:16; 2 Kor. 3:3, 6, 17, 18; Gal. 5:16, 17, 22, 25.
Pieni: 198, 90, 91, 95, 128, 1, 201.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em nape³niony Duchem? Jak to nast¹pi³o? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

17 LIPCA
Cz³owieka spolegaj¹cego na tobie zachowywasz w pokoju
Izaj. 26:3
Nie jest to pokój dawany przez wiat ani pokój wyp³ywaj¹cy
z obojêtnoci b¹d lenistwa albo z pob³a¿ania samemu sobie, ani
pokój wyp³ywaj¹cy z fatalizmu. Jest to pokój Chrystusowy 
Mój pokój. Patrz¹c wstecz mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e Mistrz zachowywa³ Swój pokój z Bogiem we wszelkich okolicznociach.
Jest to pokój, który bez zastrze¿eñ ufa Boskiej m¹droci, mi³oci,
sprawiedliwoci i mocy  pokój, który pamiêta o ³askawych
obietnicach poczynionych wiernym Pañskim, ¿e w ¿adnym wypadku nic nie mo¿e zaszkodziæ Jego wiernym i ¿e wszystkie rzeczy bêd¹ wspó³dzia³aæ dla dobra tych, którzy mi³uj¹ Boga. Ten
pokój mo¿e przyj¹æ wiar¹ wszystko, na co Boska opatrznoæ dozwoli i mo¿e spogl¹daæ przez ³zy z radosnym wyczekiwaniem
ostatecznych b³ogos³awieñstw, które Mistrz obieca³ i których
obecny pokój i radoæ s¹ jedynie przedsmakiem.
***
Nie tylko niezbêdne jest usprawiedliwienie i powiêcenie, aby
umys³ polega³ na Panu, lecz tak¿e wierne stosowanie siê do ich warunków. Polegaj¹cym na Panu i tylko takim Bóg obieca³ doskona³y pokój.
Ten pokój nie jest odpoczynkiem serca i umys³u ludzkiej natury. Jest to
pokój Bo¿y, którym jednostki powiêcone maj¹ przywilej siê cieszyæ 
pokój, który powiêksza siê w d³ugoci, g³êbokoci, wysokoci i szerokoci, proporcjonalnie do zupe³noci ich ducha powiêcenia.
Równoleg³e cytaty: Ps. 29:11; 119:165; Izaj. 54:10, 13; Jan 14:27; Rzym.
8:6; 15:13, 33; Efez. 2:1417; Filip. 4:7, 9; Kol. 1:20; 3:15; ¯yd. 4.
Pieni: 56, 109, 110, 244, 273, 233, 307.
Pytania: Czy w tym tygodniu zachowywa³em doskona³y pokój? Dlaczego i jak? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi
wynikami?

18 LIPCA
W ostateczne dni nastan¹ czasy trudne. Albowiem
bêd¹ ludzie zdrajcy, nadêci
rozkoszy raczej
mi³uj¹cy ni¿ mi³uj¹cy Boga
2 Tym. 3:1, 4
Prawdziwy chrzecijanin nie jest nadêty, przeciwnie, jego
powiêcenie siê Panu dokona³o symbolicznego ciêcia. On straci³ swoj¹ g³owê, wyrzek³ siê w³asnej woli oraz w³adania sob¹
i podda³ samego siebie jako uczeñ Jezusa Chrystusa zupe³nej
kontroli Jezusowi, G³owie. Dlatego prawdziwy chrzecijanin
w ka¿dej sprawie swego ¿ycia, tak w odniesieniu do jego przyjemnoci, jak i w odniesieniu do jego brzemion oraz prób, zwraca siê do swojej G³owy po wskazówki, by siê dowiedzieæ, jak
i co czyniæ lub mówiæ. Czyni to, by mieæ wszelkie myli swego
umys³u w pe³nej zgodzie z wol¹ Boga w Chrystusie.
***
¯yjemy w ostatecznych dniach, a zgodnie z opisem Aposto³a te
dni s¹ niebezpieczne, nie tylko dla wiata, lecz tak¿e dla chrzecijan.
Wspomniani tu ci [rodzajnik okrelony w jêzyku greckim] ludzie
nale¿¹ do klas antytypowego Jannesa i Jambresa (w. 8). Byli oni istotnie zdradzieckimi wobec swego Pana i dawnych braci, których tak jak
Judasz w dawnych czasach sprzedali dla zysku. W swoim uporze s¹
istotnie nadêtymi. ¯ycie w samozaparciu, wyp³ywaj¹ce z mi³oci
do Boga, utraci³o dla nich swój urok i nie istnieje dla nich z powodu
umi³owania przez nich samolubnej i wiatowej pob³a¿liwoci.
Równoleg³e cytaty: 1 Tym. 4:1, 2; 2 Piotra 2:13, 1022; 3:3; 1 Jana
2:18, 19; 2 Jana 7, 10, 11; 3 Jana 911; Jud. 3, 4, 819; ¯yd. 6:46;
10:2629; 1 Jana 5:16.
Pieni: 318, 1, 12, 78, 130, 136, 198.
Pytania: Co zaobserwowa³em w tym tygodniu w zwi¹zku z tym tekstem? Jaki by³ tego wynik?

19 LIPCA
Izali nie mam piæ kielicha tego, który mi da³ Ojciec?
Jan 18:11
Jak wspaniale janieje ³aska pokory we wszystkich drobnych nawet sprawach, podczas pe³nienia s³u¿by przez naszego
drogiego Odkupiciela. Nawet w chwili poddania siê Swoim
wrogom Pan nie che³pi siê, ¿e Jego postêpowanie jest dobrowolne, nie szuka te¿ chwa³y mêczennika! Oznajmia prost¹ prawdê, ¿e Ojciec tego od Niego wymaga jako dowodu Jego osobistej lojalnoci wobec Niego. Pan Samego Siebie uznaje za s³ugê Boga, za Syna, który z tego, co cierpia³, nauczy³ siê pos³uszeñstwa. Byæ mo¿e, ¿e ¿adna lekcja nie jest bardziej potrzebna
Pañskim naladowcom jak ta o dobrowolnym piciu z kielicha,
który Ojciec nape³nia. Podobnie potrzebne jest uznanie tego, ¿e
Ojciec przewodzi naszym sprawom i nimi kieruje, bo nale¿ymy
do Niego jako uczniowie Pomazañca.
***
Kielich jest symbolem dowiadczeñ b³ogich i bolesnych. Jak
w ¿yciu wiêtych nic nie dzieje siê bez woli Ojca, tak wszystko, co
ich spotyka jest wyrazem Jego woli. wiêci uznaj¹ te dowiadczenia
za kielich, który Ojciec im daje do picia. I tak jak by³o z ich Mistrzem, powinno byæ z nimi  powinni piæ z kielicha z zadowoleniem, o ile to jest mo¿liwe, z wdziêcznym i oceniaj¹cym sercem ku
chwale Bo¿ej oraz drugich i w³asnemu po¿ytkowi.
Równoleg³e cytaty: Ijob 13:15; Ps. 119:75; Jer. 10:19; Mat. 20:22;
26:39, 42; £uk. 22:20; Rzym. 5:35; 1 Kor. 10:16, 21; 2 Kor. 7:4;
Filip. 3:8; Ps. 23:5; 116:13; Izaj. 51:22, 23.
Pieni: 168, 276, 5, 299, 325, 326, 134.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia tego tygodnia zwi¹zane z myl¹ tego tekstu? Jak je znosi³em? Jaki by³ ich wynik?

20 LIPCA
Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec mój
jestci winiarzem. Ka¿d¹ latorol, która we mnie owocu
nie przynosi, odcina, a ka¿d¹, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby obfitszy owoc przynosi³a
Jan 15:1, 2
Tak jak nawet najlepsze ga³êzie krzewu winnego, daj¹ce dowody przynoszenia owocu, wymagaj¹ oczyszczania, tak nawet
najbardziej szlachetni i powa¿ni spomiêdzy ludu Bo¿ego wymagaj¹ Pañskiej opatrznoci, troski i dyscypliny. W przeciwnym razie szybko zaczêliby rosn¹æ jako ga³êzie, zamiast przynosiæ owoce. Prawdziwe dziecko Bo¿e, którego wola zosta³a ca³kowicie zanurzona w woli Pañskiej nigdy nie jest ani zgorszone, ani zniechêcone z powodu tych oczyszczañ. Dowiedzia³o siê bowiem nieco o w³asnej niewiedzy i ma zaufanie do m¹droci wielkiego Winiarza. St¹d, kiedy Boska opatrznoæ ogranicza jego wysi³ki w pewnych kierunkach, ono przyjmuje pokrzy¿owanie swoich w³asnych
planów z radoci¹ w przekonaniu, ¿e Pañska wola i Pañska droga
s¹ najlepsze i sprowadzaj¹ b³ogos³awieñstwa.
***
Natura dostarczy³a naszemu Panu materia³u ilustracyjnego do nauczania Jego uczniów. Nasz tekst zwraca uwagê na Winorol  Chrystusa, z którego jak ga³êzie wyrastaj¹ Jego cz³onki. Pod opiek¹ Ojca
ka¿da z tych ga³êzi przynosi owoc w podobieñstwie Chrystusowym.
Ga³êzie te musz¹ byæ ci¹gle oczyszczane i obcinane przez Winiarza, a¿
w koñcu wydadz¹ obfite duchowe owoce.
Równoleg³e cytaty: Jan 15:38; ¯yd. 12:217; 13:20; Efez. 5:23; £uk.
1:69; Jan 14:6; ¯yd. 6:7, 8; Jan 13:10; 17:17; Efez. 5:26; 1 Piotra 1:22;
¯yd. 12:414; 2 Piotra 1:210; 1 Jana 1:9.
Pieni: 67, 95, 109, 130, 136, 198, 267.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia, zwi¹zane
z oczyszczaniem? Jak je przyj¹³em? W czym okaza³ siê ich wynik?

21 LIPCA
Jam siê na to narodzi³, i na tom przyszed³ na wiat, abym
wiadectwo wyda³ prawdzie
Jan 18:37
Wiernoæ naszego Pana Prawdzie sprowadzi³a na Niego przeladowania ze strony tych, którzy byli zalepieni przez przeciwnika. Danie przez Niego wiadectwa Prawdzie kosztowa³o Go ¿ycie,
a oddane ¿ycie w obronie Prawdy stanowi³o cenê odkupienia. Podobnie wszyscy naladowcy Pañscy maj¹ dawaæ wiadectwo Prawdzie  maj¹ g³osiæ Prawdê o Boskim charakterze i Planie. Tego
rodzaju wiadczenie o Prawdzie kosztuje wszystkich prawdziwych
naladowców Jezusa ¿ycie w przedstawianiu samych siebie ¿ywymi ofiarami, wiêtymi i mo¿liwymi do przyjêcia przez Boga dziêki
Jezusowi Chrystusowi. Niechaj ka¿dy maj¹cy nadziejê udzia³u
z Ksiêciem ¯ywota w Królestwie daje wiadectwo Prawdzie 
dobre wyznanie odnosz¹ce siê do Królestwa, jego ustanowienia
i ostatecznej budowy w chwale.
***
Nasz Pan mia³ na tym wiecie specjaln¹ misjê do spe³nienia. T¹
misj¹ by³o wydanie wiadectwa Prawdzie, choæ nie we wszystkich jej
dziedzinach, lecz w jej aspekcie religijnym. Tê misjê nasz Pan wiernie
wykona³ wed³ug zaufania pok³adanego w nim przez Ojca. Wykorzystywa³ wszelk¹ okazjê o ka¿dej porze, by wype³nienie Swojej misji posun¹æ naprzód. Ani obawa przed opozycj¹, ani pragnienie wzglêdów ludzkich nie zdo³a³y zawróciæ Go z obranej drogi wiernoci.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 55:4; 1 Tym. 6:13; Obj. 1:5; 3:14; Rzym.
15:812; Mat. 7:2123; 10:32, 33; Jan 1:1518; 9:2238; 12:42, 43;
Rzym. 10:810.
Pieni: 44, 116, 210, 164, 260, 272, 275.
Pytania: Czy w tym tygodniu da³em wiadectwo Prawdzie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

22 LIPCA
Bliski jest Pan tym, którzy s¹ skruszonego serca,
a utrapionych w duchu zachowuje. Wiele z³ego przychodzi
na sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wyrywa go Pan
Ps. 34:19, 20
Siedem kroæ upada sprawiedliwy, przecie za powstaje
 Przyp. 24:16.
Je¿eli kiedy stwierdzimy, ¿e czynilimy z³o nie do naprawienia, to mo¿emy siê spodziewaæ zawodów jako wyniku takiego postêpowania, co nasz Pan przepowiedzia³. Pan jednak
mo¿e do tego dopuciæ, by mog³y nast¹piæ b³ogos³awieñstwa
przez skruszenie serca, rozwój pokory wobec Niego, wiêksz¹
gorliwoæ oraz czujnoæ i wiernoæ w przysz³oci. W taki sposób nawet pope³nione b³êdy ¿yciowe mog¹ staæ siê stopniami
do wy¿szych poziomów ³aski i prawdy.
***
Nie powinnimy nigdy dopuciæ do tego, by upadki nas zniechêca³y. Chocia¿ one s¹ dowodami s³aboci, wobec których musimy byæ
czujni, to jednak dostarczaj¹ nam te¿ wysoce po¿ytecznej dla nas instrukcji i naprawy. Pomimo doznanych upadków Pan pociesza nasze
serca zapewnieniem o Swojej sympatii, przebaczeniu i pomocy we
wszelkiej potrzebie. Powinnimy podnosiæ siê z nich tak szybko, jak
to jest mo¿liwe i nieustraszenie iæ naprzód w imieniu Pañskim.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 4:2931; Ijob 22:29; Ps. 51:19; 95:7, 8; 147:3;
Przyp. 1:23; 28:13, 14; Izaj. 57:15; 61:13; Oz. 14:1, 2; Jon. 2:49; Mich.
7:19; £uk. 18:1014; Jan 6:37; 15:7, 1724; Jak. 4:8; 1 Jana 1:9.
Pieni: 104, 103, 101, 231, 233, 293, 305.
Pytania: Czy w tym tygodniu potyka³em siê i doznawa³em niepowodzenia? Jak¹ by³a postawa mego serca poród tych dowiadczeñ?
W jaki sposób Pan mi objawi³ Swoj¹ naprawê, sympatiê i pomoc?

23 LIPCA
A jeli kto o swoich
starania nie ma, wiary siê zaprza³,
i gorszy jest ni¿ niewierny
1 Tym. 5:8
Wiara zawiera w sobie znaczenie mi³oci, sympatii, zainteresowania drugimi, troski o nich, a szczególnie o domowników
wiary. Ona daje nam wgl¹d we wspó³czuj¹c¹ naturê naszego Pana,
który w ka¿dej sytuacji myla³ o drugich, podczas gdy Sam ugina³
siê pod ciê¿arem dolegliwoci! Jego w³asna agonia nie przeszkodzi³a Mu w troszczeniu siê o Swoj¹ matkê i zabezpieczeniu jej bytu.
Dostrzegamy tu wybór Jana; bez w¹tpienia przede wszystkim z powodu jego tkliwego, czu³ego usposobienia, po drugie, z powodu
jego gorliwoci dla Pana oraz Prawdy i po trzecie, z powodu jego
odwagi popychaj¹cej go do pozostawania w pobli¿u umieraj¹cego
Mistrza w ostatnich godzinach Jego ¿ycia z nara¿eniem w³asnego.
Zwróæmy uwagê na te charakterystyczne cechy, jako na te, które
Pan pochwala, abymy mogli je uprawiaæ w nas i w ten sposób
mogli byæ nagrodzeni specjalnymi przywilejami s³u¿by przez tego
samego Mistrza.
***
Na ka¿dego w tym ¿yciu jest na³o¿ona pewna odpowiedzialnoæ, ró¿na
w naturze, stosownie do zajmowanego stanowiska. Ci, którzy zostali postawieni w rodzinach maj¹ specjalne obowi¹zki ci¹¿¹ce na nich, stosownie do zajmowanych przez nich pozycji. G³owie rodziny obowi¹zek nakazuje zaspokajaæ potrzeby znajduj¹cych siê na jej utrzymaniu. Odmowa
uznania i wype³niania tej odpowiedzialnoci jest wyparciem siê wiary. Jednostka postêpuj¹ca w taki sposób jest gorsza ni¿ niewierny.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 18:19; 30:30; Przyp. 13:22; Izaj. 58:7; Rzym.
12:17; 2 Kor. 8:21; 12:14; Gal. 6:10; Efez. 6:4; Mat. 18:17; Tyt. 2:4, 5.
Pieni: 196, 343, 94, 99, 121, 129, 186.
Pytania: Czy w tym tygodniu zaspokoi³em w³asne potrzeby? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?

24 LIPCA
Wiele mo¿e uprzejma modlitwa sprawiedliwego
Jak. 5:16

£¹cznoæ duchowa z Panem w modlitwie przynosi wzrastaj¹ce zaufanie w Pañski nadzór nad naszymi sprawami;
wzrastaj¹c¹ wiarê we wszystkie wielkie i kosztowne obietnice Jego S³owa; wzrastaj¹ce uwiadomienie sobie Jego kierownictwa w przesz³oci i teraniejszoci; wzrastaj¹c¹ mi³oæ
do wszystkich braci w Chrystusie oraz wzrastaj¹c¹ troskliwoæ o ich powodzenie i duchowy postêp. Tak wiêc modlitwa jest cile i ¿ywo identyfikowana z postêpem w sprawach
duchowych, w rozwijaniu owoców Ducha wobec Boga, braci i wszystkich ludzi.
***
Sprawiedliwym cz³owiekiem jest ka¿dy usprawiedliwiony
i powiêcony. Jako taki ma dostêp w Chrystusie przez jednego
Ducha do Ojca z pe³nym zapewnieniem, ¿e jego modlitwy ofiarowane w imieniu i przez zas³ugê Chrystusa bêd¹ wys³uchane. Przeto jego modlitwy s¹ skuteczne w zapewnieniu sobie Boskiej odpowiedzi. Jego modlitwy s¹ ¿arliwe, wyp³ywaj¹ce z gor¹cych pragnieñ uzyskania tych rzeczy, które uwielbi¹ Boga w Chrystusie.

Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 9:1820; Joz. 10:12; 1 Sam. 12:18; 2
Król. 20:25; Ps. 10:17; 34:16; 145:18; Przyp. 15:29; 28:9; Jan
9:31; 1 Jana 3:22.
Pieni: 1, 35, 50, 218, 323, 239, 274.
Pytania: O co modli³em siê skutecznie w tym tygodniu? Jak przezwyciê¿a³em wystêpuj¹ce w tym przeszkody?

25 LIPCA
Jeden jest zakonodawca, który mo¿e zbawiæ i zatraciæ.
Ale ty kto jest, co potêpiasz drugiego?
Jak. 4:12
W harmonii z t¹ myl¹ Aposto³ Pawe³ powiedzia³ w pewnym miejscu, ¿e ani wiat, ani bracia nie s¹ zdolni go s¹dziæ, ¿e
tylko Bóg mo¿e w³aciwie s¹dziæ, gdy¿ czyta serce i zna wszelkie warunki oraz próby i s³aboci, z którymi siê walczy. Nawet
powiedzia³ i sam siebie nie s¹dzê (1 Kor. 4:3). Wspania³ym
sposobem postêpowania jest nie potêpianie tych, którzy dowodz¹, ¿e jako dzieci Pana postêpuj¹ zgodnie ze swym sumieniem
i nie potêpianie siebie w podobnych okolicznociach. Powinnimy wiêc po prostu ka¿dego dnia iæ do przodu, czyni¹c co
mo¿emy najlepszego, by kultywowaæ niebiañskie ³aski i s³u¿yæ
swemu Mistrzowi, pozostawiaj¹c wyniki Panu.
***
Bóg jest Zakonodawc¹ w tym znaczeniu, ¿e prawa rz¹dz¹ce Jego
moralnie wolnymi istotami pochodz¹ z Jego serca oraz umys³u i zosta³y wypisane przez Niego w ich sercach i umys³ach. Stosownie do
tego jest On tym, który domaga siê przestrzegania tego prawa, udzielaj¹c ¿ycia tym, którzy pozostaj¹ w harmonii z Jego prawem i mierci tym, którzy gwa³c¹ Jego prawo. Wszyscy s¹ wykluczeni z tego
urzêdu z wyj¹tkiem naznaczonych przez Niego, do zajmowania Jego
sêdziowskiego tronu.
Równoleg³e cytaty: Efez. 4:31; £uk. 6:37; Rzym. 2:1; 9:20; 14:4, 13;
1 Kor. 4:5; 2 Moj¿. 20:16; Mat. 10:28; Izaj. 8:12, 13; £uk. 12:4, 5;
1 Piotra 3:14, 15; ¯yd. 7:25.
Pieni: 11, 45, 46, 83, 227, 23, 95.
Pytania: Czy w tym tygodniu odczuwa³em i dzia³a³em w harmonii
z Boskim urzêdem sêdziowskim? Jakie dowiadczenia by³y pomoc¹
a jakie przeszkod¹? Jakie by³y wyniki?

26 LIPCA
Temu, co zwyciê¿y
dam mu kamyk bia³y, a na onym
kamyku imiê nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko
ten, który je przyjmuje
Obj. 2:17
Wszyscy zwyciêzcy musz¹ byæ wypróbowani pod wzglêdem gotowoci ofiarowania tego, co posiadaj¹ Panu. Czy zechc¹ oni, jeli zajdzie potrzeba, ofiarowaæ mi³oæ, przyjañ
i aprobatê ka¿dej innej istoty, by zachowaæ mi³oæ i ³askê Pana.
Wierzymy, ¿e to dowiadczenie ka¿dego dnia jest coraz bli¿ej
ludu powiêconego Panu i stosownym by³oby, aby ka¿dy z nas
pamiêta³, ¿e ono jest jednym z elementów naszej próby i zasadza³ swoje uczucia, zgodnie z jej wymogami, na sprawach duchowych, umiercaj¹c i t³umi¹c wszelkie przejawy takich
sk³onnoci wobec ziemskich istot i rzeczy, które mog³yby
wspó³zawodniczyæ z naszym Panem w naszych uczuciach,
s³u¿bie itd.
***
Zwyciêzc¹ jest ten, kto zwyciê¿y³ grzech, b³¹d, samolubstwo
i wiatowoæ, które szatan, wiat i cia³o ustawili przeciwko niemu.
Tacy zwyciêzcy bêd¹ stanowili ¿ywe kamienie w wi¹tyni Boga
i otrzymaj¹ Bosk¹ naturê, naturê tak wspania³¹, ¿e nikt, prócz otrzymuj¹cych, nie bêdzie móg³ jej zrozumieæ i oceniæ.
Równoleg³e cytaty: Ps. 73:24; Oz. 12:6; Mat. 24:13; Jan 8:31; 10:28;
Dz.Ap. 11:23; Rzym. 2:6, 7; 8:3039; 1 Kor. 16:13; Gal. 6:9; Kol.
1:10, 22, 23; ¯yd. 2:1; 3:6, 14; 10:23, 35, 36; 12:115; Jak. 1:4, 12;
1 Piotra 1:48; 2 Piotra 1:10, 11; Obj. 2:7, 10, 11, 2528; 3:5, 11.
Pieni: 272, 21, 27, 32, 58, 72, 78.
Pytania: Czy w tym tygodniu zwyciê¿a³em? Pod jakimi wzglêdami? Z jakimi wynikami?

27 LIPCA
Nie znajdziemy przeciwko temu Danijelowi ¿adnej
przyczyny, chyba, ¿ebymy co znaleli przeciwko niemu
w zakonie Boga jego
Dan. 6:5
Nie wszyscy s¹ takimi wybitnymi postaciami, jak¹ by³ Daniel ani nie wszystkim dane s¹ wizje, objawienia i zrozumienie
jak jemu, lecz wszyscy bêd¹ mieli takiego samego ducha oddania siê zasadom sprawiedliwoci, który to duch bêdzie systematycznie sprawdzany przez Bosk¹ opatrznoæ na w¹skiej drodze w miarê jak bêd¹ usi³owali postêpowaæ ladami Tego, który jest dla nich przyk³adem  ich Danielem, Wodzem, Panem
Jezusem. Niech tedy wszyscy, którzy u¿ywaj¹ imienia Chrystus,
odst¹pi¹ od niesprawiedliwoci, niech bêd¹ wierni, Niech siê
odwa¿¹ byæ Danielem.
***
Charakter Daniela jest godny naladowania przez nas. Tak jak
Daniel powinnimy byæ rozwa¿ni pod wzglêdem fizycznym, umys³owym, moralnym i religijnym, a¿eby naturalny cz³owiek nie móg³
wyst¹piæ przeciwko nam z zarzutem. Niechybnie on i tak bêdzie siê
potyka³ o nasz¹ dzia³alnoæ religijn¹, jeli ona bêdzie w harmonii
z Prawd¹. Wrogowie Prawdy z zadowoleniem chcieliby obci¹¿yæ nas
wykroczeniami w innych dziedzinach ¿ycia. Powinnimy nie daæ im
ku temu okazji, jak to czyni³ Daniel.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 49:23; Ijob 12:4; Ps. 11:2; 38:21; 44:16
19, 23; Izaj. 29:20, 21; Mat. 5:1012, 44; 10:1618, 2123, 28; 24:9,
10; £uk. 6:22, 23; 21:1219; Jan 15:18, 19; 16:1, 2; 17:14; Dz.Ap.
4:1620; 5:4042; Rzym. 8:17, 3537; 2 Kor. 11:2327; ¯yd. 12:3, 4.
Pieni: 200, 13, 134, 259, 307, 299, 325.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em przeladowany dla sprawiedliwoci? Jak znosi³em przeladowania? Z jakimi wynikami?

28 LIPCA
Chocia¿bycie te¿ cierpieli dla sprawiedliwoci,
b³ogos³awieni jestecie
1 Piotra 3:14
Tylko wtedy, gdy jestemy znienawidzeni z powodu lojalnoci wobec Prawdy (porednio lub bezporednio), mo¿emy mieæ
z tego satysfakcjê lub uwa¿aæ, ¿e cierpimy dla sprawiedliwoci.
Jak Aposto³ wskazuje, niektórzy cierpi¹ jako czyniciele z³a i wtr¹caj¹cy siê w sprawy innych ludzi lub z powodu braku delikatnoci, z powodu szorstkoci czy braku umiarkowania, zalecanych
przez Pañskie S³owo.
Naszym obowi¹zkiem jest nie tylko badanie Pañskiej woli,
lecz tak¿e staranne rozwa¿enie okolicznoci i warunków, które
nas otaczaj¹, aby przyj¹æ taki wywa¿ony sposób postêpowania
w ¿yciu, który, po pierwsze, mia³by Bosk¹ aprobatê a po drugie,
sprawia³ jak najmniej, o ile to tylko jest mo¿liwe, k³opotu, niewygody i niezadowolenia drugim, a wtedy z zaufaniem polegaæ
na nadzoruj¹cej m¹droci i opatrznoci Pañskiej.
***
Cierpieæ dla sprawiedliwoci znaczy sprowadziæ na siebie z³o z powodu swojej gorliwoci w pozostawaniu umar³ym wobec siebie i wiata
a ¿ywym wobec Boga, w czuwaniu, modlitwie, studiowaniu i rozpowszechnianiu S³owa Bo¿ego a tak¿e w rozwijaniu charakteru w harmonii z takim dzia³aniem. Szczêliwymi istotnie s¹ ci, którzy tak postêpuj¹,
poniewa¿ maj¹ spo³ecznoæ z Ojcem, Synem i wiêtymi, maj¹ Ducha,
S³owo i Opatrznoci Bo¿e oraz chwalebn¹ nadziejê dzia³u z Chrystusem
w Królestwie. Doprawdy, wszystko nale¿y do nich!
Równoleg³e cytaty: Mat. 5:1012; Jak. 1:2, 12; 5:10; 1 Piotra 2:1921;
4:1219; Dz.Ap. 9:16; Rzym. 8:17, 18, 23; 1 Kor. 4:12, 13; 2 Kor. 1:5
7; 4:1618; Filip. 1:29; 3:10; Kol. 1:24; 2 Tes. 1:4, 5; 2 Tym. 2:12.
Pieni: 326, 325, 93, 272, 299, 322, 179.
Pytania: Czy cierpia³em dla sprawiedliwoci? Jak? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

29 LIPCA
Bóg nasz

mocen jest wyrwaæ nas
Dan. 3:17

Opatrznoæ Pañska zmienia siê i nie do Jego ludu nale¿y
decydowanie, kiedy ma nast¹piæ nadzwyczajne wyzwolenie, a kiedy ma byæ na pozór pozostawiony ca³kowicie woli swoich nieprzyjació³, bez jakiejkolwiek manifestacji Boskiej ³aski dla niego. Czasami lud Bo¿y jest ograniczony, pozbawiony wolnoci
g³oszenia Prawdy i stwierdza, jak trzej hebrajscy m³odzieñcy, ¿e
ogieñ pali tylko powrozy, a ich samych uwalnia, daj¹c im w istocie wiêksze mo¿liwoci wiadczenia na chwa³ê Bogu, ni¿ mogliby mieæ w jakichkolwiek innych warunkach. Dlatego, nie do nas
nale¿y ustalanie, jaka powinna byæ Boska opatrznoæ w odniesieniu do nas samych. Mamy dostrzegaæ s³usznoæ oraz obowi¹zek postêpowania wed³ug tego i postêpowaæ bez wzglêdu na konsekwencje, ufaj¹c bez zastrze¿eñ Panu.
***

Ci Hebrajczycy mieli wiarê w Bosk¹ wybawcz¹ moc, która ich uzbroi³a
w niezachwian¹ odwagê i pos³uszeñstwo, pomimo groby i niebezpieczeñstwa pieca ognistego. Nic dziwnego, ¿e zostali zaszczyceni obecnoci¹ Syna
Cz³owieczego, który powstrzyma³ umiercaj¹ce dzia³anie ognia. Podobnie
nam, dzieciom Bo¿ym, grozi wrzucenie do pieca ognistego za nie k³anianie siê militaryzmowi, romanizmowi i federacjonizmowi. W tych warunkach mo¿emy rozwijaæ wiarê, która zostanie nagrodzona obecnoci¹ Syna
Cz³owieczego, sprawiaj¹c¹, ¿e piec ognisty stanie siê rodkiem uwolnienia
nas bez szkody z dowiadczeñ wiêzów tej ziemi.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 49:2226; Ezdr. 8:31; Ps. 23; 34:8, 10, 11;
Mat. 5:1012; Dz.Ap. 5:29, 4042; Rzym. 8:17, 3537; ¯yd. 11:3338;
Obj. 20:4.
Pieni: 93, 25, 179, 200, 216, 222, 293.
Pytania: W jakich dowiadczeniach tego tygodnia zyska³em wyzwolenie?
Jak? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

30 LIPCA
Po³apcie nam liszki, liszki ma³e, które psuj¹ winnicê
Pieñ Sal. 2:15
Wielu postêpuje niedbale wobec samych siebie w odniesieniu
do niewielkich wykroczeñ przeciwko swoim lubom powiêcenia,
mówi¹c: Po co taka ostro¿noæ i takie powszechne odró¿nianie siê
w ¿yciu od wiata? O! w tym jest wielka korzyæ, bo zwyciêstwa w ma³ych rzeczach przygotowuj¹ do wiêkszych rzeczy i umo¿liwiaj¹ ich
osi¹ganie. I na odwrót, poddanie siê woli cia³a w ma³ych rzeczach
oznacza pewn¹ pora¿kê w ca³ej walce. My, którzy stalimy siê naladowcami Jezusa Chrystusa wiemy, ¿e bêdziemy próbowani (o ile próbowanie nas ju¿ siê nie rozpoczê³o) i powinnimy zdaæ sobie sprawê
z tego, ¿e tylko wtedy, kiedy zapieramy siê samych siebie w ma³ych
sprawach ¿ycia, kiedy umiercamy naturalne pragnienia cia³a w odniesieniu do po¿ywienia, ubioru, postêpowania itp., staniemy siê silnymi duchowo i bêdziemy w stanie zwyciê¿yæ.
***
Nasze wady, wielkie i ma³e, szkodz¹ naszemu duchowemu owocowaniu. Ta myl powinna pobudziæ nas do prowadzenia nieustaj¹cej walki z nimi, nie by mêczyæ siê na pró¿no, lecz przez inteligentny wysi³ek. Mo¿emy je
zwyciê¿yæ przez odrywanie od nich swoich uczuæ, przez odrazê do nich,
unikanie ich i sprzeciwianie siê im. Sprzeciwiaj¹c siê im mamy je atakowaæ
i odpieraæ ich ataki. Atakujemy przez zastêpowanie ich przeciwnymi im ³askami i przez ograniczanie ich innymi ³askami ni¿ przeciwne. Odpieramy je
przez odwracanie od nich uwagi i przez przedstawienie im swoich serc i umys³ów niedostêpnymi dla nich, a to wszystko przez Ducha Pañskiego.
Równoleg³e cytaty: 2 Kron. 12:14; Przyp. 4:23; Kazn. 5:6; Izaj. 1:18; 44:20;
Jer. 17:9; Ezech. 20:16; Mat. 12:31, 3335; 15:220; 1 Kor. 5:6; Efez.
2:15; ¯yd. 3:13; 12:15; Jak. 1:14, 15; 2:10, 11; 4:13, 17; 2 Piotra 1:4;
1 Jana 3:415; 5:17.
Pieni: 78, 272, 130, 136, 1, 145, 183.
Pytania: Co w tym tygodniu czyni³em z moimi wadami? Jak? Dlaczego?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

31 LIPCA
Ka¿dego robota jawna bêdzie; bo to dzieñ poka¿e; gdy¿
przez ogieñ objawiona bêdzie
1 Kor. 3:13
Aposto³ mówi o dniu ognistych prób i przyrównuj¹c wiarê
oraz uczynki gorliwego chrzecijanina do domu zbudowanego
ze z³ota, srebra i drogich kamieni, owiadcza, ¿e ogieñ tego dnia,
przy koñcu obecnego Wieku, wypróbuje jakiego rodzaju jest
robota ka¿dego cz³owieka. Ogieñ ten strawi wszystko z wyj¹tkiem autentycznej struktury wiary i charakteru. Mamy pamiêtaæ, ¿e takie lojalne charaktery nie powstaj¹ nagle, w ci¹gu kilku godzin lub dni  jak grzyby po deszczu  lecz s¹ wynikiem stopniowego rozwoju, na podobieñstwo drzewa oliwnego, trwa³ego i twardego.
***
Tekst ten odnosi siê tylko do powiêconych. Jego dzieñ w ogólnym znaczeniu, to Wiek Ewangelii, lecz w szczególnym odnosi siê
do jego koñca  dnia dzisiejszego. W tym czasie spodoba³o siê Panu
dopuciæ na wszystek Swój lud ogniste próby. Poród nich s¹ straty,
zawody, opónienia, ograniczenia, odk³adania, wady nasze i drugich,
karania, niewygody, potrzeby, opozycje, zaprzeczenia, zmêczenie,
choroby, ból, smutek, przeladowanie, b³¹d i pokusy. One niezawodnie objawi¹ czy kto nale¿y do Pana ca³kowicie, czêciowo czy wcale. Szczêliwi jestemy, jeli nasza robota jest z³otem i srebrem
Boskiej Prawdy i drogimi kamieniami charakteru podobnego do
Chrystusowego, który wytrzymuje próby.
Równoleg³e cytaty: Kazn. 12:14; Mal. 3:2, 3; Mat. 7:2227; 12:36, 37;
Mar. 4:22; £uk. 2:35; 12:2, 3; 1 Kor. 3:12, 14, 15; 4:5; 1 Piotra 1:7; 4:12.
Pieni: 119, 93, 230, 63, 228, 305, 67.
Pytania: Jak¹ szczególn¹ próbê mia³em w tym tygodniu? Czy ona
objawi³a z³oto, srebro i drogie kamienie, czy drewno, siano i s³omê?
Jak zosta³em przez nie wyæwiczony?

1 SIERPNIA
mieræ i ¿ywot jest w mocy jêzyka
Przyp. 18:21
Wp³yw jêzyka przewy¿sza wp³yw wszystkich innych cz³onków naszego cia³a razem wziêtych, dlatego kontrolowanie go
w s³u¿bie Pañskiej jest najwa¿niejsz¹ prac¹ cz³onków ludu Pañskiego w odniesieniu do ich miertelnych cia³ i s³u¿by tych cia³
wiadczonej na rzecz Pana. Czy¿ kilka s³ów mi³oci, uprzejmoci i pomocy nie mo¿e zmieniæ ca³ego biegu ludzkiego ¿ycia?
Jak¿e czêsto mia³y one wp³yw na zmiany w losach narodów! A jak
czêsto z³e, nieuprzejme i oszczercze s³owa powodowa³y wielk¹
niesprawiedliwoæ, odbiera³y dobre imiê itd. lub, jak Aposto³
owiadcza, jêzyk nieoczekiwanie zapala ko³o urodzenia naszego, budzi namiêtnoci, konflikty, wrogoæ. Nic dziwnego, i¿ on
twierdzi, ¿e takie jêzyki bywaj¹ zapalone od ognia piekielnego
(gehenny), od wtórej mierci!
***
W Pimie wiêtym jêzyk symbolizuje wiedzê  prawdziw¹ lub fa³szyw¹  wyra¿on¹ w mowie. Dlatego owiadczenie zawarte w tym tekcie, i¿ ¿ycie jest w mocy jêzyka, jest zgodne z napomnieniem Jakuba
z cichoci¹ przyjmijcie s³owo wszczepione, które mo¿e zbawiæ dusze
wasze. Ta myl pozostaje równie¿ w harmonii z wypowiedzi¹ wiêtego
Paw³a na temat fa³szywych nauczycieli, których mowa szerzy siê jak rak.
Powinnimy zatem strzec swoich myli i wypowiedzi, gdy¿ one przynosz¹ ¿ycie lub mieræ nam i naszym s³uchaczom. Obecne niedole wiata
i przysz³e szczêcie s¹ blisko zwi¹zane z mow¹, dobr¹ i prawdziw¹ a tak¿e
z³¹ i fa³szyw¹.
Równoleg³e cytaty: Ps. 12:4; 34:1214; 140:4; Mat. 12:36, 37; 15:18,
19; Jak. 3:113; 1:26; Przyp. 10:20, 21, 31; 11:30; 16:27; 18:48; 2 Tym.
2:2325; Rzym. 10:14, 15; 2 Kor. 2:16; Efez. 4:29; Kol. 4:6.
Pieni: 116, 70, 164, 200, 210, 154, 315.
Pytania: Jakim rodzajem mocy pos³ugiwa³ siê mój jêzyk w tym tygodniu? Jakie temu towarzyszy³y okolicznoci i wyniki?

2 SIERPNIA
Pójdcie, k³aniajmy siê, a upadajmy na przed nim;
klêkajmy przed Panem, stworzycielem naszym
Ps. 95:6
Naszym zdaniem niemo¿liwe jest, aby jakikolwiek chrzecijanin móg³ w³aciwie i konsekwentnie postêpowaæ w ¿yciu,
buduj¹c strukturê wiary i charakteru, jak to przedstawi³ Aposto³, sk³adaj¹c¹ siê ze z³ota, srebra i drogich kamieni, bez
modlitwy. I to bez regularnej modlitwy. Jestemy nawet sk³onni
powiedzieæ, bez przyklêkania podczas modlitwy. Wierzymy, ¿e
dowiadczenia i wiadectwa najprawdziwszych i najlepszych
z ludu Bo¿ego, którzy kiedykolwiek ¿yli potwierdz¹ to.
***
Czeæ jest jedyn¹ rozs¹dn¹ postaw¹, jak¹ mo¿emy okazaæ Bogu
bêd¹c stworzeniami, zale¿nymi od Jego szczodroci i b³ogos³awionymi Jego dobroci¹. Czeæ nie tylko oznacza modlitwê we wszystkich jej elementach, jak inwokacja, wys³awianie, dziêkczynienie,
wyznanie, proba, spo³ecznoæ i zapewnienie, lecz tak¿e zupe³n¹
martwotê dla siebie i wiata a o¿ywienie dla Boga. Sercem czci
jest uczynienie zupe³nego powiêcenia i zachowanie go. Powinnimy okazywaæ to zupe³ne oddanie siê we wdziêcznej i oceniaj¹cej
wierze, nadziei, mi³oci oraz pos³uszeñstwie jako swoj¹ rozs¹dn¹
s³u¿bê ofiarnicz¹ a tak¿e zapraszaæ jedni drugich do po³¹czenia siê
w tym z nami.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 20:3; 34:8; Ps. 22:23; 26:68; 29:2; 66:4,
13, 14; 100; 116:1214, 17; 119:108; Izaj. 38:20; 56:6, 7; Jer. 31:12;
Mat. 4:10; Jan 4:23, 24; Filip. 3:3; ¯yd. 12:28; Obj. 14:7.
Pieni: 160, 11, 45, 55, 219, 8, 277.
Pytania: Czy w tym tygodniu s³u¿y³em Bogu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

3 SIERPNIA
Od³¹czcie siê od narodów tej ziemi
Ezdr. 10:11
Kto dobrze powiedzia³: Chrzecijanin na wiecie jest jak
okrêt na oceanie. Okrêt tak d³ugo jest na nim bezpieczny, jak
d³ugo ocean nie jest wewn¹trz okrêtu. Jedna z najwiêkszych
trudnoci obecnego chrzecijañstwa polega na tym, ¿e dopuszcza siê do niego obcych, narody tej ziemi, i uznaje za chrzecijan. To przynosi szkodê nie tylko chrzecijanom przez obni¿enie poziomu ich ¿ycia (poniewa¿ przeciêtna o nim stanowi),
lecz tak¿e szkodzi obcym przez to, ¿e liczni z nich wierz¹
w swoje ca³kowite bezpieczeñstwo, bez potrzeby nawrócenia
siê, gdy¿ zewnêtrznie zas³uguj¹ na szacunek i czêsto, byæ mo¿e,
uczestnicz¹ w nabo¿eñstwach.
***
Lud Bo¿y jest wiêtym narodem, od³¹czonym od wszystkich
innych na s³u¿bê Bogu. Jego wiara, duch, nadzieje i d¹¿enia ró¿ni¹
siê od tych, jakie ma cz³owiek naturalny. Te dwie klasy tak ró¿ni¹
siê od siebie, i¿ ka¿dy wysi³ek nawi¹zania miêdzy nimi ³¹cznoci
sta³by siê dla nich bolesny i zgubny. Ten zwi¹zek by³by szczególnie
niekorzystny dla ludu Bo¿ego. Dla dobra obu klas wzajemne rozdzielenie jest konieczne i st¹d napomnienie Wynijdcie z niego, ludu
mój! A kiedy takie rozdzielenie bywa dokonywane, wierni wchodz¹ w bli¿sz¹ za¿y³oæ z Panem i wzajemnie ze sob¹.
Równoleg³e cytaty: 4 Moj¿. 16:21, 26; Ezdr. 6:21; Przyp. 9:6; Izaj.
48:20; 52:11; Jer. 51:9; Dz.Ap. 2:40; 2 Kor. 6:177:1; Obj. 18:4; 1 Kor.
6:11; Efez. 5:2527; 1 Tes. 4:3, 4; 2 Tym. 2:21; 2 Piotra 1:4.
Pieni: 130, 78, 48, 71, 13, 196, 312.
Pytania: Czy w tym tygodniu oczyszcza³em siê z ulegania wp³ywowi z³ych ludzi i rzeczy? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

4 SIERPNIA
Ale s³uga Pañski nie ma byæ zwadliwy, lecz ma byæ
uk³adny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu,
z³ych cierpliwie znaszaj¹cy; któryby w cichoci naucza³
tych, którzy siê sprzeciwiaj¹
2 Tym. 2:24, 25
Niektóre jednostki sporód drogiego ludu Pañskiego os³abi³y bardzo swój wp³yw w Prawdzie przez manifestowanie
w zbyt wielkim stopniu pewnoci siebie, tupetu w przedstawianiu innym Boskiego Planu, a szczególnie ludziom uczonym.
£agodnoæ jest klejnotem bez wzglêdu na to, gdzie wystêpuje,
a szczególnie jest po¿¹dana jako pomoc i proca dla Prawdy.
Niech Prawda bywa z niej wystrzeliwana z ca³ej si³y, lecz zawsze z cichoci¹ i pokor¹, a pytanie postawione w formie sugestii czêsto oka¿e siê najskuteczniejsze.
***
Wymienione w tym tekcie zalety umo¿liwiaj¹ s³udze Prawdy
osi¹gniêcie celu swego urzêdu: skutecznoci w pracy dla Pana, Jego
dzie³a i Jego ludu. Brak tych zalet czyni go niezdolnym do pos³ugi
na rzecz Prawdy i szkodnikiem wobec braci oraz innych ludzi zamiast pomocnikiem, niezale¿nie od tego jak wielkimi mog³yby byæ
jego naturalne talenty. Ludzie zrównowa¿eni uwa¿aj¹ za z³e, gdy
u nauczyciela religijnego dostrzegaj¹ oznaki wybiegów kleru, lecz
z gotowoci¹ odpowiadaj¹ duchowi Mistrza, którego sposób i duch
nauczania dobrze wyra¿aj¹ s³owa Aposto³a w tym ustêpie.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 13:8; Przyp. 15:2; 16:13; Jud. 3; Tyt.
3:2; 1 Tym. 3:2, 3; 6:11; Rzym. 12:18; 14:19; 1 Kor. 4:21; 10:31, 32;
Filip. 2:3, 14; Kol. 3:12; Jak. 1:19; 2 Tes. 3:15; 2 Tym. 2:25.
Pieni: 44, 95, 125, 145, 198, 116, 210.
Pytania: Czy w tym tygodniu us³ugiwa³em drugim S³owem? W jakich okolicznociach? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

5 SIERPNIA
Wiemy, i¿ tym, którzy mi³uj¹ Boga, wszystkie rzeczy
dopomagaj¹ ku dobremu
tym, którzy wed³ug
postanowienia Bo¿ego powo³ani s¹
Rzym. 8:28
Lud Pañski pamiêtaj¹c o tym powinien byæ zadowolony z tego, co Opatrznoæ mu wyznacza. Nie ma byæ niedba³ym, lecz zadowolonym, gdy wykona³ wszystko, co nale¿a³o do niego, nic nie
czyni¹c z niepokojem, irytacj¹, niezadowoleniem i uskar¿aniem siê
na Boga i Jego opatrznoci. Byæ mo¿e, i¿ Pan przystosowuje i przygotowuje nas, ka¿dego z osobna, do jakiej specjalnej s³u¿by i ¿e
dozwolone dowiadczenia przygotowuj¹ nas do tej s³u¿by. Pamiêtajmy te¿, ¿e nie jestemy uprawnieni do os¹dzania w³asnych niedoskona³oci, a tym bardziej do os¹dzania, które z dowiadczeñ
mog³yby byæ najbardziej nam potrzebne.
***

Dziecko Bo¿e, jako jedno z powo³anych, które z ca³ego serca mi³uje Boga, znajduje b³ogos³awion¹ pociechê w zapewnieniu tego tekstu.
Oto ono: wszystkie sprawy dzieci Bo¿ych s¹ pod Boskim nadzorem i trosk¹, a wszystkie ich dowiadczenia doznawane pod Boskim kierownictwem przyczyniaj¹ siê do ich rozwoju w podobieñstwie Chrystusowym.
W przeciwieñstwie do biednego wiata, którego sprawy s¹ nara¿one na
ró¿nego rodzaju przypadki, chrzecijanin, zapewniony, i¿ w jego dowiadczeniach nic nie dzieje siê z przypadku, wie, ¿e cokolwiek go spotyka
jest wyrazem Boskiej mi³oci oraz troski i pomaga mu osi¹gn¹æ jego ¿yciowe aspiracje  podobieñstwo Chrystusowe.

Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 50:20; 5 Moj¿. 8:2; Jer. 24:57; 2 Kor. 4:15
18; ¯yd. 12:911; Obj. 3:19; Rzym. 1:6; 9:11, 23, 24; 1 Piotra 5:7, 10;
Ps. 76:11; Izaj. 51:2; Przyp. 16:7
Pieni: 63, 43, 56, 57, 93, 293, 305
Pytania: Czy mi³ujê Boga nade wszystko? Jaki mam dowód przynale¿noci do powo³anych? W jaki sposób te wszystkie rzeczy pomaga³y mi
ku dobremu w tym tygodniu?

6 SIERPNIA
Dajcie odpór dyjab³u, a uciecze od was
Jak. 4:7
Je¿eli jestemy stanowczymi w odrzucaniu od siebie pokus, to
ronie si³a naszego charakteru, potrzebna nie tylko teraz, lecz tak¿e
w przypadku póniejszych pokus, co do pewnego stopnia wprowadza w zak³opotanie naszego przeciwnika, który widz¹c stanowczoæ
z naszej strony dobrze wie, i¿ bezcelowe by³yby wszelkie dyskusje
w tej sprawie z osobami o silnych przekonaniach i charakterach.
Gdyby jednak prowadzi³o siê pertraktacje, wynik z pewnoci¹ by³by
korzystny dla przeciwnika a niebezpieczny dla nas, gdy¿ moglibymy zostaæ przekonani jego argumentami, poniewa¿, jak Aposto³
owiadcza, szatan jest przebieg³ym przeciwnikiem, lecz zamys³y
jego nie s¹ nam tajne. Szybkie i stanowcze pos³uszeñstwo S³owu
i Duchowi Pana jest jedynym bezpiecznym sposobem postêpowania
dla wszystkich braci.
***
Dzia³alnoæ szatana wobec nas jest nie tylko obronna, lecz tak¿e zaczepna. Jego ofensywa jest przebieg³a, nag³a, ostra i wytrwa³a. Wypada
nam odtr¹ciæ go energicznie. Powinnimy odpieraæ go przez czuwanie,
modlitwê, wiarê w nasze uzbrojenie, nadziejê zwyciêstwa, chêæ pokonania
go, wytrwa³e zdecydowanie osi¹gniêcia zwyciêstwa, dzia³anie przeciwko
niemu, odrywanie naszych uczuæ od z³a, unikanie z³a, odwracanie od niego
uwagi, zastêpowanie z³a przeciwnym mu dobrem, powstrzymywanie z³a
dobrem innym ni¿ przeciwne oraz czynienie serc i umys³ów niedostêpnymi na ataki szatana. Taki opór wytrwale podtrzymywany pokona go i zmusi do haniebnej ucieczki.
Równoleg³e cytaty: 1 Piotra 5:8, 9: Efez. 4:27; 6:1013; Mat. 4:111;
1 Kron. 21:1; Ijob. 1:612; 2:37; Zach. 3:1, 2; Mat. 13:19, 38, 39;
£uk. 22:31; Jan 8:38, 41, 44; 12:31; 13:2, 27; Rzym. 16:20; 2 Kor.
2:11; 4:4; 11:3, 14, 15; 1 Jana 3:8, 10, 12; 5:18.
Pieni: 145, 323, 13, 130, 184, 266, 272.
Pytania: Czy w tym tygodniu dawa³em odpór diab³u? Jak? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

7 SIERPNIA
Choæby siê te¿ kto potyka³, nie bywa koronowany,
jeliby siê przystojnie nie potyka³
2 Tym. 2:5
Jezus przestrzega³ Boskich czasów, okresów i metod. On nigdy
lekkomylnie nie narazi³ Swego ¿ycia, dopóki nie rozpozna³ w proroctwach, i¿ nadesz³a godzina, by by³ wydany w rêce Swoich wrogów. Nie odprawia³ d³ugich mod³ów na rogach ulic, aby Go ludzie
s³yszeli ani nie napomina³ t³umów g³onymi przemówieniami. Prorok wskaza³, ¿e On nie bêdzie wo³a³ ani bêdzie s³yszany na ulicy
g³os Jego (Izaj. 42:2). Jezus wybra³ Boskie metody, racjonalne i m¹dre oraz skuteczne w wybieraniu sporód ludzi tej klasy, która wed³ug Jego pragnieñ mia³a siê sk³adaæ z dziedziców obiecanego Królestwa. Niechaj ci, którzy zechcieliby tak biec, by otrzymaæ tê nagrodê, daj¹ baczenie na lady stóp Mistrza i coraz bardziej bêd¹ nape³nieni Jego Duchem.
***
Ilekroæ jest oferowana nagroda za spe³nianie godnych czynów, tylekroæ bywaj¹ ustalane dla zawodników regu³y i warunki rz¹dz¹ce ubieganiem
siê o ni¹. Tylko wtedy, gdy one s¹ przestrzegane, zwyciêzcy przyznaje siê
nagrodê. Tak by³o w wypadku igrzysk greckich i tak jest w naszym biegu po
¿ycie wieczne. Pan postanowi³, by tylko ci, którzy rozwijaj¹ charakter podobny do Chrystusowego, w trakcie k³adzenia ¿ycia w interesie Boskiego
Planu, mogli otrzymaæ nagrodê wiecznego ¿ycia w Królestwie. Te warunki
nie bêd¹ te¿ zmienione ani ograniczone dla niektórych jednostek myl¹cych
o sobie jako o specjalnych ulubieñcach. Wszyscy s¹ tutaj traktowani jednakowo, a tylko godni s¹ honorowani ¿yciem wiecznym w Królestwie.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 9:2426; Efez. 6:1117; 1 Tym. 6:12; Filip. 3:14;
¯yd. 12:1, 2; 2 Tym. 2:3; 4:7, 8.
Pieni: 13, 20, 78, 183, 266, 272, 200.
Pytania: Czy w tym tygodniu potyka³em siê zgodnie, czy niezgodnie z regu³ami? Co mnie do tego zachêca³o? Co mi w tym przeszkadza³o? Jak
zwyciê¿a³em przeszkody? Jak to wp³ynê³o na mnie i na drugich?

8 SIERPNIA
A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód mówcie:
Pokój temu domowi. A jeliby tam by³ który syn pokoju,
odpocznie na nim pokój wasz; a jeli¿ nie, wróci siê do was
£uk. 10:5, 6
Ka¿dy robotnik w obecnym ¿niwie powinien zwróciæ uwagê
na Pañsk¹ instrukcjê zawart¹ w tych ustêpach. Gdziekolwiek siê
udaj¹ przedstawiciele Pañscy, powinien iæ z nimi w parze pokój
a nie walka, zamieszanie, podniecenie i k³ótnia. Oczywicie, Prawda oka¿e siê byæ mieczem, który wzbudzi opozycjê i Prawda spowoduje opozycjê oraz podzia³, lecz nie przejawi siê w jakiejkolwiek szorstkoci czy nieuprzejmoci w s³owie lub czynie ze strony
Pañskich przedstawicieli. Istnieje wiele rzeczy denerwuj¹cych ludzi w obecnych gor¹czkowych czasach, lecz wszyscy, którzy przyjêli Prawdê, powinni tak¿e przyj¹æ jej ducha opowiadaj¹c pokój
przez Jezusa Chrystusa.
***
Pan zawsze przygotowuje dla Swoich s³ug serdeczne powitanie ze
strony tych rodzin, przez które zgodnie z Jego ¿yczeniem maj¹ byæ przyjêci. Gdziekolwiek Jego s³udzy nie s¹ serdecznie witani, tam On nie poczyni³ przygotowañ dla nich i dobrze by³oby, gdyby poszli dalej. Gdziekolwiek siê udaj¹ maj¹ przejawiaæ Ducha Pañskiego, przygotowuj¹cego
duchowe b³ogos³awieñstwa daleko wy¿sze od ziemskich b³ogos³awieñstw
im udzielonych. Jeli ich b³ogos³awieñstwa nie s¹ po¿¹dane czy oceniane
niech odejd¹, zadowalaj¹c siê myl¹, ¿e gdzie indziej jaka godna rodzina oczekuje na ich przyjcie.
Równoleg³e cytaty: 1 Sam. 25:6, 17; Izaj. 9:6; 57:19; Mat. 10:1113; Ps.
35:13; 1 Kor. 9:47; 1 Tym. 5:18; £uk. 19:59; Dz.Ap. 10:36; 2 Kor.
5:1820; Efez. 2:2, 3; 5:6; 2 Tes. 3:16; 2 Kor. 2:15, 16.
Pieni: 275, 23, 170, 107, 139, 179, 303.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia tego tygodnia zwi¹zane z tym tekstem? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ ich wynik?

9 SIERPNIA
Jeli tedy wiat³oæ, która jest w tobie, ciemnoci¹ jest
[sta³a siê], sama ciemnoæ jaka¿ bêdzie?
Mat. 6:23
¯niwo jest czasem przewiewania pszenicy, czasem
przesiewania i oddzielania. Jego celem jest wypróbowanie charakteru ka¿dego z nas, abymy mogli wszystko wykonawszy,
ostaæ siê! Próby tego ¿niwa musz¹ byæ takie, jakie by³y te
z typowego ¿niwa ¿ydowskiego. Jedn¹ z nich jest krzy¿, inn¹
obecnoæ Chrystusa, jeszcze inn¹ pokora i mi³oæ. ¯ydzi byli
strofowani, poniewa¿ nie poznali czasu swego nawiedzenia.
Sprawa jest podwójnie niepokoj¹ca dla tych, którzy kiedy dostrzegli wiat³o Teraniejszej Prawdy, a nastêpnie wchodz¹ do
ciemnoci zewnêtrznych. Oznacza to niewiernoæ.
***
wiat³em w nas jest Duch wiêty. Ten Duch mo¿e staæ siê ciemnoci¹. Dzieje siê tak wtedy, gdy umys³ rezygnuje z Prawdy a serce
z Ducha Prawdy. Takie dzia³anie wystêpuje jedynie wówczas, gdy
serce trac¹c m¹droæ, moc, sprawiedliwoæ i mi³oæ zaczyna mi³owaæ grzech, b³¹d, samolubstwo i wiatowoæ. Kto tak postêpuje, nie
mo¿e siê odnowiæ ku pokucie. Ciemnoæ w nim jest wielka i nie
koñczy siê. Z jak¹ czujnoci¹, modlitw¹ i aktywnoci¹ powinnimy
strzec siê takich wyników! Lepiej nigdy nie zaczynaæ, ni¿ w taki sposób koñczyæ swoj¹ chrzecijañsk¹ karierê.
Równoleg³e cytaty: £uk. 11:3436; Ps. 119:105; Przyp. 6:23; Izaj.
8:20; 58:8; Mat. 4:16; 5:16; £uk. 16:8; Jan 1:49; 3:1921; 12:35,
36; Dz.Ap. 26:18; Efez. 5:14; 1 Tes. 5:5; 1 Piotra 2:9; Mat. 8:12;
Jan 11:9, 10; 1 Jana 2:811.
Pieni: 315, 1, 49, 90, 91, 130, 154.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia ze wiat³oci¹ i Ciemnoci¹? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ ich wynik?

10 SIERPNIA
Jeli tedy macie jak¹ pociechê [pokrzepienie] w Chrystusie,
jeli jak¹ uciechê mi³oci, jeli jak¹ spo³ecznoæ ducha, jeli
s¹ jakie wnêtrznoci i zlitowania w was, dope³nijcie¿ wesela
mojego, abycie jedno¿ rozumieli, jednostajn¹ mi³oæ maj¹c,
bêd¹c jednomylni i jedno¿ rozumiej¹cy
Filip. 2:1, 2
Co za wspania³e napomnienia do jednoci, pokoju i braterskiej
uprzejmoci. Czy¿ nie przynosz¹ nam one na myl cierpliwoci, wyrozumia³oci, ³agodnoci, u¿ytecznoci i pokrzepienia jednych wobec
drugich w Kociele? W ten sposób Duch Pañski mo¿e obfitowaæ we
wszystkich i ka¿dy mo¿e uczyniæ mo¿liwie najwiêkszy postêp na w³aciwej drodze. Drodzy bracia i siostry, b¹dcie coraz bardziej godnymi miana Barnaby  pocieszyciela braci. Miejmy coraz wiêcej Ducha wiêtego obfituj¹cego w nas coraz bardziej, gdy¿ to jest dla Pana
przyjemnoci¹. Dziêki jego obecnoci w nas w pe³ni mo¿emy wszyscy byæ synami i córkami pociechy w Syjonie, przedstawicielami swego
Ojca i przewodami Ducha wiêtego oraz Prawdy.
***
Nic bardziej nie podoba siê s³ugom Pañskim jak duchowa pomylnoæ tych, którym s³u¿¹, poniewa¿ oni s¹ ich duchowymi dzieæmi, dla których dobra pracuj¹ i k³ad¹ swe ¿ycie, by mogli ostatecznie odnieæ zwyciêstwo. To powinno pobudziæ lud Pañski do starania siê o uradowanie serc
tych, którzy im us³uguj¹. Niech siê raduj¹ widz¹c bogate owoce Ducha,
szczególnie w ró¿nych formach mi³oci, obficie rozwijaj¹ce siê w ich duchowych dzieciach. Tak wiêc duchowa matka i duchowe dzieci wspólnie
bêd¹ siê radowaæ w Panu.
Równoleg³e cytaty: 2 Kor. 13:11; Jan 7:39; 1 Jana 3:24; Filip. 1:8; Kol.
3:12; Jan 3:29; Rzym. 12:16; 1 Kor. 1:10; Filip. 3:16; 2 Kor. 13:11;
Filip. 1:26, 27.
Pieni: 90, 166, 198, 92, 23, 170, 95.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia tego tygodnia, zwi¹zane z myl¹ powy¿szego tekstu? Jaki by³ ich skutek?

11 SIERPNIA
B¹d wierny a¿ do mierci, a dam ci koronê ¿ywota
Obj. 2:10
Nied³ugo próby siê skoñcz¹, lecz zanim to nast¹pi musimy
prze¿yæ okres prób, który oka¿e czy jestemy godni, czy nie
wspania³ych ³ask, o które siê ubiegamy. Jeli te ³aski oceniamy,
starajmy siê o nie w Pañski sposób. Sprawdmy w jakim stopniu moglibymy oddaæ Panu inne czyny i ofiary naszego ¿ycia,
które On chcia³by przyj¹æ, lecz nie z powodu ich wartoci, lecz
z powodu zas³ugi Chrystusa. Uwa¿ajmy, czy mijaj¹ce dni i godziny s¹ spêdzane w powiêceniu. Zwróæmy uwagê na to do
jakiego stopnia chwile i dni s¹ spêdzane w sposób samolubny
lub zmarnowane w s³u¿bie innym, wyj¹wszy s³uszne wymogi
obowi¹zku, jak to podkrela S³owo Bo¿e. Zbadajmy w jakiej
mierze dochowujemy lubów z³o¿onych przez nas Panu.
***
Byæ wiernym znaczy z ca³ego serca oddaæ siê jakiej osobie, sprawie lub zasadzie. Wszystko to mieci siê w pojêciu chrzecijañskiej
wiernoci Bogu, która pobudza nas do zu¿ytkowania dla Niego wszystkiego, co posiadamy, w rzeczach oraz duchu i to w sposób podobaj¹cy siê Jemu. Takie oddanie siê nie dotyczy krótkiego czasu. Ono musi
trwaæ a¿ do mierci, bêd¹c jej przyczyn¹. Dla postêpuj¹cych w taki
sposób zarezerwowana jest korona ¿ywota wiecznego, jako dar-nagroda. Istotnie, lekkimi bêd¹ siê im wydawaæ przypadkowe trudy w porównaniu z ¿yciem wiecznym. B³ogos³awionym bêdzie to wszystko,
co bêdzie ich w³asnoci¹ przez ca³¹ wiecznoæ.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 28:20; Mat. 10:22; 24:13; 25:1423; £uk.
16:1012; 1 Kor. 4:2; ¯yd. 3:14; Rzym. 8:17, 18; Gal. 6:79; Jak.
1:12; 1 Piotra 1:48; 2 Piotra 1:4; 1 Jana 3:2, 3; Obj. 3:21.
Pieni: 326, 21, 27, 32, 58, 92, 78.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em wierny, czy nie? W czym? Jak
to wp³ynê³o na moj¹ nadziejê otrzymania ¿ycia wiecznego?

12 SIERPNIA
Od tajemnych wystêpków oczyæ miê. I od swawolnych zachowaj
s³ugê twego, aby nie panowali nademn¹ Niech¿e bêd¹
przyjemne s³owa ust moich, i rozmylanie serca mego przed
obliczem twojem, Panie, ska³o moja, i odkupicielu mój!
Ps. 19:1315
Wydawa³oby siê, ¿e ka¿dy inteligentny chrzecijanin powinien
stale odmawiaæ tê natchnion¹ modlitwê o oczyszczanie siê od tajemnych wystêpków, aby tym sposobem móg³ siê zabezpieczyæ przed
grzechami wyp³ywaj¹cymi z zarozumia³oci. A tak, modl¹c siê serdecznie, powinien tak¿e czuwaæ nad pocz¹tkami tych grzechów i zachowaæ swoje serce w oczyszczonym i czystym stanie przez ustawiczne udawanie siê do ród³a ³aski po pomoc w ka¿dym czasie
potrzeby. Ten, kto usi³uje prowadziæ wi¹tobliwe ¿ycie w pobli¿u
Pana, strzeg¹c siê tylko zewnêtrznych grzechów lub wyp³ywaj¹cych
z zarozumia³oci i kto lekcewa¿y pocz¹tki grzechów tkwi¹cych w tajnikach swego w³asnego umys³u, usi³uje post¹piæ s³usznie w sposób
niem¹dry i nierozs¹dny.
***
Wszyscy mamy tajemne wady, które nabylimy g³ównie przez dziedziczenie, chocia¿ towarzystwo, otoczenie i praktykowanie ich w pewnej
mierze je rozwinê³y. One nas kalaj¹. St¹d celowoæ modlitw o czyszczenie
siê z nich. Ojciec odkrywa je przed nami i w ten sposób zjednuje Sobie
nasz¹ wspó³pracê w oczyszczaniu siê z nich. Szczególnie niebezpieczne s¹
grzechy wyp³ywaj¹ce z zarozumialstwa (swawolne). Módlmy siê, aby Pan
chroni³ nas przed nimi i powstrzymywa³ przejmowanie przez nie kontroli
nad nami. Bêdziemy w stanie osi¹gn¹æ nad nimi zwyciêstwo, jeli rozmylania naszych serc i s³owa naszych ust bêd¹ siê nadawa³y do przyjêcia
przez Boga, nasz¹ Moc i Odkupiciela.
Równoleg³e cytaty: Ijob. 13:23; Ps. 24:35; 26:1, 2; 51:12; 139:23, 24;
Ezech. 36:25, 26; 1 Jana 1:7, 9; 3:3; ¯yd. 6:49; 10:2631; 1 Jana 5:16;
2 Piotra 2:120; Jud. 425.
Pieni: 13, 130, 125, 136, 145, 183, 20.
Pytania: W jaki sposób Ojciec oczyszcza³ mnie w tym tygodniu? Jakie towarzyszy³y temu okolicznoci, rodki i wyniki?

13 SIERPNIA
Na miejscu Chrystusowem poselstwo sprawujemy
2 Kor. 5:20
Jakiej godnoci, zdolnoci do przekszta³cania doda³oby to naszemu charakterowi, gdybymy jako chrzecijanie zawsze o tym pamiêtali! Jaka¿ to pomoc dla nowej natury w tej walce z niskimi
i upodlonymi sk³onnociami starej natury, której siê wyrzeklimy,
uznanej przez nas obecnie za martw¹! Aleæ nasza rzeczpospolita jest
w niebiesiech, mówi Aposto³. Pomimo, ¿e ¿yjemy na wiecie, nie
jestemy z niego, lecz przenielimy nasze poddañstwo i obywatelstwo do Królestwa. I tak jako nominanci Królestwa, chocia¿ jeszcze
¿yj¹cy na tym wiecie wród cudzoziemców i obcych, jako przedstawiciele i ambasadorzy powinnimy odczuwaæ zarówno godnoæ jak
i zaszczyt a tak¿e wagê odpowiedzialnoci i zawsze pamiêtaæ s³owa
Aposto³a A wszystko cokolwiek czynicie w s³owie albo uczynku,
wszystko czyñcie w imieniu Pana Jezusa.
***
Bóg jest prawowitym Królem ziemi, chocia¿ Jego ber³o na skutek uzurpacji znalaz³o siê w rêkach szatana. Bóg wybra³ Swoich wiernych, aby byli
Jego ambasadorami, dzia³aj¹cymi jako Chrystusowi rzecznicy. Jako tacy domagamy siê od szatana uwolnienia ludu Bo¿ego, obecnego i prospektywnego
a tak¿e przygotowujemy siê do jego uwolnienia. Podobnie, oznajmiamy drugim przeniesienie Królestwa spod w³adzy szatana pod panowanie Chrystusa.
Ci¹¿¹cy na nas urz¹d jest wielkim zaszczytem i wymaga z naszej strony taktu, szlachetnoci i poczucia przyzwoitoci stosownych dla takiego urzêdu i w
ten sposób poleca nasz¹ sprawê wszystkim prawid³owo myl¹cym ludziom.
Jeli ziemscy ambasadorowie tak postêpuj¹, by przynieæ zaszczyt swoim krajom, tym bardziej my powinnimy tak postêpowaæ.
Równoleg³e cytaty: Ijob. 33:23; Mal. 2:6, 7; 2 Kor. 3:6, 9; 6:1; Efez. 6:20; 1 Sam.
2:35; 12:8; Ezdr. 7:10; Izaj. 52:112; Jer. 20:9; Ezech. 34; Mat. 10:1624; 20:25
28; 23:811; Jan 10:115; Dz.Ap. 20:2224; Rzym. 2:2123; 1 Kor. 2:2.
Pieni: 116, 70, 164, 210, 260, 272, 275.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em ambasadorem Chrystusa? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Co by³o mi w tym pomocne, co przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

14 SIERPNIA
Dosyæ uczniowi, aby by³ jako mistrz jego, a s³uga jako pan
jego; jeliæ gospodarza Belzebubem nazywali, czem wiêcej
domowniki jego nazywaæ bêd¹
Mat. 10:25
Choæby Prawda by³a przedstawiana jak najoglêdniej, bêdzie mieczem przenikaj¹cym w ka¿dym kierunku. Nasz Pan przepowiedzia³
o niej, ¿e czêsto bêdzie wrogo nastawiaæ rodziców przeciwko dzieciom a dzieci przeciwko rodzicom, poniewa¿ ciemnoæ nienawidzi
wiat³oci i sprzeciwia siê jej we wszelki mo¿liwy sposób. Z punktu
widzenia Pañskich nauk odnosz¹cych siê do tego przedmiotu oraz mo¿liwoci ich najlepszego przedstawienia i ostatecznie z³ego zrozumienia, wypada, aby ka¿dy, kto pragnie wiernie s³u¿yæ Prawdzie by³ ostro¿ny, o ile to jest mo¿liwe, by nie by³ le oceniony. Jest rzecz¹ sam¹
przez siê zrozumia³¹, ¿e my ani nie uczestniczymy w anarchii, ani nie
jestemy rzecznikami anarchii, lecz przeciwnie, jestemy zwolennikami sprawiedliwoci i najwy¿szego z praw, prawa Boskiego.
***
Myl, ¿e uczeñ powinien byæ taki jak jego Nauczyciel, a s³uga jak jego
Mistrz jest s³uszna z ka¿dego punktu widzenia. Jest w tym dosyæ honoru,
dostojeñstwa, wynagrodzenia, wyró¿nienia, aprobaty i rekomendacji ze strony Nauczyciela i Mistrza dla ucznia i s³ugi. Czego¿ wiêcej moglibymy pragn¹æ, jak nie tego, by w ciele podnosiæ takie samo traktowanie jakie znosi³
nasz Pan? Jeli to spowoduje naigrawanie siê z nas, obmowê, ekskomunikê,
wygnanie, przemoc (nawet a¿ do mierci), powinnimy sobie pogratulowaæ,
¿e zostalimy zaszczyceni traktowaniem podobnym do tego, jakiego doznawa³ nasz Pan. B¹dmy zadowoleni i cieszmy siê wspania³¹ spo³ecznoci¹
i wspania³ym dziedzictwem, do których to nas prowadzi.
Równoleg³e cytaty: Mat. 12:24; Mar. 3:22; £uk. 6:40; 11:15; Jan 8:48, 52;
17:14; 13:16; 15:20; 2 Tym. 3:12; 2:11, 12; Dz.Ap. 14:22; 1 Piotra 2:1924.
Pieni: 167, 168, 170, 322, 299, 325, 326.
Pytania: Czy w tym tygodniu znosi³em obelgi za lojalnoæ wobec Pana?
Jak je znosi³em  czy jako zaszczyt i przywilej, czy jako nie³askê i ciê¿ar?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?

15 SIERPNIA
A prosimy was bracia!
nieskwapliwymi b¹dcie
przeciwko wszystkim
1 Tes. 5:14
To napomnienie zdaje siê dawaæ do zrozumienia, ¿e bardziej
zrównowa¿eni sporód Pañskiego ludu powinni spogl¹daæ z sympati¹ i rozwijaæ cierpliw¹ wyrozumia³oæ nie tylko wobec s³abych
i tych, którym brak jest odwagi, lecz wobec wszystkich, w³¹czaj¹c
i tych, którzy maj¹ zbyt du¿o odwagi i pewnoci siebie. Wzrost
w wiedzy pomaga nam wzrastaæ w ³asce cierpliwoci, gdy¿ ocenienie cierpliwoci Ojca Niebieskiego wobec nas pomaga nam stosowaæ tê sam¹ zasadê wobec drugich. Myl, ¿e nasz Niebiañski
Ojciec uprzywilejowa³ i powo³a³ kogokolwiek, powinna w najwy¿szym stopniu nas uwra¿liwiæ na mo¿liwoæ wspó³pracy z Panem
w odniesieniu do tego powo³ania i o ile to jest mo¿liwe powinnimy okazywaæ pomoc tym wszystkim, którzy usi³uj¹ razem z nami pod¹¿aæ ladami naszego Pana po w¹skiej drodze.
***
Oryginalne s³owo przet³umaczone tutaj nieskwapliwymi b¹dcie
brzmi makrothymeo, co oznacza byæ d³ugoznosz¹cym. Napomnienie to
jest rzeczywicie s³uszne a ta zaleta potrzebna. Fizyczne, umys³owe, moralne i religijne braki, wady i s³aboci nasze, braci, wiata i naszych wrogów domagaj¹ siê praktykowania przez nas d³ugiego znoszenia. Rzeczywicie, niewiele z drugorzêdnych ³ask jest tak czêsto potrzebnych jak ta
³aska i ma³o która z nich jest tak rzadko manifestowana i tak trudna do
praktykowania. Dlatego istnieje wielka potrzeba tego napomnienia: Napominamy was bracia d³ugoznosz¹cymi b¹dcie przeciwko wszystkim.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 13:4; 2 Kor. 6:46; Gal. 5:22; Efez. 4:1, 2; Kol.
1:11; 3:12, 13; 1 Tym. 1:16; 2 Tym. 3:10; 4:2; ¯yd. 6:12, 15; Jak. 5:7, 8, 10.
Pieni: 95, 198, 23, 143, 170, 21, 322.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em d³ugoznosz¹cym wobec wszystkich?
Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?

16 SIERPNIA
Za wszystko dziêkujcie

1 Tes. 5:18
Maj¹c stan serca, który pozostaje w spo³ecznoci z Panem i zupe³ne oddanie siê w pe³nieniu Jego woli, Pañski lud nie tylko b³aga
Pana o b³ogos³awieñstwo na pocz¹tku ka¿dego dnia i dziêkuje za
nie przy jego koñcu, lecz we wszystkich sprawach swego ¿ycia stara
siê pamiêtaæ, ¿e wszystko, co posiada³ powiêci³ Panu i przez wiarê
spogl¹da na Niego we wszystkich swoich przedsiêwziêciach. A w
proporcji do wa¿noci swych przedsiêwziêæ, przez wiarê zdaje sobie sprawê ze wspó³dzia³ania Boskiej opatrznoci we wszystkich
sprawach ¿ycia i odpowiednio za nie dziêkuje. Tak¹ jest wola Bo¿a
w odniesieniu do nas. Bóg chce, abymy ci¹gle ¿yli w takiej postawie i stale wygl¹dali Jego woli i Jego b³ogos³awieñstwa. Chce On
od nas tego, poniewa¿ taki jest stan najbardziej sprzyjaj¹cy naszemu
postêpowi na w¹skiej drodze. Pomo¿e on nam najlepiej w uczynieniu naszego powo³ania i wyboru pewnym.
***
Szlachetny cz³owiek z natury rzeczy uznaje stosownoæ wdziêcznoci za wywiadczone dobrodziejstwa, a jednak czêsto, z powodu naszej krótkowzrocznoci, nie zauwa¿amy tego faktu, ¿e nasze niepomylne dowiadczenia, chocia¿ wywo³uj¹ ziemskie niekorzyci, s¹ jednak rodkami do osi¹gania wielkich duchowych b³ogos³awieñstw, za które nie dziêkujemy. Przyjemne i nieprzyjemne dowiadczenia powinny byæ traktowane jako b³ogos³awieñstwa wzywaj¹ce nas do sk³adania podziêkowañ Panu. Wszystkie
rzeczy wspó³dzia³aj¹ dla dobra tych, którzy mi³uj¹ Boga. Dlatego dziêkujmy za wszystkie rzeczy  za trudy i wygody, radoci i smutki, pomylnoci i niepomylnoci. Wszystkie one s¹ wyrazami mi³oci, znakami pochodz¹cymi od naszego drogiego Ojca i zamierzone w tym celu, by dzia³a³y
dla naszego najprawdziwszego i najwy¿szego dobra.
Równoleg³e cytaty: Efez. 5:20; Kol. 1:12; 2:7; 3:1517; 4:2; Ps. 50:14, 15; 105:1,
5; 106:1; 107:1, 2, 15, 22; Joel 2:26; Filip. 4:6; 1 Tym. 2:1; 4:3, 4; ¯yd. 13:15.
Pieni: 324, 9, 19, 37, 55, 199, 219.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em wdziêczny za wszystko? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

17 SIERPNIA
Ducha nie zagaszajcie
1 Tes. 5:19
Pañski Duch wród Jego ludu jest przyrównany do p³omienia najwiêtszej mi³oci do Pana i wszystkich zwi¹zanych
z Jego spraw¹. Ten p³omieñ bywa wzniecany przez Boskie poselstwo w ka¿dej jednostce indywidualnie, gdy otrzymuje Ducha wiêtego i zbiorowo nale¿y do Kocio³a, pozostaj¹cego pod
kierownictwem tego¿ Ducha. Proporcjonalnie do tego, jak Koció³ wzrasta w wiedzy, mi³oci i spo³ecznoci z Panem p³omieñ najwiêtszej mi³oci czyni go wiat³em na wiecie, miastem na wzgórzu, którego nie mo¿na ukryæ.
***
Jest oczywistym, ¿e Duch w tym tekcie to nie Jehowa, bo gdyby
Nim by³, to takie napomnienie by³oby niepotrzebne i absurdalne. Jak
nielogicznym i niepotrzebnym by³oby napominanie nas przed unicestwieniem Wszechmocnego, Samogzystuj¹cego Boga! Napomnienie
to oka¿e siê m¹dre i potrzebne wtedy, gdy zrozumiemy, ¿e ten Duch to
Pañskie usposobienie w nas. Jak wiat³o wiecy mo¿na zgasiæ, tak Ducha, wiête wiat³o, mo¿na zgasiæ grzechem, b³êdem, samolubstwem
i wiatowoci¹, jeli zdobêd¹ panowanie nad nami. Ducha raz zgaszonego, w przeciwieñstwie do wiecy, któr¹ mo¿na zapaliæ, nie mo¿na o¿ywiæ. Dlatego z wszelk¹ pilnoci¹ starajmy siê nie gasiæ tego
bezcennego wiat³a, w przeciwnym bowiem razie pozostaniemy
w wiecznej ciemnoci. Jak straszn¹ by³aby ta ciemnoæ!
Równoleg³e cytaty: Rzym. 8:116; 1 Kor. 2:1016; Izaj. 11:2, 3; Jan
7:39; 1:12, 13; Gal. 5:22, 23; Efez. 1:17, 18; 1 Jana 4:1, 6; 2 Tym.
1:7; Efez. 4:30; Izaj. 7:13; 63:10.
Pieni: 90, 267, 95, 125, 196, 1, 249.
Pytania: Czy w tym tygodniu roznieca³em, czy t³umi³em Ducha? Jak?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?

18 SIERPNIA
Wszystkiego dowiadczajcie, a co jest dobrego,
tego siê trzymajcie
1 Tes. 5:21
Lud Bo¿y powinien nauczyæ siê nie przyjmowaæ tego, co
s³yszy bez w³aciwego zbadania i krytycyzmu, chocia¿ w najwy¿szym stopniu ma respektowaæ prorokowanie, czyli publiczne g³oszenie. Powinien dowiadczyæ wszystkiego, co s³yszy, powinien
rozró¿niaæ, co jest podtrzymywane przez logikê i Pismo wiête,
a co jest jedynie domniemaniem i byæ mo¿e sofistyk¹. Powinien
sprawdziæ to, co s³yszy, z zamiarem mocnego podtrzymywania
wszystkiego, co wytrzymuje próbê Bo¿ego S³owa i okazuje siê
byæ w zgodzie z Duchem wiêtym. Szybko powinien odrzuciæ
to wszystko, co nie wytrzymuje tej próby.
***
Szatan spowodowa³, ¿e doktryna o Boskim prawie kleru jest powszechna i utrzymuje, ¿e kler stanowi upowa¿nionych przez Boga rzeczników, których ludzie powinni darzyæ lepym i niekwestionowanym
zaufaniem i pos³uszeñstwem. Przez tê doktrynê uda³o mu siê zwieæ
prawie ca³y wiat. Bóg nie chce, by Jego synowie znajdowali siê pod
wp³ywem doktryny doprowadzaj¹cej do takich rezultatów. Dlatego zaleca im ostro¿ne zbadanie wszystkich spraw przedstawianych im do
akceptacji i wymaga, by one by³y w harmonii z sob¹, z tekstami Pisma
wiêtego i jego doktrynami, z Boskim charakterem, okupem, faktami
i celami Boga oraz wymaga trzymania siê tylko tych rzeczy, które wytrzymuj¹ te gruntowne i uzasadnione próby.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 23:7; Przyp. 28:5; Jer. 29:8; Mat. 24:4;
Jan 5:39; 1 Kor. 2:15; 14:29; Filip. 4:8; ¯yd. 10:23, 24; 2 Piotra 1:15
21; 1 Jana 4:13; Obj. 2:2.
Pieni: 79, 22, 49, 296, 306, 311, 332.
Pytania: Czy w tym tygodniu zbada³em to, co mi przedstawiono do
wierzenia? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

19 SIERPNIA
Od wszelakiego podobieñstwa z³oci siê wstrzymywajcie
1 Tes. 5:22
Napomnienie to wskazuje, ¿e mamy stawiaæ opór i sprzeciwiaæ
siê wszystkiemu co jest z³em, maj¹c formê z³a b¹d dobra. Wstrzymywanie siê od wszelkiego pozoru z³a to inna myl, ró¿na od tej,
któr¹ s³owa Aposto³a pierwotnie wyra¿a³y, niemniej jednak one przedstawiaj¹ m¹dr¹ zasadê. Oczywicie, powinnimy powstrzymywaæ siê
nie tylko od tego, co jest z³em, bez wzglêdu na jego formê czy wystrój, lecz tak¿e powinnimy, tak dalece, jak to jest mo¿liwe, wstrzymywaæ siê od czynienia tego, o czym wiemy, ¿e jest dobre, a co nasi
przyjaciele lub blini mogliby le zrozumieæ i uznaæ za z³o. Duch
zdrowego rozs¹dku wskazuje, ¿e mamy unikaæ nie tylko z³a we
wszystkich jego formach, lecz tak¿e powinno siê unikaæ tego wszystkiego, co ma pozór z³a, aby nasze dzia³anie na rzecz Pana i Prawdy
mog³o byæ wiêksze.
***
Czy przyjmiemy t³umaczenie tego tekstu w wersji KJV (wszelakiego
podobieñstwa z³a) czy ASV (wszelakiej formy z³a), ró¿nica bêdzie niewielka, oba bowiem t³umaczenia podaj¹ myli godne przyjêcia i praktykowania. Zapewne jako mi³onicy sprawiedliwoci a przeciwnicy z³a, bêdziemy unikaæ wszelkiej formy z³a, nawet niewielkiej. Tak wiêc, bêdziemy siê
wstrzymywaæ od ka¿dego pozoru z³a, nawet niewinnego. Bêdziemy unikaæ
pierwszego, poniewa¿ jest z³em i drugiego, poniewa¿ z niego mo¿e wynikn¹æ z³o dla nas i dla drugich, jeli go nie unikniemy. Ten ostatni by³ powodem podkopania dobrego wp³ywu niektórych dzieci Bo¿ych a tak¿e spowodowa³ potkniêcie siê s³abych i b³¹dz¹cych. Jestemy b³ogos³awieni, gdy
praktykujemy oba napomnienia.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 23:7; 1 Kor. 6:18; 8:113; Efez. 4:2532; 2 Kor.
8:20, 21; 1 Tes. 4:3, 12; Filip. 4:9; Rzym. 14:123; 2 Tym. 2:2123.
Pieni: 266, 44, 20, 78, 125, 183, 145.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z tym
tekstem? Jak by³y przyjête? Jakie by³y ich wyniki?

20 SIERPNIA
Którego tedy nie znaj¹c chwalicie, tego ja wam opowiadam
Dz.Ap. 17:23
Sposób postêpowania Aposto³a jest godny naladowania. Wszyscy
m¹drzy ludzie nie ufaj¹ nowociom i s¹ sk³onni stwierdziæ, ¿e cokolwiek
jest cenne, to istnieje od dawna. My, tak jak Aposto³, powinnimy zrobiæ
wszystko, by pokazaæ, ¿e prawdziwa Ewangelia nie jest now¹, lecz star¹
teologi¹. Nie now¹, lecz star¹ Ewangeli¹, t¹ przepowiedzian¹ Abrahamowi i t¹ g³oszon¹ przez Samego Pana Jezusa i wszystkich Jego Aposto³ów. Stosownie do tego, jak chcielibymy wykazaæ, dzisiaj przewa¿aj¹ b³êdy, które mia³y swój pocz¹tek w redniowieczu. Musimy wykazaæ,
¿e nie tworzymy nowej teologii równie b³êdnej, lecz ¿e wyzbylimy siê
b³êdów redniowiecza i udalimy siê z powrotem do pierwszych zasad,
przykazañ i wskazówek Ewangelii, któr¹ g³osi³ nasz Pan i upowa¿nieni
przez Niego przedstawiciele, Aposto³owie.
***
Ma³o jest rzeczy przynosz¹cych w efekcie wiêksze rezultaty s³ugom Bo¿ym od taktu. Kto mo¿e byæ bardzo utalentowany, lecz jeli nie posiada taktu,
dobry wp³yw przez niego wywierany jest s³aby, zazwyczaj jednak osoba taktowna choæ ma³o utalentowana osi¹ga lepsze rezultaty ni¿ ludzie bez taktu,
lecz posiadaj¹cy wielkie talenty. Pawe³ jest przyk³adem po³¹czenia wielkiego
taktu z wielkim talentem, dlatego osi¹gn¹³ najwiêksze wyniki. Taktownie i z talentem postêpowa³ z ateñczykami. Gdyby nie mia³ taktu, maj¹c jedynie talent,
nie osi¹gn¹³by niczego, prócz natychmiastowego skazania go na mieræ przez
zastosowanie ich prawa wymagaj¹cego mierci w takich okolicznociach. Post¹pimy dobrze, gdy podobnie jak on u¿yjemy naszych talentów, a jeszcze lepiej, gdy u¿yjemy naszego taktu, najlepiej natomiast uczynimy, u¿ywaj¹c obu.
W ten sposób osi¹gniemy najlepsze rezultaty.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 15:1; 25:15; 1 Kor. 9:1922; 2 Kor. 12:6; Sêdz. 8:1
3; 1 Sam. 10:27; 11:7, 1215; 25:1837; 2 Sam. 3:2837; 20:1622; 1 Król.
3:2428; Dz.Ap. 16:3; Filip. 1:1022; Dz.Ap. 23:610; 21:2025.
Pieni: 280, 136, 95, 198, 315, 145, 44.
Pytania: Czy by³em taktowny przedstawiaj¹c w tym tygodniu Prawdê? Dlaczego? Jakie by³y okolicznoci? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?
Jakie by³y wyniki?

21 SIERPNIA
Szukajcie naprzód królestwa Bo¿ego, i sprawiedliwoci jego
Mat. 6:33
Lud Bo¿y, duchowy Izrael, dobrze zrobi, gdy stale bêdzie
pamiêta³, ¿e sprawom duchowym zawsze nale¿y dawaæ pierwszeñstwo, ¿e sprawy doczesne nale¿y poprowadziæ i pokierowaæ
nimi maj¹c na uwadze wieczne dobro, duchowy wzrost i rozwój
oraz korzyci, jak najlepsze interesy i wp³yw na swoje dzieci.
Postêpuj¹cy tak nie tylko nie powinni s³uchaæ jakiejkolwiek sugestii, która postawi³aby ich lub ich rodziny w niekorzystnych
bezbo¿nych warunkach, ale powinni byæ zdecydowani, by w ¿adnych warunkach nie poddawaæ siê takiej sugestii, lecz przeciwnie uwa¿aæ lud Pañski za swój lud, nawet gdyby to oznacza³o
mniej luksusu i wygody w obecnym ¿yciu.
***
W tym tekcie Chrystus stawia przed nami cel godny naszych najlepszych wysi³ków. Bo có¿ jest cenniejsze od Chrystusa Jezusa i ¿ywota wiecznego z Jezusem w Królestwie? Niech ogrom tych aspiracji nie przera¿a
nas, skoro Bóg Sam zaprosi³ nas do tego, zobowi¹zuj¹c siê przysiêg¹ do
udzielenia nam wszelkiej potrzebnej pomocy; skoro Jezus sprawuje Swój
urz¹d Najwy¿szego Kap³ana dzia³aj¹c na nasz¹ korzyæ, by nam zapewniæ
pomylne osi¹gniêcie tego Królestwa i skoro nasze uczestnictwo w Duchu
wiêtym wyposa¿a nas we wszelkie uprawnienia do osi¹gniêcia go. Te trzy
rzeczy udzielaj¹ nam wszelkiej pomocy zewnêtrznej i wewnêtrznej, potrzebnej do naszego zwyciêstwa. Wiêcej ni¿ to mog³oby nam zaszkodziæ.
Mniej ni¿ to mog³oby spowodowaæ nasze potkniêcie siê.
Równoleg³e cytaty: 1 Król. 3:13; Mar. 10:30; Rzym. 8:32; 14:17, 18;
2 Tym. 4:8; Rzym. 12:921; 1 Kor. 13; Gal. 5:2225; Efez. 4:17, 12
16; 5:1, 2; Kol. 3:1025.
Pieni: 58, 66, 72, 73, 95, 198, 267.
Pytania: Co by³o moj¹ g³ówn¹ ambicj¹ w tym tygodniu ja, wiat, grzech
i b³¹d czy mi³oæ, sprawiedliwoæ, m¹droæ i zajmowanie siê Królestwem?
Jak siê wyra¿a³a moja g³ówna ambicja? Jakie osi¹gnê³a rezultaty?

22 SIERPNIA
Izalicie nie wiedzieli, i¿ w tych rzeczach, które s¹ Ojca
mego, ja byæ muszê?
£uk. 2:49
Czy¿ my wszyscy nie powinnimy mieæ ducha, jakiego posiada³ Mistrz, wyra¿onego w Jego s³owach? Prawdziwi wiêci Pañscy nie maj¹ w³asnych spraw, gdy¿ powiêcaj¹c siê oddali Panu
wszystko, co posiadali. Jako administratorzy Pañscy, gdy znajduj¹
siê w pomylnych warunkach nie mog¹ w chwili mierci swoich
spraw powierzyæ swoim dzieciom lub przyjacio³om, byæ mo¿e z ich
szkod¹. Sprawy te powinny byæ za³atwione przez administruj¹cego przed mierci¹ tak m¹drze, jak tylko potrafi, poniewa¿ jego szafarstwo siê koñczy, a on musi zdaæ z niego rachunek.
***
Dla doskona³ego ch³opca Jezusa naturalnym by³o zaanga¿owanie siê w sprawach odnosz¹cych siê do Pana. Dlatego wydawa³o Mu
siê dziwnym, ¿e Józef i Maria nie dostrzegali s³usznoci Jego postêpowania. W tym jest zawarta lekcja zarówno dla m³odych, jak i starych  lekcja stosownoci zaanga¿owania siê w sprawy dotycz¹ce
Boga. B³ogos³awieni s¹ ci, którzy czyni¹ to dobrowolnie i niech siê
nie dziwi¹ jeli drudzy, nawet ci najbli¿si i najdro¿si, nie rozumiej¹
ich postêpowania, traktuj¹c ich jako dzia³aj¹cych niesprawiedliwie
lub co najmniej bezmylnie wobec nich. Niech siê zadowol¹ myl¹,
¿e pewnego dnia i oni zrozumiej¹, a w miêdzyczasie niech bêd¹ zadowoleni z pochwa³y Mistrza, jeli inni ich potêpiaj¹
Równoleg³e cytaty: Ps. 40:810; ¯yd. 10:7, 9; Jan 2:16, 17; 4:3134;
7:14, 15, 46; 9:4; Mat. 7:28, 29; 10:37; Izaj. 50:4; £uk. 4:22, 32; Joz. 1:8;
Izaj. 8:20; Jer. 8:9; £uk. 24:27; Dz.Ap. 17:11; Ps. 1:13; 1 Piotra 1:10, 11.
Pieni: 309, 49, 315, 154, 116, 260, 22.
Pytania: Czy w tym tygodniu studiowa³em i krzewi³em S³owo Bo¿e?
Dlaczego? Jak? Jakie by³y tego owoce?

23 SIERPNIA
A teraz zostaje wiara, nadzieja, mi³oæ, te trzy rzeczy; lecz
z nich najwiêksza jest mi³oæ
1 Kor. 13:13
Mi³oæ bêd¹c najwyborniejsz¹ rzecz¹, jest jednoczenie najbardziej trwa³¹. Czy¿ wiara faktycznie nie spe³ni siê, gdy osi¹gniemy zupe³n¹ wiedzê i ujrzymy to, czego siê spodziewamy? Czy¿ nadzieja nie
skoñczy siê, gdy urzeczywistni¹ siê nasze wszystkie nadzieje i zostaniemy w³acicielami bogactwa obietnic naszego Niebiañskiego Ojca?
Jednak¿e mi³oæ nigdy siê nie skoñczy, tak jak nie mia³a pocz¹tku.
Bóg jest mi³oci¹ i jak On jest bez pocz¹tku, tak mi³oæ jest bez pocz¹tku, gdy¿ jest Jego charakterem, Jego usposobieniem i jak On trwa
wiecznie. Tak, mi³oæ bêdzie trwa³a wiecznie!
***
Wiara, nadzieja i mi³oæ s¹ zaliczane do najwiêkszych ³ask. Wiara umo¿liwia nam w ufnoci stosowaæ obietnice Bo¿e w ¿yciowych zmaganiach.
Nadzieja dodaje nam odwagi w dzia³aniu i mia³oci w walkach prowadzonych dla Pana. Mi³oæ natomiast dodaje nam si³y do radowania siê i rozkoszowania w trudach tych walk, czyni¹c je ³atwymi i przekszta³caj¹c w chwalebne zwyciêstwa. Wiara i nadzieja s¹ s³u¿ebnicami mi³oci, tej chwalebnej
i wspania³ej pani piêknego domu, charakteru podobnego do Bo¿ego i Chrystusowego. Jest tak, gdy¿ mi³oæ to najbardziej Boska i Chrystusowa ze wszystkich ³ask, a tym samym najwiêksza z tych trzech ³ask.

Równoleg³e cytaty: 2 Sam. 22:31; Ps. 9:10, 11; 32:10; 34:8, 22; Przyp. 3:5;
Jer. 17:7, 8; Mat. 21:21, 22; Mar. 9:23; Jan 11:2527; Rzym. 3:195:2; 9:31
33; 10:410; Gal. 3; Efez. 6:16; ¯yd. 4:110; 11; Jak. 2; Ps. 16:9, 10; 31:24;
33:18; 43:5; 71:5, 14; 119:74, 81, 116, 166; Dz.Ap. 23:6; 24:14, 15; 26:6, 7;
Rzym. 5:25; 8:24; 12:12; 15:4, 13; Efez. 1:18; Kol. 1:5, 23, 27; 1 Tes. 1:3;
5:8; Tyt. 2:13; ¯yd. 6:11, 18, 19; 1 Piotra 1:3, 13, 21; 1 Jana 3:3; Jan 3:16;
17:23, 26; Rzym. 5:8; Jan 10:11, 15; 13:1, 34; 21:17; 1 Kor. 13.
Pieni: 198, 174, 197, 21, 92, 165, 166.
Pytania: Czy w tym tygodniu przejawia³em wiarê, nadziejê i mi³oæ? Jak?
Dlaczego? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

24 SIERPNIA
Ojcze wiêty, zachowaj je w imieniu twojem, które mi
da³, aby byli jedno, jako i my
Jan 17:11
Gdy bierzemy pod uwagê to piêkne wyra¿enie uczuæ naszego Pana, które odnosi siê do Kocio³a, to wtedy dostrzegamy przeb³ysk chwa³y b³ogos³awionej jednoci Boskiej rodziny. Jest to
jednoæ celu, jednoæ zaufania, jednoæ sympatii, jednoæ mi³oci, jednoæ zaszczytu i jednoæ wspólnego posiadania. Nasz Pan
opisa³ tê jednoæ jako ju¿ istniej¹c¹ miêdzy Nim i Ojcem, lecz
o ile ona dotyczy³a Jego uczniów by³a i jest prospektywna. Jej
osi¹gniêcie jest wspania³ym celem, do którego d¹¿ymy.
***
Modlitwa Odkupiciela za Swymi jedynymi jest piêkna w swej prostocie i obszerna w swym zasiêgu. Prosi On Ojca, którego wiêtoæ uznaje
ze czci¹, by u¿y³ Swych chwalebnych przymiotów, planu i dzie³ w interesie Jego uczniów  prowadz¹c, kieruj¹c, ograniczaj¹c, naprawiaj¹c,
zachêcaj¹c i uszlachetniaj¹c ich w tym celu, by oni wszyscy mogli wrastaæ w pe³niê jednoci wiêtego Ducha Bo¿ego i w ten sposób uzyskaæ
ten sam rodzaj jednoci jaki istnieje miêdzy Ojcem i Synem. Nie chodzi
tu o jednoæ istoty, co oznacza³oby, ¿e lud Bo¿y jest jedn¹ istot¹, lecz
jednoæ serca, umys³u, celu i woli. Jest to chwalebna jednoæ rodzinna,
której szczerze powinno siê poszukiwaæ.
Równoleg³e cytaty: 1 Piotra 1:5; Jud. 1, 24; Jan 6:39; 17:2, 9, 10,
1218, 2123; Rzym. 12:5; 1 Kor. 1:10; Gal. 3:28; Jan 10:30, 38;
14:9, 11, 20; 1 Jana 1:3; 3:24.
Pieni: 78, 27, 165, 23, 326, 281, 170.
Pytania: Czy w tym tygodniu wrasta³em w wiêksz¹ jednoæ rodziny
Boskiej? Jak? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y
wyniki?

25 SIERPNIA
Wiemy, i¿ gdy siê on objawi, podobni mu bêdziemy;
albowiem ujrzymy go tak, jako jest
1 Jana 3:2
Miejmy nadziejê, ¿e wkrótce doznamy przemiany w zmartwychwstaniu i staniemy siê tacy, jakim jest nasz drogi Zbawiciel, zobaczymy Go, takim, jaki jest i podzielimy z Nim chwa³ê
w Jego wielkiej epiphaneia, czyli zajanieniu synów Bo¿ych
w chwale Królestwa. To sprawia, ¿e pa³amy entuzjazmem 
w o¿ywieniu serc, rozwi¹zaniu jêzyka i ka¿dej sposobnoci 
do s³u¿enia naszemu Mistrzowi i domownikom wiary. Jeli ta
nadzieja by³a kotwic¹ dla ludu Bo¿ego przez tyle stuleci, to o ile
wiêcej ona znaczy dla nas, ¿yj¹cych teraz, w czasie Jego obecnoci, oczekuj¹cych Jego pe³nej apokalupsis  Jego objawienia
siê w chwale Królestwa!
***

Przez pojawienie siê Chrystusa rozumie siê Jego ujawnienie siê wiatu, co daje siê zaobserwowaæ w utrapieniach czasu ucisku. Dlatego dano
nam zapewnienie, ¿e zanim ucisk siê skoñczy zupe³nie, ca³y Koció³ zostanie uwielbiony ze swym Panem. Jego pojawienie siê z Nim nie mia³o
nast¹piæ w ciele, tak jak pojawienie siê Chrystusa nie mia³o byæ w ciele.
Cz³onkowie Kocio³a zmartwychwstali, podobnie jak On  zostali przemienieni ze skazitelnoci do nieskazitelnoci, ze miertelnoci do niemiertelnoci, z cz³owieczeñstwa do Boskoci! W tym chwalebnym stanie oni Go widz¹, s¹ tacy jak On i s¹ razem z Nim! Mo¿emy byæ zadowoleni z obecnych niesprzyjaj¹cych warunków, maj¹c perspektywy Królestwa przed stêsknionym wzrokiem.
Równoleg³e cytaty: Ps. 16:11; 17:15; Mat. 5:8; 8:11; 1 Kor. 13:12; Rzym.
8:29; 1 Kor. 15:49; Filip. 3:21; Kol. 3:4; 2 Piotra 1:4.
Pieni: 92, 7, 25, 29, 53, 72, 105.
Pytania: Jak ta nadzieja wp³ynê³a na mnie w tym tygodniu? Jakie by³y
wyniki?

26 SIERPNIA
Mi³oæ jest

dobrotliwa

1 Kor. 13:4

Obowi¹zkiem ludu Bo¿ego nie jest wskazywanie na wszystkich grzeszników, jakich mo¿na spotkaæ na ulicy, tak jak niew³aciwym jest mówienie wszystkim brzydkim osobom o tym, ¿e
brak im urody. Uprzejmoæ zawsze jest sk³adnikiem chrzecijañskiego charakteru. W wiecie mo¿e ona byæ politur¹, lecz u chrzecijanina nie stanowi jedynie og³ady, lecz raczej przedstawia prawdziwe uczucia serca, rozwijane w oparciu o ducha ¿ywota, mi³oæ. Mi³oæ prowadzi do uprzejmoci, cierpliwoci, dobroci itp.,
a nawet w wypadku niepos³uszeñstwa zawaha siê wypowiedzieæ
jakie nieuprzejme s³owo i tak bêdzie postêpowaæ, o ile na to
pozwoli obowi¹zek.
***
S³owo przet³umaczone tu jako mi³oæ oznacza bezinteresown¹ dobr¹
wolê w odró¿nieniu od obowi¹zkowej dobrej woli. Jest to dobra wola, która nie z obowi¹zku, lecz w oparciu o dobre zasady, ma przyjemnoæ w okazywaniu oceny, serdecznej jednoci, sympatii lub litoci i ofiary. Oceniaj¹c
dobro w zasadzie i charakterze ma przyjemnoæ w rozwijaniu dobra w
zasadzie i charakterze, okazuj¹c sympatiê i litoæ tym, którzy s¹ traktowani niezgodnie z dobrymi zasadami lub sami nie s¹ z nimi w zgodzie oraz
ma przyjemnoæ w pomaganiu im do wyjcia z tych warunków. Dlatego ta
dobra wola jest czujna w planowaniu i wiadczeniu dobra w celu b³ogos³awienia drugich. Jest w tym wytrwa³a, powiêcaj¹c siê a¿ do mierci w pos³udze b³ogos³awienia drugim.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 10:12; 17:19; 19:22; 1 Piotra 4:8; Mat. 5:44,
45, 48; 25:34, 36, 40, 45; £uk. 6:35; Rzym. 12:10; Gal. 5:6, 22, 23;
Efez. 4:32; Kol. 3:1214; 1 Tes. 4:9; 2 Tes. 1:3; 1 Tym. 1:5; 1 Piotra 3:8;
4:8; 2 Piotra 1:7; 1 Jana 3:16, 17.
Pieni: 23, 21, 90, 95, 165, 166, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em przepe³niony dobrotliwoci¹? Jakie
temu towarzyszy³y okolicznoci, formy, motywy i rezultaty?

27 SIERPNIA
Od tego czasu nikogo wed³ug cia³a nie znamy
2 Kor. 5:16
Aposto³ nie chcia³ przez to powiedzieæ, ¿e nie powinnimy
zwracaæ uwagi na s³abe strony cia³a, w³asne b¹d pozosta³ych
uczniów Chrystusa. Ze wszystkimi cielesnymi s³abociami powinno
siê walczyæ, a nawet czêsto, w interesie nowego serca, umys³u i woli, postêpowaæ z nimi radykalnie. Mamy jednak rozró¿niaæ wyranie miêdzy nimi a ich s³abym miertelnym cia³em. Powinnimy okazywaæ mi³oæ i sympatiê bratu lub siostrze, chocia¿ w ich interesie,
a tak¿e w interesie Kocio³a, musimy ich zganiæ, upomnieæ lub inaczej naprawiæ ich z³e postêpowanie. Wypowied Aposto³a zawiera
podstawê do rozpoznania dwóch ró¿nych klas. Oto ona: nieodrodzona wola zajmuje siê sprawami cia³a, podczas gdy odrodzona wola
zajmuje siê sprawami Ducha.
***
Znaæ drugich wed³ug cia³a, to znaczy myleæ i oceniaæ ich z punktu
widzenia ludzkiej natury. Ten zna drugich wed³ug cia³a, kto ocenia i traktuje ich wed³ug czego, co dotyczy ich ludzkiej natury, jak piêknoæ, p³eæ,
bogactwo, si³a, stanowisko, reputacja, pokrewieñstwo itp. Jeli stwierdzimy, ¿e wobec pewnych braci czy sióstr jestemy bardziej ¿yczliwi z powodu takich czy innych korzyci, ni¿ bymy byli, gdyby tych korzyci nie
by³o, to znamy ich wed³ug cia³a. Nasza ocena drugich powinna byæ oparta
na ich stosunku do naszego Pana i Jego Prawdy. Im wiêcej w nich widzimy
podobieñstwa Chrystusowego, tym wiêcej powinnimy ich oceniaæ, a im
mniej podobieñstwa Chrystusowego w nich widzimy, tym mniej mamy ich
oceniaæ, znaj¹c ich tym samym wed³ug Ducha.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 33:9; 1 Sam. 2:29; 1 Tym. 5:21; 2 Kor. 11:22;
Gal. 2:1114; Mat. 10:37; 12:4850; Jan 2:4; 6:63; 15:14; Gal. 2:5, 6; 5:6.
Pieni: 170, 230, 6, 105, 78, 23, 21.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z tym tekstem? Jak zosta³y przyjête? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

28 SIERPNIA
Ka¿ s³owo Bo¿e, nalegaj wczas albo nie wczas
2 Tym. 4:2
To nie mo¿e oznaczaæ, ¿e mamy gwa³ciæ zasady rozs¹dku
i przyzwoitoci przez narzucanie dobrej nowiny drugim w czasie dla nich niedogodnym i niestosownym, lecz oznacza, ¿e mamy
mieæ tak¹ mi³oæ do Prawdy, takie szczere pragnienie s³u¿enia
jej, ¿e z zadowoleniem skorzystamy z ka¿dej nastrêczaj¹cej siê
sposobnoci, jakkolwiek mog³oby to byæ niedogodne dla nas samych. Jest to g³ównym zadaniem naszego ¿ycia, któremu ¿ycie
jako takie jest podporz¹dkowane i st¹d ¿adnej sposobnoci pos³ugi nie nale¿y odk³adaæ.
***
S³owo Bo¿e sk³ada siê z tych myli, które Bóg objawi³ w Biblii. S¹
to doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy. G³osiæ S³owo znaczy zapoznawaæ z nim drugich. Mo¿emy to czyniæ
ustnie lub przez rozprowadzanie literatury a tak¿e pomaganie drugim
w g³oszeniu tymi dwoma sposobami. Powinnimy to czyniæ w porê lub
nie, ale zawsze w czasie dogodnym dla drugich, bez wzglêdu na to, czy
to jest dla nas w czas albo nie. Nie zwa¿ajmy na w³asn¹ wygodê, jeli
to odpowiada drugim. Tylko w ten sposób po³o¿ymy swoje ¿ycie na mieræ
w sprawie Pañskiej. Jeli bêdziemy zwracaæ uwagê, by by³ to czas odpowiedni dla nas, to mo¿emy nie spe³niæ swojego powiêcenia.
Równoleg³e cytaty: Ps. 40:9; 96:2, 3; Kazn. 11:6; Izaj. 6:8; 61:13; Jer.
20:9; Mat. 5:1416; £uk. 24:4749; Jan 18:37; Dz.Ap. 1:8; 8:46, 31,
32, 35; 10:42; Rzym. 10:1418; 12:68; Efez. 4:15; 1 Tes. 1:8; 1 Tym.
2:6, 7; 4:13.
Pieni: 70, 116, 210, 260, 275, 309, 18.
Pytania: Czy w tym tygodniu g³osi³em S³owo Bo¿e? Czy dla mnie by³o
to wczas, albo nie wczas? Jeli zaniedba³em g³oszenia, co spowodowa³o zaniedbanie? Co przyczyni³o siê do sukcesu? Jakie by³y rezultaty dla
mnie i dla drugich? Jakich lekcji mogê siê nauczyæ z dowiadczeñ tego
tygodnia, maj¹cych zwi¹zek z tym tekstem?

29 SIERPNIA
Prosicie a nie bierzecie, przeto, i¿ le prosicie
Jak. 4:3
Nauczmy siê w³aciwie modliæ, pracowaæ i mieæ w³aciw¹
nadziejê. Ale, aby osi¹gn¹æ taki stan b¹dmy skorymi do s³uchania, powolnymi do mówienia, szybkimi do pos³uszeñstwa S³owu
Pañskiemu i lekcji, której On nam w³aciwie udzieli³ a tak¿e
wobec Jego sposobów instruowania nas, prowadzenia i b³ogos³awienia. B¹dmy powolnymi do mówienia Bogu tego, co wolelibymy. Usi³ujmy osi¹gn¹æ ten rozwój chrzecijañskiego charakteru, który zawsze nam pozwoli szukaæ nie w³asnej woli, ale woli
i sposobów postêpowania naszego Ojca w niebie.
***
Modlitwa zanoszona zgodnie z warunkami biblijnymi jest zawsze
wys³uchana, mimo i¿ odpowied mo¿e byæ d³ugo odk³adana. Wspomniane warunki, to nasze trwanie w Chrystusie i Jego S³owa w nas.
Liczne modlitwy s¹ zanoszone przy jednoczesnym lekcewa¿eniu tych
warunków. Takie modlitwy le wyra¿aj¹ probê i dlatego nie zostaj¹
wys³uchane. Wys³uchiwanie ich nie pozostaje w harmonii z Bosk¹ wol¹,
a uzyskanie odpowiedzi na nie rzeczywicie nie le¿y w interesie prosz¹cego. Zanim o cokolwiek poprosimy Pana, powinnimy rozwa¿yæ, czy
proba jest w harmonii z naszym powiêceniem i czy nasze pragnienia
oraz postêpowanie zosta³y sprawdzone S³owem.
Równoleg³e cytaty: Ps. 27:8; 66:18; 84:12; Przyp. 1:2830; 8:17; Izaj.
59:2; ¯yd. 4:16; 11:6; Jan 14:13, 14; 15:7; 16:23, 24; Jak. 1:5, 6; 5:16,
18; 1 Moj¿. 32:26; 1 Jana 5:14, 15; £uk. 18:1; Jer. 11:11; 14:12; 15:1;
29:13; Ezech. 8:18; Mich. 3:4; Rzym. 8:26, 27; Mat. 7:711.
Pieni: 323, 35, 69, 56, 239, 274, 183.
Pytania: Czy w tym tygodniu modli³em siê dobrze, czy le? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

30 SIERPNIA
Tak niechaj wieci wiat³oæ wasza przed ludmi, aby
uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego,
który jest w niebiesiech
Mat. 5:16
Prawd¹ jest nie tylko to, ¿e Pañski Pomazaniec bêdzie g³ow¹
i ramionami ponad wszystkimi innymi, zacniejszy nad innych dziesiêæ tysiêcy a wszystek jest po¿¹dany, ale tak¿e do pewnego stopnia bêdzie to prawd¹ w odniesieniu do tych wszystkich, którzy pozostawali w wielkiej za¿y³oci z cz³onkami Cia³a Chrystusa w obecnym ¿yciu  zanim Chrystus zosta³ og³oszony Królem ca³ego wiata  byli bowiem w stanie uznaæ rozmiar i wielkoæ charakteru tych,
których Pan postawi³ na tym zaszczytnym stanowisku w interesie
ludzkoci. Tacy powinni byæ w stanie rozpoznaæ cz³onków Kocio³a
jako tych, którzy byli z Jezusem, powinni dostrzec wielkoæ ich serc,
wy¿yny ich moralnoci, powinni rozró¿niæ w nich ducha zdrowego
rozs¹dku.
***
Naszym wiat³em jest Prawda i wynikaj¹cy z niej Duch i uczynki. wiecenie nimi przed ludmi oznacza³oby zwrócenie na nie uwagi drugich przez
instrukcjê, przykazanie i wzór. Pobudk¹ nie powinno byæ staranie siê o zwrócenie uwagi na siebie, wiecenie w opinii drugich, lecz raczej staranie siê, by
przez to przynieæ zaszczyt Panu, który jest Autorem naszego wszelkiego
dobra. Z wielk¹ trosk¹ powinnimy staraæ siê o utrzymanie siebie w zapomnieniu, a z jeszcze wiêksz¹ trosk¹ powinnimy d¹¿yæ do spowodowania
wiecenia Pañskiej chwa³y przed i nad drugimi przez nasz¹ naukê, ducha
i uczynki. W ten sposób wype³nimy cel naszego powo³ania.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 4:18, 19; Izaj. 58:810; 60:13; Rzym 13:11
14; Efez. 5:8; 1 Tes. 2:12; 5:58; 1 Jana 1:57; 1 Piotra 2:12; Jan 15:8;
1 Kor. 14:25.
Pieni: 249, 154, 196, 230, 260, 297, 315.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu dowiadczenia, zwi¹zane z myl¹ tego
tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ wynik?

31 SIERPNIA
Bóg nasz, którego my chwalimy, który mocen jest wyrwaæ
nas z pieca ogniem pa³aj¹cego, i z rêki twojej, o królu!
wyrwie nas, lubo nie wyrwie, niech ci bêdzie wiadomo,
o królu! ¿e bogów twoich chwaliæ, i obrazowi z³otemu,
który wystawi³, k³aniaæ siê nie bêdziemy
Dan. 3:17, 18
Odpowied Izraelczyków udzielona Nabuchodonozorowi, Bóg
nasz, którego my chwalimy, godna jest uwagi. Oni nie tylko uznawali Boga i czcili Go, lecz ponadto Mu s³u¿yli, odpowiednio do nadarzaj¹cych siê sposobnoci. Drodzy braterstwo, postanówmy sobie, jak to
uczynili trzej Hebrajczycy, ¿e bêdziemy oddawaæ czeæ i s³u¿yæ jedynemu Panu, naszemu Bogu, ¿e nie bêdziemy oddawaæ czci ani s³u¿yæ
sekciarstwu, w ¿adnej z jego form, ani mamonie z jej urokami i nagrodami, ani s³awie, ani przyjacio³om, ani sobie. Bóg takowych szuka, którzyby go chwalili a ci, którzy go chwal¹, powinni go chwaliæ w duchu i w prawdzie owiadcza nasz Pan i G³owa.
***
Ilekroæ pod adresem s³ug Bo¿ych kierowane s¹ pogró¿ki, by sk³oniæ
ich do z³a lub ograniczyæ w dobrem, niech pamiêtaj¹, ¿e do nich nale¿y
trwanie w wiadczeniu dobra, a swoje uwolnienie lub pozostawienie w niewoli maj¹ powierzyæ woli Pana i Jego mocy. Niech posiadaj¹ zupe³ne zapewnienie wiary, ¿e On jest w stanie uwolniæ ich, jeli zechce, a gdyby nie
uwolni³ ich cz³owieczeñstwa, które ostatecznie jest powiêcone na mieræ,
to niech pamiêtaj¹, ¿e jeli s¹ wierni, to ich nowa wola, serce i umys³ nie
doznaj¹c szkody, zostan¹ uwolnione w ognistym piecu od zwi¹zków, które
je przywi¹zuj¹ do ziemi, tak jak w typie Pan wyzwoli³ trzech m³odzieñców
hebrajskich.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 32:11; 50:20; 4 Moj¿. 20:16; 5 Moj¿. 23:4, 5; 2
Król. 19:16, 19; 1 Kron. 5:20; 2 Kron. 14:11; Est. 7:10; Ps. 31:14, 9, 14
17; 50:15; 105:14, 15; 146:8, 9; Przyp. 16:7, 9; Rzym. 8:28; Filip. 1:12.
Pieni: 67, 56, 57, 216, 313, 330, 333.
Pytania: Czy w tym tygodniu ufa³em Panu w k³opotach? Jak? Dlaczego?
Z jakimi wynikami?

1 WRZENIA
I rzek³ do niego Pan; Id¿e; albowiem mi ten jest
naczyniem wybranem, aby nosi³ imiê moje przed pogany
i królami i przed syny Izraelskimi
Dz.Ap. 9:15
Rozumiemy, ¿e Jezus jest wybrañcem Ojca i dlatego ³¹czymy siê z Nim. Widzimy w Jezusie objawiony charakter Ojca i dlatego opuszczamy wszystko, aby za Nim postêpowaæ. Podobnie,
jeli jakiejkolwiek istocie ludzkiej udzielamy pomocy, naszego
wsparcia, w zwi¹zku z Boskim planem oraz s³u¿b¹, to powinnimy to czyniæ z tych samych pobudek, a nie jedynie z powodu
osobistego powabu czy wzglêdów osoby, której udzielana jest
pomoc, ale dlatego, ¿e Pan dotkn¹³ naszych serc zrozumieniem,
i¿ ten wódz jest przez Boga wyznaczony.
***
Wystêpuj¹ca tu figura jest pe³na wyrazu. Jak naczynie mo¿e byæ
u¿yte do przekazywania komu pewnych b³ogos³awieñstw, tak s³udzy
Boga s¹ narzêdziami do przekazywania drugim Pañskich b³ogos³awieñstw.
Jak wybrane naczynie by³oby u¿yte do przekazywania najwiêkszych b³ogos³awieñstw, tak Pawe³, pod ka¿dym wzglêdem naczynie wybrane, by³
u¿yty przez Pana do przekazywania niektórych najbogatszych b³ogos³awieñstw Prawdy, jakie kiedykolwiek zosta³y udzielone przez Wszechmocnego. Us³uguj¹c ¯ydom, poganom a nawet królom pozostawi³ sta³e
b³ogos³awieñstwo, którego przyjemna woñ przenika a¿ do naszych czasów. Jego s³u¿ba by³a najbardziej owocna. Podobnie jak Pawe³ powinnimy siê staraæ byæ naczyniami wybranymi.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 13:2; 22:21; 25:22, 23; 26:1, 17; Rzym. 1:1, 5;
12:68; 1 Kor. 15:10; Gal. 1:15; 2:7, 8; Efez. 3:7, 8; 1 Tym. 2:7; 2 Tym. 1:11.
Pieni: 44, 70, 116, 164, 210, 260, 309.
Pytania: Czy w tym tygodniu da³em wiadectwo Prawdzie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

2 WRZENIA
Oczyszczaj¹c dusze wasze w pos³uszeñstwie prawdy przez
Ducha wiêtego ku nieob³udnej braterskiej mi³oci
z czystego serca jedni drugich mi³ujcie uprzejmie
1 Piotra 1:22
Wiedza ma byæ wysoko oceniana w zborze i ma byæ uwa¿ana za
dowód postêpu, za dowód wzrostu, gdy¿ nikt nie mo¿e wzrastaæ w Panu
i w sile Jego mocy, nie mo¿e wzrastaæ w ³asce, jeli nie wzrasta tak¿e
w znajomoci. S³usznie postêpujemy bardziej oceniaj¹c tych, których
mi³oæ do Pana i Jego Prawdy przejawia siê w gorliwym studiowaniu
Jego S³owa, a którzy posiadaj¹ dowód Boskiej ³aski w tym, ¿e s¹ wprowadzani w coraz g³êbsze sprawy Boga. Niemniej jednak, tak jak
w ziemskiej rodzinie kochamy niemowlêta i troszczymy siê o niedoros³ych, tak te¿ wród domowników wiary powinno siê okazywaæ troskê i mi³oæ w stosunku do maluczkich oraz niedojrza³ych i pomagaæ
im we wzrocie w Panu i w sile Jego mocy.
***
Prawda otrzymana przez Ducha powoduje pos³uszeñstwo. A pos³uszeñstwo zawsze powoduje oczyszczenie przez Prawdê naszego umys³u i serca,
usuwaj¹c z nich grzech, b³¹d, samolubstwo i wiatowoæ. Prawda dokonuje
jeszcze wiêcej: ona buduje w ka¿dej dobrej myli, zalecie, s³owie i uczynku.
Pobudza nas do pozostawania umar³ymi dla siebie i wiata, a ¿ywymi dla
Boga, do wzrastania w wiedzy, do czuwania, modlitwy, s³u¿by, budowania
charakteru i do wytrwa³oci wobec z³a. Prawda szczególnie nape³nia serce
mi³oci¹ do Boga i cz³owieka, uzdalniaj¹c nas do darzenia mi³oci¹ obowi¹zkow¹ i bezinteresown¹ braci w Chrystusie.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 15:9; 2 Kor. 7:1; Jan 17:17; 15:3, 12, 17; Efez.
5:2; 1 Tes. 4:9; 1 Jana 2:9, 10; 3:11, 23; 4:21; Rzym. 12:9, 10; 1 Tym. 1:5;
¯yd. 13:1; 1 Piotra 2:17; 3:8; 4:8.
Pieni: 105, 170, 201, 165, 166, 23, 208.
Pytania: Jakie dowiadczenia tego tygodnia stanowi³y przyk³ad oczyszczaj¹cej mocy S³owa, odnosz¹cego siê do obowi¹zkowej mi³oci i bezinteresownej mi³oci do braci? Jakie mia³em w tym osi¹gniêcia lub niepowodzenia? Jakich lekcji nauczy³em siê dziêki temu?

3 WRZENIA
Bo mi³osierdzia chcê, a nie ofiary, a znajomoci Bo¿ej
wiêcej, ni¿ ca³opalenia
Oz. 6:6
Ten, kto oddaje swoj¹ wolê i swoje serce Panu, oddaje wszystko.
Ten, kto nie oddaje swojej woli, kto nie jest pos³uszny Panu w sercu,
nie mo¿e z³o¿yæ Panu ofiary, która mog³aby byæ przyjêta. Oto pos³uszeñstwo lepsze jest ni¿eli ofiara. W tym zdaniu mieci siê lekcja,
jaka powinna byæ g³êboko wyryta na sercach wszystkich powiêconych w Jezusie Chrystusie. Nieodzowne jest tak¿e posiadanie ducha
pos³uszeñstwa, a ktokolwiek posiada tego ducha, nie tylko bêdzie pos³uszny Boskiej woli, ale tak¿e bêdzie siê stara³ coraz bardziej poznawaæ tê wolê, aby móg³ byæ jej pos³usznym. To o tej klasie oznajmia
Pismo wiête: Gdy siê znalaz³y mowy (s³owo) twoje, zjad³em ich,
i tak¿e nasz Pan: Abym czyni³ wolê twoj¹, Bo¿e mój! pragnê, albowiem zakon twój jest w porodku wnêtrznoci moich.
***
Mi³osierdzie jest wspó³czuciem przynosz¹cym ulgê nieszczêliwym.
Ofiara i ca³opalenie w tym ustêpie stanowi¹ gor¹czkow¹ dzia³alnoæ przeciwn¹ Prawdzie i jej Duchowi. Wiedza od Boga jest Bosk¹ Prawd¹. Nie
powinnimy rozumieæ, i¿ to oznacza, ¿e Pan nie ¿yczy Sobie naszej s³u¿by. Ale raczej, ¿e Pan bardziej woli, abymy zachowywali Prawdê i jej
ducha sympatii w naszych sercach, nawet wtedy, gdy jestemy odsuniêci
od s³u¿by, ani¿eli s³u¿yli pilnie przeciwko Prawdzie i jej Duchowi. Mi³osierny i inteligentny wiêty bardziej siê podoba Panu ani¿eli aktywny i niewiadomy pracownik, który w swym charakterze nie jest wiêtobliwy.
Po³¹czenie mi³osierdzia, s³u¿by i znajomoci stanowi idea³, o który powinnimy siê ubiegaæ.
Równoleg³e cytaty: 1 Sam. 15:22; Ps. 50:715; Kazn. 4:17; Izaj. 1:1020; 58;
Mat. 12:7; Mich. 6:68; Jer. 7:2128; Dan. 4:27; Am. 5:2126; Mat. 5:7; 9:13;
Przyp. 21:3; Mar. 12:33; Oz. 4:1; 6:6; 1 Kron. 29:9; Jer. 22:16; 1 Jana 2:3; 3:6.
Pieni: 154, 22, 49, 160, 134, 299, 326.
Pytania: Jakie dowiadczenia mia³em w tym tygodniu w myl tego tekstu?
Jak je przyj¹³em? Jakie by³y tego wyniki?

4 WRZENIA
Niemaszci bojani w mi³oci, ale mi³oæ doskona³a precz
wyrzuca bojañ: bo bojañ ma udrêczenie
1 Jana 4:18
Potê¿ny a nawet przera¿aj¹cy jest wp³yw strachu, wyj¹tkiem
w uleganiu mu s¹ ci, którzy poznali Boga przez wczeniejsze dowiadczenia i którzy ufaj¹ Mu nawet wtedy, kiedy nie mog¹ pod¹¿aæ Jego
ladem. Ten olbrzym strachu i rozpaczy musi byæ ugodzony kamykiem ze strumyka: Napisano. Proca wiary musi wyrzuciæ s³owo
obietnicy z tak¹ si³¹, by zabiæ przeciwnika i wyzwoliæ nas spod jego
panowania. Tak wiêc, uzbrojeni jedynie w S³owo Bo¿e, ufaj¹c Pañskiej lasce i kijowi mo¿emy byæ odwa¿ni i przemo¿nemu sekciarstwu
odpowiedzieæ jak Dawid Filistynowi: Ty idziesz do mnie z mieczem
i z oszczepem, i z tarcz¹, a ja idê do ciebie w imieniu Pana zastêpów,
Boga wojsk Izraelskich, któremu ur¹ga³.
***
Mi³oæ zachwyca siê Bogiem i z Nim czuje. Ona jest wiadoma swej
jednoci z Bogiem i odczuwa ducha synostwa wobec Niego, p³yn¹cego
przez serce swego w³aciciela. Taka mi³oæ jest oparta na serdecznej za¿y³oci z Bogiem przez Jego Ducha, S³owo i Opatrznoæ. W swej ³¹cznoci duchowej z Nim dowiaduje siê, ¿e na Nim mo¿e zupe³nie polegaæ,
mieæ nadziejê, mi³owaæ i s³uchaæ Go, dlatego chocia¿ Go czci jako zupe³nie doskona³ego w osobie, charakterze, planie i dzie³ach, nie odczuwa przed Nim bojani. Strach przed Bogiem ograniczy³by w naszych sercach czeæ dla Niego i usun¹³by z nich mi³oæ do Niego. Przeciwnie, mi³oæ do Boga eliminuje taki strach przed Nim.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 20:8; Sêdz. 7:3; Przyp. 28:1; 29:25; Izaj.
51:12, 13; Mat. 8:26; 26:6974; Rzym. 8:15; 1 Kor. 13:47; 2 Tym. 1:7;
1 Jana 4:16, 17.
Pieni: 95, 87, 12, 284, 288, 261, 307.
Pytania: Czy podda³em siê duchowi bojani w tym tygodniu, czy te¿
go zwyciê¿y³em? Jak? Dlaczego? Czego mi³oæ dokona³a w tym dowiadczeniu?

5 WRZENIA
Twarda jako grób zawistna mi³oæ; wêgle jej jako wêgle
ogniste i jako p³omieñ gwa³towny
Pieñ Sal. 8:6
Jednym z wielkich wrogów jest zazdroæ, z któr¹ ka¿dy chrzecijanin siê styka. Tego wroga, jako nieprzyjaciela Boga, cz³owieka
i ka¿dej dobrej zasady, powinno siê zabiæ natychmiast, gdy siê go
dostrze¿e. I w jakim stopniu nawet chwilowa obecnoæ zazdroci
pokala serce, w takim stopniu powinno siê je oczyciæ przez przywo³anie ducha wiêtoci i mi³oci. Zazdroæ jest okrutnym potworem sama w sobie, ale nie tylko, jej jadowite k³y zadaj¹ niechybny
ból i udrêczenie drugim, powoduj¹c nieszczêcie i ostateczne zniszczenie tych, którzy j¹ do siebie dopuszczaj¹. Zazdroæ jest grzechem
w myli i z³em w myli, zdolnym szybko doprowadziæ do grzechu
i z³a w czynie. Umys³, jeli raz zosta³ zatruty zazdroci¹, z wielkim
trudem mo¿e siê z niej oczyciæ ca³kowicie, tak szybko ona wszystkiemu woko³o siebie nadaje w³asn¹ barwê i w³asne znamiê.
***
Sheol, stan mierci, jest okrutny w tym znaczeniu, ¿e bez uczucia niszczy swoje ofiary, a przez to bezlitonie pogr¹¿a w smutku tych, którzy je
kochaj¹. Sheol jest wrogiem ludzkoci, triumfuj¹cym nad rodzajem ludzkim. I nic, poza zniszczeniem go, nie uwolni jego ofiar spod jego w³adzy.
Zazdroæ jest podobna do sheol. Ona niszczy szczêcie tych osób, wobec
których siê przejawia i czêsto te osoby. Jeli mamy tê cechê w swoich sercach, mo¿emy byæ pewni, ¿e krzywdzimy drugich i szkodzimy sobie. Z tym
z³em powinnimy stale nieub³aganie walczyæ, a¿ je zniszczymy, w przeciwnym razie ono z pewnoci¹ nas zniszczy bez mo¿liwoci wyzwolenia.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 6:34; 27:4; Kazn. 4:4; 2 Moj¿. 20:5; 34:14; 2 Kor.
11:2; Dan. 6:35; Jak. 3:14, 16; 1 Moj¿. 4:5, 6, 8; 37:411, 1828; 1 Sam.
18:830; 2 Sam. 3:2427; £uk. 15:2532.
Pieni: 183, 333, 139, 167, 172, 195, 322.
Pytania: Jakie dowiadczenia mia³em w tym tygodniu w myl tego tekstu?
Jak je przyj¹³em? Co mi w nich pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y
wyniki?

6 WRZENIA
Nie spotka ciê nic z³ego

Ps. 91:10
Nic nie powinno nam w ¿aden sposób zaszkodziæ. Wszystko
mo¿e kolidowaæ z naszymi cielesnymi sprawami, dobrobytem lub
sposobem postêpowania, ale jeli pamiêtamy o tym, ¿e nie jestemy w ciele, lecz w duchu i ¿e z powodu nowego serca, umys³u
i woli Pan obieca³ nam Królestwo w Swoim s³usznym czasie, jestemy w stanie zrozumieæ, ¿e ¿adne zewnêtrzne wp³ywy nie mog¹
stan¹æ na przeszkodzie naszym rzeczywistym interesom ani powstrzymaæ nas przed osi¹gniêciem chwa³y Królestwa, któr¹ Pan
obieca³ Swoim wiernym. Tylko utrata zaufania do Pana i niewiernoæ Jemu mo¿e nas oddzieliæ od Jego mi³oci i obietnic.
***
Ogólna nauka biblijna na temat powiêcenia a tak¿e dowiadczenia Jezusa, Paw³a, Tymoteusza, Epafrodyta i ka¿dego innego wiernego dziecka Bo¿ego dowodz¹, ¿e ten wiersz nie odnosi siê do z³a
ziemskiego. Oczywistym jest tedy, ¿e on odnosi siê do z³a w duchowym znaczeniu, przed którym Bóg zachowuje Swoich jedynych.
Wszystkie rzeczy pomagaj¹ ku dobremu w zakresie duchowego
¿ycia wiernych. Boskie obietnice i nasze dowiadczenia dostatecznie to potwierdzaj¹. A który ze wiêtych wielokrotnie nie doznawa³
radoci z tego powodu? Bezpieczeñstwo wiernych jest doktryn¹ biblijn¹, pocieszaj¹c¹ i opart¹ na dowiadczeniu. Doktryna ta mo¿e
uczyniæ nas mê¿nymi i radosnymi w ka¿dym dowiadczeniu pomylnym i niepomylnym.
Równoleg³e cytaty: Ijob 17:9; Ps. 37:24; 138:8; Mat. 24:13; Mar. 4:3
8; £uk. 10:42; 22:31, 32; Jan 6:39; 10:28, 29; 15:4, 7, 9; Rzym. 8:3339;
1 Kor. 1:8, 9; Efez. 6:13; Kol. 1:22, 23; 2 Tym. 4:18; ¯yd. 12:1113.
Pieni: 120, 99, 63, 110, 293, 294, 328.
Pytania: Jakimi by³y moje dowiadczenia bie¿¹cego tygodnia w odniesieniu do zacytowanego tekstu? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ wynik?

7 WRZENIA
A tak jeli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem;
stare rzeczy przeminê³y, oto siê wszystkie nowemi sta³y
2 Kor. 5:17
Te nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie znaj¹ siê nawzajem nie
wed³ug cia³a, ale wed³ug ducha. W duchu, czyli w nowym umyle ka¿dego, istniej¹ najszlachetniejsze uczucia, najwy¿sze pragnienia, to, co
jest dobre, prawdziwe, szlachetne, czyste, bez wzglêdu na to, jakimi
mog¹ byæ ich s³aboci wed³ug cia³a. One mi³uj¹ siê nawzajem z punktu
widzenia intencji, woli i harmonii z Bogiem. Jest to nowy punkt widzenia. Ich wzajemna przyjañ wzrasta coraz bardziej, w miarê jak dostrzegaj¹ u siebie nawzajem energiê w bojowaniu dobrego boju wiary
skierowanego przeciwko z³ym wp³ywom wiata, cia³a i przeciwnika.
¯aden jêzyk ani pióro nie jest w stanie w³aciwie okreliæ mi³oci i przyjani, jak¹ ¿ywi¹ do siebie te nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie,
dla których stare rzeczy przeminê³y, a wszystkie sta³y siê nowymi.
***
Byæ w Jezusie Chrystusie znaczy byæ umar³ym dla siebie a o¿ywionym
dla Boga, jako cz³onek Cia³a Chrystusa. Taka jednostka jest nowym stworzeniem, poniewa¿ ka¿demu organowi jej mózgu zosta³y udzielone duchowe
zdolnoci, przystosowuj¹ce j¹ do wykorzystywania ró¿nych mo¿liwoci umys³u i serca w celach duchowych. Dlatego jednostka taka odrywa swoje uczucia od rzeczy cenionych przez naturalnego cz³owieka, a przywi¹zuje je do
rzeczy cenionych przez duchowego cz³owieka. Z tego te¿ powodu porzuca
swoje poprzednie ambicje, pragnienia i aspiracje, przyjmuj¹c nowy zestaw
pragnieñ, ambicji aspiracji, a wszystkie swoje zdolnoci fizyczne, umys³owe, moralne i religijne kieruje ku osi¹ganiu tych rzeczy, do których przylgnê³y, stwierdzaj¹c, i¿ s¹ zdecydowanie wy¿sze ni¿eli poprzednie obiekty
jej uczuæ.
Równoleg³e cytaty: 2 Kor. 5:16; Gal. 5:6, 1624; 6:1, 2, 7, 8, 1416; Kol.
3:117; Rzym. 8:416; ¯yd. 12:1, 5, 916; Rzym. 12:2, 921; 1 Jana 2:15
17, 20, 27; 5:4, 5.
Pieni: 201, 20, 117, 192, 312, 170, 204.
Pytania: Jakie by³y dowiadczenia tego tygodnia zwi¹zane z tym tekstem?
Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ ich wynik?

8 WRZENIA
Nie wiecie¿, i¿ przyjañ wiata jest nieprzyjani¹ Bo¿¹?
Przeto¿, ktobykolwiek chcia³ byæ przyjacielem tego
wiata, staje siê nieprzyjacielem Bo¿ym
Jak. 4:4
Bóg rozmylnie tak u³o¿y³ sprawy, aby Jego lud musia³
wybraæ: Bosk¹ przyjañ i spo³ecznoæ albo przyjañ i spo³ecznoæ wiata i któr¹ z nich straciæ. Te rzeczy bowiem, które Pan
mi³uje, s¹ przykre dla ludzi przywi¹zanych do wiata doczesnego, natomiast te rzeczy, które wiat mi³uje, z³e uczynki i z³e myli,
z³e mowy, s¹ obrzydliwoci¹ w oczach Pana, a ci, którzy je mi³uj¹ i praktykuj¹ trac¹ spo³ecznoæ z Nim  oni nie posiadaj¹
Jego Ducha. A jeli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie
jest jego.
***
Przyjañ tego wiata zawiera w sobie pojêcie dobrej woli, aprobaty i zaufania, jakimi osoby bêd¹ce w harmonii z obecnym porz¹dkiem
rzeczy darz¹ innych. Z tego powodu, ¿e obecny porz¹dek nie pozostaje
w harmonii z zasadami Boskiego charakteru i kierownictwa, wiat nie
darzy ludu Pañskiego sw¹ przyjani¹, a obdarza ni¹ jedynie tych, którzy
mi³uj¹ obecny porz¹dek. wiatowi w sercu s¹ nieprzyjanie ustosunkowani do Boga. Skoro nie ma przyjani miêdzy nimi, to otrzymywanie
przyjani wiata z koniecznoci wskazuje na wrogoæ wobec Boga. Cena
przyjani ze wiatem jest zbyt wysoka.
Równoleg³e cytaty: 1 Sam. 8:19, 20; Ps. 49:1719; 73:222; Kazn.
2:112; 11:9, 10; Mat. 16:26; £uk. 8:14; Jan 15:19; Rzym. 12:2; 1 Kor.
7:2931; 2 Tym. 3:28; 1 Jana 2:1517.
Pieni: 312, 48, 97, 109, 115, 162, 192.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em wiatowy, czy duchowy? Dlaczego takim by³em? W jaki sposób siê sta³em takim? Jaki by³ wynik?

9 WRZENIA
Abycie byli bez nagany i szczeremi dziatkami Bo¿emi,
nienaganionymi w porodku narodu z³ego i przewrotnego,
miêdzy którymi wiecicie jako wiat³a na wiecie,
zachowywuj¹c s³owa ¿ywota
Filip. 2:15, 16
Obowi¹zkiem ka¿dego dziecka Bo¿ego jest istotna aktywnoæ
w szerzeniu Prawdy  w pozwalaniu na wiecenie jej wiat³u,
w utrzymywaniu jej w czystoci i wieceniu. Czystoæ i wiecenie!
Co to znaczy? To znaczy, ¿e musimy zwracaæ baczn¹ uwagê na s³owa ¿ywota i osi¹gn¹æ dok³adn¹ znajomoæ Prawdy oraz starannie
i wiernie oczyszczaæ ka¿dy lad b³êdu natychmiast, gdy tylko stanie
siê dla nas widoczny  czy to bêdzie b³¹d w doktrynie, czy w naszym codziennym postêpowaniu lub rozmowach  by czyste wiat³o Boskiej Prawdy mog³o wieciæ, przy mo¿liwie ma³ej przeszkodzie, za porednictwem czystego i szczerego charakteru.
***
Starajmy siê, o ile to zale¿y od nas, by nasze postêpowanie nie sta³o
siê godne nagany lub szkodliwe. Powinnimy byæ takimi, jakim by³ nasz
Pan przez ci¹g³e zaanga¿owanie w czynieniu dobra. A gdyby wówczas
dostrze¿ono w nas wady, to nie by³yby one wynikiem z³a z naszej strony,
ale z³ego stanu serc i umys³ów tych, którzy doszukuj¹ siê wad w drugich.
Tak jak nasz Pan, poród z³ego otoczenia, powinnimy wieciæ jako wiat³a
na tym wiecie, staraj¹c siê b³ogos³awiæ, a nie szkodziæ. A je¿eli to wiat³o,
które otrzymujemy jest znienawidzone przez dzieci ciemnoci, miejmy w pamiêci podobne dowiadczenia naszego Pana i jak On, gdy by³ odrzucony
przez jednych, szukajmy drugich, których mo¿e bêdzie naszym przywilejem b³ogos³awiæ dobrami ziemskimi lub niebiañskimi.
Równoleg³e cytaty: Efez. 5:1, 2; Mat. 5:4548; £uk. 6:2736; 1 Piotra 2:12;
5 Moj¿. 32:5; Mat. 5:14, 16; Efez. 5:8; Ps. 27:1; 36:10; Jan 1:9; 8:12;
12:46; 2 Kor. 4:6; 1 Tes. 5:5; 1 Jana 2:10.
Pieni: 275, 315, 29, 32, 72, 155, 230.
Pytania: Jakimi by³y moje dowiadczenia w tym tygodniu zwi¹zane z powy¿szym tekstem? Jakie by³y wyniki i lekcje?

10 WRZENIA
¯adna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi;
ale jeli która jest dobra ku potrzebnemu zbudowaniu,
aby by³a przyjemna s³uchaj¹cym
Efez. 4:29
Cz³owiek maj¹cy z³¹ sk³onnoæ do obmowy asekuruje siê sumieniem twierdz¹c, ¿e zawsze nale¿y mówiæ prawdê i st¹d Bóg nie
mia³ na myli, ¿e mówienie prawdy jest obmow¹, ale, gdy potêpia³
obmowê i oszczerstwo, jako uczynki cia³a i diab³a, musia³ mieæ na
myli wypowiedzi fa³szywe, nieprawdziwe. Takie mniemanie jest
b³êdne. Obmowa jest obmow¹ bez wzglêdu na to czy mówi siê prawdê, czy fa³sz i tak jest widziana nie tylko przez prawo Bo¿e, ale tak¿e
przez prawa ludzi cywilizowanych. Obmow¹ jest to, co jest wypowiedziane w intencji szkodzenia drugiemu, bez wzglêdu na to czy
to jest prawdziwe, czy fa³szywe, a prawo ludzkie zgadza siê z prawem Bo¿ym, i¿ szkodzenie drugiemu jest z³em.
***
Na zepsucie stosunków miêdzyludzkich wp³ywa ka¿da mowa, której tendencj¹ jest deprawowanie drugich pod wzglêdem fizycznym, umys³owym, moralnym i religijnym. Wiele jest takich mów. Przeciwstawiaj¹c siê im powinnimy byæ czujni i odpieraæ ich wp³yw. Jako sól ziemi
wyra¿ajmy tylko takie myli, które zaprawiaj¹, karmi¹ i zabezpieczaj¹
ludzkie cia³a, umys³y i serca. S³owa s¹ najwiêksz¹ potêg¹ w wiecie, ale
najpotê¿niejsze s¹ te s³owa, które wyra¿aj¹ myli Bo¿e. Je¿eli to jest
mo¿liwe, wyra¿ajmy tylko myli Bo¿e, które w ten sposób stan¹ siê b³ogos³awieñstwem dla wszystkich dobrze usposobionych serc.
Równoleg³e cytaty: Ps. 5:10; 52:4; 73:79; 1 Kor. 15:33; Efez. 5:3, 4;
Kol. 3:8; 4:6; 1 Tes. 5:11; Kol. 3:16; 5 Moj¿. 6:6, 7; Mal. 3:16, 17; Przyp.
15:7; Mat. 12:36, 37; Tyt. 3:2; Jak. 3:28; 4:11; 1 Piotra 2:1.
Pieni: 116, 154, 275, 122, 49, 44, 296.
Pytania: Jaki by³ charakter mojej mowy w tym tygodniu? Dlaczego tak
by³o? Jakie by³y jej wyniki?

11 WRZENIA
A ktokolwiek nie niesie krzy¿a swego, a idzie za mn¹, nie
mo¿e byæ uczniem moim
£uk. 14:27
Niesienie krzy¿a przez naszego Pana polega³o na czynieniu
woli Ojca w niekorzystnych warunkach. Czyni¹c j¹ spotyka³ siê
z zazdroci¹, nienawici¹, z³oliwoci¹, walk¹, przeladowaniem
itp., ze strony tych, którzy uwa¿ali siebie za lud Bo¿y, a którym
nasz Pan, czytaj¹cy serca, powiedzia³, i¿ pochodz¹ od ich ojca,
diab³a. Odk¹d postêpujemy w ten sam sposób w jaki postêpowa³
nasz Mistrz, mo¿emy s³usznie siê spodziewaæ, ¿e nasze krzy¿e bêd¹
podobne do Jego krzy¿a. Bêdzie to opozycja wobec pe³nienia przez
nas woli naszego Ojca w niebie, opozycja wobec naszej s³u¿by na
rzecz Jego sprawy i wiecenia wiat³a, zgodna z zarz¹dzeniem
naszego Mistrza i Wodza.
***
Krzy¿ oznacza niepomylne dowiadczenia, które musimy przechodziæ podczas naszych usi³owañ podporz¹dkowania swego postêpowania
zasadom S³owa Bo¿ego. Takie postêpowanie, a nie inne, okrelaj¹ s³owa
idzie za mn¹. Ogromna wiêkszoæ nie postêpuje tak nawet w zwyk³ych
okolicznociach. Nieznaczna mniejszoæ czyni to w takich okolicznociach, lecz tylko nieliczni naladowcy Jezusa postêpuj¹ tak w ka¿dej
sytuacji. Czasami to wyczerpuje ich si³y do granic wytrzyma³oci. Gdyby
nie specjalna pomoc Pana, bez w¹tpienia, nie byliby zdolni nieæ swoich
krzy¿y. Jego pomoc, udzielana im hojnie i z zadowoleniem, zachowuj¹ca ich od upadku, utrzymuje ich w stanie uczniostwa.
Równoleg³e cytaty: Mat. 7:13, 14; 8:19, 20; 10:3739; 13:4547; 16:24;
£uk. 14:26, 28; 18:2833; Dz.Ap. 20:2224; Rzym. 14:115:3; 1 Kor.
9:2527; Gal. 5:16, 17, 24; 1 Piotra 2:1116.
Pieni: 8, 114, 134, 279, 160, 14, 67.
Pytania: Co uczyni³em ze swoim krzy¿em w tym tygodniu i jak go nios³em? Jaki by³ wynik?

12 WRZENIA
W cierpliwoci waszej posiadajcie dusze wasze
£uk. 21:19
A cierpliwoæ niech ma doskona³y uczynek, ¿ebycie byli
doskonali i zupe³ni, którymby na niczem nie schodzi³o, wyjania Aposto³. Jest wiêc oczywistym, ¿e cierpliwoæ obejmuje
i inne ³aski charakteru  zak³ada posiadanie ich w pewnej mierze. Cierpliwoæ ludu Pañskiego musi byæ poprzedzona przez
wiarê, a stopieñ posiadanej cierpliwoci zwykle jest miar¹ iloci posiadanej wiary. Chrzecijanin, który jest niecierpliwy i niespokojny, nie ma wiary w Pana, gdy¿ w przeciwnym razie by³by w stanie odpoczywaæ, ufaj¹c w Pañskie ³askawe obietnice
i czekaj¹c na ich wype³nienie. Po rozs¹dnym zastosowaniu pilnoci i energii powinien z zadowoleniem pozostawiæ Panu staranie o wyniki, czas i porê ich osi¹gniêcia.
***
Ten tekst powinien byæ t³umaczony: W cierpliwoci waszej
zachowujcie dusze wasze. S³owem cierpliwoæ przet³umaczono
w tym tekcie greckie s³owo oznaczaj¹ce sta³oæ a nie d³ugie znoszenie. Sta³oæ jest si³¹ charakteru, dziêki której przez wytrwa³oæ
w prawym postêpowaniu w trudach, które siê pogodnie znosi, pod¹¿amy naprzód w prawoci, wzmacniaj¹c jednoczenie samokontrolê. Dziêki tej definicji nasz tekst staje siê jasny. Napomnienie Jezusa
zachêca nas do d¹¿enia naprzód i radosnego znoszenia przeszkód
w prawym postêpowaniu. Jedynie w wyniku takiego postêpowania
bêdziemy w stanie zachowaæ swoje duchowe ¿ycie.
Równoleg³e cytaty: Ps. 37:79; Kazn. 7:8; Treny 3:26, 27; £uk. 8:15;
Rzym. 2:7; 5:3, 4; 12:12; 15:4, 5; Gal. 6:9; Kol. 1:10, 11; 1 Tes. 1:3;
¯yd. 6:12, 15; 10:36; 12:1; Jak. 1:3, 4; 5:7, 8.
Pieni: 267, 25, 57, 134, 307, 179, 200.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em cierpliwy? Jak? Dlaczego?
W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

13 WRZENIA
Oto jako rzecz dobra, i jako wdziêczna, gdy bracia
zgodnie mieszkaj¹
Ps. 133:1
Starajmy siê, jak nasz Pan, byæ czynicielami pokoju i przebywaæ ze wszystkimi braæmi w jednoci Ducha, w zwi¹zkach pokoju.
Niech nasza aktywnoæ, nasza wojowniczoæ itp., bêdzie skierowana przeciwko wielkiemu przeciwnikowi i wszelkim przejawom grzechu, ³¹cznie z tymi w naszych cz³onkach, w naszych w³asnych upad³ych cia³ach. My, oraz wszyscy bracia, znajdziemy dostatecznie
du¿o zajêæ dla ka¿dego wojowniczego elementu naszej natury,
w sposób podobaj¹cy siê Panu i zatrudnienie dla ka¿dej naszej mi³ej i pomocnej cechy we wzajemnym budowaniu siê i czynieniu dobrze wszystkim ludziom, gdy mamy sposobnoæ, a szczególnie domownikom wiary.
***
Bracia w tym tekcie nie s¹ braæmi cielesnymi, ale duchowymi, czego
dowodzi nastêpny werset, wskazuj¹c, i¿ s¹ antytypem Aarona. Jednoæ tu
wzmiankowana jest t¹ sam¹ jednoci¹, o któr¹ modli³ siê nasz Pan, by wszyscy byli jedno, tak jak Ojciec i Syn stanowi¹ jedno. Ta jednoæ, oczywicie,
nie jest jednoci¹ osoby lub natury, lecz jednoci¹ wiary, nadziei, mi³oci
i celu, dla jednego Ojca, pod jednym Panem i w jednym chrzcie. Dobra
i przyjemna jest ta jednoæ. ¯aden ziemski zwi¹zek nie mo¿e byæ z ni¹ porównany, Niech ona bêdzie nasz¹ teraz w rozwoju i przez ca³¹ wiecznoæ
w b³ogos³awionym urzeczywistnieniu.
Równoleg³e cytaty: Ps. 55:14; 119:63; Am. 3:3; Mal. 3:16; Mat. 18:20;
20:2528; 23:8; £uk. 22:32; 24:1315; Jan 13:34; 17:11, 2123; Dz.Ap.
1:14; 2:1, 42, 4447; Rzym. 15:17; 1 Kor. 1:10; 10:16, 17; 12:12, 13;
Gal. 2:9; 6:2, 10; Efez. 2:1422; 5:2, 19, 30; Filip. 1:3, 5, 27; 2:1, 2; Kol.
2:2; 1 Tes. 4:18; ¯yd. 10:24, 25; 13:1; Jak. 5:16; 1 Piotra 2:17; 3:8, 9;
1 Jana 3:14; 4:7, 1113.
Pieni: 23, 6, 94, 326, 95, 322, 170.
Pytania: Czy dowiadczy³em prawdy tego tekstu w tym tygodniu? Jak?
Dlaczego? Z jakimi wynikami?

14 WRZENIA
Obcowanie wasze maj¹c poczciwe miêdzy poganami, aby
zamiast tego, w czem was pomawiaj¹ jako z³oczyñców,
dobrym siê uczynkom waszym przypatruj¹c, chwalili Boga
w dzieñ nawiedzenia. Boæ to jest ³aska, jeli kto dla
sumienia Bo¿ego ponosi frasunki, cierpi¹c bezwinnie
1 Piotra 2:12, 19
Mog¹ o nas kr¹¿yæ z³e pog³oski i obmowy, ale wszyscy, którzy nas znaj¹ i maj¹ z nami kontakt powinni na podstawie dowiadczenia przekonaæ siê o naszej lojalnoci wobec dobrych
zasad, o naszych wysi³kach, by s³owa naszych ust i rozmylania
naszych serc oraz nasze postêpowanie by³o przyjemne Panu a tak¿e przynosi³y zaszczyt Jego imieniu i sprawie, by Bóg móg³ byæ
wys³awiany przez Chrystusa, do którego nale¿y chwa³a i Królestwo na zawsze.
***
Pañski lud czêsto jest obmawiany nies³usznie. Powinien wiêc nieustannie dbaæ o to, by swym ¿yciem nie dawaæ podstawy do zarzutów.
Nawet, gdy dosz³o do zarzutów, niech nie ustaje w prawym postêpowaniu,
niech nadal postêpuje szlachetnie, pewien, ¿e chocia¿ teraz nie udaje mu
siê b³ogos³awiæ innych swymi dobrymi uczynkami, to póniej, w Dniu
Chrystusowym, gdy ludzie bêd¹ mieli mo¿liwoæ zbawienia, przypomn¹
sobie o tych dobrych uczynkach i otrzymaj¹ z tego b³ogos³awieñstwo, co
bêdzie korzyci¹ dla Boskiej chwa³y. Nasienie, choæ bardzo opónione
w kie³kowaniu, wyda wtedy obfity plon. Dlatego dziêkujmy Bogu za przywilej cierpienia z³a z powodu naszego prawego postêpowania.
Równoleg³e cytaty: 2 Kor. 8:21; Rzym. 12:17; Filip. 4:8; Neh. 5:9; 1 Piotra
2:15; 3:1318; Mat. 5:16; Jan 13:34, 35; 1 Piotra 2:2024; Rzym. 8:17
19; 2 Tym. 2:1012; ¯yd. 13:1014.
Pieni: 299, 134, 208, 224, 302, 315, 325.
Pytania: Czy obchodzono siê ze mn¹ le w tym tygodniu? Jak to znosi³em? Jakie by³y wyniki?

15 WRZENIA
Przeto¿ wynijdcie z porodku ich, i od³¹czcie siê, mówi
Pan, a nieczystego siê nie dotykajcie, a Ja was przyjmê
2 Kor. 6:17
Jedynie ci, którzy wiadomie ¿yj¹ w rzeczach duchowych
od³¹czeni od wiata, a za braci uwa¿aj¹ tylko tych, którzy uznaj¹ obrzezkê serca i przyjêcie do rodziny Bo¿ej, spotkaj¹ siê z opozycj¹ moralistów, libera³ów i wy¿szych krytyków, a tak¿e mas,
które nienawidz¹ wiat³a, poniewa¿ ono potêpia ich ciemnoæ
 doktrynaln¹ oraz wszelk¹ inn¹. Tym niemniej, jest to jedyny
dobry i bezpieczny sposób postêpowania. O wiele lepiej by³oby, gdyby tylko prawdziwi Izraelici byli uznawani za braci, a tym
samym prawdziwa pszenica oddzielana od k¹kolu.
***
Bosk¹ wol¹ jest, aby Jego lud by³ od³¹czony od wszelkich zobowi¹zañ i sympatii wobec instytucji oraz praktyk, pozostaj¹cych
pod kontrol¹ szatana i posiadaj¹cych jego ducha oraz od wspó³dzia³ania z nimi. To oznacza od³¹czenie siê od obcowania ze wszystkimi ludmi, którzy wiadomie lub niewiadomie s¹ s³ugami szatana i ich ducha oraz, o ile to mo¿liwe, od³¹czenie siê od jednoczenia siê z nimi. W taki sposób w wielkim stopniu unikniemy skalania
siê wszystkim, co nieczyste. Có¿ z tego, ¿e czasami musimy pozostawaæ w samotnoci? Mo¿emy przynajmniej pocieszaæ siê t¹ myl¹, ¿e Pan posiada³ te same dowiadczenia przed nami, ¿e Bóg nas
przyjmuje i nam towarzyszy. A to wynagradza wszystkie straty.
Równoleg³e cytaty: 4 Moj¿. 16:21, 26; Ezdr. 10:11; Ps. 50:5; Przyp.
9:6; Izaj. 8:11; 52:11; Jer. 51:6, 9; Dz.Ap. 2:40; 2 Kor. 6:1416; Efez.
5:11; Obj. 18:4.
Pieni: 196, 213, 226, 299, 303, 305, 145.
Pytania: Czy w tym tygodniu dokonywa³o siê we mnie dzie³o oczyszczania? Jak? Z jakimi wynikami?

16 WRZENIA
Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan bêdzie b³ogos³awi³
ludowi swemu w pokoju
Ps. 29:11
Je¿eli przechodzisz próby i pokusy, które jeste w stanie
zwalczyæ, a które w twym charakterze wyrabiaj¹ cierpliwoæ,
dowiadczenie, bratersk¹ uprzejmoæ, sympatiê i mi³oæ, ciesz
siê i zano dziêkczynn¹ modlitwê, oceniaj¹c Boskie mi³osierdzie i pomoc. Jeli twoje próby s¹ ciê¿sze, ni¿ mo¿esz znieæ
i mog³yby ciê z³amaæ, skieruj sprawê do wielkiego Nosiciela
brzemion, popro Go o pomoc w niesieniu tego, co mog³oby byæ
dla ciebie dobre, o uwolnienie od tego wszystkiego, co nie by³oby dla ciebie dobre i mog³oby ci zaszkodziæ.
***
Moc, jak¹ Pan daje Swemu ludowi, jest moc¹ duchow¹, jest si³¹
charakteru, dziêki której lud Pañski mo¿e we wszystkich okolicznociach czyniæ Jego wolê. Naprawdê, chwalebna jest ta moc. S³owo
Bo¿e, stosowne do naszych opatrznociowych sytuacji, to rodek z pomoc¹ którego ona jest udzielana. Im mocniejszy staje siê lud Bo¿y,
tym bardziej jest b³ogos³awiony zapewnieniem, które udziela i pomna¿a pokój. Jak rzeka, której szerokoæ i g³êbokoæ zwiêksza siê w miarê jak ³¹cz¹ siê z ni¹ inne potoki, tak pokój ludu Bo¿ego staje siê g³êbszy, szerszy i pe³niejszy dziêki powiêkszaniu siê Boskich darów. B³ogos³awiony lud, który Jehowê ma za swego Boga!
Równoleg³e cytaty: Ijob 34:9; Ps. 18:3, 36; Izaj. 26:3, 12; 27:5; 28:12;
Efez. 1:19; 3:7, 16; Kol. 1:29; 2:12; Filip. 4:7, 9; Mat. 11:2830; Jan
14:1, 27; Rzym. 5:1; Kol. 3:15.
Pieni: 1, 249, 244, 266, 252, 93, 164.
Pytania: Czy Bóg b³ogos³awi³ mnie w tym tygodniu moc¹ i pokojem? Jak? Przez co? Z jakimi wynikami?

17 WRZENIA
Chrystus miêdzy wami, nadzieja ona chwa³y
Kol. 1:27
Ka¿de prawdziwe dziecko Bo¿e musi mieæ okrelony, w³aciwy
sobie, chrzecijañski charakter, który nie jest uzale¿niony w swej egzystencji od duchowego ¿ycia jakiegokolwiek innego chrzecijanina.
Musi ono ze S³owa Prawdy, g³oszonego i demonstrowanego przez
postêpowanie innych chrzecijan, przyswoiæ sobie te zasady ¿ycia, które
dadz¹ mu trwa³y charakter, jego w³asn¹ duchow¹ indywidualnoæ.
Duchowa indywidualnoæ ka¿dego powinna byæ tak sta³a i okrelona,
¿e gdyby nawet umi³owany brat lub siostra, których duchowym ¿yciem na pocz¹tku karmilimy swoje duchowe ¿ycie, którzy doprowadzili nas do udoskonalenia charakteru, upadli (co zdaniem Aposto³a
jest mo¿liwe, ¯yd. 6:46; Gal. 1:8), w dalszym ci¹gu powinnimy ¿yæ,
zdolni do przyswajania Ducha Prawdy.
***
Chrystus w was (wed³ug orygina³u), to nowe stworzenie, które wed³ug obietnicy mia³o byæ w sercach i umys³ach jednostek sp³odzonych z Ducha w Wieku Ewangelii, udzielaj¹c sercu i umys³owi nowych zdolnoci
w zakresie duchowym. Mia³o to byæ wiête pomazanie, sposobi¹ce do ziemskich i niebiañskich urzêdów. Jest to tajemnica Boga, tajemnica ponad wszelkie tajemnice, i¿ Chrystus mia³ siê sk³adaæ z wielu cz³onków, z Jezusa 
G³owy i Kocio³a  cz³onków Cia³a. Wznios³y, chwalebny, wiêty i niebiañski jest ten Chrystus w was. Posiadanie Go by³o podstaw¹ nadziei
chwa³y, przedp³at¹ dziedzictwa  Boskim sercem i umys³em, czêci¹ tego
dziedzictwa obiecanego wiêtym.
Równoleg³e cytaty: Mat. 3:16; Dz.Ap. 10:38; 2:14; 10:4547; 2 Kor. 1:21;
1 Jana 2:20, 27; 1 Kor. 12:12, 13; 15:23; Gal. 3:16, 29; Efez. 4:13, 23, 24;
Kol. 1:23; 1 Piotra 4:13; ¯yd. 3:14; Rzym. 8:10; Jan 14:19; 17:23, 24; Gal.
2:20; Filip. 1:21; 2 Kor. 4:16; Efez. 3:16; Jan 15:27; Rzym. 12:4, 5; 1 Kor.
1:30; Rzym. 6:3; 13:14; Gal. 3:26, 27; 2 Kor. 5:17; Kol. 3:10; Rzym. 8:4, 5.
Pieni: 58, 21, 23, 27, 170, 72, 310.
Pytania: Co ten tekst znaczy³ dla mnie w tym tygodniu? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

18 WRZENIA
Oblicze moje pójdzie przed tob¹, a dam ci odpoczynienie
2 Moj¿. 33:14
Bóg jest zawsze obecny ze Swym ludem. On zawsze myli
o nas, czuwa nad naszymi interesami, strze¿e nas przed niebezpieczeñstwami, zaopatruje w rzeczy duchowe i doczesne, czyta
w naszych sercach, dostrzega ka¿dy odruch mi³uj¹cego przywi¹zania do Niego, kszta³tuje wp³ywy wokó³ nas dla naszej karnoci
i oczyszczania i s³yszy najs³absze wo³anie o pomoc, sympatiê lub
spo³ecznoæ z Nim. On nigdy, ani na chwilê, nie przestaje czuwaæ czy wzywamy Go podczas pracowitych dni, czy podczas
spokojnych nocy. Jak b³ogos³awiona jest wiadomoæ takiej sta³ej wiernoci! ¯adne prawdziwe dziecko Bo¿e nie jest pozbawione tego dowodu usynowienia.
***
Oblicze Pañskie przedstawia Jego ³askê. Jego nie³aska w stosunku
do rodzaju ludzkiego by³a okazana przez odwrócenie siê przez Niego od
ludzkoci. A kiedy Pañska ³aska powróci do cz³owieka, Jego oblicze bêdzie promieniowa³o uprzejmoci¹, uzdrowieniem i b³ogos³awieñstwem.
Obecnie Pan udziela ³aski Swemu ludowi, jako jego szczególnej cz¹stki.
Bez wzglêdu na ró¿ne braki, posiadanie jej czyni nas niezmiernie bogatymi. Jego ³aska zapewnia nas, ¿e pokonamy naszych duchowych nieprzyjació³, po zwyciêstwie bêdziemy b³ogos³awieni chananejskim odpocznieniem wiecznego pokoju wolnego od grzechu, b³êdu, samolubstwa
i wiatowoci a pe³nego m¹droci, sprawiedliwoci, mi³oci, mocy i sposobu mylenia kategoriami Królestwa  Boskim idea³em prawdziwego
odpocznienia.
Równoleg³e cytaty: Ps. 5:13; 11:7; 41:12, 13; 102:14; Przyp. 16:7; Ezech.
39:29; £uk. 2:52; Jan 14:1623; Dz.Ap. 10:35; Efez. 1:6; ¯yd. 4:1416;
1 Piotra 2:9.
Pieni: 46, 283, 235, 68, 244, 94, 179.
Pytania: Jakie dowiadczenia z Bosk¹ ³ask¹ i odpoczynkiem w Bogu mia³em w tym tygodniu? Co uczyni³em, by je otrzymaæ? Jak je wykorzysta³em?

19 WRZENIA
Powiêæ¿e je w prawdzie twojej; s³owo twoje jest prawd¹
Jan 17:17
Nasz Pan zawsze ³¹czy postêp i rozwój w naszym duchowym
¿yciu z otrzyman¹ przez nas Prawd¹ oraz pos³uszeñstwem wobec
niej. Ka¿de dziecko Bo¿e powinno strzec siê nauk, które utrzymuj¹,
i¿ s¹ wy¿sze ni¿ S³owo i ¿e Chrystus, czy te¿ Duch wiêty, przemawia do tak zaawansowanych chrzecijan niezale¿nie od S³owa Bo¿ego. Taki stan rozwija duchow¹ pychê oraz che³pliwoæ i sprawia,
¿e ostrze¿enia i napomnienia Pisma wiêtego staj¹ siê nieskuteczne, poniewa¿ zwiedzione jednostki omamione s¹ myl¹, ¿e maj¹
wy¿szego nauczyciela zamieszkuj¹cego w nich. Szatan korzysta
z tych z³udzeñ, prowadz¹c zwiedzionych do poddania siê jego woli.
***
Powiêcenie od³¹cza cz³owieka od grzechu, b³êdu, samolubstwa oraz
wiatowoci i przeznacza go do s³u¿by Pañskiej. W miarê rozwoju powiêcenie utrzymuje nasze wole martwymi, ofiarowuje nasze cia³a Panu
i czyni nasze charaktery podobne do Jego charakteru. S³owo nas uwiêca, najpierw przez wypracowywanie w naszych sercach powiêcaj¹cej
wiary i mi³oci, przez co uzdalnia nas do przedstawienia samych siebie
Panu jako ofiary. Kontynuuje to dzie³o przez zapocz¹tkowanie w nas rozwoju nowego serca, umys³u i woli a tak¿e przez uzdolnienie nas do powiêcenia siê na mieræ, co jest mo¿liwe, gdy ludzka wola w nas jest utrzymywana w stanie mierci, a Boska wola o¿ywiona. Dalej prowadzi dzie³o przez pobudzenie naszego wzrostu, oczyszczenia, wzmocnienia i zrównowa¿enia nas. Uzupe³nia ten proces udoskonalaj¹c nas  a to wszystko przez pos³ugê Jezusa.
Równoleg³e cytaty: Jer. 1:5; Dz.Ap. 26:17, 18; Rzym. 15:16; 1 Kor. 1:2,
30; 6:11; Gal. 2:20; 6:14; Efez. 1:3, 4; 3:19; 4:7, 1216; 5:2527; Kol.
2:11; 1 Tes. 4:3, 4; 5:23; 2 Tes. 2:13, 14; 2 Tym. 2:21; ¯yd. 2:11.
Pieni: 49, 4, 47, 78, 196, 198, 267.
Pytania: Co ten tekst oznacza³ dla mnie w tym tygodniu? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

20 WRZENIA
Tak mówi on najdostojniejszy i najwy¿szy, który mieszka
w wiecznoci, a wiête jest imiê jego: Ja, który mieszkam na
wysokoci na miejscu wiêtem ... o¿ywiaj¹c ducha
pokornych, o¿ywiaj¹c serce skruszonych
Izaj. 57:15
Pamiêtajmy zawsze, ¿e Pan nigdy nie gardzi z³amanym i skruszonym
sercem, ¿e go nigdy nie odtr¹ci. Przeto, bez wzglêdu na to, o jakie trudnoci mog¹ siê potkn¹æ niektórzy z ludu Bo¿ego, jeli jednak stwierdz¹, ¿e
pragn¹ spo³ecznoci z Panem i przebaczenia, jeli serca takich s¹ skruszone i z³amane, niech nie rozpaczaj¹, lecz pamiêtaj¹, ¿e Bóg ich ubezpieczy³
przez zas³ugê Chrystusa, która pozwala Mu przyj¹æ i usprawiedliwiæ darmo od grzechu tych wszystkich, którzy przychodz¹ do Niego przez Jezusa
 przez wiarê w Jego krew. Ci, co maj¹ z³amane i skruszone serca z powodu swoich grzechów, niech wiedz¹, ¿e nie pope³nili grzechu na mieræ,
poniewa¿ stan ich serca tego dowodzi, jak o tym owiadcza Aposto³: Albowiem nie mo¿ebne jest aby siê za odnowili ku pokucie, ci którzy
pope³nili grzech na mieræ.
***

Jehowa jest wznios³y w Swej osobie, charakterze, planie i dzie³ach. On jest
nieskoñczony w Swym wywy¿szeniu. Chocia¿ jest najwy¿szy ze wszystkich pozosta³ych istot, to jednak ró¿ni siê bardzo od wielkich sporód ludzi i upad³ych anio³ów. Niewielu z tych pierwszych, a ¿aden z drugich nie zni¿a siê do istot ni¿szego
stanu, szczególnie, by je podnieæ w sercu i umyle. Wszelkie postêpowanie Jehowy z koniecznoci odnosi siê do istot ni¿szych, pomimo to On z przyjemnoci¹
u¿ywa Swej pozycji, Ducha, Planu i dzie³ oraz w³asnoci na rzecz skromnych i skruszonych. On tak¿e daje na mieræ Swych ludzkich synów dla ich b³ogos³awieñstwa.
Gdzie mo¿na znaleæ drugiego tak godnego? Godny jest On wiary, mi³oci, pos³uszeñstwa, wdziêcznoci, chwa³y, s³u¿by i wiernoci.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 10:17; Ps. 8:10; 57:6; 97:2, 6, 9; 145:5, 11, 12; Izaj.
2:10; 6:1, 3; 35:2;Ezech. 1:2628; 1 Moj¿. 19:16; 2 Moj¿. 15:13; 22:27; 34:6, 7;
4 Moj¿. 14:1820; Sêdz. 2:18; 2 Sam. 12:13; Ezdr. 9:9, 13; Neh. 9:17, 2731; Ijob
33:1430; Ps. 30:6; 32:1, 2, 5; 85: 11; 103:3, 814, 17; Mat. 18:1114, 2327;
£uk. 1:50, 77, 78; Efez. 2:47; ¯yd. 4:16; 1 Piotra 3:8, 15; 1 Jana 1:9.
Pieni: 176, 68, 67, 63, 121, 286, 293.
Pytania: Jak Bóg okaza³ mi w tym tygodniu Swoj¹ ³askê? Jak j¹ przyj¹³em i wykorzysta³em? Jakie by³y wyniki?

21 WRZENIA
Choæbym te¿ chodzi³ w dolinie cienia mierci, nie
bêdê siê ba³ z³ego
Ps. 23:4
Owce z prawdziwego Pañskiego stada nie boj¹ siê z³ego, poniewa¿ posiadaj¹ Pañsk¹ ³askê. Pan jest z nimi, jest po ich stronie, okazuj¹c Swoj¹ ³askê w przypisanej im cenie odkupienia. Jest On z nimi tak¿e przez Swoje s³owo obietnicy  przez Swoje zapewnienie, ¿e mieræ
nie oznacza zag³ady ¿ycia, lecz jedynie niezak³ócony sen w Jezusie, a¿
do zmartwychwstania. Có¿ wiêc dziwnego, ¿e one mog¹ przechodziæ
przez tê dolinê cienia mierci piewaj¹c i tworz¹c w swych sercach
melodiê dla Pana, wo³aj¹c z g³êbi swych dusz, ca³ym swym jestestwem,
by s³awiæ, chwaliæ i powiêkszaæ wielkie i wiête imiê Tego, który nas
umi³owa³ i odkupi³ drogocenn¹ krwi¹ naszego drogiego Odkupiciela
a tak¿e powo³a³ do dziedzictwa z Nim w Królestwie.
***
T¹ dolin¹ cienia mierci jest stan przekleñstwa. Cieñ mierci idzie przed
ni¹ (mierci¹) w grzechu, b³êdzie, degradacji, smutku, zmartwieniu, bólu,
chorobie, stratach, zawodach i umieraniu, zacieniaj¹c tê dolinê. Przez tê ciemn¹
dolinê przechodzimy od narodzin a¿ do mierci. Ogromna wiêkszoæ przechodzi przez ni¹ w strachu, a dochodzi do jej koñca w rozpaczy. Dzieci Bo¿e
maj¹ w tej dolinie b³ogos³awieñstwa, które im umo¿liwiaj¹ odwa¿ne i spokojne znoszenie jej surowoci. Wszelkie z³o, które ich dosiêga, dotyka tylko
ich ludzkiej natury. Ich nowe serca, umys³y i wole s¹ zabezpieczone, poniewa¿ Bóg, ich pomocnik, sprawia, ¿e wszystkie rzeczy pomagaj¹ im ku dobremu, daj¹c nadziejê wiecznego wyzwolenia od wszelkiego z³a w zmartwychwstaniu. Dlatego nie boj¹ siê z³a, gdy znajduj¹ siê w tej dolinie.
Równoleg³e cytaty: Ijob 3:13; 14:2, 5, 712, 13, 14, 1921; 17:1316;
21:2326, 32, 33; 38:17; Ps. 3:7; Rzym. 5:12, 14, 17; Oz. 13:14; 1 Kor.
15:2123, 26, 4158; 1 Tes. 4:1317; Obj. 1:18; Rzym. 14:8; Filip. 1:21;
¯yd. 13:14; Ps. 27:1; 56:5, 12; 118:6; 44:20; Rzym. 8:15.
Pieni: 284, 63, 87, 93, 137, 252, 330.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia tego tygodnia w myl zacytowanego
tekstu? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y wyniki?

22 WRZENIA
Nadto dobrodziejstwo i mi³osierdzie twe pójd¹ za mn¹ po
wszystkie dni ¿ywota mego, a bêdê mieszka³ w domu
Pañskim na d³ugie czasy
Ps. 23:6
Dobrodziejstwo i mi³osierdzie, których spodziewamy siê w Królestwie, maj¹ swój pocz¹tek ju¿ tutaj, a tym samym powinny byæ
cenione. Ka¿dy, kto nic nie wie o radoci w Panu w tym ¿yciu, nie
bêdzie, oczywicie, przygotowany do radoci Pañskiej w Królestwie,
niezale¿nie od tego jakie b³ogos³awieñstwa i radoci mo¿e otrzymaæ
pod rz¹dami Królestwa podczas Wieku Tysi¹clecia. Istnieje wiêc
radoæ, która jest udzielana wiernym Panu jednostkom, a która nie
jest chwilow¹ radoci¹ zwi¹zan¹ z pocz¹tkowym przyjêciem Pana
i powiêceniem siê Jemu. Na dobrodziejstwo i mi³osierdzie Pañskie
nie powinno siê patrzeæ jako na co, co nale¿y do dalekiej przesz³oci, ale powinno siê je uznawaæ i oceniaæ jako rzeczy teraniejsze.
Codzienna dobroæ i mi³osierdzie Bo¿e towarzysz¹ nam, odwie¿aj¹
nas, wzmacniaj¹ i b³ogos³awi¹.
***
Boskie dobrodziejstwo i mi³osierdzie b³ogos³awi¹ nasze nowe umys³y i cz³owieczeñstwo, chocia¿ dobrodziejstwo tu wymienione odnosi siê
bardziej, choæ nie wy³¹cznie, do naszych duchowych przywilejów, podczas gdy mi³osierdzie odnosi siê raczej, choæ nie wy³¹cznie, do przywilejów naszego cz³owieczeñstwa. Posiadanie ich jest chwalebnym przywilejem, nie przez czêæ, ale przez ca³¹ nasz¹ podró¿ do Królestwa. Nie w¹tpmy ani na chwilê w wiernoæ Pana w udzielaniu nam w zupe³noci ³aski,
mi³osierdzia i Prawdy potrzebnych na nasz¹ ca³¹ podró¿. On nas nigdy nie
zawiedzie, nie opuci lub zapomni. A kiedy dowiedziemy wiernoci a¿ do
koñca, naszym wiecznym udzia³em bêdzie cz³onkostwo w rodzinie Bo¿ej.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 15:13; 20:6; 33:19; 34:6; 2 Kron. 5:13; Neh.
9:17, 2731; Ps. 23:15; 33:5; 73:1; 103:117; Jak. 1:17; Jan 14:2, 3;
Efez. 2:1922; 1 Piotra 2:5.
Pieni: 288, 11, 45, 46, 176, 92, 58.
Pytania: Jakie dowiadczenia tego tygodnia mia³y zwi¹zek z tym tekstem?
Jak je przyj¹³em? Czego dokona³y we mnie?

23 WRZENIA
Musia³em wam pisaæ, napominaj¹c, i¿bycie bojowali
o wiarê raz wiêtym podan¹
Jud. 3
Nasz dobry bój wiary polega w znacznej mierze na bronieniu
przez nas S³owa Bo¿ego, co tak¿e obejmuje bronienie charakteru
Boskiego. To oznacza nasz¹ chêæ stania przy Prawdzie za wszelk¹
cenê i przeciwko ka¿dej liczbie napastników  przeciwko wierzeniom i teoriom ludzkim, fa³szywie przedstawiaj¹cym zwiastowanie wielkiej radoci, jak¹ Pan i Aposto³owie og³osili, a która dziêki
Bogu bêdzie jeszcze g³oszona wszystkim ludziom. Aposto³ wyrazi³
to nastêpuj¹co: ¯em jest wystawiony ku obronie Ewangelii. My
te¿ nie mo¿emy robiæ nic innego, jak broniæ Prawdy. Prawda jest
reprezentantem Boga, reprezentantem Chrystusa i st¹d naszym god³em, a jako prawdziwi ¿o³nierze musimy broniæ swego god³a, nawet a¿ do mierci.
***
Wiara raz wiêtym podana sk³ada siê z doktryn, przykazañ, obietnic,
napomnieñ, proroctw, historii i typów biblijnych danych przez Boga Jego
prawdziwemu ludowi Wieku Ewangelii. Nauki te by³y atakowane z ca³¹
zdolnoci¹ i z³oci¹, na jak¹ upadli anio³owie i ludzie mogli siê zdobyæ
w zajad³ych napaciach. Jako kustosze wyroków Bo¿ych bylibymy niewierni swemu szafarstwu, gdybymy jak bojaliwi tchórze w bezczynnoci
pozwalali na dalsze ataki. Powinnimy uzbroiæ siê w zupe³n¹ zbrojê Bo¿¹
i odpieraæ ataki b³êdu skierowane przeciwko Prawdzie, a podejmuj¹c walkê ofensywn¹ powinnimy z ca³¹ m¹droci¹, moc¹, sprawiedliwoci¹ i mi³oci¹ niszczyæ przeciwne jej b³êdy i wyzwalaæ z ich ³añcuchów naszych
uwiêzionych braci i przyjació³.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 17:2; 18:4, 19; 20:27; 24:25; 1 Kor. 9:2327;
Gal. 2:25, 1214; 5:7; 2 Piotra 2:1; Filip. 2:16; 2 Tym. 2:5; 4:7.
Pieni: 44, 78, 118, 183, 145, 272, 266.
Pytania: Czy w tym tygodniu broni³em Prawdy? Jak? Dlaczego? Z jakimi
wynikami?

24 WRZENIA
Ale karzê cia³o moje i w niewolê podbijam, abym ... sam nie
by³ odrzucony
1 Kor. 9:27
Istnieje w cz³owieku pewna sk³onnoæ, sk³onnoæ jego cia³a do
powstawania ze stanu uznanego za martwy. St¹d, nowa natura powinna ustawicznie czuwaæ, by zachowaæ przewagê, toczyæ dobry bój
wiary i zdobyæ nagrodê zwyciêzcy. Takie walki nowego umys³u z cia³em s¹ dobrym bojem w tym znaczeniu, ¿e s¹ prowadzone przeciwko
grzechom i s³abociom w³aciwym upad³ej naturze. Jest to bój wiary
w tym znaczeniu, ¿e ca³e postêpowanie chrzecijanina, to postêpowanie wiar¹, jak to okrela Aposto³: Bo przez wiarê chodzimy, a nie
przez widzenie. Jest to bój wiary w tym znaczeniu, ¿e nikt nie by³by
w stanie podj¹æ walki przeciwko w³asnemu cia³u i jego sk³onnociom
oraz ¿¹dzom, chyba ¿e w ten sposób móg³by æwiczyæ wiarê w obietnice i w Pana jako swego Pomocnika.
***
Istnieje pewna ró¿nica pomiêdzy karaniem cia³a a podbijaniem go
w niewolê. Karzemy nasze cia³o wtedy, kiedy udaremniamy jego wysi³ki
podejmowane w celu zdobycia panowania nad nami, kiedy odci¹gamy
swoje ziemskie uczucia od jego celów i nie poddajemy siê jego atakom.
Podbijamy cia³o w niewolê wtedy, kiedy nasze nowe serca, umys³y i wole powstrzymuj¹ je i ujarzmiaj¹ w celu pe³nienia Boskiej woli, s³u¿enia
Prawdzie, sprawiedliwoci i wiêtoci. Te dwie rzeczy musz¹ byæ dokonane, aby zyskaæ nagrodê naszego powo³ania. Podczas gdy inne rzeczy
musz¹ byæ spe³nione, by osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne, te s¹ niezbêdne do zwyciêstwa. Ktokolwiek w tym siê zaniedba, ten nie zwyciê¿y, zostanie pozbawiony nagrody.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 9:25, 26; 2 Kor. 6:4, 5; Rzym. 8:13; Dz.Ap. 1:25;
2 Piotra 2:15; Efez. 4:22; Kol. 3:5; Jer. 6:30; £uk. 9:25; 2 Kor. 13:5, 6.
Pieni: 78, 47, 4, 8, 114, 150, 196.
Pytania: Jak moje dowiadczenia w tym tygodniu zgadza³y siê z tym tekstem? Co mi w tym pomaga³o, a co przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

25 WRZENIA
Lecz z niego wy jestecie w Chrystusie Jezusie, który siê nam sta³
m¹droci¹ od Boga i sprawiedliwoci¹ [usprawiedliwieniem]
i powiêceniem i odkupieniem [wyzwoleniem]
1 Kor. 1:30
Ten, który nas odkupi³, czyli kupi³ przez ofiarê z³o¿on¹ ze Swego ¿ycia, daje nam jako nasz Prorok i Nauczyciel m¹droæ za porednictwem Swojej Ewangelii, dziêki której widzimy swój upad³y
stan, a Jego jako naszego Pomocnika. Jako nasz Kap³an wpierw nas
usprawiedliwia, a potem uwiêca, czyli powiêca. A w koñcu, jako
Król, wyzwoli nas zupe³nie spod panowania grzechu i mierci do
chwalebnego udzia³u w Jego Królestwie, poniewa¿ Bóg i nas wzbudzi [z umar³ych] przez Jezusa. Alleluja! Co za Zbawca! Naprawdê,
On jest w stanie nas zbawiæ i chce zbawiæ ostatecznie wszystkich,
którzy przychodz¹ do Boga przez Niego.
***
Bóg poleci³ Jezusowi zaspokajanie naszych codziennych potrzeb. Jezus jest nasz¹ M¹droci¹ w nauczaniu nas zupe³nej rady Bo¿ej. Jest nasz¹
Sprawiedliwoci¹ w przypisywaniu nam Swojej zas³ugi i umo¿liwieniu wykonywania sprawiedliwoci. Jest naszym Powiêceniem, umo¿liwiaj¹c nam
powiêcenie naszej ludzkiej natury na mieræ i ca³kowite spe³nienie powiêcenia, umo¿liwiaj¹c nasz wzrost w ka¿dej dobrej myli, zalecie, s³owie i czynie. Jest naszym Wyzwoleniem daj¹c nam mo¿noæ osi¹gniêcia zwyciêstwa
nad wszystkimi naszymi duchowymi wrogami przez pomoc w stosowaniu
przezwyciê¿aj¹cej wiary, nadziei, mi³oci i pos³uszeñstwa, a ostatecznie, jeli bêdziemy wierni, da nam zwyciêstwo nad mierci¹ i grobem przez wzbudzenie nas z umar³ych. Alleluja! Co za Zbawca!
Równoleg³e cytaty: Jer. 9:23, 24; Mat. 23:8, 10; 1 Kor. 1:1829; Kol. 3:2;
Rzym. 3:2126; 4:2025; 5:1; 10:314; Jan 17:1719; Dz.Ap. 26:17, 18;
1 Kor. 1:2; Efez. 5:2527; ¯yd. 2:11; Rzym. 11:26; £uk. 4:18; Mat. 6:13;
Rzym. 7:24, 25; 2 Tym. 4:18; ¯yd. 2:15.
Pieni: 96, 139, 167, 170, 240, 15, 178.
Pytania: Jak w tym tygodniu przyj¹³em Jezusa jako swego Nauczyciela,
swego Usprawiedliwiciela, Powiêciciela i Wyzwoliciela? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Co z tego wynik³o?

26 WRZENIA
... gruntownym wêgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, Na
którym wszystko budowanie wespó³ spojone ronie w koció³
wiêty w Panu; Na którym te¿ i wy siê wespó³ budujecie,
abycie byli mieszkaniem Bo¿em w Duchu wiêtym
Efez. 2:2022
W miarê jak przemija dzieñ za dniem pamiêtajmy o naszym
potrójnym stosunku do tej wi¹tyni: (1) Jako ¿ywe kamienie dot¹d
jeszcze podlegamy procesowi przygotowywania. (2) Jako cz³onkowie Królewskiego Kap³añstwa nios¹cy Arkê, przechodzimy ze stanu Przybytku do stanu wi¹tyni. Niektórzy nasi cz³onkowie ju¿ tam
weszli, inni s¹ jeszcze w drodze. (3) Jako lud Bo¿y powinnimy wiedzieæ, ¿e nadszed³ czas, w którym mamy piewaæ w duchu i zrozumieniu now¹ pieñ o Boskim mi³osierdziu, sprawiedliwoci, mi³oci i prawdzie. B¹dmy wierni we wszystkich tych aspektach, wype³niaj¹c swoj¹ czêæ, gdy¿ wkrótce nasza droga siê skoñczy, a chwa³a
Pañska nape³ni wi¹tyniê.
***
Chrystus jest wi¹tyni¹ ¿ywego Boga. Jej kamieniami wêgielnymi s¹
Aposto³owie i Prorocy Wieku Ewangelii  Jezus jest g³ównym kamieniem
wêgielnym, a reszta wiernych pozosta³ymi kamieniami. Podczas Wieku
Ewangelii Bóg i Chrystus poddaj¹ te kamienie obróbce. One musz¹ byæ
poddane koniecznemu ciêciu, ³amaniu, cyzelowaniu, nacinaniu, szlifowaniu, tarciu i polerowaniu, ka¿dy indywidualnie i wszyscy razem we wzajemnej harmonii. Jednoæ, zgoda i ró¿norodnoæ cechuj¹ ich przygotowywanie. Kiedy zostan¹ harmonijnie umieszczeni w tej wi¹tyni, spoicie
i piêknie, wtedy zostan¹ nape³nieni chwa³¹ Pañsk¹ i stan¹ siê miejscem
odpoczynku Bo¿ego, miejscem spotykania siê Boga z rodzajem ludzkim
i miejscem, z którego On bêdzie wiatu b³ogos³awi³.
Równoleg³e cytaty: Mat. 16:1618; 1 Piotra 2:4, 5; Izaj. 28:16; Mat. 21:42;
Ps. 118:22, 23; Efez. 4:1416; 1 Kor. 6:19; 2 Kor. 6:16; Jan 14:1618, 23;
Rzym. 8:9.
Pieni: 281, 67, 21, 23, 6, 7, 58.
Pytania: Jakie moje dowiadczenia w tym tygodniu by³y zwi¹zane z myl¹
tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Co siê w tym okaza³o pomoc¹, a co przeszkod¹? W jakich okolicznociach one wyst¹pi³y? Jaki by³ ich wynik?

27 WRZENIA
Nie bêdziesz kusi³ Pana, Boga twego

Mat. 4:7

Pokusy bezustannie atakuj¹ lud Pañski, sugeruj¹c dokonywanie niezwyk³ych dzie³ w imieniu Pana, aby w ten sposób przekona³ siebie i drugich, i¿ jest ulubieñcem niebios. Zapamiêtajmy, ¿e
dzie³o, jakie Ojciec nam powierza do wykonania, nie polega na
przekonaniu wiata lub pokazaniu mu ³aski, jak¹ nas Bóg darzy
i naszej wielkoci w Nim, ale raczej na pokornym i spokojnym,
ale skutecznym, o ile rozum i dobre wychowanie na to pozwol¹,
dopuszczeniu by nasze wiat³o wieci³o i okazywa³o chwa³ê Tego,
który nas powo³a³ z ciemnoci do Swojej zdumiewaj¹cej wiat³oci i z pragnienia demonstrowania, ¿e jestemy cudownymi pracownikami do rozumnego stanowiska s³ug, narzêdzi Prawdy.
***
Kusiæ Boga znaczy kpiæ sobie z Niego, nadu¿ywaæ Jego dobroci,
wtr¹caæ siê do Jego zarz¹dzeñ. Ktokolwiek tak postêpuje, czyni to na
w³asne ryzyko. Bóg nie pozwoli, aby z Niego drwiono, chocia¿, jak
w przypadku faraona, d³ugo znosi tego, który Go kusi. Ostatecznie kusiciel odczuje ciê¿ar Jego nie³aski. Nasza czeæ dla Pana powinna byæ tak
wielka, by powstrzymywa³a nas przed kuszeniem Go. W tym, jak i we
wszystkim innym, nasz drogi Odkupiciel daje nam przyk³ad pe³nej czci
ostro¿noci i pos³uszeñstwa, które zabezpiecz¹ nas przed kuszeniem Jehowy, naszego Boga. Czeæ wobec Jehowy jest tak¿e w tym wypadku
pocz¹tkiem m¹droci.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 6:16; 2 Moj¿. 5:2; 4 Moj¿. 15:30; 1 Król.
20:28; 22:24; Ijob 15:25; Ps. 19:14; 131:1; Izaj. 10:15; 14:13, 14; 45:9;
65:5; Mat. 4:5, 6; £uk. 18:11, 12; Rzym. 9:20, 21; 1 Kor. 10:912; 2 Tes.
2:3, 4; 2 Piotra 2:10, 11.
Pieni: 196, 95, 125, 130, 136, 145, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu kusi³em Boga, czy czci³em Go? Jak?
Z jakim wynikiem?

28 WRZENIA
Przeciwnik wasz dyjabe³, jako lew rycz¹cy obchodzi,
szukaj¹c kogoby po¿ar³. Któremu dawajcie odpór,
mocni bêd¹c w wierze
1 Piotra 5:8, 9
Myl o opozycji szatana wobec nas i o naszej walce, nie tylko
z cia³em i krwi¹, ale z ksiêstwami, zwierzchnociami i z³ymi duchami
zajmuj¹cymi wysokie stanowiska w³adzy, by³aby dla nas przera¿aj¹ca, gdybymy z drugiej strony nie zdawali sobie sprawy, ¿e w zamian za stanowczoæ decyzji uzyskujemy pomoc i towarzystwo innych niewidzialnych mocy. Od chwili naszego stanowczego oporu
wobec pokus, dziêki poparciu Pana oraz Jego sprawy, stajemy siê
mocniejszymi w Panu i w sile Jego mocy, gdy¿ Ten, który jest z nami, jest mocniejszy ani¿eli to wszystko, co jest nam przeciwne. Niezdecydowanie, po zrozumieniu z³a, wzmaga si³ê pokusy.
***
Szatan jest wrogiem nie tylko rodzaju ludzkiego w ogólnoci, ale szczególnie jest wrogiem Pañskiego ludu, z powodu jego lojalnoci wobec Boga.
Szatan pragnie zniszczyæ ¿ycie Pañskiego ludu i nic nie sprawia mu wiêkszej przyjemnoci jak zniszczenie nowego serca, umys³u i woli. Jest on
prawdziwym lwem, usi³uj¹cym po¿reæ nas jako swoje ofiary. Sama biernoæ z naszej strony nie zwyciê¿y go. Nie pomo¿e te¿ nawet silny chwilowy opór. Aby go odeprzeæ musimy trwaæ w oporze, u¿ywaj¹c nie cielesnej, lecz duchowej broni, czyli S³owa i Ducha Pañskiego. Duch, tn¹cy
dotkliwie jego ¿ywotnoæ ostrzem S³owa damasceñskiej stali, ostatecznie
odpêdzi go od nas.
Równoleg³e cytaty: 1 Piotra 1:13; £uk. 21:34; Rzym. 13:13; 1 Kor. 16:13;
1 Tes. 5:6, 8; 1 Piotra 4:7; Ijob 1:7, 912; 2:27; £uk. 22:31; Jan 8:44; 1
Kron. 21:1; Zach. 3:1, 2; Mat. 4:111; 13:19, 38, 39; Jan 13:2, 27; 2 Kor.
2:11; 11:3, 14, 15; Efez. 6:1117; Jak. 4:7.
Pieni: 145, 1, 13, 20, 130, 136, 183.
Pytania: Czy w tym tygodniu rozwa¿nie strzeg³em siê przed szatanem?
Jak? Z jakimi wynikami?

29 WRZENIA
Obrzydliwoci¹ jest Panu ka¿dy wynios³ego serca
Przyp. 16:5
Jedn¹ z ciê¿kich prób chrzecijanina jest pokonywanie duchem
mi³oci ducha wiatowego, kierowanego pych¹. Pycha wiatowa wzywa do walki wiarê w Boga i pos³uszeñstwo Jemu. Tylko ci, którzy
maj¹ odwagê i zupe³nie ufaj¹ Panu, mog¹ pokonaæ tego olbrzyma.
Aby zwyciêstwo by³o zupe³ne jest tak¿e koniecznym zupe³ne upokorzenie i umiercenie pychy, tak aby ju¿ nigdy nie mog³a powstaæ i zniszczyæ nas. Jest to osobista walka, a jedyn¹ w³aciw¹ broni¹ przeciwko
temu olbrzymowi jest kamieñ ze strumyka  pos³annictwo Pañskie,
wskazuj¹ce nam, co jest przyjemne i co mo¿e byæ przez Pana przyjête
a tak¿e zapewniaj¹ce nas, ¿e kto siê poni¿a bêdzie wywy¿szony, a kto
siê wywy¿sza bêdzie poni¿ony. Jak to wyrazi³ poeta: Tam gdzie koñczy siê che³pliwoæ, zaczyna siê prawdziwa godnoæ.
***
Pycha jest przesadnym ocenianiem samego siebie. Mo¿e siê przejawiaæ w zbyt pewnym siebie poczuciu w³asnej godnoci i pewnoci siebie
oraz w zadowoleniu z siebie i w samowywy¿szeniu. Ten, kto posiada pychê w sercu, mi³uje te cechy w sobie, chocia¿ niezmiennie lekcewa¿y je
u innych. Taki duch prowadzi do gardzenia drugimi. Jest to dla chrzecijanina jedna z najniebezpieczniejszych osobliwoci. Ona bowiem czyni jednostkê niezdoln¹ do wyra¿enia jakiegokolwiek dobrego s³owa b¹d czynu.
Ona odstrêcza od Boga, Chrystusa i wspó³braci. Takiej jednostki Bóg nie
mo¿e u¿yæ do Swoich celów. Znaj¹c z³e serca takich, Bóg sprzeciwia siê im
i odsuwa na bok, a jeli oka¿¹ siê zupe³nie niepoprawnymi, odrzuca ich
czuj¹c do nich odrazê.
Równoleg³e cytaty: 1 Sam. 2:3; Ps. 10:27, 11; Przyp. 3:32; 6:1619; 11:20;
12:22; 15:8, 9, 26; 21:27; 24:9; 28:9; 29:27; Jer. 9:23, 24; 13:15; Mar.
7:21, 22; 2 Tym. 3:2; Jak. 4:6; 1 Jana 2:16.
Pieni: 125, 95, 130, 136, 145, 183, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em pyszny, czy pokorny? W jaki sposób
sta³em siê takim? Z jakimi wynikami?

30 WRZENIA
Mi³oæ Chrystusowa przyciska nas

2 Kor. 5:14

Zdefiniowanie mi³oci jako takiej wydaje siê niemo¿liwe. W najlepszym razie mo¿emy okreliæ jej dzia³anie. Ci, którzy posiadaj¹ mi³oæ z jej cechami charakterystycznymi s¹ w stanie j¹ oceniæ, ale nie
s¹ w stanie jej wyt³umaczyæ  jest Boska, Boskim podobieñstwem
w sercu, s³owie, postêpowaniu, mylach, nadzoruje wszystkie Boskie
atrybuty i stara siê w pe³ni je kontrolowaæ. Jako wyznawcy i uczniowie Chrystusa, jestemy w Jego szkole, a wielka lekcja, której On nas
codziennie uczy, jest lekcj¹ mi³oci. Musimy siê jej zupe³nie nauczyæ,
jeli chcemy osi¹gn¹æ kres i otrzymaæ nagrodê naszego powo³ania we
wszystkich jej ró¿nych zarysach i odga³êzieniach. Mi³oæ podtrzymuje wszystkie s³owa, myli i czyny w naszym codziennym ¿yciu i ma
z nimi zwi¹zek. Wyra¿aj¹ to s³owa poety:
wiat³o piêkno kolorów odkrywa,
Mi³oæ olniewa dzia³anie ³ask.

***
Przez mi³oæ Chrystusow¹ mo¿emy rozumieæ: (1) mi³oæ jak¹ nasz
Pan Jezus ma w Swoim sercu, (2) mi³oæ jak¹ my mamy w swoich sercach
do Niego i (3) mi³oæ jak¹ mamy w swoich sercach podobn¹ do tej, któr¹
On ma w Swoim sercu. Ostatnie dwa znaczenia odnosz¹ siê do powy¿szego tekstu. Nasza mi³oæ do Chrystusa o¿ywia nas do dzia³ania i cierpienia.
Mi³uj¹c Go zachowujemy Jego nauki. A nawet w pe³niejszym znaczeniu
mi³oæ podobna do Chrystusowej, do Boga, Jezusa, braci, wiata i naszych
nieprzyjació³, pobudza nas w naszym postêpowaniu. Istotnie, piêknym jest
serce, w którym panuje niepodzielnie taka mi³oæ! Bogate i wyborne b³ogos³awieñstwa otrzymuje i udziela takie serce na chwa³ê Boga!
Równoleg³e cytaty: Jan 14:15, 21, 23, 28; 15:9; Rzym. 5:5; 8:28; 1 Kor.
8:3; Gal. 5:6, 22; Efez. 3:1719; Filip. 1:9; Kol. 3:14; 2 Tes. 3:5; ¯yd.
6:10; 1 Jana 2:5, 15; 3:1618; 4:12, 1621; 5:13; 2 Jana 6.
Pieni: 165, 166, 201, 95, 198, 196, 113.
Pytania: Do czego zmusi³a mnie mi³oæ Chrystusowa w tym tygodniu?
Jak? Z jakimi wynikami?

1 PADZIERNIKA
Bêdê strzeg³ dróg moich, abym nie zgrzeszy³ jêzykiem
swym; w³o¿ê munsztuk w usta moje, póki niepobo¿ny bêdzie
przedemn¹
Ps. 39:2
Prawdopodobnie ka¿da osoba przechodz¹ca dowiadczenia
w pe³ni siê zgodzi z twierdzeniem, ¿e jêzyk zarówno w rzeczach dobrych, jak i w z³ych ma potê¿niejszy wp³yw ni¿ jakikolwiek inny
cz³onek cia³a. Dowiadczenie te¿ uczy, ¿e o wiele ³atwiej jest kontrolowaæ ka¿dy inny organ ni¿ jêzyk. On sam jest tak zdolnym s³ug¹,
¿e ka¿da ambicja, namiêtnoæ i sk³onnoæ upad³ej natury usi³uje go
u¿yæ jako s³ugê lub przewód z³a. Dlatego ze strony chrzecijanina
wymaga siê zwiêkszonej czujnoci, m¹droci i troski w kierowaniu
tym organem swego cia³a i doprowadzeniu go do poddania nowemu
umys³owi w Chrystusie, a¿eby nie by³ przeszkod¹ dla w³aciciela
i drugich, lecz przeciwnie, pomoc¹ na w¹skiej cie¿ce.
***
Ci, którym brak jest skrytoci, s¹ sk³onni do grzeszenia swymi jêzykami przez wypowiadanie rzeczy niesprawiedliwych wobec Boga, siebie
i innych ludzi. Nawet ci, którzy maj¹ w wielkim stopniu rozwiniêt¹ skrytoæ, nie s¹ zupe³nie wolni od tego z³a. Dla obu klas, szczególnie tej pierwszej, jest nieodzowne zwracanie uwagi na swoje usposobienie, myli, motywy, s³owa, czyny, otoczenie i dzia³aj¹ce wp³ywy, by mogli wypowiadaæ
w³aciwe rzeczy, a unikaæ wypowiadania z³ych rzeczy. Ludzie Bo¿y zawsze musz¹ kontrolowaæ swoje jêzyki, a szczególnie musz¹ to czyniæ
w obecnoci z³ych, którzy przekrêc¹ ich s³owa w z³ej intencji i z³ych zamiarach, jak dowodzi tego historia.
Równoleg³e cytaty: Ps. 10:7; 12:4, 5; 15:13; 37:30; 141:3; 34:14; Ijob
38:2; 16:5; 27:4; Przyp. 10:11, 13, 1921, 31, 32; 11:1214; 12:1423;
13:2, 3; 14:3; 15:1, 2, 4, 7, 14, 23, 26, 28; 16:2124; 17:7, 27, 28; 18:6, 7,
13; 29:11, 20; Kazn. 5:3, 7; Am. 5:13; Zach. 8:16; Mat. 12:37; £uk. 6:45;
Efez. 4:22, 25, 29; Kol. 4:6; Jak. 1:19, 26; 3:2, 13; Obj. 14:5.
Pieni: 183, 130, 277, 150, 1, 116, 260.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia zwi¹zane z myl¹
powy¿szego tekstu? Jakie by³y okolicznoci? Jakie by³y rezultaty?

2 PADZIERNIKA
Tego, co za mn¹ jest, zapamiêtywaj¹c, a do tego siê, co
przedemn¹ jest, spiesz¹c
Filip. 3:14
Zapominamy o tym, co jest za nami, poniewa¿ takie postêpowanie jest s³uszne. Bóg zapomina o tym i owiadcza, ¿e On to rzuci³
za Siebie, ¿e wszystkie nasze niedoskona³oci s¹ ukryte przed Jego
wzrokiem przez zas³ugê Tego, który nas umi³owa³ i za nas umar³,
a którego mi³ujemy, któremu ufamy i którego ladami usi³ujemy
postêpowaæ pomimo niedoskona³oci cia³a, jakie odziedziczylimy
w mniejszym lub wiêkszym stopniu. Nie znaczy to, ¿e sugerujemy,
by nasze b³êdy i wady mia³y byæ lekko traktowane lub szybko zapominane. Powinnimy je naprawiaæ, w miarê naszych mo¿liwoci i codziennie staraæ siê o Boskie przebaczenie nam tych skaz.
***
Do rzeczy bêd¹cych za nami nale¿¹ te, których wyrzeklimy siê w usprawiedliwieniu, to jest, grzech i b³¹d, a szczególnie te rzeczy, których wyrzeklimy siê w powiêceniu, to jest, samolubstwo i wiatowoæ. Zapomnieæ
o tych rzeczach znaczy oderwaæ od nich swoje uczucia, st³umiæ ich wysi³ki,
zmierzaj¹ce do kierowania nami, i okazaæ nasze serca i umys³y niedostêpnymi dla ich pokus. Bêdziemy w stanie je zapomnieæ nie tylko przez wzgl¹d na
ich ma³¹ wartoæ, wywo³ywane niezadowolenie i stwarzanie niebezpieczeñstwa dla naszego serca i umys³u, ale szczególnie ze wzglêdu na wielk¹ wartoæ, budzenie zadowolenia i zapewnianie bezpieczeñstwa nowemu sercu
i umys³owi w sprawach duchowych. Niech te ostatnie rzeczy tak nape³niaj¹
nasze uczucia, by te pierwsze nie mia³y na nas ¿adnego wp³ywu.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 4:25; 17:25, 26; Mat. 10:3739; Jan 12:25; Ps.
45:11; 1 Moj¿. 19:26; 24:5861; £uk. 9:62; 17:32, 33; Gal. 4:9; Filip. 3:7,
8; ¯yd. 10:39; 12:1; 1 Piotra 1:14; 4:14; 2 Piotra 1:9.
Pieni: 312, 192, 193, 88, 150, 47, 127.
Pytania: Czy w tym tygodniu stara³em siê zapomnieæ o grzechu, b³êdzie,
samolubstwie i wiatowoci? Co mi w tym pomaga³o, a co przeszkadza³o?
Jakie by³y wyniki?

3 PADZIERNIKA
Pokój wielki dajesz tym, którzy mi³uj¹ zakon twój, a nie
doznawaj¹ ¿adnego obra¿enia
Ps. 119:165
Powinnimy zanosiæ coraz wiêcej prób o ³askê, m¹droæ, owoce
Ducha i sposobnoci s³u¿enia Panu oraz braciom a tak¿e o coraz
wiêkszy wzrost w podobieñstwie do drogiego Syna Bo¿ego. Kto mo¿e
w¹tpiæ, ¿e w takich warunkach Pokój Bo¿y, który przewy¿sza wszelki rozum nie bêdzie strzeg³ takich serc i umys³ów? Ten pokój sam z siebie rozprasza najwiêksze z³o, jakie dotyka serc wielu.
Samolubstwo i ambicja nie znajd¹ miejsca w tak nape³nionych sercach. Boski pokój mo¿e mieszkaæ w naszych sercach i rz¹dziæ nimi
tak, by zachowaæ je przed troskami i zamieszaniem wiata nawet
wtedy, kiedy jestemy otoczeni tymi niekorzystnymi warunkami 
nawet wtedy, kiedy sam przeciwnik napastuje nas za porednictwem
zwiedzionych agentów.
***
Boskie prawo dla Jego powiêconego ludu sk³ada siê z mi³oci obowi¹zkowej i mi³oci bezinteresownej. To obejmuje przykazania S³owa. Ale
liczne wersety Pisma wiêtego u¿ywaj¹c s³owa prawo nadaj¹ mu o wiele
szersze znaczenie, które obejmuje tak¿e doktryny, obietnice, napomnienia,
proroctwa, historie i typy S³owa, czyli ca³¹ zawartoæ Biblii. W najszerszym znaczeniu tego s³owa mi³owaæ zakon Pañski znaczy mieæ przyjemnoæ w rozmylaniu nad nim, w rozpowszechnianiu i praktykowaniu go.
Mi³onicy prawa Bo¿ego, wiedz¹c, ¿e wszystkie rzeczy wspólnie dzia³aj¹
dla ostatecznego dobra ich i ca³ej ludzkoci oraz dla chwa³y Bo¿ej, doznaj¹
odpoczynku serca i umys³u. Wród prób bywaj¹ zachowywani przed wypadniêciem z Boskiej ³aski i w ten sposób zachowuj¹ pokój dziêki pomocy
S³owa Pañskiego i opatrznoci.
Równoleg³e cytaty: Ps. 4:9; 25:12, 13; 29:11; Przyp. 3:17, 24; Izaj. 26:3,
12; 28:12; 32:2; 54:10, 13; 57:1, 2, 19; £uk. 2:14; Jan 14:27; Rzym. 5:1;
8:6; Efez. 2:1417; Filip. 4:7; Kol. 3:15.
Pieni: 128, 3, 27, 56, 57, 93, 244.
Pytania: Jakimi by³y moje dowiadczenia w tym tygodniu w myl powy¿szego tekstu? Jakie by³y okolicznoci? Co w tym by³o pomoc¹, a co przeszkod¹? W czym przejawia³ siê wynik?

4 PADZIERNIKA
I rzek³ im: Pójdcie za mn¹, a uczyniê was rybitwami ludzi
Mat. 4:19
Wszystkie sprawy ¿yciowe naucz¹ nas lekcji, które w przysz³oci oka¿¹ siê korzystne, jeli je przyjmiemy. Mo¿liwe, ¿e w rybo³ówstwie by³o co szczególnie pomocnego, co szczególnego, jak
w wielkim dziele, w którym Aposto³owie byli zaanga¿owani przez
resztê swego ¿ycia. Nasz Pan oznajmi³ o tym w Swoim wezwaniu.
Rybo³ówstwo wymaga energii, taktu, umiejêtnoci doboru w³aciwej przynêty i tego, by rybak pozostawa³ w ukryciu. Te cztery rzeczy s¹ konieczne w rybo³ówstwie duchowym, do którego Pan nas
zaanga¿owa³. Pamiêtajmy, ¿e tak jak ryby ³atwo siê p³osz¹, gdy zauwa¿aj¹, ¿e kto usi³uje je z³apaæ, tak ludzka natura jest ostro¿na,
gdy grozi jej uwiêzienie, a szczególnie, gdy podejrzewa, ¿e mo¿e
utraciæ swoj¹ wolnoæ  a tak wiat rozumie powiêcenie.
***
Musimy byæ tak jak rybak czujni, aktywni, powci¹gliwi, nie pomni
siebie, taktowni a tak¿e mi³owaæ symboliczne ryby i rybo³ówstwo. Musimy byæ wyposa¿eni we w³aciwy jêzyk, Prawdê, w znajomoæ natury ludzkiej, wszechstronnoæ i obojêtnoæ na nieprzyjemne otoczenie. Musimy
³owiæ ludzi o ka¿dej porze, w kocio³ach i poza kocio³ami. Musimy
u¿ywaæ haczyków usprawiedliwienia i powiêcenia i przynêty takich
prawd, które podoba³yby siê symbolicznym rybom. Wiele uwagi trzeba
powiêciæ temu, jak zarzuciæ haczyk i linkê oraz jak postêpujemy przed
i w trakcie, gdy ryba bierze a tak¿e przy wyci¹ganiu symbolicznych ryb
i odczepianiu ich, jeli chcemy ³owiæ ludzi dla Pana.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 28:1; 1 Sam. 3:410; 1 Kron. 23:13; Izaj.
6:810; Mat. 4:18, 2022; 9:9; £uk. 10:1, 2; Jan 1:43; Rzym. 10:14, 15;
2 Kor. 5:1820; ¯yd. 5:4; Mat. 10:7, 1113, 16, 25, 27, 28; 28:19, 20;
£uk. 24:48.
Pieni: 309, 70, 116, 164, 210, 260, 275.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia, zwi¹zane z myl¹
tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jaki by³ ich wynik?

5 PADZIERNIKA
Przeto¿ uwa¿ajcie, jaki jest ten, który podejmowa³ takowe
od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abycie
os³abiwszy w umys³ach waszych, nie ustawali
¯yd. 12:3
O, jak wielu spomiêdzy prawdziwych dzieci Bo¿ych zmêczy³o siê,
os³ab³o w swoich umys³ach i znalaz³o siê w niebezpieczeñstwie utracenia najwy¿szej nagrody, dlatego, ¿e przesta³o myleæ, studiowaæ, rozumieæ, braæ pod uwagê Pana oraz to, co On wiernie znosi³ ze strony
opozycji! Gdyby wziêli pod uwagê Jego doskona³oæ i fakt, ¿e przedstawione przez Niego wiat³o, nie docenione, wieci³o w ciemnoci, to
spodziewaliby siê, ¿e wiat³o, które w nich wieci nie bêdzie tak¿e docenione. Gdyby wziêli pod uwagê to, ¿e Pan cierpia³ pod ka¿dym wzglêdem niesprawiedliwie w imiê sprawiedliwoci i wtedy zastanowili siê
nad w³asnym niedoskona³ym postêpowaniem, nawet w najlepszych intencjach, wzmocniliby siê w ponoszeniu trudów jako dobrzy ¿o³nierze,
nie ulegali zmêczeniu w dobrem i nie s³abli wobec opozycji.
***
Nasz Pan podczas Swojej misji i cierpieñ doznawa³ opozycji ze strony Swoich wrogów, tak w s³owach, jak i czynach. On opiera³ siê tym przeciwnociom nieskwapliwoci¹ i wytrwa³oci¹. Nie pozwoli³, by mia³y zachwiaæ Nim w Jego nieugiêtym celu pe³nienia woli Ojcowskiej, cierpienia
z tego powodu i osi¹gniêciu mety. Jednym z najlepszych sposobów uzdolnienia nas do pomylnego trwania w podobnych dowiadczeniach, które
musz¹ prze¿yæ wszyscy wierni Bogu, jest ci¹g³e i szczere rozmylanie o postêpowaniu naszego drogiego Odkupiciela wród przeciwnoci, jakie Jemu
w obfitoci zgotowali grzesznicy. Nie tylko nas to zachowa przed os³abniêciem w bojowaniu dobrego boju wiary, ale tak¿e wzmocni i zachêci w tym
boju, a¿ do ostatecznego i chwalebnego zwyciêstwa.
Równoleg³e cytaty: Mat. 10:24, 25; Jan 15:2024; Mat. 27:2431, 3844;
£uk. 4:28, 29; Filip. 2:68; 1 Piotra 2:2123; 4:1; Ps. 31:23; Izaj. 35:3, 4.
Pieni: 299, 167, 168, 276, 93, 179, 305.
Pytania: Jakie mia³em dowiadczenia w tym tygodniu w zwi¹zku z myl¹
powy¿szego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jaki by³ wynik?

6 PADZIERNIKA
Nie wiecie wy jakiegocie ducha. Albowiem Syn cz³owieczy
nie przyszed³, zatracaæ dusz ludzkich, ale zachowaæ
£uk. 9:55, 56
Tak jest ze wszystkimi uczniami Pana, których ci¹g³¹ trosk¹ powinno byæ unikanie przesadnie krytycznego usposobienia sk³onnego do skazywania i niszczenia innych ludzi, podczas gdy dla siebie pragn¹ mi³osierdzia. Zasada, jak¹ Pan ustanowi³ pozwala nam spodziewaæ siê tyle tylko mi³osierdzia, ile
okazujemy go innym. Sk³onnoæ do krytyki jest gotowa oskar¿aæ i potêpiaæ ka¿dego, przez co wskazuje na z³y stan serca,
którego lud Bo¿y powinien siê strzec. Mi³osierdzie, dobroæ i mi³oæ s¹ elementami charakteru, które On pragnie widzieæ w duchowych Izraelitach, a bez których nie mo¿emy pozostawaæ d³ugo Jego dzieæmi.
***
Wielu z ludu Pañskiego, podobnie jak Jan i Jakub, w wypadku
okazania zniewagi Panu i Jego sprawie mia³o ochotê wzywaæ Boga
do zniszczenia czyni¹cych z³o. Nie zdawali sobie oni sprawy z tego,
¿e miêdzy takim postêpowaniem a pos³ug¹ Ewangelii jest rozdwiêk.
S³udzy Prawdy niech pamiêtaj¹, ¿e jako chrzecijanie powinni powiêcaæ siê na rzecz wiata, wybawiaæ wiat ze stanu mierci i procesu umierania. A zatem, w ¿adnym tego s³owa znaczeniu, nie mog¹
uniewa¿niæ celu swego powiêcenia przez pragnienie wykonania
pomsty na swych wrogach.
Równoleg³e cytaty: 5 Moj¿. 32:35; Mat. 1:21; 5:44; 18:11; 20:28;
Mar. 10:45; Rzym. 12:17, 19; 1 Tes. 5:15; 1 Piotra 2:23; 3:9; £uk.
19:10; Jan 3:1517; 10:10; 12:47; Rzym. 3:2127; 4:24, 25; 5:611;
12:1921; 2 Kor. 5:1821; ¯yd. 10:30.
Pieni: 167, 5, 15, 28, 132, 168, 246.
Pytania: Czy w tym tygodniu dozna³em zbawczych uczynków Jezusa? Jak? Jak to na mnie podzia³a³o?

7 PADZIERNIKA
Wszelki, który s³ucha tych s³ów moich, a nie czyni ich,
przypodobany bêdzie mê¿owi g³upiemu, który zbudowa³
dom swój na piasku
Mat. 7:26
Nadzieje zbudowane na Pañskich obietnicach, którym nie towarzysz¹ uczynki, s¹ nadziejami zbudowanymi na piasku. Jest tylko
kwesti¹ czasu, kiedy nadejcie wielkiej próby oka¿e, ¿e takie nadzieje
s¹ niepo¿yteczne. Oka¿e siê, ¿e one zwiod³y posiadaj¹cych je, którzy
jednak sami czuj¹ siê byæ pewnymi udzia³u w Królestwie. Z drugiej
strony, ci, co buduj¹ w pos³uszeñstwie, wyznawaj¹ i czcz¹ Pana swoimi sercami i ustami a tak¿e swoimi uczynkami potwierdzaj¹ wiarê,
owocowaniem daj¹c wiadectwo swego istotnego zwi¹zku z Panem,
przejd¹ przez wszystkie ¿yciowe burze i nigdy nie bêd¹ poruszeni ani
zachwiani, poniewa¿ znajduj¹ siê na mocnym fundamencie.
***
Wypowiedzi Jezusa i nauki Biblii s¹ wyra¿eniami jednoznacznymi,
poniewa¿ Bóg da³ Pismo wiête przez Swego Syna podczas Jego przedludzkiej egzystencji i w czasie, gdy by³ na ziemi. S³uchaæ Jego wypowiedzi
znaczy rozumieæ je. Reaguj¹ na nie tylko cisi. Niew¹tpliwie, g³upim jest
ten, kto je rozumie, a nie poddaje siê pod ich wp³yw. Wszystkie jego wysi³ki, by czyniæ nadzwyczajne rzeczy w imieniu Pañskim zakoñcz¹ siê niepowodzeniem o tyle, o ile dotycz¹ rozwoju w podobieñstwie do Chrystusa,
a tym samym charakteru podobaj¹cego siê Bogu. Struktura wiary takiej
jednostki, jak dom zbudowany na piasku, bêdzie zniesiona przez deszcze,
wiatry, burze i powodzie czasu wielkiego ucisku, który obejmie j¹ oraz ca³y
wiat.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 10:8; Mat. 5:6; 7:24, 25, 27; 13:7, 14, 15, 19
23; Ezech. 33:3032; Rzym. 2:13; 10:1421; Jak. 1:19, 2225; £uk. 6:49;
11:28; 13:2427.
Pieni: 49, 22, 79, 296, 306, 311, 332.
Pytania: Jakim jestem s³uchaczem S³owa? Jak s³ucha³em S³owa Bo¿ego
w tym tygodniu? Jakie by³y powody, duch i wyniki?

8 PADZIERNIKA
Nie b³¹dcie ... Bo kto sieje cia³u swemu, z cia³a ¿¹æ
bêdzie ska¿enie; ale kto sieje duchowi, z ducha ¿¹æ
bêdzie ¿ywot wieczny
Gal. 6:7, 8
Siejemy cia³u zawsze wtedy, kiedy pozwalamy cielesnym, samolubnym, niesprawiedliwym i nies³usznym pragnieniom cia³a rz¹dziæ naszymi sercami i naszym ¿yciem. Ka¿de kolejne sianie u³atwia nastêpny posiew i coraz pewniejszym czyni koniec tej drogi,
którym jest mieræ  wtóra mieræ. Z drugiej strony, ka¿dy opór
wobec pragnieñ cia³a skierowanych ku samolubstwu itp., ka¿dy
wysi³ek nowego umys³u, nowej woli i duchowych sk³onnoci do tego,
co czyste, szlachetne, dobre i prawdziwe jest sianiem Duchowi, które wyda dodatkowe owoce Ducha, ³aski Ducha, i które, jeli jest wytrwa³e, ostatecznie doprowadzi nas do harmonii z ³askawymi obietnicami i zarz¹dzeniami Pana  do wiecznego ¿ycia w Królestwie.
***
Jak zwodzi siebie ten, kto sieje naturalne ziarno pewnego rodzaju,
a spodziewa siê zbioru plonu innego rodzaju, tak zwodzi siebie ten, kto
sieje symboliczne ziarno pewnego rodzaju, a spodziewa siê zbioru symbolicznego plonu innego rodzaju. Co sieje, to ¿nie. Dlatego, jeli kto otrzyma³ Ducha wiêtego, a sieje cia³u, to zwodzi siebie, je¿eli spodziewa siê
¿¹æ z Ducha. Bêdzie ¿¹³ swój cielesny posiew, cielesne ¿niwo zakoñczone
mierci¹. Pocieszaj¹c¹ jest dla nas sta³oæ prawa mówi¹cego, ¿e duchowe
sianie doprowadzi do duchowego ¿niwa. Jeli wiêc siejemy Duchowi 
wiernie studiujemy, rozpowszechniamy i praktykujemy duchowe rzeczy,
nie doznamy zawodu, poniewa¿ naszym ¿niwem bêdzie ¿ywot wieczny.
Równoleg³e cytaty: Ijob 4:8; Przyp. 11:18; 22:8; Oz. 8:7; 10:12; Rzym.
8:1, 6, 7, 1214; 6:6; 7:22, 23; 13:14; Gal. 5:16, 17; 2 Kor. 9:6; ¯yd. 6:10;
Jan 4:14; Jud. 1821; 1 Piotra 2:11; Efez. 4:2224.
Pieni: 192, 4, 47, 74, 78, 196, 198.
Pytania: Jakimi by³y posiewy w tym tygodniu? W czym okaza³ siê ich
wynik? Jak mo¿na je ulepszyæ?

9 PADZIERNIKA
Przecz¿ecie bojaliwi? o ma³owierni!

Mat. 8:26

Ka¿de dowiadczenie powinno byæ dla nas pomoc¹. Jeli
na pocz¹tku bylimy bojaliwi i wo³alimy g³ono o pomoc, to
otrzymywalimy j¹ niebawem, byæ mo¿e z nagan¹: O ma³owierny. Lecz udzielaj¹c jednej lekcji po drugiej, Mistrz spodziewa siê po nas  i my powinnimy siê spodziewaæ tak¿e 
wiêkszej wiary, wiêkszej ufnoci, wiêkszego pokoju, wiêkszej
radoci w Panu, wiêkszego zaufania w Jego obecnoæ z nami
i Jego troskê o nas a tak¿e w Jego moc wyzwolenia nas z r¹k
przeciwnika, z ka¿dej z³ej rzeczy i ostatecznego doprowadzenia nas do upragnionego, bezpiecznego portu  Królestwa.
***
Niekiedy burze, jakie napotyka chrzecijañski marynarz, gdy
¿egluje po morzu obecnych z³ych warunków, powoduj¹, ¿e okrêt
jego wiary jest bliski wywrócenia siê. Innym razem sprawiaj¹, ¿e
nape³nia siê wod¹ rozpaczy, nara¿aj¹c go na niebezpieczeñstwo utoniêcia, a prawie zawsze burze powoduj¹ gwa³towne miotanie nim
tam i z powrotem. Podczas takich burz nie zapominajmy, ¿e Pan,
który rozkazuje wiatrom i falom, jest blisko jako nasz Obroñca. To
uwolni nasze serca od obawy, ¿e okrêt naszej wiary utonie. Jak burza galilejska, tak nasze nawa³nice niepokojów poddadz¹ siê Jego
potê¿nemu: Umilknij a umierz siê! I ucisz¹ siê w doskona³y pokój. Wiedz¹c o tym, nie bójmy siê i niech nam nie zabraknie wiary,
poniewa¿ On jest z nami.
Równoleg³e cytaty: Ps. 31:23; 42:6, 7; 77:810; Izaj. 49:14, 15; Mat.
6:30; 14:2931; 17:17; Mar. 4:3840; 5:36; £uk. 8:2325; 17:5; Jan
14:1; Gal. 6:12; Filip. 4:6, 7; 2 Tym. 4:16; 1 Jana 5:4.
Pieni: 56, 57, 124, 93, 330, 333, 60.
Pytania: Czy objawia³em s³ab¹ wiarê? Co j¹ wywo³a³o? Jak j¹
przezwyciê¿y³em?

10 PADZIERNIKA
Gdy¿ecie zewlekli cz³owieka starego z uczynkami jego,
a obleklicie nowego tego, który siê odnawia w znajomoæ,
pod³ug obrazu tego, który go stworzy³
Kol. 3:9, 10
Tylko w naszych umys³ach, w naszych wolach stare rzeczy przeminê³y i wszystkie sta³y siê nowymi. W rzeczywistoci ta zmiana
nast¹pi wtedy, gdy to, co miertelne przyoblecze niemiertelnoæ a to,
co skazitelne zostanie wzbudzone w nieskazitelnoci  wzbudzone
w chwale, w mocy, jako istoty duchowe. Ale w miêdzyczasie, abymy mogli byæ uznani za godnych udzia³u w zmartwychwstaniu sprawiedliwych, wymaga siê od nas zademonstrowania gotowoci umys³u, naszych szczerych pragnieñ, stania siê zupe³nie tym, czym Pan
chcia³by, abymy byli. Tego w ¿aden sposób nie mo¿na lepiej okazaæ Panu i samemu sobie, jak przez utrzymanie dok³adnej kontroli
nad swoimi sercami i mylami, co tak¿e oka¿e siê dla nas pomocne.
***
Ludzie Bo¿y zewlekli cz³owieka starego w tym sensie, ¿e wyzbyli
siê ludzkiej woli w odniesieniu do siebie i wiata. Oblekli siê w nowego
cz³owieka w znaczeniu przyjêcia Boskiej woli za w³asn¹, nie tylko w sprawach ludzkich, lecz tak¿e duchowych. W ten sposób codziennie obraz Bo¿y
jest w nich odnawiany, gdy bywaj¹ przemieniani z chwa³y mniejszego podobieñstwa do chwa³y wiêkszego podobieñstwa, a¿ obraz, charakter, Boga bêdzie w nich udoskonalony. rodek, z pomoc¹ którego ta przemiana jest dokonywana, to S³owo Bo¿e przyjmowane ze zrozumieniem i wiernie praktykowane przez dobre i szlachetne serca poród ¿yciowych dowiadczeñ.
Równoleg³e cytaty: Efez. 2:10; 4:22, 24, 25; Rzym. 6:4, 6, 13, 14; 12:2;
Ezech. 36:26; 2 Kor. 3:18; 4:6; 5:17; Ps. 51:12; 1 Piotra 1:15, 16; Gal.
6:15; Tyt. 2:11, 12; 1 Moj¿. 1:27.
Pieni: 105, 78, 198, 114, 196, 74, 4.
Pytania: Jakimi by³y moje dowiadczenia w tym tygodniu w zwi¹zku ze
starym i nowym cz³owiekiem? Jak zosta³y przyjête? Jaki by³ wynik?

11 PADZIERNIKA
Oczyæcie siê wy, którzy nosicie naczynie Pañskie
Izaj. 52:11
Boski sposób postêpowania wydaje siê czyniæ wyrany podzia³ miêdzy s³ugami Boga, a s³ugami z³ego. Przywilej wiadczenia o Bogu, czyli przywilej bycia ambasadorem Prawdy, jest ³ask¹,
któr¹ Pan przeznaczy³ tylko dla w³asnego ludu. On nie chce, by z³o
lub upad³e demony b¹d li mê¿czyni i kobiety obwieszczali dobr¹ nowinê. Lud Pañski powinien zwracaæ na to piln¹ uwagê i odrzucaæ pos³ugi ka¿dego, kto nie daje dowodów jednoci serca z Panem. Lecz ... niezbo¿nemu rzek³ Bóg: Có¿ci do tego, ¿e ... bierzesz przymierze moje w usta twoje? Poniewa¿ masz w nienawici
karnoæ, i zarzuci³e s³owa moje za siê (Ps. 50:16, 17).
***
Naczynia u¿ywane przez typowych kap³anów w ich s³u¿bie
w przybytku i wi¹tyni przedstawiaj¹ biblijne doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy, które s¹ u¿ywane w po³¹czeniu z ustêpami Biblii do celów nauczania, zbijania,
oczyszczania a tak¿e do rozwoju charakteru. Nosiæ te naczynia znaczy us³ugiwaæ nimi. Od ludu Bo¿ego w jego pos³udze jest wymagane oczyszczanie siê od wszelkiej nieczystoci cia³a i ducha. Dlatego
lud Bo¿y codziennie powinien siê omywaæ wod¹ Prawdy zawart¹
w Biblii. To go oczyci do sprawowania s³u¿by i przysposobi w³aciwie do s³u¿enia S³owu Bo¿emu.
Równoleg³e cytaty: 4 Moj¿. 4:120; 18:17; Ezech. 1:711; 3:4; Mat.
10:516, 38, 39; 2 Kor. 7:1; 1 Tym. 1:1820; 3; 4; 5:21, 22; 2 Tym.
2:2126; 3:114; 4:15.
Pieni: 246, 1, 20, 78, 95, 130, 198.
Pytania: Czy dzie³o oczyszczania postêpowa³o w tym tygodniu? Jak?
Co w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

12 PADZIERNIKA
Przypatrzcie siê lilijom polnym, jako rosn¹
Mat. 6:28
Nasz Pan zwraca uwagê na to, ¿e takie proste rzeczy w naturze powinno siê badaæ, braæ pod rozwagê. Lekcje, jakich mo¿na siê nauczyæ w zwi¹zku ze wszystkimi sprawami ¿ycia, bêd¹
pomocne dla tych, którzy podchodz¹ do wspomnianych badañ
z w³aciwym nastawieniem, czyli z wiar¹ w Stwórcê i wiadomoci¹, ¿e On jest ucielenieniem i reprezentacj¹ najwy¿szych
i najszlachetniejszych zalet, jakie umys³ ludzki mo¿e sobie wyobraziæ, ¿e jest doskona³y w Sprawiedliwoci, M¹droci, Mocy
i Mi³oci. Serce, które w taki sposób rozwa¿a, wzrasta w ³asce,
w wiedzy i w mi³oci. Serce, które zaniedbuje brania pod rozwagê ma³ych rzeczy, zaniedbuje siê w zdolnoci oceniania rzeczy wiêkszych, a tym samym powstrzymuje siê od w³aciwego
rozwa¿ania o Bogu, w³aciwego oceniania Jego planu, a zatem
od w³aciwego oceniania Jego charakteru.
***
Lekcja, jak¹ Pan tutaj daje, nie wskazuje, ¿e mamy byæ bierni i opieszali, ale ¿e mamy byæ wolni od zmartwieñ wtedy, gdy z Nim wspó³dzia³amy we wzrocie ³aski i wiedzy, poniewa¿ lilie polne pracuj¹, ale
czyni¹ to bez zmartwienia czy niepokoju. One wch³aniaj¹ soki, które
sobie przyswajaj¹. Czyni¹c to wolne s¹ od trosk, a wzrastaj¹c w piêknoci ucz¹ nas, ¿e mamy wiernie przyswajaæ Prawdê i jej Ducha, bez trosk
i niepokoju. Takie postêpowanie umo¿liwi nam wzrost w piêknie duchowym, w piêknie przewy¿szaj¹cym piêkno lilii polnych. Jest to doskona³oæ, której serdecznie nale¿a³oby sobie ¿yczyæ!
Równoleg³e cytaty: Przyp. 16:3; Jer. 17:7, 8; Mat. 6:2527, 2934; Ps.
55:23; £uk. 12:23; Filip. 4:6; 1 Piotra 5:7; Ijob 39:3; Ps. 104:10, 11.
Pieni: 313, 56, 63, 87, 99, 330, 333.
Pytania: Czy w tym tygodniu martwi³em, siê, czy ufa³em? Dlaczego?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

13 PADZIERNIKA
Ja tobie uka¿ê wiarê mojê z uczynków moich
Jak. 2:18
Chocia¿ ludzie Bo¿y w obecnym wieku nie maj¹ byæ s¹dzeni wed³ug ich uczynków, ale wed³ug ich wiary, to jednak
uczynki s¹ wymagane. Przez swoje uczynki demonstrujemy
wiarê, a niedoskona³e uczynki, dziêki Bogu, mog¹ dowieæ Jemu
lojalnoci naszych intencji, naszej woli. Jeli uczynki demonstruj¹ Panu szczeroæ naszej wiary, to taka wiara nadaje siê do
przyjêcia przez Niego, a my bêdziemy uwa¿ani za doskona³ych
i zostaniemy nagrodzeni udzia³em w Królestwie oraz we wszystkich wielkich i cennych rzeczach, które Pan przygotowa³ dla
tych, którzy Go mi³uj¹  nie tylko s³owem, ale tak¿e uczynkami  dla tych, którzy usi³uj¹ ¿yciem pokazaæ, zademonstrowaæ, swoj¹ mi³oæ.
***
Wiara nie sk³ada siê jedynie z wierzenia w zrozumia³e propozycje, chocia¿ ona wymaga takiego wierzenia jako podstawy. Wiara
musi byæ zupe³nie przekonana o rzeczy, w któr¹ wierzy, uczyniæ j¹
swoj¹ w³asnoci¹ i dzia³aæ zgodnie z ni¹. Taka wiara jest ¿yw¹ moc¹
pobudzaj¹c¹ myli, motywy, s³owa i czyny. Dlatego prawdziwa wiara sama siê uwidoczni w uczynkach, a jeli tych ostatnich nie ma, to
w obecnoæ prawdziwej wiary mo¿na w¹tpiæ. Okazujemy wiêc, przez
odpowiednie uczynki, ¿e posiadamy wiarê owiecaj¹c¹, usprawiedliwiaj¹c¹, powiêcaj¹c¹ i wyzwalaj¹c¹, gdy¿ jedynie w Jezusie
Chrystusie wiara dzia³aj¹ca przez mi³oæ ma znaczenie.
Równoleg³e cytaty: Mat. 5:16; 7:1618, 20; Jan 13:38; 15:5, 8; Gal. 5:6;
Jak. 1:27; 2:17, 1926; 3:13; 1 Moj¿. 22:9, 12; 15:6; Rzym. 4:3; Gal. 3:6;
6:9, 10; Filip. 2:12, 13; Tyt. 3:14; ¯yd. 11; 1 Jana 2:6; Obj. 2:19.
Pieni: 196, 198, 34, 4, 114, 125, 78.
Pytania: Czy w tym tygodniu przez uczynki okaza³em prawdziwoæ
mojej wiary? Jak? Jaki by³ ich skutek?

14 PADZIERNIKA
Czyniæ sprawiedliwoæ i s¹d, bardziej siê Panu podoba,
ni¿eli ofiara
Przyp. 21:3
Mamy wzrastaæ w mi³oci, mi³oæ jest najwa¿niejsza. Zanim
jednak osi¹gniemy znaczny rozwój w doskonaleniu mi³oci, musimy staæ siê sprawiedliwymi, uczciwymi, prawymi. Ta sprawa jest
w³aciwie przedstawiona w zacytowanych Przypowieciach, gdy¿
cz³owiek musi byæ sprawiedliwym, zanim bêdzie szczodrobliwym.
Wypada wiêc, by lud Bo¿y stale bada³ przedmiot sprawiedliwoci
i codziennie j¹ realizowa³ zgodnie z naukami wystêpuj¹cymi w S³owie Bo¿ym. Jednostki, które to czyni¹, w miarê jak osi¹gaj¹ tê w³aciw¹ podstawê charakteru, przed rozpoczêciem budowy mi³oci,
przekonaj¹ siê, ¿e postêpuj¹ w³aciwie. Ca³a mi³oæ oparta na niesprawiedliwoci i z³ych pojêciach o sprawiedliwoci jest z³udna i nie
jest mi³oci¹, której Bóg wymaga jako próby uczniostwa.
***
Przez sprawiedliwoæ rozumiana jest tutaj prawoæ, a przez s¹d prawdziwe nauczanie. Ofiara zazwyczaj oznacza dobre uczynki mi³oci, ale w tym
wypadku ofiara oznacza dobre uczynki wiadczone wbrew sprawiedliwoci
i prawdzie. Ten tekst nie mówi, ¿e Bóg nie pragnie ofiar, ani o tym, ¿e dobre
uczynki mi³oci, gdy s¹ wiadczone w harmonii ze sprawiedliwoci¹ i prawd¹,
nie podobaj¹ siê Bogu bardziej ani¿eli sprawiedliwoæ i prawda bez dobrych
uczynków mi³osierdzia. Wyra¿aj¹ raczej myl, ¿e Pan woli, abymy wiadczyli uczynki sprawiedliwoci i prawdy bez pos³ugi ofiarniczej, ani¿eli spe³niali
pos³ugê ofiarnicz¹ przeciwn¹ sprawiedliwoci i prawdzie.
Równoleg³e cytaty: 1 Sam. 15:22; Ps. 1:3; 15; 24:35; 106:3; 112:48;
Przyp. 2:520; Izaj. 32:1618; Oz. 6:6; Mich. 6:68; Mat. 5:20; Jan 14:21
24; 15:4, 5, 8; Rzym. 6:1922; 14:1719; 1 Kor. 13:17.
Pieni: 125, 296, 79, 99, 54, 187, 190.
Pytania: Czy w tym tygodniu stosowa³em w praktyce prawdê i sprawiedliwoæ, czy sk³ada³em ofiarê z pogwa³ceniem prawdy i sprawiedliwoci? Jakie
by³y okolicznoci i wyniki?

15 PADZIERNIKA
Miejcie wiarê w Boga
Mar. 11:22
Nasze codzienne dowiadczenia, odk¹d stalimy siê naladowcami Pana, s¹ kierowane i strze¿one przez niewidzialn¹ si³ê, w tym
celu, abymy jako uczniowie w szkole Chrystusa mogli coraz bardziej byæ przez Niego nauczani i rozwijaæ ³aski Ducha, a szczególnie wiarê. Prawdopodobnie teraz nie jestemy w stanie oceniæ tego,
jak wa¿n¹ jest wiara. Wydaje siê byæ jedyn¹ rzecz¹, której Pan obecnie szczególnie poszukuje w tych, którzy s¹ powo³ywani do stania
siê naladowcami. Tak wiêc odpowiednio do naszej wiary bêdziemy mogli radowaæ siê nawet w utrapieniach. Nie mo¿emy cieszyæ
siê z cierpieñ, lecz mo¿emy cieszyæ siê na myl, jak¹ wiara do nich
przywi¹zuje, a mianowicie, ¿e ten króciuchny i lekki ucisk nasz
nader zacnej chwa³y wieczn¹ wagê nam sprawuje.
***
Wiara jest umys³owym ocenieniem jakiej osoby lub rzeczy i poleganiem serca na niej. Wiara chrzecijañska jest umys³owym ocenieniem
Boga i Chrystusa i poleganiem na Nich. Przejawia siê ona wobec Boga
i Chrystusa wed³ug pewnych wskazówek przedstawionych w Pimie wiêtym, w odniesieniu do Ich osób, charakterów, s³ów i czynów. Bóg i Chrystus okazali, ¿e pod tymi wzglêdami na Nich mo¿na zupe³nie polegaæ
i dlatego s¹ godni naszego zaufania. Nasze dowiadczenia w niezliczonych wypadkach dowiod³y, ¿e to jest prawd¹. I z tego powodu Jezus mo¿e,
bez najmniejszej ujmy dla Siebie a szkody dla nas, nawo³ywaæ nas do
ufania Ojcu i Jemu.
Równoleg³e cytaty: Joz. 1:9; 2 Kron. 15:7; 20:20; 32:7, 8; Neh. 4:14;
Ijob 35:14; Ps. 4:6; 27:14; 31:20, 25; 37:3, 5, 7, 39, 40; 55:23; 115:9,
11; Przyp. 3:5, 6; Mat. 17:20.
Pieni: 56, 93, 87, 176, 12, 104, 106.
Pytania: Czy w tym tygodniu przejawia³em wiarê? Jak? Z jakimi
wynikami?

16 PADZIERNIKA
Obraca burzê w ciszê

Ps. 107:29

Dzisiaj, poród szalej¹cych ¿ywio³ów ludzkich namiêtnoci,
opozycji itp., reprezentujemy sprawê Bo¿¹, a nasze serca niekiedy mog³yby byæ przera¿one, gdyby nie wiara zdolna widzieæ Pana
razem z nami w ³odzi i dostrzegaæ Jego potê¿n¹ moc, która w czasie przez Niego przewidzianym i Jego sposobami opowie wiatu
pokój. Jednak¿e nie zdziwmy siê, gdy nast¹pi jaka mroczna godzina, gdy wichry burzy bêd¹ tak gwa³towne, ¿e wielu bêdzie
wo³aæ o ratunek, boj¹c siê i dr¿¹c. Dlatego wykorzystujmy obecne cenne dowiadczenia, aby wtedy nasza wiara nas nie zawiod³a, abymy w najciemniejszej godzinie mogli piewaæ i radowaæ
siê w Tym, który nas umi³owa³ i kupi³ Swoj¹ w³asn¹ drogocenn¹
krwi¹, a tak¿e piewaæ pieñ Moj¿esza i Baranka.
***
Rozwijaj¹c tê przenoniê mo¿na stwierdziæ, ¿e w ludzkich dowiadczeniach ¿yciowych by³o wiele burz. By³y wród nich dowiadczenia rodzaju ludzkiego ze z³em oraz cierpienia Staro¿ytnych i M³odocianych Godnych, Izraela, Maluczkiego Stadka i Wielkiej Kompanii. Po tych wszystkich burzach Pan uczyni³ lub uczyni ciszê. Burza w tym tekcie szczególnie stosuje siê do bezprzyk³adnych cierpieñ w czasie ucisku. Okrêty ludzkich organizacji ulegn¹ w tej burzy zupe³nemu rozbiciu, a liczni marynarze, oficerowie i pasa¿erowie zostan¹ pogr¹¿eni w falach anarchii. Póniej, po burzy, wszyscy
bêd¹ siê cieszyæ z ciszy, jaka nast¹pi w porcie Tysi¹clecia.
Równoleg³e cytaty: 3 Moj¿. 26:6; 1 Król. 19:11, 12; Ijob 5:19; Ps. 34:15;
107:2128; Dan. 12:1, 2; Oz. 2:18; Nah. 1:12; Sof. 3:8, 9; £uk. 2:14;
Izaj. 26:3; Jan 14:27; 16:33; 1 Kor. 10:13; ¯yd. 12:11; 1 Piotra 5:10.
Pieni: 270, 271, 244, 233, 43, 305, 179.
Pytania: W jaki sposób Bóg udzieli³ mi pokoju? Jak siê w nim zachowa³em? Co z tego wynik³o?

17 PADZIERNIKA
Pierzem swem okryje ciê, a pod skrzyd³ami jego
bezpiecznym bêdziesz
Ps. 91:4
Jehowa tak blisko Swego serca gromadzi Swoje lojalne
i wierne dzieci, ¿e one, odczuwaj¹c ciep³o Jego mi³oci, reaguj¹ na ni¹ nastêpuj¹c¹ wypowiedzi¹ swoich serc: Bêdê mieszka³ w przybytku twoim (pod Twoj¹ ochron¹) na wieki, schraniaj¹c siê pod zas³onê skrzyde³ twoich. Albowieme ty by³
ucieczk¹ moj¹, i baszt¹ mocn¹ przed twarz¹ nieprzyjaciela. Albowieme ty, Bo¿e! wys³ucha³ ¿¹doci moje (moje powiêcenie) ty da³ dziedzictwo tym, którzy siê boj¹ imienia twego
(Ps. 61:5, 4, 6). Ale ja bêdê piewa³ o mocy twojej; zaraz z poranku wys³awiaæ bêdê mi³osierdzie twoje; bo ty by³ twierdz¹
moj¹, i ucieczk¹ w dzieñ ucisku mego (Ps. 59:17).
***
Te s³owa s¹ skierowane do wiêtych okresu Laodycei. Wystêpuje tu podwójny obraz pokazuj¹cy ich bezpieczeñstwo: kury okrywaj¹cej kurczêta swoimi piórami przed niebezpieczeñstwem i or³a
ochraniaj¹cego skrzyd³ami swoje m³ode. Pióra kurze przedstawiaj¹
opatrznoci Pañskie, chroni¹ce nas przed pewnymi dowiadczeniami i poród innych dowiadczeñ. Dwa skrzyd³a or³a przedstawiaj¹
Stary i Nowy Testament, których g³ównymi tematami s¹ odpowiednio: restytucja  pieñ Moj¿esza i wyborcze zbawienie  pieñ
Baranka. Te prawdy stanowi¹ nasz¹ ochronê. A zatem bezpieczeñstwo wiêtych jest zapewnione przez S³owo i opatrznoci Pañskie.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 15:1; Ps. 112:7; 121:6; 124:2, 3, 7; 141:9;
146:5, 6; 4 Moj¿. 23:19; 5 Moj¿. 32:1012; Izaj. 43:2; Mat. 23:37;
2 Tym. 4:18; Przyp. 3:21, 23, 24.
Pieni: 120, 12, 56, 63, 93, 126, 137.
Pytania: Czy opatrznoæ i S³owo by³y moj¹ ochron¹ w tym tygodniu? Jak? Z jakimi wynikami?

18 PADZIERNIKA
Kto niedba³y w sprawach swoich, bratem jest utratnika
Przyp. 18:9
Nie mo¿emy patrzeæ na marnotrawstwo jakiegokolwiek powiêconego dziecka Pañskiego bez odczucia, ¿e, mimo wielkiego postêpu w rozumieniu myli Pañskich pod wieloma wzglêdami, ono nadal w tym zakresie wykazuje szczególne braki. Ocenienie daru i szacunek dla Dawcy zawiera w sobie pojêcie troski
i szafarstwa w odniesieniu do tych wszystkich darów, które otrzymujemy od naszego Niebieskiego Ojca  tak w rzeczach doczesnych jak i rzeczach duchowych. Stosownie do przypowieci
naszego Pana, On mierzy nasz¹ mi³oæ i gorliwoæ w zale¿noci
od stopnia u¿ywania lub nadu¿ywania talentów, sposobnoci
i b³ogos³awieñstw doczesnych i duchowych udzielanych nam
obecnie.
***
Duch cz³owieka niedba³ego jest duchem marnotrawstwa. Cz³owiek
niedba³y marnuje swój czas, który jest cenny i bezpowrotnie stracony.
Marnuje swoje talenty, które móg³by udoskonaliæ. Traci sposobnoci s³u¿by, które otrzymuj¹ inni. Marnuje energiê, która rdzewieje w bezczynnoci. Traci dobre imiê, którego nigdy nie odzyska. Traci przyjació³, którzy
go opuszczaj¹. Traci swój dobytek, który jest mu zabierany. Niszczy swój
charakter, który go poni¿a. Traci swoje ¿ycie, które jest mu zabrane. Traci wiecznoæ, która jest dla niego stracona. Dlatego, niechaj niedbalstwo
bêdzie dalekie od nas jako wiêtych Pañskich.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 6:611; 10:4, 5, 26; 12:11, 24, 27; 13:4; 15:19;
19:15, 24; 20:4, 13; 21:5, 25; 22:29; 23:21; 24:3034; 26:1316; 27:23
27; 30:2528; 31:1327; Kazn. 10:18; Izaj. 56:10; Mat. 25:26, 27; Rzym.
12:11; Efez. 4:28; 1 Tes. 4:11, 12; 2 Tes. 3:1012; ¯yd. 6:12; 1 Tym. 5:8.
Pieni: 20, 25, 32, 78, 201, 224, 225.
Pytania: Co ten tekst oznacza³ dla mnie w tym tygodniu? Jak reagowa³em na myli w nim zawarte? Jakie by³y wyniki?

19 PADZIERNIKA
Darmocie wziêli, darmo dawajcie
Mat. 10:8
B¹dmy gotowi udzielaæ wszystkim, którzy s¹ g³odni i spragnieni tych b³ogos³awieñstw, które nas tak bardzo odwie¿y³y i wzmocni³y. Jeli oni tego pokarmu nie otrzymaj¹, os³abn¹ na drodze ¿ycia,
rozgl¹daj¹c siê za innym. Posiadamy ten w³anie pokarm, którego
potrzebuj¹ wszyscy domownicy wiary. Bez niego nie mogliby utrzymaæ swego stanowiska, nie mogliby d¹¿yæ naprzód i z pewnoci¹
zniechêciliby siê. Nie powinnimy samolubnie gromadziæ wiedzy
Prawdy i rodków finansowych, dziêki którym moglibymy posy³aæ
chleb ¿ywota drugim ani samolubnie z nich korzystaæ. Dobra te maj¹
byæ powiêcone Panu, a Pan z tego powiêcenia udzieli b³ogos³awieñstw drugim i pomno¿y b³ogos³awieñstwa dla naszych umys³ów
i serc.
***
Przegl¹d udzielonych nam przez Boga darów objawia, jak hojnie, to
znaczy, jak szczodrze i ³askawie, udzieli³ nam On b³ogos³awieñstw stworzenia, opatrznoci, odkupienia, pouczenia, usprawiedliwienia, uwiêcenia
i wyzwolenia. Te b³ogos³awieñstwa zawieraj¹ wszystko, co potrzebujemy
do ¿ycia i pobo¿noci. Istotnie, darmo otrzymalimy. Dlatego w tym samym duchu udzielajmy z naszej wiedzy, uczuæ, czasu, mocy, rodków, zdrowia, ¿ycia, pos³ugi, odpoczynku, wp³ywu, opinii, bezpieczeñstwa, ca³¹ ma³¹
ludzk¹ w³asnoæ oddajmy drogiemu Ojcu Niebieskiemu, Dawcy ka¿dego
dobrego daru, ka¿dego doskona³ego daru! ¯aden z darów przez nas ofiarowanych nie bêdzie zbyt wielki i zbyt dobry, by by³ godny tego Jedynego,
który nam da³ wszystko.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 8:1820;Ps. 34:11; 68:19, 36; 84:12; Kazn. 2:26;
Izaj. 42:5; Ezech. 11:19; Dan. 2:2123; Mat. 11:28; 25:1430; Jan 6:27;
16:23, 24; 17:22; Rzym. 5:1619; 8:32; 12:68;1 Kor. 13:13; 1 Piotra 4:10.
Pieni: 70, 326, 11, 1, 68, 286, 28.
Pytania: Jak odwzajemni³em siê za Boskie dary? Dlaczego? Co mi w tym
pomaga³o, a co przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

20 PADZIERNIKA
B¹dcie¿ tedy roztropnymi jako wê¿e, a szczerymi
jako go³êbice
Mat. 10:16
O, gdyby wszystkie drogie dzieci Pañskie mog³y zrozumieæ
wartoæ m¹droci, maj¹cej zwi¹zek z ich wysi³kami s³u¿enia Prawdzie! Nasz Pan nie tylko naucza³, abymy byli m¹drymi jako wê¿e
i nieszkodliwymi jako go³êbice, ale popar³ tê lekcjê Swoim w³asnym
postêpowaniem, a przy innej okazji powiedzia³ do Aposto³ów: Mamci wam jeszcze wiele mówiæ, ale teraz znieæ nie mo¿ecie. Powinnimy tak¿e wiedzieæ, ¿e jest czas odpowiedni i nieodpowiedni do
wypowiadania pewnych prawd oraz, ¿e istniej¹ m¹dre i niem¹dre
sposoby ich przedstawiania. Nie wystarcza, ¿e nie mówimy nieprawdy, nie wystarcza, ¿e mówimy prawdê. Powinnimy bowiem mówiæ
prawdê w mi³oci, a mi³oæ pos³uguje siê m¹droci¹, aby mog³a przynieæ wiêcej dobra.
***
Posiadaæ m¹droæ wê¿a i nieszkodliwoæ go³êbicy znaczy posiadaæ
po³¹czenie taktu ze szczeroci¹. To po³¹czenie jest potrzebne zwiastunowi
Królestwa przychodz¹cemu z dobroczynnym poselstwem i w kontaktach
z ludmi, którzy zazwyczaj le rozumiej¹ g³osz¹cych, czasami wypaczaj¹
ich nauki, a niekiedy przeladuj¹ ich samych. Te zalety powinny byæ zrównowa¿one i po³¹czone. Nasz takt nie powinien byæ ob³udny, a nasza szczeroæ bez taktu. Wy¿sze pierwszorzêdne ³aski, najbardziej ze wszystkich ³ask,
przyczyniaj¹ siê do tego szczêliwego zrównowa¿enia. Jego wynikiem jest
zgromadzenie i pouczenie Kocio³a, wiadczenie wiatu i wspó³praca
w niszczeniu imperium szatana przy jak najmniejszej opozycji.
Równoleg³e cytaty: £uk. 10:3; Rzym. 16:19; Efez. 5:15; 1 Kor. 14:20; Filip. 2:15; 1 Kor. 9:1923; 2 Kor. 12:6; Sêdz. 8:13; 1 Król. 3:2428; Dz.Ap.
23:610.
Pieni: 44, 95, 125, 136, 145, 164, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu ³¹czy³em takt z szczeroci¹? Jak? Dlaczego?
Z jakimi wynikami?

21 PADZIERNIKA
Ojcze nasz, który jest w niebiesiech! wiêæ siê imiê twoje
£uk. 11:2
S³owa te wyra¿aj¹ uwielbienie, ocenienie Boskiej dobroci
i wielkoci oraz odpowiedni¹ czeæ dla Boga. Niech pierwsza nasza myl, kieruj¹ca proby do Pana, nie bêdzie samolubna, odnosz¹ca siê do nas samych ani odnosz¹ca siê do spraw drogich nam
osób, ale na pierwszym miejscu we wszystkich naszych mylach,
zamierzeniach i rachubach powinien byæ Bóg. Nie powinnimy
modliæ siê o to, co nie by³oby zgodne z chwa³¹ imienia naszego
Ojca Niebieskiego. Nie powinnimy prosiæ dla siebie lub naszych
bliskich o to, czego On by w pe³ni nie pochwali³ i nie zachêci³ nas
do proszenia o to. Byæ mo¿e, ¿e ¿adna zaleta serca nie znajduje siê
w wiêkszym niebezpieczeñstwie wymazania jej z ¿ycia wyznaniowych chrzecijan ni¿ czeæ dla Boga.
***
Bóg dla Swoich dzieci czyni wszystko i wiêcej, ani¿eli dobry
ziemski ojciec czyni dla swoich. On sp³adza je, mi³uje, ma z nimi spo³ecznoæ, zaopatruje, æwiczy, przygotowuje, kszta³ci i daje im dziedzictwo. Jako nasz Ojciec Niebieski czyni to wszystko w najwy¿szym
stopniu. Najw³aciwszym wiêc jest wiêcenie Jego imienia. Czynimy
to oddaj¹c Mu najwy¿sz¹ czeæ i przywi¹zanie naszych serc, umys³ów,
dusz i si³. W ostatecznej analizie takie postêpowanie oznacza krystalizacjê podobieñstwa Chrystusowego w nas i przystosowanie nas do
Królestwa. Nie pragniemy oddawaæ Mu mniejszej czci.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 63:17; Mat. 5:44, 45; 6:4; 8:13; Rzym. 8:15;
1 Kor. 8:6; 2 Kor. 1:3; 6:18; Gal. 4:47; Efez. 1:3, 17; 3:14; 5:20;
Kol. 1:3, 12; Jak. 1:17; 1 Jana 3:1; Obj. 3:5; 14:1.
Pieni: 11, 45, 46, 83, 89, 193, 176.
Pytania: Czy w tym tygodniu wys³awia³em Boskie imiê? Jak?
W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

22 PADZIERNIKA
Mo¿ecie¿ piæ kielich, który ja bêdê pi³?
Mat. 20:22
Odwaga Pana na w¹skiej drodze nape³nia nas podziwem. Jak
silnym by³ Jego charakter! On nie myla³ o odwrocie, ale ca³kowicie
siê odda³ wype³nianiu woli Swego Ojca, ofiarowaniu Samego Siebie
w interesie innych. Aposto³owie mieli przed sob¹ szlachetny wzór 
wielkoci w pokorze i zwyciêstwa poprzez pos³ugê. By³oby dobrze,
gdybymy dok³adnie zapamiêtali, ¿e je¿eli nie uczestniczymy w Jego
kielichu, nie bêdziemy te¿ uczestniczyæ w Jego Królestwie chwa³y.
Traktujemy wiêc wszystkie inne sprawy jako stratê i miecie, aby tylko otrzymaæ to konieczne dowiadczenie. A jeli ono nadejdzie niech
nam nie bêdzie rzecz¹ dziwn¹ ten ogieñ, który na nas przychodzi ku
dowiadczeniu naszemu, jakoby co obcego na nas przychodzi³o. Przeciwnie, zostalimy powo³ani w tym celu, aby teraz cierpieæ z Panem,
a w przysz³oci byæ z Nim w Królestwie.
***
Kielich przedstawia dowiadczenia radoci i smutku. Chocia¿, ogólnie mówi¹c, kielich naszego Pana sk³ada³ siê z Jego dowiadczeñ od Jordanu do Kalwarii, a w ostatecznym znaczeniu, kielich przedstawia wstyd i hañbê, które spad³y na Niego jako wyklêtego i wyjêtego spod prawa, gdy umiera³ skazany na mieræ za blunierstwo i bunt. Je¿eli nale¿ymy do Niego, to
mamy przywilej przechodziæ podobne dowiadczenia. O w³asnych si³ach
nie bylibymy w stanie ich znieæ, lecz przez wierne korzystanie z Ducha,
S³owa i Opatrznoci, Bóg udzieli nam potrzebnej wiary, nadziei, mi³oci
i pos³uszeñstwa, które wyrobi¹ w nas gotowoæ i zdolnoæ do picia Pañskiego kielicha razem z Panem.
Równoleg³e cytaty: Jan 4:6; 11:33, 34; 12:27; Dz.Ap. 3:18; 17:3; 2 Kor.
1:5; Filip. 2:7, 8; ¯yd. 4:15; 5:7; 12:2, 3; Rzym. 6:111; 8:10, 17; 1 Kor.
15:2934; 2 Kor. 4:810; Filip. 3:10; Kol. 1:24; 2 Tym. 2:1012; ¯yd.
13:1013; 1 Piotra 2:2123; 4:1214.
Pieni: 322, 5, 350, 134, 279, 299, 326.
Pytania: Czy w tym tygodniu pi³em z Pañskiego kielicha? Jak? Dlaczego?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

23 PADZIERNIKA
A ktobykolwiek miêdzy wami chcia³ byæ pierwszym, niech
bêdzie s³ug¹ waszym
Mat. 20:27
Wród pogan w³adcy s¹ panami, którzy nie s³u¿¹, lecz bywaj¹ obs³ugiwani. Ale wród naladowców Jezusa sprawa s³u¿enia jest odwrócona, poniewa¿ ten, kto najwiêcej s³u¿y powinien
byæ najwy¿ej oceniony. Co za piêkno wystêpuje w Boskim porz¹dku rzeczy! Wszyscy prawi ludzie mog¹ ca³kowicie podzielaæ
zasady tutaj przedstawione! Jak bardzo racjonalne i jak przeciwne s¹ one duchowi tego wiata. Istotnie, naladowcy Pañscy
w swej gorliwoci wiadczenia dobrych uczynków s¹ szczególnym ludem, s³u¿¹ bowiem jeden drugiemu i czyni¹ dobrze wszystkim ludziom, gdy maj¹ sposobnoæ.
***
Idea³em wielkoci wiatowej jest niezwyk³y talent, bogactwo, moc,
w³adza, wiedza, reputacja lub jakie osi¹gniêcie. Idea³em wielkoci Pañskiej jest s³u¿ba z mi³oci bezinteresownej. Zatem w Jego oczach jestemy
wielkimi w proporcji do pos³ug spe³nianych z mi³oci bezinteresownej w harmonii z m¹droci¹, moc¹ i sprawiedliwoci¹ podczas k³adzenia swego ¿ycia w interesie Jego planu, szczególnie w gromadzeniu i nauczaniu wybranych. Do takiej wielkoci mo¿emy d¹¿yæ, lecz nie z myl¹ przecigniêcia
pozosta³ych, którym mamy dawaæ pierwszeñstwo w powa¿aniu. Mamy byæ
u¿yteczni dla drugich, wykorzystuj¹c ka¿d¹ odpowiedni¹ sposobnoæ. Jezus by³ takim, dlatego jest On najwiêkszym ze wszystkich.
Równoleg³e cytaty: Przyp. 15:33; Mat. 18:16; 20:2026, 28; Mar. 10:42
45; Mat. 23:11; Dz.Ap. 20:35; Rzym. 12:10, 16; 15:13; 1 Piotra 5:3, 5;
Izaj. 14:1215; Gal. 6:2, 10; Filip. 2:59; £uk. 22:27; Jan 13:14.
Pieni: 95, 299, 114, 198, 47, 229, 146.
Pytania: Czy w tym tygodniu usi³owa³em s³u¿yæ drugim? Czy stara³em
siê uczyniæ co w tym celu, by byæ widzianym, czy raczej u¿ytecznym?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jaki by³ wynik?

24 PADZIERNIKA
Gdy go tedy wiedli, uchwyciwszy Szymona ... w³o¿yli nañ
krzy¿, aby go niós³ za Jezusem
£uk. 23:26
Czêsto zastanawialimy siê, gdzie byli Piotr, Jan i Jakub, ¿e
nie widzieli ciê¿aru swego Mistrza i nie popieszyli z zaofiarowaniem Jemu pomocy? Jeli jestemy sk³onni zazdrociæ Szymonowi przywileju udzielenia Mistrzowi pomocy w niesieniu krzy¿a,
pomylmy, ¿e liczni Pañscy bracia codziennie nosz¹ symboliczne
krzy¿e i ¿e udzielanie im pomocy jest naszym przywilejem, a tak¿e, i¿ Pan zgodzi³ siê uznawaæ ka¿d¹ pos³ugê wiadczon¹ Jego
wiernym naladowcom za wiadczon¹ Jego w³asnej osobie. Tak
jak drewniany krzy¿ nie by³ najwiêkszym ciê¿arem dla naszego
Pana, tak te¿ Jego naladowcy maj¹ krzy¿e, których wiat nie widzi, ale które bracia powinni rozumieæ. Jedni drugich brzemiona
nocie, a tak wype³niajcie zakon Chrystusowy.
***
Z powodu os³abienia krzy¿ wyczerpa³ si³y Jezusa do granic wytrzyma³oci, a wówczas Bóg przygotowa³ potrzebn¹ pomoc, chocia¿ Szymon
by³ niechêtnym pomocnikiem. Powy¿szy tekst daje do zrozumienia, ¿e Jezus niós³ krzy¿ z tej strony, gdzie belki siê ³¹cz¹, st¹d niós³ jego ciê¿sz¹
czêæ. Niew¹tpliwie Jezus niós³ ciê¿szy krzy¿ od naszych. A kiedy niesiemy swoje krzy¿e, stwierdzamy, ¿e Jezus niesie ich ciê¿sz¹ czêæ. On ma
wzgl¹d na nasze ulepienie, zna nasz¹ s³aboæ, dlatego idzie przed nami,
nios¹c ciê¿sz¹ czêæ naszego brzemienia. I tak przez Swoj¹ ³askê, umo¿liwia nam wytrwanie do koñca, pomimo wszelkich przeszkód.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 49:24, 25; 50:20; 1 Sam. 2:69; Ezdr. 6:22;
Neh. 6:16; Est. 7:10; Ps. 17:13; 76:11; Przyp. 16:7; 21:1.
Pieni: 121, 63, 99, 124, 129, 149, 252.
Pytania: Czy ten tydzieñ przyniós³ mi opatrznociow¹ pomoc? Jakie to
by³y opatrznoci? Jakie by³y wyniki?

25 PADZIERNIKA
Zmacniajcie¿ siê, a tak czyñcie, a Pan bêdzie z dobrym
2 Kron. 19:11
Ktokolwiek ma do wykonania jaki niemi³y obowi¹zek niech
siê nie boi, lecz wykonuj¹c go w sposób uprzejmy, sprawiedliwie i z
mi³oci¹, niech siê boi nie cz³owieka, ale raczej Pana, usi³uj¹c podobaæ siê Jemu. Niech wiat prowadzi swoj¹ walkê, Bóg i tak j¹
nadzoruje, a ostateczny wynik bêdzie chwalebny. My, którzy jestemy obywatelami nowego pañstwa, nowego Królestwa, nie nale¿¹cego do tego wiata, którzy nie u¿ywamy broni cielesnej, lecz miecza Ducha, walczmy w dobrym boju wiary, uchwyæmy siê chwalebnych rzeczy wystawionych przed nami i nie tylko trwajmy sami, lecz
tak¿e pomagajmy trwaæ tym wszystkim, którzy maj¹ tego samego
Ducha i s¹ cz³onkami tej samej duchowej armii, skompletowani
w Tym, który jest G³ow¹, Wodzem naszego zbawienia.
***
Wzmacnianie siê, czyli odwa¿ne postêpowanie, nie oznacza niedoceniania trudnoci, zadañ czy wrogów lub przeceniania naszych mo¿liwoci i osi¹gniêæ. Ono oznacza, ¿e powa¿nie oceniamy wszystko, co jest
zwi¹zane z nasz¹ chrzecijañsk¹ walk¹ i dlatego wiemy, ¿e wiêksi s¹ ci,
którzy s¹ za nami, ni¿ ci, którzy s¹ przeciwko nam. To pozwoli nam odwa¿nie przeciwstawiæ siê wszelkim niebezpieczeñstwom, z sercami pe³nymi nadziei zwyciêstwa. Jeli do naszej odwagi dodamy dobroæ serca,
to Ten, kto sprawia, ¿e wszystkie rzeczy pomagaj¹ w dobrem tym, którzy
mi³uj¹ Boga, oka¿e nam mi³osierdzie dla naszych ludzkich braków, b³êdów i s³aboci a tak¿e dla niedojrza³oci nowego serca, umys³u i woli
oraz ³askê pomocy w ka¿dym czasie potrzeby.
Równoleg³e cytaty: Joz. 1:19; 2 Kron. 15:7, 8; Przyp. 28:1; Ezech. 2:6;
3:9; 1 Kor. 16:13; Filip. 1:27, 28; 2 Tym. 1:7; 1 Moj¿. 22:114; Sêdz. 6:25
31; Ezdr. 8:22, 23; 5:11; Dan. 3:1618; 6:10; Dz.Ap. 4:19; 5:29; Obj. 2:10.
Pieni: 13, 20, 136, 183, 261, 266, 272.
Pytania: Co ten tekst uczyni³ dla mnie w tym tygodniu? Jak? Jakie by³y
wyniki?

26 PADZIERNIKA
Wszystko staranie [troski] wasze wrzuciwszy nañ, gdy¿
on ma pieczê o was
1 Piotra 5:7
Jest to bardzo pocieszaj¹ca i zachêcaj¹ca sugestia S³owa Bo¿ego. Jednak ludzie Pañscy maj¹ ci¹gle siê uczyæ, w miarê jak lata ich
przynale¿noci do rodziny Bo¿ej i opieki w szkole Chrystusowej mijaj¹, ¿e nie powinni prosiæ Pana, by pozwala³ im podejmowaæ wysi³ki
wed³ug swojej m¹droci ani prosiæ, by ich wola by³a wykonywana na
ziemi lub w niebie. Powinni raczej powiedzieæ Panu o swoich brzemionach, wielkich i ma³ych oraz przyswoiæ sobie Jego sympatiê i mi³oæ a tak¿e zastosowaæ do swoich serc zapewnienia Jego S³owa jako
pocieszaj¹ce ukojenie, ¿e On jest w stanie i gotów wszystkimi ich dowiadczeniami tak pokierowaæ, by okaza³y siê dla nich korzystne, jeli tylko bêd¹ w Nim mieszkaæ w ufnoci i wierze.
***
Naszymi troskami s¹ te rzeczy, które nas dowiadczaj¹, takie jak: straty,
zawody, opónienia, ograniczenia, odk³adania, odpowiedzialnoci, wady, braki
i s³aboci nasze oraz innych, niepowodzenia, ró¿nice, trudnoci, podzia³y,
przesiewania, potrzeby, przeciwnoci, choroby, znu¿enia, bóle, smutki, zdrady, uciski, przeladowania, itp. Naturaln¹ sk³onnoci¹ wymienionych rzeczy
jest przyci¹ganie uwagi naszych serc i umys³ów oraz wywo³ywanie zmartwienia. Chocia¿ zaleca siê nam pilnoæ w naszych sprawach i takie dzia³anie
jakoby wszystko zale¿a³o od nas, to jednak serdecznie wierzmy, ¿e wszystko
zale¿y od Boga! Do nas nale¿y rozwijanie pilnoci, do Niego zajêcie siê
naszymi troskami. On jest wierny w wype³nianiu Swoich zobowi¹zañ, a jako
nasz Pomocnik i Opiekun uk³ada wszystkie sprawy dla naszej korzyci. Dlatego mo¿emy Mu powierzyæ wszystkie nasze sprawy.
Równoleg³e cytaty: Ps. 37:5; 127:2; Mat. 6:2534; 11:2830; 13:22; £uk.
21:34; Rzym. 8:28; Filip. 4:6, 7, 19; Przyp. 16:3; Jer. 17:7, 8; ¯yd. 13:5.
Pieni: 328, 67, 228, 293, 305, 330, 294.
Pytania: Co w tym tygodniu uczyni³em z troskami? Jak? Dlaczego?
Z jakimi wynikami?

27 PADZIERNIKA
W rêkach twoich s¹ czasy moje

Ps. 31:16

Wszyscy powiêceni s³udzy Pañscy oddali swoje ¿ycie na
ofiarê, staj¹c siê naladowcami Baranka. A gdyby oni ustawicznie realizowali swoje powiêcenie, byliby gotowi w ka¿dej chwili
do dope³nienia tej ofiary zgodnie z ¿yczeniem Pana i rodkami
oraz sposobami, na jakie Jego opatrznoæ dozwoli. Niech powiêcone Panu jednostki pamiêtaj¹ o tym, ¿e ani jeden w³os nie spadnie im z g³owy bez wiedzy i zgody ich Ojca, a postawa ich serc
powinna byæ taka, jak to wyrazi³ nasz drogi Odkupiciel: ... izali
nie mam piæ kielicha tego, który mi da³ Ojciec? Mowa ich serc
powinna byæ taka, jak wyrazi³ poeta:
Jestem kontent z losu swego
I kierownictwa rêki Pana mego.
***
Jest to prawd¹ w odniesieniu do ca³ego Kocio³a i jego poszczególnych cz³onków. Bóg ma w³aciwy czas na wszystkie rzeczy, które s¹ zwi¹zane z Jego Planem. Przeto widzimy wspania³e zarysy czasu zaznaczaj¹ce dowiadczenia Kocio³a. Potwierdzaj¹ to w wielu szczegó³ach równoleg³e dyspensacje, wype³niaj¹ce siê dok³adnie co do dnia. Tak wiêc
Bóg nie dozwala na najmniejsz¹ pomy³kê w zarysach czasu odnosz¹cych
siê do Kocio³a. Tê sam¹ troskê przejawia wobec poszczególnych cz³onków Kocio³a. On przygotowuje ka¿de dowiadczenie, osi¹gniêcie, zadanie i przywilej w czasie, który przyniós³by Jemu najwiêksze uwielbienie, a im po¿ytek.
Równoleg³e cytaty: Gal. 4:4; Rzym. 5:6; Dan. 9:2427; 12:1113; £uk.
23:46; Jan 13:1; 17:1; Dz.Ap. 1:6; 1 Tym. 2:6; 6:15; 1 Piotra 2:23; Obj.
6:11; 11:2, 3; 14:15.
Pieni: 186, 99, 333, 110, 293, 328, 63.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia, odnosz¹ce siê do
myli zacytowanego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jaki by³ ich wynik?

28 PADZIERNIKA
Duch Panuj¹cego Pana jest nademn¹; przeto miê
pomaza³ Pan, abym... cieszy³ wszystkich p³acz¹cych... da³
im ozdobê miasto popio³u, olejek wesela miasto smutku
Izaj. 61:13
Mamy polecenie wyszukiwania jednostek cichych i p³acz¹cych, takich, które zdaj¹ sobie sprawê z w³asnych wad oraz s³aboci, takich, które poszukuj¹ schronienia i wyzwolenia. Naszym obowi¹zkiem jest wskazywaæ im Baranka Bo¿ego, który g³adzi grzechy wiata, wskazywaæ im ozdobê zmartwychwstania miasto
popio³u mierci i te chwa³y, które Pan obieca³ daæ w przysz³oci
w miejsce ducha cinionego, zawodów, smutków i utrapieñ
obecnego czasu. Naszym pos³annictwem jest mówiæ takim, ¿e
z poranku bywa wesele i pomagaæ w podnoszeniu siê i wk³adaniu odzienia chwa³y oraz w zapocz¹tkowaniu chodzenia w nowoci ¿ywota  ... w³o¿y³ w usta moje pieñ now¹, chwa³ê nale¿¹c¹ Bogu naszemu.
***
Boskie wiête serce i umys³ spoczywa nad Jego powiêconymi. To stanowi warunek pe³nienia przez nich w³aciwej s³u¿by. Przez tego ducha
umys³om ludu Bo¿ego s¹ udzielane zdolnoci do spostrzegania, zapamiêtywania i zastanawiania siê nad rzeczami duchowymi oraz ich wyra¿ania.
Przez niego te¿ ich sercom s¹ udzielane zdolnoci do rozwijania wiary,
nadziei, mi³oci i pos³uszeñstwa, aby mogli sk³adaæ nadaj¹ce siê do przyjêcia ofiary, zwi¹zane z ich s³u¿b¹. Naprawdê, ten duch uzdalnia ich do pocieszania drogich p³acz¹cych w Syjonie i wyprowadzenia ich z popio³ów
smutku do ozdoby wiêtobliwoci i radoci w Panu.
Równoleg³e cytaty: Mat. 3:16, 17; Dz.Ap. 10:38; 4:14; 2 Kor. 1:21, 22;
1 Jana 2:20, 27; Ps. 119:50, 52, 54, 92, 143; 147:3; Izaj 40:1, 2; 51:3, 12;
Jan 16:33; 2 Kor. 1:27; Ezech. 9:3, 4; 1 Tes. 4:18.
Pieni: 25, 38, 57, 93, 108, 228, 278.
Pytania: Czy w tym tygodniu pociesza³em drugich? Jak? Dlaczego?
W jakich warunkach?

29 PADZIERNIKA
Gdy zewsz¹d ucinieni bywamy, ale nie bywamy
pot³oczeni; pow¹tpiewamy, ale nie zw¹tpiamy.
Przeladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni;
bywamy porzuceni, ale nie giniemy. Zawsze umartwienie
Pana Jezusowe na ciele nosimy, aby i ¿ywot Jezusowy na
ciele naszem by³ objawiony
2 Kor. 4:810
Ci, którzy z radoci¹ dla sprawy Pañskiej, dla sprawy Prawdy,
znosz¹ w tym ¿yciu najwiêkszy wstyd, najwiêksz¹ hañbê, najwiêksze próby, najwiêksze przeladowania i tym sposobem przechodz¹
dowiadczenia najbardziej zbli¿one do tych, jakie znosi³ Mistrz
i Wzór, mog¹ byæ pewni, ¿e proporcjonalnie do swojej wiernoci
manifestowanej w sk³adaniu takich ofiar, maj¹ zapewnion¹ w przysz³oci wielk¹ nagrodê  co potwierdza Aposto³, mówi¹c: ... albowiem gwiazda od gwiazdy ró¿na jest w jasnoci.
***
Pan nie uwa¿a za stosowne dozwoliæ na to, by nasze ¿ycie by³o
zupe³nie spokojne w sprawach zewnêtrznych. Bowiem takie ¿ycie spowodowa³oby nasz¹ nieprzydatnoæ do obecnej i przysz³ej pos³ugi wiêtym. Przeciwnie, Pan z zadowoleniem dopuszcza ró¿ne rodzaje nieprzyjemnych dowiadczeñ. Wród nich moc niektórych jednostek prawie siê
za³amuje. Przystosowuj¹c brzemiona do naszych pleców, a nasze plecy
do brzemion, Bóg, daje nam dostateczn¹ ³askê w czasie ka¿dej potrzeby
i stopniowo, jak w przypadku naszego Pana, doprowadza do doskona³oci nasz charakter, charakter Swoich uczniów, którzy codziennie k³ad¹
w³asne ludzkie ¿ycie ze swym drogim Panem w mi³uj¹cej ofierze.

Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 9:16; Rzym. 8:17, 18, 23; 1 Kor. 4:12, 13;
2 Kor. 1:57; 4:1118; 6;4, 5; 11:2328; Filip. 1:29; 2:2729; 2 Tes.
1:4, 5; Jak. 5:10; 1 Piotra 5:10.
Pieni: 3, 47, 150, 160, 244, 277, 307.
Pytania: Czy cierpia³em w tym tygodniu? Jak? Dlaczego? Z jakimi
rezultatami?

30 PADZIERNIKA
Nikt nie mo¿e dwom panom s³u¿yæ
Mat. 6:24
Nie mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i mamonie. Dowiadczenie
i obserwacja to potwierdzaj¹. Widzimy, i¿ z regu³y ludzie w sprawach duchowych s¹ albo zimni, albo gor¹cy. My mamy szukaæ najpierw [g³ównie] królestwa Bo¿ego. To znaczy, ¿e tym
Królestwem powinnimy siê g³ównie interesowaæ, powiêciæ
mu ca³y swój czas, wp³yw, swoj¹ uwagê, energiê, swoje myli
i rodki, jakie posiadamy  oczywicie, ¿e z wyj¹tkiem tych
rzeczy, które s¹ nam potrzebne w obecnym ¿yciu. Lecz nasza
mi³oæ i gorliwoæ objawi¹ siê proporcjonalnie do gotowoci
powiêcania nawet tego na rzecz spraw duchowych.
***
Nasz Pan przez dwóch panów rozumia³ tutaj, nie takich, których
interesy i d¹¿enia s¹ takie same, ale takich, których interesy i d¹¿enia
s¹ ró¿ne. Inaczej nie moglibymy s³u¿yæ Bogu i Chrystusowi jako naszym Panom. Mo¿emy Im s³u¿yæ, poniewa¿ Ich interesy i d¹¿enia s¹
identyczne. Lecz interesy i d¹¿enia Boga i szatana s¹ sprzeczne, nie
mo¿emy s³u¿yæ obydwom. Z tego samego powodu nie mo¿emy s³u¿yæ Chrystusowi i antychrystowi, cia³u i Duchowi, teraniejszemu
wiatu i przysz³emu, b³êdowi i Prawdzie. Im wczeniej to zrozumiemy i wprowadzimy w czyn, tym lepiej dla nas jako chrzecijan.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 39:9; Oz. 10:2; Dan. 1:816; 3:1225;
£uk. 16:13; 1 Król. 18:21; Joz. 24: 1425; Mat. 4:810; 12:25; Mar.
10:2123; Jan 12:42, 43; 1 Kor. 10:21; ¯yd. 11:2426; Jak. 1:8.
Pieni: 8, 160, 191, 208, 224, 16, 109.
Pytania: Czy w tym tygodniu w swoim powiêceniu by³em jednostronny? Komu s³u¿y³em? Co mi pomaga³o lub przeszkadza³o w jednostronnoci powiêcenia? Jakie osi¹gn¹³em wyniki?

31 PADZIERNIKA
Albowiem lepsze jest mi³osierdzie [³aska] twoje, ni¿ ¿ywot,
aby ciê chwali³y wargi moje
Ps. 63:4
Ci, którzy doznali Pañskiej ³aski, którzy zrozumieli, ¿e Jego
³aska jest lepsza ni¿ ¿ywot i którzy radonie po³o¿yli na o³tarzu
wszelkie dobra ziemskie, nadzieje i ambicje, ciesz¹ siê z mo¿noci opowiadania dobrej nowiny drugim, ciesz¹ siê z mo¿noci
opowiadania o chwale Tego, który ich powo³a³ z ciemnoci do
Swojej dziwnej wiat³oci. Poselstwo to jest zbyt dobre, by je
mogli zachowaæ w tajemnicy. Oni nie tylko nie musz¹ byæ najmowani do og³aszania tego poselstwa, lecz chêtnie je opowiadaj¹, nawet jeli posiadanie Boskiej ³aski, zwi¹zanej z opowiadaniem go, kosztuje ich co nieco  poci¹ga za sob¹ nara¿anie siê
na k³opoty, wydatki pieniê¿ne, utratê ziemskich przyjani, napiêcia, jeli nie zerwanie niektórych zwi¹zków rodzinnych, dezaprobatê wiata i kocielnictwa.
***
Boskie mi³osierdzie dla nas sk³ada siê z Jego ³aski okazanej nam
w Stworzeniu, Opatrznoci, Odkupieniu, Pouczeniu, Usprawiedliwieniu,
Uwiêceniu i Wyzwoleniu. Szczególnie jednak mi³osierdzie wystêpuj¹ce
w tym tekcie przejawi³o siê w powo³aniu do niebiañskiej natury z Chrystusem, w jej rozwijaniu i osi¹ganiu. Ona jest o wiele lepsza ni¿ ludzkie
¿ycie, a jej przywileje s¹ wy¿sze, tak jak niebiosa s¹ wy¿sze od ziemi.
Takie powo³anie daje wargi, prawdziwe nauki, objawiaj¹ce chwa³ê Jehowy, Jego chwalebn¹ m¹droæ, moc, sprawiedliwoæ i mi³oæ. Dlatego og³aszajmy cudowny Plan, ujawniaj¹cy Jego chwa³ê.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 15:1, 2; Ijob 36:24; Ps. 7:17; 9:12; 22:2326;
28:6, 7; 30:5; 33:13; 35:18; 43:3, 4; Izaj. 38:17; £uk. 1:46, 47; Jan 14:23.
Pieni: 238, 235, 236, 237, 273, 19, 37.
Pytania: Jakie mia³em dowiadczenia w tym tygodniu w wietle powy¿szego tekstu? Jak je przyj¹³em? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y rezultaty?

1 LISTOPADA
Panie! po³ó¿ stra¿ ustom moim; strze¿ drzwi warg moich
Ps. 141:3
Liczba stra¿ników i pikiet czuwaj¹cych oraz strzeg¹cych naszego postêpowania i naszych s³ów bêdzie mniej liczna, je¿eli proporcjonalnie bêdzie wzmocniona linia pikiet strzeg¹cych naszych
umys³ów, naszych myli. Tu w³anie musimy szczególnie czuwaæ.
Z obfitoci serca usta mówi¹. Ta powszechna prawda przejawia
siê zw³aszcza w jednostkach odrodzonych, które w porównaniu
z innymi, s¹ bardziej otwarte w swoim postêpowaniu i wys³awianiu siê. Maj¹c w swych sercach prawe uczucia s¹ prawdopodobnie mniej ostro¿ne, ni¿ kiedy, w sposobie wyra¿ania siê. Ale tym
bardziej powinny pamiêtaæ na s³owa Aposto³a: ... jeli kto nie
upada w s³owie, ten jest doskona³ym mê¿em (Jak. 3:2).
***
Z powodu ludzkiej sk³onnoci do b³¹dzenia w s³owie i sk³onnoci
wiêkszoci ludzi do z³ego zrozumienia, a mniejszoci do z³ego przedstawiania, chrzecijanin musi dobrze strzec swoich mów. Zaniedbywanie
tego spowodowa³o du¿o z³a, podczas gdy przestrzeganie takiego postêpowania nie tylko zapobieg³o z³u, ale tak¿e dokona³o wiele dobrego. Najpewniejszym sposobem strze¿enia naszych ust jest nape³nianie naszych
umys³ów Prawd¹, odbicie jej ducha w naszych sercach. Jeli nie mo¿emy
tego dokonaæ w³asnymi si³ami, powinnimy modliæ siê do Pana, a¿eby
postawi³ stra¿ przed naszymi ustami i strzeg³ drzwi naszych warg. Wtedy
nikogo nie zgorszymy s³owem.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 22:28; Ps. 10:7, 8; 12:4, 5; 34:14; 41:6
10; 52:46; 59:13; 64:36; 106:33; 119:23; 120; Przyp. 4:24; 6:1619;
8:13; 10:11, 19, 31, 32; 11:11; 12:5, 6, 13, 1719; 13:3; 14:25; 15:1, 4,
28; 18:21; Mat. 12:3437; Rzym. 3:13, 14; Efez. 4:25, 29, 31; Kol. 4:6;
Tyt. 1:10, 11; 3:2; Jak. 1:19, 26; 3:510; 4:11; 1 Piotra 3:9, 10.
Pieni: 145, 1, 44, 78, 154, 183, 208.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, zwi¹zane
z myl¹ tego tekstu? Co mi w nich pomaga³o lub przeszkadza³o? W czym
okaza³ siê ich wynik?

2 LISTOPADA
Pan jest; co dobrego w oczach jego, niech czyni
1 Sam. 3:18.
Nie wiemy, co jest w³aciwe dla naszego najwy¿szego dobra. Czasami te rzeczy, o które prosimy i których pragniemy,
uznaj¹c je za dobre, w rzeczywistoci mog¹ byæ dla nas niekorzystne. B³ogos³awieni, którzy s¹ w stanie wiar¹ przenikn¹æ
mrok ka¿dej próby, trudnoci, zawi³oci i stwierdziæ, ¿e zna
Pan tych, którzy s¹ jego oraz, ¿e On powoduje, by wszystkie
rzeczy dzia³a³y wspólnie dla ich dobra. Mamy cierpliwie czekaæ na Pana i cierpliwie przyjmowaæ wszelkie dowiadczenia
jako wyraz Jego opatrznoci, nie kwestionuj¹c m¹droci, mi³oci i mocy Tego, z kim mamy do czynienia.
***
Chrzecijanin powinien uznaæ opatrznoæ Pañsk¹ we wszystkich swoich sprawach czy ona przynosi pomylne, czy niepomylne
wydarzenia, nagrody lub kary. W ka¿dym wypadku wola Pañska
powinna byæ serdecznie przyjêta. Bêdzie to trudne w niepomylnych
dowiadczeniach, szczególnie jeli one stanowi¹ kary, lecz wtedy,
tym bardziej istnieje potrzeba uleg³oci, poniewa¿ brak uleg³oci doprowadza do ca³kowitej samowoli, która z kolei musi doprowadziæ
do zupe³nej klêski. Dlatego lepiej jest dla nas, gdy tak jak Samuelowi, stanowi¹cemu typ Maluczkiego Stadka, wystarcza spojrzenie ni¿
by, jak Heliemu, bêd¹cemu typem Wielkiej Kompanii, by³o potrzebne karanie za wielk¹ miarê samowoli.
Równoleg³e cytaty: Mat. 26:39, 42; Jan 5:30; 6:38; Filip. 2:8; Dz.Ap.
21:1014; 1 Piotra 2:23; 4:19; Ps. 31:6; 39:10; £uk. 23:46; Ijob 1:21;
Izaj. 39:8.
Pieni: 67, 38, 43, 57, 228, 222, 305.
Pytania: Jakie mia³em dowiadczenia w tym tygodniu w zwi¹zku
z myl¹ tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Co mi w tym pomaga³o lub
przeszkadza³o? Co z tego wynik³o?

3 LISTOPADA
Czujcie¿ a módlcie siê, abycie nie weszli w pokuszenie;
duch ci jest ochotny, ale cia³o md³e
Mat. 26:41
Jedni pope³niaj¹ b³¹d, modl¹c siê bez czuwania, drudzy pope³niaj¹ b³¹d, czuwaj¹c bez modlenia siê. Po³¹czenie modlitwy
z czuwaniem jest bezpiecznym i jedynie w³aciwym sposobem
wskazanym przez naszego Pana. Mamy wyczekiwaæ na wszelkie
zachêty S³owa Pañskiego, dowody ich wype³nienia i znaki, które
wiadcz¹ o obecnoci Pana i bliskich ju¿ wielkich zmianach dyspensacyjnych. Mamy czekaæ na to wszystko, co nas wzmocni
w wierze, nadziei, wiernoci i mi³oci, ale kiedy tak czuwamy,
mamy siê modliæ bez przerwy. Mamy siê modliæ razem jako lud
Bo¿y, mamy siê modliæ w naszych domach, jako cz³onkowie rodzin, mamy siê modliæ w ukryciu, na osobnoci.
***
Czuwanie bada nasze usposobienia, myli, motywy, s³owa, czyny, rodowiska i wp³ywy dzia³aj¹ce na nas. Modlitwa jest szczerym
pragnieniem serca, wypowiedzianym lub nie, wznoszonym do Boga
o dobre rzeczy. Czuwanie wyposa¿a nas we wszelk¹ wiedzê i energiê,
by pobudziæ nas do aktywnoci, modlitwa z ca³ym wiat³em i energi¹
pochodz¹cymi ze S³owa oraz ze wszystkimi okolicznociami i innymi
pomocami wynikaj¹cymi z opatrznoci, pomaga naszej aktywnoci
w realizowaniu b³ogos³awieñstw ofiarowanych nam przez Pana. Takie czuwanie i modlitwa wyzwol¹ nas od pokus i uzdolni¹ ochotnego ducha do podbicia s³abego cia³a na chwa³ê Bo¿¹.
Równoleg³e cytaty: Mat. 26:3840, 4246; Mar. 13:33; 1 Kor. 16:13;
Efez. 6:18; 1 Piotra 5:8, 9; ¯yd. 3:12, 13; Izaj. 26:8, 9; Rzym. 7:18
25; 8:3; 1 Kor. 9:27; Gal. 5:16, 17, 24; Filip. 2:12, 13; 3:1214.
Pieni: 183, 184, 20, 145, 78, 13, 130.
Pytania: Czy w tym tygodniu czuwa³em i modli³em siê? Jak? Dlaczego? Z jakim wynikiem?

4 LISTOPADA
Ale wyniszczy³ samego siebie, przyj¹wszy kszta³t niewolnika
Filip. 2:7
Jak ¿aden cz³owiek nie mo¿e s³u¿yæ dwom panom, obu zadowalaj¹c i wobec obu postêpuj¹c sprawiedliwie, gdy ich interesy s¹
sprzeczne, tak nie mo¿emy podobaæ siê Bogu, s³u¿yæ Jemu oraz
sprawiedliwoci i w tym samym czasie nadawaæ siê do przyjêcia
przez przeciwnika, ksiêcia tego wiata, który panuje podczas obecnej dyspensacji i tych, którzy s¹ w zgodzie z nim. Wszyscy ludzie
powiêceni Panu, którzy gromadz¹ skarby w niebie i s¹ bogatymi
w Bogu, musz¹ chêtnie zgodziæ siê na niepopularnoæ wród tych,
którzy nie s¹ powiêceni i bez wzglêdu na swoje wyznanie w rzeczywistoci s³u¿¹ mamonie, samolubstwu, teraniejszemu ¿yciu, nie
powiêcaj¹c tych spraw w celu osi¹gniêcia Królestwa.
***
Ten werset oraz poprzedzaj¹ce go i nastêpne, gdy s¹ poprawnie przet³umaczone, nale¿¹ do najsilniejszych w Biblii, wskazuj¹cych, ¿e Jezus
nie tylko nie by³ Wszechmocnym Bogiem, ale ¿e odda³ Swoj¹ przedludzk¹ naturê i urz¹d, by staæ siê cz³owiekiem i dlatego, gdy ¿y³ na ziemi nie
by³ Bogiemcz³owiekiem, a przed sp³odzeniem Go z Ducha by³ tylko doskona³ym, bezgrzesznym cz³owiekiem. Wyra¿enie: Ale wyniszczy³ samego siebie przyj¹wszy kszta³t niewolnika, poprawnie przet³umaczone
oznacza, ¿e On zrzek³ siê Swojej przedludzkiej natury i urzêdu z ich chwa³¹, a wyra¿enie: ... stawszy siê podobny ludziom, oznacza przyjêcie
przez Niego ludzkiej natury. W taki sposób sta³ siê w naturze i charakterze dok³adnym ekwiwalentem Ojca Adama, a to umo¿liwi³o Mu stanie
siê Okupem za Adama i jego rasê.
Równoleg³e cytaty: Jan 1:14; 2 Kor. 8:9; ¯yd. 2:918; Rzym. 5:18, 19;
Izaj. 42:1; 52:1315; 53:11; Mat. 20:27, 28; £uk. 22:27; Jan 13:14.
Pieni: 168, 167, 308, 96, 139, 166, 141.
Pytania: Jak wp³ynê³o na mnie w tym tygodniu uni¿enie siê Chrystusa?
W jaki sposób? Dlaczego?

5 LISTOPADA
I kap³ana wielkiego nad domem Bo¿ym; Przyst¹pmy¿
z prawdziwem sercem w zupe³noci wiary
¯yd. 10:21, 22
Pamiêtajmy, ¿e Bóg, który rozpocz¹³ dobre dzie³o, nie zmienia siê. Jeli nasze serca s¹ dot¹d w harmonii z Nim, a nasza wiara w wielkie pojednanie jest nadal wyrana i stanowcza, jeli nasze powiêcenie w dalszym ci¹gu jest zupe³ne i nie usi³ujemy
pe³niæ w³asnej woli, ale Jego wolê we wszystkich naszych sprawach, to wtedy mo¿emy istotnie mieæ zupe³noæ wiary. Wiedz¹c,
¿e Bóg jest niezmienny i my nadal jestemy w zgodzie z Jego
obietnicami i zarz¹dzeniami, wiemy, ¿e wszystkie Jego wspania³e opatrznoci dzia³aj¹ dot¹d na nasz¹ korzyæ. To jest ca³kowita
zupe³noæ wiary  zupe³ne zaufanie w Panu.
***
Bêd¹c dzieæmi Bo¿ymi, mamy Chrystusa jako naszego Najwy¿szego Kap³ana. To nam gwarantuje, ¿e wszystkie nasze niewiadome
oraz mimowolne s³aboci i wady s¹ przykryte, dziêki czemu mo¿emy
pozostawaæ w ³asce Pañskiej. Na tej podstawie kap³ani mogli zbli¿aæ
siê do z³otego wiecznika i ogl¹daæ jego wspania³e wiat³o, do sto³u
chlebów pok³adnych i spo¿ywaæ wzmacniaj¹cy pokarm i do o³tarza,
by ofiarowaæ na nim wonne kadzid³o oraz do drugiej zas³ony, pod
któr¹ przechodzili w mierci, staj¹c bezporednio przed obliczem Boga
z wiernymi i czystymi sercami oraz pe³nym zaufaniem do Pana i Jego
zabezpieczenia. Zatem przyst¹pmy bli¿ej!
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 3:1, 6; 4:14, 16; 7:27; 1 Tym. 3:15; Ps. 51:8;
1 Jana 3:21; Jan 1:47; Dz.Ap. 8:37; ¯yd. 11:139; Ps. 118:8, 9; 125:1;
Przyp. 3:5; Izaj. 26:3; 30:15; Mar. 9:23, 24; £uk. 17:5; Rzym. 4:1821;
15:13; Kol. 1:23; ¯yd. 13:5, 6; Jak. 1:6; 1 Piotra 1:5, 7, 9, 21; 1 Jana 5:4.
Pieni: 137, 99, 110, 120, 174, 197, 293.
Pytania: Co ten tekst oznacza³ dla mnie w tym tygodniu? Jak go
wprowadzi³em w czyn? Jakie by³y wyniki?

6 LISTOPADA
Proszê was tedy, bracia! przez litoci Bo¿e, abycie
stawiali cia³a wasze ofiar¹ ¿yw¹, wiêt¹, przyjemn¹ Bogu,
to jest, rozumn¹ s³u¿bê waszê
Rzym. 12:1
Oddanie wszystkiego, co posiadamy, w s³u¿bie Pañskiej, jest rzecz¹ rozumn¹. Jest to jednak ofiara zbyt ma³a, o wiele mniejsza od tej,
jak¹ chcielibymy oddaæ Bogu, który okaza³ nam tyle wspó³czucia i ³aski. Powinnimy mieæ uczucie, jak gdyby w ogóle nie by³o nagrody za
powiêcenie samego siebie. Wobec tego, ¿e Bóg zwi¹za³ z powiêceniem wielkie nagrody i b³ogos³awieñstwa, powinnimy zrozumieæ, ¿e
odmowa przyjêcia ich by³aby nie tylko wskazówk¹ braku oceny Boskiego mi³osierdzia, lecz tak¿e wskazówk¹ s³abego umys³u, rozs¹dku,
który nie jest w stanie zbilansowaæ znikomych i przemijaj¹cych przyjemnoci p³yn¹cych z samowoli, w ci¹gu kilku krótkich lat, z wiecznoci¹ radoci, b³ogos³awieñstw i chwa³y w harmonii z Panem.
***
Napomnienie to nie jest dane w celu nak³onienia nas do powiêcenia
siê w nadziei otrzymania wielkiej nagrody, lecz raczej, do powiêcenia siê
wskutek pok³adania wielkiej ufnoci w Bogu, z powodu wdziêcznej mi³oci
za dobro dot¹d otrzymane i oceniaj¹cej mi³oci za dobro, którym jest Bóg
i które On wiadczy. Te zalety, dzia³aj¹ce w nas za porednictwem Prawdy
zrozumianej i dowiadczonej w usprawiedliwieniu, pomagaj¹ nam oddaæ
Panu nasz¹ ma³¹ ludzk¹ w³asnoæ, nie tylko w akcie powiêcenia, lecz tak¿e
w jego zupe³nym wype³nieniu w mierci jako ofiary. Jeli przejawiamy moc,
mi³oæ, sprawiedliwoæ i m¹droæ, które codziennie Pan w nas wyrabia, to
bêdziemy w stanie wype³niæ nasze powiêcenie Bogu na chwa³ê, drugim na
po¿ytek i sobie ku wiecznemu dobru.
Równoleg³e cytaty: 2 Kor. 10:1; Ps. 50:5, 14; 45:11, 12; Przyp. 23:26; Mat. 13:44
46; 16:24; Rzym. 6:13, 16; 1 Kor. 6:13, 20; 2 Kor. 8:5; ¯yd. 10:7; 1 Piotra 2:5, 9.
Pieni: 160, 114, 134, 191, 244, 8, 14.
Pytania: Czy w tym tygodniu wype³nia³em swoje powiêcenie? W jakich okolicznociach zosta³o ono dowiadczone? Jak odpowiada³em na wezwania do
powiêcenia? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

7 LISTOPADA
I widzia³em... dusze pocinanych dla wiadectwa
Jezusowego, i dla s³owa Bo¿ego
Obj. 20:4
Chocia¿ to ciêcie jest figuralne, a nie literalne, ma jednak g³êbokie znaczenie. Ono oznacza nie tylko mieræ w³asnej woli ka¿dego, lecz tak¿e odciêcie od wszystkich innych g³ów, rz¹dów i prawodawców a tak¿e nie uznawanie innej g³owy, ni¿ Jezus, którego Bóg
mianowa³ G³ow¹ Kocio³a, bêd¹cego Jego Cia³em, G³ow¹ ka¿dego
jego cz³onka. To oznacza nie tylko odciêcie od wszystkich g³ów zorganizowanych religii i rz¹dów, ale tak¿e zaprzestanie uznawania
w³asnej g³owy i woli, a przyjêcie w zamian zwierzchnoci oraz woli
naszego Pana Jezusa. Jest to ta sama myl, na któr¹ zwraca nam
uwagê Aposto³ w Licie do Rzymian 6:3, gdzie owiadcza, ¿e cz³onkowie Maluczkiego Stadka byli ochrzczeni w Cia³o Chrystusa, jako
cz³onkowie tego Cia³a, pod kierownictwem jednej G³owy, Chrystusa, przez chrzest w Jego mieræ  przez pe³ne powiêcenie woli
i zupe³ne sk³adanie ¿ycia, wiernie, a¿ do mierci.
***
ciêcie, o którym tu jest mowa, nie mo¿e byæ ciêciem literalnym,
poniewa¿ to by wykluczy³o Jezusa, Piotra, Szczepana, Jana i Tomasza z Maluczkiego Stadka, a mamy natchniony dowód, ¿e oni zwyciê¿yli. Niew¹tpliwie, wy³¹czy³oby to z Kocio³a wielu innych Jego cz³onków. Musi to
wiêc byæ symboliczne ciêcie, to jest, oddanie naszych naturalnych serc,
umys³ów oraz woli i przyjêcie zawartoci serca, umys³u i woli Jezusa jako
G³owy. Poddajemy siê temu ciêciu i trwamy w nim w pos³uszeñstwie
wobec Prawdy, która okrela Boga i Chrystusa w zwi¹zku z naszym zbawieniem i zbawieniem wiata.
Równoleg³e cytaty: Mat. 13:4446; Rzym. 6:311, 16, 19; 12:15; 2 Kor.
8:12; Mat. 7:2123; Mar. 10:3539; 12:42, 43; Dz.Ap. 18:5; Rzym. 10:9
11; 1 Jana 1:6; Obj. 6:11.
Pieni: 322, 134, 8, 259, 208, 191, 299.
Pytania: Co ten tekst oznacza³ dla mnie w tym tygodniu? W jakich okolicznociach? Jakie by³y wyniki?

8 LISTOPADA
Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno
2 Moj¿. 20:7
Chocia¿ to przykazanie nie by³o dane duchowemu Izraelowi, mo¿emy jednak dostrzec, ¿e jego duch odnosi siê tak¿e do
nas. Przyjêlimy imiê Chrystusa za w³asne. wiête imiê G³owy
nale¿y do wszystkich powiêconych. Ta myl powinna pobudziæ nas do ostro¿noci, abymy mogli powiedzieæ: Muszê siê
upewniæ, czy nie bra³em imienia Pañskiego nadaremnie, czy
oceniam zaszczyt, godnoæ i odpowiedzialnoæ mojego stanowiska przedstawiciela i ambasadora Bo¿ego na wiecie. Bêdê
postêpowa³ rozwa¿nie, staraj¹c siê, o ile to mo¿liwe, nie przynosiæ hañby temu imieniu, lecz przeciwnie, oddawaæ czeæ
w ka¿dej myli, s³owie i czynie.
***
Imiê Boga oznacza Jego nazwê, naturê, charakter, reputacjê, czeæ,
urz¹d i s³owo. Jednostki powiêcone, jako przedstawiciele Boga, bior¹ Jego imiê we wszystkich tych aspektach  obecnie tymczasowo,
a po zmartwychwstaniu stale i wiecznie. Branie Jego imienia nadaremnie oznacza³oby zaniedbywanie lub nadu¿ywanie przywilejów,
które jako przedstawiciele Boga otrzymujemy w wyniku powiêcenia
siê. Kto wiêc jest niewierny w powiêceniu, ten bierze imiê Boga nadaremno. Natomiast ten, kto jest wierny lubom powiêcenia, bierze imiê
Boga w³aciwie i zgodnie z ich celem. Takie postêpowanie powinno
byæ naszym codziennym zamierzeniem.
Równoleg³e cytaty: 3 Moj¿. 19:12; 22:32; 24:1016; 5 Moj¿. 4:10;
5:29; 10:12, 20, 21; Joz. 24:14; 1 Sam. 2:30; Ijob 21:14; 39:35; Przyp.
30:8, 9; Rzym. 12:1; Mat. 10:22; 25:1429.
Pieni: 278, 14, 196, 224, 277, 198, 8.
Pytania: Co w tym tygodniu czyni³em z Boskim imieniem? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

9 LISTOPADA
Albowiem cia³o po¿¹da przeciwko duchowi, a duch
przeciwko cia³u: a te rzeczy s¹ sobie przeciwne, abycie
nie to, co chcecie, czynili
Gal. 5:17
To jest ta wielka i ci¹g³a walka. Bo chocia¿ nowa wola podkrela swoje prawa i zmusza cia³o do uleg³oci wobec nowego umys³u,
to jednak miertelne cia³o aktualnie nie bêd¹c umar³ym, ci¹gle wchodzi w kontakt ze wiatem i przeciwnikiem, przez których ustawicznie jest pobudzane i wzmacniane ziemskimi troskami, ambicjami,
metodami, walkami, konfliktami i niepos³uszeñstwem wobec nowej
woli. Nie ma wiêtego bez tego rodzaju dowiadczeñ  walk zewnêtrznych i wewnêtrznych. Te walki musz¹ trwaæ do koñca, gdy¿
w przeciwnym razie nie zdobêdziemy nagrody, o któr¹ walczymy.
Bo chocia¿ nowe serce, umys³ i wola wielokrotnie pokona miertelne cia³o przy pomocy Pañskiej ³aski i mocy, to jednak w tej walce
nie mo¿e byæ przerwy, a¿ do mierci.
***
Przez s³owo cia³o rozumie siê tu ludzkie usposobienie, wrodzone lub
nabyte, podczas gdy przez s³owo duch rozumie siê nowe serce, umys³ i wolê,
nierozwiniête lub rozwiniête. Nawet, gdyby cia³o nie by³o zdeprawowane,
to i tak by³oby nieprzyjazne duchowi, poniewa¿ jest z ziemi, ziemskie, i st¹d
d¹¿y do rzeczy ziemskich, podczas gdy duch jest z nieba, niebiañski, i d¹¿y do rzeczy niebiañskich, które mo¿na osi¹gn¹æ jedynie przez wyrzeczenie siê rzeczy ziemskich. Wskutek tego trwa ci¹g³a walka pomiêdzy cia³em
i duchem. Ona umo¿liwia nam upragnione przez nas doskona³e postêpowanie. Ta walka bêdzie trwa³a, a¿ cia³o lub duch umrze.
Równoleg³e cytaty: Mat. 26:41; Mar. 7:2123; Rzym. 6:1222; 7:1425;
8:113; 13:1114; 1 Piotra 2:11; 1 Kor. 2:9; Efez. 5:35; Kol. 3:5; Jak.
3:1416; Gal. 5:16.
Pieni: 343, 150, 78, 4, 47, 196, 198.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, maj¹ce zwi¹zek z tym tekstem? Jak je przyj¹³em? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

10 LISTOPADA
Mi³oæ ... nie raduje siê z niesprawiedliwoci,
ale siê raduje z prawdy
1 Kor. 13: 4, 6
Czy zasady dobra i z³a s¹ tak silnie utrwalone w moim umyle i czy jestem w tak zupe³nej zgodzie z dobrem, a w opozycji
do z³a, ¿e nie poprê z³a, lecz je potêpiê, nawet wtedy, gdyby ono
mia³o mi przynieæ pewn¹ korzyæ? Czy jestem w takiej zgodzie
z dobrem, z prawd¹, ¿e móg³bym cieszyæ siê z Prawdy i z jej
powodzenia nawet wtedy, kiedy to obala³oby pewne moje z góry
ustalone pogl¹dy lub przynios³o szkodê pewnym moim ziemskim
interesom? Mi³oæ do Boga, któr¹ Aposto³ tutaj okrela jako ducha ludu Pañskiego, jest mi³oci¹ wznosz¹c¹ siê ponad samolubstwo, a opart¹ i utwierdzon¹ na zasadach, które codziennie powinny byæ coraz wyraniej dostrzegane i zawsze cile przestrzegane za wszelk¹ cenê.
***
Niesprawiedliwoæ jest nieprawd¹ w teorii i praktyce. Mi³oæ oparta na zami³owaniu do zasad dobra nie mo¿e cieszyæ siê z niesprawiedliwoci. Raczej, sympatyzuje z braæmi i lituje siê nad wiatem z powodu
jego niesprawiedliwoci, bolej¹c z tego powodu jest strapiona, bo o tyle
ma odrazê do niesprawiedliwoci, o ile cieszy siê z Prawdy w teorii i praktyce. Mi³oæ cieszy siê z Boskiego Planu i Ducha, poniewa¿ s¹ ucielenieniem ka¿dej dobrej zasady w wierze i postêpowaniu. Ona raduje siê
z zasad, d¹¿eñ, walk, dzie³, powodzeñ, triumfów i ducha Prawdy, a to
dlatego, ¿e ma przyjemnoæ w dobrych zasadach i rzeczach.
Równoleg³e cytaty: Ps. 10:3; Rzym. 1:32; 2 Jana 4; Neh. 8:1012; Ps.
9:2; 13:6; 19:9; 40:17; 46:5; 89:16; 97:11, 12; 119:1, 16, 55, 111, 165;
Izaj. 12; Jer. 15:16; ¯yd. 10:34; 1 Piotra 1:8; Dz.Ap. 11:18, 22, 23.
Pieni: 95, 130, 136, 165, 149, 179, 204.
Pytania: Czy w tym tygodniu cieszy³em siê z niesprawiedliwoci, czy
z Prawdy? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?

11 LISTOPADA
Wszelkiej pilnoci przyk³adaj¹c, przydajcie do wiary
waszej cnotê [mêstwo]
2 Piotra 1:5
Jedn¹ z wiêkszych trudnoci ludu Bo¿ego jest to, ¿e nawet
wtedy, kiedy jest zdecydowany postêpowaæ sprawiedliwie, a tym
samym opieraæ siê pokusom, nie jest jednak dostatecznie stanowczy w dzia³aniu. Niejeden mówi do kusiciela: Postanowi³em tym
razem nie daæ siê zwieæ. W ten sposób w swoim w³asnym umyle
pozostawia otwart¹ mo¿liwoæ, z której kusiciel skorzysta innym
razem. Postêpowanie naszego Pana by³o najw³aciwszym, powinnimy w ten sam sposób odprawiæ kusiciela raz na zawsze. Powinnimy przyj¹æ tak¹ postawê, by nawet sam przeciwnik uzna³ j¹
za nie wart¹ ponownego zachodu. Powinnimy powiedzieæ: Id
precz, szatanie, ja bêdê czci³ tylko Boga i tylko Jemu bêdê s³u¿y³.
***
Po rozwiniêciu przez nas umys³owej oceny Boga i Chrystusa oraz
polegania sercem na Nich  fundamentu chrzecijañskiego charakteru,
mamy budowaæ na tym fundamencie pozosta³e wy¿sze pierwszorzêdne
³aski, poczynaj¹c od mêstwa, którego istot¹ jest nadzieja zwyciêstwa.
Pan nauczy³ nas, czego nadzieja ma dotyczyæ, i dostarczy³ pewnego gruntu
dla niej w Swym Przymierzu, zagwarantowanym przysiêg¹, w kap³añskim
urzêdzie Chrystusa i uczestnictwie w Duchu. Taka nadzieja uczyni nas
odwa¿nymi do stawiania czo³a wszelkim trudnociom i do walki z ka¿dym wrogiem. Rozwiniêcie takiej postawy bêdzie wymaga³o ci¹g³ej pilnoci. W innym razie nasze wysi³ki, nie podtrzymywane przez wiernoæ,
ostatecznie oka¿¹ siê niewystarczaj¹cymi do zwyciêstwa.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 11:1, 2, 39; Ps. 27:13; Rzym. 8:24, 25; 2 Kor.
4:18; 5:7; Joz. 1:19; 2 Kron. 19:11; Przyp. 28:1; 1 Kor. 16:13; Filip.
1:27, 28; 2 Tym. 1:7.
Pieni: 197, 174, 228, 92, 29, 58, 201.
Pytania: Czy w tym tygodniu doda³em do wiary odwagê? Jak? W jakich
okolicznociach? Z jakimi wynikami?

12 LISTOPADA
Nie b¹d niewiernym, ale wiernym
Jan 20:27
Nie mo¿emy zbli¿yæ siê do Pana w inny sposób ni¿ przez
rozwijanie wiary i ufnoci w Niego, w Jego dobroæ, w Jego moc,
w Jego m¹droæ i w Jego mi³oæ. Wiara jest zalet¹, któr¹ nale¿y
doskonaliæ, rozwijaæ. Ci sami Aposto³owie, którzy wo³ali w przera¿eniu podczas burzy na Morzu Galilejskim, stopniowo coraz
bardziej wzrastali w wierze, a¿, jak zapisy wiadcz¹, byli w stanie ufaæ Panu i ufali Mu nawet w czasie Jego nieobecnoci i wtedy, gdy nie mogli Go znaleæ. Powinno to byæ tak¿e lekcj¹ dla
nas w codziennym ¿yciu, w rozwijaniu wiary w Pana i myleniu
o naszych przesz³ych dowiadczeniach oraz wszystkich naukach
zawartych w Jego S³owie, aby tym sposobem nasza wiara w Niego mog³a siê zakorzeniæ i ugruntowaæ.
***
Niewiara oznacza brak przejawiania umys³owej oceny Boga i Chrystusa i polegania na Nich sercem w odniesieniu do Ich osób, charakterów, s³ów i czynów, podczas gdy wiara oznacza rozwijanie umys³owej
oceny Boga i Chrystusa i polegania na Nich sercem w odniesieniu do Ich
osób, charakterów, s³ów i czynów. Bóg i Jezus nie zas³uguj¹ na niewiarê
i ¿adne dziecko Bo¿e nie powinno Ich ni¹ zniewa¿aæ, poniewa¿ niewiara
w uczynkach mówi Bogu i Chrystusowi, ¿e na Nich nie mo¿na polegaæ.
Przeciwnie, powinnimy byæ bardzo gorliwi wobec Nich, aby dowieæ
w czynach, ¿e bez zastrze¿eñ polegamy na Ich osobach, charakterach,
s³owach i czynach. Tak postêpuj¹c bêdziemy Im siê podobaæ.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 4:1; 4 Moj¿. 20:12; Ps. 78:19, 21, 22, 32;
95:811; 106:7, 24; Izaj. 7:9; 53:13; Mat. 17:17, 19, 20; Mar. 6:26;
9:24; 16:14, 16; £uk. 8:12, 18; 24:11, 21, 25, 26; Jan 16:8, 9; Rzym. 3:3;
10:6, 7, 14.
Pieni: 174, 12, 56, 63, 93, 124, 251.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia tego tygodnia, zwi¹zane z myl¹ przewodni¹ tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y wyniki?

13 LISTOPADA
Wie Ojciec wasz, czego potrzebujecie
Mat. 6:8
Zanoszone przez nas do Pana b³agania, proby i wo³ania powinny dotyczyæ uwiêtobliwienia serca, nape³nienia Jego Duchem,
pokarmu duchowego, pokrzepienia i mocy. Jeli chodzi o sprawy
doczesne, On wie, jak¹ obralimy drogê, i co by³oby dla naszego
dobra jako chrzecijan najkorzystniejsze. Musimy tê sprawê pozostawiæ Jemu. On nie by³by zadowolony, gdybymy siê Mu naprzykrzali prosz¹c o rzeczy, których nam nie da³, poniewa¿ takie postêpowanie nie by³oby przyk³adem wiary w Niego, lecz przeciwnie
 przyk³adem niedowierzania, okazywaniem obawy, manifestacj¹ lêku, i¿ On o nas zapomnia³, lub ¿e zlekcewa¿y³ Swoj¹ obietnicê udzielania nam potrzebnych rzeczy.
***
Potrzebujemy rzeczy ziemskich i niebiañskich, lecz nie znamy szczegó³ów, odnosz¹cych siê do nich. Nie wiemy te¿ w jakim porz¹dku, czasie, miejscu lub w jaki sposób te potrzeby mog¹ byæ nam najlepiej zaspokojone. Dlatego powinnimy siê powstrzymywaæ od dawania Panu wyranych pouczeñ, dotycz¹cych ich zaspokajania. Niech nam wystarcza
wiadomoæ, ¿e Bóg zna wszystkie szczegó³y tych potrzeb i wie jak, kiedy i gdzie je zaspokoiæ. Nie w¹tpimy te¿ w Jego gotowoæ ich zaspokajania, poniewa¿ jako nasz Ojciec bardziej lituje siê nad nami ani¿eli ziemski ojciec nad swoimi dzieæmi. Dlatego czekajmy na Niego wdziêczni
i zadowoleni z zaopatrywania nas przez Niego.
Równoleg³e cytaty: Ps. 38:10; 69:1820; 139:2; Mat. 6:3234; £uk.
11:13; Jan 16:23, 24; Filip. 4:6, 19; 1 Jana 5:14, 15.
Pieni: 121, 301, 67, 99, 293, 63, 333.
Pytania: Jakie wydarzenia tego tygodnia wskazywa³y na to, ¿e jestem
pod okiem Pañskiej opatrznoci? Ufa³em w tym tygodniu, czy te¿ martwi³em siê? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Czego nauczy³em siê z tych dowiadczeñ?

14 LISTOPADA
Pilnujcie¿ tedy samych siebie... po odejciu mojem wnijd¹
miêdzy was wilcy okrutni, którzy trzodzie folgowaæ nie
bêd¹. A z was samych powstan¹ mê¿owie, mówi¹cy rzeczy
przewrotne, aby za sob¹ poci¹gnêli uczniów
Dz.Ap. 20:2830
Dla utrzymania karnoci, dowiadczenia i ostatecznego wypróbowania cz³onków Kocio³a Bo¿ego konieczne jest poddanie ich tym niepomylnym oddzia³ywaniom, poniewa¿ tym, którzy je zwyciê¿¹ obiecano wielk¹ nagrodê. Je¿eli mamy mieæ udzia³ z Chrystusem w Królestwie,
musimy dowieæ naszej godnoci w tych w³anie próbach lojalnoci wobec Boga, wiary w Jego S³owo, gorliwoci dla Prawdy, w cierpliwym
znoszeniu nagany oraz przeladowañ i to a¿ do mierci a tak¿e w niezachwianej ufnoci w moc Boga i Jego zamiar wyzwolenia i wywy¿szenia
Swego Kocio³a we w³aciwym czasie. Dla takich wiernych jednostek
jest przeznaczona b³ogos³awiona pociecha Psalmu 91.
***
Wilcy nie s¹ s³ugami Boga, lecz s³ugami szatana, którzy wchodz¹
miêdzy lud Bo¿y ze z³ymi i niszczycielskimi zamiarami. Dlatego nie staraj¹
siê o pomylnoæ owczarni Bo¿ej, ale o odebranie jej ¿ycia. Wilcy tropi¹
i przera¿aj¹, zagryzaj¹ i po¿eraj¹ Pañskie owce. Nie oszczêdzaj¹ nikogo ani
starych, ani m³odych spomiêdzy stada. Ci którzy powstaj¹ sporód braci, przyjmuj¹c pozycjê nauczaj¹cych i wykorzystuj¹ j¹ do g³oszenia fa³szywych nauk
S³owa, nale¿¹ do dwóch klas: klasy przesiewaczy Wielkiej Kompanii i klasy
wtórej mierci. Obie klasy naucza³y doktryn, które by³y wypaczeniem Prawdy, chocia¿ druga klasa by³o w tym gorsza od tej pierwszej. Czynili to, aby
zdobyæ uczniów. Wybrani Bo¿y strzeg¹ siê przed tymi trzema klasami przez
studiowanie, praktykowanie i rozpowszechnianie Prawdy.
Równoleg³e cytaty: Jer. 23:1; Ezech. 34:110; Jan 10:12; Mat. 7:15; ¯yd. 6:4
6; 10:2629; 2 Piotra 2:1, 22; Jud. 319; 2 Tym. 1:15; 3:19; 1 Tym. 1:19, 20.
Pieni: 130, 1, 13, 44, 71, 120, 315.
Pytania: Jakimi by³y moje dowiadczenia bie¿¹cego tygodnia w zwi¹zku
z myl¹ tego tekstu? W jakich okolicznociach wyst¹pi³y? Jak zosta³y przyjête? Jakie przynios³y rezultaty?

15 LISTOPADA
Kto mówi, ¿e w nim mieszka, powinien, jako on chodzi³,
i sam tak¿e chodziæ
1 Jana 2:6
Chrzecijanin powinien tak postêpowaæ, jak postêpowa³ jego
Pan w ogólnym zachowaniu siê i w stosunku do wszystkiego, co
jest dobre oraz unikaæ odpowiednio wszystkiego, co jest z³e. Powinien postêpowaæ dok³adnie, o ile to jest mo¿liwe, ladami Jezusa. Nie oznacza to jednak, ¿e powinien lub mo¿e w niedoskona³ym ciele wspi¹æ siê do doskona³oci swego Pana, który nawet
w ciele by³ doskona³y. Taka jest w³anie myl powy¿szego wersetu, ¿e powinnimy tak postêpowaæ, jak On postêpowa³  w ten
sam sposób, w tym samym kierunku, do tego samego celu i wzoru, który On uzna³ i ustanowi³.
***
Mieszkanie w Chrystusie nie tylko oznacza powiêcenie siê i nape³nienie Duchem, ale tak¿e trwanie w powiêceniu, martwotê wobec
siebie i wiata, a o¿ywienie wobec Boga. Jezus wype³ni³ Swoje luby
powiêcenia: pozosta³ umar³ym dla Siebie i wiata, a ¿ywym dla Boga.
Dlatego on studiowa³ S³owo, czuwa³ i modli³ siê w harmonii z tym S³owem, g³osi³ i praktykowa³ S³owo a tak¿e cierpia³ w wi¹tobliwoci za
wiernoæ S³owu. Ktokolwiek mieszka w Chrystusie powinien tak siê
zachowywaæ. W duchu bêdzie to z pewnoci¹ czyni³ doskonale, w ciele o tyle doskonale, o ile jego upad³e ziemskie naczynie mu pozwoli.
B³ogos³awione jest postêpowanie podobne do Chrystusowego. Kto tak
postêpuje, posiada wszystko.
Równoleg³e cytaty: Jan 15:19; 13:15, 34; Filip. 2:58; 1 Piotra 2:21
24; Mat. 11:29; 20:28; Mar. 10:4345; £uk. 22:26, 27; Rzym. 8:29; 15:2,
3, 5, 7; Efez. 5:2; 1 Kor. 3:13; ¯yd. 12:24; 1 Jana 3:16; 4:17; 2 Jana 9;
Obj. 3:21; 14:4.
Pieni: 196, 28, 325, 326, 323, 167, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu naladowa³em Jezusa? W jakich okolicznociach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

16 LISTOPADA
Ona, co mog³a, to uczyni³a
Mar. 14:8
Nie mamy przywileju wejcia w osobisty kontakt z naszym drogim Odkupicielem, ale mamy przywilej pomazywania Pañskich braci
s³odkimi perfumami mi³oci, sympatii, radoci i pokoju. Im kosztowniejsze one bêd¹ w samozaparciu, tym cenniejsze w ocenie naszego
Starszego Brata, który owiadczy³, ¿e proporcjonalnie do tego, co czynimy lub nie czynimy Jego braciom, czynimy lub nie czynimy Jemu.
Naszymi s³oikami alabastrowymi s¹ nasze serca, które powinny byæ
nape³nione najwspanialszymi i najwonniejszymi perfumami dobrych
¿yczeñ, uprzejmoci i mi³oci wobec wszystkich, lecz szczególnie wobec naszego Pana Jezusa i Jego wszystkich uczniów, na których obecnie mamy przywilej wylewaæ przyjemne zapachy mi³oci i oddania
w imieniu Pana, poniewa¿ nale¿ymy do Niego.
***
Jezus dodatnio oceni³ dobry uczynek Marii, spe³niony wobec Niego,
nie dlatego, ¿e nie wiedzia³ o jej ludzkich s³abociach, lecz wbrew posiadanej wiedzy. Uczyni³ to, poniewa¿ mia³ tak szlachetny charakter, i¿ móg³
dostrzec jej zamiar i intencjê. Spowodowa³o to, ¿e Mariê, o której wiedzia³, i¿ zamierzy³a ofiarowaæ Mu najlepsze, co mia³a i uczyni³a to najlepiej, jak mog³a, oceni³ dodatnio. Dlatego, na jej pami¹tkê z zadowoleniem
j¹ pochwali³. Niew¹tpliwie Jego celem by³o, by ta pochwa³a sta³a siê lekcj¹
i zachêt¹ dla nas, bymy nauczyli siê dodatnio oceniaæ dobre i mi³uj¹ce
uczynki drugich i byli zachêceni do wiadczenia dobra. Jeli z najlepszych
pobudek i umiejêtnie st³uczemy nasze alabastrowe s³oiki i wylejemy ich
zawartoæ na powiêcone Panu jednostki, On oceni nasz czyn i wspomni
go jako pami¹tkê uczynienia tego, co moglimy. Wiêcej Bóg od nas nie
¿¹da, ale te¿ nie powinnimy dawaæ z siebie mniej.
Równoleg³e cytaty: Ezech. 9:11; Mat. 25:1417; £uk. 21:14; Rzym. 12:38;
Efez. 4:7; 6:8; 1 Tym. 6:20; 1 Kor. 3:8, 1215; 16:2; 2 Kor. 8:1124; Obj. 2:23.
Pieni: 200, 8, 14, 177, 224, 259, 114.
Pytania: Co w tym tygodniu uczyni³em dla Pana? W jaki sposób? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

17 LISTOPADA
Albowiem Anio³om [pos³annikom] swoim przykaza³
o tobie, aby ciê strzegli na wszystkich drogach twoich
Ps. 91:11
To znaczy, ¿e Bóg wzbudza pewnych wiernych pasterzy i nauczycieli, którzy ...czuj¹ nad duszami waszemi, jako ci, którzy liczbê oddaæ maj¹. Prawda, ¿e mieli te¿ powstaæ fa³szywi nauczyciele,
przekrêcaj¹cy S³owo Pañskie i usi³uj¹cy przez przebieg³e sofizmaty
wywróciæ wasze dusze, lecz jeli dzieci Bo¿e w postawie swych serc
domagaj¹ siê potwierdzenia ka¿dego elementu swej wiary s³owami
Tak mówi Pan, a wszystkich rzeczy dowiadczaj¹ S³owem Bo¿ym,
to bêd¹ w stanie ³atwo odró¿niæ to, co jest prawdziwe, od tego, co
jest fa³szywe. A gdy tak postêpujemy, Aposto³ Pawe³ (¯yd. 13:17)
radzi nam mieæ zaufanie. Pan, nasz Pasterz, bêdzie siê troszczy³
o prawdziwe owce.
***
Bóg posiada ró¿nych anio³ów, pos³anników. Jedni s¹ o¿ywieni, drudzy nieo¿ywieni. Jego o¿ywionymi pos³annikami czasem s¹ istoty ludzkie,
a czasem duchowe. O obu rodzajach pos³anników, o¿ywionych i nieo¿ywionych, mo¿na powiedzieæ, ¿e powierzono im s³u¿bê chronienia wiêtych Bo¿ych, co szczególnie odnosi siê do Jego o¿ywionych anio³ów. Boskim duchowym anio³om powierzono opatrznociowy nadzór nad ludem
Bo¿ym, w celu chronienia go w inny sposób ni¿ Duchem i S³owem. Jego
ludzkim anio³om powierzono szczególn¹ pos³ugê chronienia ludu Bo¿ego
przez Ducha i S³owo na drodze Prawdy i jej Ducha. Jest to specjalne polecenie skierowane do nauczycieli w Kociele, chocia¿ wszystkim ludziom
Bo¿ym zalecono wzajemne us³ugiwanie sobie w miarê mo¿liwoci.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 19:16; 32:1, 2; 1 Król. 19:5; 2 Król. 6:17; Ps.
34:8; 68:18; 63:10; 103:20, 21; Dan. 3:28; 6:22; Mat. 4:11; 18:10; £uk.
1:19; 2:914; 22:43; Dz.Ap. 12:7; 27:23; ¯yd. 1:14.
Pieni: 120, 121, 286, 288, 216, 293, 301.
Pytania: Jakie dowiadczenia tego tygodnia wskazywa³y na Pañsk¹ opiekê? Jak one wp³ynê³y na mnie?

18 LISTOPADA
Zatacza obóz Anio³ Pañski oko³o tych, którzy siê go
boj¹, i wyrywa ich
Ps. 34:8
Jak¿e wzmacnia zaufanie chrzecijanina przekonanie, ¿e
chocia¿ mog¹ mu siê przeciwstawiaæ ziemskie moce i sam mo¿e
byæ bezsilny w odpieraniu przeciwnoci, ¿e choæ w dodatku
mo¿e stwierdziæ, i¿ prócz boju przeciwko krwi i cia³u prowadzi
tak¿e bój przeciwko duchowym z³ociom, które s¹ wysoko 
przeciwko szatanowi i jego s³ugom ciemnoci  to jednak wie,
¿e wiêkszy jest Ten, kto jest po naszej stronie, ni¿ ten, kto jest
po stronie przeciwników. A wszystkie zastêpy niebiañskie s¹
poddane Boskiej woli i mog¹ byæ u¿yte do posuniêcia naprzód
Boskiej sprawy wed³ug Boskiej m¹droci!
***
Nasz Pan Jezus jest specjalnym Pos³annikiem Pana i tutaj jest przedstawiony jako Anio³ Pañski. Ci, którzy boj¹ siê Pana, to Jego wiêci, ich
bojañ wobec Jehowy ma znaczenie czci. S¹ oni specjalnymi tarczami
dla szatana, który przy pomocy ich cia³ i wiata usi³uje skusiæ ich do
grzechu, b³êdu, samolubstwa i wiatowoci. Byliby bezsilni wobec jego
woli, gdyby sam Pan Jezus nie zatacza³ woko³o nich obozu silnej obrony, odpieraj¹c ataki przeciwnika Swoj¹ Moc¹, S³owem i Opatrznociami, przez które wyzwala wiêtych. Aby doznaæ takiego wyzwolenia trzeba skorzystaæ z Jego protekcji i wspó³pracowaæ z Nim przeciwko napaciom szatana. W ten sposób wiêci maj¹ udzia³ z Jezusem w kolejnych
zwyciêstwach, w tej wiêtej wojnie Boga.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 19:16; 32:1, 2; 1 Król. 19:5; 2 Król. 6:17;
Ps. 34:8; 68:18; 63:10; 103:20, 21; Dan. 3:28; 6:22; Mat. 4:11; 18:10;
£uk. 1:19; 2:914; 22:43; Dz.Ap. 12:7; 27:23; ¯yd. 1:14.
Pieni: 330, 63, 121, 293, 294, 301, 328.
Pytania: Jakich wyzwoleñ dowiadczy³em w tym tygodniu? Jakie
warunki wype³ni³em, aby ich doznaæ? Jak siê w nich czu³em?

19 LISTOPADA
Czujmy, i b¹dmy trzewymi

1 Tes. 5:6
Czuwajmy w sensie zwracania pilnej uwagi na wszystkie instrukcje, których Pan Bóg nam udzieli³ w odniesieniu do tego, co mog³oby
byæ s³u¿b¹ nadaj¹c¹ siê do przyjêcia przez Niego. Czuwajmy, usi³uj¹c
postêpowaæ, tak dok³adnie, jak to jest mo¿liwe ladami wielkiego
Najwy¿szego Kap³ana. B¹dmy trzewymi w tym znaczeniu, abymy
nie byli lekkomylni. Bêd¹c szczêliwi, radoni w Panu, wolni od trosk,
które przygniataj¹ innych z powodu z³ego zrozumienia charakteru i planu Ojca, b¹dmy trzewymi, w znaczeniu powa¿nego oceniania obecnych sposobnoci i przywilejów zwi¹zanych z Pañsk¹ s³u¿b¹  nie
pozwalaj¹c, by w bezmylnej niedba³oci, sposobnoci i przywileje
wymyka³y nam siê z r¹k, czego póniej ¿a³owalibymy.
***
S³owo czuwaæ znaczy staæ na warcie. Ono przywodzi nam na myl,
¿e mamy byæ uzbrojeni, pozostawaæ czujnymi, obserwowaæ nasze usposobienia, myli, motywy, s³owa, czyny, otoczenie i wp³ywy dzia³aj¹ce na nas
i przez nas, sprawdzaj¹c wszystkie rzeczy, które wchodz¹ lub opuszczaj¹
pole naszego umys³u i serca. Mamy nie dowierzaæ ich twierdzeniom o przyjani, domagaj¹c siê podstawy do takich pretensji, bior¹c do niewoli te,
które nie s¹ w stanie dostarczyæ tej podstawy, pozwalaj¹c wyjæ lub wejæ
takim, które jej dostarczaj¹. Mamy zwracaæ uwagê na ca³¹ sferê naszych
obowi¹zków i przywilejów, pozostaj¹c na stra¿y do zmiany warty. Byæ trzewym, znaczy, posiadaæ równowagê usposobienia i s¹du, nie przeceniaj¹c
ani nie lekcewa¿¹c uczestników naszej walki, uznaj¹c w³asne s³aboci, potrzeby, cele i osi¹gniêcia a tak¿e naszych wrogów oraz moc, cele i pomoc
naszego Wodza; uznaj¹c trudnoci, czas trwania i cel naszej walki oraz pewnoæ pokonania niewiernych, a zwyciêstwo wiernych. Maj¹c to na uwadze
rozwijajmy wielk¹ i ci¹g³¹ ostro¿noæ.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 23:13; 34:12; 5 Moj¿. 4:9, 23; Joz. 22:5; 1
Król. 8:25; Ps. 39:2; 141:3; Przyp. 4:23; Mal. 2:15; Mat. 16:6; 24:4; 26:40,
41; £uk. 11:35; Dz.Ap. 20:2831; 1 Kor. 10:12; 16:13; Efez. 5:15; 6:18;
1 Tym. 4:16; ¯yd. 2:1; 3:12; 1 Piotra 1:13; 4:7; 5:8.
Pieni: 13, 145, 1, 20, 44, 130, 183.
Pytania: Czy w tym tygodniu zwraca³em uwagê na ten tekst? W jaki sposób? Dlaczego? Jaki by³ tego wynik?

20 LISTOPADA
To czyni¹c, nigdy siê nie potkniecie
2 Piotra 1:10
Nie ma nieprzewidzianych wypadków, gdy siê to czyni doskonale i bez uwzglêdniania sprawiedliwoci Chrystusowej, przykrywaj¹cej nasze grzechy i wyrównuj¹cej nasze ka¿dodzienne braki, lecz jeli do naszej wiary w przypisan¹ sprawiedliwoæ Chrystusa przydawalimy te wszystkie ³aski, rozwijaj¹c je do granic naszych mo¿liwoci, nie upadniemy. Nawet wtedy, gdy uczynilimy
wszystko, co moglimy uczyniæ, jestemy nadal s³ugami nieu¿ytecznymi, nie omielaj¹cymi siê ufaæ w³asnej sprawiedliwoci, lecz dostatniej szacie, która staje siê nasz¹ sprawiedliwoci¹ przez wiarê
w Chrystusa, gdy konsekwentnie staramy siê, z bojani¹ i ze dr¿eniem, sprawowaæ swoje zbawienie, wiedz¹c, ¿e sprawiedliwoæ Chrystusowa jest przypisywana tylko tym, którzy pragn¹ porzuciæ grzech
i d¹¿¹ do wiêtobliwoci, bez której ¿aden nie ogl¹da Pana.
***
Wyra¿enie to czyni¹c oznacza trzy ró¿ne zakresy dzia³ania: 1) przydajcie  oznacza rozwijanie ³ask wymienionych powy¿ej, 2) bêdzie przy
was  znaczy praktykowanie tych ³ask po ich rozwiniêciu i 3) obficie bêdzie  oznacza u¿ywanie tych ³ask tak, by w³aciwie wspó³dzia³a³y, kontroluj¹c wszystkie nasze pozosta³e ³aski, uczucia, myli, s³owa i czyny. Te
trzy zakresy dzia³ania wiernie wype³niane rozwijaj¹ doskona³oæ charakteru na podobieñstwo Chrystusowego. Przez te trzy sposoby dzia³ania i rozwoju charakteru ka¿da jednostka jest chroniona przed utraceniem specjalnej ³aski Bo¿ej i uzdolniona do odniesienia ostatecznego zwyciêstwa, przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wykorzystajmy jak najwierniej te wszystkie najwa¿niejsze instrukcje dotycz¹ce rozwoju charakteru.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 19:5; 2 Piotra 3:18; Jud. 24; Mal. 3:2; Mat.
10:22; Mar. 13:13; 1 Kor. 15:2, 58; Gal. 6:9; 2 Tym. 2:11; Obj. 2:10; 16:15;
Jak. 1:2225; Ps. 24:3, 4.
Pieni: 136, 197, 95, 267, 346, 145, 1.
Pytania: Czy w tym tygodniu to czyni³em? Dlaczego? W jaki sposób?
Jakie by³y wyniki?

21 LISTOPADA
Za najwiêksz¹ radoæ miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite
pokusy wpadacie
Jak. 1:2
Bez w¹tpienia wszyscy czêsto ¿yczymy sobie, by wszelkie próby
skoñczy³y siê i ¿ebymy zostali przyjêci w poczet zwyciêzców, lecz cierpliwoæ, wiara i ufnoæ musz¹ w naszych sercach dokonaæ dzie³a oczyszczenia, czyni¹c nas dojrza³ymi, chêtnymi i pos³usznymi Panu. Niech dobre
dzie³o postêpuje. Cieszmy siê, jeli nasze próby nauczy³y nas ró¿norodnych lekcji, które okaza³y siê dla nas po¿yteczne, a ich celem by³o wzmocniæ nasz charakter, umocniæ w Prawdzie i sprawiedliwoci, powiadomiæ
o w³asnych s³abociach i sk³oniæ do podjêcia przeciwko nim wiêkszych
rodków ostro¿noci. Nawet te konflikty, które przynios³y tylko czêciowe
zwyciêstwa, by³y zapewne dla naszego dobra. Nawet w sytuacjach, w których ponielimy zupe³ne fiasko, wynik móg³ stanowiæ wzmocnienie charakteru, krystalizacjê decyzji do wiêkszej gorliwoci w wypadku ponownej próby i pokorê serca przed Panem w modlitwie.
***
Pokusy tu wspomniane, to próby chrzecijanina, odnosz¹ce siê do strat,
zawodów, opónieñ, ograniczeñ, odk³adañ, wad, braków, s³aboci, b³êdów, zaniedbañ, kar, trudnoci, potrzeb, klêsk, nieporozumieñ, niezgody, podzia³ów,
przekrêceñ, przeciwnoci, chorób, bólów, smutków, niebezpieczeñstw i przeladowañ. Naturaln¹ tendencj¹ takich prób jest utrapiæ nas, lecz powinnimy
radowaæ siê z nich jako dowodów Boskiej ³aski i sposobnoci naszego rozwoju. Przede wszystkim niemo¿liwe jest radowaæ siê w tych próbach, szczególnie na pocz¹tku. W najlepszym wypadku mo¿emy uznaæ je za radosne, to znaczy, uwa¿aæ za radosne, chocia¿ takimi nie s¹ w rzeczywistoci. Takie uznawanie niebawem stanie siê zwyczajem, a zwyczaj stopniowo stanie siê powodem do radoci, który uzdolni nas do wyra¿ania radoci i chwa³y, jeli nie podczas naszych utrapieñ, to z nich.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 34:12; 5 Moj¿. 13:3; Ps. 119:165; Przyp. 2:10
12; 14:27; 19:27; Izaj. 33:15, 16; Mat. 4:111; 13:22; Rzym. 8:3539; 12:21;
1 Kor. 10:13, 14; Efez. 6:1117; ¯yd. 2:18; 4:15.
Pieni: 78, 56, 57, 91, 119, 137, 266.
Pytania: Jakimi by³y próby w tym tygodniu? Jak zosta³y przyjête? Co w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? W czym okaza³ siê wynik?

22 LISTOPADA
Gorliwoæ domu twego z¿ar³a miê
Ps. 69:10
Zimni, wyrachowani ludzie mog¹ posiadaæ pewne pozytywne
cechy, lecz ci, którzy raz doznali ³aski Pañskiej, nie mog¹ byæ zimnymi ani letnimi. Raz rozpalona mi³oæ powinna doprowadziæ ich
do zu¿ycia siê z gorliwoci. Tak by³o z naszym Panem Jezusem i to
by³o jednym z powodów, i¿ by³ umi³owanym przez Ojca. Niech wszyscy, którzy pragn¹ podobaæ siê Panu, bêd¹ nape³nieni tym samym
duchem gorliwoci dla sprawiedliwoci i prawdy, który ich strawi
jako ofiary na Pañskim o³tarzu. W ten sposób bêd¹ najbardziej podobaæ siê Panu i bêd¹ siê nadawaæ do przyjêcia przez Niego za porednictwem Jezusa, naszego Pana.
***
Gorliwoæ jest to energiczne oddanie siê pewnej sprawie i radosna
aktywnoæ dla niej. W³aciwie rozwiniêta w dziecku Bo¿ym stanowi po³¹czenie pewnej liczby zalet, wród których, szczególnie wyró¿niaj¹ siê: wiara,
nadzieja, mi³oæ, aktywnoæ, entuzjazm i pos³uszeñstwo. Gorliwoæ w dzieciach Bo¿ych jest nastawiona na popieranie Boskiego planu i czynienie bliskimi pewnych zasad i osób, zmieniaj¹c siê w zale¿noci od tego, jak zmienia
siê ich postawa i stosunek do Boskiego planu. Przeto, gorliwoæ jest przychylna ·wobec jednych zasad i osób, a nieprzychylna wobec drugich zasad
i osób. Gorliwoæ domu Bo¿ego jest gorliwoci¹ na rzecz domu Pañskiego
i gorliwoci¹ specyficzn¹ dla domu Pañskiego, oznacza energiczne oddanie siê Kocio³owi i dzia³alnoæ na jego rzecz stosownie wed³ug S³owa.
Tak jak by³o z Jezusem, jest i z nami, gdy¿ taka gorliwoæ stanowi samoofiarê, trawi¹c nas i wszystko, co posiadamy, czym spodziewamy siê byæ
oraz, co spodziewamy siê mieæ jako istoty ludzkie.
Równoleg³e cytaty: Joz. 24:15, 16; 1 Kron. 29:17; 2 Kron. 15:15; Ezdr.
7:23; Ps. 119:139; Kazn. 9:10; Izaj. 62:6, 7; Mat. 5:1316; Jan 9:4; Rzym.
12:11; 1 Kor. 13:3; 15:58; 2 Kor. 4:810, 13, 1618; Gal. 4:18; 6:9; Tyt.
2:14; 2 Piotra 3:14; Jud. 3; Obj. 3:19.
Pieni: 8, 95, 134, 192, 259, 44, 78.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em gorliwy dla Pana? W czym? W jaki sposób?
Dlaczego? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

23 LISTOPADA
Albowiem cierpliwoci wam potrzeba [radosnej wytrwa³oci,
sta³oci], abycie wolê Bo¿¹ czyni¹c, odnieli obietnicê
¯yd. 10:36
Widzimy tu, ¿e pe³nienie Boskiej woli nie jest jedyn¹ prób¹. Po
osi¹gniêciu tego stanu, tej cechy charakteru w naszych sercach, w naszej woli (jeli w ciele, to czêciowo), powinnimy przez cierpliw¹
wytrwa³oæ utrwaliæ Bosk¹ sprawiedliw¹ wolê jako prawo w swoich sercach, jako zasadê ¿ycia we wszystkich okolicznociach i warunkach. Tylko wtedy, nie wczeniej, bêdziemy w stanie serca nadaj¹cym siê do Królestwa. Aposto³ Jakub mówi: Dowiadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwoæ [cierpliw¹ wytrwa³oæ], to znaczy,
¿e jeli nasza wiara wytrzyma tê próbê, to wyrobi w naszych charakterach cierpliw¹ wytrwa³oæ. Inaczej, jeli nie osi¹gnêlimy cierpliwej wytrwa³oci, to znaczy, ¿e nasza wiara nie wytrzyma³a próby
nale¿ycie, ¿e nie nadajemy siê do Królestwa.
***
Przez cierpliwoæ Biblia nie tylko okrela nieskwapliwoæ, lecz tak¿e
wytrwa³oæ, sta³oæ, niez³omnoæ, która pozwala radonie trwaæ w przeciwnociach, wywieraj¹cych na nas nacisk w czasie prawego postêpowania. Przez czynienie woli Bo¿ej Aposto³, zdaje siê, mia³ na myli rozwijanie
mi³oci, a¿ do osi¹gniêcia kresu, poniewa¿ istot¹ woli Bo¿ej wobec nas,
czyli koñcem przykazania, jest mi³oæ z czystego serca, z sumienia dobrego i z wiary nieob³udnej. Po osi¹gniêciu tego stopnia mi³oci, jedyn¹ potrzebn¹ rzecz¹ jest wytrwa³oæ w jej u¿ywaniu, w radosnym znoszeniu ka¿dej
przeszkody, stoj¹cej na drodze do wype³niania jej nakazów. To ostatecznie
uczyni nas zwyciêzcami i w ten sposób zapewni nam odziedziczenie wszystkich b³ogos³awieñstw zawartych w obietnicy zagwarantowanej przysiêg¹,
a udzielonej nasieniu Abrahama.
Równoleg³e cytaty: £uk. 8:15; 21:19; Gal. 6:9; ¯yd. 12:1; Jak. 1:3, 4; 5:7,
8; Rzym. 2:7; 5:3, 4; 8:25, 3539; 15:4, 5; Efez. 6:8; Kol. 3:24; ¯yd. 6:12,
15; 1 Piotra 2:1923; Obj. 1:9; 13:10.
Pieni: 93, 47, 34, 1, 13, 91, 208.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em cierpliwy, pe³ni¹c Bosk¹ wolê? W jaki
sposób? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

24 LISTOPADA
A sam siê o to pilnie staram, abym zawsze mia³ sumienie
bez obra¿enia przed Bogiem i przed ludmi

Dz.Ap. 24:16
Nasze sumienia a tak¿e wszystkie inne cechy naszej upad³ej natury wymagaj¹ regulacji. Jeli nasze sumienia maj¹ byæ regulowane, musimy posiadaæ pewien wzorzec, wed³ug którego bêdziemy je nastawiaæ
i regulowaæ. Sumienie jest jak zegar, którego tarcza jest oznakowana
godzinami, lecz jego dok³adnoæ w odmierzaniu czasu zale¿y od w³aciwego ustawienia g³ównej sprê¿yny, tak by zgodnie z prawd¹ mog³a
wskazywaæ godziny. Z naszymi sumieniami jest podobnie, s¹ gotowe
wskazywaæ z³o lub dobro, lecz polegaæ na nich mo¿na dopiero wtedy,
gdy rzeczywicie wskazuj¹, co jest prawdziwe, a co z³e, wtedy gdy s¹
nastawione wed³ug nowej g³ównej sprê¿yny, wed³ug nowego serca,
czystej woli, doprowadzonego do pe³nej harmonii z prawem mi³oci,
jak nam to przedstawia S³owo Bo¿e.
***
Jak sprawiedliwoæ jest fundamentem Boskiego tronu, tak te¿ powinna
byæ fundamentem wszystkich naszych czynów, jako dzieci i s³ug Bo¿ych. Sk³ada
siê ona z obowi¹zkowej mi³oci do Boga z ca³ego serca, umys³u, duszy i si³y
oraz z mi³oci do bliniego jak do siebie samego. Mo¿emy byæ pewni, ¿e ¿adna s³u¿ba dla Boga lub cz³owieka, wiadczona wbrew wymaganiom sprawiedliwoci, nie jest przyjêta przez Boga, a jest szkodliwa dla innych i nas samych. S³uchaæ, bowiem, czyli pe³niæ sprawiedliwoæ, lepiej jest, ni¿ sk³adaæ
ofiarê, gdy ta ofiara jest sk³adana z pogwa³ceniem sprawiedliwoci. Powinnimy, tak jak wiêty Pawe³, ci¹gle rozwijaæ czujnoæ w sprawiedliwym postêpowaniu wobec Boga i cz³owieka, gdy¿ tylko w ten sposób mo¿emy uwolniæ
sumienie od potêpienia nas za grzeszenie wobec Boga i naszych wspó³blinich. A wówczas, w oparciu o takie dobre sumienie, nasze uczynki, nasze akty
ofiarnicze bêd¹ nadawaæ siê do przyjêcia i zostan¹ przyjête, jeli bêd¹ w zgodzie z Duchem i S³owem Pañskim oraz Opatrznoci¹.
Równoleg³e cytaty: Dz.Ap. 23:1; Rzym. 2:14, 15; 9:1; 14; 1 Kor. 8:713;
10:2731; 2 Kor. 1:12; 4:2; 1 Tym. 1:5, 19; 3:9; ¯yd. 9:14; 10:22; 13:18;
1 Piotra 2:19; 3:16, 21; Przyp. 28:1; Dz.Ap. 2:37; 1 Tym. 4:2.
Pieni: 198, 13, 130, 136, 145, 190, 244.
Pytania: Czy w tym tygodniu mia³em dobre, czy z³e sumienie? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

25 LISTOPADA
¯aden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi: Od Boga
kuszony bywam; bo Bóg nie mo¿e kuszony byæ we z³em,
a sam nikogo nie kusi
Jak. 1:13
Istnieje ró¿nica miêdzy pokusami, które nasz Ojciec uznaje za
w³aciwe, a pokusami, które pochodz¹ od przeciwnika. Te pierwsze
s¹ próbami lojalnoci wobec Boga i zasad sprawiedliwoci, s¹ zamierzone jako b³ogos³awieñstwo oraz pomoc dla tych wszystkich, którzy
tym pokusom siê przeciwstawiaj¹, a którzy w ten sposób okazuj¹ swoj¹
lojalnoæ wobec sprawiedliwoci. Pokusy od szatana, przeciwnie, s¹
w naturze pu³apkami i sid³ami do pope³niania z³a i grzechu, pokusami przeciwstawiaj¹cymi dobro za z³o, a z³o za dobro, wiat³o za ciemnoæ, a ciemnoæ za wiat³o. W takim znaczeniu, fa³szywego przedstawiania lub usidlania, Bóg nikogo nie kusi.
***
Pokusy s¹ to nasuwane sugestie. Mog¹ byæ one zarówno dobre, jak
i z³e. Te ostatnie pochodz¹ od szatana, wiata i naszego cia³a, a pierwsze
pochodz¹ od Pana za porednictwem Jego Ducha, S³owa i Opatrznoci.
Chocia¿ Pan dozwala na pokusy do czynienia z³a, jako nasz¹ próbê, to
jednak one nigdy nie pochodz¹ od Niego, poniewa¿ takie sugestie s¹ Mu
jako ród³u i Inspiratorowi doskona³ej m¹droci, mocy, sprawiedliwoci
i mi³oci przeciwne, przeciwne Jego charakterowi i d¹¿eniom. Tak jak pokusy do z³a w ogóle nie wyp³ywaj¹ z zalet Boga, tak one nie mog¹ wyp³ywaæ z Jego zalet jako przynêty dla Jego stworzeñ. Przypisywanie Bogu
pokus do z³a jest blunierstwem, a przypisywanie Mu pokus do dobra jest
chwa³¹. Przypisuj¹c Mu z wdziêcznoci¹ nasze pokusy do dobra, strze¿my
siê przed przypisywaniem Mu naszych pokus do z³a. Przypisujmy je raczej
tym, do których s³usznie nale¿¹  diab³u, wiatu i cia³u.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 3:113; 5 Moj¿. 13:3; Ps. 119:165; Przyp. 1:10
17; 6:27; 14:27; Izaj. 33:15, 16; Mat. 4:111; 26:41; £uk. 11:4; 2 Kor.
11:3, 14, 15; Jak. 1:14; 2 Piotra 2:9; 1 Kor. 10:13.
Pieni: 56, 120, 145, 197, 130, 136, 313.
Pytania: Jakie szczególne pokusy mia³em w tym tygodniu? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y wyniki?

26 LISTOPADA
I rzek³ mu Pan: Có¿ jest w rêce twojej?
2 Moj¿. 4:2
Gdyby jakikolwiek cz³owiek chcia³ byæ wydajniej u¿yty przez Pana
w Jego b³ogos³awionej s³u¿bie, to niech siê przede wszystkim stara coraz lepiej do niej przygotowaæ. Niech naladuje umi³owanego i czcigodnego s³ugê, Moj¿esza, w cichoci, pokorze, energii i niestrudzonej gorliwoci oraz samoofiarnej s³u¿bie dla Pana. M¹dry szafarz zawsze bêdzie
siê stara³ doskonaliæ wrodzone zdolnoci i nie bêdzie oczekiwa³ ze strony Pana cudu w swym rozwoju, nie bêdzie marnowa³ cennego czasu w wysi³kach rozwiniêcia tego, czego z natury nie posiada. Starajmy siê wiêc
w cichoci, gorliwoci, mi³oci do Pana i Jego sprawy, w wierze w Jego
moc trwaæ w takim stanie serca i umys³u, który wytworzy w nas gotowoæ nadaj¹c¹ siê do u¿ycia i u¿ytecznoæ w ka¿dym dziele Boskiej s³u¿by, do jakiej Panu spodoba siê nas wezwaæ.
***
W symbolach Pisma wiêtego rêka przedstawia moc. Dlatego trzymanie
czego w rêce, w ogólnym znaczeniu, oznacza posiadanie w swojej mocy rzeczy, nale¿¹cych do naszych nowych serc, umys³ów i woli oraz do naszych ludzkich natur. W szczegó³ach oznacza³oby to posiadanie w swojej mocy: wiedzy,
³aski, charakteru, stanowiska, czasu, talentów, wp³ywu, rodków, przyjació³,
krewnych, obywatelstwa, zdrowia, ¿ycia itp. Pan pragnie, abymy s³u¿yli w zakresie tego, czym jestemy i w zakresie tego, co posiadamy, a nie tym czym nie
jestemy i czego nie posiadamy. Dlatego w pytaniu naszego tekstu On od nas
¿¹da wziêcia pod uwagê tego, czym jestemy i tego, co posiadamy. Pytanie to
nie jest wstawione w celu zdobycia informacji, lecz w celu nasuniêcia nam
myli, napomnienia nas do przegl¹du swego szafarstwa na chwa³ê Panu i dla
korzyci drugich oraz swojej w ³asce.
Równoleg³e cytaty: Ps. 34:11; 68:36; 84:12; Kazn. 2:26; Izaj. 42:5; Dan. 2:21
23; Mat. 25:14, 15; Rzym. 12:68; 1 Kor. 1:57; 7:7; Efez. 4:7; 1 Tym. 6:17;
Jak. 1:17; 1 Piotra 4:10; £uk. 12:47, 48; 19:12, 13.
Pieni: 134, 14, 160, 8, 191, 208, 277.
Pytania: Co w tym tygodniu uczyni³em ze swoimi talentami i sposobnociami? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?

27 LISTOPADA
W ka¿dej modlitwie i probie modl¹c siê na ka¿dy czas
w duchu, i oko³o tego czuj¹c ze wszelk¹ ustawicznoci¹
Efez. 6:18
Powinnimy mieæ ducha modlitwy we wszystkim, co mówimy i robimy. Nasze serca ustawicznie powinny siê wznosiæ do Pana z prob¹
o kierownictwo we wszystkich sprawach naszego ¿ycia, abymy mogli
z ca³ej mocy robiæ to, co mamy do zrobienia i to w taki sposób, jaki by³by
mile widziany przez Boga, abymy byli chronieni przez Niego przed pokusami, które w przeciwnym razie by³yby nie do wytrzymania, i abymy
ostatecznie mogli byæ wyzwoleni od wp³ywu szatana i otrzymaæ stanowisko w Królestwie. Bracia, miejmy w pamiêci i coraz lepiej wprowadzajmy w czyn nastêpuj¹ce s³owa naszego Pana: Czujcie¿ a módlcie
siê, abycie nie weszli w pokuszenie.
***
Modlitwa jest, wypowiedzianym lub nie, szczerym pragnieniem serca, wznosz¹cym siê do Boga o dobre rzeczy. Jest ona tak niezbêdna dla
naszego rozwoju, jak pragnienia naturalnego cz³owieka s¹ niezbêdne do jego
rozwoju w zakresie doczesnych b³ogos³awieñstw. Jak bez tych pragnieñ
cz³owiek naturalny szybko by umar³, tak bez prawdziwej modlitwy umar³oby nowe serce, umys³ i wola. Nasze modlitwy nie powinny byæ formalne,
powinny raczej p³yn¹æ ze szczerego serca, poniewa¿ te rzeczy, o które siê
prosi, powinny byæ szczerze upragnione. Takie modlitwy, zanoszone w harmonii z Pañskim S³owem, bywaj¹ niew¹tpliwie wys³uchiwane. Bez czujnego oczekiwania czêsto nie dostrzegamy odpowiedzi Pana na nasze modlitwy. A czasami, pomimo wyczekiwania na Jego odpowiedzi, nie dostrzegamy ich, poniewa¿ On zwleka z wys³uchaniem naszych prób. Dlatego, w takim czuwaniu konieczna jest wytrwa³oæ, która we w³aciwym czasie zostanie nagrodzona przez odbiór d³ugo oczekiwanej odpowiedzi.
Równoleg³e cytaty: £uk. 11:513; 21:36; Ps. 5:24; 116:1, 2; Dan. 6:10;
Dz.Ap. 6:4; 10:2, 9; Rzym. 12:12; Filip. 4:6, 7; Kol. 4:2; 1 Tes. 5:17; Mat.
26:3944; Efez. 1:16; 1 Tym. 5:5.
Pieni: 35, 239, 183, 130, 19, 199, 324.
Pytania: Czy w tym tygodniu stale siê modli³em? Jak siê modli³em? O co siê
modli³em? Czy wytrwale oczekiwa³em na Pañsk¹ odpowied? Jaki by³ wynik?

28 LISTOPADA
Gdy on sprawi pokój, któ¿ go wzruszy?
Ijob 34:29
Kto, jak nie On, Bóg wszelkiej pociechy, mo¿e udzieliæ spokoju poród niepokoju powstaj¹cego w duszy jak gwa³towna burza na
morzu? Jak marynarze w niebezpieczeñstwie wo³amy do Niego, a On
doprowadza nas do upragnionego portu  b³ogos³awionego portu 
spokoju i pokoju w Bogu. Jakie wo³anie sprowadza ten pokój? Nie jest
nim modlitwa, aby zosta³y usuniête wszelkie powody do niepokoju,
poniewa¿ nie zawsze jest wol¹ Bo¿¹ zsy³anie pokoju duchowi ludzkiemu w ten sposób. To nie jest zawsze najlepszy sposób. Jest jednak
wo³anie, które nigdy nie zawodzi, a zawsze sprowadza spokój, którego
nikt nie wzruszy. Wo³aniem tym jest modlitwa o b³ogi, ufny, mi³uj¹cy wspó³udzia³ w pe³nieniu woli Bo¿ej.
***
Elihu, tak jak trzej pozostali przyjaciele Ijoba, nie posiada³ natchnienia
Bo¿ego, które posiada³ Ijob. Jednak¿e w przemówieniu Elihu jest du¿o m¹droci, m¹droci dowodz¹cej, ¿e on, wspó³czesny Abrahamowi, daleki by³ od ma³py,
m¹droci, której ewolucjonici dot¹d nie osi¹gnêli. Chocia¿ wypowied w naszym tekcie nie jest natchniona, to jednak jest prawdziwa, poniewa¿ Bóg udziela spokoju nie podlegaj¹cego zniweczeniu, tym, których uznaje za Swój lud.
Ten pokój wyp³ywa z zupe³nej wiary w Niego i serdecznej zgody z Nim, Jego
charakterem, Planem i dzie³ami, jakich wiat nie zna ani mo¿e nimi obdarzyæ,
ani je odj¹æ. Ci, którzy s¹ Jego w³asnoci¹ doznaj¹ tego w b³ogos³awionych
dowiadczeniach. Zabezpieczeni przez Przymierze zagwarantowane przysiêg¹, arcykap³añskie dzie³o Jezusa i posiadanie Ducha wiêtego, wznosz¹ siê
ponad obecne k³opoty, a tym samym prze¿ywaj¹ radoæ pokoju Bo¿ego, który
przewy¿sza wszelkie zrozumienie, strzeg¹c ich serc i umys³ów w Jezusie Chrystusie ku ¿ywotowi wiecznemu w Nim.
Równoleg³e cytaty: Izaj. 26:3; Rzym. 8:31; Filip. 4:7; Ps. 1:1, 2; 4:9; 25:12, 13;
29:11; 85:9; 119:165; £uk. 1:79; 2:14; Jan 14:27; 16:33; Rzym. 2:10; 5:1; 8:6.
Pieni: 128, 80, 87, 94, 179, 244, 321.
Pytania: Jakimi by³y w tym tygodniu moje dowiadczenia, zwi¹zane z myl¹
tego tekstu? Jak je przyj¹³em? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o?
W czym okaza³ siê wynik?

29 LISTOPADA
Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiej¹ce siê;
boæ wierny jest ten, który obieca³
¯yd. 10:23
Obietnica Boska jest fundamentem, na którym powinnimy budowaæ to wszystko, czego siê spodziewamy, tak w zakresie charakteru,
jak i przysz³ej chwa³y. Ceñmy tê prawdê, abymy w ¿adnym znaczeniu
i w ¿adnym stopniu nie przynieli jej ujmy. Podtrzymujmy Prawdê nie
tylko w literze, ale i w duchu  z mi³oci do niej, poniewa¿ jest prawdziwa, piêkna i wielka. I zawsze pamiêtajmy o wa¿noci cierpliwej wytrwa³oci, abymy mogli, nie tylko pielêgnowaæ i praktykowaæ chrzecijañskie zalety, ale tak¿e z radoci¹ znosiæ próby, przeladowania
i trudnoci, jakie Bóg mo¿e na nas dopuciæ, uznaj¹c potrzebê sprawdzenia rozwoju naszego charakteru, który, jak On nam wyjania, ma
kapitalne znaczenie, bez niego bowiem nie mo¿na ani osi¹gn¹æ, ani
utrzymaæ doskona³ej mi³oci.
***
S³owo nadzieja ma tutaj znaczenie Prawdy (Jud. 3). Wydaje siê, i¿
zdaniem Aposto³a powinnimy wytrwale przedstawiaæ Prawdê czyni¹c to nieustraszenie, bez bojani i niezachwianie, choæby najwiêksze przeszkody stanê³y na drodze. Jego myl mo¿na najlepiej zrozumieæ wtedy, gdy przypomnimy sobie, ¿e on w tym rozdziale wpierw opisuje Jezusa w miejscu wiêtym
i najwiêtszym, a nastêpnie kap³anów w miejscu wiêtym. W naszym tekcie
Aposto³ podaje myl okrelaj¹c¹ antytypowy wiecznik, który, jak wskazuje,
przedstawia Koció³ w swej zdolnoci owiecania, nie tych na dziedziñcu
czy w obozie, lecz jedynie tych w miejscu wiêtym. Tak patrz¹c uznajemy,
¿e kap³añstwo w ciele mia³o zadanie wzajemnego owiecania siê g³êbokimi
prawdami. Bóg obiecuje Sw¹ ³askê tym, którzy wiernie i nieugiêcie trwaj¹
w tej dobrej pracy. On z pewnoci¹ udowodni Swoj¹ wiernoæ we wszystkich okolicznociach wype³niania Swych obietnic.
Równoleg³e cytaty: ¯yd. 4:14; 1 Kor. 1:17, 18, 21, 23, 2729; 2:18, 12, 13; 14:1
25; 2 Kor. 2:1416; 3:12, 13; Kol. 1:2329; 1 Tes. 2:312; 2 Tym. 2:15; Tyt. 3:8, 9;
Ps. 57:8; Mat. 10:22; 1 Kor. 15:58; ¯yd. 13:9; 5 Moj¿. 7:8, 9; Joz. 23:14; 2 Sam.
7:28; 1 Król. 8:23, 24, 56; Ps. 89:2, 3, 9, 15, 25, 29, 34, 35; Izaj. 54:9, 10.
Pieni: 293, 11, 44, 70, 164, 260, 309.
Pytania: Czy w tym tygodniu wytrwale przedstawia³em Prawdê? Jak Bóg
przez to okaza³ Swoj¹ wiernoæ? Co z tego wynik³o?

30 LISTOPADA
A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, a¿ do skoñczenia wiata
Mat. 28:20
Na pewno Pan, który troskliwie nadzorowa³ pracê zasiewu, jest
nie mniej zainteresowany i dba³y o pracê ¿êcia. Zapuæmy sierp Prawdy
z energi¹ i odwag¹, pamiêtaj¹c, ¿e s³u¿ymy Panu Chrystusowi, ¿e nie
jestemy odpowiedzialni za ¿niwo, lecz jedynie za nasz¹ energiê w gromadzeniu tych dojrza³ych ziaren, które mo¿emy znaleæ. Jeli musimy wykonaæ wielk¹ pracê, ¿eby znaleæ kilka dojrza³ych ziaren, radujmy siê tym bardziej z tych, których znajdujemy i uczmy siê mi³owaæ i oceniaæ to, co jest rzadko spotykane i kosztowne. Pamiêtajmy
te¿, wykorzystuj¹c ca³¹ m¹droæ w tej sprawie, ¿e Pañskim celem w powierzeniu nam dzia³u w Jego pracy nie jest to, czego mo¿emy dokonaæ, lecz b³ogos³awieñstwo jakie ta praca sprowadzi na nas.
***
Jest to jedna z ostatnich obietnic naszego Pana, udzielonych Kocio³owi przed Jego wniebowst¹pieniem. Obietnica ta nie zapewnia o Jego cielesnej obecnoci ze swymi wybranymi, lecz o Jego szczególnej ³asce, spo³ecznoci, sympatii, mi³oci, trosce, kierownictwie, ograniczaniu, protekcji, naprawie, zachêcie, radzie i wspó³pracy. Wyra¿enie po wszystkie dni
nie zdaje siê oznaczaæ, ¿e Pan bêdzie z nami sporadycznie, lecz, ¿e bêdzie
nieprzerwanie, nie dopuszczaj¹c nawet do tego, by min¹³ jeden dzieñ bez
dotrzymania przez Niego Swojej obietnicy w najwy¿szym stopniu, proporcjonalnie do potrzeb Kocio³a. Pan wiernie dotrzyma³ tej obietnicy, jak
dowodzi historia Kocio³a. Przez dowiadczenie i obserwacjê jestemy
¿ywymi wiadkami tego faktu w odkrywaniu Prawdy, w gromadzeniu i przesiewaniach i w naszym indywidualnym ¿yciu podczas obecnego, laodycejskiego okresu Kocio³a.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 33:14, 15; Joz. 1:5, 9; Ps. 34:8; 46:2, 6, 8, 12;
105:14, 15; Izaj. 41:10; Jer. 15:20; Ezech. 48:35; Agg. 1:13; Zach. 2:5; Jan
14:1623; 1 Jana 1:3.
Pieni: 333, 110, 120, 242, 293, 328, 330.
Pytania: Czy w tym tygodniu dowiadczy³em Pañskiej obecnoci? W jaki
sposób? Jakie by³y wyniki?

1 GRUDNIA
Bêdziesz mi³owa³ bliniego twego, jako samego siebie
Mat. 22:39
Jeli nie chcielibycie, ¿eby wasz blini podejrzewa³ was
i obmawia³, sami nie powinnicie tego czyniæ. Zakon Pañski nakazuje, by nikt z objêtych Jego Przymierzem nie wypowiada³
¿adnych podejrzeñ przeciwko bliniemu. Jeli jednak podejrzenie nasuwa siê na umys³ wskutek skojarzonych okolicznoci, to
nowy umys³ powinien szybko, z wrodzon¹ ¿yczliwoci¹, zakwestionowaæ podejrzenia, bior¹c pod uwagê mo¿liwoæ wystêpowania mylnej informacji lub opacznego t³umaczenia i rzekom¹
winê zawsze podawaæ w w¹tpliwoæ.
***
Ka¿da wolna moralnie istota jest naszym blinim bez wzglêdu na
rasê, narodowoæ, p³eæ, stanowisko, wiek, kraj, pokrewieñstwo lub p³aszczyznê bytu. Mamy dwie klasy blinich, jedn¹ w Adamie, drug¹ w Chrystusie. Jedni blini s¹ bli¿si od drugich, a ró¿ne stopnie ich bliskoci wobec nas reguluj¹ stopnie ró¿nych naszych zobowi¹zañ wobec nich. Mamy
wiêc wiêksze zobowi¹zania wobec naszych rodzin ni¿ obcych, wobec
powiêconych ni¿ próbnie usprawiedliwionych i wobec próbnie usprawiedliwionych ni¿ wobec nie usprawiedliwionych. Praktyczne zastosowanie tego tekstu polega na oddaniu naszemu bliniemu tej samej dobrej
woli i pos³ugi, jak¹, powodowani znajomoci¹ woli Pañskiej w odniesieniu do tych okolicznoci, chcielibymy, aby nam okaza³, gdybymy byli
na jego miejscu, a on na naszym. Jest to zasada mi³oci obowi¹zkowej,
sprawiedliwoci wobec naszych blinich. Ofiara z³o¿ona z pogwa³ceniem
tej zasady nie mo¿e byæ przez Boga przyjêta.
Równoleg³e cytaty: 3 Moj¿. 19:18; Mich. 6:8; Mat. 7:12; 9:13; Mar.
12:31; Rzym. 13:9; Gal. 5:14; Jak. 2:8; 1 Tym. 1:7; 1 Piotra 1:22;
2 Piotra 1:7; 1 Jana 3:18.
Pieni: 166, 165, 95, 196, 198, 267, 125.
Pytania: Czy w tym tygodniu mi³owa³em swego bliniego jak siebie
samego? Jakie temu towarzyszy³y okolicznoci i wyniki?

2 GRUDNIA
Przeto¿ teraz có¿ odw³aczasz? Wstañ, a ochrzcij siê
Dz.Ap. 22:16
Jest w tym zwrocie bezporednioæ godna naladowania przez
tych wszystkich, którzy maj¹ wp³yw na innych i staraj¹ siê innych
wprowadzaæ na w³aciw¹ drogê, pobudzaæ do gotowoci, do zupe³nego pos³uszeñstwa, do zupe³nego uznania Pana i Prawdy. Jeli tacy
nie odczuwaj¹ sk³onnoci do natychmiastowego pos³uszeñstwa, chocia¿ oczami swej wiary ujrzeli Pana a uszami us³yszeli Jego g³os, to
bêd¹ jeszcze mniej pos³usznymi wtedy, gdy wiat, cia³o i diabe³ powiedz¹ im: Nie b¹dcie krañcowymi, b¹dcie raczej umiarkowani,
nie powiêcajcie siê ca³kowicie Panu, wasi blini i przyjaciele pomyl¹, ¿e jestecie nieprzytomni, przeszkodzi to tak¿e waszym nadziejom oraz perspektywom, a waszych przyjació³ zmieni na wrogów, to was bêdzie zbyt du¿o kosztowaæ, nie pieszcie siê.
***
Zdaje siê, i¿ Saul z Tarsu, zgodnie z naszym tekstem, przed swoim przyst¹pieniem do s³u¿by wyczekiwa³ na okolicznoci, dowiadczenia i warunki
upowa¿niaj¹ce go do tego, do czego zachêci³ go Pañski pos³annik. W tym
jest on dla nas przyk³adem. Mamy staæ spokojnie i czekaæ na Pana a¿ S³owo
Pañskie przez swoje zasady i swego Ducha a tak¿e opatrznoci zgodz¹ siê na
to, do czego jestemy nak³aniani, nawet jeli okolicznoci, dowiadczenia
i warunki zdaj¹ siê nas ponaglaæ naprzód. Lecz jak Saul, nie wahajmy siê
pójæ naprzód, gdy S³owo Pañskie do tego nas zaprasza. Skuteczne opieranie
siê z³ej presji pójcia do przodu, zwyciêskie czekanie na Pana, a¿ On zaprosi
nas do pójcia naprzód i szybkie dzia³anie wówczas jest chwalebnym stopniem osi¹gniêcia rozwoju charakteru. Prawdopodobnie na ¿adnym punkcie
chrzecijañskiego charakteru nie jestemy czêciej próbowani ni¿ na tym,
szczególnie, gdy jestemy wodzami ludu Pañskiego.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 22:29; Mat. 8:21, 22; 19:1622; £uk. 9:61, 62;
Dz.Ap. 24:25; Joz. 24:15; 1 Król. 18:21; Izaj. 50:7; 1 Kor. 15:58; 2 Piotra 1:10.
Pieni: 1, 14, 203, 80, 94, 13, 25.
Pytania: Czy w tym tygodniu chêtnie by³em pos³uszny? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

3 GRUDNIA
¯e zachowa³ s³owo cierpliwoci mojej, ja te¿ ciê zachowam
od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek wiat,
aby dowiadczy³a mieszkaj¹cych na ziemi
Obj. 3:10.
Jest to specjalna nagroda dla tych, którzy w obecnym czasie,
w okresie laodycejskim, biegn¹ w zawodach z cierpliw¹ wytrwa³oci¹.
Chocia¿ unikniêcie godziny pokuszenia nie by³o naszym przywilejem,
to jest nim posiadanie szczególnego kompensuj¹cego b³ogos³awieñstwa,
bêd¹cego rezultatem naszego ¿ycia w czasie Pañskiej paruzji (obecnoci). Mo¿emy wiêc cieszyæ siê spo³ecznoci¹ z Nim, Jego nauk¹, stanowi¹c¹ obecnie pokarm na czas s³uszny, rozdzielan¹ przez Niego
jako pokarm duchowy w taki sposób i w takim stopniu, w jakim ¿aden
z wiernych w minionych okresach nie móg³ tego czyniæ. Jednak, jak
mo¿emy siê spodziewaæ, ta najwiêksza ³aska jest odpowiednio zrównowa¿ona przez subtelnoæ i srogoæ prób godziny pokuszenia przychodz¹cej na ca³y wiat. Jeli kiedykolwiek cierpliwa wytrwa³oæ by³a
potrzebna, to tym bardziej teraz.
***
Godzina ta jest dlatego nazwana godzin¹ pokuszenia, poniewa¿ w czasie
jej trwania przewa¿a³y najwiêksze próby, które nawiedza³y ca³y rodzaj ludzki,
szczególnie Koció³, prawdziwy i nominalny. Dla nominalnego i prawdziwego
ludu Bo¿ego te pokuszenia by³y srogie, szczególnie w szeciu generalnych zarysach, czyli nieuznawania okupu, niedowiarstwa, kombinacjonizmu, reformizmu,
kontradykcjonizmu i rewolucjonizmu. Podczas gdy Kocio³owi filadelfijskiemu
zaoszczêdzono tych specyficznych prób, Koció³ laodycejski musia³ je prze¿yæ.
Jednak¿e Pan Swoim wiernym z okresu laodycejskiego udzieli³ specjalnej pomocy wiat³em spowodowanym Pañsk¹ Paruzj¹ i Epifani¹. Zarysy rewolucjonizmu godziny pokuszenia dzia³a³y równoczenie z Epifani¹, jasnym wieceniem,
która objawi³a rewolucjonizm i wiele innych rzeczy.
Równoleg³e cytaty: Obj. 1:9; 13:10; 14:12; Mat. 6:13; 26:41; 1 Kor. 10:13; Efez.
6:13; 2 Piotra 2:9; Mat. 24:24; Izaj. 24:17; Dan. 12:10; Jak. 1:12; 1 Piotra 4:12.
Pieni: 13, 145, 56, 57, 99, 119, 137.
Pytania: Jakie mia³em dowiadczenia w tym tygodniu w zwi¹zku z myl¹ tego
tekstu? Jak je przyj¹³em? Jaki by³ ich wynik?

4 GRUDNIA
Poniewa¿ tedy wy, bêd¹c z³ymi, umiecie dary dobre dawaæ
dzieciom waszym: jako¿ daleko wiêcej Ojciec wasz
niebieski da Ducha wiêtego tym, którzy go oñ prosz¹?
£uk. 11:13
Gdyby powiêcony lud Pañski móg³ dojæ do takiego stanu, w którym g³ównym celem jego ¿ycia, istotn¹ treci¹ wszystkich jego modlitw, by³aby proba o wiêksz¹ miarê Ducha wiêtego, ducha wiêtoci, ducha Prawdy, Ducha Chrystusowego, ducha zdrowego rozs¹dku, oznacza³oby to wielkie b³ogos³awieñstwo! Gdyby wtedy powiêceni modlili siê ¿arliwie, a¿ do witu, ich poleganie na Nim z pewnoci¹ sprowadzi³oby upragnione b³ogos³awieñstwo. Chocia¿ Pan objawi³ siê Swemu ludowi w tym celu, aby mu udzieliæ tego b³ogos³awieñstwa, to jednak powstrzymuje je, a¿ Jego lud nauczy siê je oceniaæ i szczerze go pragn¹æ.
***
Kiedy nasz Pan powiedzia³ Swym uczniom, ¿e s¹ z³ymi, nie myla³, ¿e
ich intencje s¹ z³e, raczej, i¿ oni s¹ upad³ymi w umyle i sercu. A jednak to
mia³o znaczyæ, ¿e oni jeszcze posiadali lady obrazu Bo¿ego, dziêki którym
wiedzieli jak udzielaæ naturalnych darów swoim dzieciom i byli zdolni ich
udzielaæ. Nasz Pan jednak uzasadnia³, ¿e jeli niedoskona³y cz³owiek mo¿e
uczyniæ co dobrego, to tym bardziej absolutnie Doskona³a Osoba mo¿e uczyniæ wiêcej dobra, to znaczy, ¿e mo¿e udzieliæ i udzieli Swego wiêtego Ducha Swoim dzieciom, które Go o niego prosz¹. Dar Ducha wiêtego jest najwy¿szym darem duchowym, w rzeczywistoci jest on sum¹ wszystkich naszych duchowych b³ogos³awieñstw i jest zadatkiem naszego wiecznego
dziedzictwa. Dlatego proby o Ducha wiêtego powinny byæ g³ówn¹ treci¹
wszystkich modlitw zanoszonych do naszego Niebiañskiego Ojca. Bóg udziela
go Swoim jedynym.
Równoleg³e cytaty: Ps. 103:13; Przyp. 1:23; 3:12; Joel 2:29; Mat. 7:711;
21:22; Mar. 11:24; Jan 14:16; 15:7; 4:10; Efez. 1:3; Tyt. 3:4, 5.
Pieni: 35, 239, 1, 90, 91, 95, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu modli³em siê o Ducha wiêtego? Jak? Dlaczego? Z jakim wynikiem?

5 GRUDNIA
Obierzcie¿ sobie dzi, komubycie s³u¿yli aleæ: ja i dom
mój bêdziemy s³u¿yli Panu
Joz. 24:15
Niech inni czcz¹ kogo chc¹ i co chc¹, lecz my, którzy doznalimy,
¿e Pan jest ³askawy, którzy poznalimy Go przez Jego S³owo, przez Jego
opatrznoci i przez moc Jego Ducha, która nas pobudzi³a do nowoci
¿ycia, nie mo¿emy czyniæ niczego innego, jak czciæ Boga. Czcz¹c Go
musimy Mu ufaæ bez zastrze¿eñ. A ufaj¹c Mu bez zastrze¿eñ z zadowoleniem bêdziemy postêpowaæ drog¹, któr¹ nam wskazuje. Ufaj¹c i postêpuj¹c w ten sposób jestemy zadowoleni ze wszystkiego, co nas spotyka, gdy¿ rêka, która nas prowadzi, jest Jego rêk¹. I b¹dmy pewni ¿e
postêpuj¹c tak za prawdziwym Pasterzem, ostatecznie dojdziemy do
owczarni Królestwa. W tej pewnoci mamy radoæ, pokój i b³ogos³awieñstwo serca, nawet w domu pielgrzymstwa naszego.
***
Szybkie podjêcie decyzji pe³nienia woli Pañskiej po jej rozpoznaniu,
to jedyny sposób postêpowania godny polecenia wiernym. Charakterystyczne jest to, ¿e czêciowo niewierni powstrzymuj¹ siê przed pe³nieniem Boskiej woli i proporcjonalnie do tego wdaj¹ siê w kompromis ze z³em, nawet
po uprzednim rozpoznaniu woli Pañskiej w odniesieniu do dobra i z³a. Chocia¿ Pan jest cierpliwy, ostatecznie jednak zmusi takich do podjêcia decyzji.
Tak pokieruje ich dowiadczeniami, ¿e bêd¹ musieli zdecydowaæ siê na czynienie Jego woli, b¹d sprzeciwianie siê jej. Niech wiêc wierni, jak staro¿ytny Jozue, s³owem i czynem zachêcaj¹ czêciowo niewiernych do w³aciwej
decyzji, lecz bez wzglêdu na to czy ci ostatni przyjm¹ dan¹ im zachêtê, czy
nie, to wierni pod zwierzchnictwem Chrystusa, swojej G³owy, nadal pozostan¹ martwymi dla siebie i wiata, a ¿ywymi dla Boga. W jakim wiêc stopniu bêd¹ mogli wywrzeæ swój wp³yw, w takim niech s³u¿¹ Bogu.
Równoleg³e cytaty: 1 Król. 18:21; Ezech. 20:39; £uk. 16:13; Rzym. 6:16;
1 Moj¿. 18:19; Jan 6:6769; Mat. 19:1622; 26:33, 35; Joz. 24:1618; 23:15;
1 Kron. 28:9.
Pieni: 160, 1, 8, 14, 78, 130, 136.
Pytania: Czy w tym tygodniu æwiczy³em stanowczoæ? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

6 GRUDNIA
M¹¿, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako
miasto rozwalone bez muru
Przyp. 25:28
Walka z samym sob¹ jest najwiêksz¹ walk¹, a S³owo Pañskie mówi
nam, ¿e kto panuje sercu swemu [nad swoim w³asnym umys³em, swoj¹ wol¹], lepszy jest, ni¿eli ten, co zdoby³ miasta, poniewa¿ nauczy³
siê, a¿ do tego stopnia wyæwiczyæ wojowniczoæ prawdziwego charakteru we w³aciwym kierunku, w samokontroli. Po powa¿nych dowiadczeniach w zwalczaniu grzechu i samolubstwa w sobie, po wyjêciu belki z w³asnego oka, po pokonaniu gniewu, z³oci, nienawici i konfliktów w swoim sercu oraz w ciele  po tym w³anie i za porednictwem tej surowej walki oraz dowiadczenia bêdziemy przygotowani
do pomagania braciom, do pomagania blinim w ich trudnociach, pomagania im w zwyciê¿aniu ich oblê¿eñ i s³aboci.
***
S³owo duch znaczy tu usposobienie. Nie mieæ mocy nad w³asnym duchem znaczy nie mieæ samokontroli. Osoba, która jej nie posiada jest rozbitkiem, jeli chodzi o jej charakter. Salomon jako ilustracji tego u¿y³ miasta
rozwalonego bez murów. Stosownie do tej ilustracji, w naszych usposobieniach jestemy miastami, nasze ró¿ne dobre zalety odpowiadaj¹ domom, nasze dobre myli ¿o³nierzom broni¹cym miasta, a samokontrola murom otaczaj¹cym miasto. Na zewn¹trz jest grzech, b³¹d, samolubstwo i wiatowoæ
jako ¿o³nierze pod dowództwem szatana, ich genera³a, oraz cia³a i wiata,
jego poruczników. Oni przede wszystkim atakuj¹ nasz¹ samokontrolê a kiedy ta upada, niszcz¹ ka¿d¹ dobr¹ myl i zaletê. Nasz¹ g³ówn¹ trosk¹ powinno byæ niedopuszczenie do wy³omu w murze samokontroli. Gdy w taki sposób bêdziemy postêpowaæ, dowiedziemy, ¿e w tej walce ofensywnej jestemy zwyciêzcami, zachowuj¹c symboliczne mury przed ruin¹.
Równoleg³e cytaty: Ps. 116:11; Przyp. 14:29; 16:32; 19:2; 21:5; 23:2; 25:8; 29:20;
Kazn. 5:2; 7:9; £uk. 14:26, 27; Rzym. 8:12, 13; 13:14; 14:115:5; 1 Kor. 6:12;
8:13; 9:12, 15, 18, 19, 23, 2527; Kol. 3:5; Tyt. 2:12; 1 Piotra 4:1, 2; 2 Piotra 1:6.
Pieni: 145, 136, 125, 267, 1, 183, 130.
Pytania: Czy w tym tygodniu æwiczy³em samokontrolê, czy zaniecha³em tych
æwiczeñ? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami?

7 GRUDNIA
Któremu gdy z³orzeczono, nie odz³orzeczy³
1 Piotra 2:23
Nieprzyjaciele Jezusa z³orzeczyli Mu nie dlatego, ¿e znaleli w Nim s³uszny i sprawiedliwy powód do z³orzeczenia ani dlatego, ¿e sami byli w takim stopniu doskonali, i¿ Jezus nie móg³
znaleæ w nich niczego godnego z³orzeczenia, lecz dlatego, ¿e
On by³ zupe³nie poddany woli Bo¿ej, a tym samym zdolny do
podjêcia szyderstwa i z³orzeczenia ludu i znoszenia tego pokornie i cierpliwie, pamiêtaj¹c, ¿e do tego zosta³ powo³any. Jezus
trwa³ cierpliwie dowodz¹c, i¿ by³ wierny, rozwin¹³ i zademonstrowa³ prawdziwy charakter, odczuwa³ i okazywa³ litoæ oraz
Swoj¹ mi³oæ ludziom w ich lepocie i ignorancji.
***
Z³orzeczyæ znaczy niesprawiedliwie i niepotrzebnie mówiæ i postêpowaæ nieprzychylnie wobec innych. Jezusowi, po skazaniu Go na mieræ,
szczególnie z³orzeczyli ¿o³nierze w pa³acach Kajfasza i Pi³ata oraz lud i ¿o³nierze na drodze Krzy¿owej i na Kalwarii. Chocia¿ On nie zas³u¿y³ na te
z³orzeczenia, raczej oni na nie zas³ugiwali, to jednak nie odz³orzeczy³.
Bez w¹tpienia szatan stara³ siê ich z³e s³owa oraz uczynki utrzymaæ w Jego
umyle i pobudziæ w Nim ducha, s³owa i uczynki z³orzecz¹ce. W tym siê
zawiód³, poniewa¿ nasz drogi Odkupiciel, wzgardziwszy sromot¹ uzna³
j¹ za ma³o znacz¹c¹ i skoncentrowa³ Swoj¹ wolê na tym, by podobaæ siê
Ojcu, poród i pomimo ich z³orzeczeñ. W tym wzglêdzie, jak i w ka¿dym
innym, nasz b³ogos³awiony Pan jest przyk³adem dla nas. Na wszelkie z³orzeczenia, spadaj¹ce na nas, na wszelkie pokuszenia przychodz¹ce, aby
sk³oniæ do oddawania z³orzeczenia za z³orzeczenie, b¹dmy takimi, jak
On, gardz¹c sromot¹, koncentruj¹c nasz¹ wolê na tym, by podobaæ siê
Panu poród i pomimo z³orzeczeñ, które przypadaj¹ nam w udziale.
Równoleg³e cytaty: Mat. 26:65; 27:13, 2730, 3944, 49; Ps. 22:7, 8, 17,
18; 31:1214; 35:20, 21; 71:10, 11; 109:25; Izaj. 50:6; 53:7; ¯yd. 12:3.
Pieni: 168, 5, 28, 132, 190, 325, 326.
Pytania: Co ten tekst oznacza³ dla mnie w tym tygodniu? W jakich sytuacjach i dowiadczeniach?

8 GRUDNIA
Jeli was wiat nienawidzi, wiedcie, ¿eæ miê pierwej,
ni¿eli was, mia³ w nienawici
Jan 15:18
Jak nasz Mistrz by³ znienawidzony bez powodu, tak, o ile to jest
mo¿liwe, niech bêdzie z nami, niech nienawiæ, z³oliwoæ, zawiæ i morderstwo wy³adowuj¹ce siê przeciwko nam bêd¹ niezas³u¿one  niech
nasze ¿ycie bêdzie mo¿liwie czyste. Niech nasze ¿ycie, tak dalece jak
jestemy w stanie, w naszych mylach, s³owach i postêpowaniu, ukazuje chwa³ê naszego Pana i mówi o naszej mi³oci do wszystkich ludzi,
a szczególnie do domowników wiary. W przysz³oci, gdy nowa dyspensacja bêdzie w pe³ni zaprowadzona, ci, którzy nas obecnie nienawidz¹, g³ównie z powodu olepienia ich i zwiedzenia przez przeciwnika, pok³oni¹ siê Pomazañcowi Pañskiemu, a my bêdziemy mieli wielk¹
przyjemnoæ w podnoszeniu i zachêcaniu ich, w b³ogos³awieniu, przebaczaniu i pomaganiu im w powrocie do pe³nego obrazu i podobieñstwa Bo¿ego.
***
S³owo wiat w Pimie wiêtym wystêpuje w ró¿nych znaczeniach,
a mianowicie: w znaczeniu wszechwiata, ziemi, dyspensacyjnego porz¹dku rzeczy, ludzi zgodnych z nim i ca³ej rasy ludzkiej. Oczywicie, ca³y rodzaj ludzki nie mia³ Pana w nienawici, poniewa¿ kilku pogan, z którymi siê
zetkn¹³, uczci³o Go. Raczej nienawidzili Go religijni wodzowie ¿ydowscy
i ci, na których oni mieli wp³yw. Nienawidzili Go, gdy¿ Jego nauki zbija³y
ich b³êdy, Jego przyk³ad demaskowa³ ich ob³udê, a objawianie ich przez Niego szkodzi³o ich presti¿owi, Jego reformy zagra¿a³y ich ambicjom, Jego religia obala³a ich sekty, a Jego wp³yw pomniejsza³ ich w³adzê. Poniewa¿ ciemnoæ nienawidzi wiat³oci, wierny lud Bo¿y podczas Wieku Ewangelii by³
znienawidzony przez nominalny lud Bo¿y  dok³adnie z tych samych powodów, z jakich nienawidzono Jezusa. Tak bêdzie, a¿ do koñca.
Równoleg³e cytaty: Ps. 41:10; Jan 15:1925; Izaj. 53:13; Mat. 10:1639;
24:9; Mar. 13:13; £uk. 21:17; 19:14; Jan 16:2, 3; 17:14; 1 Jana 3:1, 13.
Pieni: 312, 47, 48, 134, 150, 8, 114.
Pytania: Czy w tym tygodniu dozna³em nienawici w imiê Prawdy? W jaki
sposób? Z jakimi wynikami?

9 GRUDNIA
B³ogos³awiony m¹¿, który znosi pokuszenie; bo gdy bêdzie
dowiadczony, wemie koronê ¿ywota, któr¹ obieca³ Pan
tym, którzy go mi³uj¹
Jak. 1:12
Gdybymy mogli zachowaæ w pamiêci fakt, ¿e ka¿da próba, ka¿de
przeladowanie, ka¿da trudnoæ ¿yciowa dowiadczaj¹ca tych, którzy zawarli przymierze ofiary z Panem, jest zamierzona w celu sprawdzenia ich,
wypróbowania ich mi³oci, przekonania siê czy ich charaktery s¹, czy nie
s¹ utrwalone, zakorzenione i utwierdzone w sprawiedliwoci, zbudowane
na mi³oci, to wszystkie te próby, trudnoci oraz pokusy ujrzelibymy w nowym wietle, co pomog³oby nam bardzo w bojowaniu dobrego boju wiary
i odniesieniu zwyciêstwa. Gdybymy sobie powiedzieli, ¿e je¿eli na podstawie tych ma³ych prób Pan sprawdza moj¹ mi³oæ i oddanie siê Jemu, to
z pilnoci¹ je wykorzystam jako sprzyjaj¹ce sposobnoci do zademonstrowania memu Panu pe³ni swej mi³oci i oddania siê Jemu i Jego sprawie bez
wzglêdu na to czy to bêd¹ drobiazgi, czy sprawy wa¿ne.
***
Pokuszenie w tym wierszu oznacza próbê, dowiadczenie. Znosiæ pokuszenie znaczy radonie znosiæ próby, trwaæ w nich zwyciêsko w prawoci. ¯ycie chrzecijañskie jest pe³ne prób. Musimy byæ dowiadczeni i zaaprobowani
w ka¿dym punkcie charakteru zanim bêdziemy uznani za godnych. B³ogos³awieni jestemy, jeli oczekujemy prób, poniewa¿ takie oczekiwanie przygotowuje nas do nich. Podwójnie jestemy b³ogos³awieni, gdy jestemy próbowani,
poniewa¿ to daje nam sposobnoæ zwyciêstwa. Potrójnie jestemy b³ogos³awieni gdy wiernie trwamy w naszych próbach, a¿ do zupe³nego zwyciêstwa, gdy¿
pomylne ukoñczenie prób urzeczywistni nasze nadzieje. ¯ycie wieczne w Królestwie z tym wszystkim, co ono oznacza w usposobieniu, naturze, widokach,
zaszczytach, obcowaniu, dziedzictwie i dziele, na pewno stanie siê naszymi.
Bóg zobowi¹za³ siê do tego przysiêg¹ dan¹ nasieniu, a nasienie sk³ada siê
z tych powiêconych jednostek, które mi³uj¹ Boga nade wszystko.
Równoleg³e cytaty: Ijob 5:17; Ps. 94:12; 119:67, 71; Przyp. 3:11, 12; Mat. 24:13;
1 Kor. 9:25; 2 Tym. 4:8; 1 Piotra 5:4; Mat. 19:28, 29; Jak. 2:5; Obj. 2:10.
Pieni: 93, 56, 57, 67, 197, 200, 313.
Pytania: W jakich próbach w tym tygodniu odnios³em zwyciêstwo? Jak?
Z jakimi wynikami?

10 GRUDNIA
Te, którzy mnie czcz¹, czciæ bêdê
1 Sam. 2:30
Jeli Panu spodoba³o siê daæ nam sposobnoæ pracy w jakiejkolwiek dziedzinie Jego s³u¿by, powinnimy przyst¹piæ do niej szybko
i z energi¹  z gorliwoci dla Niego i dla sprawy, do której nas powo³a³.
To jest jedyny stan mo¿liwy do przyjêcia przez Niego. Jeli jestemy
leniwi, nie uwa¿amy na sposobnoci, to z pewnoci¹ bêd¹ one od nas
odsuniête i dane innym, poniewa¿ Pan jest zdolny wzbudziæ tego lub
owego do s³u¿enia Jego sprawie bez zmuszania naszej niezale¿nej, wolnej woli i ingerowania w jej wolnoæ. Oceniajmy coraz bardziej przywilej, jakim siê cieszymy, który pozwala nam byæ wspó³pracownikami Boga,
szczególnie w zwi¹zku z wielk¹ pos³ug¹, któr¹ nasz Pan i Mistrz Jezus
wykonuje. Do wspó³udzia³u w tej pos³udze zostalimy powo³ani.
***
Czciæ Boga, znaczy stawiaæ Boga na pierwszym miejscu w swoim ¿yciu. Z jednej strony to oznacza ¿e ci¹gle i pomylnie sprzeciwiamy siê temu,
czemu Bóg sam siê sprzeciwia, to jest, szatanowi, wiatu i cia³u, tak jak siê
objawiaj¹ w grzechu, b³êdzie, samolubstwie i wiatowoci, wewn¹trz i na
zewn¹trz. Z drugiej za strony, to oznacza sta³e i skuteczne popieranie tego,
co cieszy siê Bosk¹ ³ask¹ i poparciem, to jest, medytacji nad S³owem Bo¿ym
i rozpowszechniania go, rozwijania charakteru w harmonii ze S³owem Bo¿ym, znoszenia z³a w lojalnoci wobec S³owa Bo¿ego, czuwania i modlitwy
w harmonii ze S³owem Bo¿ym. Takich Bóg rzeczywicie uczci. W obecnym
¿yciu uczci ich Duchem wiêtym, zrozumieniem Jego S³owa, przywilejem
modlitwy, przywilejem s³u¿by, od³¹czeniem od grzechu, b³êdu, samolubstwa
i wiatowoci, rozwojem w podobieñstwie do Chrystusa i zwyciêstwem
w prowadzonych walkach. W przysz³ym ¿yciu uczci ich wielkimi b³ogos³awieñstwami Królestwa w usposobieniu, naturze, widokach, wys³awianiu,
obcowaniu, dziedzictwie, urzêdzie i dziele.
Równoleg³e cytaty: Jer. 18:9, 10; Ps. 18:21; 91:14; 50:23; Przyp. 3:9, 10;
Izaj. 29:13, 14; Dan. 4:34; Mal. 1:6; Jan 5:23, 44; 8:49; 12:26; 13:31, 32;
17:4, 5; 1 Kor. 4:5; 1 Piotra 1:7.
Pieni: 235, 11, 45, 46, 89, 83, 219.
Pytania: Czy w tym tygodniu tekst ten wype³ni³ siê w moim ¿yciu? Jak?
W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

11 GRUDNIA
Synu mój! daj mi serce twoje, a oczy twoje niechaj
strzeg¹ dróg moich
Przyp. 23:26
Oddane Bogu serce, wola, usi³uje poznaæ Bosk¹ wolê, zrozumieæ Boski zamiar i byæ zamiarowi temu pos³uszne w s³owie i czynie. A w tej samej proporcji, w jakiej ten stan nowego umys³u jest
osi¹gany, rozpoczyna siê nowoæ ¿ycia pod ka¿dym wzglêdem 
w zakresie ambicji, nadziei, uczuæ i wysi³ków. Z tej przyczyny objawienie Boskiej woli i Planu jest udzielane wierz¹cym, aby przez
zdobywanie tej wiedzy, przez rozmylanie o tych rzeczach, przez
nape³nianie umys³u mylami o Boskim Planie i woli, przekszta³caj¹cy wp³yw móg³ rozci¹gn¹æ siê na wszystkie dziedziny ¿ycia.
***
Bóg pragnie naszych umys³ów, naszych uczuæ i naszej woli. On chce
naszych umys³ów, aby je opró¿niæ z grzesznych, b³êdnych, samolubnych
i wiatowych myli, a nape³niæ sprawiedliwymi, prawdziwymi, mi³uj¹cymi i duchowymi mylami. Nasze umys³y w ten sposób opró¿nione i nape³nione mog¹ staæ siê naczyniami uwiêconymi i odpowiadaæ Mistrzowi w u¿ytkowaniu ich w b³ogos³awieniu nas i drugich. On prosi o nasze
uczucia i nasz¹ wolê, aby oczyciæ je z grzesznych, samolubnych, wiatowych i b³êdnych uczuæ i intencji, a nape³niæ je sprawiedliwymi, prawdziwymi, mi³uj¹cymi oraz duchowymi uczuciami i intencjami. Nasze serca
tak oczyszczone i nape³nione mog¹ staæ siê naczyniami uwiêcaj¹cymi,
nadaj¹cymi siê do u¿ytku Mistrza w b³ogos³awieniu nas i drugich. Dlatego nasz tekst serdecznie zachêca do poddania naszych serc i umys³ów
Bogu. B³ogos³awiony jest ten, kto poddaje siê takiemu wzbogacaniu serca i umys³u.
Równoleg³e cytaty: Ps. 119:9; Kazn. 12:1; Mat. 13:15; 16:24; Jan 17:17; Rzym.
6:13, 16, 19; 12:1; 15:16; 2 Kor. 8:5; Gal. 2:20; Kol. 2:11; ¯yd. 10:57, 10.
Pieni: 8, 14, 114, 244, 208, 134, 325.
Pytania: Co i jak uczyni³em w tygodniu z moim powiêceniem? Dlaczego tak post¹pi³em? Jaki by³ wynik?

12 GRUDNIA
Albowiem jako on ciebie wa¿y w myli swej
Przyp. 23:7
Wypada, by ludzie, powiêceni Panu, wszelkimi si³ami, starannie
pozbywali siê nieczystoci i zwa¿ali, aby one nie przeniknê³y do ich
serc oraz umys³ów, bo jeli przenikn¹, spowoduj¹ w wiêkszym lub
mniejszym stopniu splugawienie, z czego ludzie Bo¿y zdaj¹ sobie sprawê. Ktokolwiek zachowuje czystoæ myli, ten stosunkowo ma³o wysi³ku bêdzie potrzebowa³ do zachowania czystoci s³ów i czynów. Bez
wzglêdu na to sk¹d pochodzi nieczystoæ  ze strony wiata, cia³a,
czy diab³a  jej pierwsze ataki uderzaj¹ w umys³. Gdy zostaj¹ odparte
nastêpuje zwyciêstwo. Je¿eli z³ych myli nie odeprzemy, to trudno przewidzieæ konsekwencje, gdy¿ Aposto³ Jakub (1:15) mówi: Zatem po¿¹dliwoæ [wszelkiego rodzaju samolubne pragnienia] pocz¹wszy [w
umyle] rodzi grzech [rozwija grzeszne s³owa lub uczynki], a grzech
bêd¹c wykonany, rodzi mieræ.
***
Mylenie w g³owie i mylenie w sercu, to dwie ró¿ne rzeczy. Wszelkiego rodzaju myli przenikaj¹ do umys³u. Niektóre z tych myli wprowadza
do naszych umys³ów szatan, wiat i cia³o, inne nasuwa nam Bóg, Jego s³udzy
i Jego lud. Nie jestemy odpowiedzialni za pierwsze przenikniêcie myli do
naszych umys³ów ze róde³ zewnêtrznych. Tylko wtedy stajemy siê odpowiedzialni za nasze myli, kiedy przechowujemy je, gdy¿ to staje siê myleniem w sercu, co oznacza, ¿e nasze uczucia lgn¹ do nich, a nasza wola uchwyciwszy siê ich, czyni je swoimi w³asnymi. Tylko takie myli kszta³tuj¹ charaktery. Jeli myli s¹ nieczyste, wystêpne, podejrzliwe, mciwe, pyszne, che³pliwe, tchórzliwe, leniwe, swarliwe, brutalne, zawistne i ob³udne, to charakter bêdzie siê sk³ada³ z takich samych cech. Jeli myli s¹ czyste, szlachetne,
ufne, nieskwapliwe, pokorne, szczere, odwa¿ne aktywne, spokojne, ³agodne,
liberalne, to charakter bêdzie posiada³ takie same przymioty. Tak wiêc stajemy siê w charakterach takimi, jakie myli pielêgnujemy.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 6:5; 5 Moj¿. 5:29; 6:5; 1 Sam. 16:7; 1 Kron. 28:9;
2 Kron. 12:14; Ps. 22:27; 34:19; 51:12, 19; 57:8; Przyp. 4:23; 15:1315; Jer.
17:1, 9, 10; Mat. 15:1921.
Pieni: 196, 130, 198, 1, 136, 145, 8.
Pytania: Czy w tym tygodniu strzeg³em swego serca? Jak? Dlaczego? Gdzie?

13 GRUDNIA
Nie poczytaj im tego za grzech!

Dz.Ap. 7:60

Jak wielkim b³ogos³awieñstwem by³oby dla wszystkich duchowych Izraelitów, gdyby dobrze nauczyli siê nastêpuj¹cej lekcji: Jeli
uznajemy wyniki jakiej sprawy za dobre i jeli zdajemy sobie sprawê
z tego, ¿e do tych wyników bylimy prowadzeni przez Bosk¹ opatrznoæ, to powinnimy byæ najbardziej wspania³omylni i uprzejmi w naszych mylach i odczuciach wobec tych, którzy stali siê narzêdziami
u¿ytymi przez opatrznoæ, mimo faktu, i¿ mogli oni byæ niechêtnymi
nauczycielami lub, jak bracia Józefa, w rzeczywistoci chcieli przeciwnych rezultatów. Ci, którzy s¹ w stanie tak siê zapatrywaæ na te sprawy
i na si³y dzia³aj¹ce w ich codziennym ¿yciu, s¹ zdolni, dziêki Bogu,
zawsze zwyciê¿aæ w Chrystusie, jak o tym mówi Aposto³. Tacy nie znajd¹ powodu, by posiadaæ ¿al do szatana lub do któregokolwiek z jego
s³ug albo posiadaæ gorzkoæ z ich powodu.
***
wiêty Szczepan jest znakomitym przyk³adem przebaczania swoim nieprzyjacio³om. £atwo jest myleæ i mówiæ: Przebaczam swoim wrogom, gdy siê
ich nie ma. Ale zupe³nie czym innym jest powstrzymywanie siê od urazy w sercu
wobec tych, którzy nam szkodz¹. Jeszcze trudniej jest nie ¿ywiæ urazy wobec
ludzi, gdy oni i my wiemy o tym, ¿e nam czyni¹ krzywdê. Lecz najtrudniejsz¹
rzecz¹ jest ¿yczyæ i wiadczyæ ludziom dobro wtedy, kiedy oni wyrz¹dzaj¹ nam
krzywdê. Do takiej wznios³oci charakteru wspi¹³ siê wiêty Szczepan. Gdy
od³amki ska³ i kamienie uderza³y w niego najboleniej, on siê modli³ do Boga
o przebaczenie dla swych oprawców. Je¿eli chcemy osi¹gn¹æ podobny charakter musimy byæ bardzo niepamiêtliwi, ³agodni, gorliwi, mi³uj¹cy i wierni. Te
zalety stosowane w praktyce w ma³ych sprawach ¿ycia, stopniowo udziel¹ naszym charakterom si³y, która bêdzie mog³a sprostaæ wymaganiom najciê¿szych
dowiadczeñ. Jeli zaniedbamy siê we w³aciwym przyjmowaniu ma³ych, codziennych prób, to upadniemy w wielkim kryzysie.
Równoleg³e cytaty: Mat. 5:4048; 6:12, 14, 15; 18:2135; £uk. 6:28; 23:34; Rzym.
12:14, 17, 19, 20; 2 Moj¿. 23:4, 5; Przyp. 19:11; 24:17; Kazn. 7:21; Mar. 11:25;
£uk. 6:3537; 17:3, 4; 1 Kor. 4:12; Efez. 4:32; Kol. 3:13; Filem. 10; 1 Piotra 3:9.
Pieni: 190, 132, 290, 101, 113, 165, 166.
Pytania: Czy przebacza³em w tym tygodniu? Jak? Dlaczego? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

14 GRUDNIA
B³ogos³awieni mi³osierni; albowiem oni mi³osierdzia dost¹pi¹
Mat. 5:7
Nie wszyscy o tym wiedz¹, ale jest faktem, ¿e najwiêkszym przymiotem, jaki cz³owiek mo¿e rozwin¹æ i jedynym, który sam w sobie sprowadza najwiêcej b³ogos³awieñstw, jest przejawianie zalety Boskiego mi³osierdzia, wspó³czucia i ¿yczliwoci. Pan k³adzie wielki nacisk na zaletê
mi³osierdzia, oznajmuj¹c, ¿e bez wzglêdu na to jak wielkie by³yby nasze
osi¹gniêcia w zakresie wiedzy czy ³aski, jeli nie posiadamy tej jednej,
nigdy nie bêdziemy przez Niego przyjêci. Jeli nie mamy mi³osierdzia
dla innych, nie bêdzie te¿ mia³ dla nas mi³osierdzia nasz Ojciec Niebieski. Zabezpieczaj¹c siê przed tym, abymy tej ³aski nie uznali jedynie za
zewnêtrzn¹ formê przebaczenia i ³askawoci, nasz Pan wyjani³ tê sprawê, mówi¹c: Tak i Ojciec mój Niebieski uczyni wam, jeli nie odpucicie ka¿dy bratu swemu z serc waszych upadków ich. Tylko mi³osierni
dost¹pi¹ mi³osierdzia, a jeli Bóg nie oka¿e nam mi³osierdzia, to dla nas
wszystko bêdzie stracone, gdy¿ z natury jestemy dzieæmi gniewu i tak
jak inni znajdujemy siê pod potêpieniem.
***
Mi³osierdzie mo¿na rozwijaæ tylko w z³ych warunkach, poniewa¿ jest wspó³czuciem, nios¹cym pomoc s³abym i nieszczêliwym. S³aboci i nieszczêcia dotycz¹ fizycznych, umys³owych, moralnych i religijnych aspektów, a wszystkie te
dziedziny s³aboci i nieszczêæ wzywaj¹ do stosowania mi³osierdzia. Jest to sprawa wzrostu, polegaj¹cego na doskonaleniu tego przymiotu. Najpierw fizyczna
s³aboæ i nieszczêcie wo³aj¹ o praktykowanie mi³osierdzia. Nastêpnie przymiot
ten uczy siê s³uchaæ wo³ania umys³owej s³aboci i nieszczêcia. Póniej jeszcze
uczy siê zwracaæ uwagê na moralne s³aboci i niepowodzenia. A w koñcu zaleta
ta staje siê troskliwa o religijne s³aboci i niepowodzenia. W ka¿dym wypadku
jest potrójnym b³ogos³awieñstwem: b³ogos³awi tego, który udziela, tego, który
otrzymuje i tego, który widzi. Zazwyczaj cz³owiek mi³osierny doznaje mi³osierdzia ze strony swych towarzyszy, lecz od Boga zawsze otrzymuje mi³osierdzie
w potrzebie. Pan jednak zazwyczaj udziela Swego mi³osierdzia cz³owiekowi mi³osiernemu w takiej mierze, w jakiej on okaza³ je drugim.
Równoleg³e cytaty: Ps. 18:26; 41:2; Przyp. 3:3; 11:17; 14:21, 22, 31; 21:21;
Mar. 11:25, 26; Efez. 4:32; Kol. 3:12, 13; 2 Tym. 1:16; ¯yd. 6:10, 11; Jak. 2:13;
Mat. 18:35; Mich. 6:8; £uk. 6:36; Rzym. 12:8.
Pieni: 198, 15, 28, 210, 260, 119.
Pytania: Jakie uczynki mi³osierdzia spe³nia³em w tym tygodniu? Dlaczego? Jak?
Z jakimi wynikami?

15 GRUDNIA
Pan jest pasterzem moim

Ps. 23:1

Pan, nazywaj¹c Swoich wiernych owcami, obra³ bardzo znamienny symbol charakteru, jaki chcia³by w nich widzieæ. Najbardziej godn¹ uwagi cech¹ owiec jest cichoæ, ³agodnoæ i pos³uszeñstwo wobec pasterza, którego trosce zupe³nie siê powierzaj¹. Prawdziwa owca bêdzie pilnie nas³uchiwaæ najs³abszego
nawet g³osu Pasterza, to znaczy, ¿e ona bêdzie w swym sercu
strzec jak skarbu Jego S³owa, bêdzie badaæ Jego opatrznoci, pielêgnowaæ duchow¹ ³¹cznoæ i osobist¹ spo³ecznoæ z Panem, co
jest jej przywilejem. Ci, którzy tak w Nim mieszkaj¹, nigdy nie
zb³¹dz¹. Oni nigdy, przenigdy nie zgubi¹ swej drogi.
***
Jehowa jest naszym Pasterzem i oczywicie dobrym Pasterzem, gdy¿
jest ³agodny, mi³uj¹cy, aktywny, wyrzekaj¹cy siê siebie, inteligentny, potê¿ny i wierny w stosunku do nas. Spe³nia wobec nas tak¹ pos³ugê, jakiej, jako Jego owce, potrzebujemy. Troszczy siê o nas ju¿ przed naszym
urodzeniem, towarzyszy nam, gromadzi nas, podtrzymuje, gdy s³abniemy, wo³a po imieniu, udziela pokarmu i napoju, przygotowuje nasz¹ drogê, prowadzi po w³aciwych cie¿kach, uzdrawia nas, przynosi ulgê w trudnociach i odpoczynek w zmêczeniu, pociesza w zmartwieniu, ostrzega
nas i chroni przed niebezpieczeñstwem, czuwa nad nami, chroni nasze
rodowisko, æwiczy nas, obmywa z ziemskiego splugawienia, szuka nas,
gdy b³¹dzimy, powstrzymuje nas od szkodzenia wspó³owcom, od³¹cza
nas od owiec nale¿¹cych do innych, wyzwala z r¹k najemników, powierza opiece dobrych pasterzy i sprawia, ¿e jestemy u¿yteczni. Tak, Jehowa, nasz Pasterz, jest dobry.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 49:24; Ps. 23:26; 27:1; 37:25; 56:5, 12; 118:6;
Izaj. 40:11; £uk. 15:37; Jan 10:116; ¯yd. 13:6, 20; 1 Piotra 2:25; 5:4.
Pieni: 257, 284, 286, 288, 121, 293, 294.
Pytania: Czy w tym tygodniu dozna³em szczególnej troski Pasterza?
W jaki sposób? Jak zareagowa³em?

16 GRUDNIA
I d³ugo¿ bêdziecie chramaæ na obie strony? Jeli Pan jest
Bogiem, idcie¿ za nim; a jeli Baal, idcie¿ za nim
1 Król. 18:21
Potrzebujemy pewnego probierza, niejako pewnych rzeczy,
które pomog³yby w decydowaniu, które umo¿liwi³yby umys³owi
podj¹æ szybk¹ decyzjê. Tym probierzem powinna byæ Boska wola,
stosowanym tak, aby uwiadomienie sobie Boskiej woli w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, rozstrzygnê³o j¹ tak szybko,
jak szybko zosta³aby rozpoznana. Zdolnoæ do szybkiej decyzji,
decyzji zawsze s³usznej, co jest wol¹ Bo¿¹, wymaga pewnego
dowiadczenia i dyscypliny. Im wczeniej rozpoczniemy, tym
wczeniej staniemy siê w tym biegli. Im energiczniej zabierzemy siê do rozpoznawania Boskiej woli, pe³nienia jej i pokazywania Mu przez nasz¹ szybkoæ, ¿e rozkoszujemy siê w pe³nieniu
Jego woli, tym lepiej i szybciej nasze charaktery bêd¹ utrwalone
we w³aciwym postêpowaniu.
***
S³u¿enie Jehowie oznacza martwotê wobec siebie i wiata, a o¿ywienie wobec Boga. Ten s³u¿y Bogu, kto odmawia pos³uszeñstwa cia³u
oraz wiatu i jest pos³uszny Bogu. Baal przede wszystkim przedstawia
szatana, boga tego wiata. S³u¿yæ Baalowi znaczy ¿yæ dla siebie, wiata i przeciwnika. W sposób bardziej szczególny s³u¿¹ Baalowi ci, którzy wiadomie lub niewiadomie naladuj¹ szatana w siêganiu po w³adzê. Wodzowie ludu Bo¿ego s¹ szczególnymi obiektami pokus w tym
zakresie. Niektórzy spomiêdzy nich, mniej lub wiêcej, ulegli tej pokusie. Specjalne próby zwi¹zane z wymienion¹ pokus¹ maj¹ miejsce
w okresie Epifanii, podczas Powtórnego Przyjcia naszego Pana. Podejmijmy szybk¹ decyzjê.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 22:29; Mat. 6:24; 8:21, 22; 19:1622; £uk.
9:61, 62; Dz.Ap. 24:25; Joz. 24:15; Izaj. 50:7; 1 Kor. 15:58; 2 Piotra 1:10.
Pieni: 14, 8, 48, 114, 134, 302, 312.
Pytania: Jakie dowiadczenia tego tygodnia wymaga³y mojej decyzji?
Jak te dowiadczenia przyj¹³em? Jakie by³y wyniki?

17 GRUDNIA
Moi mili! z bojani¹ i ze dr¿eniem zbawienie swoje
sprawujcie. Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was
chcenie i skuteczne wykonanie wed³ug upodobania swego
Filip. 2:12, 13
To Bóg przygotowa³ dla nas odkupienie w Chrystusie Jezusie, to
On poci¹gn¹³ nas do Siebie, obiecuj¹c ³askê potrzebn¹ do postêpowania
na drodze sprawiedliwoci, a nawet wiêcej, bo pomoc do naladowania
Jezusa na drodze samoofiary. Gdy wiêc, z bojani¹ i ze dr¿eniem 
z wielk¹ troskliwoci¹  usi³ujemy sprawowaæ swoje zbawienie, to mamy
w razie potrzeby przywilej korzystania z pomocy obiecanej nam ³aski.
B¹dmy pewni, ¿e nasze najlepsze wysi³ki w sprawiedliwym postêpowaniu bywaj¹ przyjmowane przez Boga, gdy s¹ przedstawiane przez zas³ugê sprawiedliwoci Chrystusa, przypisan¹ nam przez wiarê.
***
Sprawowanie w³asnego zbawienia oznacza wype³nianie warunków powiêcenia, to jest, wierne trwanie w martwocie wobec w³asnej woli i woli
wiata podczas ofiarniczego zu¿ywania, a¿ do mierci tego, co stanowi nasz¹ ludzk¹ w³asnoæ, dla sprawy Boga i pozostawanie ¿ywym dla woli Bo¿ej
w medytacji, czuwaniu, modlitwie, dawaniu wiadectwa, rozwijaniu charakteru i wytrwa³oci zgodnej ze S³owem Bo¿ym. Zagadnienia, osoby i wyniki,
jakie wchodz¹ w grê, wymagaj¹, abymy to czynili z bojani¹ i dr¿eniem,
znamionuj¹cym czeæ dla Boga, bowiem w dziele naszego zbawienia 
wyzwolenia spod w³adzy szatana, wiata i cia³a  dokonywanym w nas przez
Boga za porednictwem Jego Ducha i S³owa, przez które Bóg, gdy z Nim
wspó³pracujemy, sprawia, ¿e chcemy zwyciê¿aæ i zwyciê¿amy z³o w rozwijaniu dobra. Dlatego zachêca nas do wspó³pracy ze Sob¹ z bojani¹ i ze dr¿eniem, które oznaczaj¹ czeæ dla Boga we wszystkim.
Równoleg³e cytaty: Jan 3:27; 6:2729; ¯yd. 4:1, 11; 2 Kor. 7:1; 1 Piotra 1:5
8; 2 Piotra 1:10; ¯yd. 6:11, 12; 2 Kor. 3:5; Efez. 2:8, 9; Przyp. 10:16; 16:1;
Jer. 32:39; ¯yd. 13:20, 21; Izaj. 26:12.
Pieni: 130, 191, 13, 95, 8, 192, 208.
Pytania: Jak w tym tygodniu wspó³pracowa³em z Panem w sprawowaniu
swego zbawienia? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jak na mnie
wp³ynê³a ta wspó³praca?

18 GRUDNIA
Pan mi jest pomocnikiem, nie bêdê siê ba³, aby mi co
mia³ uczyniæ cz³owiek
¯yd. 13:6.
Aby w³aciwie postêpowaæ w ¿yciu, posiadaæ zdolnoæ przyjmowania ¿yciowych prób i trudnoci, w miarê ich nastêpowania i to przyjmowania ich we w³aciwym duchu, którym Bóg kieruje  w duchu raduj¹cym
siê w utrapieniach i traktuj¹cym takie dowiadczenia za radosne  nale¿y
siê pozbyæ wszelkiego strachu przed cz³owiekiem, strachu, który obezw³adnia. Instrukcja naszego Pana brzmi: Bójmy siê Jehowy, a nie miertelnych ludzi. Sprawiedliwi s¹ miali jak lwy, ³agodni jak go³êbie i cisi jak
jagniêta. To szczególne po³¹czenie powinno znamionowaæ ka¿dego chrzecijanina i w¹tpimy czy mo¿na je znaleæ gdzie indziej.
***
Ten wiersz zawiera jedno z najcenniejszych zapewnieñ, zapewnienie
udzielania wiernym pomocy przez Pana w czasie doznawania przeciwnoci
ze strony ludzi. Ludzie mog¹ najwy¿ej zabiæ cia³o. Ale nie mog¹ zniszczyæ
nowego serca, umys³u i woli, które oka¿¹ siê w przebudzeniu zmartwychwstania. Ponadto Pan ustali³ granicê ich opozycji wobec nas, poniewa¿ do
nich odnosz¹ siê s³owa dalej nie post¹pisz. Pan nie pozwoli na uczynienie
nam czegokolwiek, chyba ¿e zechce ¿ebymy byli dobrze wyæwiczeni, a to
wyjdzie na dobro naszego nowego serca, umys³u i woli. Ojciec Niebieski
wielokrotnie okaza³ to, udzielaj¹c nam pomocy w czasie opozycji ludzi, niezale¿nie od tego czy ona pochodzi³a ze strony kocio³a, pañstwa, kapita³u,
wiata pracy, rodziny lub spo³eczeñstwa. Czasem Jego pomoc zdawa³a siê
d³ugo nie nadchodziæ, ale zawsze nadesz³a we w³aciwym czasie, zgodnie
z zapewnieniem tego tekstu. To zapewnienie, poparte Boskimi opatrznociami
w naszym ¿yciu, sprawia, ¿e z odwag¹ mo¿emy podejmowaæ takowe od
grzeszników sprzeciwianie, kierowane przeciwko nam.
Równoleg³e cytaty: Ps. 3; 27; 28:1; Przyp. 29:5; Ps. 56:212; 118:516; Izaj.
8:12; 51:12, 13; Dan. 3:17, 18; Mat. 8:26; 10:28; Rzym. 8:15, 3339; 2 Tym.
1:7; 1 Piotra 3:13, 14; 1 Jana 4:4, 1618.
Pieni: 56, 63, 124, 197, 313, 331, 333.
Pytania: Jak Bóg pomaga³ mi w tym tygodniu? Czy cz³owiek usi³owa³ mnie
nastraszyæ? Jak Boska pomoc umo¿liwi³a mi opanowanie bojani ludzkiej?

19 GRUDNIA
Niech siê nie chlubi zbrojny, jako ten, który z³o¿y³ zbrojê
1 Król. 20:11
Próba wytrwa³oci jest na pewno jedn¹ z najsro¿szych prób
wiernoci, której wybrany Koció³ jest poddany. Jest to próba,
która mierzy i rejestruje moc ka¿dej innej cnoty i ³aski. ¯aden
¿o³nierz krzy¿a nie zostanie ukoronowany laurem zwyciêstwa,
jeli nie wytrzyma tej próby. W dzisiejszych walkach, jak i we
wszystkich innych, nieprzyjaciel usi³uje zaskoczyæ, nagle zaatakowaæ i zmia¿d¿yæ lud Bo¿y. Dlatego jedynym przygotowaniem,
jakie mo¿na uczyniæ w zwi¹zku z takimi sytuacjami, jest sta³a
czujnoæ, modlitwa i na³o¿enie na siebie zupe³nej zbroi Bo¿ej
 Prawdy i Ducha Prawdy.
***
Lud Bo¿y mo¿e siê chlubiæ i chlubi siê w Panu, to jednak niew³aciwym by³oby che³pienie siê, gdy¿ by³oby co najmniej samochwalstwem. Mo¿na czasem usprawiedliwiæ pewne skromne wypowiedzi
o swoich przesz³ych osi¹gniêciach, ale nigdy che³pliwie. Gorzej by³oby chwaliæ siê przysz³ymi czynami, których spe³nienie jest niepewne.
Taka che³pliwoæ wywy¿sza siebie, zazwyczaj lekcewa¿y drugich i zniewa¿a Boga. Samochwa³a nie tylko nie wiadczy dobra, ale powoduje
nieszczêcie. Nie ma w nas miejsca na samochwalstwo. Có¿ mamy,
czego nie otrzymalimy? Czy ¿ebrak powinien che³piæ siê z otrzymanej ja³mu¿ny? Czy dobro jakie otrzymalimy, nie pochodzi z Pañskiej
³aski? B¹dmy wiêc gorliwymi w oddawaniu Jemu chwa³y za nasze
miejsca oraz osi¹gniêcia i mylmy o sobie jako o przedmiotach Jego
niezas³u¿onej dobroci i mi³oci.

Równoleg³e cytaty: Przyp. 27:1; Izaj. 10:15; Ps. 49: 710; 52:3; 94:4; Rzym.
3:27; 11:1721; 1 Kor. 1:1731; 4:6, 7; 2 Kor. 10:1217; Efez. 2:810.
Pieni: 184, 13, 15, 63, 123, 135, 291.
Pytania: Czy w tym tygodniu siê chlubi³em? W jaki sposób? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

20 GRUDNIA
Staraj siê, aby siê dowiadczonym stawi³ Bogu
robotnikiem, któryby siê nie zawstydzi³, i któryby
dobrze rozbiera³ s³owo prawdy
2 Tym. 2:15.
Wyra¿enie staraj siê ma wiele znaczeñ i tylko pilni znajduj¹ w³aciwie tê w¹sk¹ cie¿kê wiod¹c¹ do Boskiej pochwa³y i przyjêcia ich
przez Niego. Staraj siê, aby dowiód³, ¿e zas³u¿y³e na pochwa³ê 
staraj siê poznaæ doktrynê, staraj siê poznaæ swój sposób postêpowania,
by zachowaæ go w harmonii z doktryn¹. Staraj siê dowiedzieæ, jak wzmóc
pokój i powodzenie w Syjonie oraz jak ochroniæ siebie i innych przed
pociskami b³êdu i trucizn¹ z³a, ducha wiatowego. Staraj siê wykonywaæ
zarówno obowi¹zki wiernego ¿o³nierza krzy¿a, pozornie nic nie znacz¹ce, jak i najwaleczniejsze i najszlachetniejsze uczynki.
***
Dzieci Bo¿e, szczególnie te, które piastuj¹ stanowiska nauczycieli, nie powinny bezmylnie przyjmowaæ przedstawianych im jakichkolwiek opinii. Powinny je studiowaæ i analizowaæ pod wzglêdem ich harmonii lub dysharmonii
z sob¹, ustêpami Biblii i doktrynami, Boskim charakterem i Chrystusowym okupem, faktami i celami Biblii, odnosz¹cymi siê do Boga, Chrystusa, Kocio³a
i wiata. Lud Bo¿y powinien przyjmowaæ tylko te rzeczy, które zosta³y sprawdzone na podstawie siedmiu wymienionych pewników. Takie staranie siê, czyli
studiowanie lub analizowanie, jest konieczne, jeli chcemy byæ robotnikami dowiadczonymi przez Boga, którzy nigdy nie musz¹ odchodziæ ze spuszczon¹
g³ow¹ z powodu zawstydzenia spowodowanego pokonaniem ich w dyskusji przez
oponentów. To staranie siê coraz lepiej uzdolni nas do w³aciwego odró¿niania jednego zarysu S³owa od drugiego, daj¹c nam jasne i w³aciwe pogl¹dy na
poszczególne doktryny, przykazania, obietnice, napomnienia, proroctwa, historie i typy Biblii, a tak¿e zdolnoæ do pos³ugiwania siê nimi.
Równoleg³e cytaty: Joz. 1:8; 2 Kron. 29:11; Izaj. 40:9; 52:11; 57:14; Jer. 1:7, 8, 17
19; Ezech. 2:68; 3:810, 1721, 27; Mat. 7:6; 10:7, 1113, 16, 25, 27, 28; 20:2528;
28:19, 20; Jan 21:1517; Dz.Ap. 20:28; Rzym. 12:68; 1 Kor. 4:1, 2; 9:16, 17; 2 Kor.
1:24; 4:1, 2, 5; 1 Tym. 1:3, 4, 11, 18, 19; 4:6, 7, 1216; 2 Tym. 4:2, 5.
Pieni: 22, 49, 70, 116, 164, 210, 309.
Pytania: Czy w tym tygodniu s³u¿y³em Prawdzie? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

21 GRUDNIA
Kto jest godzien?

Obj. 5:2

Umi³owani, w miarê jak stwierdzamy, ¿e Bóg tak dalece uzna³ nas
za godnych wejrzenia w ksiêgê Jego Planu, któr¹ odpieczêtowa³ dla nas
nasz b³ogos³awiony Pan Jezus, Lew z pokolenia Judy, udowodnijmy nasz¹ godnoæ dalszego wgl¹dania w ni¹ i czytania o zadziwiaj¹cych rzeczach Jego prawa przez wierne pos³uszeñstwo i lojalnoæ wobec tego
prawa we wszystkich rzeczach. Starajmy siê doceniæ ten wielki przywilej zaliczenia nas do godnych udzia³u w b³ogos³awionej s³u¿bie odbijania
wiat³a Boskiej Prawdy. Oka¿my siê klejnotami niezwyk³ej wartoci, diamentami, serdecznie odbieraj¹cymi i wdziêcznie przekazuj¹cymi innym
wiat³o Prawdy w wiernym znoszeniu najsro¿szych nacisków, które Bóg
mo¿e dopuciæ na nas, poniewa¿, je¿eli bêdziemy wierni w tych ma³ych
rzeczach, to we w³aciwym czasie zostaniemy tak¿e uznani za godnych
przebywania z Chrystusem w mocy i w wielkiej chwale.
***
Pytanie naszego tekstu odnosi siê do tego, kto by³ godny zostaæ t³umaczem i wykonawc¹ Boskiego Planu. Mocny anio³, stawiaj¹cy to pytanie, przedstawia Zakon, który podczas Wieku ¯ydowskiego nie znalaz³ nikogo godnego,
by zostaæ t³umaczem i wykonawc¹ Boskiego Planu, a boj¹cy siê Boga w minionym i obecnym Wieku smucili siê, ¿e Zakon dowiód³ grzesznoci ca³ej ludzkoci. Niech bêdzie b³ogos³awiona ³aska naszego Boga, gdy¿ On dziêki Swej
M¹droci, Sprawiedliwoci, Mi³oci i Mocy znalaz³ dla nas ród³o ¿ycia dzia³aj¹ce przez Jezusa Chrystusa, Baranka zabitego przed za³o¿eniem wiata!
Mocarz miêdzy wodzami ludu Bo¿ego nie tylko spe³ni³ ka¿de ¿¹danie Sprawiedliwoci, zachowuj¹c doskonale wszystkie jej przykazania, lecz tak¿e wype³ni³ ka¿d¹ propozycjê mi³oci w pe³ni wykorzystuj¹c ka¿d¹ sposobnoæ ofiary.
On jest godzien! Tak, On  wszystek jest po¿¹dany.
Równoleg³e cytaty: Obj. 5:6, 914; Ps. 45:3; Izaj. 11:5; 53:9; Mich. 5:4; Mat.
12:41, 42; 27:3, 4; £uk. 3:16; 23:41; Jan 1:14; 5:30, 34, 41; 7:18; Dz.Ap.
13:28; 1 Kor. 1:24; 2 Kor. 4:4; 5:21; Kol. 1:19; 2 Tym. 2:13.
Pieni: 167, 10, 59, 155, 157, 190, 268.
Pytania: Kim by³ dla mnie Chrystus w tym tygodniu? Jak? Z jakimi wynikami?

22 GRUDNIA
Jeliby tedy kto samego siebie oczyci³..., bêdzie
naczyniem ku uczciwoci, powiêconem i u¿ytecznem
Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanem
2 Tym. 2:21
Jeli cz³owiek pragnie byæ przez Boga uczczonym, niech siê o to
stara w sposób ustalony przez Boga  na drodze pokory, poniewa¿
Pan udziela Swej ³aski pokornym. O ile chcesz byæ naczyniem nadaj¹cym siê do u¿ycia przez Mistrza, naczyniem ku uczciwoci, ukórz
siê pod mocn¹ rêk¹ Bo¿¹, a On ciebie wywy¿szy we w³aciwym czasie. Nie spiesz siê w tym tak¿e, lecz Wszystko, co przedsiêwemie
rêka twoja do czynienia, czyñ wed³ug mo¿noci twojej, pocz¹wszy od
oczyszczenia swego ziemskiego naczynia i trwania w tym, by nadawa³o siê do u¿ytku Mistrza.
***
Rzeczami, z których mamy siê oczyciæ, s¹ skazy cia³a i ducha. To znaczy, ¿e mamy siê uwolniæ od z³a, które zakorzeni³o siê nie tylko w naszych
cia³ach, jak nieczystoæ osobista, tytoñ, napoje wyskokowe i narkotyki, ob¿arstwo, lubie¿noæ itp., ale tak¿e zakorzeni³o siê w naszych umys³ach i sercach, jak b³¹d, niewiara, rozpacz, chwiejnoæ, niecierpliwoæ, niepobo¿noæ,
brak uczuæ braterskich, samolubstwo, pycha, pró¿noæ, tchórzostwo, lenistwo, spory, nienawiæ, nieszczeroæ, chciwoæ itp. Zasadnicz¹ czêci¹ naszej chrzecijañskiej walki jest bój przeciwko grzechowi, b³êdowi, samolubstwu i wiatowoci. Takie oczyszczanie dokonuje siê przez dzia³anie Ducha
wiêtego i wzmacnia tego Ducha. Ono przygotowuje nas do zaszczytów u
Boga, rezerwuje nas dla Niego, przysposabia do s³u¿by dla Niego i przygotowuje do ka¿dego dobrego s³owa i czynu. Do nas wszystkich, a szczególnie
do pielgrzymów i starszych, odnosi siê polecenie oczyæcie siê wy, którzy
nosicie naczynie Pañskie.
Równoleg³e cytaty: 3 Moj¿. 21:6; Izaj. 6:58; 52:11; Jer. 15:19; Mat. 20:25
28; Rzym. 2:2123; 1 Kor. 5:18; 6:920; 11:2832; 2 Kor. 6:37, 167:1;
13:5; Gal. 5:1921; Efez. 5:3, 4; 1 Tym. 3:115; 6:11; Jak. 3:10.
Pieni: 105, 44, 20, 125, 130, 229, 267.
Pytania: Jakimi by³y dowiadczenia bie¿¹cego tygodnia maj¹ce zwi¹zek z tym
tekstem? Jak je przyj¹³em? Jakie by³y ich wyniki?

23 GRUDNIA
S³owo wed³ug czasu wyrzeczone, o jako jest dobre! Jakie
jest jab³ko z³ote z wyrzezaniem srebrnem, takieæ jest s³owo
do rzeczy powiedziane
Przyp. 15:23; 25:11
Gdy rozmawiamy z ludmi, którzy maj¹ uszy ku s³uchaniu i dopytuj¹ siê o drogê wiod¹c¹ do Pana, pamiêtajmy, ¿e w ¿yciu ludzkim
wystêpuj¹ wielkie kryzysy, donios³e sposobnoci, w których jedno s³owo mo¿e byæ cenniejsze, bardziej przekonywaj¹ce ani¿eli sto lub tysi¹c
s³ów w innym czasie, w innych okolicznociach. B¹dmy zawsze gotowi w s³u¿bie Pañskiej czy to jest dla nas pora dogodna, czy nie, z zadowoleniem k³aæ nasze w³asne ¿ycie za braci. Mamy jednak wyró¿niaæ
miêdzy tym, co dla nas jest dogodne, a tym, co jest dogodne dla innych
i chêtnie s³u¿yæ drugim w ka¿dym czasie, nawet niedogodnym dla nas,
jeli stanowi to porê odpowiedni¹ dla nich. Nie narzucajmy siê nikomu
z Ewangeli¹ nie w porê, chocia¿ by³oby to dogodn¹ okazj¹ dla nas.
***
Jest czas milczenia i jest czas mówienia. S¹ rzeczy, o których trzeba mówiæ i s¹ rzeczy, które lepiej przemilczeæ. Ten, kto mówi, kiedy powinien milczeæ, kto mówi o tym, o czym nie powinno siê mówiæ, kto wstrzymuje siê od
mówienia tego, co powinno siê powiedzieæ, jest niem¹dry i przynosi szkodê.
Lecz ten, kto milczy, kiedy trzeba milczeæ, kto powstrzymuje siê od niestosownych i szkodliwych uwag, kto we w³aciwy sposób i we w³aciwym duchu
wypowiada rzeczy, których wymaga czas, miejsce, okazja i osoba, jest m¹dry
i pomocny. Zdolnoæ wypowiadania rzeczy s³usznych we w³aciwym duchu
i we w³aciwy sposób, we w³aciwej okazji, we w³aciwym czasie i miejscu
oraz do w³aciwej osoby, jest ³ask¹ rzadko osi¹galn¹, cenn¹ i owocuj¹c¹. Studiujmy staranniej, by móc dokonaæ wyboru tych rzeczy, o których mówimy,
ducha i sposobu mówienia, w³aciwej pory, okazji i miejsc, w których mówimy oraz osób, do których mówimy. A wtedy nasze s³owa bêd¹ coraz lepsze,
poniewa¿ bêd¹ wypowiedziane we w³aciwym czasie.
Równoleg³e cytaty: Ps. 37:30; 39:2; 119:13, 46, 172; 141:3; Przyp. 12:18
20; 15:1, 2, 4, 7; 16:21, 23, 24; 31:26; Kazn. 12:911; Efez. 4:25, 29; Kol.
4:6; 1 Piotra 3:15, 16; Obj. 14:5.
Pieni: 260, 116, 272, 275, 22, 49, 16.
Pytania: Jak w tym tygodniu u¿ywa³em swego jêzyka? Jakie by³y wyniki?

24 GRUDNIA
Nazowiesz imiê jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od
grzechów ich
Mat. 1:21
Dostrze¿enie przez lud Pañski drobnych szczegó³ów, które Boska
opatrznoæ przygotowa³a w zwi¹zku z narodzinami naszego Zbawiciela i wydaniem poselstwa Ewangelii, wzmacnia wiarê. Zdawanie sobie
sprawy z Boskiej troski w przesz³oci, nawet w ma³ych sprawach, daje
podstawê do ufania m¹droci Boga i zabezpieczenie tych zarysów Jego
planu, które nale¿¹ jeszcze do przysz³oci  wype³nienie wszystkich
nadzwyczajnych, wielkich i cennych obietnic zerodkowanych w Tym,
który urodzi³ siê w Betlejem. Tak wiêc wiadomoæ Boskiej opatrznoci w wiêkszych sprawach Boskiego Planu, tak¿e o¿ywia wiarê
w opatrznoæ Pañsk¹ odnosz¹c¹ siê do osobistych i bardziej prywatnych spraw Jego ludu.
***
Imiona nadawane postaciom biblijnym s¹ znacz¹ce w odniesieniu do charakterów, dzie³, urzêdów, dowiadczeñ i typowego pokrewieñstwa osób b¹d
rzeczy z nimi zwi¹zanymi. To t³umaczy imiê wybrane przez Boga dla Mesjasza.
Jezus jest ³aciñskim odpowiednikiem hebrajskiego Joshua lub Jeshua (Jehowa
jest zbawieniem) i oznacza urzêdow¹ funkcjê naszego Pana. Jego lud stanowi¹
ci wszyscy, którzy w tym i nastêpnym Wieku zbli¿¹ siê do Boga przez Niego.
Rodzaj ludzki znajduje siê pod potêpieniem, w³adz¹ i skutkami grzechu. Zas³uga naszego Pana, przypisana powiêconym, uwalnia ich od potêpienia grzechu.
Za porednictwem Ducha Bo¿ego, S³owa i Opatrznoci, On, stopniowo uwalnia
ich z mocy  w³adzy grzechu, a w zmartwychwstaniu uwolni ich ostatecznie od
wszelkich skutków grzechu. Póniej, przez zastosowanie Swojej zas³ugi nasz
Pan wyzwoli wiat od potêpienia grzechu, a przez Swój Urz¹d Kap³añski, Poredniczy, Królewski, Prawodawczy, Sêdziowski, Proroczy i Ojcowski wyzwoli
z mocy i skutków grzechu tych wszystkich, którzy pos³usznie stan¹ siê Jego ludem. Alleluja, co za Zbawca! On ma moc zbawienia!
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 49:18; Ijob 33:23, 24; Ps. 72:4, 1214, 17; 80:18;
89:20, Izaj. 28:16; 40:10, 11; 42:6, 7; 53:1012; 62:11; Zach. 9:9; Mat. 15:24;
18:1113; £uk. 1:6877; 2:11, 3034; Dz.Ap. 16:31; Rzym. 3:2426.
Pieni: 132, 260, 144, 345, 342, 116, 347.
Pytania: Co dla mnie znaczy imiê Jezus? Dlaczego? Jak? Jaki ono na mnie
wywiera skutek?

25 GRUDNIA
Nie bójcie siê; bo oto zwiastujê wam radoæ wielk¹, która
bêdzie wszystkiemu ludowi: I¿ siê wam dzi narodzi³
zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w miecie Dawidowem
£uk. 2:10, 11
Chocia¿ nie mo¿emy zgodziæ siê z tym, ¿e ten dzieñ jest w³aciwym dniem obchodzenia urodzin naszego drogiego Zbawiciela, to jednak k³adziemy nacisk na to wydarzenie, jako maj¹ce miejsce oko³o 1 padziernika (Wyk³ady Pisma wiêtego, Tom II, str. 55). Skoro Pan nie okreli³
Swego ¿yczenia, kiedy mamy obchodziæ rocznicê Jego urodzin, to nie
ma znaczenia w jakim dniu, owo wa¿ne dla wszystkich wydarzenie, Jego
narodziny, jest uczczone. W tym dniu, tak powszechnie celebrowanym,
mo¿emy przy³¹czyæ siê do tych wszystkich, których serca pa³aj¹ mi³oci¹
i ocen¹ Boga i Zbawiciela. Zwyczaj wzajemnego obdarzania siê w tym
czasie drobnymi upominkami wydaje siê byæ szczególnie stosowny. Bóg
jest Dawc¹ wszelkiego dobrego i doskona³ego daru. Bóg stale udziela,
a my stale otrzymujemy od Niego, lecz wród wszystkich Jego darów,
najwiêksz¹ wartoæ dla nas ma darowanie nam przez Niego Swego Syna,
by sta³ siê naszym Zbawicielem.
***
Dobra nowina o wielkiej radoci dla wszystkich ludzi zwiastuje nastêpuj¹ce b³ogos³awieñstwa: przebaczenie grzechów, wynikaj¹ce ze wzbudzenia wszystkich ze mierci; dok³adn¹ znajomoæ Prawdy; postawienie rodzaju ludzkiego w warunkach nie sprzyjaj¹cych grzechowi i b³êdowi, a sprzyjaj¹cych prawdzie i sprawiedliwoci; korzystny wp³yw Chrystusowy, oddzia³uj¹cy na wszystkich; doprowadzenie ka¿dego kolana do zgiêcia siê i ka¿dych ust do uznania Jego w³adzy;
udzielenie wszystkim Ducha wiêtego i przywilejów wejcia na Gociniec wi¹tobliwoci. Przekazanie takich b³ogos³awieñstw rodzajowi ludzkiemu przez nasienie zapewnia Przymierze zagwarantowane przysiêg¹. Cena okupu, doskona³a ludzka istota, musia³a istnieæ zanim mog³a byæ z³o¿ona jako podstawa tych
wszystkich b³ogos³awieñstw. Dlatego musia³o nast¹piæ narodzenie w ludzkiej
naturze Tego, kto mia³ byæ Panem i Chrystusem. A gdy nast¹pi³o, Anio³ móg³ je
og³osiæ jako zapowied b³ogos³awionego wzrostu, który ma swoje korzenie w narodzeniu Dzieci¹tka w Betlejemie, a swój owoc w restytucji cz³owieka.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 12:3; Ps. 22:2830; Izaj.9:6; 29:18, 24; 35:5, 6, 10;
£uk. 2:3032, 34; Jan 1:9; 12:32; Rzym. 14:9; Filip. 2:911.
Pieni: 15, 132, 190, 255, 24, 73, 144.
Pytania: Czy w tym tygodniu Ewangelia by³a dla mnie dobr¹ nowin¹? Dlaczego? W jaki sposób? Jak ona wp³ynê³a na moje postêpowanie?

26 GRUDNIA
Tylko siê zmacniaj, i bardzo mê¿nie sobie poczynaj
Joz. 1:7
Tylko siê zmacniaj, i bardzo mê¿nie sobie poczynaj. Istniej¹
ró¿ne rodzaje odwagi. Jeden rodzi siê z egoizmu i pewnoci siebie,
inny z lekkomylnoci, która nie liczy siê z trudnociami. Lecz odwaga, któr¹ Pan wpaja i któr¹ staraj¹ siê posi¹æ wszyscy duchowi
Izraelici, jest odwag¹, która z opanowaniem spokojnie przyjmuje napotykane próby i trudnoci, pokornie zdaj¹c sobie sprawê z niedostatków w tym zakresie. Ta odwaga jest podtrzymywana przez wiarê
w Pana, przez ufnoæ w Boskie obietnice, dziêki którym duchowi
Izraelici mog¹ byæ mocni w Panu i w sile Jego mocy.
***
Odwa¿ne mêstwo nie oznacza tylko si³y fizycznej i brawury, lecz tak¿e umys³ow¹, moraln¹ i religijn¹ moc oraz odwagê zrodzon¹ z wiary w Boga, z nadziei zwyciêstwa, z rozkoszowania siê Boskimi zasadami i pos³uszeñstwa im. Dlatego sk³ada siê z samokontroli, cierpliwoci i odwagi. Jest
ona potrzebna, gdy¿ ¿yjemy w niepomylnych czasach; z powodu kwestii
spornych, maj¹cych zwi¹zek z Bogiem, Chrystusem, Prawd¹, Kocio³em
i wiatem; z powodu wrogów sprzeciwiaj¹cych siê nam, zasad zawieraj¹cych b³¹d, grzech, samolubstwo i wiatowoæ i osób, takich jak: szatan, my
sami i wiat; z powodu pracy, jak¹ mamy do wykonania, ka¿dy dla siebie,
dla Kocio³a i wiata; z powodu zwyciêstw, jakie maj¹ byæ odniesione; i z
powodu ostatecznych nagród, jakie maj¹ byæ osi¹gniête. Takie odwa¿ne
mêstwo nie mo¿e byæ rozwiniête w bezczynnoci, nie wystarczy mieæ pragnienie jego posiadania. Ono mo¿e byæ rozwiniête jedynie przez wierne
korzystanie z Pañskiego Ducha, S³owa i Opatrznoci w codziennych dowiadczeniach oraz konfliktach, ma³ych i wielkich.
Równoleg³e cytaty: Joz. 1:59; 5 Moj¿. 5:32, 33; 31:7, 8; Izaj. 35:4; 41:10
14; Rzym. 8:31, 37; 1 Kor. 16:13; Efez. 6:1016; Ps. 27:1; 46:2, 8; 119:42;
Przyp. 2:7; Sêdz. 6:14.
Pieni: 272, 13, 44, 71, 183, 184, 266.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em mocny i odwa¿ny? Dlaczego? Gdzie?
Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

27 GRUDNIA
Dziateczki strze¿cie siê ba³wanów

1 Jana 5:21

Swego zaufania nie powinnimy pok³adaæ w wodzach, lecz
w Panu. To nie oznacza, ¿e nie mamy ufaæ wodzom i uznawaæ ich,
poniewa¿ ca³a historia Pañskiego postêpowania ze Swym ludem,
typowym i antytypowym, pokazuje, i¿ On uwa¿a za stosowne u¿ywanie ludzkich poredników jako Swoich przedstawicieli w nauczaniu i prowadzeniu Swego ludu z ³aski w ³askê, z wiedzy w wiedzê.
Z tego nale¿y nauczyæ siê lekcji, i¿ Pan jest zupe³nie kompetentny
do kierowania Swoim dzie³em i chocia¿ na Jego kierownictwo patrzymy poprzez ludzkich poredników, to naszej ufnoci nie pok³adamy w nich, w ich m¹droci i ich sile, lecz w Pañskiej m¹droci
oraz sile, prowadz¹cej ich a tak¿e nas przez nich.
***
Ba³wany nie zawsze s¹ fizycznymi pos¹gami i obrazami. S¹ nimi wszystkie fizyczne, umys³owe, moralne i religijne obiekty, inne ni¿ Jehowa, którym
ludzie siê k³aniaj¹ i oddaj¹ najwy¿sz¹ czeæ. To czemu kto oddaje najwy¿sz¹ czeæ jest jego bogiem. Jeli obiektem czci jest co lub kto inny ni¿
Jehowa, to jest to ba³wan. Tak patrz¹c widzimy, ¿e niektórzy robi¹ ba³wany
ze swoich wyznañ, denominacji, sekt, z siebie samych, swoich ambicji, wygl¹du, ubioru, wygody, wykszta³cenia, stanowiska, popularnoci, bezpieczeñstwa, opinii, praw, apetytów, domu, w³asnoci, rodzin, tytu³ów, przyjació³,
kraju, wodzów, przeciwnej p³ci itp. To s¹ te ba³wany, które wabi¹ nas powstrzymuj¹cych siê od s³u¿enia pospolitym pogañskim ba³wanom. Aposto³
szczególnie napomina nas, abymy strzegli siê tych ba³wanów. Pob³a¿anie
im oznacza cofanie siê w powiêceniu  w którym lubowalimy byæ umar³ymi dla siebie i wiata, a ¿ywymi dla Boga  oznacza stawanie siê s³ugami
grzechu, b³êdu, samolubstwa i wiatowoci na ¿¹danie szatana.
Równoleg³e cytaty: 1 Kor. 10:714; 2 Moj¿. 32:2326; 2 Kor. 6:17; 2 Moj¿.
20:36; 1 Sam. 15:23; Ps. 16:4; 44:21; Joz. 24:23; Jon. 2:9, 10; 1 Kor. 6:9;
Obj. 9:20; 21:8.
Pieni: 4, 197, 172, 192, 312, 224, 47.
Pytania: Czy w tym tygodniu strzeg³em siê ba³wanów? Jak? W jakich warunkach? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?

28 GRUDNIA
Z strumienia na drodze piæ bêdzie; przeto¿ wywy¿szy g³owê
Ps. 110:7
Powinnimy prosiæ naszego Pana, Mistrza i G³owê, o coraz wiêksze b³ogos³awieñstwa, abymy mogli z nowym zapa³em staraæ siê wiernie i z radoci¹ piæ ze strumienia ¿yciowych dowiadczeñ, by z nich czerpaæ m¹droæ, która nas dostosuje i przygotuje do Jego s³u¿by w przysz³oci, a tym samym lepiej dostosuje i przygotuje do Jego s³u¿by w obecnym czasie i uzdolni nas przez Jego ³askê do przedstawiania Jego chwa³y we wszystkich trudnych okolicznociach i zmiennociach ¿ycia, aby
s³awiæ Go w naszych cia³ach i duchu, które s¹ Jego. Nauczmy siê, jak
piæ z tego strumienia, od ma³ych ptasz¹t, które, gdy pij¹, ci¹gle podnosz¹
g³ówki, jak gdyby dziêkuj¹c Bogu. Zawsze dziêkujmy naszemu Panu za
ka¿de doznane dowiadczenie ¿yciowe, za ka¿d¹ lekcjê, za ka¿d¹ próbê,
odnosz¹c je wszystkie do naszego duchowego rozwoju.
***
Strumieñ z tego tekstu przedstawia S³owo Bo¿e i dowiadczenia ¿yciowe. Ten obraz mówi o podró¿owaniu po drodze, wzd³u¿ której p³ynie strumieñ czystej wody. Z tego strumienia spragnieni podró¿ni mog¹ siê napiæ
i ugasiæ swoje pragnienie. Nasz drogi Zbawiciel znalaz³ strumieñ S³owa, p³yn¹cy dla Jego pokrzepienia przez ca³¹ Jego podró¿  z niego pi³ i bywa³
wzmocniony. Podró¿ujmy tak jak On w kierunku Niebiañskiego Syjonu, pij¹c z tego ch³odnego, pokrzepiaj¹cego strumyka, ilekroæ zajdzie potrzeba
wzmocnienia siê. Jezus pi³ podobnie ze strumyka dowiadczeñ ¿yciowych,
ucz¹c siê nowych lekcji, przygotowuj¹cych Go do nowych dowiadczeñ.
Dowiadczenia ¿yciowe naucz¹ nas tak¿e nowych lekcji, pomocnych w przysz³ych dowiadczeniach. Tylko najtêpsi uczniowie nie s¹ w stanie niczego
siê nauczyæ z dowiadczenia, najlepszego nauczyciela. Nie nale¿¹c do tej
klasy, uczmy siê tak¿e lekcji, których Pan nas uczy, tak ze S³owa Bo¿ego, jak
i z dowiadczeñ ¿yciowych.
Równoleg³e cytaty: £uk. 22:27; Dz.Ap. 8:32, 33; 2 Kor. 8:9; 10:1; Filip. 2:58; Izaj.
50:5, 6; Mat. 26:5154; ¯yd. 12:214; Ezdr. 7:10; Ps. 78:28; 143:8, 10; Przyp. 23:12.
Pieni: 63, 9, 10, 22, 67, 154, 315.
Pytania: Czego w tym tygodniu nauczy³em siê ze S³owa, a czego z dowiadczenia? Jak? Z jakimi wynikami?

29 GRUDNIA
Poranu siej nasienie twoje, a w wieczór nie dawaj
odpoczynku rêce twojej, gdy¿ ty nie wiesz, co jest
lepszego; toli, czy owo, czyli te¿ oboje jednako dobre
Kazn. 11:6
Wszyscy, bêd¹cy ludem Pañskim, w miarê jak pragn¹ byæ s³ugami Prawdy, powinni ci¹gle byæ w pogotowiu, by dostrzegaæ sposobnoci s³u¿by i spodziewaæ siê, ¿e Pan bêdzie ich prowadzi³ i u¿ywa³. Gdziekolwiek dostrzegamy oznaki oddania dla Pana i Jego S³owa powinnimy podaæ pomocn¹ d³oñ. Powinnimy te¿ byæ czujni, by
udzielaæ drugim z tego b³ogos³awieñstwa, które sami otrzymalimy,
oceniaj¹c je jako g³ówn¹ sprawê ¿ycia tych, którzy samych siebie
powiêcili na s³u¿bê Królowi królów.
***
Nie jestemy w stanie czytaæ serc drugich osób. Tylko Bóg mo¿e to
czyniæ. Dlatego powinnimy siaæ na wszelkich miejscach urodzajnych. Jestemy upowa¿nieni do powstrzymywania naszych wiêtych rzeczy, pere³
Prawdy i charakteru, tylko przed dwiema klasami: psów  tych, którzy
k³ótliwie k¹saj¹, warcz¹ i pomrukuj¹ i wiñ  tych, którzy tarzaj¹ siê w b³ocie grzechu. Wszystkim innym mamy podawaæ odpowiednie prawdy S³owa.
Mamy je powtarzaæ tak czêsto, jak sobie tego ¿ycz¹ ci, z którymi mamy kontakt, bez wzglêdu na nasz¹ w³asn¹ wygodê. Nie mo¿emy bowiem przewidzieæ, które powtórzenie S³owa umocni s³uchaj¹cego ani nie mo¿emy przewidzieæ, która osoba na nie zareaguje. Jak Samuel, czêsto mylimy, ¿e kto
jest pomazañcem Pañskim, a Bóg go odrzuca lub, ¿e kto inny nie jest Jego
pomazañcem, tymczasem On go przyjmuje. Dlatego powinnimy byæ ostro¿ni w os¹dzaniu. Tylko Bóg sam nieomylnie os¹dza serca i objawia postawê
w oparciu o probierz Ducha, S³owa i Opatrznoci, wykazuj¹cych czy charaktery s¹ czyste, czy zawieraj¹ domieszki. Czekajmy wiêc na Jego ocenê,
która ka¿dy przypadek podda w³aciwej próbie.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 49:24, 26; Ps. 1:3; 127:1, 2; 128:1, 2; Przyp. 11:18,
19, 30; Izaj. 58:614; 62:1; Jan 18:37; 1 Kor. 15:58; Gal. 6:9; 2 Tym. 4:2, 5.
Pieni: 210, 70, 164, 260, 200, 275, 309.
Pytania: Czy w tym tygodniu rozpowszechnia³em Prawdê? Jak? Dlaczego?
Z jakimi wynikami?

30 GRUDNIA
Koronujesz rok dobroci¹ tw¹

Ps. 65:12

Niech ponowny przegl¹d kierownictwa Boskiej opatrznoci w minionym roku, pozwoli Boskiej dobroci i mi³osierdziu pobudziæ nasz¹
wiarê i ufnoæ w Boga w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê nowym rokiem.
W³aciwy rzut oka wstecz umo¿liwi prawdziwemu dziecku Bo¿emu
nie tylko z³o¿enie podziêkowania za to, co minê³o, ale tak¿e spojrzenie
w górê i podniesienie g³owy, przy jednoczesnym zdaniu sobie sprawy
z tego, ¿e nasze wyzwolenie jest bli¿sze, ni¿ by³o wtedy, kiedy uwierzylimy i z tego, ¿e Ten, który w nas rozpocz¹³ dobre dzie³o jest zdolny i chêtny je dokoñczyæ, jeli nadal chcemy poddawaæ swoj¹ wolê
i swoje ¿ycie, wszystko, Jego m¹droci i czu³ej trosce.
***
S³owo rok wystêpuj¹ce w Biblii czasami jest u¿yte dla okrelenia okresu czasu trwaj¹cego przeciêtnie 365 i 1/4 dnia, a czasami ca³ego Wieku. Obydwa rodzaje lat Pan koronuje Swoj¹ dobroci¹. On koronuje Swoj¹ dobroci¹
naturalny rok, podtrzymuj¹c Wszechwiat i operuj¹c jego ogromn¹ maszyneri¹ na Swoj¹ chwa³ê i dla dobra Swoich stworzeñ, udzielaj¹c im b³ogos³awieñstw o ka¿dej porze. Tak wiêc poród ograniczeñ przekleñstwa Pan obficie b³ogos³awi. Wiek Ewangelii, widziany jako rok Pañski przyjemny, by³
koronowany Pañsk¹ dobroci¹, któr¹ Pan okaza³ w odkupieniu, nauczeniu,
usprawiedliwieniu, uwiêceniu, uzupe³nieniu, wyzwoleniu i uwielbieniu
Kocio³a, w doprowadzeniu Wielkiej Kompanii do ¿ycia wiecznego, w rozwiniêciu powiêconych nie sp³odzonych z Ducha do godnoci ksi¹¿¹t na ziemi
i w obecnym przygotowywaniu ¯ydów oraz pogan do Tysi¹cletniego Panowania. Tak te¿ i Wiek Tysi¹clecia bêdzie koronowany Bosk¹ dobroci¹, przebaczaj¹c¹, budz¹c¹ z grobu, pouczaj¹c¹, wspó³czuj¹c¹, poci¹gaj¹c¹ ca³y rodzaj ludzki i b³ogos³awi¹c¹ mu, podnosz¹c ziemiê i pos³usznych do doskona³oci oraz udzielaj¹c wiernym wiecznego ¿ycia w Raju.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 33:19; 34:6; Ps. 33:5; 34:9; 73:1; 107:8, 9, 43; 145:7,
9; Izaj. 61:1, 2; 63:7; Mat. 7:11; £uk. 4:18, 19; Rzym. 2:4; Tyt. 3:4.
Pieni: 11, 45, 46, 55, 83, 89, 293.
Pytania: Jakie szczególne b³ogos³awieñstwa odebra³em w tym tygodniu? Jak
one na mnie wp³ynê³y?

31 GRUDNIA
Có¿ oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa jego, które
mi uczyni³? Kielich obfitego zbawienia wezmê, a imienia
Pañskiego wzywaæ bêdê. luby moje oddam Panu, a to
zaraz przed wszystkim ludem jego
Ps. 116:1214
Zakoñczenie roku jest znakomit¹ okazj¹ do poczynienia nowych postanowieñ na nadchodz¹cy rok. Drodzy bracia, niech nam towarzyszy jak
najwiêcej dobrych postanowieñ, odnosz¹cych siê do tego, czym chcielibymy byæ, co zrobiæ, co cierpieæ w spo³ecznoci z Panem, abymy mogli
przy Pañskiej pomocy uczyniæ go najlepszym rokiem w naszym ¿yciu 
rokiem najwiêkszych nadziei, najwiêkszych wysi³ków, a przy ³asce Pañskiej, rokiem najwiêkszych osi¹gniêæ w samoofierze, w zwyciê¿aniu wiata i jego ducha, w zwyciê¿aniu siebie i pragnieñ cia³a, w odpieraniu przeciwnika, w wys³awianiu naszego Pana i b³ogos³awieniu Jego ludu.
***
Obecnymi dobrodziejstwami Pañskimi dla nas s¹ Jego b³ogos³awieñstwa
twórcze, opatrznociowe, wybawiaj¹ce, kszta³c¹ce, usprawiedliwiaj¹ce, uwiêcaj¹ce i wyzwalaj¹ce, podczas gdy Jego przysz³e dobrodziejstwa dla nas skupiaj¹ siê
w osi¹gniêciu przez nas Królestwa w usposobieniu, naturze, widokach, zaszczytach, obcowaniu dziedzictwie i urzêdzie. Pierwsze, co mo¿emy oddaæ za otrzymane dobrodziejstwa, to wziêcie kielicha zbawienia. Kielich zazwyczaj symbolizuje
dowiadczenia b³ogie i bolesne. Kielich zbawienia przedstawia dowiadczenia szczêcia i boleci, zwi¹zane z otrzymaniem przez nas zbawienia. Dlatego chcemy
z wdziêcznymi i oceniaj¹cymi sercami przyj¹æ te dowiadczenia. Dalej, bêdziemy
wzywaæ imienia Pañskiego, ufnie przyjmuj¹c Jego ³askê, mi³osierdzie i prawdê
w czasie potrzeby. W koñcu, wype³nimy nasze ogólne luby powiêcenia, umierania dla siebie i wiata a o¿ywienia dla Boga oraz nasze specjalne luby, podlegaj¹ce
tym ogólnym lubom. Uczynimy to w interesie ludu Bo¿ego, teraz i zawsze.
Równoleg³e cytaty: Ps. 51:14, 15; 103:2, 3; Izaj. 6:58; Rzym. 12:1, 2; 1 Kor. 6:20;
2 Kor. 5:14, 15; Ps. 23:5; £uk. 22:17, 18, 20; Mat. 20:22, 23; 26:39, 42; Jan 18:11;
4 Moj¿. 15:25; 5 Moj¿. 23:21, Jon. 2:9; Ps. 66:1315.
Pieni: 325, 10, 324, 8, 47, 224, 277.
Pytania: Jakie dowiadczenia prze¿ywa³em w tym tygodniu, zwi¹zane z myl¹
powy¿szego tekstu? Jak je przyj¹³em? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? W czym okaza³ siê wynik?

MODLITWA
A nie tylko ono stworzenie, ale i my, którzy mamy pierwiastki
Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekuj¹c
przysposobienia synowskiego, odkupienia cia³a naszego
Rzym. 8:23
Lud Bo¿y nie ma popisywaæ siê swoimi trudnociami i narzekaæ na
swój los. Przeciwnie, ma on przywilej modlitwy oraz instrukcje S³owa Bo¿ego pouczaj¹ce go i wyjaniaj¹ce, dlaczego w ogóle obecne z³o zosta³o dozwolone oraz jak, kiedy i dlaczego nast¹pi czas, gdy wszelkie ³zy zostan¹
otarte i nie bêdzie ju¿ ¿adnego wzdychania, p³aczu i umierania. Z tego te¿
powodu, zamiast p³akaæ przed wiatem, lud Bo¿y powinien radowaæ siê
i przedstawiaæ cnoty Tego, który nas powo³a³ z ciemnoci do Swojej cudownej wiat³oci. Wspó³czucie dla biednego wiata, nie posiadaj¹cego tych korzyci, powinno nas pobudziæ do g³oszenia mu Ewangelii, co przyt³umi nasze w³asne niedole i pozwoli o nich czêciowo zapomnieæ.
***
Rodzaj ludzki jêczy pod brzemieniem przekleñstwa, które sk³ada siê z wybuja³ego wzrostu chwastów, posuchy, zarazy rolin, g³odu, epidemii, trzêsienia
ziemi, wybuchu wulkanów, przyp³ywów, burz, powodzi, krañcowoci klimatycznych, szatana, upad³ych anio³ów, grzechu, b³êdu, smutku, deprawacji, nienawici, sporów, przeladowania, wynoszenia z³ych, wyzysku, tyranii, intryg
kleru, sekciarstwa, pracy, paniki, strat, odstrêczania od Boga, chorób, umierania i mierci. Lud Bo¿y Wieku Ewangelii wzdycha wewnêtrznie na skutek przekleñstwa i dodatkowych cierpieñ wyp³ywaj¹cych z jego powiêcenia. Rodzaj
ludzki natomiast wzdycha zewnêtrznie. My jednak, choæ nie mo¿emy opanowaæ wewnêtrznego wzdychania, to musimy powstrzymywaæ zewnêtrzne wzdychanie. wiat wzdycha oczekuj¹c wyzwolenia, którego Bóg mu udzieli, gdy
nast¹pi objawienie wybranych w chwale. My wzdychamy oczekuj¹c pe³nego
usynowienia w zmartwychwstaniu, które uwolni nas od z³a tego cia³a i obdarzy
chwa³¹, któr¹ otrzymamy z Jezusem.
Równoleg³e cytaty: Ps. 5:24; 32:6; 37:4; 42:9; 50:14, 15; 116:2; Ezdr. 9:6, 15; Dan.
6:10; 1 Moj¿. 18:23-32; Mat. 15:2228; £uk. 12:37; 18:17; Efez. 6:18; Ps. 69:7, 14;
74:10, 11, 18, 2023; Mar. 8:6; Dz. Ap. 27:35; 6:4; Rzym. 1:4; 1 Tym. 5:5.
Pieni: 35, 50, 56, 235, 239, 274, 323.
Pytania: Czy ten tydzieñ by³ jednym ze spêdzonych na modlitwie? Co mi w tym
pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y wyniki?

IX

CIERPLIWOÆ
A wszystko czyñcie bez szemrania
Filip. 2:14
My wszyscy w naszych naturalnych usposobieniach mo¿emy mieæ
pewn¹ sk³onnoæ do z¿ymania siê, utyskiwania i narzekania, nawet na
te utrapienia, które nas spotykaj¹ w s³u¿bie Prawdy. A jednak w miarê
jak coraz bardziej rozwijamy siê w podobieñstwie do Chrystusa, Pan
z pewnoci¹ oczekuje od nas stopniowego dochodzenia do wystawionego nam przez Siebie wzorca. W tym d¹¿eniu obecne próby i trudnoci bêd¹ wiêcej ni¿ wynagrodzone, przewa¿y je Jego Duch i wiadectwo Jego Ducha, potwierdzaj¹ce, i¿ wszystkie rzeczy pomagaj¹
nam ku dobremu, dzia³aj¹c w kierunku uzyskania przez nas wiêkszej
chwa³y przez przygotowywanie nas do niej.
***
Lud Bo¿y nie ma sympatyzowaæ ze z³em ani go wybaczaæ w nauce
b¹d praktyce. Nie ma te¿ siedzieæ spokojnie i pozwalaæ, by grzech i b³¹d
siê szerzy³ maj¹c woln¹ drogê. Tak wiêc Jezus, Aposto³owie, wierni prorocy, ewangelici, pastorzy, nauczyciele i inni sporód wiernego ludu Bo¿ego byli niezadowolonymi z grzechu i b³êdu, protestuj¹c przeciwko nim. To
niezadowolenie i protesty nie maj¹ byæ rozumiane jako szemranie w zacytowanym wersecie. Ten rodzaj niezadowolenia i protestu, które powy¿szy werset nazywa szemraniem, odnosi siê do narzekania na los, na dowiadczenia, przeciwnoci, trudnoci, próby, cierpienia, poni¿enia i Pañskie opatrznoci, dotykaj¹ce nas samych lub drugich. One wskazuj¹ na to,
¿e wola jednostki reaguj¹cej w taki sposób nie jest martwa, lecz ¿ywa, a osoba, która tak postêpuje sprzeciwia siê Bogu, ¿yj¹c dla siebie.
Równoleg³e cytaty: Ps. 37:79; Treny 3:26, 27; £uk. 8:15; 21:19; Rzym. 2:7;
5:3, 4; 8:25; 12:12; 15:4, 5; 2 Kor. 6:4, 5; 12:12; Gal. 6:9; Efez. 4:1, 2; Kol.
1:11; 1 Tes. 1:3; 2 Tes. 3:5; ¯yd. 6:12; 10:36; 12:1; Jak. 1:3, 4; 5:7, 8.
Pieni: 4, 20, 34, 78, 91, 114, 196.
Pytania: Jakie mia³em w tym tygodniu dowiadczenia odnosz¹ce siê do
cierpliwoci? Jak je przyj¹³em? Co mi w tym pomaga³o b¹d przeszkadza³o? W czym okaza³ siê ich wynik?
X

SZCZODROÆ
Ochotnego dawcê Bóg mi³uje

2 Kor. 9:7

To jest prawd¹ nie tylko w odniesieniu do spraw pieniê¿nych, do których powszechnie ten tekst siê stosuje, lecz w odniesieniu do wszystkich naszych ma³ych ofiar i wyrzeczeñ sk³adanych Panu i na rzecz Jego sprawy.
Gdybymy chcieli podobaæ siê Panu i wzrastaæ w Jego ³asce oraz zbli¿aæ siê
do Niego, to musielibymy coraz bardziej doprowadzaæ swoje serca do stanu, jaki On pochwala, w jakim On znajduje przyjemnoæ, a mianowicie, do
stanu serdecznoci, ochoczoci i gotowoci wiadczenia ka¿dej mo¿liwej
pos³ugi. Z licznymi chrzecijanami jest k³opot, gdy¿ zupe³nie nie rozumiej¹,
jakim wielkim przywilejem cieszymy siê w obecnym Wieku Ewangelii, maj¹c mo¿noæ przedstawiania swoich ma³ych ofiar i samozaparcia Panu, zgodnie z zapewnieniem, i¿ nasze niedoskona³e uczynki bêd¹ mo¿liwe do przyjêcia przez Boga za porednictwem Jezusa Chrystusa.
***
Bóg stale udziela Swoim wszystkim stworzeniom rzeczy niezbêdnych
do ich istnienia. Ale szczególnie stale udziela Swoim powiêconym jednostkom ³aski, mi³osierdzia i Prawdy. On nie udziela Swych darów sk¹po lub niechêtnie. Szczerze wszystkim daje, a nie wymawia. Bóg jest ochotnym
i szczodrym Dawc¹ i pragnie, by Jego lud, pod tym wzglêdem jak i pod ka¿dym innym, by³ takim jak On. Darmocie wziêli, darmo dawajcie jest twierdzeniem wyra¿aj¹cym Pañski idea³ dla nas. Mamy dawaæ nie tylko pieni¹dze,
lecz tak¿e czas, talenty, wiedzê, mi³oæ, wp³yw, reputacjê  jednym s³owem,
nasze wszystko. I powinnimy byæ wdziêczni oraz oceniaæ i cieszyæ siê z darów Boskich, wspó³czuæ drugim w ich potrzebach, z radoci¹ udzielaæ i radowaæ siê z b³ogos³awieñstw drugich, zachwycaj¹c siê tym, i¿ ochotne udzielanie zyskuje szczególn¹ Bosk¹ mi³oæ  powinnimy wiêc znajdowaæ przyjemnoæ w udzielaniu.
Równoleg³e cytaty: Ps. 16:6; 36:9; 37:7, 16; 40:9; Przyp. 3:1318; 14:14; 15:13,
15, 30; 16:8; 17:1, 22; 30:8; Kazn. 9:79; Izaj. 12:3; Jan 15:11; 16:2024; Rzym.
5:2; 12:12; 2 Kor. 7:4; 8:2; 12:10; 1 Piotra 1:8; 4:12, 13; Filip. 4:4; 1 Tes. 5:16;
¯yd. 10:34; Jak. 1:2; 5:13; 1 Jana 1:4.
Pieni: 27, 38, 57, 94, 100, 179, 237.
Pytania: Czy w tym tygodniu by³em ochoczy? Poród jakich okolicznoci? Dlaczego? Co mi w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jaki by³ wynik?

XI

CZYSTOÆ
A nie spó³kujcie z uczynkami niepo¿ytecznymi ciemnoci,
ale je raczej strofujcie
Efez. 5:11
My zawsze mo¿emy ganiæ grzech ¿ywymi listami swego codziennego ¿ycia, które jako jasne i wiec¹ce wiat³a zawsze powinny zachowaniem siê, spojrzeniem, uczynkiem i tonem strofowaæ to wszystko,
co sk³ania siê ku ciemnoci i grzechowi. Tak niechaj wieci wiat³oæ
wasza przed ludmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca
waszego, który jest w niebiesiech. Niekiedy by³oby w³aciwe, a nawet obowi¹zkowe, mówienie lub dzia³anie przeciwko ciemnoci, lecz
wiat³o wi¹tobliwego ¿ycia, wiadczenie o Prawdzie i okazywanie
Ducha wiêtego jest z pewnoci¹ jednym z najskuteczniejszych sposobów ganienia grzechu.
***
Wystêpuj¹ce w tym tekcie s³owo spó³kujcie oznacza wspó³uczestnictwo, udzia³ w uczynkach ciemnoci, w uczynkach grzechu i b³êdu. Uczynki
te s¹ bezowocne, gdy¿ nie prowadz¹ do dobrych wyników. Bierzemy udzia³
w takich uczynkach, gdy je spe³niamy lub podtrzymujemy i zachêcamy drugich do spe³niania ich. Oczywicie ci, którzy staj¹ po stronie Boga, prawdy
i sprawiedliwoci i to a¿ do ofiarowania wszystkiego, co posiadaj¹, w mierci, nie mog¹ braæ udzia³u w takich uczynkach. Oni powinni raczej strofowaæ
te uczynki. Mog¹ to czyniæ, po pierwsze i zawsze, przez przyk³ad, gdy nie
tylko nie wykonuj¹ takich uczynków, lecz raczej ich przeciwieñstwo oraz
przez zachowanie, spojrzenie i ton g³osu wskazuj¹cy na dezaprobatê. A po
drugie, od czasu do czasu, mog¹ wyraziæ swoj¹ dysharmoniê z uczynkami
niepo¿ytecznymi ciemnoci i opozycjê wobec nich. Zazwyczaj pierwszy sposób jest najskuteczniejsz¹ nagan¹. Czasem jednak z poparciem pierwszej
metody, ta druga mo¿e okazaæ siê najskuteczniejszym strofowaniem.
Równoleg³e cytaty: Ps. 19:9; 24:35; 51:9; 119:140; Przyp. 15:26; 20:9; 21:8;
30:12; Izaj. 1:18, 25; 6:7; Dan. 12:10; Mich. 6:11; Mal. 3:2, 3; Mat. 5:8; Jan
15:2; Filip. 4:8; 1 Tym. 1:5; 3:9; 5:22; 2 Tym. 2:21, 22; Tyt. 1:15; ¯yd. 9:14;
Jak. 4:8; 1 Piotra 1:22; 1 Jana 3:3.
Pieni: 47, 74, 78, 125, 128, 150, 198.
Pytania: Czy w tym tygodniu walczy³em o czystoæ? Jak? Dlaczego? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

XII

CHWA£A
A w³o¿y³ w usta moje pieñ now¹, chwa³ê nale¿¹c¹
Bogu naszemu
Ps. 40:4
Stan nape³nienia Duchem Pañskim sk³ania do radowania siê, piewania, nie tylko ustami, ale i sercem pieni, które przynios¹ wzmocnienie i pocieszenie zarówno piewaj¹cemu, jak i s³uchaj¹cemu.
W³anie ta nowa pieñ w sercu odró¿nia chrzecijanina jako jednostkê odrêbn¹ od wszystkich wokó³ niego. Poniewa¿ jest ona w sercu, powinna te¿ byæ na ustach i powinna wp³ywaæ na wszystkie sprawy ¿ycia, gdy¿ nie mo¿emy nie mówiæ o tych rzeczach, które tak wspaniale podnios³y na duchu i o¿ywi³y nasze dusze.
***
Owa nowa pieñ jest Pieni¹ Moj¿esza i Baranka, harmoni¹ Pisma
wiêtego pokazan¹ w Boskim Planie Wieków. Plan ten wyp³ywa z charakteru Boga, pozostaje w harmonii z Jego charakterem, jest manifestacj¹ Jego
charakteru, jest wykonywany przez Jego charakter, budzi zaufanie do Jego
charakteru, wyrabia w wiernych i pos³usznych Jego charakter i ostatecznie
dowiedzie doskona³oci Jego charakteru. W tym tekcie mówi Chrystus,
którego usta sk³adaj¹ siê z wyrazicieli Jego myli. Im jest objawiona tajemnica Pañska. A oni przekazuj¹ j¹ dalej w harmonii z ni¹ sam¹, z tekstami
i naukami Pisma wiêtego, z charakterem Bo¿ym i Okupem Chrystusa,
z faktami i zamierzeniami S³owa Pañskiego. Jak sugeruje obraz zawarty
w pieni, czyni¹ to z radoci¹ piewaj¹c j¹ wszystkim, którzy chc¹ jej
s³uchaæ, szczególnie piewaj¹ j¹ tym, którzy maj¹ s³uch wra¿liwy na jej
melodyjne tony.
Równoleg³e cytaty: 2 Moj¿. 15:121; Sêdz. 5; 1 Sam. 2:110; 2 Sam. 22;
£uk. 1:4655, 6779; Ps. 8:10; 18:20; 24; 29; 30; 33; 40; 47; 50; 65; 66;
75; 76; 77; 92; 93; 95; 96; 97; 98; 99; 104; 111; 113; 115; 116; 117; 118;
134; 139; 147; 148; 150.
Pieni: 11, 45, 46, 235, 237, 238, 283.
Pytania: Czy by³ to dla mnie tydzieñ chwalenia? Dlaczego? Jak? W jakich
warunkach? Jakie by³y wyniki?
XIII

POMOC
A przeto¿ jeli¿e jeden cz³onek cierpi, cierpi¹ z nim
wszystkie cz³onki; a jeli bywa uczczony jeden cz³onek,
raduj¹ siê z nim wszystkie cz³onki
1 Kor. 12:26
Ka¿dy chrzecijanin w zale¿noci od tego, w jakiej mierze jest w harmonii z G³ow¹ i Jej duchem mi³oci, gotów bêdzie do dzia³ania. Czasami
w wypadku naszych ludzkich cia³ rêka mo¿e popieszyæ z pomoc¹ zranionemu cz³onkowi tak szybko, ¿e wydaje siê niemo¿liwe, i¿ aby by³a skierowana
ku udzielaniu pomocy, informacja wêdruje najpierw do g³owy, która wydaje
rozkaz dzia³ania. Podobnie jest z uczniami Chrystusa. Ci, którzy s¹ w ca³kowitej bliskoci i sympatii z G³ow¹, z Panem, pozostaj¹ z Nim w wiêkszym
stopniu w jednym duchu, oni tak pragn¹ czyniæ Jego wolê i s¹ tak doskonale poinformowani, jaka jest Jego wola, ¿e czasami wydaje siê, i¿ dzia³aj¹
prawie automatycznie, gdy chodzi o udzielenie pomocy s³owem lub uczynkiem czy te¿ w inny sposób tym, z którymi maj¹ ³¹cznoæ.
***
Powy¿szy tekst mówi o wspó³czuciu w pe³nym sensie tego s³owa. Ten rodzaj wspó³czucia oznacza odczuwanie wraz z innymi. Odczuwanie z nimi tych
samych warunków, dowiadczeñ, uczuæ i celów. Tak wiêc sympatyzujemy z Bogiem i Chrystusem odczuwaj¹c jednoæ z Nimi w charakterze, planie, pracy, odnoszeniu tryumfów i doznawaniu z³ego traktowania ze strony szatana oraz jego
s³ug. Sympatyzuj¹c z braæmi nie tylko dzielimy z nimi uczucie, tak jak z Bogiem
i Chrystusem, lecz dodatkowo odczuwamy z nimi ich upadki, braki, winy, niepowodzenia i s³aboci, dobrze wiedz¹c, ¿e sami jestemy obci¹¿eni podobnymi u³omnociami. Bóg i Chrystus bêd¹c wolni od takich rzeczy, nie domagaj¹ siê od nas
wspó³czucia w tym wzglêdzie. Nie wspó³czujemy wiatu, ale litujemy siê nad
nim z powodu jego niezgody z dobrymi zasadami i z powodu z³ego traktowania
go ze strony szatana oraz jego upartych i zwodniczych s³ug.
Równoleg³e cytaty: Ps. 20:3; 46:5, 6; 84:211; 102:1416; 111:1; 132:16; 133;
134; Przyp. 3:27, 28; 11:25; 22:29; 25:21; Izaj. 40:11; 52:7; 58:611; 61:13; Dz.
Ap. 20:28; 11:29, 30; Rzym. 15:1527; 1 Kor. 12:28; 13:3; 2 Kor. 8:115, 24; Filip.
4:1018; Kol. 1:24; 1 Tym. 6:18; ¯yd. 6:10; 13:16; 1 Piotra 2:5; Mat. 9:41.
Pieni: 23, 95, 170, 172, 179, 277, 322.
Pytania: Czy w tym tygodniu udziela³em pomocy? Komu? Dlaczego? Jak? Co pomaga³o lub przeszkadza³o? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

XIV

G£OSZENIE EWANGELII
Wykonywaj uczynek kaznodziei, us³ugiwania twego
zupe³nie dowód
2 Tym. 4:5
Do jakiego stopnia ka¿dy z nas osobno, jak i wszyscy razem, gorliwie wykorzystujemy dane nam przez Pana mo¿liwoci wys³awiania
Jego imienia i b³ogos³awienia naszych dotkniêtych grzechem blinich,
miêdzy innymi przez informowanie ich o Jezusie i Jego wspania³ych
s³owach ¿ywota i, dodatkowo, do jakiego stopnia pomagamy im przybli¿yæ siê do Niego? Istniej¹ ró¿ne sposoby, za pomoc¹ których mo¿emy ich wspomagaæ  rozmow¹, literatur¹, zaproszeniem na zebranie
itp. Jednak nasze w³asne postêpowanie, stanowi¹ce konieczny element
pomocy, musi pozostawaæ w zgodzie z tym, co doradzamy innym. Gdybymy sami przebywali z Jezusem, ucz¹c siê od Niego i podchwytuj¹c
cz¹stkê Jego samopowiêcenia oraz mi³oci, bylibymy lepiej uzdolnieni pomagaæ tym wszystkim, którzy pragn¹ przyjæ do Niego.
***
Gorliwoæ mo¿na zdefiniowaæ jako ¿arliwe powiêcenie siê dla pewnych osób, zasad, spraw i rzeczy, wyra¿aj¹ce siê w entuzjastycznym dzia³aniu dla ich dobra. Jest wiêc zalet¹ nacechowan¹ ¿arliwoci¹, p³omiennoci¹
i pe³ni¹ uczucia. Ci¹gle kipi entuzjastycznymi uczuciami. Te uczucia zostaj¹
doprowadzone do punktu wrzenia, a ³aska ta obejmuje energiê cia³a, duszy
i ducha w przejawianiu ¿arliwoci. Jest to ¿arliwe oddanie i st¹d ujawnia siê
ono w ka¿dym mo¿liwym akcie samopowiêcenia na korzyæ osoby lub sprawy, na rzecz której siê powiêca. Gorliwoæ czasami przejawia siê w zainteresowaniu pewnymi osobami, do których jest przywi¹zana uczuciem oddania, lub zasadami, do których jest przywi¹zana p³omiennym oddaniem, tudzie¿ spraw¹, do której jest przywi¹zana gor¹cym orêdownictwem i rzeczami, do których mo¿e przylgn¹æ gor¹cym powiêceniem albo kombinacj¹ dwu
lub wiêcej wymienionych elementów z entuzjastycznym oddaniem.
Równoleg³e cytaty: Ps. 40:4; 69:10; Kazn. 9:10; 11:6; Izaj. 61:13; 62:1;
Jer. 20:9; Mat. 4:17; 5:14; 10:7; 28:19, 20; Mar. 16:15; £uk. 2:49; Jan 9:4;
18:37; Dz. Ap. 1:8; Rzym. 1:16; 1 Kor. 9:16; 15:58; Gal. 6:9, 10; Filip.
2:15, 16; 2 Tym. 4:2.
Pieni: 70, 116, 210, 245, 260, 261, 275, 309, 314, 348.
Pytania: Czy ostatnio opowiada³em Prawdê? Co mi w tym pomaga³o lub
przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?
XV

POCIECHA

W SMUTKU

Przeto¿ siê nie frasujcie: albowiem wesele Pañskie
jest si³¹ wasz¹
Neh. 8:10
Istotnie, smutek mo¿e wyst¹piæ jak jaki potop i czêsto wyst¹pi, lecz w tych wszystkich sytuacjach Pan jest naszym Pomocnikiem. Dusza, która nigdy nie by³a smagana smutkiem i udrêk¹,
nigdy nie dowiadczy³a wartoci mi³oci i pomocy ze strony Pana.
Istniej¹ okresy przyt³aczaj¹cego smutku, w których bardziej zbli¿amy siê do Pana, a On jest szczególnie blisko nas. Psalmista (130)
doszed³ do takiego wniosku, gdy w g³êbokim utrapieniu wo³a³ do
Pana i rozwa¿a³ o Jego sprawiedliwoci, mówi¹c: Z g³êbokoci
wo³am do ciebie, o Panie! Panie! wys³uchaj g³os mój: nak³oñ uszów
twych do g³osu prób moich. Znaj¹c swoje niedoci¹gniêcia i têsknotê do zupe³nego wyzwolenia z wszelkiej niedoskona³oci, prorokuj¹c tak¿e o obfitoci zabezpieczenia Boskiego Planu zbawienia przez Chrystusa, dodaje: Panie! bêdzieszli nieprawoci upatrywa³ [zarzuca³ je nam], Panie! któ¿ siê ostoi? Aleæ u ciebie jest
odpuszczenie, aby siê ciebie bano [czczono].
***
Ogromna wiêkszoæ ludzkoci, ogólnie mówi¹c, poddaje siê raczej
smutkowi ni¿eli radoci. Pod panowaniem przekleñstwa Adamowego nie
mo¿e byæ inaczej, gdy¿ ból, cierpienie, choroby, straty, zawody, wrogoæ,
umieranie, mieræ i ¿a³oba ze wszystkich stron otaczaj¹ rodzaj ludzki i pogr¹¿aj¹ go w smutku, wszyscy bowiem ¿yjemy w nocy grzechu, podczas
której wystêpuje p³acz (Ps. 30:6). St¹d, jak wiemy, radoæ nie jest powszechnym i trwa³ym dowiadczeniem ludzkoci pod przekleñstwem. Radoæ jest
przywilejem ludu Bo¿ego.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 3:16, 17; 1 Sam. 1:15; Est. 9:22; Ijob 41:13; Ps.
13:3; 16:4; 18:5, 6; 32:10; 69:30; 116:3, 4; Izaj. 35:10; 51:11; Jer. 31:12, 13,
25; Jan 16:2022; 2 Kor. 2:7; 6:10; 7:811; 1 Tes. 4:13, 14; Obj. 21:4.
Pieni: 60, 222, 38, 3, 43, 203, 204, 105, 231, 228, 173.
Pytania: Czy usi³owa³em uzyskaæ Bosk¹ pociechê nie smuc¹c siê nadmiernie? Co mi w tym pomaga³o, co przeszkadza³o? Z jakimi wynikami?
XVI

PRZEZWYCIÊ¯ANIE

Z£YCH NAWYKÓW

Jakim sposobem oczyci m³odzieniec cie¿kê swoj¹? Gdy
siê zachowa wed³ug s³owa twego
Ps. 119:9
Jak¿e odpowiedzialne jest stanowisko tych, którzy wypracowuj¹
charaktery w sobie i w drugich! Pamiêtajmy, ¿e nasze charaktery przejawiaj¹ siê w codziennych ¿yciowych przyzwyczajeniach, a ka¿dy czyn,
nawet najmniejszy, przyczynia siê do uformowania w nas nowego nawyku lub umocnienia jakiego ju¿ wykszta³towanego. Jak¿e wa¿ne jest
wiêc, by nasze myli i czyny nie by³y bezcelowe, ale zawsze zawiera³y
pewien zamiar (1 Kor. 10:31), a ponad wszystko za nasze ¿ycie powinno siê przemieniaæ [podlegaæ reformowaniu] przez odnowienie
umys³u naszego. I tak odsuwaj¹c od siebie z³o i wszystkie wp³ywy
sk³aniaj¹ce nas do z³a, otrzymamy od Pana, przez jego S³owo, ducha
zdrowego rozs¹dku, zmys³ Chrystusowy. Z takiego punktu widzenia, ¿ycie stanie siê rzeczywicie spraw¹ powa¿n¹, podobnie jak powa¿nie traktowaæ bêdziemy mylenie i dzia³anie, a korzystnym bêdzie
czuwanie nad swoimi s³owami, mylami i czynami. Powinnimy te¿
zawsze pamiêtaæ o obowi¹zkach wzglêdem Boga, tak dla w³asnego
dobra, jak i dobra innych, jako ambasadorów Chrystusa.
***
Co rozumiemy pod pojêciem nawyk? Mo¿na je zdefiniowaæ jako nawyk
umys³u lub sk³onnoæ do mylenia lub kierowania dzia³aniem zgodnie z pewnymi
wczeniej i powszechnie przyjêtymi zasadami. Przyzwyczajenia mog¹ mieæ ogromn¹
moc w czynieniu z³a lub dobra. Przys³owie mówi: Zasiej myl, a zbierzesz pobudkê; zasiej pobudkê, a zbierzesz czyn; zasiej czyn, a zbierzesz sk³onnoæ; zasiej sk³onnoæ, a zbierzesz przyzwyczajenie; zasiej przyzwyczajenie, a zbierzesz charakter;
zasiej charakter, a zbierzesz przeznaczenie. Przyzwyczajenie daje pocz¹tek zami³owaniu do uprzednio spe³nionego czynu. O ile pozwolimy, to nawyk wemie pod
kontrolê nasze codzienne zachowanie siê  myli, mowê, gesty, ton g³osu, prowadzenie siê, ubieranie, maniery itp.
Równoleg³e cytaty: 4 Moj¿. 8:7; Neh. 13:22; Ijob 17:9; Ps. 19:1315; 24:35;
32:5; 51; 119:9; Izaj. 1:16; 52:11; Jer. 22:21; Mich. 2:1; Rzym. 6:1123; 1 Kor.
6:911, 18; 10:14; 2 Kor. 7:1; Gal. 5:1; 6:1, 7, 8; 2 Tym. 2:22; Jak. 1:8, 1214;
4:8; 1 Jana 1:9; 5:21; Obj. 3:5; 21:7, 8.
Pieni: 130, 136, 312, 194, 96, 198, 350.
Pytania: Czy ostatnio szczerze próbowa³em pozbyæ siê z³ych nawyków? Co mi
w tym pomaga³o lub przeszkadza³o? Jakie by³y rezultaty?

XVII

PRZEZWYCIÊ¯ANIE

SAMOTNOCI I ZW¥TPIENIA

Z g³êbokoci wo³am do ciebie, o Panie!

Ps. 130:1

Czasami bywamy porzuceni, ale nie giniemy (2 Kor. 4:9). Wyra¿enie to pokazuje, ¿e chocia¿ Aposto³ i jego towarzysze nie doznawali rozpaczy, nie czuli siê porzuceni, to jednak czasami odczuwali
smutek ducha. Ów smutek ducha, uczucie samotnoci i depresji, jest
w pewnych okresach naturalny dla ca³ego rodzaju ludzkiego znajduj¹cego siê w nieprzyjaznych warunkach panuj¹cych na wiecie. Ciê¿ar
tego porzucenia do pewnego stopnia mo¿e byæ uzale¿niony od fizycznego stanu zdrowia. Ci, którzy s¹ os³abieni lub odczuwaj¹ fizyczny
ból, sk³onni s¹ odczuwaæ wszelkie umys³owe k³opoty i dolegliwoci.
Chrzecijanin powinien wszystko to zwalczaæ, poniewa¿ wiemy, ¿e
nasze boleci i nieudolnoci pochodz¹ czasem nie od Pana, lecz z zewn¹trz On jedynie pozwala na nie ze wzglêdu na nasz rozwój, na nasz¹ przysz³¹ pracê w Królestwie. Dlatego powinnimy byæ odwa¿ni.
Jeli Pan dozwala, by spotyka³y nas k³opoty, to po to, abymy wyrabiali w sobie mêstwo, cierpliw¹ wytrwa³oæ, nie pozwalaj¹c k³opotom zniszczyæ naszej wiary lub szczêcia, lub lojalnoci ducha wzglêdem Tego, Któremu przysiêglimy pos³uszeñstwo.
W spokoju ducha mamy zgadzaæ siê na wszystko, cokolwiek
nasz Ojciec nam zele, mówi¹c sobie: byæ mo¿e bêdzie to dla mnie
dobra nauka. Mo¿e uczucie porzucenia, opuszczenia, pomo¿e mi
bardziej wspó³czuæ innym. Prawdê rzek³ poeta:
W ¿yciu ka¿dego musi spaæ trochê deszczu,
Niektóre dni musz¹ byæ ciemne i posêpne.
Pilnujmy siê wiêc nie pozwalaj¹c, aby uczucie za³amania ow³adnê³o nami, niszcz¹c w nas wiarê i si³ê. Oczekujmy raczej wspomagaj¹cej ³aski Pañskiej, przyjmujmy Jego drogocenne obietnice i wznomy siê ponad trudnoci, odwa¿nie d¹¿¹c naprzód.
***
Osamotnienie mo¿e byæ zdefiniowane jako stan smutku lub przygnêbienia wyp³ywaj¹cy z braku towarzystwa i odosobnienia od innych
ludzi, a zw¹tpienie jako stan, w którym jednostka utraciwszy odwagê
XVIII

jest bardzo zniechêcona. Te niepo¿¹dane cechy mo¿na przezwyciê¿yæ
bojuj¹c on dobry bój wiary (1 Tym. 6:12), wykorzystuj¹c nauki Biblii
i przyk³ady innych chrzecijan, przybli¿aj¹c siê do Boga i Chrystusa oraz
spo³ecznoci z Nimi i (jeli to mo¿liwe) z innymi wierz¹cymi, anga¿uj¹c siê szczerze w s³u¿bê przyjemn¹ Bogu, pamiêtaj¹c o drogocennych
obietnicach, dodaj¹cych odwagi chrzecijañskich pieniach i poematach
oraz bêd¹c uparcie zdecydowanym, aby nie pozwoliæ szatanowi zwyciê¿yæ, lecz Bogu.
Równoleg³e cytaty: 1 Moj¿. 21:921; 2 Moj¿. 6:912; 1 Król. 19:114,
18; 2 Król. 6:1517; Ijob 3; 4:5; 7:36; 17:7, 1316; 42:1016; Ps. 6:7;
55:57, 17; 66:8, 9; 67:2; 69:24, 17; Dz. Ap. 13:22; Ps. 102:48, 12, 13;
Jer. 3:1419; 5:1522; Jon. 4:2, 3, 8; Izaj. 53:3, 6; 63:3; Mat. 26:31, 38,
40; 27:46; Mar. 14:27; 15:34; Jan 16:32; £uk. 24:1721; 2 Kor. 4:9; Mat.
11:2830; £uk. 15:2024; Jan 6:37; Rzym. 3:25, 26; 4:25, 26; 5:1, 811;
6:23; Kol. 3:3; ¯yd. 2:17, 18; 4:1416; 13:5; Jak. 4:810; 1 Jana 1:3, 7;
1 Moj¿. 12:2, 3; 22:1618; Rzym. 4:11, 12; Gal. 3:16, 29; Ps. 23:6; 24:3
6; 34:1820; 37; 46; 91; 145:18, 19; Ezech. 18:21, 22; Mat. 28:20; £uk.
18:29, 30; Jan 14:13, 21, 23, 26, 27; 15:25, 26; 17:2023; 2 Kor. 6:17,
18; 7:1; 2 Tym. 2:1921; Obj. 3:5, 20.
Pieni: 3, 38, 43, 57, 60, 104, 305.
Pytania: Jakie mia³em ostatnio dowiadczenia na punkcie samotnoci i zw¹tpienia? Jak zwalcza³em te niepo¿¹dane cechy? Co mi w tym pomaga³o,
a co przeszkadza³o? W jakich okolicznociach? Z jakimi wynikami?

XIX

ALFABETYCZNY SPIS TEMATÓW
DO NIEBIAÑSKIEJ MANNY
Aktywnoæ w Pañskiej s³u¿bie niezbêdna ....... stycz. 18; marz. 13; maj 7; wrzes. 9;
padz. 13; str. XV
Alabastrowe s³oiki ........................................................................................ list. 16
Alleluja! Co za Zbawca! .......................................................................... wrzes. 25
Ambasadorzy Chrystusa ............................................... sierp. 13; list. 8; str. XV
Anio³ Pañski .............................................................................................. list. 18
Anio³owie ............................................................................................... list. 17, 18
Badanie samego siebie.................................................................. marz. 22; maj 12
Bieg w zawodach ................................................................ marz. 11, 18; kwiec. 9
Bigota, charakterystyka .................................................................................. maj 9
B³¹d ..................................................................................................... marz. 25, 26
Bojañ: (w³aciwa bojañ) ....................................................................... stycz. 29
Duch bojani .................................. maj 22; wrzes. 4, 21; padz. 9; grudz. 18
Boska dobroæ i mi³osierdzie ............................ wrzes. 16, 22; padz. 17; grudz. 30
Boska wola wobec nas ................................................................. luty 5; grudz. 16
Boskie kierownictwo ............................................................... stycz. 31; luty 1, 21
Boskie podobieñstwo ................................................................................ marz. 30
Boskie wyznaczanie wodzów ...................................... luty 6; wrzes. 1; grudz. 27
Branie imienia Pana nadaremnie .................................................................... list. 8
Braterska ¿yczliwoæ ................................................................................. grudz. 1
Cel ........................................................................... stycz. 17; marz. 11; wrzes. 30
Charakter:
Niezale¿noæ i indywidualnoæ chrzecijanina ................................... wrzes. 17
Zalety chrzecijañskiego charakteru ...................................................................
stycz. 8, 15, 24; luty 10; marz. 7, 12, 26, 30; kwiec. 2, 4, 29; maj 23, 24, 26;
czerw. 7, 15; lip. 10; sierp. 4, 16, 26; wrzes. 14; padz. 6; list. 10; grudz. 27;
str. X, XI, XII, XV
Che³pliwoæ ............................................................. stycz. 9; czerw. 11; grudz. 19
Chrzecijañska walka ..............................................marz. 28, 31; kwiec. 9; maj 5,
25, 30; czerw. 6; wrzes. 23; list. 9; grudz. 6
Chwa³a ......................................................... stycz. 1; sierp. 2; padz. 31; str. XIII
Cia³o ................................................ luty 2; maj 5, 12; lip. 11; sierp. 27; wrzes. 24;
padz. 8; list. 9
Cierpienie dla sprawiedliwoci .................................... kwiec. 6; marz. 23; maj 17;
czerw. 24; lip. 28; padz. 29
Cierpliwa wytrwa³oæ ................. czerw. 7; padz. 29; list. 23, 29; grudz. 3, 7, 19
Cierpliwoæ .................. luty 12; kwiec. 23, 28; maj 2; sierp. 15; wrzes. 12; str. X
Co mog³a, to uczyni³a ................................................................... lip. 15; list. 16

Cokolwiek jest prawdziwego ..................................................... marz. 2, 3, 4, 5
Czas odkupuj¹c ....................................................................................... stycz. 6
Czekanie na Boga ....................................................................................... stycz. 4
Czeæ ........................ stycz. 29; maj 12; czerw. 3; wrzes. 27; padz. 21; grudz. 5
Cz³onkowie Jego Cia³a .............. marz. 8; kwiec. 16; lip. 18; wrzes. 2; str. XIV
Czujnoæ ........................................... kwiec. 1; czerw. 25; padz. 10; list. 1, 3, 19
Czuwanie i modlitwa ................................................................................ list. 3, 27
Czystoæ ........................................ luty 19; maj 12; czerw. 29; padz. 11; str. XII
Darmocie wziêli, darmo dawajcie ...................................................... padz. 19
Delikatnoæ ................................................................................................... luty 27
Dobre postanowienia ............................................................................... grudz. 31
Domownicy wiary ..................................................................................... kwiec. 2
Duch:
B¹dcie nape³nieni duchem ................................................................... lip. 16
Chodzenie wed³ug Ducha ................................... luty 24; maj 5, 6; czerw. 20
Ducha nie zagaszajcie ....................................................................... sierp. 17
Duch bojani ........................................................ wrzes. 4; padz. 9; grudz. 18
Duch modlitwy ....................................................................... stycz. 16; list. 27
Duch zdrowego rozs¹dku ......................................................... stycz. 6; maj 22
Duchowy letarg ............................................... marz. 10, 26; kwiec. 9; padz. 8
Modlitwa o Ducha wiêtego ................................................................ grudz. 4
Odurzaj¹cy duch wiata ...................................... kwiec. 11; lip. 6, 20; wrzes. 8
Getsemane ................................................................................... kwiec. 14; lip. 19
G³os Dobrego Pasterza ................................................................... lip. 9; list. 17
G³oszenie ........................................ stycz. 11; kwiec. 5; maj 14; czerw. 8; lip. 4;
sierp. 13, 20, 28, 30, 31; wrzes. 9; padz. 19, 20; grudz. 29; str. XV
G³oszenie Ewangelii ......................................................................... maj 7; str. XV
Gniew ........................................................................................... marz. 14; lip. 14
Gorliwoæ ..................................................... marz. 9; maj 1; sierp. 22, 28; list. 22
Grzech:
Oczyszczenie z grzechu ........................................................... maj 12; sierp. 12
Zatwardzia³y grzesznik ......................................................................... marz. 10
Grzesznik, jego nawrócenie ...................................................................... czerw. 8
Hojnoæ ......................................................................................................... str. XI
Jarzmo .......................................................................................................... luty 17
Jednoæ Boskiej rodziny .......................................... marz. 27; sierp. 24; wrzes. 13
Jedynoæ celu ...................................... czerw. 2, 12; sierp. 22; padz. 30; grudz. 5
Jehowa ............................................ stycz. 5, 17; luty 29; marz. 1; lip. 20; wrzes.
20, 22; padz. 21; list. 13, 25; grudz. 15, 18, 30, 31
Jezus ................................................................ stycz. 5; kwiec. 14, 15, 21, 27;
czerw. 1, 21, 26; lip. 7, 9, 10, 12; sierp. 22; wrzes. 25, 30; padz. 5, 7; list. 5;
grudz. 7, 8, 21, 24, 25, 28

Jêzyk:
Kie³znanie jêzyka ....................... stycz. 7; luty 20; maj 25; sierp. 1, 8; wrzes. 10
Moc jêzyka ............................................................................... luty 14; padz. 1
Kamieñ probierczy .................................................................................. grudz. 16
Karanie..................................................................................... stycz. 20; czerw. 16
Kielich ..................................................... kwiec. 12, 13; maj 10; lip. 19; padz. 22
Koció³ ..................................................................................... lip. 8, 20; wrzes. 26
Koció³ wiêty w Panu ......................................................................... wrzes. 26
Królestwo .............................................................................. czerw. 15; padz. 16
Królewskie Kap³añstwo .................. kwiec. 24, 30; maj 16; sierp. 30; wrzes. 26
Kto jest godzien
? ............................................. kwiec. 27; lip. 10; grudz. 21
Lenistwo .................................................................................................. padz. 18
Letarg ........................................................................................................ marz. 10
Litoæ ............................................... stycz. 15; wrzes. 22; padz. 6; grudz. 13, 14
Lud w³asny .......................................................................................... maj 16, 20
£agodnoæ ........................... stycz. 12, 31; kwiec. 23; maj 26; czerw. 21; sierp. 4
£¹cznoæ z Bogiem ................................................................................. czerw. 18
Marnotrawstwo ....................................................................................... padz. 18
M¹droæ ................................................................................................ stycz. 6, 29
Mi³oæ: ............................................ stycz. 17; luty 7, 29; marz. 7, 12; kwiec. 9; maj
24; lip. 2, 15; sierp. 9, 23, 26; wrzes. 2, 30; padz. 14; list. 10; grudz. 1
Doskona³y zakon wolnoci ......................... kwiec. 24; maj 19, 31; lip. 2, 12
Jedni drugich mi³ujcie ........................ marz. 16, 23; kwiec. 2; lip. 5; wrzes. 2
Mi³ujcie nieprzyjacio³y wasze ............................... marz. 21; lip. 2; grudz. 13
Potrójna manifestacja Ducha Mi³oci ................................................. czerw. 27
Modlitwa ................................................................... stycz. 3, 16, 30; luty 22, 28;
marz. 21; kwiec. 1, 5, 7, 21; czerw. 1, 10, 25; lip. 24; sierp. 2, 29; padz. 3, 21;
list. 3, 13, 27; grudz. 4; str. IX
Myl:
Nawyk mylenia ......................................................................................... luty 9
Strze¿enie myli ........................................... padz. 10; list. 1; grudz. 1, 11, 12
Szlachetne myli ................................................................ marz. 5; czerw. 3, 13
Nacechowana mi³oci¹ gorliwoæ ................... stycz. 11, 18; marz. 9, 31; kwiec. 7,
30; maj 2, 7; czerw. 23; list. 22; grudz. 10, 29; str. XV
Nadzieja ...................................................................................... maj 30; wrzes. 17
Nagroda .......................................... stycz. 28; luty 6, 11; marz. 9, 17; kwiec. 10, 18;
maj 8; czerw. 13, 24; sierp. 11; wrzes. 22
Nasz Pasterz .................................................................................. lip. 9; grudz. 15
Nasza ofiara .................................... kwiec. 23, 24; maj 1, 11, 19; list. 22; str. XV
Naladowanie wzoru ......................................... luty 10, 11; kwiec. 27; czerw. 21;
lip. 7, 10, 21; sierp. 7, 22, 30; padz. 22, 28; list. 15
Nauka ..............................................................................................luty 23; maj 21

Nawrócenie ................................................................................................ czerw. 8
Nawyki....................................................................... maj 12; grudz. 22; str. XVII
Nie mo¿ecie Bogu s³u¿yæ i mamonie ........................................ padz. 30; list. 4
Niepobo¿ni ................................................................... marz. 25; padz. 1; list. 14
Nosiciel naszych brzemion ...................................................................... wrzes. 16
Noszenie krzy¿a .......................stycz. 21; marz. 28; wrzes. 11; padz. 24; list. 22
Nowa Pieñ ............................................................................................. str. XIII
Nowe stworzenie ............ marz. 29; kwiec. 17; lip. 11; sierp. 27; wrzes. 7, 20, 29
Nowy umys³ ................................................................................. lip. 11; grudz. 11
Obmowa ............................................................................................ wrzes. 10, 14
Obowi¹zki ................................................................................................. stycz. 23
Oczyszczanie ................................................................... marz. 22; maj 12; lip. 20
Oczyæcie siê wy, którzy nosicie naczynia Pañskie ................ maj 12; padz. 11
Od³¹czcie siê ............................................................... luty 4; sierp. 3; wrzes. 15
Odpoczynek chrzecijanina ...................................... kwiec. 26; maj 18; wrzes. 18
Odpowied trzech Hebrajczyków ................................................. lip. 29; sierp. 31
Odwaga ............................................................wrzes. 21 ; padz. 5, 25; grudz. 26
Odwa¿enie siê byæ Danielem ......................................................................... lip. 27
Ogniste próby ....................... luty 16; kwiec. 18, 29; czerw. 17; lip. 31; padz. 29
Okup ............................................................................ stycz. 2; luty 24; kwiec. 14
On uczeñ, którego mi³owa³ Jezus .............................................................. lip. 23
Opatrznoæ Bo¿a ............................ luty 21; marz. 24; lip. 29; sierp. 5; wrzes. 6;
padz. 12, 17; list. 13, 17, 18; grudz. 24
Opinia ............................................................................................................. list. 4
Ostrze¿enie ...................................................... luty 2, 4; marz. 26; kwiec. 8; czerw.
6, 28; sierp. 9, 11; list. 8, 14
Pañskie owce ............................................................... lip. 9; wrzes. 21; grudz. 15
Pilnoæ ............................................ kwiec. 20; czerw. 22; sierp. 22; padz. 18; list.
11, 20, 26; grudz. 20
Pociecha w smutku ..................................................................................... str. XVI
Pokora ............................................ stycz. 10; kwiec. 10, 16; maj 23, 27; czerw.
11, 14, 21, 28; lip. 19; sierp. 9; wrzes. 29; padz. 23; list. 4; grudz. 22
Pokój:
Pokój Bo¿y i Chrystusowy .............. marz. 1; maj 29; lip. 17; padz. 3; list. 28
Pokój czyni¹cy ................................................ kwiec. 26; sierp. 8; wrzes. 13
Pokusy: ............................................. kwiec. 1; wrzes. 27; list. 3, 21, 25; grudz. 9
Szybkoæ i stanowczoæ w odrzucaniu pokusy ....... sierp. 6; wrzes. 28; list. 11
Pomazanie ............................................................. kwiec. 17; czerw. 27; wrzes. 17
Pomoc ................................................. marz. 8, 16; maj 1, 23; padz. 24; str. XIV
Pos³uszeñstwo:................................... luty 15; maj 8, 13; lip. 5; wrzes. 3; padz. 7
Szybkoæ decyzji ....................................................................... grudz. 2, 10, 16
Postêpowanie .............................................. luty 22; wrzes. 14; padz. 13; list. 15

Poszczenie ................................................................................................ stycz. 26
Poszukiwanie Boskiego kierownictwa ............................... luty 23, 25; kwiec. 16
Powiêcenie ................................ stycz. 14; czerw. 2, 12, 30; list. 6; grudz. 11, 31
Potêpienie grzechu ...................................................................................... str. XII
Pow¹tpiewanie ............................................................................................... luty 8
Powci¹gliwoæ ................................................... sierp. 15; padz. 1; grudz. 7, 19
Pozostawanie w S³owie Pañskim ......................... marz. 15, 20; wrzes. 19; list. 23
Po¿¹dliwoæ .................................................................................................. luty 22
Prawda: ....................................................... stycz. 24; marz. 20; maj 14; sierp. 18
Danie wiadectwa Prawdzie ................................................... lip. 21; str. XV
Piêkno i wp³yw Prawdy .................................................... czerw. 19; padz. 31
Prawdziwi uczniowie ................................................................... marz. 20; lip. 12
Próby i przesiewania ...................... luty 18; czerw. 4; padz. 26; list. 14; grudz. 3
Przebaczanie grzechów ........................................................... stycz. 13; grudz. 13
Przeciwnik ................................................................................. sierp. 6; wrzes. 28
Przeciwnik anio³em wiat³oci ................................................................... lip. 13
Przeciwnoci ................................................................................................. maj 15
Przemawianie ..................................... stycz. 11; maj 14; czerw. 8; lip. 4; sierp. 28
Przesada ....................................................................................................... marz. 2
Przeszkody .................................................................................. stycz. 29; maj 12
Przeladowanie ............................... stycz. 5, 10; luty 11; maj 2, 17; czerw. 9; lip. 2;
sierp. 14; wrzes. 14; grudz. 8
Przezwyciê¿anie ............................. stycz. 28; kwiec. 9; lip. 26; sierp. 11; list. 14;
grudz. 6; str. XVII, XVIII
Przymierze .............................................................................. czerw. 15; grudz. 21
Pycha ............................................................................... czerw. 14, 18; wrzes. 29
Radoæ ................ luty 26; maj 10, 15, 30; czerw. 18; list. 21; grudz. 18; str. XVI
Retrospekcja ............................................................................................ grudz. 30
Rezygnacja ...................................................................... stycz. 5; kwiec. 15; list. 2
Rozczarowanie ......................................................................................... lip. 3, 22
Roztropni jako wê¿e, szczerzy jako go³êbice ..................................... padz. 20
Rozumienie w Chrystusie ............................................. kwiec. 27; lip. 11, 23
Rozwaga ....................................................................................................... maj 31
Rozwój ..................................... luty 12, 15; marz. 13, 18; maj 3, 9; czerw. 11, 23
Samokontrola ............................................................................................ grudz. 6
Samotnoæ, jej przezwyciê¿anie .............................................................. str. XVIII
Samozaparcie ............................ stycz. 21, 26; luty 2; maj 31; wrzes. 11; list. 6, 7
S¹dzenie ......................................................................................................... lip. 25
Serce: ............................................................. luty 14; maj 4; lip. 11, 16; grudz. 11
Czystoæ serca ........................... stycz. 27; luty 3, 19; marz. 2, 4, 12; kwiec. 19;
maj 12; czerw. 29; padz. 10, 11; list. 1; grudz. 12; str. XII
Serce, które rozwa¿a .......................................................................... padz. 12

Skromnoæ ......................................................................................... lip. 7; sierp. 4
Skryte wady i grzech zarozumia³oci ........................................................ sierp. 12
S³owa:
Nasze s³owa ................................... luty 14; marz. 2, 30; kwiec. 19, 22; maj 25
S³owo wed³ug czasu wyrzeczone ................................................... grudz. 23
S³owo Pañskie .............................................. stycz. 19; luty 25; maj 21; wrzes. 19
S³u¿ba ................marz. 8, 9, 16; maj 1; padz. 23; list. 26; grudz. 10, 29; str. XV
Smutek ........................................................................................................ str. XVI
Spokój .......................................................................................................... list. 28
Sposobnoæ, teraz ..................................................................... marz. 17; kwiec, 2
Sposoby g³oszenia Prawdy:
Jezusa metody ......................................................................................... sierp. 7
Paw³a metody ........................................................................................ sierp. 20
Sprawiedliwoæ ........................................................ stycz. 24; marz. 3; padz. 14
Stanowczoæ ........................................................................ sierp. 31; grudz. 5, 16
Stare rzeczy przeminê³y ....................................................................... padz. 10
Statecznoæ ................................................... luty 27; marz. 18; kwiec. 11; list. 19
Studiowanie Biblii ..................................... stycz. 19; luty 25; marz. 20; grudz. 20
Sumienie ....................................................................................................... list. 24
Sympatyzowanie ze wzdychaj¹cym stworzeniem ................................... czerw. 26
Synowie i córki pociechy w Syjonie ......................................................... sierp. 10
Szczeroæ ...................................................................... stycz. 7; czerw. 29; lip. 14
Szczodroæ ................................................................................................... str. XI
Szemranie ....................................................................................................... str. X
Szukajcie naprzód królestwa Bo¿ego .................................. sierp. 2l; padz. 30
ciêcie g³owy .................................................................................. lip. 18; list. 7
wiat:
S³owo wiat w ró¿nych znaczeniach .................................................... grudz, 8
Znaczenie mi³owania wiata ............................................................... czerw. 20
wiatowoæ ............................................................................. czerw. 20; wrzes. 8
wi¹tobliwoæ ............................................................................ stycz. 2; marz. 19
Talenty:
Grzywny i talenty .......................................................................... czerw. 22, 23
Zakopanie swoich talentów ................................................. stycz. 18; marz. 17
Tchórzostwo ................................................................................................. maj 22
To czyni¹c ............................................................... czerw. 1; padz. 25; list. 20
Ucisk:
Radoæ w ucisku ..................................... maj 10; padz. 15; list. 21; grudz. 18
Wartoæ ucisku .............................................................................. kwiec. 28, 29
Uczciwoæ ................................................................................................. kwiec. 4
Uczyniê was rybitwami ludzi ................................................................. padz. 4
Uczynki ciemnoci ....................................................................... kwiec. 3; str. XII

Udzielanie ..................................................................................................... str. XI
Ufnoæ ............................... stycz. 25; luty 8; kwiec. 15; maj 15; czerw. 5; list. 12
Uleg³oæ .......................................... luty 18, 21, 25; kwiec. 9; czerw. 16, 21; lip. 3,
16, 19; padz. 26; list. 2
Umiarkowanie .............................................................................................. luty 27
Upe³nomocnienie Kocio³a ...................................................................... padz. 28
Uprzejmoæ ...................................................................... stycz. 8; luty 7; sierp. 10
Uwiêcenie ................................ luty 5; lip. 1; wrzes. 25; padz. 11; grudz. 17, 22
Utrapienia .................................................................................. marz. 23; czerw. 4
Uwa¿ajcie jaki jest ten ............................................................ padz. 5; grudz. 7
U¿yteczne rady dla domowników wiary ......... luty 1; kwiec. 16, 21; czerw. 8; sierp.
4, 8, 21; wrzes. 9; padz. 2, 5, 12, 19, 25; list. 1, 11, 14, 19; grudz. 1, 2, 23
W czas albo nie w czas ........................................................ sierp. 28; grudz, 23
W sobie wzdychamy ................................................................................. str. IX
Wady ....................................................... stycz. 12; lip. 22, 30; sierp. 12; wrzes. 5
Walka wed³ug regu³ ................................................... stycz. 14; sierp. 7; wrzes. 24
Warunki przyjêcia przez Pana ......................... maj 13; czerw. 1, 14, 19, 23, 24; lip.
5; sierp. 11; wrzes. 8; padz. 14
Wdziêcznoæ ........................................................................ stycz. 1, 9; czerw. 25;
sierp. 16; padz. 31; grudz. 28
Wiara: ............................................. luty 28; marz. 29; kwiec. 25; czerw. 5; wrzes. 4;
padz. 9, 15, 16; list. 12, 13
Dobry bój wiary ...................................................... wrzes. 23, 24; padz. 25
Próby wiary ................ luty 16; czerw. 4, 17, 25; lip. 6, 31; list. 2, 21; grudz. 9
Utwierdzeni w wierze ............................................................................ maj 9
Wed³ug wiary twojej ..................................................... kwiec. 25; padz. 15
Zupe³noæ wiary ............................................................. kwiec. 15, 25; list. 5
¯ycie z wiary .......................................................... marz. 15; padz. 26; list. 29
Wiara a dobre uczynki .............................................................. maj 8; padz. 7, 13
Wieczerza Pañska .............................................................................. kwiec. 12, 13
Wiedza:
Staraj siê, aby siê dowiadczonym stawi³ ..................................... grudz. 20
Wzrost w ³asce i wiedzy ................................................... marz. 25; maj 14, 26
Znaczenie wiedzy .................................................... luty 25; maj 3, 26; wrzes. 2
Wielki Rafiner ...................................................................... czerw. 4, 17; sierp. 12
Wiernoæ w rzeczach ma³ych .................................... kwiec. 20; lip. 30; padz. 18
Wola ........................................................ maj 4; lip. 1, 11, 16; wrzes. 3; grudz. 11
Wszystkiego dowiadczajcie ................................................................. sierp. 18
Wynijdcie z niego ludu mój ....................................... luty 4; sierp. 3; wrzes. 15
Wys³awianie Boga ........................................... stycz. 1; kwiec. 5, 6; czerw. 3; lip. 3;
sierp. 30; grudz. 10
Wytrwa³oæ .................................................................................... stycz. 3; list. 23

Z bojani¹ i ze dr¿eniem zbawienie swoje sprawujcie ........ marz. 19; grudz. 17
Z strumienia piæ bêdzie ................................................................... grudz. 28
Zadowolenie ............................ stycz. 23; luty 6, 22; marz. 6; maj 28; sierp. 5, 16
Zapewnienie pociechy i napomnieñ ................ stycz. 4, 22; marz. 24, 27; maj 4, 6;
czerw. 9, 15; lip. 1, 4, 16, 22; sierp. 25; wrzes. 6, 16, 18, 20; padz. 17, 26, 27;
list. 17, 18, 21, 30; grudz. 30; str. XVI
Zapominanie tego co za mn¹ ................................................................. padz. 2
Zarzuty........................................................................................................ stycz. 5
Zasady sprawiedliwoci ..................................... maj 19; czerw. 17; lip. 27; list. 10
Zatwardziali grzesznicy ......................................................... luty 19; marz. 18, 25
Zaufanie ............................................................................ padz. 26, 27; list. 2, 18
Zazdroæ .................................................................................................... wrzes. 5
Zbawiciel ....................................... stycz. 2; luty 24; wrzes. 25; grudz. 21, 24, 25
Z³o:
Obmowa ..................................... stycz. 7; marz. 30; kwiec. 19; maj 25; lip. 14;
sierp. 1; wrzes. 10; padz. 1; list. 1; grudz. 1
Od wszelakiego podobieñstwa z³oci siê wstrzymywajcie ............... sierp. 19
Podejrzenia ........................................................................... luty 3, 13; grudz. 1
Pokonywanie z³a .................................................................... kwiec. 28; maj 25
Zmartwienie ................................................................................... stycz. 25; luty 8
Znienawidzony bez powodu ..................................................................... grudz. 8
Zw¹tpienie  jego przezwyciê¿anie ...................................................... str. XVIII
¯niwo:
Próba tego ¿niwa .................................................................................... sierp. 9
Wskazówki dla pracowników ¯niwa ............... sierp. 4, 7, 8, 14, 20, 28; padz.
4, 20; list. 30; grudz. 2, 23; str. XV

INDEKS CYTATÓW BIBLIJNYCH DO CODZIENNEJ
NIEBIAÑSKIEJ MANNY
2 KSIÊGA
MOJ¯ESZOWA

4:2 ........................................ list. 26
20:7 ........................................ list. 8
33:14 ............................... wrzes. 18

5 KSIÊGA
MOJ¯ESZOWA

13:3 ...................................... luty 18

KSIÊGA JOZUEGO

1:7 ................................... grudz. 26
24:15 ................................. grudz. 5

1 KSIÊGA
SAMUELA

2:30 ................................. grudz. 10
3:18 ........................................ list. 2
15:22 .................................... maj 13
16:7 ........................................ maj 4

1 KSIÊGA
KRÓLEWSKA

18:21 .................................grudz. l6
20:11 ............................... grudz. 19

2 KSIÊGA KRONIK

19:11 ............................... padz. 25

KSIÊGA EZDRASZA

10:11 ................................... sierp. 3

KSIÊGA NEHEMIASZA

8:10 .................................... str. XVI

KSIÊGA IJOBA

34:29 .................................... list. 28

KSIÊGA PSALMÓW

16:8 ......................................... lip. 3
16:11 ............................... czerw. 18
17:15 ............................... czerw. 13
19:25 ............................... czerw. 3

19:1315 ........................... sierp. 12
23:1 ...................................grudz. l5
23:4 .................................. wrzes.21
23:5 ...................................... maj 10
23:6 ................................. wrzes. 22
25:9 ...................................stycz. 31
25:12 ....................................... lip. 6
27:14 ...................................stycz. 4
29:11 ................................ wrzes. l6
31:2 ................................... czerw. 5
31:4 ...................................... luty 21
31:16 ............................... padz. 27
31:25 .................................stycz. 22
32:8 ...................................... luty 23
34:8 ...................................... list. 18
34:19, 20 ............................... lip. 22
39:2 ................................... padz. 1
40:4 .................................... str. XIII
44:23 .................................... maj 11
50:16, 17 ......................... padz. 11
59:16 ............................... padz. 17
63:4 ................................. padz. 31
63:6, 7 ............................... kwiec. 5
65:12 ............................... grudz. 30
66:8, 9 .................................stycz. 1
69:10 .................................... list. 22
75:7, 8 .................................... luty 6
90:12 ...................................stycz. 6
91:4 ................................. padz. 17
91:10 ................................. wrzes. 6
91:11 .................................... list. 17
91:15 ............................... kwiec. 29
95:6 ..................................... sierp. 2
97:11 ............................... czerw. 19
107:29 ............................. padz. 16
110:7 ............................... grudz. 28
111:10 ...............................stycz. 29
116:7 ...................................... luty 9
116:1214 ....................... grudz. 31
119:9 ................................ str. XVII
119:97 ...............................stycz. 19
119:165 ............................. padz. 3
130:1 ............................... str. XVIII
133:1 ............................... wrzes. 13
141:3 ...................................... list. 1

PRZYPOWIECI
SALOMONOWE

3:3 ..................................... stycz. 24
3:7 ................................... czerw. 28
4:20, 22 .................................. luty 3
4:23 ...................................stycz. 27
15:23 ............................... grudz. 23
16:5 ................................. wrzes. 29
16:32 ................................. marz. 14
18:9 ................................. padz. 18
18:21 ................................... sierp. 1
21:3 ................................. padz. 14
23:7 ................................. grudz. 12
23:26 ................................ grudz. 11
24:16 ..................................... lip. 22
25:11 ............................... grudz. 23
25:28 ................................. grudz. 6

KAZNODZIEJA
SALOMONOWY

11:6 ................................. grudz. 29

PIEÑ SALOMONOWA

2:15 ....................................... lip. 30
8:6 ..................................... wrzes. 5

KSIÊGA IZAJASZA

26:3 ....................................... lip. 17
30:21 ...................................... luty 1
52:11 ............................... padz. 11
53:1 ......................................... lip. 4
53:12 ............................... kwiec. 14
55:3 ................................. czerw. 15
57:15 ............................... wrzes. 20
61:13 ............................. padz. 28
62:2, 3 .................................. maj 16

KSIÊGA JEREMIASZA

20:9 ................................... stycz. 11

KSIÊGA DANIELA

3:17 ....................................... lip. 29
3:17, 18 ............................. sierp. 31
6:5 ......................................... lip. 27

KSIÊGA OZEASZA

6:6 ..................................... wrzes. 3

KSIÊGA MICHEASZA

6:8 ..................................... stycz. 15

KSIÊGA ABAKUKA

3:17, 18 ................................ maj 15

KSIÊGA MALACHIASZA

3:2, 3 ............................... czerw. 17
3:17 ................................. kwiec. 16

EWANGELIA MATEUSZA

1:21 ................................. grudz. 24
4:4 ........................................ luty 25
4:7 ................................... wrzes. 27
4:19 ................................... padz. 4
5:7 ................................... grudz. 14
5:8 ................................... czerw. 29
5:11, 12 ................................ luty 11
5:16 ................................... sierp. 30
5:44 ................................... marz. 21
6:8 ........................................ list. 13
6:16 ...................................stycz. 26
6:23 ..................................... sierp. 9
6:24 ................................. padz. 30
6:28 ................................. padz. 12
6:33 ................................... sierp. 21
6:34 ...................................stycz. 25
7:26 ................................... padz. 7
8:26 ................................... padz. 9
10:8 ................................. padz. 19
10:16 ............................... padz. 20
10:25 ................................. sierp. 14
11:29 ............................... czerw. 21
11:29, 30 .............................. luty 17
12:34, 35 ......................... kwiec. 19
12:36 ............................... kwiec. 22
12:37 .................................... luty 14
13:23 ............................... czerw. 23
13:30 ............................... czerw. 30
14:31 ...................................... luty 8
16:24 .................................stycz. 21
20:22 ............................... padz. 22
20:27 ............................... padz. 23
20:28 ...................................... maj 1
22:39 ................................. grudz. 1
25:15 ............................... czerw. 22
25:28, 29 ........................... marz. 17
26:41 ...................................... list. 3
28:20 .................................... list. 30

EWANGELIA MARKA

11:22 ............................... padz. 15
14:8 ...................................... list. 16
14:38 ................................. kwiec. 1

EWANGELIA £UKASZA

2:10, 11 ........................... grudz. 25
2:49 ................................... sierp. 22
4:22 ....................................... lip. 10
8:15 ................................. kwiec. 23
9:55, 56 ............................. padz. 6
10:5, 6 ................................. sierp. 8
11:1 ................................. czerw. 10
11:2 ................................. padz. 21
11:13 ................................. grudz. 4
14:27 ............................... wrzes. 11
16:10 ............................... kwiec. 20
18:1 ...................................stycz. 30
21:19 ............................... wrzes. 12
21:34 ................................. czerw. 6
23:26 ............................... padz. 24
23:46 ............................... kwiec. 15

EWANGELIA JANA

1:36 ......................................... lip. 7
6:53 ................................. kwiec. 13
8:31, 32 ............................. marz. 20
10:4 ......................................... lip. 9
13:14 .................................... maj 23
14:21 ................................. czerw. 1
14:27 .................................... maj 29
15:1, 2 ................................... lip. 20
15:18 ................................. grudz. 8
16:2 ...................................... maj 17
16:33 ................................. czerw. 9
17:11 ................................. sierp. 24
17:17 ............................... wrzes. 19
17:2023 ........................... marz. 27
18:11 ..................................... lip. 19
18:37 ..................................... lip. 21
20:27 .................................... list. 12

DZIEJE APOSTOLSKIE

7:60 ................................. grudz. 13
9:15 ................................... wrzes. 1
17:23 ................................. sierp. 20
20:2830 .............................. list. 14
22:16 ................................. grudz. 2
24:16 .................................... list. 24

LIST DO RZYMIAN

5:35 ............................... kwiec. 28
8:3, 4 .................................... luty 24
8:13 ............................. luty 2, maj 5
8:14 ........................................ maj 6
8:17 ................................. czerw. 24
8:23 ....................................... str. IX

8:28 ..................................... sierp. 5
12:1 ........................................ list. 6
12:11 .................................stycz. 18
12:12 ................... stycz. 16, maj 30
12:21 .................................... maj 25
13:10 ...................................... luty 7
13:12 ................................. kwiec. 3
13:13 ........................... kwiec. 4, 11
14:21 .................................... maj 31
15:1 ...................................... maj 19
15:2 ................................. kwiec. 24
15:3 ..................................... stycz. 5

1 LIST DO KORYNTIAN

1:30 ................................. wrzes. 25
2:2 ..................................... czerw. 2
3:13 ....................................... lip. 31
4:2 ................................... czerw. 22
4:7 ....................................... stycz. 9
4:12 ......................................... lip. 2
6:19, 20 ............................... stycz. 2
7:24 ...................................stycz. 23
8:1 ........................................ maj 26
9:16 ........................................ maj 7
9:24 ................................... kwiec. 9
9:26 ...................................stycz. 14
9:27 ................................. wrzes. 24
10:16, 17 ......................... kwiec. 12
11:31, 32 ........................... marz. 22
12:18 ................................... marz. 8
12:26 .................................. str. XIV
13:3 ....................................... lip. 15
13:4 ................................... sierp. 26
13:5 ...................................... luty 13
13:4, 5 .................................. maj 24
13:4, 6 .................................. list. 10
13:13 ................................. sierp. 23

2 LIST DO KORYNTIAN

1:21, 22 ........................... czerw. 27
4:810 ............................. padz. 29
5:6 ........................................ maj 28
5:14 ................................. wrzes. 30
5:16 ................................... sierp. 27
5:17 ................................... wrzes. 7
5:20 ................................... sierp. 13
6:8, 3 .................................... luty 16
6:17 ................................. wrzes. 15
7:1 ........................................ maj 12
9:7 ......................................... str. XI
10:4, 5 ..................................... lip. 5
11:14, 15 ............................... lip. 13

LIST DO GALATÓW

5:18 ................................... sierp. 16
5:19 ................................... sierp. 17
5:21 ................................... sierp. 18
5:22 ................................... sierp. 19

LIST DO EFEZJAN

1:5 ..................................... marz. 12
3:15 ......................................... lip. 8
4:12 ...................................... luty 10
5:8 ......................................... lip. 23
6:12 ................................... marz. 31

5:17 ........................................ list. 9
6:1 ..................................... stycz. 12
6:7, 8 ................................. padz. 8
6:10 ................................... kwiec. 2
2:8 ..................................... marz. 29
2:2022 ........................... wrzes. 26
4:15 ...................................... maj 14
4:29 ................................. wrzes. 10
4:31 ....................................... lip. 14
5:8, 10 ..................................... lip. 1
5:11 ..................................... str. XII
5:18 ....................................... lip. 16
6:18 ...................................... list. 27

LIST DO FILIPIAN

2:1, 2 ................................. sierp. 10
2:3 ........................................ maj 27
2:5 ................................... kwiec. 27
2:7 .......................................... list. 4
2:12, 13 ........................... grudz. 17
2:14 ........................................ str. X
2:15, 16 ............................. wrzes. 9
3:13 ................................. czerw. 11
3:13 ................................... czerw. 2
3:14 .................. czerw. 12; padz. 2
3:15, 16 ............................. marz. 13
4:4 ........................................ luty 26
4:5 ........................................ luty 27
4:6 ........................................ luty 28
4:7 ....................................... marz. 1
4:8 ................................... marz. 25
4:11, 12 ............................... marz. 6
4:19 ................................... kwiec. 7

LIST DO KOLOSAN

1:27 ................................. wrzes. 17
2:6, 7 ...................................... maj 9
3:9, 10 ............................. padz. 10
4:2 ................................... czerw. 25

1 LIST DO TESALONICZAN

4:3 .......................................... luty 5
5:5, 6 ................................. marz. 26
5:6 ........................................ list. 19
5:14 ................................... sierp. 15
5:15 ..................................... stycz. 8
5:17 ..................................... stycz. 3

1 LIST DO TYMOTEUSZA

2 LIST DO TYMOTEUSZA

1:7 ........................................ maj 22
2:3 ..................................... marz. 28
2:5 ....................................... sierp. 7
2:15 ................................. grudz. 20
2:21 ................................. grudz. 22
2:24, 25 ............................... sierp. 4
3:1, 4 ..................................... lip. 18
3:12 ........................................ maj 2
3:16, 17 ................................ maj 21
4:2 ..................................... sierp. 28
4:5 ....................................... str. XV

LIST DO TYTUSA

1:15, 16 ................................ luty 19
2:14 ...................................... maj 20
3:2 ....................................... stycz. 7

LIST DO ¯YDÓW

3:1 ................................... czerw. 26
3:13 ................................... marz. 10
4:3 ........................................ maj 18
4:10 ................................. kwiec. 26
4:15, 16 ........................... kwiec. 21
5:14 ........................................ maj 3
6:10 ..................................... marz. 9
10:21, 22 ................................ list. 5
10:23 .................................... list. 29
10:32, 33 ........................... marz. 23
10:36 .................................... list. 23
10:38 ................. marz. 15, kwiec. 8
11:6 ................................. kwiec. 25
12:1 ................................... marz. 11
12:3 ................................... padz. 5
12:7 ...................................stycz. 20
12:11 ................................ czerw. l6
13:5 ..................... luty 22, marz. 24
13:6 ................................. grudz. 18

LIST JAKUBA

1:2 ........................................ list. 21
1:4 ........................................ luty 12
1:12 ................................... grudz. 9
1:13 ...................................... list. 25
1:26 ...................................... luty 20
2:18 ................................. padz. 13
4:3 ..................................... sierp. 29
4:4 ..................................... wrzes. 8
4:7 ....................................... sierp. 6
4:12 ....................................... lip. 25
5:10 ...................................stycz. 10
5:16 ....................................... lip. 24
5:20 ................................... czerw. 8

1 LIST PIOTRA

1:7 ..................................... czerw. 4
1:13 ................................... marz. 18
1:14, 15 ............................. marz. 19
1:22 ................................... wrzes. 2
2:9 ................................... kwiec. 30
2:12, 19 ........................... wrzes. 14
2:23 ................................... grudz. 7
3:14 ....................................... lip. 28
4:12, 13 ........................... kwiec. 18
4:16 ................................... kwiec. 6
5:5 ................................... czerw. 14
5:6 ................................... kwiec. 10
5:7 ................................... padz. 26
5:8, 9 ............................... wrzes. 28
5:10 ................................... czerw. 7

2 LIST PIOTRA

1:5 ........................................ list. 11
1:10 ...................................... list. 20
3:11 ................................... marz. 30
3:17, 18 ............................. marz. 25

1 LIST JANA

2:1 ..................................... stycz. 13
2:5 ........................................ luty 15
2:6 ........................................ list. 15
2:15 ................................. czerw. 20
2:25 ........................................ maj 8
2:27 ................................. kwiec. 17
3:2 ..................................... sierp. 25
3:14, 16 ............................. marz. 16
4:12 ..................................... marz. 7
4:16 ...................................... luty 29
4:18 ................................... wrzes. 4
5:18 ....................................... lip. 11
5:21 ................................. grudz. 27

LIST JUDY

3 ...................................... wrzes. 23
21 ......................................stycz. 17

OBJAWIENIE W. JANA

2:10 ................................... sierp. 11
2:17 ....................................... lip. 26
3:5 ..................................... stycz. 28
3:10 ................................... grudz. 3
5:2 ................................... grudz. 21
18:4 ........................................ luty 4
20:4 ........................................ list. 7

MOJE POSTANOWIENIE PORANNE

P

RAGNÊ, aby pierwsz¹ moj¹ myl¹ by³o: Có¿ oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczyni³? Kielich obfitego zbawienia wezmê, a Imienia Pañskiego wzywaæ bêdê (prosz¹c o ³askê ku pomocy). luby moje oddam Panu, a to zaraz przed wszystkim ludem jego
(Ps. 116:1214).
Pamiêtaj¹c o Boskim powo³aniu: Zgromadcie mi wiêtych
moich, którzy ze mn¹ uczynili przymierze przy ofierze (Ps. 50:5),
postanawiam dziêki wspomagaj¹cej ³asce Pañskiej, jako s³uga Bo¿y
wype³niæ dzi moje luby i nadal prowadziæ dzie³o ofiarowania cia³a i jego korzyci tak, abym by³/by³a w stanie osi¹gn¹æ dziedzictwo
Królestwa wraz z moim Odkupicielem.
Usilnie staraæ siê bêdê o prostotê i szczeroæ w stosunku
do wszystkich.
Staraæ siê bêdê, by podobaæ siê nie sobie, ale Panu i czciæ nie
siebie, ale Jego.
Bêdê uwa¿aæ, ¿eby tak czciæ Pana, aby s³owa wypowiadane
przeze mnie mog³y byæ dla wszystkich uwiêceniem i b³ogos³awieñstwem.
Staraæ siê bêdê, by pozostaæ wiernym/wiern¹ Panu, Prawdzie,
braciom i wszystkim, z którymi bêdê mieæ do czynienia, nie tylko
w wielkich, ale i w ma³ych sprawach ¿yciowych.
Ufnie oddaj¹c siê Boskiej opiece i opatrznoci kieruj¹cej wszystkimi moimi sprawami dla mego najwy¿szego dobra, staraæ siê bêdê
nie tylko o czystoæ serca, ale tak¿e odrzucaæ wszelki niepokój, wszelkie niezadowolenie i wszelkie zniechêcenie. Nie bêdê szemraæ ani
narzekaæ na to, co Pañska opatrznoæ raczy dopuciæ, poniewa¿
COKOLWIEK BY SIÊ STA£O, WIARA MOCNO MO¯E
UFAÆ JEMU

MÓJ SPECJALNY LUB

O

JCZE NASZ, który jeste w niebie, wiêæ siê imiê Twoje.
Niech prawo Twoje coraz bardziej przenika moje serce,
a wola Twoja niech siê wype³nia w moim miertelnym ciele.
Polegaj¹c na obietnicy, ¿e ³aska Twoja wspomo¿e mnie w ka¿dej potrzebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, sk³adam
ten lub:
1. Modl¹c siê codziennie, mieæ bêdê na uwadze ogólne
dobro pracy ¿niwiarskiej, szczególnie za pamiêtaæ o dziale pracy, w którym ja sam/sama mam przywilej uczestniczyæ oraz
o wspó³pracownikach w Epifanicznym Domu Biblijnym
i wszystkich innych.
2. lubujê, na ile to mo¿liwe, jeszcze dok³adniej analizowaæ swoje myli, s³owa i czyny, abym by³/by³a w stanie lepiej
s³u¿yæ Tobie i Twemu drogiemu stadku.
3. lubujê Ci, ¿e czuwaæ bêdê, by opieraæ siê wszystkiemu, co ma zwi¹zek ze spirytyzmem lub okultyzmem, pamiêtaj¹c, i¿ jest tylko dwóch mistrzów, i w rozumny sposób unikaæ
bêdê tych side³ jako pochodz¹cych od przeciwnika.
4. lubujê dalej, ¿e, oprócz wyj¹tków podanych ni¿ej,
w ka¿dym czasie i w ka¿dym miejscu w ¿yciu osobistym bêdê
zachowywaæ siê wzglêdem osób p³ci przeciwnej zupe³nie tak,
jakbym to czyni³/czyni³a w miejscu publicznym  w obecnoci zgromadzenia ludu Pañskiego. I o ile to bêdzie rozs¹dnie
mo¿liwe, unikaæ bêdê przebywania w tym samym pokoju z osob¹
przeciwnej p³ci, chyba ¿e drzwi tego pokoju bêd¹ szeroko otwarte. Wyj¹tki stanowiæ bêd¹ w wypadku braci  ¿ona, dzieci, matka i rodzone siostry; w wypadku sióstr  m¹¿, dzieci, ojciec
i rodzeni bracia.

