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Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, 

zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. 

(1 Mż 8,22) 
 

 U progu Nowego Roku przepełniają nas myśli dotyczące naszej 

przyszłości - naszych planów i oczekiwań związanych z tym wszystkim 

co przed nami. Oczywiście, życzymy sobie zawsze, aby ten "nowy" był 

lepszy niż "stary", by przyniósł nam zmianę na lepsze i pozwolił na 

realizację naszych marzeń. Jako ludzie wierzący zdajemy sobie jednak 

też sprawę z tego, że same nasze dobre życzenia to za mało... Bez 

Bożego prowadzenia, opieki i wsparcia nasze plany zostaną tylko 

planami - Jeśli Pan domu nie zbuduje, Próżno trudzą się ci, którzy go 

budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, Daremnie czuwa stróż (Ps 127,1). 
 

Jako hasło biblijne na pierwszy miesiąc Nowego Roku wyznaczone 

mamy słowa Bożej obietnicy skierowanej do Noego, gdy opadły już 

wody potopu: Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, 

zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. To zapowiedź niezachwianego   

i nienaruszalnego porządku świata przyrody, ale także obietnica 

Opatrzności Bożej - czyli opieki Stwórcy nad całym stworzeniem.   
 

Dwa tysiące lat temu, Słowo to zyskało nowy wymiar w Bożym Synu 

Jezusie Chrystusie, który powiedział: A oto Ja jestem z wami po 

wszystkie dni aż do skończenia świata (Mt 28,20). Wierząc w prawdę 

tych słów i moc Tego, który je wypowiedział mamy ten przywilej, aby 

na naszą przyszłość (choć zakrytą i nieznaną) patrzeć z nadzieją             

i ufnością. Świadomość faktu, że nasze życie - od początku po kres jest 

w rękach łaskawego Boga nie pozwala poddawać się pesymizmowi, 

zmartwieniom i codziennym troskom. Wiemy bowiem, że Tego, który 

w swoim ręku ma siły i potęgi przyrody, Tego który sprawia, że świeci 

słońce i pada deszcz możemy nazywać naszym Ojcem w niebie. I tak 

jak nie ustaje upływ czasu, jak stale zmieniają się pory roku, tak wiemy, 

że stale - zawsze i wszędzie nie jesteśmy sami, ale możemy liczyć na 

Jego obecność na każdej drodze i w każdej chwili naszego życia. 
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