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ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2010 KAMERUN 
TEMAT: ,,NIECH WSZYTKO, CO śYJE, CHWALI BOGA” 

 

STUDIA BIBLIJNE 
 

STUDIUM BIBLIJNE 1 
 
Tekst: Psalm  150:1-6 
 
Pieśń: Weźmy się za ręce i chwalmy Pana 
 
Modlitwa rozpoczynająca (spontanicznie) 
 
Wstęp: 
Słowo ,,Psalm'' oznacza czcić, więc gdy koncentrujemy się na wersie ,, Niech wszystko, co Ŝyje, chwali Pana!'' 
(Psalm 150:6), faktycznie  powtarzamy dwa ostatnie słowa psalmisty: Chwalcie Pana.   
 
Psalmy uzyskały powszechne  uznanie wśród ludzi, jako pełne wiary wyraŜenie modlitw, których nie umiemy 
wyrazić własnymi słowami. Skomponowane w odpowiedzi na setki sytuacji, które mają miejsce równieŜ w naszych 
czasach, Psalmy zawierają modlitwy o pomoc i zbawienie, prośby o wybaczenie, pieśni dziękczynne za 
błogosławieństwo Boskie, obronę przed wrogami, potwierdzające, Ŝe Bóg jest naszą ucieczką i siłą, naszym 
jedynym źródłem bezpieczeństwa. W psalmach czytamy równieŜ o szczególnej trosce Boga o biednych i słabych, a 
takŜe umiłowaniu hojności i sprawiedliwości.       
 
Wstęp:  
Psalm 150 jest ostatnim tekstem w Biblii, będącym zbiorem poezji i czci. Podkreśla on, Ŝe nasz Pan zasługuje na 
chwałę. Jesteśmy wezwani do modlitwy i chwalenia Pana przy uzyciu wszystkich naszych dóbr  materialnych. Sam 
Jezus mówi nam, Ŝe nie moŜna oddzielić naszej modlitwy od rzeczy, które posiadamy („Albowiem, gdzie jest skarb 
twój - tam będzie i serce twoje” Mateusz 6:21) . Mówiąc ,, wszystko, co Ŝyje'' psalmista pokazuje, Ŝe cała przyroda, 
a szczególnie dzieci Boga mają obowiązek chwalić Pana.    
 

1) Co to jest chwała? 
Chwała, róŜnie definiowana, jest składaniem świadectwa z tego, co Bóg uczynił w naszym Ŝyciu. Jest to czczenie 
Boga jako wyraŜenie wdzięczności za nasze Ŝycie. W innych przypadkach, pochwała moŜe się wiązać z bardziej 
sytuacyjnymi aspektami Ŝycia jak uzdrowienie czy powodzenie. Chwała jest więc formą wyraŜania czci, 
błogosławieństwa, wychwalania, gloryfikowania, świętowania, i wyraŜania szacunku w pieśniach i tekstach, 
wychwalaniem Pana w religijnej modlitwie.  
 

2) Dlaczego powinniśmy czcić Pana? (Psalm 150:2)  
Powinniśmy wychwalać Boga za jego akty siły, wspaniałości i dobroci. Pan Bóg uczynił dla nas tak wiele 
wspaniałych rzeczy, Ŝe naszym pragnieniem powinno być chwalić go codziennie. Pan jest dla nas dobry, kochający, 
współczujący i hojny, a jego litość okazywana jest wszystkim stworzeniom. WyraŜanie czci daje nam moŜliwość 
pokazania innym wspaniałych dzieł naszego Pana.  
 
Bóg zaspakaja potrzeby wszystkich Ŝywych stworzeń. Bóg okazuje zainteresowanie ludziom w potrzebie i opresji. 
Zapewnia jedzenie głodnym, zachęca do działania zniechęconych, daje nadzieję pozbawionym nadziei. Bóg 
troszczy się o sieroty, wdowy i wszystkich ludzi, o których zapomniał cały świat.  
 
Bóg okazuje litość całemu stworzeniu. On zsyła deszcz i pokrywa lasami i trawą góry i pagórki, zapewnia Ŝywność 
zwierzętom, ptakom i owadom.   
Dla tych właśnie powodów właściwym jest wysławianie Pana.  
 

3) Dlaczego powinniśmy czcić Pana? (Psalm 150:6)   
Cały wszechświat powinien wychwalać Pana, poniewaŜ to on nas stworzył. Wszechświat to słońce, księŜyc, 
gwiazdy, chmury, deszcz, ogień, śnieg, burze, góry, doliny, wzgórza, drzewa owocowe i kaŜde Ŝywe stworzenie, 
zwerzęta, ptaki, owady, ryby w morzu i ludzie.      
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4) Jak powinniśmy czcić Boga? (Psalm 150: 3-5)  
Naszą radość i cześć, moŜemy wyrazić przy pomocy wielu instrumentów muzycznych. W tym Psalmie wymieniono 
wiele instrumentów, których moŜemy uŜyć, aby wychwalać Pana, takich jak trąbka, harfa, cytra, tamburyno, struny, 
flet, cymbały, jak równieŜ taniec. Ta lista przypomina nam o roli muzyki i o tym, Ŝe śpiewając nie tylko 
dostarczamy sobie rozrywki, ale równieŜ dziękujemy i chwalimy Pana Boga. MoŜemy podziękować Panu za 
moŜliwość chwalenia go.  
 

5) Gdzie powinniśmy chwalić Boga (Psalm 150:1)  
MoŜemy chwalić Boga zawsze i w kaŜdym miejscu przez Boga stworzonym. W czasach powstania Psalmu to 
świątynia była miejscem, gdzie ludzie gromadzili się, aby oddać cześć Panu. Musimy chwalić Boga za jego 
wszechmocne czyny.        
Kobiety z Kamerunu we wszystkich dziesięciu prowincjach chwalą Boga w radości i smutku. Chwalimy Boga, gdy 
siejemy proso, sorgo (  proso afrykańskie), gotujemy, chodzimy do rzeki po wodę, gdy nosimy na głowach 
pojemniki z wodą, łowiąc ryby w kajakach, w lasach, uprawiając glebę, na farmach kakao, w drodze do kościoła, 
podczas tradycyjnych obrzędów ślubnych, z okazji narodzin dziecka, w czasie pogrzebu, Ŝegnając naszych bliskich. 
Chwalimy Boga w całym jego pięknie.  
 
Pytania do Dyskusji: 

1. Wyjaśnij, w jaki sposób księga Psalmów ukazuje, Ŝe muzyka jest waŜnym sposobem czczenia Boga. 
Spójrzmy na róŜne tradycje muzyczne chwalące Pana w naszym kraju. Czego moŜemy sie nauczyć, 
słuchając nieznanych nam stylów muzycznych?  

2. Przeczytaj jeszcze raz Psalm q150: 1 - 6 i zapisz trzy najwaŜniejsze lekcje wyciągnięte z tych wersów.  
 
 
Konkluzja: 
Psalm 150 - który jest podsumowaniem zbioru hymnów i wierszy, z których wiele chwali Boga - podkreśla nie tylko 
dlaczego tak waŜne jest wychwalanie Boga, ale pokazuje, na ile sposobów moŜemy to robić. Wzywa wszystkie 
stworzenia, aby chwaliły Boga i pokazuje, jak duŜą rolę odgrywa muzyka w oddawaniu czci naszemu Panu. Gdy 
chwalimy Boga, mówimy innym o jego wielkości jako  NajwyŜszej Istocie.       
 
Pieśń: NajwyŜsze panowanie 
 
Modlitwa Ko ńcowa:  ( spontaniczna)  
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STUDIUM BIBLIJNE 2 
 
Tekst : Nowy Testament, Dzieje Apostolskie 16:16-34 
 
Pieśń: Wielkie rzeczy, jakie uczynił Pan 
 
Modlitwa: (spontaniczna)  
 
Wstęp:  
Jest to dobrze znany fragment z księgi Dziejów Apostolskich, w których Paweł i Sylas zostali wtrąceni do więzienia 
i doświadczyli wielu cierpień z powodu swojej wiary i głoszenia Słowa BoŜego. Mimo złego traktowania i 
niesłusznego uwięzienia, Paweł i Sylas powoli zmieniają umysły i serca swoich oprawców i innych więźniów dzięki 
swej głebokiej wierze i zachowaniu. Czytamy, Ŝe około północy Paweł i Sylas chwalą Boga w pieśniach, których 
słuchają inni więźniowie.  
 
Wstępna informacja: 
Tekst Dziejów Apostolskich 16: 16-34 opowiada historię w trzech częściach, kaŜda daje nam Chrześcijanom 
Ŝyciową lekcję.  
 
CZĘŚĆ PIERWSZA: Dzieje Apostolskie 16:16-18 
W drodze do miejsca modlitwy Pawel i Sylas spotykają dziewczynę, która ma dar ,,przepowiadania przyszłości''. 
Czytamy, Ŝe za swoje usługi otrzymywała zapłatę, którą zabierali jej właściciele. Ten sam dar pozwala jej ujrzeć 
głęboką wiarę Pawła i Sylasa, o której będzie głośno mówić. W końcu, Paweł zdenerwowany wygania demona, 
który dał dziewczynie ten dar.     
 
Pytanie, które powinniśmy sobie zadać: Czy dziewczyna popełniła błąd głosząc swoje prawdy? Odpowiedź nie jest 
tak oczywista, jak się wydaje. Z tego co wiemy o Pawle z Nowego Testamentu, nie był on człowiekiem wabionym 
pochwałą. Paweł natychmiast zrozumiał trudne połoŜenie dziewczyny i uznał jej dar za  duchowe niewolnictwo i 
wyzysk przez jej pana.  
 
Sytuacja Dziewczynek w Kameruniei 
W naszym kraju, Kamerunie, małe dzieci są wyzyskiwane na wiele sposobów. Bardzo często ofiarami są 
dziewczynki. Najczęściej pochodzą z biednych rodzin, zostają oddane bogatym rodzinom do pracy w roli słuŜącej, 
gdzie muszą znosić trudne warunki, są pozbawione opieki i odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę ,, na 
okrągło''. Są pozbawione ludzkich praw i traktowane nieludzko. Państwo, u których pracują, torturują je, niektóre 
są gwałcone przez panów i zasraszane, aby trzymały ten fakt w tajemnicy. Gwałt czasami kończy się niechcianą 
ciąŜą lub porzuceniem dziecka. Inne dziewczynki są wysyłane bardzo wcześnie do handlu ulicznego. Są  często 
wykorzystywane seksualnie przez swoich klientów. Dziewczynki są kuszone słodyczami lub drobnymi kwotami 
pieniędzy. Niektóre dziewczynki są ofiarami molestowania seksualnego w szkołach przez swoich nauczycieli i 
kolegów.  Niektórzy nauczyciele zastraszają atrakcyjne uczennice, jeŜeli te nie pozwolą im na bliŜsze kontakty. Z 
reguły to prowadzi do niechcianej ciąŜy, a nawet powaŜniejszych problemów. DuŜo więcej uczennic odchodzi  ze 
szkoły z powodu biedy. Inne dziewczynki są ofiarami handlu dziećmi.  Jest duŜo organizacji, a nawet osób 
indywidualnych, które specjalizują się w sprzedawaniu dzieci jako najemną siłę roboczą, a wynagrodzenie płacone 
jest pośrednikowi. To jest z pewnością nowa forma niewolnictwa. Zapraszamy Was, nasze siostry z całego świata, 
do modlitwy o organizacje humanitarne walczące z patologiami w naszym społeczeństwie i kraju.  
 
W Łukaszu 4:18 czytamy, Ŝe Jezus i jego uczniowie przybyli, aby zwiastować wyzwolenie jeńcom ... „abym ogłosił 
jeńcom wyzwolenie”. Dziewczynka z Dziejów Apostolskich była więźniem ducha przepowiadania przyszłości, a 
Paweł wyzwolił ją i dał jej wolność. Aby to zrobić, Paweł musiał zignorować chwałę mu okazaną i robić, co do 
niego naleŜało.      
 
Pytania do Refleksji: 
 
Na całym świecie dziewczynki są ofiarami wielu trudnych sytuacji. O jakich problemach nie wiedziałaś? 
 
Lekcja #1: 
Zawsze powinniśmy dąŜyć do robienia tego, co naleŜy, nawet jeŜeli oznaczałoby to uciszenie chóru śpiewającego 
pochwalne pieśni, które przenikają  grupy kobiece naszego kościoła i od których pęka nam głowa.  
 
CZĘŚĆ DRUGA: Dzieje Apostolskie16:19-24 



ŚDM 2010 Kamerun: Studia Biblijne  4 

Druga sytuacja jest wynikiem działania Pawła. Właściciele dziewczynki zdają sobie sprawę, Ŝe gdy ona straciła 
talent przepowiadania przyszłości, oni tracą źródło dochodu. W swojej złości, popartej jeszcze reakcją tłumu, 
pojmali Pawła i Sylasa i zabrali do magistratu, gdzie obaj zostają oskarŜeni o zakłócanie porządku. Zostają 
rozebrani, wychłostani i wtrąceni do więzienia. Co ciekawe, chociaŜ Paweł i Sylas modlili się i głosili ewangelię w 
społeczności, gdzie uleczyli opętaną dziewczynkę (tym samym pozbawiając dochodu właścicieli) ten sam tłum 
obrócił sie przeciwko nim.  
   
Lekcja #2: 
Ta część historii mówi nam, Ŝe nie zawsze zostaje doceniony fakt, Ŝe robimy, co naleŜy. Ten scenariusz jest 
prawdziwy, tak się dzieje w naszej grupie kobiet i społeczeństwie, a nawet doświadczamy tego my, przewodniczące. 
Czasami jesteśmy zaskoczeni negatywnymi reakcjami tych, którym jak nam się wydaje, pomagamy. Innym razem 
moŜemy przewidzieć, Ŝe koledzy nie bedą zadowoleni z naszej decyzji. Jednak przykład Pawła i Sylasa przypomina 
nam, Ŝe jeŜeli pójdziemy za tłumem, stracimy nasze zasady i poczucie jedności. Paweł i Sylas byli niewolnikami 
NajwyŜszego Pana, tak jak stwierdziła dziewczynka przy dezaprobacie  innych ludzi. Czy to znaczy, Ŝe nie 
bierzemy pod uwagę opinii innych, gdy jesteśmy zajęci codziennymi sprawami? Nie. To po prostu znaczy, Ŝe 
moŜemy załoŜyć pozytywną lub negatywną reakcję, ale będziemy działać według duchowej jedności. 
 
CZĘŚĆ TRZECIA: Dzieje Apostolskie 16:25-34 
Ta część koncentruje się na rozwaŜaniach, jak Paweł i Sylas reagują na uwięzienie. Czytamy, Ŝe modlą się i 
śpiewają hymny pochwalne. Dla nich Bóg jest rzeczywistością i wierzą całym sercem, Ŝe Bóg jest z nimi nawet 
wtedy, gdy siedzą w więzieniu i źle są traktowani. Co więcej, wierzą, Ŝe przez uwięzienie Pan Bóg daje im okazję 
ujrzeć jego moc. Gdy się modlą i śpiewają, jak dowiadujemy się z tekstu, inni więźniowie ich słuchają. 
 
Lekcja #3: 
Lekcja trzecia, jaką poznajemy z tekstu, Ŝe to w jaki sposób reagujemy na trudne sytuacje jako Chrześcijanie jest 
rejestrowane przez tych, którzy nas obserwują i moŜe stać się okazją, aby ich przybliŜyć do Pana. Czy to znaczy, Ŝe 
wszystko było wspaniałe dla Pawła i Sylasa? Absolutnie nie, a jednak modlili się do Boga i mieli nadzieję na jego 
interwencję, wierząc, Ŝe wysłucha ich i odpowie, poniewaŜ nas kocha. Czytamy, Ŝe Paweł i Sylas śpiewali i modlili 
się, ziemia się zatrzęsła, drzwi celi otworzyły sie na ościerz i opadły łańcuchy wszystkich więźniów.    
 
Lekcja #4: 
Czasami, gdy napotykamy trudności w naszym codziennym Ŝyciu, powinniśmy zaczerpnąć trochę siły duchowej z 
przykładu Pawła i Sylasa. MoŜe to znaczyć, Ŝe Bóg chce dokonać czegoś wspaniałego w naszym Ŝyciu na oczach 
tych, którzy nas prześladują. Z ich przykładu moŜemy się nauczyć, Ŝe wiara nie oznacza, Ŝe ominą nas nieszczęścia, 
nesprawiedliwość i złe traktowanie, ale jest drogą przez te doświadczenia. Uczy nas, Ŝe nikt nie moŜe nam odebrać 
wolności duchowej. RównieŜ upewnia nas, Ŝe czasami, gdy doświadczamy w Ŝyciu ,,trzęsienia ziemi'', gdy na 
naszej drodze gromadzą się liczne problemy, to nie zawsze musi oznaczać złe nowiny, mogą być to kroki Boga, 
otwierające przed nami moŜliwość zbliŜenia naszych dusz do Chrystusa. 
  
Zadanie Refleksyjne:  
Pracując w grupie podzielmy się reflekasjami na temat przeczytanego tekstu.  
 
Pytania do Refleksji: 

1. W oparciu o wcześniejsze refleksje na temat problemów nękających dziewczynki, jakie kroki moŜna 
podjąć, aby zmienić sytuację wyzyskiwanych dziewczynek w waszym społeczeństwie? 

2. Dlaczego waszym zdaniem ludzie popełniają wykroczenia takie jak handel dziećmi, zmuszanie do pracy 
itd, nawet jeŜeli istnieją prawa przeciwko takim aktom przemocy.  

3. Co twoim zdaniem moŜesz zrobić, aby pomóc dziewczynkom w Kamerunie i w innych miejscach na 
świecie? 

 
Konkluzja: 
Ten fragment pokazuje nie tylko stopień zmian, jakie mogą zajść w naszym Ŝyciu, ale takŜe  jak musimy być 
rozmyślni jako Chrześcijanie jeŜeli chcemy być sprawcami  zmian. Jako Chrześcijanie jesteśmy , jak Paweł i Sylas, 
wezwani do głoszenia pojednania, przemiany i odnowy. Uczymy się z tekstu, Ŝe nasza umiejętność zmiany 
zachowania jest jednym z najlepszych sposobów wychwalania Boga.         
 
Nieraz uwaŜamy, Ŝe jako Chrześcijanie jesteśmy więzieni i ograniczeni przez wiele rzeczy, które oddzielają nas od 
Boga i od siebie nawzajem. MoŜemy być więźniami naszych lęków, uprzedzeń, przekonań, złości, zadrości, 
nienawiści i wielu innych uczuć, które narastają w stresujących chwilach. W takich momentach, módlmy się aby 
Duch Święty miał na nas wpływ i przynosił radość skupioną na czczeniu i głoszeniu Boga innym. 
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Pieśń: Paweł i Sylas, oni się modlili, śpiewali, Duch Święty został zesłany.  
 
Modlitwa Ko ńcowa:  (spontaniczna modlitwa dziękczynna)  
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STUDIUM BIBLIJNE 3 
 
Tekst: Stary Testament, Izajasz 42:10-17 
 
Pieśń: (dowolny wybór)  
 
Modlitwa: (spontaniczna)  
 
Czytanie Tekstu: 
Proponujemy, aby tekst przeczytać przynajmniej trzy razy, uŜywając róŜnych wersji  Biblii np. Poprawiona 
Standardowa Wersja, Wersja Króla Jamesa, Nowa Międzynarodowa Wersja itd.  

 
Sytuacja i tło: 
Tekst, na którym się skoncentrujemy, jest częścią tekstu, nazywanego drugą księgą Izajasza, która obejmuje osiem 
rodziałów od 40 do 48. Rozdział 40 głosi pociechę dla ludu BoŜego słowami łagodnymi i pełnymi miłości. Rozdział 
41 opisuje nadejście Pomocnika, którego zadaniem jest pokonanie Babilonu i wyzwolenie Izraela.  
 
W rozdziale 42 pojawia się nowy bohater, sługa Boga. To on przyniesie zbawienie światu i ludowi Izraela. 
Fragment, który nasz interesuje występuje w rozdziale 42:10-17. MoŜemy go podzielić na trzy części:  
 

1. Zaproszenie do czczenia Boga, poniewaŜ ma przyjść i sądzić swoich wrogów i oswobodzić swój lud ( 
Izajasz 42:10-13).  

2. Pan karci Izrael, niewiernego sługę (Izajasz 42: 14-17).   
3. Obietnica zbawienia (Izajasz 42:16)  

 
Nie powinniśmy zapominać, Ŝe tematem naszych studiów biblijnych jest PIEŚŃ KU CZCI! 
 
Rozwinięcie: 
Naszym pierwszym punktem jest określenie, czym jest cześć, a potem zadamy sobie kilka pytań.     
 
Zacznijmy od burzy mózgów.  
 
A. Czym jest cześć? 
Cześć to wyraŜanie pochwały, oddawanie honoru komuś lub czemuś. Czczenie Boga jest więc uznaniem go za 
godnego honorów, godnego podziwu i wywyŜszenia.  
 
 
 
B. Kto musi czcić Boga? 

- Ci, którzy idą na dno morza i wszystko, co w nim jest.   
- Wyspy i wszyscy, którzy na nich Ŝyją.  
- Pustynie i miasta. 
- Osada, gdzie mieszka Kedar, drugi syn Iszmaela.  
- Mieszkańcy Seli. Nazwa pochodzi od skały Se'lah. Sela była stolicą Edomu, połoŜona w wielkiej 

dolinie, rozciągającej się od Morza Martwego po Morze Czerwone. (2 Księga Królewska 14:7)  
- W podsumowaniu, Izajasz wzywa wszystkie stworzenia boskie, ludzi i zwierzęta, aby czciły Boga. 

Wszystko, co zostało stworzone przez Wszechmocnego i Ŝyje na ziemi, powinno wypełnić ten 
obyczaj.     

 
C. W jaki sposób mamy czcić Boga? 
Znajdziemy w tym fragmencie wiele słów, którymi jesteśmy wzywani do czczenia Pana.  
              

- Śpiewanie nowej pieśni, śpiewanie mu hymnów (nowych melodii, jego wielkich dzieł)  
- Radosne wykrzykiwanie pełnym głosem (abyśmy byli słyszani), poruszanie się i skakanie z radości  
- Gloryfikacja ( przyznawanie z szacunkiem i podziwem wielkości Boga, jego mocy, miłości i 

świętości)  
- Czczenie go publicznie (publiczne wyznawanie wspaniałości, majestatu i świętości Boga.)  
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Aby tego dokonać, musimy uŜyć wielu wyraŜeń oraz technik komunikacyjnych. Nie ma jednej uniwersalnej 
metody. Wszystko zaleŜy od naszych indywidualnych talentów. Niektórzy wykorzystają pieśni, radosne okrzyki kub 
instrumenty muzyczne jak Król Dawid (Trąbkę, lirę, harfę i cymbały etc. )  
 
D. Jak czcicie Boga w waszej kulturze? 
W Kamerunie uŜywamy wielu instrumentów np Mvet, tykwę, ksylofon, bębny, patyki, ręcę itd. Więcej informacji 
znajdziecie w części o instrumentach muzycznych w Kamerunie.  
 
E. Dlaczego czcimy Boga? 
Tekst nie podaje wyraźnych powodów, dla których powinniśmy czcić Boga. Mimo to, z treści moŜna 
wydedukować, Ŝe powodem jest obietnica wybawienia, jaką dostaliśmy od Boga. W wersie 9, poprzedzającym 
analizowany tekst,  Izajasz zapewnia nas „Oto wydarzenia dawniejsze juŜ się dokonały, a to, co ma nastać, 
zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam”. 
 
W porównaniu z Psalmem 150, który wzywa nas do czczenia Boga za jego wielkie czyny, które juz uczynił, Izajasz 
prosi nas, abyśmy czcili Boga za jego obietnicę. Występuje tu kontekst przepowiedni. Więc, nie powinniśmy czcić 
Boga tylko za czyny, których dokonał, ale za prawdziwe i pewne czyny obiecane.          
 
W naszej kameruńskiej kulturze mamy zwyczaj przekonywać kogoś do zrobienia czegoś, czego chcemy lub 
potrzebujemy. UŜywamy komplementów, podajemy powody i argumenty. Jednak w przypadku Boga, to Ŝe go 
czcimy jest wyznaniem, Ŝe Bóg dba o nas i interweniuje w naszej sprawie. Wiemy, Ŝe Bóg mieszka wśród naszej 
chwały.  Inny przykład występuje u Pawła i Sylusa w Dziejach Apostolskich 16:16-34. Musimy z nadzieją czekać 
na interwencję Boga, poniewaŜ wiemy, Ŝe jest wierny i nas nie zawiedzie.  
 
Dyskusja:  

1. W jakiej sytuacji musimy czcić Boga? Podaj konkretne przykłady.    
2. Czy powinniśmy czcić Pana w trudnych chwila? Dlaczego?  

 
Interwencja Boska:  
W wersie 13 widzimy przepowiadającą wizję przybycia Pana. Jest to przybycie w majestacie. Pan przybywa jako 
bohater, pewien swojego zwycięstwa. Nie przybywa w nadziei na zwycięstwo, ale pewien swojego triumfu nad 
wrogami (Rev 6:2). Jego moc pokonuje moc  wrogów, jest najwyŜszy i niepodległy. W tle tego samego tekstu 
wyczuwamy wrogą atmosferę, atmosferę wojny (bohater, wojownik, moc, wrogowie). Jednak jest to wojna 
duchowa, do której potrzebujemy odpowiedniej broni (2 List św. Pawła do Koryntian 10:3-5, Efezjanie 6:11-17). 
 
Pan przychodzi po długim milczeniu. Trudno zrozumieć, Ŝe Bóg czeka tak długo zanim zacznie działać, szczególnie 
gdy wyczuwamy zło i wrogie siły. 
 
Pan przychodzi, aby sądzić swych wrogów i uwolnić swój lud. Milczy nie dlatego, Ŝe nie interesuje się swym 
ludem. Bóg nie objawia się tylko słowami, moŜe się objawić w smutnych, a nawet dramatycznych wydarzeniach. W 
kontekście Izajasza Pan wezwał nas do prawości, więc moŜna powiedzieć, Ŝe jego sądy oznaczają ostrzeŜenie. W 
wersie 14 stwierdza, Ŝe  milczał tak długo nie dlatego, Ŝe nie mógł działać, ale dlatego, Ŝe chciałby, aby ludzie 
wyraŜali skruchę (2 List św. Piotra 3:9). Powolne działanie nie oznacza, Ŝe Pan nie spieszy się z dotrzymywaniem 
obietnic. On jest cierpliwy wobec nas, nie chce, abyśmy zginęli, ale aby wszyscy wyrazili skruchę. Później, 
milczenie Boga zostaje przełamane, co jest dowodem, Ŝe Bóg kocha cały świat nawet w bólu i cierpieniu. 
 
Dzisiejsi Chrześcijanie powinni pilnować się, aby nie dostać się do obozu wrogów Boga. Zbadajmy nasze serca i 
wyznajmy wszystkich idoli, którzy znaleźli miejsce w naszych sercach: „Obrócą się w tył i okryją się hańbą ci, 
którzy polegają na bałwanach, ci, którzy mówią do posągów lanych: Wy jesteście naszymi bogami” wers 17. 
 
Obietnica interwencji Boga w Ŝycie jego ukochanych jest wyjątkową okazją do świętowania. Czcijmy go za tak 
wielką miłość.  
 
Kontekst kameruński: 
Mieszkańcy Kamerunu, a szczególnie kobiety, Ŝyją w warunkach, które często wymagają interwencji Boga. My 
ludzie, nie zawsze mamy gotowe rozwiązania na nasze problemy, takie jak: 

niemoralność seksualna, przestępczość, korupcja, bieda, ceny towarów, róŜne sekty, przemoc wobec kobiet 
pod pretekstem tradycji i zwyczajów, gwałty, rytuały wdowieństwa, małŜeńswa zawierane w młodym 
wieku, analfabetyzm dziewczynek i kobiet w niektórych częściach kraju, okaleczenie genitaliów, poligamia 
itd.  
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W tym właśnie kontekście kobiety zapraszają Was do czczenia Boga w modlitwie o nasz kraj. Chcemy czcić 
naszego Stwórcę wszechświata, który jako jedyny moŜe nas uwolnić na stałe od tej sytuacji.   
 
Świadectwo: 
Przedstawcie jedno lub dwa świadectwa na to, jakie cuda uczynił Bóg  w waszym Ŝyciu.  
 
Konkluzja: 
Analizowaliśmy tekst  Izajasza, kóry daje nam pewność. MoŜemy czcić Boga zawsze i w kaŜdej sytuacji. W 
określonym czasie Bóg zawsze przychodzi, aby wybawić wytrwałych. Powinniśmy czcić Boga niezaleŜnie od 
sytuacji, musimy głęboko wyraŜać nasze uczucia do Stwórcy i Zbawcy, który obiecał, Ŝe będzie z nami teraz i 
zawsze. On jest wierny. On z pewnością będzie interweniował: czcijmy go! 
 
Hymn pochwalny: (do wyboru)  
 
Czytanie Wersu Kluczowego:  

JuŜ długo milczałem, nie odzywałem się, powstrzymałem się; lecz teraz jak rodząca będę krzyczeć, będę 
zawodzić i skomleć.  

Izajasz 42:14 
 

Modlitwa Ko ńcowa: (spontaniczna)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
i Więcej informacji dotyczących trudności,  jakie nękają dzieci w Kamerunie.   
Większość wyzwań nękających dzieci w Kamerunie dotyczy przymusowej pracy, handlu dziećmi, biedy 
czy teŜ braku dostępu do edukacji. W Kamerunie są prawa dotyczące pracy dzieci, ale występuje problem 
z wdraŜaniem ich w Ŝycie. Według prawa dzieci mogą być zatrudniane powyŜej 14 roku Ŝycia, równieŜ 
jako praktykanci. Dzieci nie wolno zatrudniać do pracy w nocy, a dzieciom poniŜej 18 lat nie wolno 
podnosić cięŜarów, wykonywać zadań niebezpiecznych i zagraŜających zdrowiu i pracować na terenie 
zamkniętym. Prawo określa teŜ, Ŝe dzieci nie mogą wykonywać pracy, która przekracza ich fizyczne 
moŜliwości, a Inspektor Pracy moŜe zaŜądać od pracodowawców przeprowadzenia badań medycznych 
stwierdzających, czy dana sytuacja ma miejsce. Pogwałcenie praw dotyczących zatrudnienia dzieci 
podlega karze finansowej lub więzienia. Prawo zakazuje niewolnictwa, handlu dziećmi, przymusu 
wykonywania cięŜkich robót, stręczycielstwa, a takŜe dzielenia się zyskami z prostytucji 
nieletnich.Ministrstwa Spraw Wewnętrznych, Pacy i Ubezpieczeń społecznych zostały zobowiązane do 
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wdroŜenia prawa pracy dzieci np. poprzez inspekcje ,,zarejestrowanych'' firm. Dowody sugerują, Ŝe brak 
źródeł informacji utrudnia walkę z nielegalnym zatrudnianiem dzieci, stąd następujące wyzwania: 
 

• Przypadki i charakter pracy nieletnich są róŜne, począwszy od noszenia cięŜkich towarów na 
rynku, handel uliczny, mycie samochodów, pracy jako słuŜba domowa i opieka nad dziećmi. 

• Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dzieci z duŜych rodzin wiejskich są ,,wypoŜyczane'' 
do pracy w miastach w zamian za finansową rekompensatę, gdzie pracują jako słuŜba domowa a 
czasami prostytutki. 

• Kamerun został określony w kraju i na forum międzynarodowym jako źródło tranzytu i kraju 
docelowego  handlu dziećmi dla celów przymusowej pracy i seksualnej eksploatacji dla zysku. 
Sprzedawane dzieci pracują na plantacjach kakao, herbaty, bananów i kauczuku, w sklepach z 
częściami zapasowymi, barach i restauracjach. 

• Dzieci są przywoŜone z prowincji anglofońskich  w Kamerunie do USA, Europy i frankofońskic 
miast Yaounde i Doula do pracy jako słuŜba, handlarze i prostytutki, opieka dla dzieci, a fakt, Ŝe 
dzieci nie znają języka, ułatwia pracodawcom kontrolę. 

• Kombinacja picia zanieczyszczonej wody oraz brak podstawowej higieny przyczyniają się do 
śmierci około 1/3 młodych Kameruńczyków rocznie.  

• Czynniki takie jak choroby, codzinne wędrówki po wodę  i brak udogodnień higienicznych w 
większości szkół powodują, Ŝe starsze dzieci, sczególnie dziewczynki sa pozbawione edukacji i 
pozostawione na pastwę niewiedzy i ubóstwa. 

• Jedną z największych kwestii dzielących miasto i wieś jest dostęp do bezpiecznej wody pitnej i 
podstawowa higiena, gdzie przeszło  połowa mieszkańców wsi nie posiada dostępu do wody 
pitnej. 

• Obowiązki domowe przypadają głównie dziewczynkom i kobietom i zadania takie jak 
przynoszenie wody do domu jest waŜniejsze niŜ edukacja. 

• Malaria jest przyczyną 40 % śmiertelności wśród dzieci poniŜej piątego roku Ŝycia, ale tylko 1 % 
dzieci sypia pod siatkami przeciw insektom. 

• W dziedzinie edukacji trzy prowincje najbardziej wysunięte na północ odbiegają zdecydowanie 
od innych części Kamrunu. Na tych terenach połowa  dziewczynek nie uczęszcza do szkoły.  

 


