
Naucz nas obliczaæ dni nasze
�Naucz¿e nas obliczaæ dni naszych, aby�my przywiedli serce do m¹dro�ci.� � Psalm 90:12

Psalm 90
Modlitwa Moj¿esza, mê¿a Bo¿ego.

Panie! ty� bywa³ ucieczk¹ nasz¹
od narodu do narodu.

Pierwej ni�li góry stanê³y i ni�li� wykszta³towa³ ziemiê,
        / i okr¹g �wiata,

oto zaraz od wieku a¿ na wieki ty� jest Bogiem.
Ty znowu cz³owieka w proch obracasz,

a mówisz: Nawróæcie siê synowie ludzcy.
Albowiem tysi¹c lat przed oczyma twemi

s¹ jako dzieñ wczorajszy, który przemin¹³,
i jako stra¿ nocna.

Powodzi¹ porywasz ich; s¹ jako sen,
i jako trawa, która z poranku ro�nie.

Z poranku kwitnie i ro�nie;
ale w wieczór bywa pokoszona, i usycha.

Albowiem od gniewu twego giniemy,
a popêdliwo�ci¹ twoj¹ jeste�my przestraszeni.

Po³o¿y³e� nieprawo�ci nasze przed sob¹,
tajne wystêpki nasze przed jasno�ci¹ oblicza twego.

Sk¹d wszystkie dni nasze nagle przemijaj¹ dla gniewu twego;
jako s³owa niszczej¹ lata nasze.

Dni wieku naszego jest lat siedemdziesi¹t,
a je�li kto d³u¿szy, lat osiemdziesi¹t,

a to, co najlepszego w nich, tylko k³opot i nêdza,
a gdy to  pominie, tedy prêdko odlatujemy.

Ale któ¿ zna srogo�æ gniewu twego?
albo kto boj¹c siê ciebie zna zapalczywo�æ twojê?

Naucz¿e nas obliczaæ dni naszych,
aby�my przywiedli serce do m¹dro�ci.

Nawróæ¿e siê, Panie! dok¹d¿e odw³aczasz?
zlituj¿e siê nad s³ugami twymi.

Nasyæ¿e nas z poranku mi³osierdziem twojem;
tak, aby�my weso³o �piewaæ i radowaæ siê mogli

po wszystkie dni nasze.

Rozwesel¿e nas wed³ug dni, któryche� nas utrapi³,
wed³ug lat, któryche�my doznali z³ego.

Niech bêdzie znaczna przy s³ugach twoich sprawa twoja,
a chwa³a twoja przy synach ich.

Niech bêdzie przyjemno�æ Pana, Boga naszego, przy nas,
a sprawê r¹k naszych utwierd� miêdzy nami,
sprawê r¹k naszych utwierd�, Panie!

* * *

Prze³om grudnia i stycznia jest czasem rozliczeñ i pod-
sumowañ. Nasi prze³o¿eni w pracy domagali siê zapewne
od nas z³o¿enia rocznych raportów. Niebawem Urz¹d Po-
datkowy bêdzie ¿¹da³, aby�my rozliczyli siê z zap³aconych
podatków. Firmy ubezpieczeniowe przy�l¹ roczne rozlicze-
nia naszych kont i grzecznie przypomn¹ o konieczno�ci ure-
gulowania sk³adek. W tym ferworze rocznych rozliczeñ
mog³oby siê zdarzyæ, ¿e zapomnimy o naszym najwa¿niej-
szym koncie. Nie zapominajmy, ¿e z Bogiem te¿ mamy swoje
rachunki. Otrzymali�my przecie¿ od niego zadatek wiecz-
nego dziedzictwa. Jedna z przypowie�ci naszego Pana okre-
�la nawet wysoko�æ tej zaliczki: 10 tysiêcy talentów (Mat.

18:24). Jeden talent to oko³o 30 kg z³ota albo srebra. £atwo
wiêc policzyæ � Bóg wrêczy³ nam 300 ton z³ota albo srebra.
Sporo, prawda. Wed³ug dzisiejszych cen 300 ton z³ota mia-
³oby warto�æ ponad 3,5 miliarda dolarów. Takiej kwoty wiêk-
szo�æ z nas nie umie sobie w ogóle wyobraziæ. We�my wiêc
lepiej pod uwagê nieco korzystniejszy wariant, ¿e otrzyma-
li�my tylko 5 talentów z³ota (Mat. 25:15), a wiêc ok. 150 kg
� czyli ok. 1 mln 800 tys. dolarów, albo nawet tylko 1 talent,
30 kg � a wiêc 370 tys. dolarów. To i tak sporo. Przypomnij-
my jeszcze raz, ¿e kwotê tê otrzymali�my jako zaliczkê do
rozliczenia. Przeczytajmy trzy wersety z Pisma �wiêtego:

List do Efezjan 1:13-14: �...jeste�cie zapieczêtowani
Duchem onym �wiêtym obiecanym, który jest zadatkiem
dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej w³asno�ci, ku
chwale s³awy jego.�

Ewangelia wg. �w. £ukasza 19:15: �...rozkaza³ do siebie
zawo³aæ s³ug onych, którym by³ da³ pieni¹dze, aby siê do-
wiedzia³, co który handluj¹c zyska³.�

2 List do Koryntian 5:10: �Albowiem musimy siê wszy-
scy pokazaæ przed s¹dow¹ stolic¹ Chrystusow¹, aby ka¿dy
odniós³, co czyni³ w ciele, wed³ug tego, co czyni³, lub dobre,
lub z³e.�

Je�li mamy kiedy� rozliczyæ siê z otrzymanego �zadatku
na wykupienie nabytej w³asno�ci�, to by³oby niezbyt m¹-
drze czekaæ z tym rozliczeniem a¿ do chwili, gdy staniemy
przed stolic¹ Chrystusa. Znacznie rozs¹dniej jest prowadziæ
regularny rachunek strat i zysków, aby wiedzieæ, jak krêci
siê nasz interes. Je�li przynosi straty, to mo¿e jeszcze nie
jest za pó�no je odrobiæ, a je�li nasze konto wykazuje plus,
to mo¿e warto siê zastanowiæ, jak najlepiej zainwestowaæ
zgromadzony kapita³, aby nie zosta³ roztrwoniony, ale przy-
nosi³ dalsze zyski.

W zacytowanym powy¿ej psalmie czytali�my modlitwê
Moj¿esza, który przed wieloma laty prosi³ Pana, by nauczy³
go trudnej sztuki obliczania dni, gdy¿ umiejêtno�æ ta jest
tajemnic¹ prawdziwej m¹dro�ci serca. Czy modlitwa Moj-
¿esza jest tak¿e nasz¹ modlitw¹? Czy prosimy Pana na co
dzieñ, aby nauczy³ nas sztuki obliczania dni? Czy czynimy
cokolwiek w tym kierunku, aby z Boskiej nauki skorzystaæ.
Tak jak chêtnie czytamy wszystkie poradniki podatkowe i
rozrachunkowe, tak te¿ powinni�my jak najczê�ciej siêgaæ
do m¹dro�ci Bo¿ej, aby z Biblii uczyæ siê trudnej sztuki
obliczania dni. Na czym polega obliczanie dni? Czy Biblia
zawiera jakie� wskazówki, co to znaczy i w jaki sposób na-
le¿y tego obliczenia dokonywaæ? Spróbujmy siê przekonaæ.

S³owo hebrajskie, które zosta³o przet³umaczone na na-
sze �obliczaæ� brzmi �manah� i ma nastêpuj¹ce znaczenia.

Przeznaczyæ � tak jak pisze Izajasz w 65:12: �Was prze-
znaczam pod miecz� (BT);

Wystawiæ � jak jest w 1 Król. 20:25: �Ty za� musisz wy-
stawiæ nowe wojsko� (BT);

I wreszcie, podobnie jak w naszym tytu³owym wersecie:
Liczyæ � �Ale szatan powsta³ przeciw Izraelowi a pobudzi³
Dawida, aby policzy³ Izraela� (1 Kron. 21:1 � BGd).

Odnosz¹c te trzy znaczenia hebrajskiego s³owa do na-
szego tematu obliczania dni, mo¿na by je sparafrazowaæ w
nastêpuj¹cy sposób: Obliczaæ znaczy: Planowaæ, przygo-
towywaæ i rozliczaæ. Oczywi�cie miêdzy drugim i trzecim



znaczeniem, miêdzy przygotowaniami i rozliczaniem oczy-
wi�cie kryje siê jeszcze wykonanie.

Obliczanie dni oznacza po pierwsze
�Planowanie�.

Cz³owiek dzia³aj¹cy bez planu na ogó³ marnuje czas.
Czêsto obawiamy siê robiæ planów, bo my�limy, ¿e je�li Bóg
nas prowadzi, to trzeba ¿yæ z dnia na dzieñ i zdaæ siê ca³ko-
wicie na Niego. Wydaje nam siê, ¿e je�li poczynimy jakie�
plany, nawet odno�nie ¿ycia duchowego, to bêdziemy po-
dobni do ludzi opisanych przez �w. Jakóba: �...wy, co mó-
wicie: Dzi� albo jutro pójdziemy do tego miasta i zamiesz-
kamy tam przez jeden rok, a bêdziemy kupczyæ i zysk sobie
przywiedziemy;� � Jak. 4:13. Takie rozumowanie nie jest
jednak s³uszne, co stwierdza zaraz w nastêpnych wersetach
sam Jakób, pisz¹c jak powinni�my mówiæ: �Bêdzieli Pan
chcia³, a bêdziemyli ¿ywi, uczynimy to albo owo� � Jak.
4:15. Planowanie nie musi oznaczaæ stawiania swojej woli
ponad wolê Bo¿¹. Jest jednak warunek: Naszemu planowi
musi zawsze towarzyszyæ stwierdzenie: �Bêdzieli Pan
chcia³...�.

Czêsto w naszych listach czy wypowiedziach dodajemy
stwierdzenie: �Je�li bêdzie to wol¹ Pana, to ...� Same s³owa
jednak niczego jeszcze nie za³atwi¹, je�liby�my wcze�niej
nie zapytali Pana, czy to co planujemy zgodne jest z Jego
wol¹. Jaki sens mia³oby planowanie, gdyby�my wiedzieli,
¿e Pan siê i tak nie zgodzi na to, co planujemy, a zatem nie
pozwoli zrealizowaæ naszego planu. Równie nierozs¹dne
by³oby planowanie bez uzyskania przynajmniej pewnego
przekonania, ¿e nasze plany zgodne s¹ z wol¹ Bo¿¹. Dopie-
ro, gdy nasze plany uzgodnione s¹ z zamiarami m¹dro�ci
Bo¿ej, mo¿emy w pe³ni �wiadomie wypowiedzieæ s³owa:
�Bêdzieli Pan chcia³, a bêdziemyli ¿ywi, uczynimy to albo
owo�.

Obliczanie dni oznacza po drugie
�Przygotowanie�

Aby przedsiêwziêcie mog³o okazaæ siê skuteczne, musi
zostaæ odpowiednio przygotowane. W s³owie przygotowa-
nie mie�ci siê tak¿e obliczenie swoich mo¿liwo�ci. Cytuje-
my: �Bo któ¿ z was jest, chc¹c zbudowaæ wie¿ê, aby pier-
wej usiad³szy, nie obrachowa³ nak³adu, mali to, czemby jej
dokoñczy³?� � £uk. 14:28.

Istotnym aspektem planowania jest realistyczne uwzglêd-
nianie swoich mo¿liwo�ci. Najczê�ciej mówimy: Panie Bo¿e
oddajê Ci wszystko, co mam, ca³y mój czas, wszystkie si³y
i �rodki. To piêkne i wznios³e przyrzeczenie, ale czy nie
bywa tak, ¿e s³owa te s¹ puste, nic nie znacz¹, do niczego
nie zobowi¹zuj¹. Je�li za� powiedzieliby�my zamiast wszyst-
ko np. 10%. Czy wiecie, co by to oznacza³o? 10% naszego
czasu, to 2,5 godz. dziennie. Nawet gdyby odliczyæ sen, to
zostanie nam 1,5 godziny, albo jeden ca³y dzieñ w tygo-
dniu. Czy jeste�my w stanie oddaæ choæby tyle? Czy rze-
czywi�cie ca³¹ niedzielê spêdzamy na rozwa¿aniach ducho-
wych, modlitwach i pobo¿nych uczynkach? 10% naszych
dochodów, to �rednio licz¹c 200 Marek miesiêcznie. Czy
tyle po�wiêcamy na pracê Pañsk¹? Wielu z was na pewno
tak, a je�li tak, to dobrze, to w nastêpnym postanowieniu
powiedzmy sobie, teraz Panie Bo¿e bêdê ci po�wiêca³ 15%
moich mo¿liwo�ci. Takie planowanie jest du¿o trudniejsze i
bardziej zobowi¹zuj¹ce od ogólnochrze�cijañskiego stwier-
dzenia o po�wiêceniu Bogu wszystkiego. W naszym plano-

waniu powinni�my byæ konkretni i realistycznie uwzglêd-
niaæ swoje mo¿liwo�ci, po to by nasze zobowi¹zania na-
prawdê co� znaczy³y i do czego� nas zobowi¹zywa³y.

Najwa¿niejszym elementem przygotowania jest jednak
modlitwa do Boga o wsparcie naszych przedsiêwziêæ. I znów
mog³oby siê wydawaæ, ¿e je�li ju¿ wcze�niej zapytali�my
Pana, czy zgadza siê na taki plan, je�li mamy przekonanie,
¿e to co zamierzamy zgodne jest z wol¹ Bo¿¹, to Bóg ma
obowi¹zek wspó³dzia³ania z nami w takich planach. Mo¿e i
tak byæ, ¿e Bóg bez ogl¹dania siê na nasze modlitwy bêdzie
nam pomaga³, ale chyba bêdzie mu przyjemniej, gdy bêdzie
wiedzia³, ¿e jego pomoc jest przez nas oczekiwana i mile
widziana. Nam te¿ jest przyjemniej komu� pomagaæ, je�li
wiemy, ¿e nasza pomoc zostanie przyjêta z wdziêczno�ci¹.
Nie ma nic bardziej przykrego, gdy czasami domy�laj¹c siê,
¿e kto� potrzebuje pomocy, wychodzimy na przeciw potrze-
bie, ale nasza pomoc przyjêta jest z ch³odn¹ obojêtno�ci¹.
Je�li nam takie postêpowanie sprawia przykro�æ, to nie po-
stêpujmy tak wobec Boga. Przeciwnie, b¹d�my dla Ojca
mi³ymi dzieæmi i pro�my Go jak najczê�ciej o pomoc, za-
pewniajmy go, ¿e Jego pomoc jest nam potrzebna i ¿e przyj-
miemy j¹ z wdziêczno�ci¹.

Tak przemy�lany i przygotowany plan powinien siê po-
wie�æ. Bywa jednak, i to czêsto, ¿e na którym� z etapów
pope³nili�my b³¹d. Albo �le zrozumieli�my wolê Bo¿¹, albo
przeliczyli�my siê w ocenie naszych mo¿liwo�ci, albo nie
wykazali�my dostatecznej wytrwa³o�ci w modlitwie. I wte-
dy nasze zamierzenia udaj¹ siê tylko czê�ciowo, albo wrêcz
koñcz¹ siê ca³kowitym fiaskiem. Ale to jeszcze nie jest wielki
problem. Niepowodzenia s¹ czê�ci¹ naszej drogi ofiarowa-
nia i ka¿da klêska mo¿e zostaæ zamieniona w ostateczny
sukces. Pod jednym wszak¿e warunkiem: Naszym dokona-
niom musi towarzyszyæ odpowiednie podsumowanie, rozli-
czenie z wykonanego dzie³a lub zaprzepaszczonej szansy. I
tu dochodzimy do sedna naszych rozwa¿añ

Obliczanie dni oznacza po trzecie
�Rozliczenie�

Najwiêkszym b³êdem nieudanych przedsiêwziêæ nie bywa
to, ¿e zadanie nie zosta³o wykonane, ale to, ¿e z niepowo-
dzenia nie zosta³y wyci¹gniête ¿adne wnioski. Niepowodze-
nie mo¿e staæ siê dla nas niezwykle wa¿n¹ motywacj¹ do
uzyskania informacji o b³êdach, jakie pope³nili�my na po-
przednich etapach planowania i przygotowania przedsiê-
wziêcia. Za� zrozumienie b³êdów mo¿e z kolei pozwoliæ
unikn¹æ ich przy planowaniu nastêpnych przedsiêwziêæ.
Tymczasem za� sukces bywa czêsto przypadkowy i nie sta-
nowi wtedy do�wiadczenia, z którego mogliby�my jeszcze
kiedy� skorzystaæ. Nie zamierzamy oczywi�cie odwracaæ
logicznego porz¹dku zagadnieñ. Pracujemy po to, aby w
miarê mo¿liwo�ci osi¹gaæ powodzenie. Gdy jednak we�mie-
my pod uwagê znikomo�æ naszych dokonañ tu i teraz, je�li
z powag¹ przyjmiemy napomnienie naszego Mistrza: �Tak-
¿e i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam rozkazano, mów-
cie: S³udzy nieu¿yteczni jeste�my, bo co�my byli powinni
uczyniæ, uczynili�my.� (£uk. 17:10), wtedy nigdy nie bê-
dziemy siê chlubiæ swymi dokonaniami, a baczniejsz¹ uwa-
gê bêdziemy zwracaæ na to, aby gromadziæ jak najwiêcej
do�wiadczeñ, które tak naprawdê oka¿¹ siê potrzebne do-
piero przy wykonywaniu prawdziwie wielkiego dzie³a �
przysz³ej restytucji ludzko�ci.

Wszystko to, a wiêc: Wyci¹ganie wniosków z pope³nio-
nych b³êdów albo rozwa¿enie prawdziwych �róde³ sukce-



su, staje siê mo¿liwe tylko wtedy, gdy nie zapominamy o
najwa¿niejszej czê�ci obliczania dni naszych � o rozlicze-
niu z wykonanego albo nie wykonanego zadania. Jak¿e czê-
sto w ferworze pracy zapominamy o tym wa¿nym etapie.
Wydaje nam siê, ¿e osi¹gniêcie sukcesu koñczy ca³¹ sprawê
i z niezwyk³¹ lekko�ci¹ przechodzimy do nastêpnego zada-
nia, nie posuwaj¹c ani o krok najwa¿niejszego dzie³a � bu-
dowy naszej wiecznej przysz³o�ci. Czê�ciej to w³a�nie nie-
powodzenie sk³ania nas do takich podsumowañ i rozliczeñ.
Z tego w³a�nie punktu widzenia niepowodzenia bywaj¹ bar-
dziej pouczaj¹ce ni¿ sukcesy.

Wa¿enie dni

W tym miejscu zwrócimy uwagê na jeszcze jeden aspekt
znaczenia hebrajskiego s³owa �manah�, które w naszych
Bibliach w tytu³owym wersecie 12 z Psalmu 90 przet³uma-
czone zosta³o na �obliczaæ�. S³owo to pierwotnie oznacza-
³o �wa¿yæ�, a dopiero potem nabra³o znaczenia �liczyæ�.
Rzeczownik od tego s³owa to znana biblijna miara wagi �
mina. Mina po chaldejsku to �mene�. Wszyscy na pewno
pamiêtamy historiê, w której a¿ kilka razy pojawiaj¹ siê
omawiane s³owa hebrajskie w³a�nie w swych pierwotnych
znaczeniach. Przeczytajmy proroctwo Daniela 5:25-27

�A toæ jest pismo, które wyra¿one jest: Mene, Mene,
Thekel, upharsin. A tenci jest wyk³ad tych s³ów: Mene, zli-
czy³ Bóg królestwo twoje i do koñca je przywiód³. Thekel,
zwa¿ony� na wadze, a znaleziony� lekki.�

I tu pojawia siê jeszcze jeden ciekawy aspekt obliczania
naszych dni. Nasz tytu³owy werset mogliby�my sparafrazo-
waæ: �Naucz nas wa¿yæ nasze dni�. By� mo¿e to, co po-
wiem teraz, to tylko zwyk³a gra s³ów, a nie poprawna egze-
geza tekstu biblijnego, ale lekcja, jaka wyp³ywa z tych sko-
jarzeñ mo¿e byæ pomocna do lepszego uzmys³owienia so-
bie zagadnienia �obliczania dni�.

Bywaj¹ takie dni, ¿e wszystko idzie jak po grudzie. Wsta-
jesz rano, boli ciê g³owa. W kalendarzu pi¹tek, trzynastego.
Wygl¹dasz za okno � leje jak z cebra. Przy �niadaniu przy-
pominasz sobie, ¿e mia³e� przygotowaæ dla szefa spó�nio-
ny raport. Auto, które ju¿ od dawna domaga siê naprawy
nie zapali³o i spó�niasz siê do pracy. Szef, który zwykle przy-
chodzi o dziewi¹tej, dzisiaj by³ akurat o siódmej i z kwa�n¹
min¹ nie omieszka³ zauwa¿yæ twojego spó�nienia. Potem
za¿¹da³ raportu. Skoñczy³o siê �dywanikiem�. Po przerwie
obiadowej, wszystko siê uspokoi³o. A¿ tu nagle o szesna-
stej, gdy my�li powoli zaczyna³y kr¹¿yæ wokó³ domowych
spraw, w drzwiach biura stan¹³ szef, rzuci³ na twoje biurko
stertê papierów i burkn¹³: �to na poniedzia³ek�. Wiesz do-
brze, co to oznacza. Zostaniesz d³u¿ej w pracy, a czego nie
zd¹¿ysz zrobiæ dokoñczysz w sobotê, zamiast pojechaæ z
rodzin¹ na wycieczkê. Wracasz do domu pó�niej ni¿ zwy-
kle, a ¿ona o�wiadcza, ¿e nie mia³a ju¿ cierpliwo�ci czekaæ
z kolacj¹ i nie zosta³o nic do jedzenia. Po dokoñczeniu ra-
portu, rzucasz siê prawie nie¿ywy na ³ó¿ko. Nie masz si³y
siê nawet pomodliæ. Zasypiaj¹c wzdychasz tylko, to by³ ciê¿-
ki dzieñ.

I bywaj¹ dni inne: jasne, pe³ne optymizmu i rado�ci. W
takim dniu mamy czas na przeczytanie fragmentu Biblii, czy
religijnego czasopisma. Odwiedzimy znajomego, zrobimy
co�, co powszechnie uznawane jest za dobre. Chêtnie te¿
uklêkniemy wieczorem do modlitwy. To s¹ lekkie dni.

Czy zauwa¿yli�cie, ¿e oceniaj¹c te dni u¿yli�my okre-
�leñ wagi. O trudnym dniu mówimy, ¿e by³ ciê¿ki, a o ³a-
twym i przyjemnym � lekki. Czy to przypadek, czy rzeczy-
wista ocena wagi dnia? Jak¿e trudno przychodzi nam przy-

znaæ, ¿e te tak zwane ciê¿kie dni s¹ darem od Boga. To one
kszta³tuj¹ obraz naszego ¿ycia i buduj¹ prawdziwe warto�ci
charakteru. To w³a�nie ciê¿kie dni s¹ szczególnym darem
od naszego Ojca. £atwo jest byæ wzorowym chrze�cijani-
nem i chwaliæ Boga wtedy, gdy jeste�my piêkni, zdrowi i
bogaci. Trudniej jest powtórzyæ za Ijobem: �Pan da³, Pan
te¿ wzi¹³, niech bêdzie imiê Pañskie b³ogos³awione.�; �Izali
tylko dobre przyjmowaæ bêdziemy od Boga, a z³ego przyj-
mowaæ nie  bêdziemy?�; �Oto, choæby miê i zabi³, przeciê
w nim bêdê ufa³� (Ijob. 1:21; 2:10; 13:15). To ju¿ zupe³nie
inna skala dojrza³o�ci.

Pierworodny Syn Bo¿y � Logos by³ w niebie na pewno i
doskona³y, i pos³uszny, a mimo to Ojciec nie oszczêdzi³ mu
ciê¿kich 1260 dni. To ich waga wyznaczy³a dopiero chwa³ê
Jego wiecznej przysz³o�ci na tronie okrêgu  wszech�wiata.
Oto waga 1260 ciê¿kich dni w porównaniu do tysiêcy, mi-
lionów, mo¿e miliardów piêknych, radosnych dni, które
Logos spêdzi³ u boku swego Ojca razem z nim tworz¹c, pra-
cuj¹c a nawet i wspó³czuj¹c z cierpi¹c¹ ludzko�ci¹. Jeden
Bóg nie potrzebowa³ takiego do�wiadczenia. On sam jest
przecie¿ do�wiadczeniem. A mo¿e � pofilozofujmy nieco �
cierpienia Jego Pierworodnego Syna i innych Jego dzieci
poszerzaj¹ zakres osobistych do�wiadczeñ samego Boga?
Mo¿e potrzebuje on naszych cierpieñ, aby sam cierpieæ,
doskonale wspó³czuj¹c ze swoimi dzieæmi? Zdaje siê, ¿e
nigdy nie przenikniemy do koñca wielkiej tajemnicy koniecz-
no�ci cierpienia. Zamiast zrozumienia musi nam wystarczyæ
o�wiadczenie S³owa Bo¿ego, które w sprawie doskona³o�ci
i pos³uszeñstwie Jezusa stwierdza: �A choæ by³ Synem Bo-
¿ym, wszak¿e z tego, co cierpia³, nauczy³ siê pos³uszeñ-
stwa.�; �Wodza zbawienia przez ucierpienie doskona³ym
uczyni³.� � ¯yd. 5:8; 2:10

Czy¿ zatem samo tylko cierpienie czyni dni ciê¿kimi na
wadze Boskiej sprawiedliwo�ci? Gdyby tak by³o, to nieje-
den cz³owiek, przynajmniej je�li chodzi o rozmiar cierpie-
nia, prze�cign¹³by Jezusa na drodze do doskona³o�ci. Nie-
jeden przedstawiciel upad³ego rodzaju ludzkiego ciê¿ko
przecierpia³ wiele lat swojego ¿ycia nigdy nie zaznaj¹c szczê-
�cia. A jednak ich ciê¿kie dni niekoniecznie przechyli³y szalê
boskiej wagi. Dlaczego? Przyczyn mo¿e byæ wiele, ale jed-
n¹ z nich na pewno jest to, ¿e my ludzie nie do koñca umie-
my obliczaæ nasze dni. Nie umiemy ich wa¿yæ, nie umiemy
nadawaæ znaczenia doznanemu cierpieniu. Tak jak w na-
szym przyk³adzie, po tak zwanym ciê¿kim dniu zasypiamy
zmêczeni, aby jak najprêdzej zapomnieæ o prze¿yciach. I
tak trwonimy dary Bo¿e. Bo przecie¿ � ...ten króciuchny i
lekki ucisk nasz nader zacnej chwa³y wieczn¹ wagê nam
sprawuje;� (2 Kor. 4:17) � mo¿e sprawowaæ, je�li tylko
wa¿ymy nasze dni, je�li pozwalamy, aby Chrystus nadawa³
sens naszemu cierpieniu, aby obraca³ go w �wieczn¹ wagê
nader zacnej chwa³y�. Tak¿e i tym lekkim, radosnym dniom
mo¿emy nadaæ wagê. Nasz kubek nie musi byæ przepe³nio-
ny cierpieniem, mo¿e on op³ywaæ oliw¹ i winem rado�ci.
Wa¿ne jest jedno: Niech nie bêdzie lekki, bo to oznacza, ¿e
jest po prostu pusty.

Z t¹ my�l¹, ¿yczê wam w Nowym Roku wielu ciê¿kich
dni. Nie musz¹ to byæ dni smutne i pe³ne problemów, ale
niechaj bêd¹ ciê¿kie od przemy�leñ, modlitw, wdziêczno-
�ci, wniosków i postanowieñ. Niech modlitwa Moj¿esza
bêdzie nie tylko sezonowym przypominaniem naszych du-
chowych obowi¹zków, ale niech stanie siê prawdziw¹ tre-
�ci¹ ka¿dego dnia: Panie! �Naucz¿e nas obliczaæ dni na-
szych�.

Na Stra¿y 6/96


