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3„Oddajcie PANU chwałę jego imienia... Oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości” Księga Psalmów 96,8a, 9a

Dawanie i branie

W 2 Księdze Samuela czytamy o żołnierzach  
w armii Dawida. Brali udział w bitwie, gdy ich wodzowi 
zachciało się pić. „Wówczas Dawid poczuł pragnienie  
i powiedział: Oby ktoś dał mi się napić wody ze studni 
betlejemskiej, która jest przy bramie! Wtedy ci trzej 
waleczni wojownicy przebili się przez obóz Filistynów 
i zaczerpnęli wody ze studni betlejemskiej, która 
była przy bramie. Zabrali ją i przynieśli do Dawida. 
On jednak nie chciał jej pić, lecz wylał ją dla PANA”  
(2 Sm 23,15–16). Dawid otrzymał dar w postaci wody, 
ale jej nie wypił.

Jakiś czas temu na moją skrzynkę email przyszła 
oferta podarunkowa. „Mamy dla Ciebie trzy spe-
cjalne prezenty” – przeczytałem w reklamie. Problem 
polegał na tym, że otrzymanie ich było warunkowane 
czymś, na co nie miałem ochoty. Nie był to rzeczywi-
sty podarunek, ponieważ dawca chciał ode mnie czegoś  
w zamian. Tymczasem prawdziwy dar jest dawany 
dobrowolnie bez oczekiwania zapłaty ani jakiejkolwiek 
formy rewanżu czy przysługi ze strony obdarowanego.

Pewien przykład dawania jest podany w Ewangelii 
Marka 12,41–44, gdy Jezus wraz uczniami obserwo-
wał ludzi wrzucających dary do świątynnej skarbony.  

„A siedząc naprzeciw skarbony, Jezus przypatrywał 
się, jak ludzie wrzucali do niej pieniądze. Wielu boga-
czy wrzucało wiele. Przyszła też pewna uboga wdowa  
i wrzuciła dwie drobne monety, czyli kwartnik. Wtedy 
zawołał swoich uczniów i powiedział im: Zaprawdę 
powiadam wam, że ta uboga wdowa wrzuciła więcej 
niż wszyscy, którzy wrzucali do skarbony. Wszyscy 
bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ale ona ze 
swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje 
utrzymanie”. Wprawdzie bogaci dawali większe sumy, 
ale uboga wdowa dała więcej od siebie. 

Radość z prezentów jest dla nas czymś natural-
nym. Pytanie, na które powinniśmy sobie odpowie-
dzieć, brzmi: „Co zrobimy z darami, jakich udzie-
lił nam Bóg?”. Zatrzymamy je dla siebie, jak to robią 
trzylatki, nie pozwalając innym cieszyć się nimi nawet 
wtedy, gdy sami przestają ich używać? Czy może pod-
damy się Chrystusowi na tyle, by inni również mogli 
z naszego obdarowania korzystać? Okażemy się samo-
lubni czy hojni?

Powinniśmy traktować dary w taki sposób, żeby 
ludzie mogli lepiej poznać Chrystusa. Czyli poddać 
Mu się na tyle, żeby rozumieć cel dawania i brania.

—Alvin Mast

„Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami.” Psalm 119,24

od redakcjisłowo



4  Ziarno Prawdy  •  styczeń 2021

Powinniśmy być ludźmi dającymi i błogosławiącymi 
innych darami otrzymanymi od Pana. Możemy dawać, 
sprawiając taką radość jak anioł niosący dobrą nowinę 
pasterzom. Możemy radośnie błogosławić swój kościół 
zachętą czy napomnieniem.

Przyjmowanie darów, jakie inni chcą nam dać, jest 
ważniejsze, niż nam się może wydawać. Ojciec uczył 
nas, żebyśmy przyjmowali prezenty, zawsze za nie dzię-
kując. Jako dorośli musimy się uczyć przyjmowania 
darów z wdzięcznością – bez względu na to, czy spra-
wiają nam wielką radość, czy wielkie rozgoryczenie. 
Nie wolno nam odmawiać przyjmowania darów, żeby-
śmy tym nie gorszyli własnych dzieci. Pragniemy prze-
cież, żeby przyjmowały i doceniały każdy dar, ucząc się 
w ten sposób lepszego zrozumienia wartości najwięk-
szego daru, jakim jest zbawienie.

Przyjmując zbawienie, rzeczywiście zrozumiemy 
cenę ofiary, jaka za nim stoi. Każdy dar, żeby był praw-
dziwy, musi darczyńcę kosztować. Jeśli dobrze zara-
biam i mam świadomość, że mam więcej pieniędzy niż 
kiedykolwiek wcześniej, to łatwo mi jest obdarowywać 
innych. Taka łatwość nie wiąże się jednak z ofiarnością 
z mojej strony, bo po prostu daję z tego, co mi zbywa.

Może cieszę się samym faktem, że dałem coś komuś. 
Jednak motywacją dawania nie powinna być pycha, 
lecz raczej miłość i hojność. Z drugiej strony przypu-
śćmy, że daję przyjacielowi coś, co ma dla mnie war-
tość sentymentalną. Mam nadzieję, że ten dar wywrze 
jakiś wpływ na jego duchowe życie. On nie mógł tego 
daru ode mnie oczekiwać, a ja wiem, że oddając mu go, 
w pewien sposób będę uboższy. Postanawiam jednak, 
że dla jego wzbogacenia poniosę tę ofiarę. Moment 
wręczenia daru jest spotkaniem bogacza z biedakiem. 
W tym momencie przestaję być właścicielem tego, co 
daję. Odmówiłem sobie czegoś wartościowego, żeby 
mój przyjaciel coś zyskał. To jest istota dawania: obda-
rowanego wywyższyć, a samemu się uniżyć. Podobnie 
Jan Chrzciciel określił swą relację z Jezusem: „On musi 
wzrastać, a ja stawać się mniejszym” (J 3,30).

W zakończeniu historii o trzech mężach, którzy 
przynieśli wodę Dawidowi widzimy, że ona w gruncie 
rzeczy nie mówi o nim, lecz o nich. Mówi o inicjaty-
wie, oddaniu, lojalności i poświęceniu. Ci trzej ludzie 

poświęcili się dla Dawida. Byli gotowi oddać za niego 
życie. A przyniesiona przez nich woda stanowiła cenny 
dar, mimo że Dawid ją wylał. 

Być może największą lekcją dla nas jest to, że oni 
chcieli obdarować króla. Okazali mu lojalność, ryzyku-
jąc własnym życiem. To jest największy dar, jaki można 
komukolwiek dać. „Nikt nie ma większej miłości od 
tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół” 
(J 15,13). „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, 
natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze 
zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie 
wam odmierzone” (Łk 6,38).

„Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać” 
(Dz 20,35). „Jak jest napisane: Rozrzucił, dał ubogim, 
jego sprawiedliwość trwa na wieki. A ten, który daje 
ziarno siewcy, niech i wam da chleba do jedzenia,  
i wasze ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej spra-
wiedliwości” (2 Kor 9,9–10). „Dlatego więc, dopóki 
mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza 
domownikom wiary” (Ga 6,10). „Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, 
aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16).

W niniejszym numerze znajdziecie opowiadanie 
Stary brązowy dom. Jest to piękna opowieść o tym, jak 
mała dziewczynka zmieniła czyjeś życie. Wdowie drewno  
i mąka to z kolei historia z początku dziewiętnastego 
wieku inspirująca nas do wiary, że Bóg jest zaintereso-
wany naszym codziennym życiem. Uczy również, żeby-
śmy byli jak Chrystus w stosunku do potrzebujących.

U progu Nowego Roku modlę się, żebyście oddawali 
się na służbę Bogu i Kościołowi, aby On był uwiel-
biony, a Jego Królestwo wywyższone.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

We wszystkim wam pokazałem,  
że tak pracując, musimy wspierać 

słabych i pamiętać o słowach Pana 
Jezusa, który powiedział: 

Bardziej błogosławioną 
rzeczą jest dawać niż brać.

Dzieje Apostolskie 20,35
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„Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. . .” List do Hebrajczyków 4,12

W wielu kościołach istnieje praktyka wygłasza-
nia krótkich rozważań biblijnych trwających od 5 do 
15 minut. Powinny one pełnić podczas nabożeństwa 
rolę przystawki przed głównym daniem, jakim jest 
kazanie. 

Kiedy jemy coś na mieście, moim ulubionym posił-
kiem jest coś z kuchni meksykańskiej. Gdy mieszka-
łem w Tyler, w stanie Teksas, mieliśmy tam świetną 
restaurację meksykańską pod nazwą „Mercado 
Mexicano”. Gdy klienci zajęli miejsca, najpierw ser-
wowano im miskę gorących chipsów tostado prosto  
z kuchni oraz miskę ostrego sosu salsa domowej 
roboty. To było tak smaczne, że nabieraliśmy ochoty 
na danie główne. Wiedzieliśmy, że znaleźliśmy się  
w dobrym miejscu!

Podobną rolę powinno pełnić dobre rozważa-
nie biblijne. Prowadząc je, powinieneś od razu zain-
teresować słuchaczy i zaostrzyć ich apetyt na pozo-
stałe części nabożeństwa. Po wysłuchaniu rozważania 
zgromadzenie powinno mieć odczucie, że tego ranka 

Niech twoje rozważania 
będą czymś szczególnym

spocznie na nich błogosławieństwo. Wszyscy 
powinni z niecierpliwością oczekiwać, co będzie 
dalej. Muszę jednak stwierdzić ze smutkiem, że nie-
które rozważania są jak zwietrzałe chipsy z salsą bez 
smaku. Osłabiają apetyt, zamiast go zaostrzyć. To 
sprawia, że następuje falstart całego nabożeństwa.

Czym nie jest rozważanie biblijne 
Celem rozważania biblijnego nie jest wypełnie-

nie wolnego czasu przed główną częścią nabożeń-
stwa. Niestety, są mówcy, którzy tak je traktują. 
Poświęcają niewiele czasu na przygotowania, zosta-
wiając je zazwyczaj na ostatnią chwilę. Idąc za tym, 
co być może stało się już tradycją w ich kościele, 
wybierają do rozważenia któryś z Psalmów. Czytają 
zgromadzeniu cały Psalm, następnie wracają do 
początku i komentują krótko werset po wersecie. 
Nie ma w tej bezbarwnej wypowiedzi ani widocz-
nego tematu, ani myśli przewodniej, ani zorganizo-
wania. To nie jest prawdziwe rozważanie.

—David BercotCzęść trzynasta

Jak efektywnie przemawiać

nauczanie
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Czym jest rozważanie biblijne
Zasadniczo, jest mini–kazaniem. Jednym z jego 

celów jest pomóc zgromadzeniu w skoncentrowaniu 
serc i myśli na Bogu. Wygłaszając rozważanie, masz 
za zadanie wprowadzić wszystkich w atmosferę pozo-
stałej części nabożeństwa i zaostrzyć na nią apetyt.  
W krótkim czasie musisz zatem powiedzieć coś  
z nerwem.

Nie ma powodu, dla którego rozważanie nie 
mogłoby być jednym z jaśniejszych punktów całego 
nabożeństwa. Zazwyczaj bracia, którzy je wygłaszają, 
nie są stałymi kaznodziejami w społeczności. To ozna-
cza, że mają więcej czasu, żeby się przygotować niż 
główni mówcy przed kazaniami. Ponadto, skoro dys-
ponują kilkunastoma minutami, przysługuje im luksus 
wybrania najlepszego tematu. Dlatego jakość takich 
rozważań powinna być szczególna.

Jak uczynić rozważanie czymś 
szczególnym

W tym celu wybierz taki temat, który od razu przy-
kuje uwagę słuchaczy i przygotuje ich na duchowe 
danie główne w dalszej części nabożeństwa. Jedną  
z najlepszych metod jest zastosowanie jakiejś uderza-
jącej ilustracji. Zwykle mówca najpierw przygotowuje 
zarys kazania, a potem dobiera odpowiednie ilustra-
cje. Jednak w przypadku krótkiego rozważania możesz 
właściwie zacząć od jakiejś motywującej historii lub 
sugestywnej ilustracji – a następnie wokół niej budo-
wać całe przesłanie. Oczywiście, cała historia musi 
mieć jasny cel i prowadzić do duchowych konkluzji.

Wcześniej w niniejszej książce mówiłem o założeniu 
teczki z ilustracjami i historiami. Nawet, jeśli jedynym 
rodzajem twojej służby jest wygłaszanie krótkich roz-
ważań, powinieneś w każdym tygodniu myśleć o ilu-
stracjach i zapisywać je. Kiedy już zostaniesz wyzna-
czony do wygłoszenia rozważania, będziesz miał  
z czego wybierać. Wybierz coś takiego, co dobrze 
pasuje do biblijnego tematu i co przyciągnie uwagę 
słuchaczy. Następnie wykorzystaj porady z niniejszej 
książki dotyczące wygłaszania wartościowych kazań.

Budowanie rozważania wokół konkretne-
go fragmentu

Możesz również zacząć od wybrania odpowiedniego 
cytatu z Biblii. Jeśli tak, to niech on będzie krótki. 

Dziesięć czy piętnaście minut to nie jest odpowiedni 
czas na omówienie całego Psalmu albo rozdziału. 
Jeden czy dwa wersety w zupełności wystarczą. 

Ponadto, powinieneś wybrać fragment, który 
można od razu zastosować w praktyce. Może doty-
czyć jakiegoś pozytywnego aspektu życia chrześcijań-
skiego jak przebaczenie, radość, wdzięczność, współ-
czucie, skromność, zadowolenie, gościnność, hojność, 
niesprzeciwianie się złu, modlitwa czy świadczenie  
o Jezusie. Albo coś na temat powszechnego grzechu 
lub słabości – jak plotkowanie, niecierpliwość, znie-
chęcanie innych, zawiść, umiłowanie świata czy pycha.

Właściwie, Psalmy nie są najlepszym materiałem na 
dobre rozważanie. Ta księga jest bogata w przemyśle-
nia, refleksje i proroctwa mesjańskie. Pociesza tych, 
którzy są załamani lub zrozpaczeni. Wiele Psalmów 
zawiera doskonałe fragmenty na kazania pogrze-
bowe. Osobiście zawsze czytam sobie jakiś Psalm, 
zanim pójdę spać. Kiedy jednak wygłaszasz rozważa-
nie, twoim celem nie jest uspokojenie słuchaczy, żeby 
dobrze spali. Chcesz ich zbudzić!

Dlatego zamiast cytatu z Psalmów sugerował-
bym wybranie czegoś z Ewangelii albo z Listów. 
Szczególnie List Jakuba jest bogaty w praktyczne 
nauczanie. Najważniejsze jest wybranie takiego frag-
mentu, który umożliwi ci wygłoszenie ożywczego  
i ciekawego przesłania. Po jego wysłuchaniu, zgroma-
dzenie powinno być obudzone i oczekiwać kolejnych 
części nabożeństwa.

Pytania do dyskusji
1. Dlaczego jest tyle nudnych rozważań biblijnych?

2. Co może uczynić rozważanie czymś 
szczególnym?

3. Czy Psalmy są idealną księgą biblijną do wygła-
szania rozważań?

—ciąg dalszy nastąpi

Zaczepnięto z Plain Speaking
©   2007 David W. Bercot

Published by Scroll Publishing
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wielu szczerych chrześcijan modli się i czyta Biblię, 
ale mimo to żyją z poczuciem pustki i braku błogosła-
wieństwa. Są ku temu różne powody. Istnieją duchowe 
prawa, których musimy przestrzegać, jeśli chcemy cie-
szyć się spełnieniem w modlitwie i życiu duchowym. 

Zanim przyjrzymy się tym zasadom, musimy sobie 
zadać pytanie: „Dlaczego potrzebne jest nam spełnienie  
w modlitwie i życiu z Bogiem?”. Jedną z przyczyn jest 
odpowiedź na Boże pragnienie wobec Jego ludu. Bóg 
pragnie społeczności ze swoim stworzeniem. On stwo-
rzył nas nie tylko z ciałem, ale też z duszą i duchem. 
Obcujemy z Bogiem poprzez władze umysłu, ciała  
i ducha. Kiedy czytamy Biblię i modlimy się, wówczas 
obcujemy z Bogiem. On mówi do nas, a my do Niego. 
Zaniedbywanie modlitwy i czytania Słowa wpływa na 
naszą więź z Nim.

Musimy mieć żywą modlitwę i duchową więź  
z naszym Panem, ponieważ jest to życiodajny kanał łaski 
i mocy. Poprzez ten kanał pozostajemy w stałej łączności  
z naszym krzewem winnym, którym jest Jezus (J 15,4–
5). Czytanie Biblii i modlitwa nie są tylko pewną opcją 
dla chrześcijan − od tego zależy nasze duchowe przetrwa-
nie. Ci, którzy powracają do starego życia i stają się letni 
duchowo, często przyznają się, że ich upadek rozpoczął 
się od zaniedbywania modlitwy i Słowa. 

Bez tego nasza codzienna komunikacja i społeczność 
z Bogiem obumiera. Duch Święty jest żywym płomie-
niem zamieszkującym nasze serca; daje łaskę i moc tym, 
którzy mają z Nim codzienną, wzbogacającą społeczność. 

Jakie są zasady, których musimy się trzymać, aby pro-
wadzić takie właśnie spełnione życie modlitewne? Po 
pierwsze, musimy przeznaczyć regularny czas na czytanie 
Biblii. Sporadyczne i przypadkowe podejście do lektury 
Biblii powoduje w nas pustkę i wyjałowienie. Spełnione, 
satysfakcjonujące życie duchowe wymaga dyscypliny. 
Musimy dopilnować, aby to miało miejsce codziennie, 
nawet jeśli czujemy, że nie mamy czasu albo siły na to. 

Zauważamy w Biblii, że prorocy i apostołowie odda-
wali się modlitwie o regularnych porach. Modlili się  

Spełnienie w modlitwie  

i życiu z Bogiem

o trzeciej, szóstej i dziewiątej godzinie dnia, co było odpo-
wiednikiem kolejno naszej godziny dziewiątej rano, połu-
dnia i trzeciej po południu. W Dziejach Apostolskich 
3,1 czytamy, że Piotr i Jan modlili się o szóstej godzi-
nie dnia. Ich przykłady niekoniecznie oznaczają, że my 
mamy robić tak samo według tego rozkładu dnia. Ale na 
pewno mamy tu wskazówkę, że nasze modlitwy i czyta-
nie Biblii powinny być czymś regularnym i metodycz-
nym − stałą, codzienną czynnością. 

Kiedy czytamy Biblię i modlimy się? Dobrym zwycza-
jem jest czytanie i modlitwa rano, kiedy nasz umysł jest 
świeży. Gdy modlimy się rano, wzmacniamy się rów-
nież przed próbami i pokusami w ciągu dnia. Czytamy 
Pismo Święte i modlimy się, aby każdego dnia mieć czyste 
konto u Boga. Kiedy kogoś zapytano raz, w jakim miej-
scu jest przed Bogiem, odpowiedział: „Rozliczam się ze 
sobą przed Bogiem każdego dnia”. Podobnie my, kiedy 
modlimy się, powinniśmy wyznawać popełnione grze-
chy. Czytając Biblię, pozwalamy, aby Słowo nas badało. 
Zobowiązujemy się słuchać tego, co czytamy. W ten 
sposób czytanie Biblii i modlitwa pomaga nam rozli-
czać się przed Panem każdego dnia. 

Inną zasadą, która stymuluje satysfakcjonujące czy-
tanie Biblii i modlitwę, jest znalezienie czasu i spokoj-
nego miejsca na przebywanie sam na sam z Bogiem.  
W Ewangelii Mateusza 6,6 Jezus pouczył swoich uczniów: 
„Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij 
drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, 
a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie”. 
Jezus podkreślił tutaj nie tyle sekretność naszej modlitwy, 
co raczej odosobnienie na czas społeczności z Bogiem. 
Szatan chce nam uniemożliwić modlitwę i lekturę Słowa 
Bożego. Robi to odciągając naszą uwagę poprzez różne 
rzeczy. A to zadzwoni telefon, a to dzieci domagają się 
naszej uwagi i już napięty harmonogram zajęć ograbia 
nas z naszego czasu z Panem. Jezus często oddzielał się 
od swoich uczniów i szukał ustronnego miejsca na modli-
twę. Musimy powyłączać telefony komórkowe, zamknąć 
umysł na naglące sprawy dnia i skoncentrować się na 

—Herbert Torkelson
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naszej rozmowie z Bogiem. Może trzeba będzie wstawać 
trochę wcześniej, zanim dzieci się obudzą i będą potrze-
bowały naszej uwagi, i zanim trzeba będzie zabrać się do 
wykonania obowiązków. 

W Ewangelii Mateusza 6,6 Jezus mówi uczniom, że jeśli 
będą modlili się w ukryciu, On ich jawnie wynagrodzi. 
Cichy czas z Bogiem sam na sam każdego dnia przynosi 
duchowe błogosławieństwo, spełnienie i wzbogacenie. 
Do udanego życia duchowego potrzebujemy spędzania 
odpowiedniego czasu na modlitwie i czytaniu Słowa. 
Obserwuje się, że na ogół ludzie poświęcają pięć do dzie-
sięciu minut dziennie na modlitwę podczas swojej godziny 
z Bogiem. Choć nie jest to prawda w każdym przypadku, 
pewnie dotyczy jednak zbyt wielu z nas. Porównajmy to  
z Jezusem, który potrafił spędzić noc na modlitwie. 

Ile czasu powinna zając nam modlitwa i czytanie Biblii 
podczas codziennej społeczności z Bogiem? W 1 Liście do 
Tymoteusza 4,13–15 apostoł Paweł radzi Tymoteuszowi, 
aby pilnował „czytania, zachęcania i nauki” i o tym roz-
myślał. Rozmyślanie oznacza skupienie swoich myśli na 
jakimś temacie, refleksję i zastanowienie − czyli rozważa-
nie. Pośpieszne czytanie kilku wersetów i krótka modlitwa 
to nie jest rozważanie ani zastanawianie się, jak powin-
niśmy to robić, jeśli chcemy być duchowo napełnieni.  

W Psalmie 39,3 Dawid wyznał: „Gdy rozmyślałem, zapło-
nął ogień”. Obcowanie z Bogiem wymaga od nas refleksji 
i modlitwy, aby Duch Święty mógł w nas działać, nawet 
jeśli czytamy tylko kilka wersetów. 

Satysfakcjonująca modlitwa i udane życie duchowe 
przyniosą błogosławieństwo nie tylko nam, ale rów-
nież innym dookoła nas. W 1 Liście do Tymoteusza 
4,15 apostoł Paweł tak poucza swojego młodego ucznia:  
„O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby twoje postępy 
były widoczne dla wszystkich”. Kiedy czytamy Słowo 
Boże i modlimy się, wówczas wzrastamy duchowo. 
Możemy wtedy być dla innych zbudowaniem poprzez 
rozeznanie duchowe, radę i prowadzenie Boże. Mądrzy 
duchowo ludzie wśród nas to ci, którzy oddają się modli-
twie i pilnej lekturze Pisma Świętego. 

Obyśmy okazali się wierni w tych duchowych czynno-
ściach, dzięki czemu nie tylko sami na tym skorzystamy, 
ale również obdarzymy błogosławieństwem innych.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, grudzień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

 Józef był zraniony. „Dlaczego brat Jan zawsze pozwala 
sobie na krytyczne uwagi pod adresem moim i mojej 
rodziny? Przecież sam nie jest pozbawiony słabości. One 
są nawet większe od moich! Poza tym, jest tak konser-
watywny, że nie mam zaufania do jego rad”. Kiedy te 
myśli kłębiły się w umyśle Józefa, jego sumienie robiło 
się niespokojne. „Dziesięć lat temu byliśmy tak bliskimi 
przyjaciółmi! Co się stało?”. Jego przemyślenia robiły się 
coraz poważniejsze. „Czy jest jeszcze jakikolwiek sposób 
na odzyskanie tego, co straciliśmy?”.

Pojednanie pochodzi od samego Boga. Słownik podaje 
między innymi taką jego definicję: „Akt pogodzenia się 
poróżnionych stron; odnowienie przyjaźni po kłótni lub 
okresie wrogości”.

Braterskie pojednanie
Bóg nam pokazał swój doskonały przykład, jedna-

jąc grzesznego człowieka ze sobą. Na początku Adam 
i Ewa przeżywali rozkwit w intymnej relacji z Bogiem. 
Nie było między nimi a Stwórcą żadnej bariery. Gdy 
wpadli w pułapkę pokuszenia, efektem była duchowa 
śmierć. Zamiast cieszyć się harmonią z Bogiem, stali się 
grzeszni i winni. Ludzkość oddaliła się od Boga, pozba-
wiona już na zawsze poprzedniej doskonałej relacji, jaką 
prarodzice mieli z Nim w Ogrodzie Eden. Jej załama-
nie się nie było decyzją Boga, lecz Adama, który zwrócił 
się przeciwko swemu Stwórcy. Suwerenny Sędzia miał 
pełne prawo wymierzyć karę potępienia swym buntow-
niczym i nieposłusznym dzieciom.

—David Schrock
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I tu pojawiły się inne zdumiewające atrybuty Boga. 
Jego miłość i miłosierdzie uruchomiły bardzo kosztowny 
plan pojednania. Ze względu na swą miłość agape posłał 
Syna, który oddał życie, żeby nas pojednać z Bogiem 
Ojcem! On jest Odkupicielem, okupem, ofiarą przebła-
galną i Zbawicielem upadłego człowieka. Ujawniło się  
w ten sposób szereg cech pojednania:

1. Pojednanie jest oparte na miłości i miłosierdziu,  
a nie na tym, że nasz wróg jest wart pojednania.

2. Pojednanie jest aktywne, a nie pasywne. Bóg działa 
na podstawie swej miłości i miłosierdzia.

3. Pojednanie rozprawia się z korzeniem nieprzy-
jaźni. Bóg rozprawił się bezpośrednio z proble-
mem człowieka, gdy Jezus umarł na krzyżu.

4. Pojednanie jest oferowane naszym nieprzyjacio-
łom, a nie wymuszane na nich. Boże warunki 
odnowienia są oferowane każdemu, ale odpowiedź 
grzesznika jest dobrowolna.

Przyjrzyjmy się biblijnemu równaniu na odnowienie 
relacji.

Motywacja miłości + postawa Chrystusowa x atmos-
fera przebaczenia = owoc w postaci pojednania.

Jak działa ten przepis na pojednanie?
Po pierwsze, naszą motywacją musi być miłość. 

Jaka jest właściwa motywacja do szukania pojednania? 
Manipulacja? Korzyść natury biznesowej? Nie. One nie 
mieszczą się w Bożej formule. A co z powierzchowną 
motywacją w postaci poczucia obowiązku pojednania, 
które niczego nie zmienia w moim sercu? Ona również 
nie mieści się w tej klasyfikacji.

Świadomi nauczania w kościele, moglibyśmy szukać 
pojednania po to, żeby ludzie lepiej o nas myśleli albo 
po prostu z poczucia obowiązku, podczas gdy nasze serca 
nurzałyby się w zranionych uczuciach. Moglibyśmy 
również dążyć do niego mechanicznie, co by niczego 
nie zmieniło. Nowy Testament obfituje w Boże nakazy 
pojednania. „Będziesz miłował bliźniego jak siebie 
samego”. „Umiłujcie jedni drugich czystym sercem 
gorąco”. „Chodźcie w miłości”. „Obleczcie się w miło-
sierdzie”. Miłość agape musi być dominującym elemen-
tem każdej motywacji! Ten rodzaj miłości pochodzi bez-
pośrednio od Boga i przewyższa wszelką miłość ludzką. 
Nie jest ani manipulacją, ani żadnym tajnym spiskiem, 
ani nie kryją się za nią żadne warunki, jakie druga strona 
konfliktu miałaby spełnić. Boża miłość jest wyłącznie dla 
naszego najwyższego dobra.

Paweł prosił Filemona, by przyjął swego zbiegłego nie-
wolnika jako „umiłowanego brata”. To jest esencja miło-
ści − przyjęcie kogoś, kto nas zranił, jako umiłowanego 

brata. Jak to możliwe, jeśli nie potrafimy nawet znieść 
jego widoku? Przecież na myśl o nim aż się cały kurczę! 
Po ludzku to niemożliwe. Zdarza się jedynie wtedy, gdy 
miłość Boża rozlewa się w moim sercu, cielesność jest 
krzyżowana, a ja sam zapieram się miłości własnej.

Teraz przyjrzyjmy się drugiemu parametrowi Bożego 
równania: postawie Chrystusowej. List do Filipian 2,5 
wzywa nas, żebyśmy byli myśli Chrystusowej. Chodzi  
o takie uczucia i postawy, jakie przejawiałby Jezus.  
W wersetach 3–8 pięknie jest opisana Jego pokora. 
Chrystus opuścił swoją pozycję w najwyższym niebie dla 
najniższej na ziemi, usługując wyrzutkom. Nic nie poka-
zuje Jego pokory lepiej niż śmierć w roli kryminalisty. 
Umarł, żeby grzeszny człowiek miał dostęp do świętego 
Boga.

Pokora jest sekretem trwałego pojednania. Kiedy się 
uniżam najbardziej, to nie mam już nic do ukrycia i nie 
mam czego bronić. Pragnę przebaczenia i dążę do pojed-
nania z moimi braćmi. Moja duma zostaje ukrzyżowana. 
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Moja rzekomo nadrzędna pozycja znika i staję się jak 
Jezus: łagodny, prawdziwy i ubogi w duchu.

W Liście do Filipian 2,7 widzimy postawę sługi przy-
jętą przez Chrystusa. Trzydziesty trzeci rozdział Księgi 
Rodzaju mówi o tym, jak Jakub dążył do pojednania ze 
swoim bratem bliźniakiem Ezawem, który nienawidził 
go przez wiele lat. Zauważmy tutaj postawę sługi, jaką 
przyjął Jakub. Najpierw wysłał przed sobą hojne dary. 
Potem pokłonił się Ezawowi siedem razy. 

Ta Chrystusowa postawa stopiła twarde i pełne gory-
czy serce Ezawa. My, podobnie jak on, łatwo się ura-
żamy. Rozgoryczamy się i pałamy niechęcią do tych, 
którzy nas źle potraktowali. Trwałe pojednanie jest moż-
liwe tylko wtedy, gdy ta przemożna cielesna postawa 
zostaje zastąpiona myślą Chrystusową.

W Ewangelii Mateusza 11,29 widzimy uniżenie Jezusa. 
W ujęciu biblijnym pokora wiąże się z łagodną postawą 
w reakcji na niesprawiedliwą krytykę. Chrystus jest tego 
doskonałym przykładem jako Baranek. Został zaprowa-
dzony na rzeź, mimo że był całkowicie niewinny i nie 
bronił się. Pokora jako owoc Ducha Świętego uzdalnia 
nas do nadstawienia drugiego policzka zamiast samo-
obrony lub przejścia do ataku. Gdy spotykają nas fał-
szywe oskarżenia, zostawiamy to w Bożych rękach, nie 
nalegając na wymierzenie sprawiedliwości. Możemy po 
prostu powiedzieć prawdę bez względu na to, czy na tym 
skorzystamy, czy nie, robiąc to bez podnoszenia tempe-
ratury sporu.

Teraz przejdźmy do trzeciego parametru równania: 
do atmosfery przebaczenia. Jezus mówi, żeby prze-
baczać siedemdziesiąt razy po siedem. Suma miłości  
i pokory zostaje pomnożona przez przebaczenie. Podczas 
typowego starcia dwóch stron konfliktu atmosfera 
jest napięta. Pojawia się podejrzliwość, a wyobraźnia 
wymyka się spod kontroli. Stopień wzajemnego zaufa-
nia się obniża. Być może mówimy mechanicznie „prze-
praszam” i „wybaczam ci” bez prawdziwego wypusz-
czenia naszego „dłużnika” z więzienia poczucia winy. 
Alergicznie reagujemy na wszystko, co mówi druga 
strona. Taka postawa powoduje jeszcze większą zatwar-
działość w sercu. Może nawet mówimy: „Przebaczyłem 
mu, ale on mi nie przebaczył. Nie mogę już zrobić nic 
więcej. Będę się trzymał od niego z daleka”.

List do Efezjan 4,32 ukazuje moc przebaczenia według 
Bożego przepisu. Odpuszczajcie, jak i wam Bóg odpu-
ścił w Chrystusie. Jak przebaczył nam Bóg? Całkowicie 
− nasze grzechy wybielały jak śnieg. Nasze przewinie-
nia są usunięte. Takie przebaczenie nie jest normalną 
ludzką reakcją przychodzącą automatycznie. To wybór 
dokonywany w sercu. To postanowienie odpuszczenia 

winowajcy możliwe dzięki łasce Bożej, jeśli o nią 
wołamy. Gdy jesteśmy uczniami Chrystusa, to naśla-
dujemy Go, odzwierciedlając Jego naturę. To jest ciągłe 
dokonywanie wyborów, kiedy wracają do nas wspo-
mnienia zranień. Przebaczenie jest uwolnieniem wino-
wajcy od wszelkich zobowiązań. Uraza wymaga wymie-
rzenia sprawiedliwości, ale odpuszczenie win wymazuje 
konto przestępcy. Jeśli deklarujemy przebaczenie, lecz 
nie kasujemy tym samym zobowiązań naszego dłużnika, 
to sami pogrążamy się w bagnie. Jedyną drogą do prze-
baczenia jest naśladowanie Tego, który nam przebacza.

Ostatnim elementem równania jest jego wynik. Gdy 
miłość i postawa Chrystusowa się sumują, a potem 
zostają pomnożone przez przebaczenie, pojawia się 
wynik w postaci pojednania. Ten owoc jest darem od 
Boga. Jakie są jego cechy? Jest trwały, a nie tymczasowy. 
Gdy spotykam winowajcę, cierpienie zadane przez niego 
może mi się przypomnieć, lecz balsam miłości, pokory 
i przebaczenia zostaje kolejny raz na mnie wylany. Nie 
ma wtedy miejsca na powrót rozgoryczenia. Nawet, jeśli 
doznałem niedawno zranienia od tej samej osoby, wynik 
równania pozostaje niezmienny.

Innym elementem wyniku jest akceptacja winowajcy 
tak, jak sami jesteśmy akceptowani w Umiłowanym. 
Nie oznacza to, że Bóg akceptuje nasze powtarzające 
się stale upadki. On nas przyjął do rodziny, ale nadal 
nad nami pracuje ku uświęceniu. Kiedy w życiu wino-
wajcy pojawia się jakaś stała potrzeba, mogę się za niego 
modlić bez złych uczuć w stosunku do niego.

Gdy chwasty osobistych uraz, zranionych uczuć, nie-
chęci i rozgoryczenia zostają usunięte, ogród może roz-
kwitać i pojawiają się owoce. Nie oznacza to, że natych-
miast zostaje przywrócone wzajemne zaufanie. Ten 
proces wymaga czasu i postępuje na gruncie biblijnego 
pojednania, które usunęło wcześniejsze urazy.

Czy Boży przepis działa i dziś? Czy Józef i Jan mogą 
się pojednać? Parametry równania są jasno ustalone. 
Poza tym, prawda Boża jest jego wiecznym filarem. 
Jeśli wynik „się nie zgadza”, to widocznie brakuje któ-
regoś z parametrów. Prawdopodobnie zastąpiła go nasza 
ludzka cielesność. Uczmy się i wprowadzajmy w życie 
Boży przepis codziennie. Niech owoc pokoju obfituje  
w naszych sercach.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, styczeń 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Ludzki umysł to coś cudownego. Stale pracuje, przetwa-
rzając bodźce wysyłane przez różne organy i systemy w ciele, 
a następnie syntezuje wszystkie informacje. Oprócz tego 
reaguje na wiele obrazów, dźwięków i zapachów dochodzą-
cych spoza ciała. Jest źródłem naszych uczuć i odpowiada-
jących im ruchów ciała. Proste i złożone myśli powtarzane 
wielokrotnie, które przyjmujemy jako swoje, rozwijają 
nawyki i wzorce, na których opiera się większość naszych 
codziennych działań.

Wiele z nich nie jest efektem świadomych i przemyśla-
nych decyzji dotyczących rozwiązywania konkretnych pro-
blemów czy podejmowania konkretnych decyzji. Są raczej 
pochodną wzorców myślowych głęboko zakorzenionych 
w naszej psychice. Te wzorce umożliwiają nam reagowa-
nie w przewidywalny sposób w danej sytuacji bez specjal-
nego zastanowienia. Umysł po prostu każe ciału zacho-
wać się według tego, jak został nauczony w wyniku wielu 
podobnych sytuacji mających miejsce wcześniej. Jesteśmy 
tacy, jak myślimy.

Nic dziwnego, że Słowo Boże każe chrześcijanom przy-
wiązywać wielką wagę do sposobu myślenia. „W końcu, 
bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co 
czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś 
chwała – o tym myślcie” (Flp 4,8). „(Gdyż oręż naszej 

walki nie jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia 
twierdz warownych); obalamy rozumowania i wszelką 
wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga,  
i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi” 
(2 Kor 10,4–5).

To, jak mąż myśli o swojej żonie oraz okoliczności, jakie 
ich obojga dotyczą, będzie decydować o jego uczuciach  
i zachowaniu w stosunku do niej. Tak samo jest z myśle-
niem żony o jej mężu. Obfitość ich wzajemnej miłości 
lub jej brak będzie w wielkim stopniu zależna od tego, jak 
myślą o sobie nawzajem.

Szatan, wróg naszych dusz i główny wróg pobożnego 
małżeństwa, doskonale zdaje sobie sprawę z wagi tych 
wzorców myślowych. Będzie robił wszystko, co w jego 
mocy, żeby na nie wpływać, nadawać im kierunek i osta-
tecznie przejąć nad nimi kontrolę.

W Liście do Rzymian 8,7 czytamy: „(...) Zamysł ciała 
jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu 
Bożemu, gdyż i nie może”. Pozwalanie naturalnemu, 
cielesnemu myśleniu, żeby rządziło życiem małżeńskim 
jest równoznaczne z zaproszeniem przeciwnika Boga  
i małżeństwa do naszego domu. Efektem będzie egocen-
tryzm i konflikt. List do Rzymian 8,13 podaje na to lekar-
stwo: „Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale 

—Richard Koehn

„Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko.” List do Filipian 4,5

Właściwe wzorce myślowe
Fragment książki Potrójny sznur

rodzicówdla
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jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć”. 
Musimy poddawać nasze samolubne wzorce myślowe 
Duchowi Świętemu, żeby to On sprawował nad nimi kon-
trolę. Wtedy nasze małżeństwa będą „żyć”.

Problemy małżeńskie nie zawsze są wydumane. W wielu 
przypadkach są bardzo prawdziwe i niosą ze sobą wielkie 
wyzwania. Jednak z drugiej strony trudności małżeńskie 
często są przejaskrawiane, błędnie rozumiane, źle inter-
pretowane i widziane w fałszywej perspektywie właśnie  
z powodu niewłaściwych wzorców myślowych.

Najczęściej spotykanym wnioskiem mężów i żon wyni-
kającym dla nich z problemów małżeńskich jest obwinia-
nie strony przeciwnej przez jedno z nich lub przez oboje. 
Jest to pochodna uczuć i myśli, zazwyczaj niewiele mająca 
wspólnego z prawdą.

Rzeczywistym powodem problemu jest przeważnie fakt, 
że strona pokrzywdzona nie ocenia sytuacji w sposób obiek-
tywny, uczciwy i zrównoważony – czyli nie ‘myśli trzeźwo’ 
(Rz 12,3). W ten sposób pozwala swoim myślom podążać 
za niewłaściwym schematem, którego skutkiem jest wzrost 
napięcia zamiast jego rozładowania.

Niezdyscyplinowany umysł ma tendencje do szuka-
nia przyjemności, samoobrony, usprawiedliwiania siebie  
i oskarżania innych. Ludzie w naturalny sposób dążą do tego, 
żeby w każdym konflikcie werdykt był dla nich korzystny.

Pewnego dnia żona poprosiła mnie, żebym zadzwonił 
do naszego syna (który był wtedy w pracy) i umówił się  
z nim na wspólne spotkanie. Kiedy usiedliśmy do obiadu 
po tym, jak zadzwoniłem, zapytała mnie o to, czy zapyta-
łem go o kilka szczegółów. Nie, nie zapytałem. Czy popro-
siłem, żeby zadzwonił, gdyby nie mógł przybyć na czas? 
Nie. Dotarło do mnie, że moja żona nie jest zadowo-
lona z tego, jak załatwiłem sprawę. „Cóż – pomyślałem 
sobie odruchowo. – Dlaczego sama nie zadzwoniła, skoro 
mogłaby to wszystko zrobić lepiej?”. Następnie przyszło 
mi do głowy, że chyba jest trochę na mnie zdenerwowana.  
A potem następna myśl: „Hm, właściwie to ja równie 
dobrze mógłbym się zdenerwować na nią”. 

Do tego toku myśli włączył się kolejny głos. „Chwileczkę. 
Przecież ona nie wygląda na zdenerwowaną. Chyba nie 
myśli, że coś zawaliłem. Chce tylko wiedzieć, co uzgod-
niłem”. Zdecydowałem, że nie dam się ponieść wcześniej-
szym myślom, tylko pójdę za tą późniejszą. Zjedliśmy 
obiad w zgodzie. Nie czułem się już oskarżany. Ale  
o mało brakowało, a sam stworzyłbym nieporozumienie 
prowadzące do konfliktu.

Jak często mąż lub żona dają się zwieść myślom, które są 
odruchem samoobrony albo wyrazem niechęci? Jak często 
oskarżamy w swoich sercach współmałżonka o coś, na co 
tak naprawdę nie mamy dowodu? Większość z tych myśli 
wydaje niechciane owoce, pomijając fakt, że nie mają opar-
cia w rzeczywistości. Przyjrzyjmy się kilku hipotetycz-
nym przykładom.

Bill właśnie wrócił do domu po dniu ciężkiej pracy. 
Jest bardzo głodny i liczy na solidny posiłek. Wchodzi 
do domu tylnymi drzwiami, rozgląda się i mina mu rzed-
nie. Stół nawet nie jest nakryty do kolacji. Żona krząta się  
w kuchni i widać, że dopiero zaczęła coś przygotowywać. 
Przez głowę Billa przebiega seria kolejnych myśli:

„To już ostatnio trzeci raz, kiedy Susie nie zdąża z kola-
cją. Pewnie się zdrzemnęła albo zbyt długo siedziała nad 
książką. Ona nie ma pojęcia, jaki jestem głodny. Tak 
naprawdę, to nie troszczy się o moje potrzeby. Zastanawiam 
się, czy mnie naprawdę kocha”.

W tym momencie Susie odwraca się do niego z pięk-
nym uśmiechem i mówi: 

– Cześć Bill. Właśnie zaczynałam gotować, kiedy Billy 
Junior przewrócił żardinierę1, więc musiałam posprzą-
tać bałagan. Potem dzwoniła twoja mama i koniecznie 
chciała mi opowiedzieć o hucznym weselu, na którym byli 
w niedzielę. Powtórzę ci to przy kolacji. Mam nadzieję, 
że jesteś głodny. Zrobiłam twój ulubiony placek z orze-
chami. Właśnie się chłodzi w spiżarni.

Słowa Susie powinny odpowiedzieć na większość pytań, 
jakie zadawał sobie przed chwilą Bill i zneutralizować jego 
mroczne podejrzenia. Powinny również być dla niego 
naganą za to, że poddał się złym myślom, które nie miały 
pokrycia w faktach, były niemiłe i mijały się z prawdą.

Przypuśćmy jednak, że Susie nic nie powiedziała, kiedy 
wrócił do domu, choć fakty pozostały te same. Dokąd 
podążyłyby myśli Billa w takiej sytuacji? Jak by się zacho-
wał wobec swojej żony zdumionej podejrzeniami? Jak 
Susie zareagowałaby na nie? Myśli Billa mogłyby stać się 
pożywką dla nieporozumienia, podejrzliwości, zranio-
nych uczuć i urazy.

Ojciec Marie jest skrupulatny i drobiazgowy. Jest rów-
nież dobrze sytuowany. Jej mąż Jim jest typem beztro-
skiego „luzaka”, podczas gdy Marie odziedziczyła tempe-
rament po ojcu. Jej życiowe dewizy to: „Błąd naprawiony 

1„Żardiniera, rzadziej żardyniera – «ozdobna stojąca półka lub rodzaj stoliczka z wgłębieniem 
na kwiaty doniczkowe» <fr. jardinière, od jardin – ogród’>”. Słownik wyrazów obcych PWN, 
wydanie elektroniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2004.
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w porę oszczędzi kłopotów” i „Jak już coś robię, to robię 
porządnie”. Kocha poczucie humoru Jima, jego wesołość 
i podziwia jego podejście do ludzi. Czasem jednak żałuje, 
że jej mąż nie jest odrobinę bardziej dokładny i punktu-
alny – jak jej tato.

Podczas śniadania w niedzielny poranek dzwoni telefon. 
Jim odbiera i Marie słyszy jego rozmowę:

– Naprawdę? Niemożliwe! Oczywiście, że przyjdę. Na 
razie, Dave!

– Marie, to był Dave – wyjaśnia pospiesznie Jim, 
dokładnie czyszcząc talerz z resztek ciasta z borówkami. –  
W nocy spaliła się stodoła starego Clarka. Część się ostała, 
ale tam jest jeden wielki bałagan. Bydło w panice poła-
mało płot. Musimy spędzić stado i naprawić ogrodzenie, 
a jeśli przyjdzie do pomocy wystarczająca liczba ludzi, to 
zaczniemy naprawiać stodołę. Dave chce, żebym przyje-
chał z przyczepą do...

– A co z naszą kosiarką, którą obiecałeś naprawić dzisiaj 
rano? – przerywa Marie. – Trawnik musi być skoszony dzi-
siaj. Dwa tygodnie temu powiedziałeś, że naprawisz drzwi 
od szafy. Jutro będziemy mieć gości na obiedzie, pamiętasz?

– Mam nadzieję, że wrócę do domu wieczorem wystar-
czająco wcześnie, żeby naprawić tę starą kosiarkę. Na razie, 
Marie! – odpowiada Jim, bierze kapelusz i pospiesznie 
wychodzi.

Po chwili na podwórku słychać silnik samochodu, a tym-
czasem Marie pogrąża się w przygnębieniu.

„To nie jest fair – myśli. –  Teraz nasi goście będą 
musieli oglądać nasz nędzny trawnik, a ja będę się wsty-
dzić tych nieszczęsnych drzwi od szafy, które same się 
otwierają. Szkoda, że Jim nie za bardzo dba o nasz dom. 
Tata nigdy by nie czekał tak długo z naprawą zepsutych 
rzeczy. To nie jest w porządku, że Jim może sobie wyjść 
do kolegów, a ja zostanę sama z tym całym bałaganem. 
On mnie w ogóle nie rozumie. Myślę, że chyba nawet 
nie próbuje. Zastanawiam się, czy nie zadzwonić po tatę, 
żeby mi naprawił tę kosiarkę. Nie, nie mogę tego zrobić. 
Umarłabym ze wstydu, gdyby wszedł do naszego garażu! 
To straszne. Gdyby Jim naprawdę mnie kochał, to by mi 
tego nie zrobił”.

Zauważmy, że wiele tych myśli jest zgodnych z prawdą – 
przynajmniej częściowo. Dobrze byłoby, gdyby Jim wcze-
śniej naprawił kosiarkę i drzwi od szafy. Byłoby świet-
nie, gdyby poświęcił chwilkę na omówienie swych planów  
z Marie i przynajmniej spróbował dać jej odczuć, że rozu-
mie jej rozczarowanie.

Mimo to, rozgoryczenie Marie wcale nie prowadzi do 
niczego dobrego. Czy jej myśli mają jakieś odniesienie do 
woli Bożej? Pozwoliła im podążyć drogą naturalnego ego-
centryzmu, co w efekcie mogłoby doprowadzić do ochło-
dzenia jej relacji z Jimem.

O ileż lepiej byłoby, gdyby Marie zatrzymała bieg swoich 
myśli i powiedziała sobie: „Chwileczkę. To prowadzi mnie 
donikąd. Jestem samolubna. Czymże jest nędzny trawnik 
czy drzwi od szafy wobec nieszczęścia, jakie przydarzyło 
się ich sąsiadowi? Cieszę się, że Jim był gotów do pomocy. 
Wiem, że miał dzisiaj w planie belowanie siana. Owszem, 
jest czasem trochę bezmyślny, ale przecież wciąż jest naj-
milszym mężczyzną, jakiego znam”.

Zawrócenie biegu złych myśli wymagałoby od Marie 
szczerego wysiłku. Mogłoby wymagać udania się do 
„pokoju”, żeby prosić Boga o pomoc. Ten wysiłek opłaciłby 
się jednak sowicie. Zdyscyplinowane, życzliwe myślenie 
przyniosłoby uspokojenie jej ciału, a dzień znów stałby się 
pogodniejszy. Mogłaby czekać na Jima z czułością i zaufa-
niem. A nade wszystko, gdyby dzięki Duchowi Świętemu 
poddała cielesne myślenie Panu Jezusowi, znalazłoby to 
upodobanie w Bożych oczach.

Wiemy, jak ważne jest ważenie słów przed ich wypowie-
dzeniem. Nasze myśli powinny być poddawane podob-
nej kontroli. Dobrze byłoby co jakiś czas sprawdzać swoje 
wzorce myślowe, zadając sobie pytanie: „Czy to, co myślę 
w danej sprawie, jest prawdą czy jedynie przypuszcze-
niem? Czy wiem, jak sprawa rzeczywiście wygląda, czy 
może tylko się domyślam?”.

Jeśli nasze myśli przechodzą pierwszy test rzetelności, 
to powinniśmy je poddać następnej próbie: „Czy to, co 
myślę, jest budujące? Czy jest dla mnie dobre? Czy jeśli 
nadal będę iść tą drogą, będę żywić lepsze uczucia w sto-
sunku do współmałżonka?”.

Oddany Bogu chrześcijanin ma to wielkie szczęście, że 
pragnie myśleć właściwie. Duch Święty przypomina mu, 
jeśli odchodzi od prawdy. W takiej sytuacji jego (chrze-
ścijanina) odpowiedzialność polega na poddaniu swego 
myślenia woli Bożej.

Mąż lub żona, u których błędny sposób myślenia jest 
głęboko zakorzeniony, mogą potrzebować wielkiej gorli-
wości i wysiłku, żeby go przezwyciężyć. Taka osoba musi 
uczynić z tego problemu temat codziennej modlitwy, pro-
sząc Ducha Świętego o przypomnienie, kiedy jej myśli 
zaczynają zbaczać z właściwego kursu. Powinna prosić 
Pana, żeby napełnił jej umysł dobrymi i korzystnymi 
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przemyśleniami i chcieć dyscyplinować umysł, jeśli poja-
wią się myśli niegodne.

Wtedy może mieć pełne zaufanie, że Bóg udzieli jej 
pomocy, ponieważ pracuje nad wypełnianiem Jego jasno 
wyrażonej woli. Skoro On nakazał nam myśleć sprawie-
dliwie i budująco, to chętnie nam pomoże w wysiłkach 
służących wypełnianiu tego nakazu.

Niemal każde małżeństwo przechodzi próby i rozcza-
rowania. Jeśli któreś ze współmałżonków pozwala sobie 
na to, żeby negatywne aspekty związku kontrolowały jego 
myślenie, to efektem będą domysły, krytykanctwo, nie-
porozumienia i zranione uczucia. To wszystko ograbia tę 
osobę z pozytywnych aspektów wspólnego życia, a jed-
nocześnie gdzieś w tle czai się jakaś potworna myśl, cze-
kając na właściwy moment, żeby zadać cios.

W czasie, gdy sprawy wyglądają źle i przychodzi znie-
chęcenie, zrozpaczony umysł cierpiącego męża lub żony 
zaczyna się zastanawiać, czy aby nie pomylili się w wybo-
rze współmałżonka. Ta myśl jest straszna, obrzydliwa,  
a mimo to niektórzy pozwalają jej zagnieździć się gdzieś 
w sercu. Przynosi ona pewną przewrotną ulgę, bo przecież 
jeśli cierpimy z powodu wyboru niewłaściwej osoby, to nie 
my jesteśmy winni zaistniałych problemów. To uwalnia 
od odpowiedzialności, a nawet pozwala zarzucić próby 
naprawienia małżeńskich relacji.

To ponure stwierdzenie prowadzi do jednego z dwóch 
wniosków. Jeśli taka osoba uważa, że jej małżeństwo nie 
jest w stanie się utrzymać, to albo postanawia je sabo-
tować, albo nawet rozwiązać czując, że najlepiej byłoby 
wydostać się z pułapki, w jakiej rzekomo się znalazła.  
W poczuciu beznadziei może również wylewać swą fru-
strację na współmałżonka, powodując w ten sposób jesz-
cze głębsze załamanie wzajemnych relacji.

W małżeństwach chrześcijańskich urażona osoba 
może przejściowo rozważać rozwiązanie małżeństwa, 
lecz wkrótce dochodzi do wniosku, że taka opcja jest nie 
do przyjęcia. Jej przekonania religijne na to nie pozwa-
lają, a poza tym przy braku społecznego przyzwolenia  
w tych kręgach cena społecznego piętna byłaby zbyt wielka.  
W związku z tym, działając w duchu męczeństwa, oddaje 
się egzystencji pozbawionej miłości i nadziei. Uważając, 
że małżeńska relacja jest bezpowrotnie stracona, zaczyna 
budować wokół siebie mur, żeby jakoś zmniejszyć skalę 
własnego cierpienia. Wszelkie próby przełamania tej 
bariery przez współmałżonka spotykają się z odmową. 
Taka osoba może uprzejmie odnosić się do życiowego 

towarzysza, ale nie ma już między nimi jedności ducha 
i myśli.

Nie da się opisać, jak smutnym zjawiskiem są takie 
małżeństwa. Są tragiczne, bo wcale nie muszą takie być. 
Stanowią efekt niewłaściwych wniosków wynikających  
z niewłaściwego myślenia.

Stwierdzenie „poślubiłem lub poślubiłam niewłaściwą 
osobę” nie powinno nigdy znaleźć miejsca w umyśle chrze-
ścijańskiego męża lub żony. Ono jest nieprawdziwe. Nie 
może być prawdziwe, ponieważ prowadzi jedynie do bez-
nadziei i rozpaczy, a Bóg nie prowadzi człowieka w takie 
rejony. Nawet, jeśli mężczyzna i kobieta nie szukali wystar-
czająco gorliwie Bożego prowadzenia przed zawarciem 
związku małżeńskiego, to przysięgając, wiążą się na całe 
życie. Bóg sankcjonuje ich ślubowanie i obiecuje pomóc im 
we wzajemnym dopasowaniu się. Ten proces może wyma-
gać czasu i wysiłku, lecz Bóg nie zostawi ich samym sobie. 
Na Jego sali sądowej zostali zaprzysiężeni jako mąż i żona, 
a „co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza” (Mt 19,6).

Jeśli mąż i żona są atakowani myślą, że ich partner nie 
jest właściwą osobą, to należy taki pomysł natychmiast 
odrzucić jako nieprawdziwy i poświęcić się poprawie rela-
cji małżeńskich wierząc, iż Bóg pomoże współmałżon-
kowi być lepszym towarzyszem życia.

Gdy mężowie i żony postanawiają myśleć o zaletach dru-
giej strony i przypominać sobie, jak wiele zyskują na mał-
żeńskiej relacji, wówczas sytuacja się poprawia. Zaczynają 
doceniać się nawzajem, a więź szacunku i zaufania jest 
coraz silniejsza. To uzdalnia ich do patrzenia na słabości 
ich relacji szczerze, bez pomniejszania czy wyolbrzymia-
nia problemów. Oboje są stali w postanowieniu, że nie 
będą się nawzajem obwiniać, ale szukać wspólnych roz-
wiązań w każdym kryzysie.

Kiedy ten życiowy kurs zostaje ustanowiony przez męża 
i jego towarzyszkę, wówczas wkrótce należy się spodzie-
wać, że będą się rozumieć bez słów, a wzajemne odgady-
wanie myśli będzie im sprawiało przyjemność. Bóg łączy 
te myśli ze swoimi, scalając oboje do tego stopnia, że  
z czasem trudno ich oddzielić, a wiążący ich sznur staje 
się trwały na całe życie.

Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Pobór
—Janis Good

Podczas pierwszej wojny światowej poborowi odmawia-
jący służby wojskowej ze względu na sumienie stanęli w obli-
czu jednego z najmroczniejszych okresów w historii menoni-
tów. Ich prośby o zwolnienie z powodu przekonań religijnych 
były odrzucane, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych chciał  
„z każdego zrobić żołnierza”. Siłą wcielani do wojska i umiesz-
czani w obozach ćwiczeniowych, doświadczali nacisków  
i gróźb w związku z ich postawą niesprzeciwiania się złu.

Obóz ćwiczeniowy armii Stanów Zjednoczonych Camp Lee, 
Petersburg, stan Virginia, rok 1918.

Aldine Brenneman odczuł ucisk w żołądku, gdy na 
salę wszedł nowy oficer. Kim był i czego chciał? Jaką 
rangę oznaczały jego pagony? 

Oficer z uśmiechem podszedł do mężczyzn zgroma-
dzonych w baraku.

– Dzień dobry, jestem dowódcą brygady. 
Podpułkownik Coffee.

Aldine zajął miejsce na krześle w grupie odmawiają-
cych służby. Czy oficer będzie mówił o petycji podpisa-
nej ostatnio przez czterdziestu z nich? Jej treść brzmiała:

My, niżej podpisani, z szacunkiem odmawiamy 
wszystkiego z wyjątkiem gotowania, utrzymywa-
nia naszego baraku i jego otoczenia w czystości, 
a także dbania o czystość osobistą i przeprowa-
dzanie ćwiczeń gimnastycznych do chwili, gdy 

prezydent określi obowiązki służby zastępczej. 
Podpisano____________________

Podpułkownik Coffee przemówił miły tonem:
– Wiem, że macie silne przekonania religijne, a my 

chcemy to szanować. Zdajecie sobie jednak sprawę, 
że zawsze jest coś do roboty. A wasz Kościół oczekuje, 
żebyście coś robili.

Aldine zrobił wielkie oczy. Nie jego Kościół! Ale  
o co właściwie chodzi temu podpułkownikowi? (Fakt, 
iż niektóre Kościoły anabaptystów zachęcały swoich 
członków do odbywania służby zastępczej, dezo-
rientował zwierzchnictwo armii co do ich poglądów  
i utrudniał konserwatywnym anabaptystom nego-
cjacje z rządem w sprawie zwolnienia z jakiejkolwiek 
pracy dla wojska).

– Panie pułkowniku?
– Tak?
– Mam tu oświadczenie pana Newtona Bakera, 

sekretarza wojny USA, określające w dziesięciu punk-
tach, czego nie wolno narzucać osobom odmawiają-
cym służby ze względu na sumienie.

– Niech spojrzę − pułkownik Coffee wziął kartkę  
i przeczytał to, co wcześniej postanowiono na szczeblu 
rządowym w sprawie tych osób: że nie mogą być zmu-
szane do ćwiczeń, noszenia munduru, czynnej służby 
wojskowej i tak dalej.

„A gdy przyszli na miejsce zwane Miejscem Czaszki, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, 
jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie.” Ewangelia Łukasza 23,33

Część druga

część
historyczna
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– Cóż − powiedział i dodał uprzejmie: – Nie mogę 
was zmusić do niczego. Nie musicie nosić mun-
duru, ale mamy wszelkie ubrania, jakich potrzebuje-
cie. Potrzebujecie ćwiczeń, więc możecie brać udział 
w codziennym marszu, a jeśli będzie wam potrzebna 
ciepła odzież, dajcie mi znać.

Aldine odetchnął z ulgą. Tymczasem pułkownik 
Coffee ciągnął dalej:

– Nie będą was obowiązywać te same reguły, jak 
w przypadku pozostałych i będziecie mogli prosić  
o pozwolenie na wychodzenie poza teren obozu.

– Dziękujemy!
Pułkownik przeszedł między barakami dla odma-

wiających służby. Jeśli zadzierzyści młodzi porucz-
nicy traktowali ich niemiło, zrobił z tym porządek. 
Udzielił odmawiającym służby wielu przywilejów, 
jakich pozostali żołnierze nie mieli.

Śpiew niósł się między barakami, gdy młodzi męż-
czyźni gotowali w kuchni, ścielili łóżka i zamiatali 
podwórko. Pod dowództwem pułkownika Coffee 
powodziło im się dobrze.

O 3 rano dzwonił budzik. Aldine wstawał z łóżka, 
żeby rozpalić pod kuchnią. Garnki były już w ruchu, 
jedzenie skwierczało na patelniach, a kawa się parzyła, 
gdy sześcioosobowa ekipa kucharzy zaczynała przy-
gotowywać żywność. W godzinie śniadania do mesy 
wlewała się struga głodnych mężczyzn zwabionych 
miłymi zapachami z kuchni.

Z nadejściem wiosny życie w obozie uległo 
zmianie. Nowi kapitanowie przejęli dowodzenie,  
a w kwietniu nadeszły nowe rozkazy.

– Panowie, przygotujcie się na ważne spotkanie  
w sali mesy.

Idąc na spotkanie, Aldine czuł przypływ nadziei. 
Może władze wreszcie podjęły decyzję zezwalającą na 
pracę na farmie jako alternatywę dla służby zastępczej.

Pułkownik Coffee i inni oficerowie położyli list  
z kwatery głównej przed każdym z nich. Było w nim 
napisane:

ROZKAZ ROZMIESZCZENIA OSÓB 
ODMAWIAJĄCYCH SŁUŻBY  
Z POWODÓW RELIGIJNYCH  
W JEDNOSTKACH PERSONELU 
CYWILNEGO OGŁOSZONY PRZEZ 
PREZYDENTA WILSONA: ODESŁAĆ DO 
PRACY NA ZAPLECZU.

– Ten dokument wyjaśnia decyzje prezydenta doty-
czące zakresu waszej pracy − wyjaśnił oficer. – Lista 

zawiera służbę medyczną, służbę w pralni, w kuchni, 
transporcie lub przy naprawach i wiele innych opcji jak 
budowanie torów kolejowych, dróg i inne.

Serce Aldine’a zamarło. To, na co wcześniej prezy-
dent wyraził zgodę, albo uległo zmianie, albo w ogóle 
nie zostało wyszczególnione na liście. Możliwość pracy 
zastępczej na farmie nie istnieje. Plan prezydenta dla 
osób odmawiających służby wojskowej na froncie naj-
wyraźniej polegał na skierowaniu ich do służby na 
zapleczu. 

– Są jakieś pytania?
– Czy musimy nosić mundury?
– Tak.
– A co z musztrą? Czy musimy salutować? Czy...?
W odpowiedzi usłyszeli zapewnienie, że nie muszą 

nosić broni. Mają 24 godziny na dokonanie wyboru 
spośród rodzajów służby znajdujących się na liście. 
Nazajutrz odbyło się kolejne spotkanie.

– Powiedzcie panowie, jaki rodzaj służby wybieracie.
– Żaden, panie pułkowniku.
– Nie pytałem, czy wybieracie jakikolwiek czy żaden, 

tylko który z podanych wybraliście?
Aldine musiał odmówić. Nie chciał nosić wojskowego 

munduru. To samo powiedzieli inni. Odmowa spowo-
dowała, że zaczęto wywierać na nich większe naciski. 
Oficerowie próbowali ich zmusić do kopania rowów  
i noszenia munduru. Gdy odmówili, zostali aresztowani.

Po powrocie do baraku Aldine podziękował Bogu za 
to, że oszczędził mu bicia i tortur, jakie stały się udzia-
łem innych. Niektórzy wracali zakrwawieni, podrapani, 
a czasami nawet byli przynoszeni nieprzytomni.

– Możesz nam pomóc? − zapytał Aldine’a oficer, gdy 
jakiś pobity człowiek został wniesiony do baraku. Czy 
ten biedak w ogóle jeszcze żył? Czy może to jest kolejny 
męczennik za wiarę, jakich w całym kraju było już 
wielu w obozach wojskowych? Aldine z powagą wziął 
drugi koniec noszy, żeby wynieść rannego do baraku 
medycznego.

Presja rosła, a jednocześnie oficerowie starali się prze-
konać odmawiających służby, żeby ją jednak podjęli. 
Kiedy oni wreszcie zrozumieją, że ci mężczyźni mają 
szczere postanowienie w sumieniu, że nie przyłożą ręki 
do niczego, co wiąże się ze służbą wojskową? Aldine 
zdawał sobie sprawę, że i on każdego dnia może zostać 
pobity.

Groźby i naciski wisiały niczym wielka gradowa 
chmura, gotowa spuścić burzę z całą jej furią. Aldine 
modlił się gorliwie, skrobiąc naczynia z resztek jedze-
nia. „Panie, potrzebujemy prowadzenia i odwagi, żeby 
wytrwać przy biblijnych zasadach”.
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Obowiązki w kuchni często nie pozwalały mu uczest-
niczyć w wieczornych nabożeństwach. Aldine wycierał 
stoły i blaty. Umyte garnki lśniły na półkach. Powiesił 
chochle na wieszaku i sprawdził przygotowania na 
jutrzejsze śniadanie. Dopiero potem poszedł przyłączyć 
się do braci. Wziął śpiewnik i zaśpiewał razem z nimi:

Ufamy Temu, który wie najlepiej

Choć kręta wydaje się być nasza droga,

Pokornie klękniemy na Jego życzenie

I kiedyś z pewnością poznamy wolę Boga.1

Pieśni jedna po drugiej wypełniały pomieszczenie. 
Twarze jaśniały, gdy wiara i odwaga odnawiały się  
w zniechęconych duszach. W sercach tych mężczyzn 
rodziła się wzajemna więź pośród ucisków i trudów. Ten 
święty czas spowodował, że duch Aldine’a poszybował  
w górę niczym orzeł na pochmurnym niebie.

Jednak presja wywierana codziennie w końcu osła-
biła przekonania niektórych. Wychodząc wieczorem  
z kuchni, Aldine patrzył, jak kilku braci szło razem  
z żołnierzami na darmowy film do kina umieszczonego 
w pobliskich barakach.

Pewien oficer powiedział mu:
– To nie jest miejsce dla chłopców wierzących tak 

jak wy.
– Zgadza się − odparł Aldine. – To rzeczywiście nie 

jest nasza ojczyzna.
W obozie jakby wybuchła epidemia zła. Surowe 

groźby przeplatały się z bezbożnością, niszcząc morale 
żołnierzy Chrystusa. Czasami oficerowie zmuszali 
braci do mieszkania z żołnierzami palącymi papie-
rosy, mówiącymi plugawym językiem i chlubiącymi 
się obrzydliwością popełnianą podczas wyjść na prze-
pustki. Światowe filmy stały się dla niektórych ucieczką 
od okrutnej rzeczywistości i samotności.

Pewnego dnia do kuchni, gdzie pracował Aldine, 
dotarła końcówka czyjejś nierozważnej wypowiedzi: 
„Na razie jestem przeciwko stosowaniu przemocy, ale 
poczekaj no...”.

Aldine poczerwieniał ze wstydu. Co by było, gdyby 
to usłyszał któryś z oficerów? Czy autor tych słów rze-
czywiście wyznaje zasadę niesprzeciwiania się złu, skoro 
postępuje w taki sposób? Będzie musiał porozmawiać 
z tym młodzieńcem przy najbliższej okazji. Modlił się 

1 Harriet E. Jones, “Sometime We’ll Surely Know,” Brethren Hymnal

za słabszych braci i w sprawie napiętej atmosfery w ich 
obozie.

Kilka tygodni później gruchnęła wieść, że do obozu 
ma przyjechać komisja dochodzeniowa. To zna-
czyło, że urzędnicy wysokiego szczebla w rządzie 
Stanów Zjednoczonych chcą odbyć osobistą rozmowę  
z każdym poborowym odmawiającym służby ze 
względu na sumienie i dokonać oceny jego przekonań.

Kończąc sprzątanie kuchni, zauważył w obozie pewną 
nerwowość towarzyszącą przyjazdowi komisji. Jakiś 
nauczyciel w ich grupie ćwiczył z pozostałymi prawi-
dłowe odpowiedzi na ewentualne pytania, jakie mogły 
być zadane. „Jeśli zapytają o to, to odpowiadajcie tak,  
a jeśli o tamto, to odpowiadajcie tak...”.

Aldine skrobał naczynia, przekonany, że Duch Święty 
podda mu właściwe odpowiedzi. Nazajutrz przyszła 
jego kolej stawić się przed komisją. Usiadł i z szacun-
kiem czekał na pytania.

– Nazwisko?
– Aldine Brenneman.
– Do jakiego Kościoła należysz?
Po zadaniu kilku kolejnych przewodniczący spojrzał 

Aldine’owi prosto w oczy i zapytał:
– Jaki jest powód, dla którego sprzeciwiasz się nosze-

niu munduru?
– Jeśli założę mundur i wyjdę w nim na ulicę, to 

każdy pomyśli sobie: „O, to jeden z naszych dzielnych 
żołnierzy, którzy walczą z wrogiem”. A ja nie walczę  
z wrogami.

Po przesłuchaniu Aldine wrócił do kuchni  z modli-
twą o prowadzenie Boże w życiu wszystkich braci. Jak 
komisja oceni ich przekonania?

Aldine obrał ziemniaki i postawił garnek na kuchni. 
Może zostanie zwolniony, żeby pracować na farmie? 
Nie mógł się tego doczekać.

—ciąg dalszy nastąpi

Zaczerpnięto z Companions, wrzesień 2018
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Polikarp

„Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; 
jeśli pragnie, napój go” —Rzymian 12,20

—Howard BeanPrzeczytaj Obj 2,1–11

Według niektórych to właśnie o Polikarpie czytamy w Biblii. Był biskupem (lub wysłannikiem) Smyrny, do którego Jezus 
powiedział: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota” (Obj 2,21).

Polikarp był ważnym przywódcą wczesnego Kościoła. Podkreślanie postawy niesprzeciwiania się złu jest widoczne  
w jego listach i w jego życiu aż do śmierci. „Módlcie się za cesarzy, urzędników, przywódców i za tych, którzy was prześladują 
oraz nienawidzą” – pisał do Filipian. Osobiście wielokrotnie łagodził spory, wprowadzając w czyn swoje nauczanie, wpojone mu 
przez Jana, apostoła miłości, którego znał osobiście.

Zanim zginął męczeńską śmiercią, Polikarp musiał ukrywać się przed swymi prześladowcami. Gdy wreszcie władze ustaliły 
miejsce jego pobytu, serdecznie powitał żołnierzy, którzy przyszli go aresztować. 

– Musicie być głodni – powiedział. A potem w duchu niesprzeciwiania się złu poprosił znajomego: – Przynieś panom coś do 
zjedzenia i picia.

Następnie modlił się przez godzinę.
Po tym, jak odmówił złożenia ofiary kadzidlanej cesarzowi jako bóstwu, Polikarp zaświadczył:
– Osiemdziesiąt i sześć lat służę Chrystusowi i nigdy nie uczynił mi nic złego. Jakże mógłbym lżyć mojego Króla, który mnie 

zbawił?
Został skazany na śmierć przez spalenie na stosie. Po modlitwie dziękczynnej, w której wyraził wdzięczność Bogu za to, że 

został „uznany godnym śmierci”, Polikarp oddał życie i wszedł do wiecznego pokoju.

Zaczerpnięto z Daily Truth for Godly Youth
©2006 Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Do anioła kościoła w Efezie napisz: To 

mówi ten, który trzyma siedem gwiazd 

w swojej prawej ręce, który się przecha-

dza wśród siedmiu złotych świeczni-

ków:  Znam twoje uczynki, twoją pracę 

i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz 

znieść złych i że poddałeś próbie tych, 

którzy nazywają się apostołami, a nimi 

nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. 

Wytrwałeś też i masz cierpliwość, i pra-

cowałeś dla mego imienia, a nie ustałeś. 

Ale mam nieco przeciw tobie – że porzu-

ciłeś twoją pierwszą miłość. Pamiętaj 

więc, skąd spadłeś, i pokutuj, i spełniaj 

pierwsze uczynki. A jeśli nie, przyjdę 

do ciebie szybko i ruszę twój świecznik 

z jego miejsca, jeśli nie będziesz poku-

tował. Ale masz tę zaletę, że nienawi-

dzisz uczynków nikolaitów, których 

i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niech 

słucha, co Duch mówi do kościołów: 

Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa 

życia, które jest pośrodku raju Boga.  

A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: 

To mówi pierwszy i ostatni, który był 

umarły, a ożył: Znam twoje uczynki, 

ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty –  

i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są 

Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą 

szatana. Nic się nie bój tego, co masz 

cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych  

z was do więzienia, abyście byli doświad-

czeni, i będziecie znosić ucisk przez dzie-

sięć dni. Bądź wierny aż do śmierci,  

a dam ci koronę życia. Kto ma uszy, 

niech słucha, co Duch mówi do kościo-

łów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody 

od drugiej śmierci.

(Objawienie Jana 2,1–11)
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Jaka jest wasza reakcja na chwytliwe reklamy róż-
nych loterii? „Zagraj w Totka!”, „Lotto!”, Multi–Lotto!”, 
„Zdrapki!” – czy zdarza wam się marzyć jak wielu innym 
o tym, co moglibyście mieć za milion złotych? Albo czy 
zasmuca was ten cały loteryjny system, gdy pomyślicie  
o tysiącach ludzi, którzy „zdrapują” całe życie, na próżno 
licząc, że uda im się odwrócić swój los? Jaki jest Boży 
pogląd na hazard?

Co to właściwie jest loteria i na czym polega? Wiele 
krajów organizuje coś takiego, żeby generować zyski na 
określone cele. Istnieje kilka elementów loterii: nagroda, 
opłata za los i przypadek. Same loterie mogą się różnić 
między sobą. Na przykład w ramach jednej trzeba kupić 
w kiosku los, żeby wziąć udział w losowaniu kombina-
cji sześciu cyfr ze zbioru od 1 do 40. Każdy gracz liczy 
na to, że wybierze kombinację przynoszącą nagrodę albo 
sam skreśli na wykupionym kuponie szczęśliwe cyfry. 
Jeśli przez jakiś czas nikomu nie uda się wygrać, nagroda 
się kumuluje i osiąga nieraz kwoty astronomiczne. Wiele 
osób kupuje całe pliki kuponów, co sprawia wzrost kwoty 
nagrody. Zwycięzcy często wypłaca się nagrodę rozłożoną 
na 10 lat, co pozwala rządowi dłużej zatrzymać pienią-
dze. Loterie „zasysają” ciężko zarobione pieniądze tysięcy 
ludzi. Część nagrody idzie na konto zwycięzcy, a druga 
część na konto rządu. Niektóre Kościoły wprost zabraniają 
brania udziału w loteriach, a wszyscy uważamy, że Bóg 
ma dla nas lepszy plan niż szukanie łatwych pieniędzy.

„Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię?” Ewangelia Łukasza 6,46

Dlaczego nie gramy na loterii

Nie gramy na loteriach, ponieważ Bożym planem dla 
nas jest pilna praca w celu zaspokojenia własnych potrzeb. 
„Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pra-
cuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby 
miał z czego udzielać potrzebującemu” (Ef 4,28 UBG). 
To stoi w jawnej sprzeczności z mentalnością szukania 
łatwych pieniędzy, na które nie musimy pracować. Jeśli 
jesteśmy pracowici, to zawsze będziemy mogli coś jesz-
cze dawać innym. Nawet uboga wdowa z Sarepty była 
w stanie podzielić się „ostatnim posiłkiem” z prorokiem 
Eliaszem. Musimy ufać Bogu, a nie losowi, że zaspokoi 
nasze potrzeby. „Ale pamiętaj PANA, swego Boga, gdyż 
to On daje ci siłę do zdobywania bogactwa” (5 M 8,18 
UBG). 

Nie gramy na loterii, ponieważ nie chcemy ogromnych 
pieniędzy pochodzących z łatwych źródeł. Biblia nie tylko 
naucza o pilności i ciężkiej pracy, żebyśmy mogli dawać 
potrzebującym, lecz również wyraźnie ostrzega, że wiel-
kie bogactwa niosą ze sobą dodatkowe pokusy, co utrud-
nia wejście do nieba. „Lepiej mieć mało z bojaźnią PANA 
niż wielki skarb z kłopotem” (Prz 15,16 UBG). Bogactwo 
potrafi nas zmieniać w subtelny sposób, przesuwając 
naszą ufność od Boga na to, co zewnętrzne i na świa-
towy styl życia. Trudno kontrolować bogactwo powoli 
gromadzone przez wiele lat życia; a cóż dopiero, gdy je 
nagle otrzymamy „z niczego”! „Łatwo zdobyte bogactwo 
zmniejsza się, a kto je gromadzi swą ręką, pomnaża je”  
(Prz 13,11 UBG).

—Darvin Gehman

część
praktyczna
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Nie gramy na loterii, ponieważ jest ona przejawem chci-
wości i jej przyczyną. Angażowanie się w reklamy i loterie 
pobudza ducha chciwości, a chciwość ściąga Boży gniew, 
dlatego musi zostać ukrzyżowana (Kol 3,5–6).

Nie gramy na loterii, bo nie chcemy mieć udziału  
w systemie rujnującym życie tak wielu ludziom. Owszem, 
czytamy o takich, którzy potrafią mądrze dysponować 
pieniędzmi, wspomagając ubogich i własne społeczno-
ści. Jednak tysiącom innych ten system zniszczył życie. 
Ubodzy wydają pieniądze na hazard zamiast na podsta-
wowe potrzeby, mając nadzieję na poprawę warunków 
życia. Niestety, to „pomaga” im jedynie trwać w biedzie. 
Dla wszystkich z wyjątkiem zwycięzcy loterii są to pie-
niądze głupio stracone. Ponadto hazard staje się cielesnym 
zniewoleniem, prowadzącym do lekkomyślnych decyzji. 
Pewien człowiek przeznaczył oszczędności swego życia  
w kwocie 80 000 dolarów na zakup całego mnóstwa 
kuponów loteryjnych. Stracił wszystko. Z drugiej strony 
chciwość i miłość pieniądza, które napędzają ten system, 
często sprawiają, że zwycięzca kończy w większym ubó-
stwie niż wcześniej. Wielu zwycięzców traci przyjaciół  
i staje się obiektem zawiści ze strony otoczenia.

Nie gramy na loterii, ponieważ byłoby to nie-
spójne z naszym chrześcijańskim przekonaniem, że 

powinniśmy poprzestawać na tym, co mamy i szukać tego, co  
w górze. O wiele mądrzej jest dać pieniądze przeznaczone 
na kupon komuś ubogiemu. Taka decyzja gwarantuje 
zwycięstwo za każdym razem! O ileż lepiej żyć prostym 
życiem i zachęcać innych do życia w ramach posiadanych 
środków! Ufajmy Bogu i bądźmy wdzięczni za mniej, czy 
więcej Jego błogosławieństw.

Pamiętajmy, że „nie od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, 
zależy jego życie” (Łk 12,15 UBG). „Wielkim zaś zyskiem 
jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się 
ma. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat,  
z pewnością też niczego wynieść nie możemy. Mając 
natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym.  
A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła 
oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które 
pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Korzeniem bowiem 
wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pra-
gnąc ich, zboczyli z drogi wiary i poprzebijali się wieloma 
boleściami” (1 Tm 6,6–10 UBG).

Zaczerpnięto z The Eastern Mennonite Testimony, styczeń 2018
Wykorzystano za pozwoleniem

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Urazy tępe bądź spowodowane upadkiem często skutkują 
siniakami, czyli podskórnym krwawieniem. Siniaki bywają czer-
wone i bolesne w fazie początkowej, a potem przybierają ten 
charakterystyczny czarno–fioletowy kolor, zanim całkiem zja-
śnieją. Zaraz po wystąpieniu urazu dobrze jest obłożyć stłu-
czone miejsce zimnym kompresem albo nawet kawałkami lodu. 
Obolałe miejsce trzeba również pozostawić w pozycji uniesionej. 
Jeśli nie ma złamania, można podać środek przeciwbólowy. Po 
około 24 godzinach lepiej sprawdzają się ciepłe niż zimne kom-
presy. Większością siniaków nie ma się co przejmować. Księga 
Przysłów 20,30 mówi: „Siność ran oczyszcza zło (...)”. 

Nadwyrężenie i skręcenia występują, gdy mięsień albo ścięgno 
ulega uszkodzeniu w mniejszym lub większym stopniu. Czasem 
całkowita rekonwalescencja trwa tygodniami. I tutaj, podobnie 

jak powyżej, leczenie zaczyna się od unikania wysiłku w miej-
scu urazu, przykładaniu lodu lub zimnych kompresów, podaniu 
środków przeciwbólowych, a dodatkowo zabezpieczeniu (unie-
ruchomieniu) miejsca bandażem uciskowym. 

Jeśli doszło do złamania kości, te działania na pewno nie popra-
wią stanu chorej części ciała. Przy podejrzeniu złamania uszko-
dzoną kończynę należy dodatkowo unieruchomić za pomocą 
szyny (uwaga: unieruchamiamy stawy powyżej i poniżej urazu  
i staramy się nie pogorszyć kontuzji). Następnie pacjent powi-
nien znaleźć się jak najszybciej pod opieką lekarza w celu prze-
świetlenia i założenia gipsu.

Zaczerpnięto z Home Horizons, kwiecień 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Sin i ak i, nadwyrężen i a i skręcen i a 

—Samuel Matthews
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Unikaj błędów 
Z KONSEKWENCJAMI 

na przyszłość

Pewien nastoletni kierowca postanowił zignorować 
pachołki drogowe, aby uniknąć korka na autostradzie. 
Skierował swoje auto na świeżo wylany beton, dostrzega-
jąc dopiero wtedy, że pojazd zapada się w podłoże. Dwie 
godziny trwało wydobywanie go z tej pułapki za pomocą 
holownika. Policjant dał mu potem taką radę: „Proszę 
zwracać uwagę na pachołki na drogach”. Błąd młodego 
kierowcy zaważył na jego przyszłości: obciążono go kosz-
tami akcji ratowniczej holownika oraz kosztami ponow-
nego położenia nawierzchni drogi. 

Biblia opisuje często, jak różne błędy ludzi wpływały na 
ich przyszłość. Na przykład w przypowieści o dziesięciu 
pannach czytamy, że pięć z nich nie wzięło ze sobą zapasu 
oliwy. Kiedy jej potrzebowały, powiedziały do mądrych 
panien: „Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną” 
(Mt 25,8). Mądre panny jednak odmówiły, radząc swoim 
głupim towarzyszkom, aby poszły do sprzedawców kupić 
oliwę. Kiedy one wyszły, nadszedł moment wesela i te, 
które były gotowe, weszły, a drzwi za nimi się zamknęły. 
Wtedy dla głupich panien okazało się za późno na wejście. 
Jezus podsumował to stwierdzeniem: „Czuwajcie więc, 
bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy 
przyjdzie” (Mt 25,13).

Setnik odpowiedzialny za eskortowanie Pawła na proces 
w Rzymie, uniknąłby poważnych problemów, gdyby zaak-
ceptował radę swojego więźnia. Paweł wiedział, że żegluga 
będzie niebezpieczna, toteż powiedział: „Panowie, widzę, 
że żegluga będzie związana z krzywdą i wielką szkodą nie 
tylko ładunkowi i statkowi, ale i naszemu życiu”. Mimo 
to setnik wierzył bardziej swojemu zwierzchnikowi i wła-
ścicielowi okrętu niż przestrodze Pawła. Nie minęło wiele 
czasu, a rozpętał się gwałtowny sztorm, który trwał dwa 
tygodnie, wśród porywistego wiatru i ciężkich chmur 
wiszących nad nimi. Katastrofa była pewna. Na szczęście 

setnik choć teraz posłuchał rady Pawła, aby żeglarze nie 
próbowali przypadkiem opuścić statku, uciekając w sza-
lupach. Paweł powiedział do setnika i do żołnierzy: „Jeśli 
ci nie zostaną na statku, nie będziecie mogli zostać oca-
leni” (Dz 27,31–32). Kiedy statek zaczął się rozpadać, 
setnik postąpił dokładnie według rady Pawła. „Potem roz-
kazał, aby ci, którzy umieją pływać, skoczyli pierwsi do 
morza i wyszli na brzeg; pozostali zaś na deskach lub czę-
ściach statku. I w ten sposób wszyscy cało wyszli na ląd”  
(Dz 27,42–44). 

Osobiście zaciekawiły mnie pouczające wyniki badania 
autorstwa Ralpha Kenneya z Duke University. Dokonując 
analizy przedwczesnych zgonów osób w przedziale 16–64 
lata, odkrył on, że 55% tychże zostało spowodowanych 
przez złe decyzje. Doszedł do wniosku, że osobiste wybory 
jak branie narkotyków, jazda pod wpływem alkoholu, pale-
nie, przejadanie się, lekkomyślna jazda samochodem, itd. 
— stanowiły wiodące przyczyny śmierci ponad miliona 
osób w 2000 roku. 

Wiele ludzi podejmuje krótkowzroczne decyzje, które 
wpływają na ich fizyczne zdrowie. Jednak o wiele poważ-
niejsze są wybory wpływające na duchowe zdrowie i prze-
znaczenie. W jednej z przypowieści Jezus opowiada o boga-
tym rolniku z bardzo krótkowzroczną perspektywą swojej 
przyszłości. Człowiek ten przeżywał rozterkę, gdyż jego 
ziemia wydała ogromny plon, przez co nie był w stanie 
pomieścić go w dotychczasowym magazynie. Zdecydował 
się na znaczącą przebudowę, dzięki której spodziewał się 
w odpowiedni sposób przechowywać nagromadzoną obfi-
tość plonów: „I powiem mojej duszy: Duszo, masz wiele 
dóbr złożonych na wiele lat; odpoczywaj, jedz, pij i wesel 
się” (Łk 12,19). Jednakże jego pochopne plany skończyły 
się nagłym fiaskiem. „Ale Bóg mu powiedział: Głupcze, 
tej nocy zażądają od ciebie twojej duszy, a to, co przygo-
towałeś, czyje będzie?” (Łk 12,20). Poprzez tę przypo-
wieść Jezus daje mocną lekcję bogatym ludziom o mate-
rialistycznej mentalności. Mówi On: „Tak jest z każdym, 
kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu” 
(Łk 12,21). 

Przygotujmy się na przyszłość, unikając błędów. 
Przyszłość może się okazać takim momentem, kiedy poża-
łujemy, że nie zrobiliśmy dla Boga tego, czego właśnie 
teraz nie robimy.

Zaczerpnięto z Companions, sierpień 2018
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Howard Bean
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Stary brązowy dom stał daleko od drogi, był parterowy  
i mocno podniszczony z powodu upływającego czasu. Można by 
pomyśleć, że jest opuszczony, gdyby nie cieniutka strużka dymu 
wznosząca się powoli nad kominem.

Gdybyście uchylili drzwi, ujrzelibyście siwiejącą kobietę sie-
dzącą przy kominku, rozpalającą w nim albo patrzącą w okno 
nieobecnym wzrokiem. 

To była ciotka Ruth Jones, jak ją nazywali sąsiedzi. Niewiele 
o niej wiedzieli – może z wyjątkiem tego, że zachowywała się 
trochę dziwnie i żyła jak pustelnik. Kiedy się tu wprowadziła, 
była wysoka i miała około 35 lat. Mieszkała całkiem samotnie  
w tym zaniedbanym, starym domu. Wiele lat wcześniej odzie-
dziczyła go po rodzicach wraz z niewielkim kawałkiem ziemi 
rolnej. 

Z początku sąsiedzi byli jej ciekawi. Odkryli, że jest nie-
śmiała, raczej chłodna w obejściu i nie plotkuje. Niektórzy 
twierdzili, że jest zadufana w sobie, a inni – że rozczarowała 
się życiem. Nikt jednak nie dowiedział się ostatecznie, jaka jest 
jej historia i stopniowo zapomniano o istnieniu tego domu  
i o jego właścicielce.

Z czasem zachodziły w nim duże zmiany: ściany przyciemniły 
się dymem, okna straciły blask, a podłoga w niektórych miej-
scach zaczęła się zapadać. Nie było tu nic wesołego; podobnie 
jak na twarzy ciotki Ruth. Odcięta od reszty ludzkości, stała się 
sztywna i nieprzyjemna. Owszem, jak wszyscy miała swoje rado-
ści i smutki, ale nie było nikogo, kto by je z nią dzielił albo się  
o nią troszczył.

Dzień po dniu zajmowała się swoimi pracami domowymi, 
szyła narzuty z resztek materiału, robiła plecionki ze sznurka 
i czasem szła do miejscowego sklepu, żeby zrobić niezbędne 
zakupy.

Eleganckie sukienki i zuchwałe spojrzenia młodych dziew-
cząt, widok szczęśliwych rodzin uchwycony przez okno 
w oddali, zgiełk codziennego życia – to wszystko jedynie 

pogłębiało kontrast między światem zewnętrznym a jej samot-
nością. Spiesznie wracała do ciszy swego miejsca przy kominku, 
gdzie przynajmniej koty były zadowolone z jej obecności. Stara 
Łaciata poznawała jej kroki z daleka, potrząsając łbem w nadziei 
na kubeł z paszą, a kury szczęśliwie gdakały, uciekając właści-
cielce spod nóg.

Wszystkie te stworzenia stanowiły jej całe towarzystwo,  
a w mroźne poranki łatwo było podpatrzeć, jak ciotka Ruth 
przygląda się im podczas jedzenia, podczas gdy jej śniadanie 
wciąż stoi nietknięte, a palce zdrętwiały od zimna.

Mimo że nikt nie dzielił z nią codziennych spraw, to jednak 
od jakiegoś czasu zdarzało się usłyszeć wśród tych ponurych 
ścian dziecięcy, pytający głos i wesoły śmiech.

To była Bessie Lane. Pewnego czerwcowego dnia nagła ulewa 
zaskoczyła ją w drodze do szkoły i dziecko przybiegło tu, żeby 
się schronić. Od tego czasu szczęśliwa dziewczynka o lnianych 
włosach i jasnych oczach przychodziła do zapomnianego przez 
wszystkich starego domu, żeby porozmawiać z ciocią Ruth. 
Za każdym razem, gdy przed wejściem słychać było sprężyste 
młode kroki, w przygasłych oczach starej kobiety pojawiał się 
jasny promyk światła, a wąskie usta układały się w coś w rodzaju 
uśmiechu. To dziecko znalazło drogę do samotnego serca.

– Co takiego sprawa, że odwiedzasz tę starą pustelnicę? – zapy-
tała kiedyś Eliza Ray, szkolna koleżanka Bessie. – Nasza niania 
Bridget mówi, że ta starucha musi chyba być czarownicą.

– Nie, wcale nie jest. Lubię ją – odparła Bessie, podrzucając 
czapkę i rzucając się biegiem za wiewiórką przebiegającą przez 
drogę.

I tak Bessie nadal odwiedzała ciotkę, rozmawiając z nią godzi-
nami. Ta pokazywała jej różne ulubione ozdoby pozostałe  
z dawnych lat, opowiadając szczegółowo ich historię, podczas 
gdy oczy Bessie robiły się wielkie z zachwytu.

Pewnego zimowego poranka ciotka Ruth usiadła przy 
kominku, wyglądając przez brudne okno. Niebo miało kolor 

„Chlubą młodzieńców jest ich siła, a ozdobą starców - sędziwość” Księga Przysłów 20,29

Stary brązowy dom
—Nieznany autor

dlamłodzieży
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ołowiu, a gwiżdżący w kominie wiatr trząsł okiennicami. Bessie 
spóźniała się bardziej niż zwykle.

Nagle ciotka Ruth ujrzała mały jasny kaptur i niebieski płasz-
czyk zbliżający się do jej domu. Nie zauważyła starannie zapa-
kowanej paczki, którą niosła z sobą Bessie. Szybko rozpaliła  
w kominku.

– Dzień dobry, ciociu Ruth. Długo mnie nie było, prawda?
– Tak, to długi czas dla takiej samotnej staruszki jak ja, ale 

wiem, że tutaj nie jest dobre miejsce dla młodych i szczęśliwych.
– Ależ skąd, droga ciociu. Nie wolno tak mówić. Naprawdę 

lubię tu przychodzić. Tylko że wujek Jake był bardzo chory. 
Posłał po tatę i mamę, a ja poszłam z nimi. On mieszka bardzo 
daleko. Myślałam, że nigdy się tam nie dostaniemy. Ach ciociu, 
jeszcze ci nie powiedziałam... – pyzata buzia nagle spoważniała.

– O co chodzi, moje dziecko? – zapytała ciocia, zbiera-
jąc kilka śmieci z podłogi. Zawsze to robiła, kiedy była u niej 
Bessie... jakby ręce same chciały doprowadzić dom do jako 
takiego porządku. Dziecko musiało czuć się tutaj posępnie, 
choć gospodyni już dawno przywykła. Ciocia Ruth nie była 
świadoma, że jest powołana do lepszego życia... że budzi się  
w jej sercu umiłowanie światła i piękna.

– Muszę ci powiedzieć... zamierzamy się stąd wyprowadzić. 
Szkoda mi zostawiać koleżanki, bo już zaczęłam je lubić. Ciebie 
też, ciociu. Wcale nie chcę wyjeżdżać… – Po jej policzkach spły-
wały łzy.

– Wyjeżdżasz? Moja mała dziewczynka wyjeżdża? – zapytała 
poważnie ciocia.

– Tak, i mama powiedziała, że nie możemy wziąć ze sobą 
Chipa. Byłby to dla nas zbyt wielki ciężar, więc zostawiłam bied-
nego ptaszka pod opieką Allie Smith. – Po policzkach spłynęła 
kolejna porcja łez.

– Kotka zostawiłam pod opieką Amy Wells, ale nie znala-
złam miejsca dla biednej różyczki. Spójrz, ciociu! – powiedziała 
Bessie, podchodząc do stołu i rozwijając paczkę.

– Czyż nie jest piękna? Zatrzymaj ją sobie, żeby o mnie pamię-
tać i zaopiekuj się nią, dobrze?

Małe pączki już się rozwijały i wyglądały, jakby z uśmiechem 
chciały błogosławić starą kobietę.

– Oczywiście, moje dziecko. Zostaw mi swoją różę. Nic złego 
jej się u mnie nie stanie.

Roślinka wyraźnie wprawiła ciocię w głęboką zadumę na 
dłuższą chwilę. Kiedy ocknęła się z zamyślenia, powiedziała:

– A więc wyjeżdżasz... Będziesz miała wielu nowych zna-
jomych i pewnie zapomnisz o biednej cioci Ruth. Cóż, to 
naturalne.

– Nie, wcale nie zapomnę! – odparła Bessie, przytulając się 
serdecznie do starej kobiety. – I czasem będę cię odwiedzać.

Rozmawiały jeszcze długo, ale w końcu Bessie ucałowała 
na pożegnanie ciocię, potem swoją różyczkę i wreszcie znikła 
niczym migoczący promyk słońca.

Po jej wyjściu serce cioci znów zaczęło pogrążać się  
w mroku. Jeszcze raz spojrzała na kwiatek, a potem zaczęła 
przygotowywać dla niego odpowiednie miejsce. Najcieplejsze  
w całym domu.

– Właśnie takie róże nosiłam do starego, kamiennego kościoła 
w Amsden. Byłam wtedy niewiele starsza od Bessie. Wydaje się, 
jakby to było wczoraj... ale to już daleka przeszłość. Gdybym 
znowu czegoś takiego spróbowała, to może nie byłabym taka 
ponura i samotna. Chyba postawię tę różę przy oknie wycho-
dzącym na południe... jeśli to dziecko kiedykolwiek mnie jesz-
cze odwiedzi, zobaczy kwiatuszka już od progu – powiedziała 
sama do siebie.

Przyniosła mały sosnowy stojak i ostrożnie postawiła na nim 
roślinkę. Jednocześnie przelotnie spojrzała w okno. „A niech 
to! Nigdy wcześniej nie wyglądało na takie brudne!” – w ciocię 
Ruth jakby wstąpiło życie. Wzięła się ostro do mycia i polerowa-
nia szyb. Teraz, kiedy już okno lśniło czystością, stara muślinowa 
zasłona wydawała się przy nim jakaś taka wyświechtana. Zdjęła 
ja więc, a na jej miejscu powiesiła nową, którą właśnie wyjęła  
z szuflady.

Nazajutrz rano podczas samotnie spożywanego śniadania, 
ciocia przysunęła krzesło do okna, żeby przy okazji lepiej widzieć 
różę. Był piękny, słoneczny dzień, a promienie słońca wpadały 
przez czyste okno, oświetlając przeciwległą ścianę pełną starych 
pajęczyn. Tego dnia wszystkie pajęczyny z całego domu zostały 
zdjęte, kolejne okno umyte, a podłoga wytarta do czysta. Stary 
dom od wielu lat nie był tak zadbany i radosny.

Pod koniec tygodnia ciotka Ruth poszła do sklepu; tym razem 
założyła lepszą sukienkę – wzorzystą w żółte kwiaty zamiast sta-
rego perkalu w kropki. Ładne sukienki innych kobiet, mijanych 
po drodze, jakoś przestały ją wprawiać w rozdrażnienie. Mijana 
po drodze sąsiadka bardzo miło ją pozdrowiła, choć nie rozma-
wiały ze sobą prawie od roku. 

Ogarnęło ją jakieś dziwne uczucie – nagle zaczęła odkrywać, 
że należy do wielkiej rodziny zwanej ludzkością. Lodowe góry 
jej rezerwy wobec otoczenia zaczęły topnieć. Po zrobieniu zaku-
pów postanowiła wrócić do domu inną drogą, biegnącą nieda-
leko miejscowego kościoła. W środku paliły się światła, choć 
było jeszcze wcześnie, a kilka osób zgromadziło się na modlitwie 
jeszcze przed rozpoczęciem nabożeństwa.

Ciocia Ruth usłyszała ich śpiew i nagle się zatrzymała, ude-
rzona triumfalnymi słowami pieśni „Pogrążeni w otchłani ciem-
nej rozpaczy”.

Słuchała oczarowana, zwolniwszy kroku. Po wysłuchaniu 
całości mruknęła pod nosem: „Oj, Ruth Jones, gdzie ty się 
podziewasz? Przecież ja to kiedyś sama śpiewałam. Kiedyś się 
nawet modliłam. Ciekawe, czy Bóg by mnie teraz wysłuchał?”.

Od tej pory nie mogła w nocy spać. Słowa tej pieśni wciąż jej 
brzmiały w uszach, stare skojarzenia i sceny wracały, aż wreszcie 
coś w niej pękło.
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Od wielu lat jej dusza siedziała w mroku, coraz słabiej szu-
kając nadziei, ale Duch nie dawał za wygraną, kierując ją ku 
światłości. Stopniowo ta duchowa noc zaczęła mijać, a po niej 
wzeszło słońce pokoju. Poszła do kościoła, z którego usłyszała 
pieśń tamtego popołudnia, i zaczęła słuchać słów niosących 
żywot.

Jej życie stało się błogosławieństwem. Jej natura została 
pogłębiona, poszerzona i oczyszczona. Chorzy i potrzebujący 
zaczęli czekać z utęsknieniem na jej przybycie, a małe dzieci 
wybiegać jej na spotkanie. 

Nadszedł czerwiec – miesiąc kwitnienia kwiatów, wzrostu  
i radości. Ten miesiąc był jak uśmiech nad całą ziemią. Pewnego 
dnia przy bramie znów pojawiła się znajoma dziecięca syl-
wetka. Błękitne oczy nie mogły się napatrzeć na zmiany. „To 
nie jest to samo miejsce. Ciocia Ruth musiała się wyprowa-
dzić” – pomyślała Bessie. Dom był pięknie odmalowany, płot 
naprawiony, a cały ogród – pełen kwiatów. Wtedy Bessie spo-
strzegła elegancko ubraną starsza panią podwiązującą krzew 
winorośli.

– Czy może mi pani powiedzieć, dokąd wyjechała ciocia 
Ruth Jones, która tutaj... – Bessie zatrzymała się w pół kroku,  
a potem wystrzeliła jak z procy w ramiona cioci.

– Jak tu pięknie! Jak to się stało? – zawołało zachwycone 
dziecko.

Ciocia Ruth uśmiechnęła się szeroko i wziąwszy Bessie za rękę 
przeszła do czystego, jasnego pokoju, a następnie podeszła do 
okna wychodzącego na południe, gdzie troskliwie pielęgnowana 
róża roztaczała piękno i aromat.

Bessie aż zatańczyła z radości na widok róży, lecz ciocia Ruth 
posadziła ją obok siebie i opowiedziała o tym, jak ten mały kwia-
tuszek zaczął łagodnie szeptać do jej serca o sprawach, które 
niegdyś były jej znajome. Opowiedziała o świętej pieśni, która 
nie pozwalała jej zasnąć, i wreszcie o Duchu Bożym, który 
tak czule poprowadził jej zabłąkane kroki na ścieżkę pokoju.  
O tym, jak poprowadził ją do upamiętania i do nowego życia  
w Jezusie Chrystusie. I o tym, jak stała się dzieckiem Bożym.

Adaptacja fragmentu książki The King’s Daughter 
— Autor nieznany

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wdowie drewno i mąka

Niniejsza historia jest znana jako prawdziwa i w znacznym 
stopniu pokazuje, jak dokładnie Bóg zna nasze najdrobniejsze 
potrzeby i jak skutecznie zawstydza tych, którzy przez niewiarę 
hańbią Jego imię. 

Pewna wdowa ufająca Bogu i mająca dwie córki znalazła 
się w tarapatach. Jej córki robiły na drutach i ciężko pra-
cowały, sprzedając swoje wyroby i zarabiając w ten sposób 
na życie. Pewnej zimy były tak bardzo zajęte ukończeniem 
pracy, że zapomniały o planowaniu. Z tego powodu zasko-
czyła je gwałtowna zima, a mieszkały w Nowej Anglii,  
z daleka od sąsiadów i prawie bez zapasów jedzenia oraz 
drewna na opał. 

Kiedy uświadomiły sobie, że może im nie wystarczyć na 
całą zimę, przeraziły się tą ponurą perspektywą.

– Nie martwcie się, dziewczęta, Bóg zaspokoi wasze potrzeby. 
Na dzisiaj nam wystarczy, a jutro może być już cieplej.

Córki zaufały matce i wróciły do pracy.
Nadszedł kolejny pochmurny, wietrzny i śnieżny pora-

nek. Rozpętała się burza śnieżna, a obok ich domu nikt 

nawet nie przechodził. Na zewnątrz było ciemno i ponuro. 
W środku też. 

Wkrótce ostatni kęs jedzenia został zjedzony, a drewno 
prawie się skończyło. Burza nadal szalała i nie było widać 
nadziei na to, że przestanie. Dziewczęta niepokoiły się coraz 
bardziej, ale ich mądra matka powiedziała:

– Nie martwcie się, Pan się o nas zatroszczy.
Słyszały już to samo od kilku dni i słowa matki wcale 

nie przynosiły im pociechy. Nie rozumiały, jak mocny jest 
fundament ufności ich matki i nie podzielały jej zaufania.

– Jeśli dzisiaj nadejdzie jakakolwiek pomoc, to Pan będzie 
musiał chyba sam do nas przyjść, bo nikt się tu nie dosta-
nie przez tę pogodę. Nawet gdyby próbował – powiedziała 
niecierpliwie jedna z córek.

– Nie bój się – odparła matka.
Usiadły z powrotem do szycia, a córki zastanawiały się 

nad swym położeniem. Tymczasem matka złożyła ich cię-
żary w wiecznych ramionach Ojca.

—Zebrał i opracował S. B. Shaw

—ciąg dalszy na str. 27
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Dzieci piszczały z uciechy na widok opadających płatków 
śniegu. Pac! Gabrysia zakręciła się dookoła, szukając wzro-
kiem tego, kto ją uderzył. Odwróciła się akurat w momen-
cie, kiedy zobaczyła kolejną kulkę śniegu zmierzającą prosto 
w jej twarz. Uchyliła się, ale za późno. Śnieg wypełnił jej 
oczy i usta. 

– Och! − wykrztusiła z buzią pełną śniegu. Kiedy wytarła 
oczy, zobaczyła Jurka biegnącego ku niej. Miał zaniepoko-
joną minę.

– Nic ci nie jest? – zapytał. – Bardzo cię przepraszam − 
dodał. – Nie wiedziałem, że akurat w tym momencie się 
odwrócisz.

– Dam radę − usiłowała powiedzieć Gabrysia, ale brzmiało 
to bardziej jak dławienie się. – Może jak usiądę, to będzie 
lepiej.

Jurek pomógł jej dojść do szopy, gdzie siadła na stołku, 
skąd mogła przez drzwi obserwować zabawę pozostałych. 

Wszyscy kuzyni, kuzynki, wujkowie i ciocie wybrali się 
do domu babci na rodzinny zjazd. W nocy spadł śnieg  
i teraz każdy brał udział w bitwie na śnieżki oprócz cioć  
i maluchów. Siedmioletnia Gabrysia była najmłodszą spo-
śród grona, któremu pozwolono na zabawę. 

Po chwili zauważyła, że wiatr przybiera na sile. Zeszła ze 
stołka w poszukiwaniu kamienia, którym można by unie-
ruchomić drzwi w pozycji otwartej. Nie miała zamiaru dać 
się wiatrowi zatrzasnąć w środku!

Właśnie w chwili, kiedy pochyliła się, aby podnieść 
kamień, usłyszała za sobą głośny trzask. Odwróciła się  
i ujrzała zatrzaśnięte drzwi. Podbiegła i próbowała je wywa-
żyć swoim ciałem, ale nawet nie drgnęły!

– Ratunku! − krzyknęła. – Niech mnie ktoś stąd wycią-
gnie! − wrzeszczała tak głośno, jak tylko mogła, ale nikt nie 
słyszał jej krzyków.

Szopa była pogrążona w mroku i zimnie, a ona była cał-
kiem sama. Cienie wyglądały jak zbliżające się niedźwiedzie. 

Biegała jak szalona w kółko, próbując znaleźć wyjście. 
Zerknęła wreszcie przez szparę w drzwiach. Dzyń, dzyń, dzyń! 
− dzwoniono na kolację i każdy pobiegł kierunku domu. 
„Będą jeść pyszną, gorącą kolację, a ja nic nie dostanę!” − 
wybuchnęła płaczem. 

Nagle przypomniał jej się werset, który tata czytał podczas 
modlitwy tego ranka: „Słuchaj pilnie głosu mego wołania, 
mój Królu i mój Boże, bo się do Ciebie modlę”. Uklękła 
na podłodze i szepnęła:

– Drogi Boże, proszę, pomóż mi się wydostać albo niech 
ktoś mnie znajdzie. Jeśli taka jest Twoja wola − dodała jesz-
cze po chwili: – W imieniu Jezusa, amen.

Gabrysia wstała. Czuła się już znacznie lepiej. 
Teraz nagle przypomniała sobie, że kiedy w zeszłym mie-

siącu była w odwiedzinach u dziadka, pokazał jej, jak otwo-
rzyć drzwi od środka. Jak to było? Nagle już wiedziała! „Po 
prostu pociągnij w dół tę małą linkę, aby otworzyć górną 
połowę drzwi i pchnij ten drążek, żeby otworzyć dolną 
część”. 

W chwilę później była wśród cioć, kuzynów, wujków, 
rodziców oraz dziadków, wyrzucając z siebie z łkaniem opo-
wieść o przygodzie. 

Mama pomogła Gabrysi się rozgrzać. Kiedy już czuła się 
dobrze, szepnęła mamie do ucha:

– Mamo, cieszę się, że Bóg wysłuchał mojej modlitwy. 
Nie powinniśmy Mu podziękować?

Pochyliły obie głowy w dziękczynieniu. 
Kiedy siedzieli już wszyscy przy suto zastawionym 

stole, dziadek odmówił błogosławieństwo nad jedzeniem. 
Dziękował też Bogu za to, że Gabrysia znalazła wyjście  
z szopy w samą porę, by zdążyć na kolację.

Zaczerpnięto z Wee Lambs, grudzień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Ilekroć strach mnie ogarnia, ufam tobie.” Księga Psalmów 56,3

Straszne drzwi
—K. M. Mast

kącik dla
dzieci
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– Tato! Tato! Jestem gotowy! Możemy już załadować mój 
rowerek? − Krzyś podniósł swój plecak i w podskokach 
podbiegł do ciężarówki, wdrapując się na siedzenia za tatu-
siem. Dzisiaj była ich kolej, aby zająć się pradziadkiem. 
Rodzice powiedzieli, że jest bardzo chory i niedługo umrze. 
Krzyś nie myślał wiele nad tym, co dzieje się z pradziad-
kiem; po prostu lubił tam jeździć, bo wiedział, że pradzia-
dek go lubi. Poza tym świetnie się jeździło na rowerku po 
okrągłym podjeździe!

Kiedy dotarli na miejsce, jego cioteczna babcia Marysia 
czekała już, aby wyjść do pracy. 

– Tata świetnie przespał całą noc i z trudem się budził, 
więc jeszcze nie jadł śniadania. Pewnie będzie chciał poma-
rańczę i trochę kawy.

Pradziadek przywitał Krzysia promiennym uśmiechem 
i uścisnął mu rękę. Krzyś usiadł przy stole, a tatuś pomógł 
mu zrobić ćwiczenia w podręczniku do zerówki. 

Po chwili nadeszła pielęgniarka.
– Jak pan się dzisiaj czuje? − zapytała wesoło.
Sprawdziła pracę serca i osłuchała płuca pradziadka. 

Rozmawiała z tatusiem o buteleczkach z lekami, które 
znajdowały się na samej górze szafki z porcelaną. 

– Może pan wziąć więcej tych tabletek w razie bólu − 
powiedziała do pradziadka. – Ma pan wielkie szczęście, 
że rodzina się panem opiekuje.

Kiedy pielęgniarka odeszła, pradziadek się wykąpał. Po 
powrocie na swój fotel wyglądał na bardzo zmęczonego. 
Był tak senny, kiedy mama dołączyła do nich na obiad, 
że nawet nie chciał się obudzić. Mały braciszek Krzysia, 
Emilek, powiedział:

– Obudź się! Jedz!
Ale pradziadek miał ochotę na porządną drzemkę. 
Następnym razem, gdy rodzina Krzysia opiekowała się 

pradziadkiem, przyszedł w odwiedziny jego brat. Był jesz-
cze starszy od pradziadka. Rozmawiali o rzeczach, które 
się wydarzyły, kiedy obaj byli jeszcze chłopcami. Wtedy 
pradziadek powiedział:

– Niedługo wybiorę się w podróż do miejsca, gdzie jesz-
cze nigdy nie byłem. Ale nie boję się.

Jego brat na to odparł:
– Wiemy, że na drugim brzegu rzeki będzie czekał Jezus, 

aby się z nami spotkać.
Krzyś szepnął do mamy:
– Wiem, o czym oni rozmawiają: o niebie!
Wtedy brat pradziadka zaczął śpiewać do niego 

swoim starczym, urywanym głosem. Śpiewał starą pieśń  
o chłopcu i dziewczynie, którzy przyszli nad rzekę  
i potrzebowali kogoś, kto by ich przeniósł przez wodę. 
Oczywiście, ten ktoś się znalazł i przeniósł ich, kiedy już 
przyszedł ich czas. 

Kilka tygodni potem mama dostała wiadomość: 
„Pradziadkowi się pogorszyło. Chyba dzisiaj umrze”.

Mama robiła zupę. Potem Krzyś i Emilek pojechali  
z nią do domu pradziadka. Po drodze mama powiedziała 
Krzysiowi, na co się zanosi. 

– To czemu płaczesz? − zapytał chłopiec. – Przecież to 
najlepszy dzień jego życia!

Babcia i dziadek już byli w domu pradziadka. Była tam 
również większość innych jego dzieci. Chłopcy patrzyli 
na pradziadka śpiącego w swoim fotelu. Spał mocno  
i nie budził się. Emilek trzymał go za rękę, jak zwykle, ale 
tym razem pradziadek nie spojrzał na niego, nie powie-
dział jego imienia ani się nie uśmiechnął. Krzyś czekał 
spokojnie obok fotela. 

Po jakiejś chwili Krzyś i Emilek poszli się pobawić 
zabawkami, a potem nadeszła pora  obiadu. Pradziadek 

Powrót do domu
—K. Sensenig
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nadal spał. Mama ułożyła Emilka do poobiedniej drzemki, 
a kiedy wyszła z sypialni, powiedziała:

– Chodź Krzysiu. Pójdziemy do salonu.
Krzyś zauważył, że twarz dziadka wyglądała inaczej  

i nie oddychał jak zazwyczaj. Wszyscy przyglądali się jego 
twarzy i słuchali, jak jego oddech zwalniał coraz bardziej, 
aż w końcu się zatrzymał. Krzyś spojrzał na mamę.

– Jest już w niebie! − szepnęła mama.
Tego wieczoru, kiedy nadeszła pora kłaść się do łóżek, 

tatuś dziękował Bogu, że pradziadek jest już w niebie. 
Już nigdy nie będzie zbyt zmęczony, aby pracować, albo 

czytać, albo mieć problemy z zaśnięciem i będzie teraz na 
zawsze z Jezusem. Krzyś wiedział, że pradziadek kochał 
Jezusa ponad wszystko i cieszył się na spotkanie z Nim. 

Na pogrzebie Krzyś pomagał zasypywać grób ziemią  
i wiedział, że nie żegnają pradziadka na zawsze. Teraz jesz-
cze bardziej sam cieszył się na niebo − na chwilę, gdy będzie 
mógł ujrzeć i Jezusa, i pradziadka.

Zaczerpnięto ze Story Mates, styczeń 2019

Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

W tych trudnych dla nich chwilach, mieszkający opodal 
Jake Ebson siedział przy kominku otoczony wszelkimi wygo-
dami rozweselającymi serce, a obok miał swą jedyną córkę. 
Słuchali oboje, jak wiatr gwiżdże za oknem i wciska się przez 
szpary w oknach.

Przez dłuższy czas panowała cisza, a Jake wyraźnie nad 
czymś rozmyślał. Wreszcie powiedział:

– Mary, przynieś mi jakiś worek. Muszę zanieść trochę 
drewna i mąki naszej drogiej siostrze i wdowie Carol.

– Tato, ale nie możesz teraz wyjść. Przez tę zamieć prawie 
nie widać drogi, a tam jest bardzo daleko. Zamarzniesz po 
drodze.

Starszy mężczyzna milczał przez chwilę, po czym powiedział:
– Mary, muszę iść.
Znała ojca zbyt dobrze i wiedziała, że nie da się przeko-

nać jej protestom. Podając mu worek, nie czuła się dobrze 
z tak obfitym pozbywaniem się mąki.

– Tato, pamiętaj, że ja również chciałabym zanieść trochę 
mąki innej ubogiej wdowie, kiedy się tylko przejaśni.

Ojciec odpowiedział ze zrozumieniem:
– Mary, daj jej tyle, ile uważasz, a kiedy Pan powie mi, 

że mam nie iść, to nie pójdę.
Wkrótce drewno i mąka były już załadowane na sanie 

zaprzęgnięte w woły, które cierpliwie wyruszyły do domu 
wdowy, przedzierając się przez zaspy. 

Około czwartej po południu wdowa wstała od pracy, żeby 
rozpalić ogień. Patrząc przez okno, ujrzała parę wołów. I nie 
była tym widokiem zaskoczona. Wiedziała, że Pan wysłu-
chał jej wołania.

Nie powiedziała ani słowa. Po chwili ciężkie kroki na 
progu wprawiły obie córki w zdumienie. W sieni pojawił 
się Jake Ebson. Potem bezceremonialnie wszedł do pokoju 
i uśmiechnął się.

– Cześć. Jak się dzisiaj macie?
Dziewczęta wpatrywały się w niego bez słowa.
– Przywitajcie się uprzejmie z panem Ebsonem – napo-

mniała matka.
Zarumienione ze wstydu wymamrotały powitanie, nadal 

wpatrując się w gościa.
– Siostro, Pan mi powiedział, że potrzebujesz drewna  

i mąki.
– Powiedział ci prawdę, bracie – odpowiedziała wdowa. 

– Niech Jego imię będzie uwielbione na wieki.
– Co o tym myślicie, dziewczęta? – zwróciła się z rado-

ścią do swych niewierzących córek.
Nie mogły wydobyć z siebie ani słowa. Zastanawiały się 

nad tym nowym przejawem opieki i miłosierdzia Bożego, 
które wywarło na nich niezapomniane wrażenie. Od tej 
pory nauczyły się ufać Temu, który dba o potrzebujących 
w trudnych chwilach i udziela im ze swych nieograniczo-
nych zasobów.

Tekst zaadaptowano z Touching Incidents and Remarkable Answers to Prayer 
S. B. Shaw

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wdowie drewno i mąka
—ciąg dalszy ze str. 24
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R ozdział siódmy
Tego lata Abigail była poirytowana, gdy rodzice 

nie pozwolili jej na pracę w lodziarni. Czuję się tu jak  
w więzieniu! − mruczała do siebie, kończąc mycie 
naczyń. – Pracuję w domu, pomagam sąsiadom i prawie 
nie mogę się wydostać! Ale przynajmniej wiem, że to 
ostatnie takie lato.

Lodziarnia była dla niej niczym schronienie. Kiedy 
tylko miała coś do załatwienia w mieście, zaglądała 
tam i spędzała choć kilka minut z jej byłym szefem  
i znajomymi z pracy. 

– Głowa do góry, dziewczyno − zachęcali ją, gdy 
wylewała frustracje w gronie sympatyzujących z nią 
słuchaczy. – Poczekaj, aż skończysz osiemnaście lat. 
Osiągniesz pełnoletniość i rodzice nie będą mogli cię 
już do niczego zmusić!

– Ale jeśli tylko czegoś będziesz potrzebować − 
zaproponowali – chętnie ci pomożemy.

Pracownicy lodziarni współczuli biednej dziewczy-
nie. Nie mogli sobie tego wyobrazić! Miała w życiu 
tyle ograniczeń! Im również się wydawało, że jej dom 
to jakieś więzienie.

Jose już tu nie pracował, ale w jego miejsce Marcos 
i Juan zaprzyjaźnili się z Abigail. Obydwaj zabiegali  
o jej uwagę. 

– Napij się z nami − namawiali pewnego dnia, gdy 
pojawiła się u nich w czasie przerwy w pracy, wręczając 
jej butelkę. – Nie ma nic lepszego na koncentrację niż 
chłodne piwko! Chodź, siadaj! My stawiamy.

Mimo wątpliwości przyjęła zaproszenie. Jeśli odmó-
wię, to pomyślą, że ich nie lubię. Poza tym, to tylko 
piwko w przyjaciółmi − „troszkę wina na chory żołądek” 
− nie ma się czym tak przejmować ani nadymać. Mimo 
to ręka jej drżała, gdy chwyciła zakazany owoc.

„Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane: O jak piękne są nogi tych, 
którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!” List do Rzymian 10,15

Lily BearCzęść piąta

fragment
książki

Abigail
Tęsknota 

za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ
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nigdzie wychodzić wieczorem i miała się pojawiać na 
czas na porannej modlitwie rodzinnej.

Jej ciche posłuszeństwo uśpiło czujność rodzi-
ców, przekonanych, że z ich córką wszystko jest już 
w porządku. Pragnęli odbudować to, co było stra-
cone, a jednocześnie cieszyli się, że córka okazuje skru-
chę i posłuszeństwo. Ani razu nie zorientowali się, że 
Abigail prowadzi podwójne życie.

R ozdział ósmy
Gdy zaczął się rok szkolny, Abigail wróciła do Pines 

Christian Academy do ostatniej klasy z tą samą deter-
minacją, że będzie się przykładać do nauki. Pracowała 
ciężko i nie zrobiła niczego, żeby kogokolwiek urazić. 
Rok szkolny miał się już ku końcowi, gdy stało się coś 
nieoczekiwanego.

– Abigail, poczekaj! − niski głos przykuł jej uwagę. 
Odwróciła się, widząc zmierzającego ku niej Jerry’ego.

– Powiedz, masz jakieś plany na niedzielny wie-
czór? − zapytał tak po prostu, poprawiając plecak  
z książkami.

Spojrzała na niego ze zdumieniem. Czy on prosi mnie 
o to, o czym myślę? Podobało jej się to, co widziała! 
Może fajnie byłoby się zabawić i wzbudzić zawiść  
w Sandrze?

Lekki rumieniec zabarwił jej policzki, gdy się zorien-
towała, że się na niego gapi.

– Idę do kościoła − wzruszyła ramionami z przykle-
jonym uśmiechem.

– Pojedziesz ze mną? Podrzucę cię − ciemne oczy 
wpatrywały się w nią intensywnie.

– Masz na myśli randkę? − zapytała, chcąc upewnić 
się co do jego intencji.

– Tak. Mam na myśli r–a–n–d–k–ę ze mną, czyli  
z Jerrym − odparł, przeciągając samogłoski.

Gdy Jerry i Abigail weszli razem do kościoła w nie-
dzielny wieczór, wzbudzili powszechne zainteresowa-
nie. Abi upajała się tymi zdumionymi spojrzeniami, 
konsternacją i cichymi szeptami, płynąc wzdłuż 
ławek.

Choć raz miała przewagę nad dziewczętami! 
Smakowała uwagę, jaką zwracała, przychodząc  
z Jerrym. Był uważany w szkole za dobrą partię. Oprócz 
tego, że był wysportowany, miał również dobre oceny. 
Randka z Jerrym dała jej błyskawiczne poczucie 

Nie ruszaj tego − radziło sumienie. Kolejne wersety 
Biblii jakby się wyświetlały w jej umyśle. Wino jest szy-
dercą, mocny trunek − wrzaskliwy, (…) nie łudźcie się 
(…) ani pijacy (…) nie odziedziczą Królestwa Bożego. 
Lecz Abigail odrzuciła święte Słowo Boże, wybierając 
zamiast niego chwałę u ludzi.

Odrobina nie zaszkodzi. Śmiało podniosła butelkę do 
ust. Pociągnę tylko kilka łyków ten jeden raz. Mimo to, 
dłoń trzęsła jej się gwałtownie. Naszedł ją wstręt, ale 
nie mogła znieść wzroku obserwujących ją chłopców.

– Aaah! − wycharczała i złapał ją kaszel. Oczy zaszły 
jej łzami, a ohydny smak przyprawił o mdłości. – Jak 
wy możecie wytrzymać coś takiego!

Marcos wybuchnął śmiechem, bijąc w stół z radości.
– Dobra zawodniczka z ciebie, Abi. Naprawdę, dobra 

zawodniczka! Spróbujemy jeszcze raz i zobaczysz, że 
będzie lepiej. Niedługo będziesz uzależniona − mru-
gnął do niej, a potem wyściskał.

Abigail czuła się zbyt słaba, żeby dać odpór przyja-
znym gestom chłopców. Za każdym razem, gdy odwie-
dzała lodziarnię, któryś z nich proponował jej małego 
drinka. I za każdym razem jego smak stawał się mniej 
obrzydliwy.

– Wiedziałem, że masz to coś, wspaniała dziew-
czyno! − nie mógł się nachwalić Marcos, gdy wresz-
cie wypiła bez skrzywienia na twarzy. Jego pochleb-
czy podziw znajdował drogę do jej serca i wreszcie 
zaczęła nasiąkać fałszywym poczuciem, że jest szcze-
rze akceptowana.

Abigail przywykła do prowadzenia podwójnego 
życia. W swoim pokrętnym myśleniu czuła potrzebę 
udowodnienia rodzicom, że to nie oni są odpowie-
dzialni za jej decyzje. Bardzo kocham swoją rodzinę 
i wiem, że z wzajemnością. Jeśli im udowodnię, jak 
bardzo ich kocham i szanuję, moje wybory ich nie dotkną 
− zapewniała siebie samą, uważnie dobierając słowa  
i czyny w ich obecności. Nikt. Nikt nie będzie mógł ich 
winić, gdy opuszczę dom. To jest wyłącznie moja decyzja, 
która nie ma z nimi nic wspólnego.

Miała sobie za złe rozpacz, jaką przeżywali z jej 
powodu w szkole w ubiegłym roku. Nigdy więcej ich 
nie zranię. Będę tak posłuszna, jak tylko będą tego ode 
mnie wymagać. Tak przekonywała samą siebie, że jej 
działania nie dotkną rodziców.

Co mi da zmiana planów? Jedyni przyjaciele, jakich 
mam, są w lodziarni; a poza tym − już postanowiłam.

W ten sposób Abigail religijnie przestrzegała dwóch 
zasad narzuconych przez rodziców: nie wolno jej było 
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akceptacji − coś, o czym marzyła od pierwszej klasy  
w liceum.

Sandra kipiała z zazdrości. A to sprawiało, że uwaga 
Jerry’ego była dla Abigail jeszcze cenniejsza. Mama  
i tata nigdy się nie dowiedzą o naszej krótkiej przyjaźni. 
Za kilka tygodni rok szkolny się skończy, a ja przecież 
nie mam Jerry’ego w swoich planach! Abigail nie chciała 
myśleć teraz o niczym prócz zabawy, jakiej doświad-
czała przy okazji tej krótkiej romantycznej przygody. 
Jej życie było już zaplanowane.

– Fajnie było pobyć z tobą, Jerry − powiedziała, 
gdy rozstawali się po zakończeniu roku. Ostateczność 
swoich słów podkreśliła, ściszając głos – Jestem pewna, 
że masz jakieś inne plany na przyszłość. Bo ja tak.

– Jasne − zgodził się niechętnie. W przeciwieństwie 
do niej, jemu nie podobał się tak nagły koniec ich zna-
jomości. Abi mu się podobała. Była najpiękniejszą 
dziewczyną, jaką znał i nigdy nie flirtowała z żadnym 
chłopcem. – Może jeszcze kiedyś się zobaczymy?

To pytanie zawisło między nimi, lecz Abigail tylko 
się uśmiechnęła i pomachała na pożegnanie.

Tydzień później jechała z rodzicami na trzydniową 
konferencję biblijną do innego stanu.

To ostatnia rzecz, na jaką mam ochotę − buntowała 
się po cichu. – Jeszcze jeden weekend z Sandrą i jej przy-
jaciółkami? Nie, dziękuję.

– Ale może nie będzie tak źle! W końcu mam nad nimi 
przewagę − pomyślała, zadowolona z siebie.

Jeszcze zanim dojechali, Abigail zdecydowała, że 
właściwie skoro już tam utknie, to mogłaby jakoś 
sobie umilić czas. W ciągu trzech godzin od przy-
jazdu do rozpoczęcia konferencji zdążyła przyłączyć 
się do młodzieży z taką pewnością siebie, jakiej nigdy 
nie miała w Pines Academy. Nie była jakoś szczegól-
nie śmiała, ale nie trzymała się już z dala od tłumu. 
Stwierdziła, że umie obracać się w towarzystwie nie-
znanych dotąd młodych ludzi w taki sam sposób, jak 
wśród współpracowników z lodziarni. Została zaak-
ceptowana przez nowych znajomych, którzy trakto-
wali ją jak swoją.

Abigail słuchała pierwszego kazania z autentycznym 
zainteresowaniem. Jej życie było oszustwem − domi-
nowała w nim pustka, samotność i samolubne plany.

„Zapytaj sam siebie, czy wierzysz w wiecznego, 
wszechwiedzącego Boga? Boga, który zna każde 
słowo, działanie i skrytą myśl? Któregoś dnia każdy 
z nas zda sprawę przed sprawiedliwym Bogiem. Nic 
się nie ukryje. Życie każdego z nas będzie całkowicie 

jawne”. Abigail siedziała przykuta do krzesła, gdy 
kaznodzieja zrobił pauzę, pochylił się nad kazalnicą 
i zdawał się zaglądać w ludzkie dusze przenikliwymi 
oczyma. Upadła na duchu. Czyżby patrzył na nią? 
Czy może wiedzieć, że jej życie jest pełne skrytych, 
tajemnych grzechów?

„Wiele osób wierzy w to, co jest napisane w Liście 
do Rzymian 10,9. Otwórzcie Biblię i czytajcie za mną 
ten znany werset: ‘Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa  
i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z mar-
twych, będziesz zbawiony’. Tak, wielu wierzy, że Jezus 
może być naszym Zbawicielem, nie będąc równocze-
śnie naszym Panem”.

„Umiłowani, nikt − powtarzam nikt nie może przy-
jąć Jezusa jako Zbawiciela bez równoczesnego przy-
jęcia Go jako Pana. Zdefiniujmy słowo Pan. Pan to 
znaczy ktoś, kto ma władzę, panowanie, autorytet  
i wszelkie prawa przysługujące władcy.

„Wyznając Jezusa jako Pana ogłaszamy Go równym 
Bogu i godnym chwały, uwielbienia, zaufania, posłu-
szeństwa i naszych modlitw. Nie możemy ogłosić Go 
Panem, wyznając Go tylko ustami. Takie wyznanie 
musi pokazywać szczerą postawę serca. Jezus musi być 
Panem każdej dziedziny naszego życia − duchowej, 
intelektualnej, finansowej, edukacyjnej czy zawodowej 
− po prostu Panem wszystkiego! Tylko wtedy możemy 
mieć pewność, o której mówi ostatnia część wersetu − 
„będziesz zbawiony”.

„Rodzice, młodzieży − czy Jezus jest Panem waszego 
życia? Przeszukajcie wasze serca, bo nic − nic się przed 
Nim nie ukryje. Czy jesteście gotowi stanąć przed 
Nim w Dniu Sądu?

„Cieszycie się, gdy Jezus mówi: Oto przyjdę wkrótce? 
Jeśli nie, wołajcie do Niego. Wyznajcie Go jako Pana 
Jezusa. On czeka, bo chce, żeby wszyscy pili wodę 
żywota”.

W zgromadzeniu zapanowała święta cisza. Abigail 
odczuła obecność Ducha Świętego. Pan mojego życia? 
Czy Jezus kiedykolwiek był moim Panem? Jak Bóg na 
mnie patrzy? To pytanie sprawiło, że Abigail osłabła  
i zadrżała. Tak długo już była na Niego rozgniewana...

A co z Sandrą? − próbowała znaleźć jakąś wymówkę. 
Czyż nie wolno jej, Abigail, usprawiedliwiać wła-
snego postępowania na tle życia innych chrześcijan? 
Znała odpowiedź, ale mocno zakorzeniona niechęć do 
Sandry trwała już od tak dawna, że nie mogła się jej 
pozbyć. Pytania wzbudziły zamęt w jej umyśle i sercu. 
Jednak mimo wewnętrznego niepokoju porwało ją 
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pragnienie, by poznać Jezusa jako Pana i Zbawiciela, 
a potem doznać pokoju, o którym mówił kaznodzieja.

Chciała postępować właściwie! Być może więk-
szość młodzieży to byli prawdziwi chrześcijanie. Może 
Sandra i jej dwór to jakiś wyjątek. To samo pobu-
dzenie odczuła dwa lata wcześniej, gdy rozmawiali  
z Danielem nad morzem. Teraz wróciło z jeszcze więk-
szą siłą. Pragnienie nienagannego życia rozlało się  
w jej duszy. Jednak w czasie tych zmagań z tęsknotą 
bliskiego poznania Boga diabeł atakował ją myślami 
wprowadzającymi zamieszanie. Próbował zablokować 
jej poszukujące serce, a gdy myśli od Boga pulsowały  
w jej duszy, przypominał o wspaniałych planach pro-
wadzenia samodzielnego życia na wolności.

Nie masz jeszcze osiemnastu lat! Nie mów mi, że prze-
baczenie jest takie łatwe! Nie jest! Ludzie nie zapominają! 
Kiedy tylko dowiedzą się prawdy, odwrócą się od ciebie.

Lecz Boża moc jest większa. On w swoim wielkim 
miłosierdziu pozwolił jej słuchać o radości chodzenia 
z Panem.

Abi złapała się na tym, że nie może się doczekać 
godzin spędzanych z młodzieżą między kolejnymi 
sesjami kazań. Wśród młodych nieustannie toczyły się 
interesujące i dające do myślenia rozmowy. Dzielono 
się opowieściami o zniechęceniach, pokusach, zwy-
cięstwach i próbach. Abigail nie mogła się nadziwić, 
że nie jest jedyną osobą zmagającą się z niepewnością  
i konsternacją!

Dlaczego zawsze czuła, że nikt jej nie rozumie? 
Dlaczego myślała, że nikt poza nią nie przeżywa 
takich problemów? Czyżby się myliła przez te wszyst-
kie lata? Czy Bóg naprawdę rozumie? Czy pozwala na 
to wszystko dla jej dobra? Czy rzeczywiście przez cały 
czas próbował pociągać ją do siebie?

A może rodzice zrozumieliby ją i pomogliby jej. 
To była dla niej nowa myśl. Będzie musiała się nad 
tym zastanowić. Odczuwała niepokój i przekonanie  
o grzechu. Żałowała, że nie zna Boga tak jak ci młodzi 
ludzie wydawali się Go znać. W swej tęsknocie zaczęła 
otwierać serce i umysł na prawdy, których się tutaj 
dowiadywała.

Jeden z chłopców jakoś nad wyraz często pojawiał się 
tam, gdzie ona. Mijając ją, uśmiechał się, często stając 
w pobliżu niej w grupie, gdy spotykali się po nabo-
żeństwach. Szukał okazji, żeby z nią porozmawiać,  
a podczas kolejnych dni tego weekendu Abigail zaczęła 
zauważać zawistne spojrzenia rzucane przez pozostałe 
dziewczyny.

W niedzielę rano zaczęły się głośnie, okrutne uwagi 
na jej temat. Była zdruzgotana.

– Najpierw Jerry, a teraz Delmar! Jak długo to 
potrwa tym razem? − Sandra upewniła się, że Abi jest 
dostatecznie blisko, by usłyszeć raniące słowa.

– Niedługo − mruknęła któraś inna. – Moim zda-
niem niedługo. On mieszka o wiele bliżej mnie niż jej. 
Poza tym, mam go na oku od dłuższego czasu!

Abigail zauważyła, że dziewczyna mówiąca te słowa 
jest tą samą, która niedawno złożyła cudowne, entu-
zjastyczne świadectwo wzrostu w swoim chrześcijań-
skim życiu. W ten sposób wzmogła w Abigail pragnie-
nie większego poznania Pana.

Samolubne, niemiłe słowa potrafią zranić. Nagle 
wróciło stare myślenie Abigail, spychając na bok pozy-
tywne nauki i jej pragnienie życia w pokoju z rodzi-
cami i Bogiem.

A ja myślałam, że jestem tutaj akceptowana! Jak 
się nazywa to dziewczyna? Erma? Tak, to ona pierw-
sza nazwała mnie swoją przyjaciółką! A jest po prostu 
kolejną świętoszką, na zewnątrz doskonałą w oczach 
Kościoła i mówiącą o Bogu tyle dobrych rzeczy. Ale jej 
czyny pokazują, że jest kolejną pseudochrześcijanką!

Rozgoryczenie i złość znów zaczęły się tlić. Zamiast 
szukać pomocy i rady starszych, stabilnych chrześci-
jan, Abigail zaksięgowała kolejną niesprawiedliwość 
obok poprzednich swoich zranień i wycofała się ze spo-
tkań młodzieżowych. Mroczne myśli czyhały na nią 
i zniszczyły pozytywne sadzonki prawdy z poprzed-
nich dwóch dni konferencji. W takim stanie znalazł ją 
Delmar, siedzącą w samochodzie rodziców.

– Ukrywasz się? − zażartował, przystając przy otwar-
tych drzwiach samochodu.

– Może − opanowała wzburzenie, obdarzając mło-
dzieńca niepodzielną uwagą. – Coś się dzieje?

– Tak sobie... nic wielkiego, nic dojrzałego... można 
powiedzieć, że taka dorosła wersja „rzuć chusteczkę”. 
Ale wszyscy potrzebujemy trochę ćwiczeń po trzy-
dniowym siedzeniu. Chcesz do nas dołączyć?

– Jasne − Abigail wyszła z samochodu i razem poszli 
w kierunku wielkiego koła bawiącej się młodzieży.

– Możemy się włamać? − zapytał Delmar, a koło 
się rozstąpiło, dając miejsce dwojgu nowym uczestni-
kom zabawy. Abigail zauważyła, że trzyma się za ręce 
z koleżanką po lewej, a Delmar po prawej. Czyli − 
westchnęła w duchu. – Delmar i ja jesteśmy ogniwem 
łączącym tę połowę koła. Po jej lewej ręce stały wszyst-
kie dziewczęta, a po prawej wszyscy chłopcy, a koło 
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zamykało się po przeciwnej stronie, gdzie również 
chłopak i dziewczyna stali razem.

– Dobrze to sobie umyśliłeś − usłyszała cichą uwagę 
kolegi stojącego obok Delmara.

– Doskonale − odparł lekko Delmar, a potem 
odwrócił się do Abi i szepnął:

– Widzisz te dwie dziewczyny, które są wolne? 
Uważaj! One są z mojej społeczności i nie zdziwił-
bym się, gdyby dotknęły ciebie. Kiedy klepną twoją 
rękę i osoby obok ciebie, biegnij co sił w lewo. Wtedy 
będziesz biegła w kierunku przeciwnym do nich.

– O, nie! Jedna z nich to Erma − to była jedyna rzecz, 
o jakiej Abigail miała czas pomyśleć, zanim ręka jej  
i sąsiadki zostały klepnięte. Jak błyskawica złapała 
rękę partnerki i wystartowała. Była zdeterminowana 
nie pozwolić, by Erma dobiegła pierwsza i zajęła miej-
sce obok Delmara. Mocno pociągnęła drugą dziew-
czynę i na sekundy przed Ermą chwyciła jego dłoń, 
zamykając koło.

– Dobry bieg − uśmiechnął się do Abi. – Ale 
biedna ta twoja partnerka! Omal jej nie ciągnęłaś  
w powietrzu!

Oboje się roześmiali po cichu, natomiast Abi upa-
jała się triumfem nad Ermą. Zabawa trwała dalej. Abi 
z Delmarem musieli wykonać jeszcze jeden sprint, ale 
on nie parł jakoś szczególnie ambitnie do zwycięstwa.

– Zmęczona? − spytał zatroskany.
– Trochę. Po prostu nie wybieraj kogoś za szybko − 

odpowiedziała, gdy chodzili wkoło, szukając następ-
nych kandydatów do biegu. Zanim zdążyli, zadzwo-
nił dzwonek na kolację i zabawa się skończyła.

– Kiedy wyjeżdżasz? − zapytał Delmar, zanim się 
rozstali.

– Tata chce jechać jutro − odparła. – A ty?
– Jutro wcześnie rano. Do domu daleko, ale jeśli 

wyjedziemy przed południem, to zdążmy do domu 
przed zmrokiem.

Zapadła między nimi cisza. Wreszcie Delmar 
powiedział cicho:

– Abigail, wspaniale było cię poznać. Czy możemy 
do siebie pisywać? To znaczy, czy odpowiesz na mój 
list?

– Tak − odparła nieśmiało.
Patrząc na otwarte i szczere zachowanie Delmara, 

Abigail ku swemu zaskoczeniu zapragnęła poznać 
go bliżej. Jej plany opuszczenia domu zbladły  

i usunęły się w cień, gdy kolejny raz poczuła się chciana  
i akceptowana.

Teraz, gdy skończyła szkołę, rodzice cofnęli zakaz 
pracy w mieście i Abigail wróciła do lodziarni z taką 
łatwością, jakby stamtąd nigdy nie odchodziła. Stare 
przyjaźnie zostały wznowione, ale tym razem poświę-
ciła się wyłącznie pracy, dystansując się od innych pod-
czas przerw śniadaniowych. Jej myśli krążyły wokół 
Delmara. Czy przyjdzie dzisiaj list od niego?

Wprawdzie Abigail porzuciła plany opuszczenia 
domu, ale nie poddała swojej woli pod panowanie 
Chrystusa. Przebudzenie duchowe, które przeżyła na 
konferencji kościelnej zostało zepchnięte na bok i zapo-
mniane. Marzenia o Delmarze nie zostawiały czasu 
na poszukiwania duchowej pomocy, której potrzebo-
wała. Po raz kolejny zaczęła podejmować własne decy-
zje zamiast zasięgnąć rady rodziców.

– Nareszcie! Przyszedł list! Abigail pojaśniała z rado-
ści. Szybko napisała odpowiedź i w ciągu niecałych 
dwóch tygodni otrzymała kolejny. Życie było piękne! 
Przez dwa miesiące listy krążyły w obie strony.

I nagle jej nadzieje runęły. Obawiam się, że dzieli nas 
zbyt długa droga − napisał Delmar. – Oboje jesteśmy 
młodzi i chyba najlepiej będzie nie utrzymywać dłużej 
tej przyjaźni na odległość. Jesteś wspaniała, Abi. Życzę ci 
wszystkiego dobrego.

Abigail chciało się wyć, gdy darła list na drobne 
kawałeczki. Nie mogę ufać nikomu! Nikomu! Rzuciła 
swe marzenia do kosza, a rozgoryczenie sięgnęło 
zenitu.

– Przerobiłam już swoją lekcję! Nie ufaj nikomu. To 
nigdy nie wychodzi na dobre! Nigdy! Łzy nie popły-
nęły. Była zbyt zraniona i wściekła.

– Cóż, mamo, Delmar i ja nie będziemy już do 
siebie pisywać − Abigail rzuciła te słowa tak, jakby to 
nie miało znaczenia.

– Ale... − zaczęła Susan, lecz zamilkła, widząc cier-
pienie na twarzy córki.

– Jak się czujesz? − sondowała łagodnie, szukając 
odpowiednich słów i jednocześnie zasmucona, że tak 
się to skończyło. Oboje z Lylem cieszyli się z zaintere-
sowania Delmara ich córką. Mieli nadzieje i modlili 
się, żeby ta znajomość pozostała, a teraz...

– Miły chłopak − padła krótka odpowiedź. – Ale nie 
chce przedłużać relacji na odległość.
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Serce zabolało Susan na widok zmagań córki  
z akceptacją okoliczności i porzuceniem własnych pra-
gnień. Panie, cóż mam powiedzieć. Czuliśmy, że ta zna-
jomość jest właściwa. Abigail była tak podekscytowana, 
a teraz musimy wszyscy porzucić nadzieje. Ale Ty masz 
jakiś powód, Panie, i chcemy zaakceptować to rozczaro-
wanie. Pomóż mi, Panie − modliła się w duchu, tuląc 
córkę w ramionach.

– Kochanie, nie pozwól się zniechęcić temu doświad-
czeniu − szeptała w jej włosy. – Nawet, jeśli tego nie 
rozumiemy, Bóg zawsze chce dla nas tego, co najlepsze.

Głębokie zranienie niczym nóż wycięło bolesne 
piętno na przyszłości Abigail. Zamiast szukać pomocy 
i pociechy u Boga, zaczęła się pogrążać we własnym 
cierpieniu.

Tymczasem szatan tańczył z radości, widząc nada-
rzającą się sposobność. Pamiętasz swoje plany, Abigail? 
Po co zostawać w domu? Czy i tak nie doświadczasz 
wszędzie odrzucenia? Ojciec kłamstwa rzucił wszystkie 
siły, żeby zagłuszyć w sercu Abi Boże wezwanie do cał-
kowitego poddania Mu swego życia.

– Córko, przyjdź do mnie... a Ja dam Ci odpoczynek. 
Lecz łagodny, pełen miłości głos Boga nie był już sły-
szalny dla Abigail, która zajęła się wyliczaniem grze-
chów innych.

– To prawda! Mogę polegać tylko na znajomych  
w pracy. Abigail szybko się uchwyciła zwodniczej 
porady szatana.

– Tak! Tak! − zaciskał pętlę coraz mocniej, przygo-
towując sobie drogę do większego wpływu na życie 
dziewczyny. – Myślę, że teraz ją już mam! − zanucił 
pieśń bezlitosnego triumfu.

– Czas wprowadzić moje plany w kolejną fazę! − twarz 
Abigail zarumieniła się z podniecenia na tę myśl, a jej 
oczy zabłysły. – Nie mogę się doczekać samodzielnego 
życia! Jaka to będzie radocha wreszcie móc robić dokład-
nie to, czego będę chciała!

Przez cały rok ciężko pracowała nad odbudowa-
niem utraconego zaufania rodziców i nie robiła teraz 
niczego, co w oczywisty sposób wzbudziłoby ich 
podejrzenia. Abigail nie chciała ich ranić. Wydawało 
jej się, że skoro niedługo będzie dorosła, to jej wybory 
nie odbiją się na nich w żaden sposób. Ponieważ na 
zewnątrz okazywała im szacunek, nie mieli pojęcia  
o jej planach.

Prowadzenie podwójnego życia tak weszło w krew 
Abigail, że teraz robienie takich planów przycho-
dziło jej bez wyrzutów sumienia. Robiąc cokolwiek, 
zawsze dawała z siebie wszystko, a jej łagodny charak-
ter pozwalał żyć w zgodzie z każdym, kto traktował ją 
właściwie.

Pilnie pracowała, żeby okazywać rodzicom miłość. 
Przejmowała dodatkowe obowiązki w domu, gdy 
byli bardzo zajęci w pracy albo w kościele. Grała  
z Danielem w piłkę albo piekła dla niego ciasto lub 
ulubione ciasteczka. Chciała, żeby cała rodzina czuła, 
jak bardzo ich docenia. Chciała rodziców przeko-
nać, że jej odejście z domu nie jest efektem ich błędów 
wychowawczych.

– Mamo, chciałabym jutro spędzić dzień z dziad-
kami − powiedziała mamie podczas zmywania naczyń 
w pewien piątkowy wieczór. – Na uroczystości zakoń-
czenia szkoły zaprosili mnie, żebym ich odwiedziła,  
a mamy już koniec lipca. Czy to ci odpowiada?

Mama przez moment się zawahała, ale potem potak-
nęła z uśmiechem wyrażającym zgodę.

– Tak myślę. Z pewnością ogromnie się ucieszą 
− przyznała.

Muszę ufać Abigail − skarciła się w duchu. – Jest już 
dorosła i odkąd wróciła ze szkoły, jest dla nas wspania-
łym błogosławieństwem.

– Abigail! − ciocia Irene wyściskała ją gorąco po wej-
ściu do domu, a potem przytrzymała dłużej w wypro-
stowanych ramionach. – Oświadczam, że z czasem 
obraz się rozwinął!

– Daj spokój, ciociu! Mam lustro i wiem, jak go 
używać. Tylko bez pochlebstw! − roześmiała się 
oschle, a potem spoważniała. – Potrzebuję twojej  
i babci pomocy w bardzo ważnej dla mnie sprawie.

Poważny ton nie był w tej sytuacji przypadkowy. 
Irene odpowiedziała bez wahania:

– Oczywiście, że ci pomożemy! Z przyjemnością! − 
Abigail po raz pierwszy podzieliła się swymi planami  
z kimś spoza grona pracowników lodziarni.

Babcia promieniała ze szczęścia słysząc, że córka 
Lyle’a i Susan wybrała ją i Irene jako swoje powier-
niczki. Bolało ją, że Abigail i Daniel są trzymani od 
nich na dystans. Oczywiście, Lyle i Susan czasem się 
pojawiali, zawsze mili i troskliwi, lecz nigdy nie pozwa-
lali swoim dzieciom przyjeżdżać tu na noc ani jeździć 
na wycieczki z innymi członkami rodziny.
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– Możemy mieć na nich zły wpływ! − prychała nieraz 
szyderczo do Irene i dziadka. – Jakbyśmy byli jakimiś 
poganami! Odrobina telewizji nikomu krzywdy nie 
zrobiła. Ich surowe reguły po prostu nie są konieczne.

Niespodziewany przywilej, żeby pomóc Abigail, 
wydawał się zbyt piękny, żeby był prawdziwy. Jak to 
będzie miło pomóc własnej wnuczce wreszcie cieszyć 
się życiem!

– Kupię ci nowe ubrania − zaproponowała Irene. – 
Abigail, będziesz pozytywnie zaskoczona, kiedy cię 
ubiorę!

– Dobrze, ciociu, ale pod warunkiem, że kupisz to 
wszystko za nieduże pieniądze − zgodziła się Abigail. 
– Muszę uważać, bo nie mam zbyt wiele oszczędności.

Irene tylko machnęła ręką na jej rozterki.
– Nie zamartwiaj tym swojej ślicznej główki! Czy 

zdajesz sobie sprawę, droga siostrzenico, ile razy chcia-
łam ci kupić nowe ciuchy i upiąć ci włosy? Sposób, 
w jaki rodzice pozbawili ciebie i Daniela niewinnych 
przyjemności, po prostu nie jest właściwy! Nie mogę 
się doczekać, aż wreszcie wyjdziesz z tego swojego 
kokonu. Bóg nigdy nie powiedział, że Jego dzieci mają 
chodzić w kaftanach bezpieczeństwa!

– Wiem, co czujesz, ciociu. Pamiętasz, jak kiedyś na 
święta rozpuściłaś mi włosy i przewiązałaś czerwoną 
wstążką? Ja ją nadal mam! − nagle w oczach Abigail 
pojawiła się złowroga chmura. – Ale nie wiń mamy  
i taty. Nigdy nie byłam traktowana tak, jak myślisz. 
To najlepsi rodzice, jakich mogłabym chcieć, ciociu. 
To, co robię, jest moim własnym wyborem i nie ma 
nic wspólnego z tym, jak zostałam wychowana.

Oczy cioci Irene otworzyły się szeroko, widząc 
zdecydowanie, z jakim Abi powiedziała tę ostatnią 
kwestię.

– Wiem, Abigail − odparła szybko. – W końcu twoja 
matka jest moją siostrą! Wiem, że ma serce ze złota. 
Ze szczerego złota. Muszę przyznać, że z nas dwóch to 
ona była lepszą córką.

Po południu ciocia Irene wyjechała z Abigail, 
żeby sprawdzić ogłoszenia o naborze pracowników 
w sanatorium Mountain View na przedmieściach 
Allensburga.

– Widoki ci się spodobają − zapewniła ją. – Nie jest 
to co prawda wybrzeże, do którego jesteś przyzwycza-
jona, ale widoki są niesamowite.

Godzinę później wjeżdżały pod górę krętą drogą 
do sanatorium stojącego w połowie górskiego zbocza. 
Gęste iglaste drzewa otaczały trzy skrzydła okazałego 

budynku szpitalnego skierowanego frontem ku mia-
steczku położonemu nad zatoką, podczas gdy otwarty 
widok na zachód przedstawiał rozciągającą się tam 
dolinę.

– Pięknie! Och, ciociu, mam nadzieję, że dostanę tu 
pracę. To w ogóle nie wygląda jak dzielnica miasta. 
Och, mam nadzieję, że się uda!

– Może pomocne będzie to, że kiedyś sama tu pra-
cowałam. I że ja cię polecam − roześmiała się Irene.

Abi otworzyła drzwi samochodu, wysiadła i ode-
tchnęła górskim powietrzem pachnącym sosną. 
Zamykając oczy, podniosła głowę ku słońcu, upaja-
jąc się chwilą. Dzisiaj robi pierwszy krok w kierunku 
nowego, wspaniałego życia! „Och! Niech się to uda!” − 
szepnęła, zamykając drzwi samochodu i próbując uci-
szyć rozkołatane serce.

– Chodź, Abigail! − ciocia dotknęła jej ramie-
nia. – Wszystko będzie dobrze. Idziemy na spotkanie  
z dyrektorem. To mój stary przyjaciel.

Jej oczy błyszczały filuternie.
Cztery godziny później uszczęśliwiona dziewczyna 

wyjechała od dziadków w czterdziestopięciominutową 
podróż do domu. Mam pracę, która będzie na mnie 
czekać od połowy września! Niewiarygodne! I dzięki 
cioci Irene mam jeszcze czekające na mnie mieszkanie! 
Nigdy nie marzyłam, że będzie tak łatwo. Ale będzie 
fajnie! Babcia i ciocia są dla mnie takie dobre!

Nawet nie muszę się martwić o urządzenie tego miesz-
kania, bo babcia ma dla mnie niezbędne rzeczy. Nie 
mogę się doczekać września!

Zajeżdżając przed dom, miała już emocje pod kon-
trolą. Jeszcze sześć tygodni − powiedziała sobie. – Tylko 
sześć tygodni! W całym podnieceniu nie zauważyła 
okien ciepłego rodzinnego domu. Widziała tylko apar-
tament w Allensburgu, w którym wkrótce zamieszka. 

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



Od modlitwy, która prosi, abym był chroniony 
Przed wichrem, który w Ciebie jest wymierzony,

Od strachu, kiedy powinienem dążyć do celu w niebie
Od wahania, kiedy powinienem wyjść z łodzi do Ciebie,

Od jedwabistego ja, O Kapitanie, uwolnij 
Swojego żołnierza, który za Tobą zwolnił.

Od subtelnej miłości do wygodnych kolorów
Od ulegania słabości, od łatwych wyborów,

Bo nie tak jest duch umacniany,
Nie taką drogą szedł Ukrzyżowany,

Od wszystkiego, co Twoją Kalwarię zuboży,
Wybaw mnie Baranku Boży.

Daj mi miłość, która poprowadzi tą drogą,
Wiarę, której żadne pociski przerazić nie mogą,

Nadzieję, której żadne rozczarowania nie zmogą
Pasję, która pcha do przodu i jak ogień się pali,

Żebym tylko się nie stał słupem soli.

—Amy Carmichael

PŁOMIEŃ BOŻY



Wyłączność Chrystusa

„Przyjdźcie do Mnie” – Ewangelia Mateusza 11,28. 

W stwierdzeniu, że każdy musi przyjść do Jezusa, nie ma nic 
upokarzającego! Pomyślmy o sprawach, z którymi nie chcemy do 
Niego przyjść. Jeśli chcemy się przekonać, na ile szczerzy jesteśmy, 
przetestujmy się za pomocą tych słów: „Przyjdźcie do Mnie”. W tych 
sferach, w których nie jesteśmy szczerzy, raczej będziemy skłonni 
dyskutować niż przyjść do Niego; raczej będziemy stosować wykręty 
niż przychodzić; raczej popadniemy w smutek niż przyjdziemy; raczej 
zrobimy wszystko inne, choćby coś najgłupszego, niż przyjdziemy 
tacy, jacy jesteśmy. Dopóki chowamy w sobie najdrobniejszy okruch 
duchowego zuchwalstwa, dopóty on zawsze się ujawni w naszym 
oczekiwaniu, iż Bóg każe nam robić wielkie rzeczy. A przecież On nam 
jedynie mówi: „przyjdź”. 

„Przyjdźcie do Mnie”. Kiedy słyszymy te słowa, wiemy, że coś musi 
się w nas stać, zanim będziemy mogli to uczynić. Duch Święty pokaże 
nam, co mamy zrobić: wszystko, co tylko pomoże nam przyłożyć 
siekierę do korzenia tego, co powstrzymuje nas od tej decyzji. Nigdy 
nie znajdziemy się dalej, dopóki nie zapragniemy uczynić tej jednej 
rzeczy. Duch Święty umieści w nas coś cennego do zdobycia, ale On 
nie zacznie działać, jeśli Mu na to nie pozwolimy. 

Jak często przychodziliśmy do Boga z prośbami i odchodziliśmy  
z uczuciem: „Och, trudno, ja już swoje zrobiłem”. A jednak odchodzimy 
z niczym, a Bóg przez cały ten czas czekał z wyciągniętymi ramionami 
nie tylko, aby nas przyjąć, ale także, abyśmy my przyjęli Jego. 
Pomyślmy o niezwyciężonej, niezniszczalnej, nieustającej cierpliwości 
Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie”. 

Zaczerpnięto z My Utmost for His Highest
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Oswald Chambers


