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słowo

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

Bądźcie dla siebie
nawzajem życzliwi
Wiele lat temu wracałem do domu po wizycie
u lekarza, gdy nagle zobaczyłem w lusterku wstecznym
jakiś czarny dym za moim samochodem. Natychmiast
zjechałem na pobocze, żeby sprawdzić, co się dzieje.
Okazało się, że przewód od skrzyni biegów jest urwany
i wycieka olej. Nie mogłem jechać dalej.
Nie było wtedy telefonów komórkowych, więc
musiałem znaleźć kogoś, kto pomógłby mi odholować samochód do mechanika. Kiedy modliłem się
i myślałem, co dalej zrobić, zatrzymał się obok jakiś
samochód, z którego wysiadł starszy mężczyzna
i zapytał, czy może w czymś pomóc.
Zapytał, gdzie mieszkam i pracuję. Podałem mu
adres, a on odpowiedział, że mieszka w tym samym
mieście. Powiedział, że rano podczas modlitwy przeczytał przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
Poprosił wtedy Boga o to, żeby mu pokazał kogoś,
komu mógłby pomóc i usłużyć jak bohater tej przypowieści. Wsiadłem do jego samochodu, a on
zawiózł mnie do domu. Potem zadzwonił do mechanika, który odholował mój samochód do warsztatu.
Zaproponował, że pokryje również koszty naprawy.
Mieszkałem wtedy w Stanach od niedawna i nie
mogłem uwierzyć, że w tym dziwnym kraju są ludzie
gotowi mi pomóc.
Najpierw podziękowałem Bogu, a potem „miłosiernemu Samarytaninowi” za pomoc w potrzebie.

—Gicu Cotlet

Wiele razy czytałem tę przypowieść, ale myślę, że
nie rozumiałem jej wcześniej tak dobrze jak tamtego dnia. Pomyślałem o znawcy Prawa, który zadał
wtedy Jezusowi pytanie. Znał Prawo bardzo dobrze,
ale mimo to nie wiedział, kto jest jego bliźnim
(zob. Łk 10,23).
Wielokrotnie wpadamy w tę samą pułapkę
z dwóch możliwych powodów. Czytając Słowo
Boże, nie uświadamiamy sobie, czego Ono od nas
oczekuje. Po drugie, nie orientujemy się, kto jest
naszym bliźnim.
Pismo Święte mówi, żebyśmy byli dla siebie nawzajem życzliwi i miłosierni. Apostoł Paweł napisał do
Efezjan i do nas: „Wszelka gorycz i zapalczywość,
gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte
spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie
dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie”
(Ef 4,31–32).
Widzimy, że życzliwość to nie jest jakaś opcja,
lecz przykazanie. Powinna się przejawiać we wszystkich dziedzinach naszego chrześcijańskiego życia.
Pierwszym miejscem, gdzie powinniśmy ją praktykować, jest własna rodzina. Relacje między rodzicami a dziećmi powinny opierać się na szacunku,
respektowaniu autorytetu i życzliwości w każdej
sytuacji. Kiedy życzliwość, pokój i harmonia rządzą

„Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.” Księga Psalmów 16,11
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w naszych rodzinach, takie domy są prawdziwym
kawałkiem nieba na ziemi. Zawierając przymierze
z Dawidem, Jonatan powiedział: „I jeśli będę żył,
okaż mi miłosierdzie PANA, ale choćbym i umarł;
Nie odbieraj swego miłosierdzia memu domowi na
wieki, nawet gdy PAN wytraci wszystkich wrogów
Dawida z powierzchni ziemi” (1 Sm 20,14–15).
Życzliwość jest cnotą, którą należy okazywać
z wielką ostrożnością. To najlepszy dar, jaki możemy
zaoferować tym, z którymi się na co dzień stykamy. Powinniśmy otwierać serca, okazując życzliwość współpracownikom i wszystkim napotkanym
ludziom. To znaczy, że mamy być dla nich dostępni
i hojni w ofiarowaniu pomocy cierpiącym albo
potrzebującym materialnego lub duchowego wsparcia. Życzliwość jest jak słodki zapach docierający
do tych, których spotykamy – płynący od duszy do
duszy, od osoby do osoby, bez względu na wiek i płeć.
W bardzo prostych słowach możemy określić życzliwość jako charakter Jezusa Chrystusa. On stanowi
najlepszy przykład dla nas wszystkich. Był „wzgardzony i odrzucony przez ludzi; mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed Nim ukrywaliśmy jakby
swoją twarz; wzgardzony tak, że mieliśmy Go za nic.
Zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił
naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony” (Iz 53,3–4).
Dzięki nowemu narodzeniu nasz charakter może
się zmienić. Od tej chwili nie żyjemy już dla siebie
samych, lecz dla tego, który nas odkupił. Codziennie
chcemy być podobni do Niego, a nie upodabniać się
do świata wokół nas. „Niegdyś bowiem i my byliśmy
głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.
Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego
Zbawiciela, względem ludzi; nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego
miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia
i odnowienie Ducha Świętego; którego wylał na nas
obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela”
(Tt 3,3–6).
Nasza życzliwość powinna wzrastać w miarę dojrzewania w wierze. Jest ona elementem owocu Ducha
Świętego. Pomyślmy o różnicy między uczynkami
ciała i owocem Ducha. „A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta;
4
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bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść,
gniew, spory, kłótnie, herezje; zazdrość, zabójstwa,
pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam
mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy
takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój,
cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; łagodność,
powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa”
(Ga 5,19–23).
Wszyscy, którzy codziennie starają się wzrastać
w wierze, powinni się przyoblekać w życzliwość.
„Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani,
przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć,
pokorę, łagodność, cierpliwość” (Kol 3,12). To cenne
„ubranie” należy przyodziewać codziennie, a nie
tylko w niedzielę, kiedy „ubieramy się do kościoła” –
zarówno nasze odzienie fizyczne, jak i duchowe wiele
mówi o charakterze.
Życzliwość widać najlepiej, gdy dodajecie „do
waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie; do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość,
do cierpliwości pobożność; do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość”
(2 P 1,5–7). „Pragnienie człowieka to jego dobroczynność i lepszy jest ubogi niż kłamca” (Prz 19,22).
Patrząc na obecne wydarzenia i kondycję człowieka,
uświadamiamy sobie, że życzliwość staje się cechą
coraz rzadziej spotykaną – można rzec, że rarytasem.
Walka o władzę i chwałę usunęła z wielu serc ważne
cechy widziane w Jezusie Chrystusie. Niektórzy utożsamiają życzliwość ze słabością, ale my uważamy ją
za przejaw duchowej siły. W Kazaniu na Górze Pan
Jezus powiedział: „Błogosławieni cisi, ponieważ oni
odziedziczą ziemię” (Mt 5,5).
Drodzy Czytelnicy Ziarna Prawdy, zapraszam Was
do przemyślenia Ewangelii Jana 3,16: „Tak bowiem
Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego
Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne”. I wzywam, żebyście byli życzliwi
dla siebie nawzajem. W ramach tej życzliwości podarujcie komuś egzemplarz tego czasopisma do czytania i powiedzcie innym o życzliwości Pana, której
doświadczyliście dzięki Jego łasce.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Jak efektywnie przemawiać

Przygotowanie kazania
ekspozycyjnego
—David Bercot

Część czternasta

Dotychczas koncentrowałem się na kazaniach
tematycznych. Czyli na takich, do których mówca
najpierw wybiera temat, a następnie buduje na
nim, używając różnych fragmentów Pisma oraz
ilustracji. Kazania tematyczne są najczęściej spotykane i zwykle najłatwiejsze dla początkujących
kaznodziejów.
Istnieje jednak inny rodzaj kazań, zwany ekspozycyjnym. W przeciwieństwie do kazań tematycznych, podczas ekspozycyjnego mówca zwykle
przechodzi przez całą księgę Biblii w ciągu wielu
niedziel. Na przykład, może wygłaszać kazania
z Ewangelii Jana. Zaczyna od Ewangelii Jana 1,1
i mówi na temat kolejnych wersetów w ich kolejności, aż do ostatniego wersetu w ostatnim rozdziale.
Może to trwać wiele miesięcy albo nawet lat.

się również do ekspozycyjnych. Jak już wspo-

Jak się przygotować

wybierają księgi, które ich najbardziej interesują

Większość zasad przygotowania i wygłaszania kazań czy wykładów tematycznych stosuje

mnieliśmy, głosząc tematycznie, musisz dobrze
wybrać temat, który w dodatku rozumiesz
i który cię ekscytuje. Właściwie nie inaczej jest
w przypadku głoszenia ekspozycyjnego.
Jedną z podstawowych zasad jest tutaj modlitwa i wybór takiej księgi, która ci „leży”
i w której znajdziesz dużo materiału do objaśnienia (czyli ekspozycji). Jeśli przesłanie danej księgi
nie jest dla ciebie jasne i nie jesteś podekscytowany jej treścią, to wybierz inną. Kaznodzieje
i nauczyciele rzadko rozpoczynają ekspozycyjny
wykład od Księgi Rodzaju, przechodzą przez
całą Biblię i kończą na Apokalipsie. Zazwyczaj
i wygłaszają przesłanie odpowiednie dla zgromadzenia w konkretnym czasie.

„Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.” Księga Psalmów 16,11
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System przygotowania w sześciu
krokach

Kiedy miałem około trzydziestki, dostąpiłem przywileju, by słuchać pewnego nadzwyczaj obdarowanego przez Boga nauczyciela,
który wykładał ekspozycyjnie. Każdy fragment
Pisma objaśniał w tak zrozumiały sposób, że
ludzie byli obficie pobłogosławieni jego nauczaniem. Choć nauczał z konkretnych fragmentów,
które czytał w danym dniu, zawsze widział myśl
przewodnią łączącą wszystkie wersety w całość.
I potrafił ją klarownie przedstawić.
Na czym polegała jego tajemnica? Do każdego
kazania przygotowywał się w sześciu krokach:
1. Mów tylko o jednym fragmencie. Bez
względu na to, którą księgę Biblii wybrałeś,
omawiaj tylko jeden fragment w każdym tygodniu. Na przykład przerabiając List do Galacjan,
nie staraj się wykładać za każdym razem całego
rozdziału – podziel ten materiał na mniejsze
fragmenty.
Trzeba pamiętać, że żadna księga Biblii nie
została oryginalnie napisana z podziałem na akapity, rozdziały czy wersety. To wszystko zostało
dodane później. Dlatego nie musisz się kierować
śródtytułami dzielącymi tekst w używanym
przez ciebie przekładzie Słowa Bożego. Jeśli
stwierdzisz, że lepiej będzie inaczej je podzielić,
to masz do tego pełne prawo. Chodzi o to, żeby
pogrupować te fragmenty, które odnoszą się do
jednego tematu.
2. Staraj się dzielić fragmenty w sposób
naturalny. Zwykle fragmenty biblijne są tak
gęste od treści, że nie powinieneś próbować
„udławić” słuchaczy jednym wielkim kęsem.
W takich sytuacjach trzeba podzielić tekst na
mniejsze odcinki. Być może wolałbyś podzielić
go nawet na pojedyncze wersety, ale to nie jest
najlepsza metoda na dzielenie fragmentu.
Podział Nowego Testamentu na rozdziały
i wersety został wprowadzony w 1551 roku przez
francuskiego drukarza Roberta Stefanusa podczas podróży z Paryża do Lyonu. W związku z
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tym sam ten podział nie jest natchniony. Dlatego
szukaj takiego podziału, który w naturalny sposób
oddaje ciąg myśli autora.
Na przykład 1 List do Koryntian 1,18-20
w moim wydaniu Biblii jest jednym akapitem:
„Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla
tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano
bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych,
a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest
mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku
tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?”.
Jak w naturalny sposób można podzielić ten
fragment? Nie istnieje jedyna słuszna odpowiedź,
ale ja podzieliłbym go tak:
A. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem
dla tych, którzy giną.
B. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
C. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę
mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
D. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie
badacz wieku tego?
E. Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?
3. Napisz ten podział na kartce. Będę nazywał te podziały propozycjami. Możesz je sobie
napisać osobno na pojedynczych kartkach albo
wszystkie na jednej tak jak ja. Najważniejsze jest
to, żebyś je miał napisane oddzielnie.
4. Zastanów się, jaki związek ma każda propozycja z poprzednią. Zacznij od propozycji B
i pomyśl, jak ona się ma do propozycji A. Czy rozwija propozycję A? A może jej zaprzecza? Czy też
stanowi przykład lub ilustrację propozycji A?
W powyższym fragmencie z 1 Listu do
Koryntian propozycja B stoi w kontraście
do propozycji A, prawda? „Albowiem mowa

o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną”
(propozycja A) „Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (propozycja
B). A co z propozycjami C, D i E? Wszystkie
popierają pierwsze dwie poprzez dodanie świadectwa ze Starego Testamentu oraz obserwacji
z życia samych adresatów listu Pawłowego.
Jednak każda kolejna propozycja rozwija
Pawłową argumentację o kolejny punkt.
5. Zidentyfikuj myśl przewodnią tego
fragmentu. Po przeanalizowaniu fragmentu
i podzieleniu go na propozycje musisz określić
myśl przewodnią całości. Paweł robi to wyraźnie: Przesłanie o Chrystusie jest głupstwem dla
niewierzących, ale mocą ku zbawieniu dla tych,
którzy wierzą.
Myśl przewodnia nie jest tak wyraźna
w każdym fragmencie Pisma. Jeśli jednak uważnie przeanalizujesz propozycje autora, to zawsze
będziesz mógł odkryć myśl przewodnią wiążącą
je wszystkie. Znajomy pastor, który stosuje tę
metodę, wygłosił już tysiące kazań ekspozycyjnych w ciągu trzydziestu lat i nie znalazł jeszcze
ani jednego fragmentu Pisma bez myśli przewodniej. Natchnieni autorzy Biblii nie spisywali jakichś luźnych, nie powiązanych ze sobą
zdań. Ich teksty mają konkretny cel i są doskonale zorganizowane.
Jeśli znajdziesz fragment, którego części
wydają się niepowiązane ze sobą, to być może tak
naprawdę znalazłeś dwa fragmenty. Pamiętaj, że
to ty decydujesz, gdzie dany fragment powinien się rozpocząć, a gdzie skończyć. I że jest on
określony poprzez jedną myśl przewodnią.
Kiedy już określisz myśl przewodnią, upewnij
się, że podkreślasz ją podczas przechodzenia do
kolejnych propozycji. Musisz również pokazać
słuchaczom jej praktyczne zastosowanie.
6. Używaj przykładów, historii i analogii,
żeby zilustrować każdą propozycję. Ostatni
krok polega na znalezieniu różnych ilustracji do
objaśnienia wszystkich propozycji i ustawienia
ich w odpowiednim porządku. Zatem wracając

do naszego przykładu, zaczniesz od propozycji A („Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną”). Po jej objaśnieniu
podasz analogie i przykłady, żeby ją zilustrować.
Podanie przykładów ludzi uważających przesłanie chrześcijańskie za głupstwo nie powinno
nastręczać ci problemów. Właściwie cały świat
obecnie tak je postrzega. Przykładów i analogii
znajdziesz mnóstwo.
Następnie przejdziesz do propozycji B, krótko
ją omawiając i podając ilustracje objaśniające,
o co chodziło Pawłowi. I tak przejdziesz kolejno
do każdej następnej, omawiając każdą w możliwie najszerszy sposób.

Odmiany

Zrozum, że ta sześciostopniowa metoda nie
jest jedynym sposobem przygotowania wykładu
ekspozycyjnego. Jeśli posługujesz się inną, która
działa i jest dla ciebie wygodna, to oczywiście
możesz ją stosować. Ja osobiście mogę zaświadczyć, że ta podana powyżej jest niezwykle
efektywna.
Jedną z odmian sześciostopniowego podejścia
jest przejście przez daną księgę biblijną rozdział
po rozdziale zamiast fragment po fragmencie
podczas poszczególnych wykładów. W przypadku tak długiego tekstu jak Księga Rodzaju
to może być nawet bardziej praktyczne. Mimo
to, dobrzy kaznodzieje ekspozycyjni stosujący
podejście „rozdział po rozdziale”, widzą jedną
myśl przewodnią przewijającą się przez cały rozdział i podkreślają ją w całym kazaniu.

Czym nie jest wykład ekspozycyjny

Napisałem powyżej, na czym polega dobry
wykład ekspozycyjny. Teraz ci powiem, czym
on nie jest.

··Nie

jest omawianiem całego fragmentu
Biblii polegającym wyłącznie na ubieraniu w różne słowa tego, co autor napisał
wcześniej.

··Nie jest podaniem pośpiesznego komenta-

rza na temat danego fragmentu bez podania
myśli przewodniej.
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··Nie jest powtarzaniem tego, co wyczytałeś
w komentarzu biblijnym.

Najpopularniejszym błędem niedoświadczonych kaznodziejów ekspozycyjnych jest brak
podania myśli przewodniej w kazaniu. W efekcie
ich „ekspozycyjne” kazania stają się amalgamatem
niepowiązanych myśli i spostrzeżeń.

Problem z komentarzami
Niektórzy kaznodzieje ekspozycyjni uważają, że koniecznie muszą posiłkować się jakimś
gotowym komentarzem biblijnym, żeby objaśnić dany fragment. Problem z tym podejściem
jest taki, że Biblia została napisana dla zwykłych ludzi, a nie dla uczonych teologów. Nie
potrzebujesz doktoratu z teologii ani dyplomu
szkoły biblijnej, żeby zrozumieć Słowo Boże.
Bóg nigdy nie potrzebował ludzkiej uczoności do głoszenia przesłania o Krzyżu. Wielka
uczoność zwykle jest przeszkodą, a nie pomocą
w przyjęciu Ewangelii.
Czy uważasz, że nauczyciele we wczesnym
Kościele pierwszych dwóch wieków korzystali
z komentarzy biblijnych, żeby zrozumieć Pisma?
Zapewniam cię, że nie. Wtedy nawet nie było
żadnych takich komentarzy. Po prostu poddawali się prowadzeniu Ducha Świętego i czytali
Pisma, stosując je literalnie i poważnie.
Nie ma żadnego powodu, dlaczego ty nie
miałbyś czynić tak samo. Jeśli jesteś prostym
człowiekiem, to właśnie do takich Duch adresował Pisma. Jezus powiedział, że Ewangelia
była ukryta przed „mądrymi i roztropnymi”
(Mt 11,25). Dlatego nie musimy chodzić do
„mądrych i roztropnych”, żeby zrozumieć Jego
przesłanie. Dlatego ja prawie nigdy nie używam
komentarzy biblijnych.
Niech sama Biblia i Duch Święty przemawiają
do twego umysłu i serca, a potem dziel się tym
ze słuchaczami. Nie podawaj im „odgrzewanych kotletów” ani resztek z przemyśleń innych
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osób. Jeśli nie czujesz się wygodnie lub nie
widzisz w sobie kwalifikacji do ekspozycyjnego
objaśniania Pisma pod przewodnictwem Ducha
Świętego, to sugeruję pozostanie przy kazaniach
tematycznych.
To powiedziawszy, zdaję sobie jednocześnie
sprawę, że niektórzy świetni kaznodzieje ekspozycyjni roztropnie używają komentarzy. Jeśli
chcesz ich używać, to przyjmij następującą wskazówkę: najpierw przeanalizuj dany fragment
samodzielnie. Módl się podczas czytania i sformułuj własne wnioski na temat jego znaczenia.
Dopiero potem zobacz, co mają do powiedzenia inni, ale podchodź do tego ostrożnie. Nigdy
nie przyjmuj bezkrytycznie danego komentarza, powtarzając go we własnym kazaniu.

Różnorodność darów
Mocno wierzę, że niemal każdy chrześcijanin
może się nauczyć efektywnego głoszenia kazań
tematycznych. Doświadczenie mówi mi jednak,
że nie każdy może nauczać Słowa Bożego ekspozycyjnie. Ci, którzy mają ten dar i pracują nad
jego rozwinięciem, mogą być wielkim błogosławieństwem dla słuchaczy. Wielu moich ulubionych mówców naucza w ten sposób. Ale nie
każdy posiada ten dar. Podobnie jest z nauczaniem proroczym.

Pytania do dyskusji
1. Czym jest kazanie ekspozycyjne?
2. Opisz sześciostopniowy system przygotowania kazania ekspozycyjnego.
3. Czyn takie kazanie nie jest?
4. Jakie niebezpieczeństwo wiąże się z używaniem komentarzy?
—Koniec
Zaczerpnięto z Plain Speaking
© 2007 David W. Bercot
Wydawnictwo Scroll Publishing
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Z nich zaś największa

jest miłość”
—D.R.H.
Chrześcijanie z Koryntu, pomimo swoich problemów, mogli być pochwaleni za duchową gorliwość.
Nie byli letni, czy uśpieni w sprawach Kościoła i służby
Bogu. Jednakże możliwe jest, że ten zapał (przynajmniej
w jakiejś części) przyczynił się do niektórych problemów.
Po pierwsze, chyba dokonywali porównań między
swoimi przełożonymi w taki sposób, który wyolbrzymiał do rangi problemów różnice w stosowaniu darów
duchowych i sprawiał, że faworyzowali jednych przywódców kosztem innych. Apostoł Paweł nazywa to cielesnością napominając ich, aby zrozumieli, w jaki sposób
Bóg posługuje się różnymi ludźmi do pełnienia Jego
woli. „Jesteśmy bowiem współpracownikami Bożymi”
− napisał.
W dalszej części listu (1 Kor 12-14) porównuje on
funkcjonowanie Ciała Chrystusowego (tj. Kościoła −
przyp. red.) do działania fizycznego ciała, wskazując,
że jego członki, które są różne, mają różne powołania
i różne zdolności, a jednak wszystkie są umieszczone tak,
by całe ciało mogło wzrastać. Podobnie, jak żaden członek
fizycznego ciała człowieka nie może być uznany za niepotrzebny, tak samo w Kościele każdy ma ważne miejsce
i rolę. Paweł wskazał im również, jak mają rozumieć właściwe używanie i stosowne miejsce różnych darów duchowych oraz urzędów, podkreślając, że celem stosowania
tych darów jest budowanie i wzrost ciała wierzących.
Wydaje się również, że powodem powstawania problemów wśród Koryntian było kładzenie zbyt wielkiego
nacisku na wagę lub użyteczność jakiegoś jednego daru
czy rodzaju posługi. Gorliwość, z jaką chcieli być narzędziami w ręku Pana, w oczywisty sposób zaczęła słabnąć
i zamieniać się w sposób myślenia, w którym kładziono
zbyt duży nacisk na osobach obdarowanych, a zbyt mały
na celu darów − budowaniu Ciała. W ostatnim wersecie (1 Kor 12), Paweł napomina ich: „Starajcie się usilnie
o lepsze dary; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą”. Oczywiście, to droga miłości, o której mówi cały
kolejny rozdział (13), jest doskonalszą drogą. Nawet tak
ważny dar jak prorokowanie jest niczym bez miłości. Dar

musi być napędzany prawdziwą Bożą miłością i musi być
jej poddany.
Jednym ze skutków przesadnego podkreślania konkretnych powołań, darów czy osobowości wśród
członków ciała jest problem, z jakim Paweł skonfrontował Koryntian: wyróżnianie jednych i deprecjonowanie innych. Ponieważ wszyscy szukają zbudowania dla
Kościoła, korzystanie z darów tych ludzi powinno być
poddane radzie i rozeznaniu innych członków. Paweł,
Apollos i Kefas byli współpracownikami Boga, choć ich
dary i powołania były różne. Miłość skupia się na ważności całego ciała, prawdziwym pragnieniu serca innych
członków i tym, w jaki sposób każdy może przyczynić
się do oddania siebie innym, zamiast zdobycia uznania
dla siebie.
Podkreślanie ważności własnych darów może też udaremnić nadarzającą się okazję do skutecznej służby.
Niejeden obdarowany człowiek usługiwał, ponieważ nie
umiał poddać swojego daru rozeznaniu i autorytetowi
innych braci. Miłość wytwarza najpierw w człowieku
wrażliwość na potrzeby innych i osoba taka pokornie
stara się być pomocna bez względu na to, co uznaje za
swój szczególny dar czy powołanie. Bóg często w ten
sposób umieszcza członki ciała − nie według darów czy
osobowości, ale głęboko rozumianych ograniczeń płynących ze wzajemnej, szczerej miłości. Może dary duchowe
są częściej rozwijane niż odkrywane. Jesteśmy najbardziej użyteczni, kiedy opróżnimy siebie ze swojego „ja”,
poddamy się woli Bożej i będziemy pełni Jego miłości.
Ten rodzaj miłości cechuje uniżenie i zdolność do cieszenia się udziałem w służbie innych członków ciała. Ta
postawa rozważa potrzeby innych i dlatego dostrzega
okazje do służenia. Pełna pokory i poświęcenia, zachęca
do użyteczności każdego członka ciała i spaja harmonijnie całość duchowej posługi.
Rzeczywiście „z nich zaś największa jest miłość”.
Zaczerpnięto z The Timely Truth, styczeń 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Gdzie jest Bóg?
—Nathan Horst
Hiob zadał pytanie: „Czy wybadasz tajemnice Boga?”. Jak możemy wiedzieć, gdzie jest Bóg?
Gdzie można Go odnaleźć? Ktoś powiedział: „Kiedy masz pokusę, żeby zgrzeszyć, znajdź miejsce,
gdzie Bóg cię nie widzi”. Wiemy, że to niemożliwe. Księga Przypowieści Salomona 15,3 mówi:
„Oczy PANA są na każdym miejscu, widzą złych i dobrych”. Ten werset w oczywisty sposób mówi
o wszechobecności Boga.
Na początku czasu Bóg przechadzał się po ogrodzie Eden (1 M 3,8). Potem obiecał Izraelowi, że
zamieszka pośród nich, jeśli będą przestrzegali Jego ustaw (1 Krl 6,13). Spotykał się z nimi w przybytku (2 Sm 7,5-6). Kiedy Szczepan spojrzał w niebo, wówczas ujrzał Jezusa stojącego po prawicy
Ojca. Niebo jest wiecznym mieszkaniem Boga.
Dzisiaj Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu zniża się do nas, zamieszkując w sercu każdego
prawdziwego wierzącego. Tak jak powiedział: „Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich,
i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem” (2 Kor 6,16). Ta obecność Boga we wnętrzu zależy
od naszej reakcji na Niego. „Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi,
wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną” (Obj 3,20).
Jezus obiecał, że Duch Święty będzie zamieszkującym w nas Pocieszycielem. Dlatego chrześcijanin ma pokój w sercu i pewność, że Bóg w nim mieszka.
Dlaczego więc przychodzą chwile, kiedy nie odczuwamy bliskości Boga? Czasem możemy się
zastanawiać, czy Jego obecność naprawdę jest w nas, albo możemy w to wątpić. Może się nam
wydawać, jakby Bóg nas opuścił.
Czasem pokusy albo doświadczenia sprawiają, że wydaje się, jakby On był daleko. W takich
momentach potrzebujemy wiary, aby Mu nadal ufać, nawet jeśli dopada nas zwątpienie w Jego
opiekę. Mamy w Piśmie przykłady jednostek, które były doświadczane i to czasem ciężko, a jednak
jasne jest, że Bóg przeprowadził je przez te próby do błogosławionego końca.
Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego Bóg czasem wydaje się daleko. Dzieje się tak z powodu
naszych braków. „Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze
grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak że nie słyszy” (Iz 59,2). Łatwo jest dać się nadmiernie pochłonąć sprawom tego świata, zamiast skoncentrować się na Bogu i nad Jego prawdami. Przynosi to oddzielenie od Niego, Jego mocy i pociechy. Zapominanie o Bogu i pozwalanie
ziemskim rzeczom zapełniać nasze myśli staje się grzechem. Możemy nieświadomie przekroczyć
jakieś przykazania, ale lekceważenie miłości Bożej jest grzechem.
Aby odzyskać tę bliskość Boga, musimy wziąć sobie do serca radę z Listu Jakuba 4,8: „Zbliżcie
się do Boga, a on zbliży się do was”. Bóg pragnie mieć z każdym z nas bliską relację. Czy każdy
z nas stara się tę relację utrzymać?
W czasie naszej ziemskiej podróży możemy chodzić w tej bliskości Boga tak, abyśmy na końcu
naszej wędrówki mogli zostać przyjęci do Jego wiecznej obecności i zamieszkać z Nim na zawsze.
„Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg
będzie z nimi i będzie ich Bogiem” (Obj 21,3).
Zaczerpnięto z The Timely Truth, styczeń 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

rodziców

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

Uprzejmość
—Loren Burkholder
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia różnicę między
małżeństwem, które rozkwita, a takim, które wegetuje w bylejakości? Różnica nie leży w tym, jaki mamy dom, albo w ilości
czasu spędzanego razem, albo w przychodach rodziny, albo
w pułapkach czyjegoś stylu życia. Przyczyny muszą leżeć głębiej. Te klucze do silnego małżeństwa otwierają sekrety, które
wzmacniają nasze relacje ze współmałżonkiem.
Uprzejmość to szacunek i wzgląd okazywany sobie nawzajem. Jest to klucz, którego nie można nadużyć; raczej większość
ludzi musi uczyć się przejawiania tej cechy. Uprzejmość jest
szczególnie ważna w kontekście rodzinnych relacji. „Na koniec
zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci,
miłosierni i uprzejmi” (1 P 3,8).
Uprzejmość przejawia się w stylu rozmowy. Takie wyrażenia jak „proszę”, „dziękuję” i „przepraszam” powinny być
w domu na porządku dziennym. Czy kierujesz swoim domem
w stylu prośby, czy w stylu instrukcji rzucanych żonie i dzieciom? Okazujmy uprzejmość poprzez kontakt wzrokowy tak
często, jak to możliwe i czekajmy na to, aż ktoś skończy swoją
wypowiedź, zanim dodamy coś od siebie. Uprzejmy mąż nie
krzyczy od drzwi, kiedy wie, że malutkie dziecko może spać,
ale zamiast tego wycisza swój głos.
Nawet konflikty można rozwiązywać spokojnie, jeśli z szacunkiem próbujemy zrozumieć stanowisko naszego męża/żony.
Czy kiedykolwiek myślałeś/łaś o powtórzeniu na głos swoimi
słowami opinii twojego współmałżonka tak, aby druga strona to
słyszała i zaaprobowała? Może podłoże waszego konfliktu tkwi
raczej w zrozumieniu siebie nawzajem niż w samym problemie?
Uprzejmość przejawia się w codziennym życiu. Mężowie, czy
macie w zwyczaju dostosowywać tempo życia do swoich żon?
Czy otwieracie im drzwi, aby przepuścić je przodem? Czy dziękujesz żonie za posiłki? Żony, czy dziękujecie swoim mężom za

niesienie odpowiedzialności głowy rodziny? Czy umiecie łagodnie
i cierpliwie prosić o załatwienie problemu skrzypiących drzwi,
zepsutego okna, kapiącego kranu?
Uprzejmość to również okazywanie zainteresowania drugą
osobą. Może twój współmałżonek sam z siebie opowie ci szczegóły dnia, jednak gdy o to zapytasz, pokazujesz, jak bardzo ci
zależy na drugiej stronie. Nauczmy się sztuki słuchania.
Uprzejmość to wspaniałomyślne postawienie drugiej strony na
pierwszym miejscu. Naucz się zauważać, kiedy twój współmałżonek jest przygnieciony nadmiarem obowiązków. Czy umiesz
podjąć się pomocy przy jakimś zadaniu, które normalnie nie
jest twoim obowiązkiem? Nawet jeśli ogólnie uważasz koszenie trawnika za typowo męską pracę, a zmywanie naczyń − za
kobiecą, nie ma powodu, abyście się czasem nie zastąpili przy
tych czynnościach.
Czasem uprzejmość jest uważana za coś zbyt sztywnego i sztucznego, co nie pasuje do codziennego życia. Powszechna mentalność na ten temat jest taka, że w końcu znamy się tak dobrze,
że nie musimy sobie zawracać głowy takimi dodatkami, jak
„proszę” czy „dziękuję”. Czy powinniśmy przejąć takie podejście
do sprawy? Wskazówki płynące ze Słowa Bożego dają nam odpowiedź na to pytanie: miłość i uprzejmość są podstawą wszystkich
prostych wskazówek dla życia rodzinnego. Twoja żona zasługuje
na twoją uwagę i uprzejmość.
Uprzejmość nie jest jakimś dodatkiem − kilkoma zdawkowymi słowami rzuconymi tu i tam. Musi pochodzić z głębi serca
i być sposobem życia. Uprzejmość jest miłością wśród codzienności. Uprzejmość otwiera potencjał harmonii i miłości w małżeństwie. Stosujmy ją każdego dnia.
Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Perełki d la mężów i żon
(z 13 rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian)
W tym krótkim fragmencie apostoł Paweł mówi o głównym znaczeniu i randze miłości we wszystkim. Nie ma znaczenia, jak dobrze wyglądasz; ile wiesz; jak prestiżowa jest
twoja praca; albo jak szałowy masz samochód i ubranie. Nie
ma znaczenia, ile zer masz na kocie albo nawet ile dobrych
uczynków spełniasz. Właściwie nie liczy się nawet to, czy
masz wystarczająco wiary, żeby przenosić góry; jeśli nie masz
miłości, nie masz nic. To jest szczególnie prawdziwe w małżeństwie: jeśli nie ma w nim miłości, to nic nie ma, wszystko
będzie zaprzepaszczone, a relacja okaże się bezwartościowa
i pusta. Miłość jest podstawowym składnikiem długiego,
szczęśliwego i oddającego chwałę Bogu małżeństwa. Paweł
podkreśla tę największą wagę miłości, podając jej charakterystykę. Miłość to nie jest szybko przemijające uczucie,
w które najpierw wpadasz, a potem z niego wypadasz (taki
niestety jest model miłości w naszym społeczeństwie), ale
jest to wzajemne zobowiązanie i oddanie, które przejawia
się w uczynkach i postawach.
Miłość jest cierpliwa i łaskawa. Miłość nie daje
gwarancji, że będzie łatwo i przyjemnie. W rzeczywistości jest odwrotnie: tam gdzie jest miłość,
zawsze jest cierpienie, smutek i żal. Szczególnie
odnosi się to do małżeństwa. Zapytajmy kogokolwiek w związku małżeńskim, bez względu, czy jest po
ślubie pół roku, czy dziesięć lat, czy czterdzieści. Przyjdzie
czas bólu, smutku i cierpienia, ale jeśli masz tę prawdziwą
miłość z góry, to przetrzymasz ten trudny okres. Miłość
w małżeństwie oznacza konieczność okazywania cierpliwości w stosunku do współmałżonka (szczególnie w sytuacji
jego błędów). Ale też oznacza, że gdy przychodzi cierpienie,
mamy zdolność przetrwać. Poza tym oznacza, że nie użyjesz
trudności przeciwko drugiej osobie, ale będziesz traktować
współmałżonka w sposób życzliwy, troskliwy i z dobrocią.
Miłość nie zazdrości. W małżeństwie nie ma miejsca na
zachłanność czy zazdrość: to, co posiada jedna strona, jest
również własnością drugiej. Dzielimy się wspólnie pomyślnością, osiągnięciami, radościami i zaszczytami. Obojętne,
czy dotyczy to kobiety stojącej za mężczyzną, czy mężczyzny stojącego za kobietą, albo nawet rodziców stojących
za dziećmi: nie ma wtedy już „moje” i „twoje”; jest tylko
„nasze”.
12
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—Steve Rockhill

Miłość nie szuka poklasku; nie nadyma się.
Wywyższanie samego siebie, pycha i arogancja nie idą
w parze z miłością i małżeństwem. W małżeństwie nie
ma zwycięzców i przegranych; nie ma stwierdzeń „bo ja
tak mówię” albo „trzeba było zrobić po mojemu”. Nie ma
budowania siebie samego, chodzi raczej o budowanie tej drugiej osoby. Obowiązkiem żony jest szanować i podbudowywać męża, a obowiązkiem męża jest kochać i chwalić żonę.
Miłość nie zachowuje się arogancko. Współmałżonkowie,
którzy idą w jednym jarzmie miłości, nie lekceważą siebie
nawzajem. Nie zawstydzają się nawzajem celowo i nie
ośmieszają. Zwracają się do siebie uprzejmie, z wrażliwością i czułością.
Miłość nie szuka swego. Nie ma egoizmu w miłości
− tylko wyrzeczenie się swego „ja”. Boży model małżeństwa zakłada, że jeśli oboje będą służyć sobie wzajemnie,
a nie tylko każde samemu sobie, wówczas potrzeby każdego
z nich będą zaspokojone.
Miłość nie daje się łatwo sprowokować. Miłość nie
wybucha gniewem albo nie wpada w szał, zaszczepiając
strach w małżeństwie. Nie ma żadnych wybuchów złości ani
przemocy. Jeśli pojawia się gniew, powinien szybko przejść,
kiedy szukamy i doświadczamy przebaczenia przed zachodem słońca. Miłość nie jest szybka do mówienia, a raczej
chętniej słucha i stara się zrozumieć.
Miłość nie zamyśla zła; nie cieszy się z niegodziwości, ale raduje się z prawdy. Miłość nie pozwala sobie
na planowanie fizycznej bądź emocjonalnej krzywdy; nie
mówi: „Masz to, na co zasłużyłeś/zasłużyłaś” i nie prowadzi rachunku krzywd, ani nie chowa urazy. Ona rozkwita
w otwartej, szczerej wymianie myśli, uczciwości, wierności i dobrej radzie od rodziny, przyjaciół i ze Słowa Bożego.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Słowo oznaczające „znosi” pochodzi od słowa „dach”. Tak jak dach okrywa
i osłania wnętrze, tak samo miłość ochrania innych i działa
jak tarcza, odpierająca zastraszanie i niszczące sytuacje czy
plotki. Aby miłość wierzyła wszystkiemu, konieczne jest
zaufanie, oddanie i wiara nawet w obliczu niepewnej przyszłości. Pokładając nadzieję we wszystkim,
miłość nastawia się na przyszłość w pozytywny

sposób: „przetrzymamy to” zamiast „już po nas” albo „pójdziemy na dno”. Miłość trwa tak samo w dobrym czasie, jak
i złym; w bogactwie i w biedzie; w chorobie i w zdrowiu.
I wreszcie: Miłość nigdy nie ustaje. Dary przyjdą
i przeminą, dobra materialne zyskamy i stracimy, ludzie
pojawią się i odejdą. Czas będzie upływał i przyjdzie starość, ale miłość jest kotwicą małżeństwa i nigdy nie przestanie trzymać go mocno pośród sztormów na morzu życia.
Możemy zapytać: jak to możliwe, że miłość potrafi mieć
taką moc? Odpowiedź jest pewna: Ponieważ miłość jest
jednym z atrybutów żyjącego Boga. Apostoł Jan mówi
w 1 Liście Jana 4,8: „Bóg jest miłością”. Możemy w ten
sposób prawdziwie nawzajem się kochać jedynie dlatego, że

Bóg nas pierwszy umiłował i okazał nam tę wielką miłość,
posyłając swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby oddał życie
za nasze grzechy. Czyniąc tak, Jezus otworzył drogę do
pojednania z Bogiem poprzez krzyż. Miłość − ta prawdziwa − nigdy nie ustaje, bo Bóg zawsze trwa i nie
zawodzi.
Oby ta prawdziwa miłość Ojca i Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, była fundamentem w naszym małżeństwach.
Oby była kotwicą dla tych, którzy poprzez zawarte przymierze żyją razem dla Bożej chwały.
Zaczerpnięto z Calvary Messenger
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jej dzieci zwą ją błogosławioną
—Raymond Weaver
Kiedy spoglądamy na społeczeństwo dzisiaj, dziwimy
się, dlaczego dzieci nie szanują swoich matek. Słyszymy
o dzieciach opuszczających dom rodzinny po to, by
mogły mieszkać oddzielnie w bardzo młodym wieku.
Wiemy o dzieciach, które są buntownicze, nieposłuszne
i aroganckie wobec rodziców. Niszczą cudzą własność
i nie szanują swojej, żyją w niechlujstwie, łatwo ulegają
złości i nie interesują się Bogiem. Żyją tylko dla chwili
i dla siebie, podążając za bogami tego świata.
Dzieci już nie wstają, aby nazwać swoją matkę błogosławioną, ale przeklinają ją; mąż, zamiast chwalić swoją
żonę, zastrasza ją. Co się dzieje?
We współczesnym świecie taka sytuacja nie powinna
dziwić. Biblia przepowiada, że tak będzie w czasach ostatecznych, ale nie powinno tak być w Kościele, wśród
ludu Bożego. Jednak jeśli się lekceważy biblijne zasady
życia rodzinnego, podążając za trendami tego bezbożnego świata i niebiblijnych zwyczajów, zbiera się to, co
się zasiało.
Lekceważenie powstaje w domu, gdzie matki nie są stróżami domowego ogniska (Tt 2,5). Bóg oczekuje od matek,
aby ich najważniejszym zainteresowaniem był dom, a nie

praca zarobkowa poza domem. Matki nie mogą być do
tego stopnia pochłonięte innymi sprawami, że zaniedbują
nauczanie i wychowywanie swoich dzieci. Pozostawianie
dzieci zbyt często z opiekunką nie buduje uznania dla
matki. Czy czasem matki nie stały się tak zrelaksowane
i zadowolone, że pozostawiają podstawowe nauczanie
i wychowanie dzieci szkole lub kościołowi? Jeśli tak, dzieci
nie rozwiną właściwego obrazu i szacunku dla matki.
Jej dzieci nie powstaną, aby ją nazywać błogosławioną.
Dzieci tracą szacunek do matek, jeśli widzą, że ich
matka nie jest poddana mężowi albo nieustannie
podważa jego mądrość, kiedy mąż wydaje polecenia
w domu. To daje dzieciom skrzywioną koncepcję roli matki
i ojca w domu. Jej dzieci nie powstaną, aby nazwać ją
błogosławioną.
Zbyt często rodzice nie mają jedności co do tego, jak
praktycznie uczyć dzieci biblijnych zasad i wówczas dzieci
stają się polem bitwy między matką i ojcem. Dzieci stają
się niewinnymi ofiarami i buntują się przeciwko rodzicom
z powodu braku nauczania i wychowania ich w nastoletnim okresie. Zamiast widzieć, jak mąż chwali żonę,
dzieci oglądają skłócenie i konflikt.

„Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.” Księga Psalmów 16,11
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W rodzinie żona i matka jest spoiwem pomiędzy
mężem i dziećmi. Kiedy żyje według Bożego porządku,
wówczas zarówno dzieci, jak i mąż także zajmą swoje
miejsca w domu. To przyniesie szacunek, miłość, pokój
i radość w sercach całej rodziny.
Dlatego kiedy Biblia mówi o Bożym porządku
w rodzinie, najpierw wskazuje na odpowiedzialność żony
w podporządkowaniu się mężowi. „Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie,
miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich.
Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to
bowiem podoba się Panu. Ojcowie, nie pobudzajcie
do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu”
(Kol 2,18-20).
Matka, która oddała w pełni serce Panu, będzie
dążyć do podporządkowania się swojemu bogobojnemu
mężowi. Podporządkowana żona i matka czerpie głęboką miłość i uznanie od swego męża, a matka, która
uznaje odpowiedzialność swojego męża za utrzymywanie domu, będzie dążyć do podkreślenia jego największych zalet i pomoże mu rozkwitać. „Jej dzieci powstają
i błogosławią jej, mąż także ją chwali”.
Podobnie mąż będzie skupiał się na największych
zaletach swojej żony i uwydatniał je w niej. Ochrania
on matkę przed emocjonalnymi presjami światowego
społeczeństwa, ale co więcej, ochrania ją przed lekceważeniem ze strony dorastających dzieci. Matka nie
powinna zabiegać – a tym bardziej walczyć − o szacunek
swoich dzieci, gdyż to przeszkadza jej utrzymać ducha
spokoju i godności. To mąż ponosi odpowiedzialność
za obronę żony w sytuacji jakiegokolwiek lekceważenia,
które mogą przejawiać jej nastoletnie dzieci. (To może
się zdarzać z powodu grzesznej natury w dorastających
dzieciach). Jeśli ojciec usłyszy jakikolwiek, choćby najmniejszy przejaw lekceważenia albo nieposłuszeństwa
wobec słów matki, powinien stanowczo położyć temu
kres. Dzieci powinny zawsze wiedzieć, że za autorytetem matki stoi autorytet ojca. To pomoże w dzieciach
budować odpowiedni charakter w trakcie dojrzewania
i spowoduje uznanie dla Bożego ładu i dla ich matki. „Jej
dzieci powstają i błogosławią jej, mąż także ją chwali”.
„Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10). Król Lemuel z doświadczenia musiał znać wartość bogobojnej, pracowitej, czystej
w sercu i świętej matki. To ona była tą, która nauczała
syna na temat niebezpieczeństw subtelnej, zwodniczej
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złej kobiety, niszczącego wpływu silnego alkoholu
i niebezpieczeństwa zaangażowania w głupie rzeczy tego
świata. Ona była matką, która nauczała syna właściwych wartości i zasad, kiedy nie był zdolny właściwie
ocenić czegoś z powodu niedojrzałości. Uczyła go również wagi współczucia wobec ludzi w gorszym położeniu, biednych i w potrzebie.
Biblia przedstawia pełny i piękny obraz praktycznych
cech, które można znaleźć w błogosławionej kobiecie
(Prz 31,10-31). Jest wszechstronna, ambitna i pracowita,
a także dobra, mądra, godna zaufania, radosna, zaopatrująca swój dom i czyniąca dobro także poza domem.
Zna swój zakres obowiązków i używa w dobrych celach
swojej inteligencji, siły fizycznych oraz pobożności.
Sprawia, że jej mąż obfituje − podobnie jak dzieci oraz
ubodzy i potrzebujący poza rodziną. Jest matką zasługującą na pochwałę.
Kiedy apostoł Paweł podsumowywał charakter
Tymoteusza, podobnie ujrzał autentyczną wiarę, obecną
w jego babce Lois i matce, Eunice. Matki przekazują
wiarę i zasługują na pochwałę oraz szacunek ze strony
swojej rodziny: „Jej dzieci powstają i błogosławią jej,
mąż także ją chwali: Wiele kobiet poczynało sobie cnotliwie, ale ty przewyższasz je wszystkie” (Prz 31,28-29).
Mężowie, kiedy czytacie ten artykuł, czy zastanawialiście się, jak możecie okazać głębsze uczucie i uznanie wobec swojej wiernej żony? „Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek
jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które
współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie
doznały przeszkód” (1 P 3,7).
Dzieci, czy zastanawiałyście się, jak możecie okazać
większe uznanie waszym wiernym matkom? Moja matka
mawiała: „Nie większej radości niż ta, kiedy widzę, że
moje dzieci chodzą w prawdzie”. Chodząc w prawdzie,
oddajemy jej należną cześć.
„Dajcie jej z owocu jej rąk i niech jej czyny chwalą ją
w bramach” (Prz 31,31).
Zaczerpnięto z Eastern Mennonite Testimony, maj 1980
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

część

historyczna

„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

Pobór
Część trzecia

W roku 1918 poborowi odmawiający służby wojskowej ze względu na sumienie osadzeni w obozie Camp
Lee w Petersburgu w stanie Virginia doświadczyli intensywnych nacisków i testowania własnych przekonań.
Zakazywały im one przykładania się do działań wojennych w jakikolwiek sposób. Wreszcie wysocy urzędnicy
rządu Stanów Zjednoczonych przybyli do obozu, żeby
przesłuchać chłopców. Czy zwolnią ich ze służby?
Lata 1918–1919
Aldine wyczołgał się z taksówki i wyciągnął swoje
długie kończyny. Uśmiechnął się na widok dwudziestu jeden kolegów wychodzących z trzech zatłoczonych taksówek na rynku w Harrisonburgu w stanie
Virginia.
Ziewnął po długiej bezsennej nocy spędzonej
w pociągu. Dwadzieścia cztery godziny po opuszczeniu obozu wojskowego znaleźli się tutaj, pod niebem
różowiącym się w promieniach słońca zachodzącego
nad miastem.
– Cóż, koledzy − powiedział. – Bóg rozdzielił morze
i wyprowadził nas z baraków wojskowych w naszym
pięknym kraju. Ależ On jest dobry!
Z grupy podniosły się wdzięczne głosy.
Aldine zaczął wyjmować bagaże z bagażników
i zdejmować je z rusztowań na dachach samochodów.

—Janis Good

Pracowali ciężko jak przy żniwach i wkrótce na chodniku znalazła się sterta walizek.
Wrzucając tam ostatnią walizkę, Aldine spojrzał na
odjeżdżające taksówki. Następnie rozejrzał się, żeby
znaleźć kogoś miejscowego i zapytać o drogę.
– Przypilnujesz mi bagażu? − zapytał jednego
z kolegów, odchodząc od grupy.
Na dzień przed 2 sierpnia 1918 roku czterdziestu
sześciu ludzi z Camp Lee w Petersburgu wskoczyło
na wojskowe ciężarówki jadące w kierunku miejscowej stacji kolejowej. Serce Aldine’a zabiło mocniej
z radości, gdy zeskoczył z wozu i z walizką w ręku
zmierzał do dworcowej poczekalni. Żegnaj armio!
Witaj przepustko na farmie!
Mężczyźni byli uśmiechnięci, ich oczy błyszczały,
a radosne śmiechy brzmiały w całej grupie czekającej,
aż wszyscy rozejdą się w różne miejsca. Pułkownik
przyjechał na motocyklu i zebrał wszystkich wokół
siebie na peronie, zanim odjadą.
– Panowie, jest nam równie przykro, że nie udało
nam się was nawrócić, jak wam, że nie udało wam
się nawrócić nas. Ta praca na farmie jest rządowym
eksperymentem. Mam nadzieję, że wszyscy macie się
dobrze, ale jeśli z jakichkolwiek powodów będziecie
źle traktowani, dajcie nam znać.

„Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.” Księga Psalmów 16,11
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I tak dwudziestu jeden z nich wylądowało ostatecznie w Harrisonburgu. Aldine uśmiechnął się,
wchodząc na rynek w poszukiwaniu jakiegoś miejscowego człowieka. Chciał przyjść właśnie tutaj,
choć pozostali nie bardzo wiedzieli, dokąd się udać.
Ale Bóg pobudził wojskowych, żeby wysłali ich
akurat do społeczności, w której mieszkali znajomi
ludzie. Pracował tu kiedyś u Eliasa Brunka, farmera
z kościoła menonitów. Nagle podszedł do Aldine’a
jakiś człowiek.
– Dzień dobry. Pewnie to wy przyjechaliście
z Camp Lee?
– Tak − Aldine wyciągnął rękę na powitanie.
– Jestem tutejszym pośrednikiem. Chodźcie za
mną do budynku po drugiej stronie ulicy. I bądźcie
cicho. Ruszajmy szybko.
Mężczyźni śpiesznie przeszli przez ulicę i postawili bagaże w budynku banku z dala od ciekawskich
oczu. Tymczasem pośrednik wszedł do środka, żeby
wykonać kilka rozmów telefonicznych. Czas powoli
płynął i wreszcie zmęczona grupa doczekała się jego
powrotu.
– Niedługo przyjadą po was pracodawcy, ale bądźcie ostrożni − doradził. – Niektórzy mieszkańcy są
niezadowoleni z waszego przyjazdu tutaj. Uważają,
że powinniście służyć w wojsku. Atmosfera jest tak
napięta, że może wam grozić niebezpieczeństwo,
więc trzymajcie się z dala od miasta. Zostańcie na
farmach, gdzie będziecie pracować.
Na rynku pojawiły się wozy zaprzężone w konie,
powożone przez miejscowych farmerów udających
się na tę niezwykłą zbiórkę w niedzielne przedpołudnie. Poborowi wrzucili bagaże na tył, usiedli
każdy obok swego nowego pracodawcy i odjechali
na farmy rozsiane po okolicy.
Aldine z Eliasem Brunkiem pojechali ku słońcu
zachodzącemu nad polami i łąkami. Wjeżdżając na
wzgórze, Elias pokazał na biały kościół, do którego
chodziła cała ich rodzina. Być może tutaj Aldine
nawiąże nowe znajomości, pozna nowych ludzi,
a jak Bóg da, to nawet przyszłą żonę.
Po kilku chwilach koń wjechał na podwórze
farmy. Aldine wiedział, że będzie w przyjaznym otoczeniu, gdy zaraz po wejściu do domu dostał śniadanie, a potem położył się do łóżka, żeby odespać
podróż.
W pierwszy dzień tygodnia temperatura na termometrach przekroczyła 38 stopni. Aldine plewił chwasty, wykopał z ziemi drzewko i wrzucał pszenicę do
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młockarni. Był spocony i zmęczony, a na jego dłoniach
pojawiły się odciski od trzymania wideł, ale mimo to
lubił pracę na farmie i szybko się przyzwyczaił.
W niedzielę ubrał się do kościoła i zaczesał włosy.
Po drugiej stronie lustra stał wysoki młody mężczyzna
z błyskiem w oku. Uśmiechnął się do siebie i zszedł po
schodach.
– Aldine, podobno ludzie z miasteczka chcą was
wieszać na słupach telefonicznych. Starsi w kościołach proszą was wszystkich, żebyście zostali dzisiaj
w domach i nie szli na nabożeństwo dla własnego bezpieczeństwa − powiedział Elias.
– W obozie słyszałem już wiele pogróżek − odparł
Aldine. – Nie boję się.
Nic nie mogło zatrzymać go w domu − nawet najpoważniejsze pogróżki ze strony miejscowych. Jeśli
chcą, niech się złoszczą.
Aldine wszedł do kościoła menonitów w Weaver
i usiadł wśród młodzieży. Radosne śpiewy zgromadzenia pobudziły jego serce. Napawał się modlitwami,
kazaniem i cennym czasem spędzanym z braćmi. Po
nabożeństwie rozmawiał z nowo poznanymi.
Mijały kolejne niedziele, owocujące w nowe znajomości. Ludzie zaczęli chętnie odwiedzać go na farmie i słuchać o życiu w obozie dla poborowych. Aldine odpowiadał na ich pytania.
– A czy nie mogłeś w wojsku szczotkować koni
i doglądać innych zwierząt? − zapytał pewien
mężczyzna.
Zaskoczony pytaniem, Aldine zebrał myśli i odparł:
– Nigdy nie mógłbym świadomie pomagać w obsłudze machiny wojennej, nawet opiekując się mułami
i końmi. Odmawiam służby wojskowej, bo wyznaję
zasady ustalone przez Jezusa i zakazujące wyrządzania krzywdy wrogom. Jakakolwiek praca w wojsku jest
sprzeczna z tym, czego Bóg ode mnie oczekuje.
Życie kościelne i towarzyskie w nowo poznanej społeczności dostarczało wielu radości. Jedną z nich były
wizyty w domach, gdzie gromadziła się młodzież. Inną
była pewna miła młoda niewiasta, na którą zwrócił
uwagę i zapragnął lepiej poznać. Sallie Hartman zawsze
cieszyła się z jego przyjścia i nawiązali bliższą relację.
Miesiące płynęły szybko, a wszystkie społeczności
przeżyły wielką ulgę na wieść o zakończeniu wojny
z Niemcami 11 listopada 1918 roku. Mimo to, Aldine
został na farmie do połowy grudnia, ponieważ prace
rolne jeszcze się przeciągały. Potem spakował rzeczy,
pożegnał się ze wszystkimi i pojechał do matki na
święta Bożego Narodzenia.

Każdego dnia mógł zostać zwolniony z obowiązku
służby wojskowej. Co potem przyniesie życie? Co
będzie robił i dokąd pójdzie? Musiał szukać Bożego
prowadzenia w tej sprawie.
Wreszcie nadeszło listowne wezwanie do stawienia się w Camp Lee i odebrania zwolnienia ze służby.
Najpierw jednak Aldine musiał pokonać grypę.
W połowie stycznia 1919 roku wrócił do obozu
z nadzieją na rychły powrót do domu. Dni jednak
mijały, a oficjalnego zwolnienia nadal nie otrzymał.
Wrócił do pracy w kuchni dla poborowych odmawiających służby, którzy czekali na to samo co on. Teraz
musiał wiernie służyć Chrystusowi w obozie wojskowym. Marząc o życiu poza obozem, musiał na razie
zadowalać się korespondencją.
Pewnego dnia, gdy poszedł do piwnicy po zapasy,
zauważył beczkę z jabłkami w połowie pustą. Po prostu
znikły. Co się mogło z nimi stać? Postanowił obserwować piwnicę i czekać.
Po jakimś czasie zauważył, że jeden z kolegów schodzi do piwnicy. Wszedł za nim i przyłapał go na kradzieży jabłek.
– Nie wolno ci tak robić − powiedział, stając z nim
twarzą w twarz. – Ubyła już połowa jabłek, a ja nie
zużyłem jeszcze w kuchni żadnego.
Młody człowiek odwrócił się i powiedział:
– Wynoś się stąd albo ci oko podbiję.
Aldine nie ustąpił.
– Wiesz, że nie wolno brać jabłek bez pozwolenia.
Muszę się rozliczać z wszystkich produktów używanych w kuchni.
Złodziej przycisnął do siebie torbę jabłek i splunął na
ziemię.
– Wynoś się albo dostaniesz w nos.
Zasmucony obłudą wierzącego kolegi Aldine zwrócił się do wyjścia, a potem zabrał się do przyrządzania
kolacji. Zastanawiał się jednocześnie, co teraz zrobić.
Zgłosić zniknięcie jabłek swoim przełożonym? To by
wyglądało na donoszenie, a przecież oni i tak się o tym
kiedyś dowiedzą.
Aldine zapytał sierżanta, co należałoby zrobić
w podobnej sytuacji. Wkrótce dowódca kompanii
wezwał go i zapytał, co się stało. Powiedział prawdę.
– W porządku. Zajmę się nim. Nie zostanie zwolniony ze służby tak jak pozostali. Wróci do regularnej jednostki i zostanie zwolniony jak wszyscy inni
żołnierze.
Aldine wrócił smutny do kuchni. Poborowi odmawiający służby rozumieli niesprzeciwianie się złu jako

coś więcej niż tylko unikanie służby wojskowej, ale
niektórzy z nich byli obłudnikami. Ciął cebulę w plasterki, myśląc nad tym długo i głęboko. Bracia menonici uczyli, że niesprzeciwianie się złu jest stylem życia.
Jednak trudne doświadczenia czasu wojny i życia
w wojsku przydały ich nauczaniu znaczenia, a szczere
serca zostały wytrawione w ogniu próby.
Mijały kolejne dni. Aldine zamawiał dostawy, planował menu i gotował. Do kuchni przyjechała inspekcja,
a oficerowie jakoś częściej się uśmiechali.
Wreszcie nadeszło oficjalne zawiadomienie. Aldine
spakował dobytek i pożegnał się z dowódcami i obsługą
kuchni. Wyszedł z baraków i skierował się do wielkiego
biura, gdzie za biurkami siedziały dziesiątki oficerów. Ich głosy mieszały się z przekładaniem papierów,
w miarę jak żołnierze przesuwali się w kolejce, składając kolejne podpisy na dokumentach.
Aldine stanął w kolejce. Czekając, zauważył
słowa napisane na ścianach: „Upewnij się, że jesteś
w porządku; potem idź naprzód”.
Uśmiechnął się pod nosem. Hasło było skierowane
do wojska, ale jakże pasowało do chrześcijan! Wiedz,
co jest właściwe − Biblia. Dlaczego jest właściwe −
ponieważ Bóg tak powiedział. A potem idź naprzód −
żyj jej nauczaniem! Właśnie tak chciał postępować.
Kolejka powoli posuwała się naprzód, aż wreszcie
Aldine stanął przed biurkiem. Za chwilę opuści obóz
wojskowy!
– Podpiszcie tutaj − oficer wskazał linijkę „podpis
żołnierza” i Aldine się podpisał. Następnie otrzymał oficjalne zwolnienie ze służby w armii Stanów
Zjednoczonych datowane na 6 lutego 1919. Było tam
napisane: „Poborowy odmówił służby wojskowej ze
względu na sumienie. Nie podjął się żadnej służby
i odmówił noszenia munduru. Kondycja fizyczna:
dobra. Charakter − dobry. Powtórne powołanie nie jest
rekomendowane”.
– Dziękuję − Aldine wziął bagaż i wyszedł z biura,
gotów złapać pierwszy pociąg, kiedy już znajdzie się
poza obozem.
Zaczerpnięto z Companions, wrzesień 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.” Księga Psalmów 16,11
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część

praktyczna

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

ZASADY PRZECIWPOŻAROWE W DOMU
—Darvin Gehman

Zrozumienie natury pożaru

Dziecko może zapytać: „Mamo, mogę zapalić świeczki?”
albo: „Tato, mogę włączyć piecyk naftowy?”. Jak rodzice
powinni odpowiadać na takie pytania? Odpowiedzi będą
się różnić w zależności od wieku dziecka. Jednakże rodzice
powinni uczyć swoje dzieci, jak zapobiegać ryzyku pożaru.
Codziennie różni ludzie doświadczają potworności
pożaru. Każdego roku w pożarach w Polsce ginie około
500 osób, z tego 95% doznaje zatrucia się oparami. Ponad
4 tysiące ofiar to ranni, w tym dzieci. Statystyki także
wskazują, że najbardziej narażone są dzieci poniżej piątego roku życia. W wielu przypadkach pożarom można
było zapobiec. Zrozumienie natury pożaru pomaga reagować skuteczniej w sytuacji, gdy dotyczy to budynku
mieszkalnego.
Przede wszystkim, pożar rozwija się
SZYBKO! W ciągu mniej niż 30 sekund
mały płomień potrafi przerodzić
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się w spory pożar, który już wymyka się spod kontroli.
W ciągu minut płomienie obejmują dom i wypełniają go
czarnym dymem. Większość pożarów domów rodzinnych
występuje, kiedy ludzie śpią. Kiedy ktoś budzi się w trakcie pożaru, nie ma czasu na ratowanie kosztowności, gdyż
płomienie rozprzestrzeniają się zbyt szybko, a dym jest zbyt
gęsty. Ledwo wystarcza czasu na ucieczkę.
Pożar to GORĄCO! Żar jest o wiele gorszy niż płomienie. Sam żar pochodzący od ognia wystarcza, by zabić.
Temperatura w pomieszczeniach w czasie pożaru potrafi
dochodzić do 100 stopni na poziomie podłogi, 600
stopni na poziomie oczu i nawet 1500 stopni przy suficie.
Wdychanie tego rozżarzonego powietrza wypala płuca. Żar
może też stopić ubranie razem ze skórą. W ciągu pięciu
minut pomieszczenie staje się tak gorące, że wszystko
w nim od razu staje w płomieniach. Mówimy wtedy
o przeskoku płomieni.
Pożar jest CIEMNY! Płomienie są jasne, ale pożar może
w krótkim czasie wytworzyć czarny dym i całkowitą ciemność. Kiedy ktoś się obudzi w środku pożaru, może być
niezdolny do znalezienia drogi w domu, w którym mieszkał przez wiele lat.
Pożar jest ŚMIERTELNY! Dym i toksyczne opary zabijają więcej ludzi niż płomienie. Ogień pochłania tlen niezbędny do oddychania, wytwarzając równocześnie dym
i trujące gazy, które są w stanie zabić. Wciągnięcie nawet
niewielkich ilości tego dymu i toksyn może spowodować
u człowieka zawroty głowy, dezorientację i trudności
w złapaniu oddechu. Bezwonne i bezbarwne wyziewy
potrafią wprowadzić człowieka w stan głębokiego snu,
zanim dosięgną go płomienie.

Zagrożenie pożarowe w domu i
czynności zapobiegawcze
Kuchnia

Kuchenka. Zawsze należy być w pobliżu w czasie używania
kuchenki (gaz lub elektryczne płyty grzewcze). Trzeba uważać,
aby nasze ubranie nie znajdowało się za blisko palników lub rozgrzanej płyty. Ręczniki papierowe i ściereczki także powinny się
znajdować w bezpiecznej odległości.
Warstwa tłuszczu. Kuchenka powinna być regularnie oczyszczana z tłuszczu, aby nie doprowadzać do jego nagromadzenia.

Salon

Kominek albo inne źródło ciepła. Należy trzymać wszystkie łatwopalne przedmioty co najmniej metr od kominka lub
innego źródła ciepła. W przypadku otwartych kominków stosujemy ekrany z metalu, aby iskry nie fruwały w powietrzu.
Komin. Konieczny jest sezonowy i regularny przegląd kominów.
Świece i lampy. Trzymamy świece i lampy co najmniej 30 cm
od zasłon, firanek oraz innych tkanin.
Sznury i kable. Sprawdzamy regularnie stan kabli elektrycznych
i w razie potrzeby wymieniamy uszkodzone na nowe.

Łazienka

Przeciążone obwody elektryczne. Należy podłączać do źródła
prądu tylko jedno urządzenie naraz, aby zapobiec przeciążeniu.
Rozgrzane urządzenia trzymamy w bezpiecznej odległości od
ręczników, tkanin i innych łatwopalnych przedmiotów.

Piwnica

Piec gazowy lub węglowy. Czyścimy i sprawdzamy stan techniczny instalacji grzewczych raz na rok.
Stare szmaty. Magazynujemy szmaty zabrudzone tłuszczami
lub farbą w metalowym, hermetycznie zamykanym pojemniku
z dala od domu.

Gaśnice
Gaśnice mogą być najlepszym
zabezpieczeniem w trakcie wybuchu
pożaru.
• Montujemy gaśnicę w kuchni,
garażu i przyziemiu.
• Kupujemy gaśnice typu ABC,
czyli proszkową. Ten typ skutecznie ugasi pożary klasy A, czyli tkaniny, papier, drewno, itp.; klasy B
− oleje, benzynę albo tłuszcze organiczne; oraz klasy C − pożary instalacji elektrycznej.
• Uczymy się obsługi gaśnicy,
ZANIM nastąpi pożar.
• Kluczowe w obsłudze gaśnicy
są cztery kroki: 1) zbicie zbijaka, 2)
otwarcie zaworu na prądownicy, 3)
skierowanie dyszy w stronę źródła
pożaru (po około 5 sekundach od
zbicia zbijaka).
• Gaśnicy używamy tylko w przypadku małych pożarów. Jeśli pożar
jest gwałtowny albo rozległy, należy
natychmiast opuścić budynek
i wezwać straż pożarną.
• Gaśnicę sprawdzamy przynajmniej raz w roku. Po każdorazowym
użyciu należy ją ponownie napełnić.

Sypialnia

Świeczki. Unikamy świeczek w sypialni, gdyż są niebezpieczne.
Lampki. Trzymamy ubranie oraz inne tkaniny z dala od lampek.
Sznury i kable. Unikamy prowadzenia kabli pod chodnikami
i dywanami, jak również przyczepiania ich do drzwi, szafek oraz
pod meblami.
Koce elektryczne. Ciężkie przedmioty nie mogą być umieszczane
na takich kocach, gdyż może to spowodować przegrzanie.
Zablokowane wyjścia. Należy w taki sposób umeblować
pomieszczenie, by zapewnić łatwy dostęp do drzwi i okien.
Dodatkowe ogrzewanie. Należy pozostawić przestrzeń (1 metr)
pomiędzy łatwopalnymi przedmiotami a piecykiem. Przed
zaśnięciem wyłączamy urządzenie.
„Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.” Księga Psalmów 16,11
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Plan ewakuacyjny
Oczywiście najlepszym sposobem uniknięcia pożaru
jest do niego nie dopuścić. Jednak pożary i tak się zdarzają. Każda rodzina powinna mieć jasny plan działania
na wypadek pożaru, co zapewni każdej osobie bezpieczną
ucieczkę. Ten plan powinien być regularnie odczytywany
i ćwiczony, ponieważ dzieci w czasie pożaru często wpadają w panikę i mogą próbować się gdzieś ukryć.
Oto wskazówki do planu ewakuacji na wypadek
pożaru w domu:
1. Narysuj plan każdego piętra w domu, w tym
także należy zaznaczyć ściany każdego pokoju
i oznaczyć je.
2. Podpisz okna, drzwi i klatkę schodową. Oznacz
też dach, jeśli można go wykorzystać. Należy się
upewnić, że każda droga ewakuacyjna rzeczywiście może być wykorzystana w razie zagrożenia.
3. Opracuj dwie drogi ewakuacyjne. Użyj czarnych
strzałek do oznaczenia normalnych wyjść przez
korytarz albo klatkę schodową. Następnie użyj
kolorowych strzałek do oznaczenia alternatywnych wyjść, jeśli ogień zablokuje korytarz lub
schody.
4. Zadbaj o przepustowość wszystkich dróg. Usuń
wszystko, co jest przeszkodą, żeby nic nie blokowało drogi ucieczki.
5. Wybierz w każdym pokoju okno, które może być
użyte jako dodatkowe wyjście. Trzeba je sprawdzić, aby upewnić się, czy jest odpowiednio duże
i czy można go użyć w potrzebie. Dzieci powinny
umieć otworzyć okna.
6. Jeśli to możliwe, miej na podorędziu drabinę,
która sięga okien pokoi na piętrze lub poddaszu.
Trzeba sprawdzić, czy drabinę da się oprzeć pod
oknem. Jest to opcja tylko w wypadku, kiedy nie
ma innej drogi ucieczki.
7. Wyznacz miejsce zbiórki na zewnątrz. Miejsce
takie powinno znajdować się przed domem,
ponieważ to właśnie tam przyjedzie straż pożarna.
W trakcie pożaru należy dopilnować, żeby nikt
nie wchodził do budynku, zanim strażacy nie
ogłoszą, że jest już bezpiecznie.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Czujniki dymu
Jak ważne są czujniki dymu?
W razie pożaru te urządzenia błyskawicznie wychwytują dym i szybko
wysyłają sygnał ostrzegawczy, dzięki
czemu każdy domownik może uciec.
Dobrze jest zainstalować podwójny
czujnik; czyli taki, który wyczuwa
zarówno szybko rozprzestrzeniające
się pożary, jak i pożary tlące się wolno
i powodujące dym.
Czujnik dymu powinien być zainstalowany na każdym poziomie domu,
łącznie z przyziemiem i poddaszem.
Jeśli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo, możemy dodatkowo zainstalować taki czujnik zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz sypialni. Należy
pamiętać, że dym i trujące gazy szybują do góry, toteż instalujemy nasze
czujniki na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić jak najwcześniejszy
alarm. Najlepiej trzymać się wskazówek producenta.
Czujniki powinny być testowane raz
do roku. Trzeba koniecznie pamiętać
o wymianie baterii raz na rok. Całe
urządzenie wymieniamy co osiem do
dziesięciu lat.

Robić wrażenie czy nauczać?
—Robert Stauffer
Pewnego dnia moja żona Doris i ja siedzieliśmy przy
oknie w restauracji, czekając na podanie zamówienia.
Przy stoliku obok siedział mężczyzna w średnim wieku,
pałaszując kanapkę. Nie pamiętam, w jaki sposób
zaczęła się nasza rozmowa, ale zaczęła się szybko.
Gdy zapytałem go o zawód, odpowiedział, że jest
nauczycielem chemii. Zapytałem, w której szkole
uczy. Podał nazwę liceum znajdującego się opodal.
Odpowiedziałem, że w szkole publicznej uczyłem się
przez rok chemii, ale to było ponad moje możliwości.
– Nie byłoby, gdybym to ja pana uczył − odpowiedział.
To przykuło moją uwagę i zacząłem zadawać kolejne
pytania. Wkrótce okazało się, że ten pan jest nauczycielem z powołania − naprawdę chciał pomóc młodzieży w przyswajaniu materiału. Był przekonany, że ja
również mógłbym się chemii nauczyć, a nawet czerpać
z tego przyjemność.
Jestem raczej dociekliwy w rozpoznawaniu motywacji
moich rozmówców. Uderzył mnie fakt, że Jim wcale się
nie pysznił w świetle własnego przekonania i poczucia
odpowiedzialności za dobre nauczanie. Powiedział, że
na wczesnym etapie kariery nauczyciela musiał podjąć
pewną decyzję. Mógł robić wrażenie na uczniach swoim
zasobem wiedzy, bogatym słownictwem i rangą swego
zawodu, albo być narzędziem do objaśniania i nauczania chemii w sposób zrozumiały, tak żeby uczniowie
potrafili przyswoić materiał.
Jim wybrał to drugie. Ważniejsze dla niego było to,
żeby rzeczywiście rozumieli to, czego uczył, niż żeby
przerobić materiał.
Słysząc to pożałowałem, że nie mam szesnastu lat
i nie mogę znowu rozpocząć nauki chemii. Nasza rozmowa z Jimem tego ranka potwierdziła również coś,
co słyszałem wcześniej od dwóch profesorów chemii.
Mianowicie, że nawet w szkołach wyższych pracują
nauczyciele akademiccy znani jako naprawdę dobrzy
nauczyciele i tacy, którzy wydają się głównie robić wrażenie na studentach zamiast ich uczyć. Obydwaj emerytowani profesorowie opowiadali mi również o innych

zwyczajach panujących w kręgach naukowych, takich jak
kontrasty kulturowe czy istnienie klik.
Jim jest już na emeryturze. Czasem na siebie przypadkiem wpadaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Wyrażał
uznanie dla życia i zwyczajów anabaptystów. Żałuje, że
współcześni rodzice nie mają więcej czasu dla Boga i nie
zabierają dzieci do kościoła. Jego zdaniem to powinno
mieć na nie pozytywny wpływ.
Gdy zadzwoniłem do niego dziś rano, zapytałem, co
robi na emeryturze.
Najpierw powiedział, że spędza sporo czasu, pomagając indywidualnym uczniom w nauce, żeby mogli awansować do kolejnych klas. Po drugie, jest zaangażowany
w pomoc studentom uczelni, którzy wybrali ścieżkę
dydaktyczną w swojej karierze. Po trzecie, ma wiele okazji
do niesienia pomocy sąsiadom w odgarnianiu śniegu
i w pracach ręcznych, których oni nie mogą już
wykonywać.
Zapytałem, czy ma czas jeździć na ryby. Powiedział,
że ostatnio poluje na szczupaka harpunem, co uważa za
fascynujące zajęcie.
– Wielu znajomych lubi ryby i biorą wszystko, co im
daję − dodał. – Ale wiesz co? W sumie to podczas łowienia ryb jesienią wykorzystuję czas na rozmyślania o Bogu
i o życiu. Kiedy wracam potem do domu, czuję się wzmocniony i gotowy do podjęcia nowych zadań.
Ewangelia Marka 10,45 mówi o Chrystusie: „Bo i Syn
Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć
i aby dać swe życie na okup za wielu”. Kiedy miałem
dwadzieścia parę lat, pewien misjonarz powiedział mi:
„Chrześcijanin żyje po to, żeby służyć”.
Rozumiecie, o co mi chodzi? Służyć żywemu Bogu
znaczy służyć innym.
„Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako
zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi” (Kol 3,24).
Zaczerpnięto z Companions, luty 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

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

Pragnienia młodości
—David G. Burkholder

Młodość to wspaniały okres życia. To czas idealizowania, marzeń i wyobrażania sobie przyszłości. Biblia
mówi, że „wasi młodzieńcy będą mieć widzenia”
(Dz 2,17). Wizje przeradzają się w pragnienia serc.
Pobudzają chęć, by służyć Bogu i być światłością dla
świata − tak przynajmniej widzi to Bóg.
Pragnienia to głębokie tęsknoty serc, włożone do
naszych wnętrz. Są czymś więcej niż tylko przelotną
zachcianką. Marzymy o nich i mamy nadzieję, że staną
się rzeczywistością. Mogą być świadome albo podświadome. Naszym celem jest zachęcanie młodych, żeby
określali i dopracowywali swe pragnienia.
Prawe pragnienia są dobre. Bóg używa ich, by wzywać
młodzież do życia oddanego [Bożemu] synostwu, służbie i uczniostwu. Mogą być trampoliną do spełnionego
życia.
Pragnienia są rezultatem tego, komu chcemy służyć.
Jeśli chcemy służyć Bogu, to będziemy pragnąć Jego
obecności. Jeśli pragniemy służyć sobie i ciału, to nasze
pragnienia będą dotyczyć realizacji samolubnych, grzesznych dążeń. Dlatego powinniśmy przyglądać się temu,
co jest w głębi naszych dusz.
Pragnienia są potężne, ponieważ mają wpływ na nasze
myśli. A one z kolei tworzą wzorce wpływające na działania według pragnień. Złe pragnienia prowadzą w złym
kierunku i wikłają swe ofiary krok po kroku w niewolę.
Słuszne pragnienia stają się drogowskazami w życiu,
zachęcając do właściwych działań, które prowadzą do
wolności i spełnienia. Co nasze pragnienia mówią o nas?
Pragnienia w końcu formują życiową drogę. Myśli
i pragnienia karmią się nawzajem. Myśli są podstawą
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działań, a te z kolei wpływają na uczynki. Księga
Przypowieści Salomona 16,3 mówi, na jakiej zasadzie
to działa: „Powierz PANU swe dzieła, a twoje zamysły
będą utwierdzone”.
Naturalne pragnienia muszą być właściwie traktowane. Niektórzy młodzi ludzie marzą, żeby zostać misjonarzami, lecz nie chcąc czekać na właściwy czas od Boga,
sami się stawiają w kompromitujących sytuacjach. Inni
z kolei pozwolili, by ich pragnienie małżeństwa stało
się tak silne, że sprzeciwiają się biblijnym zasadom, co
kończy się problemami małżeńskimi, które ich prześladują do końca życia.
Niniejszy artykuł mówi o dążeniach poważnej młodzieży chrześcijańskiej. Jego celem jest udzielenie
pomocy młodzieży w sformułowaniu takich pragnień,
które są czymś więcej niż fantazją i pustymi, leniwymi
marzeniami. Bóg pragnie właściwych pragnień, które
będą motywowały do właściwych działań. Chce, żeby
stały się one płonącą pasją nadającą życiu cel i kierunek.
Chce, żeby silnie oddziaływały na każdy wybór i decyzje, jakie podejmujemy.
Marzycielskie pragnienia nigdy nikogo nie zaprowadziły do niczego. Aby pragnienia miały jakąś prawdziwą wartość, muszą być podstawą szczerych działań.
Jeśli za nimi nie idziemy, stają się niczym więcej jak rozmarzeniem prowadzącym do rozczarowań i odarcia ze
złudzeń. Pragnieniom musi towarzyszyć realistyczne,
chrześcijańskie życie.
Pragnienia się nie ziszczą, jeśli nie wykonamy naszych
zadań w całym procesie realizacji. Współpraca z Bogiem
jest jedyną drogą wypełniania Jego celów względem

naszych pragnień. Co zatem możemy lub musimy
zrobić, żeby upragnione i właściwe rzeczy się wydarzyły?
W jaki sposób nasze pragnienia stają się rzeczywistością?
Aby uchwycić realistyczny obraz pragnień młodzieży,
pewna liczba młodych ludzi została poproszona o sporządzenie listy swoich pragnień. Możemy wymienić
wiele z nich. Jeden z młodych stwierdził, że trudno mu
wypowiedzieć swe pragnienia, bo to go zmusza to oceny
tego, co sam zrobił w celu ich realizacji. (Być może
każdy z nas powinien sobie to przemyśleć!).
Oto kilka przemyśleń, jakie muszą charakteryzować
owocnego ucznia Pana Jezusa. Rozważcie je i pozwólcie, żeby same przemówiły. Możecie coś do nich dodać,
bo lista jest oczywiście niekompletna. Obok każdego
z pragnień znajdziecie kilka podpowiedzi, jak pomóc
mu, żeby się ziściło.
1. Lepiej znać Boga. Dobrze. Nigdy nie przestaniemy poznawać Go lepiej. To jest zajęcie na całe życie.
Boga trzeba szukać w Jego Słowie, w uwielbianiu Go
i reakcjach na Jego objawioną wolę. Jezus obiecał, że
jeśli będziemy Go szukać, to znajdziemy. „Kto szuka,
znajduje” (Mt 7,8). Nasze pragnienie poznania Boga
przybliża nas do Niego!
2. Wiedzieć, że jestem w centrum woli Bożej dla
mojego życia. Nie znaczy to, że zawsze robimy to, czego
pragnie Bóg, ale chcemy mieć świadomość, że to On
nas prowadzi. Stałe przebywanie w centrum woli Boga
jest jedyną bezpieczną drogą życia dla młodzieży (i dla
pozostałych). Codzienne pozostawanie w centrum woli
Bożej pozwala nam, żeby się ona w naszym życiu spełniała. Młody człowiek musi powierzyć Mu swoje drogi.
„Zważaj na Niego we wszystkich swoich drogach, a On
będzie prostować twoje ścieżki” (Prz 3,6).
3. Akceptacja i szacunek ze strony innych. Wszyscy
chcemy być akceptowani − nie w ramach pochlebstw,
lecz aby się upewnić, że wzrastamy w łasce u Boga
i u ludzi. Zatem pragnienie akceptacji ze strony właściwych ludzi i z właściwych powodów jest dobre.
Zarówno akceptacja, jak i szacunek są warunkowane
właściwym zachowaniem i konsekwencją w takim życiu.
Czy akceptujemy i respektujemy innych tak, jakbyśmy
sami chcieli być traktowani? Czy jesteśmy bezstronni
i uczciwi wobec wszystkich?
4. Mieć zdrowe relacje z najbliższymi. Dobre relacje
są jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie możemy posiadać. Najgłębsza radość, zadowolenie i siła pochodzą
z odpowiedniej relacji z Bogiem, z rodziną, współpracownikami i znajomymi. Co możemy zrobić, żeby mieć
z nimi lepsze stosunki? Czy ze swojej strony znosimy
i przebaczamy, gdy inni nas zawiodą lub rozczarują?

5. Ułożone życie rodzinne i zasięganie rady rodziców. Jaka jest moja postawa w stosunku do domowników? Czy cenię sobie każdego z nich? Czy mam dobre
relacje z rodzeństwem? Czy mówię rodzicom o swoich
życiowych zmaganiach i trudnościach? Czy szukam ich
rady w podejmowaniu własnych decyzji i w moich zajęciach poza domem? Czy szanuję ich życzenia i naprawdę
chcę ich zadowolić we wszystkim, co robię? Czy staram
się przejść do porządku dziennego nad ich błędami
i porażkami, pamiętając bardziej o tym, co dobre, niż
o tym, co złe? „Czcij swego ojca i matkę − jest to pierwsze przykazanie z obietnicą” (Ef 6,2).
6. Bliskie braterstwo w swoim kościele. Braterstwo
pojawia się dzięki miłości i otwartości wzajemnej.
Pojawia się dzięki poczuciu wzajemnej wdzięczności
i zobowiązania, a także wspólnych przekonań i trosk.
Czy poprzez emocje i zachowanie wysyłam sygnały
otwartości w stosunku braci i sióstr w moim miejscowym kościele? Czy moje życie dowodzi, że jestem rzeczywiście lojalny wobec kościoła i z przyjemnością się
z nim identyfikuję? Czy pokładam ufność w prowadzeniu ze strony kościoła i akceptuję je? Czy moi bracia
w kościele mogą na mnie polegać?
7. Mieć dobre przykłady do naśladowania. Cóż
może bardziej zachęcać niż dobry przykład ze strony
ludzi chodzących z Panem! Ich życie mówi: „Naśladuj
mnie, jak ja naśladuję Chrystusa”. Bezpiecznie jest ufać
tym, których życie jest dowodem, że przerobili swoją
lekcję życia. Młody człowiek z łatwością ulega przekonaniu, że rozumie życie i samego siebie, ale czas zazwyczaj pokazuje, że młodość ma tendencje do uprzedzeń
i jest ślepa na własne słabości. Czy chcemy się dzielić
naszymi ideami z ludźmi będącymi dla nas przykładem,
ufając ich mądrości bardziej niż własnej? „Ufaj PANU
z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie”
(Prz 3,5).
Jak widzicie, wartość pragnień polega przede wszystkim na tym, że rozpalają serce. Niech Duch Święty prowadzi was w pielęgnowaniu świętych aspiracji według
Bożego serca. Rozwijajcie te aspiracje z całych sił. Róbcie
swoje, a Bóg pobłogosławi wasze życie, począwszy od
wewnętrznych pragnień, a skończywszy na zewnętrznych przeżyciach, który przyniosą Mu chwałę i będą
dobre dla was i dla waszego otoczenia!
Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Szczęście jest kwestią wyboru
—J. Derstine
Hanna stała w oknie jadalni, wpatrując się
w chłodną noc za szybą. Wiatr wył, a deszcz chłostał szkło. Jakże ten ponury wieczór pasował do
jej uczuć. Zadanie z angielskiego leżało na biurku
nietknięte.
Dlaczego właśnie my? Dociekała. Czemu życie
musi być takie trudne? Wróciła pamięcią trzy dni
wstecz, kiedy to jej wysoki, silny tata został przywalony przez ścinane drzewo. W ciągu kilku
sekund zmienił się z drwala kochającego swą pracę
w przykutego do wózka inwalidę z bezwładnymi
nogami. Jak bardzo ich życie zmieniło się od tego
dnia! Gdy zaczęła się nad tym zastanawiać, zauważyła, z czym zmaga się najbardziej. Przerażające
rachunki ze szpitala pożarły budżet rodzinny błyskawicznie. Na dalekiej północy, gdzie mieszkali,
nie było miejsca dla ludzi o słabym ciele. Mama co
tydzień sprzątała w biurze, żeby uzupełnić marną
pensję ojca.
Hania popatrzyła w głąb pokoju, gdzie siedział
jedenastoletni Bryan całkowicie pochłonięty lekturą jakiejś książki, a bliźniaki Joshua i Joanna
przyjaźnie się przekomarzali, grając w warcaby.
W kominku skwierczał ogień, a pokój i zadowolenie panowały w całym domu. Hanna żałowała,
że to uczucie jakoś nie przechodzi na nią. Czuła
smutek i było jej zimno.
Zaskoczona łagodnym dotknięciem ramienia
odwróciła się i spojrzała w ciepłe, brązowe oczy
mamy.
– Masz jakieś problemy z lekcjami, córeczko? −
zapytała. – Mam wrażenie, że przez ostatnie dziesięć minut nie ruszyłaś się z miejsca.
Troska w oczach mamy wywołała u Hanny
potok łez, które zaczęły spływać po twarzy.
– Nie mogę się skoncentrować − szepnęła.
Mama pokiwała głową ze zrozumieniem.
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– Poczekaj chwilkę. Zrobię herbatę, usiądziemy
i porozmawiamy o tym. Oczywiście, jeśli masz
ochotę.
W ciągu kilku minut była z powrotem, niosąc
dwa parujące kubki herbaty miętowej.
– Dzięki, mamo − szepnęła Hanna z wdzięcznością, biorąc gorący kubek w dłonie.
– Coś cię gryzie? − dopytywała mama. – Jestem
pewna, że tak. Ostatnio nie jesteś sobą. Myślę, że
mamy chwilę dla siebie. Tato jest w biurze, a malcy
wyglądają na bardzo zajętych.
– Och, mamo! − wybuchła płaczem Hanna. –
Po prostu jestem zmęczona tym ubóstwem. Ono
ciągle patrzy mi w twarz. Dzisiaj w szkole Tonia
zapytała, dlaczego nie sprawię sobie nowych butów.
Właśnie wkładałam do moich worki foliowe, żeby
mi nogi nie przemokły. Powiedziałam, że teraz nie
mamy na to pieniędzy, a ona popatrzyła na mnie
przerażona. Potem po prostu sobie poszła. Wiem,
że brak pieniędzy na nowe buty nie mieści jej się
w głowie. Ona kupuje nowe tylko dla przyjemności. Opowiada o wyprawach na zakupy z siostrami,
o tym, jakie były w sklepie przeceny i o kolacjach
na mieście w piątkowe wieczory.
– A my walczymy o to, żeby cokolwiek było na
stole i dach nam przecieka − pokazała na kuchnię, gdzie pod dziurą w dachu na podłodze stało
wiadro. – Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Z drugiej strony mam poczucie winy, że
w ogóle tak myślę. Nigdy nie chciałabym zranić
taty. To nie jego wina i robi, co może. Chyba
jestem zła na Boga.
Potok słów wypływał z jej ust, gdy wycierała
mokre oczy.
Mama przez dłuższy czas milczała, wpatrując się
w to samo okno, co przed chwilą Hanna. Wreszcie
przemówiła.

– Wiem, kochanie. Myślę, że obie zmagamy
się z tym uczuciem. Sama codziennie mam takie
myśli. Ale mimo to, decyduję się być szczęśliwa
i wdzięczna. Bóg mnie za to błogosławi, a walka
staje się łatwiejsza.
Spojrzała Hannie głęboko w oczy.
– Nie wiem, dlaczego Bóg na to pozwolił, ale
wiem, że zawsze wiernie się o nas troszczył. Bóg
jest dobry, córeczko. Rozejrzyj się. Mamy ciepły
dom. Nigdy nie jesteśmy głodni. Wiem, że nie
mamy zbyt wielu nowych rzeczy, ale czy widzisz to,
co ja? Bo ja widzę miłość. Widzę szczęśliwy dom
z dziećmi, które kochają i są kochane. Jesteśmy
zdrowi, a nasze umysły są prawe. Widzę dom pełen
pokoju, co jest możliwe dzięki łasce Bożej, a to
jest warte więcej niż wszystkie pieniądze świata.
Bogactwo cię nie uszczęśliwi, Hanno. Może dzięki
niemu życie będzie łatwiejsze, ale nie szczęśliwsze.
– Prawdziwe szczęście i zadowolenie jest kwestią wyboru. To jest wybór przeżywania każdego
dnia dzięki mocy Jezusa działającej w nas. Z Nim
przejdziemy przez wszystko. Kiedyś lepiej to zrozumiesz, ale teraz musisz zacząć decydować, że
chcesz być szczęśliwa mimo okoliczności i wzrastać w Jezusie. Wtedy nie zostaniesz powalona
przez uczucia, gdy przyjdą trudne chwile.
Mama uśmiechnęła się do Hanny.
– Masz wiele do przemyślenia, prawda? A jeśli
chodzi o zakupy, to biblioteka w Sandburn organizuje w sobotę wyprzedaż książek. Gdybyśmy tak
obie wpadły tam na chwilę, żeby zapolować na coś
ciekawego? A może przy okazji zajrzymy do kilku
sklepów z używaną odzieżą?
– To brzmi dobrze − odparła Hanna, odwzajemniając się mamie niepewnym uśmiechem.
– I dzięki za wszystko. Będę myśleć o tym, co
powiedziałaś.

wsadziła małą Dianę w dziecięcy fotelik, a sama
usiadła na miejscu obok kierowcy.
– O co chodzi, Hanno − zapytał Michael. – Coś
cię gryzie?
Hanna uśmiechnęła się zamyślona.
– Tak. Tonia wydaje się taka nieszczęśliwa.
Powiedziała mi dziś rano, że chyba potrzebują
z Tonym jakiejś porady małżeńskiej. Nie mogą
się dogadać praktycznie w żadnej sprawie. Byłam
zszokowana. Nie wiedziałam, że im się nie układa.
Bo, widzisz... wydaje się, że mają wszystko − nowy
dom, piękny samochód, dobrą pracę...
– Ale musisz pamiętać, że pozory mylą. Pomyśl
o tych wszystkich latach, kiedy byliśmy przekonani, że im się w życiu udało. Do głowy by nam
nie przyszło, że rodzina i firma tak im się posypie.
To smutne. Pieniądze szczęścia nie dają.
– Wiem − odparła Hanna. – Spójrz na rodzinę
Dawida i Glorii. Wydaje się, że nigdy nie brakuje im pieniędzy, ale ja zawsze odnoszę wrażenie, że byliby szczęśliwi, mieszkając nawet w kurniku. I zawsze byli gotowi pomóc nam finansowo.
Mama miała rację... kochana mama. Przeszła tyle
trudności w życiu. Zdrowie taty podupada, a ona
się nadal nie zmienia. Zawsze jest pełna pokoju,
zawsze radosna, zawsze wdzięczna Bogu za to,
co zrobił. A tata − nigdy nie narzeka, choć jest
zależny od innych. Szczęście naprawdę jest kwestią wyboru i to jest coś, czego wciąż się uczę.
Materialnie byliśmy ubodzy, ale tak wiele nam
dano. Czuję, jakbym dostała kilka potężnych
narzędzi do stawiania czoła życiu.
– To prawda − skinął głową Michael. – Sam
zbieram wspaniałe owoce decyzji twoich rodziców. Nie boję się trudności, gdy ty jesteś przy
mnie, a Bóg nas prowadzi.

Minęło dziesięć lat i Bóg pobłogosławił Hannę
cudownym mężem i słodką córeczką. Ostrożnie

Zaczerpnięto z Companions, styczeń 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Ilekroć strach mnie ogarnia, ufam tobie.” Księga Psalmów 56,3

PROBLEM
OKULARÓW
—E. A. S.

– Cieszę się, że nie musisz nosić okularów, mamo
− powiedziała Ela, układając talerze na stos obok
zlewu.
– A to czemu, skarbie? − zdziwiła się mama.
– Wiola i Ada właśnie dostały okulary − wyjaśniła Ela. – Niektóre dzieci w mojej klasie śmieją
się z nich i mówią, że okulary
są brzydkie.
Mama zwróciła się do Eli
z surową miną.
– Mam nadzieję, że ty nie
śmiejesz się z nich, ani nie
mówisz, że okulary są brzydkie, Elu.
– O nie, mamusiu. Ja tak
nie robię − powiedziała Ela. –
Jestem miła dla Ady i Wioli jak
zwykle.
– To dobrze − pochwaliła ją
mama. – Ale czemu nie chcesz,
żebym ja nosiła okulary? −
mówiąc to podała jej umyty
talerz.
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Ela spojrzała na mamę zażenowana, wycierając
talerz ściereczką.
– Chyba dlatego, że nie chcę, aby inni śmiali się
z ciebie.
– Nie powinniśmy się śmiać z innych ani nimi
pogardzać z powodu wyglądu, Eluniu − powiedziała

mama. – Poza tym, okulary pomagają lepiej widzieć.
Nie ma w tym nic do wyśmiewania. Biblia mówi,
żeby o nikim źle nie mówić. Może nauczycielka nie
wie, co się dzieje. Zadzwonię do niej i powiem jej.
Ela odłożyła wysuszony talerz do szafki i wzięła
szklankę, którą mama jej wręczyła. Stała, wycierając szklankę i myślała o tym, co usłyszała od mamy.
Wkrótce wszystkie naczynia były czyste, wytarte
i pochowane. Ela oraz bracia i siostry powyjmowali kurtki z szafy i pojemniki na drugie śniadanie.
Następnie pożegnali się z mamą i wyszli do szkoły.
Autobus szkolny czekał na zewnątrz.
Ela wyszła na końcu. Mama przypomniała jej:
– Pamiętaj, co ci mówiłam, Elu.
– Dobrze − przyrzekła dziewczynka. – Pa, pa! −
i pospieszyła do autobusu.
Pół godziny potem dotarli do szkoły. Wiola i Ada
już tam były.
– Cześć, Wiola! Cześć, Ada − Ela powitała je
radośnie.
– Cześć − odpowiedziała Ada, poprawiając

okulary na nosie i patrząc w podłogę. Wiola zrobiła to samo.
Eli zrobiło się przykro.
– Podobają mi się wasze okulary − powiedziała
uprzejmie.
Dziewczynki podniosły głowy i uśmiechnęły się
do Eli.
– Poważnie?
– Jasne! − pokiwała głową Ela.
Potem wzięła je obie za rękę z każdej strony
i zapytała:
– Bawimy się?
Wiola i Ada pokiwały głowami zadowolone.
Z lekkim sercem Ela poprowadziła je na podwórko
do huśtawek.
– Siadajcie − zachęciła. – Pohuśtam was.
Trzy szczęśliwe dziewczynki bawiły się wyśmienicie, zanim odezwał się dzwonek na lekcję.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, listopad 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wystarczy niewielka pomoc
—K. Sensenig

– Tak się cieszę, że tej zimy mam kogoś do
zabawy na śniegu – powiedziała Sara, przy czym
włożyła rękawiczki i poszła do wyjścia. – Tomek,
jesteś już gotowy?
Trzyletni Tomek spojrzał na nią z podłogi,
gdzie siłował się ze swoimi butami.
– Prawie – powiedział.
Sara czekała cierpliwie. Wreszcie jej mały braciszek podniósł się z podłogi. Okutany w swój
zimowy kombinezon, wyglądał jak bułeczka.

– Rękawiczki! − zawołał Tomek. – Rozejrzał
się, polując na brakującą część ubrania.
Tomcio ciągle jeszcze uczył się mówić. Był inny
niż kuzynka Marysia, która będąc dokładnie jego
rówieśnicą wyrzucała z siebie okrągłe zdania.
Ale to nic – Sara cieszyła się z braciszka! Odkąd
pojawił się u nich jako maleńki dzidziuś, czekała, aż podrośnie i będą mogli się razem bawić.
Z radością wzięła Tomcia za rączkę ukrytą w rękawiczce. Wyszli razem na zaśnieżone podwórko.

„Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.” Księga Psalmów 16,11

27

Ubiegłej zimy Tomcio był za mały, żeby spędzać aż tyle czasu na śniegu. Za każdym razem,
gdy upadł, wybuchał płaczem. Płakał też,
kiedy śnieg dostał się do jego rękawiczek. Sara
nie mogła się dobrze bawić z kimś, kto ciągle
płakał.
Tej zimy było inaczej. Sara widziała, że teraz
Tomcio cieszył się śniegiem. To, że śnieg mu
wpadał do butów i rękawiczek, wcale mu
nie przeszkadzało. Cały czas toczył śniegowe
kulki.
Najpierw ulepili razem bałwana. Potem zbudowali konia ze śniegu. Położyli po trzy kule
obok siebie. To było ciało konia. Potem na szczycie ułożyli czwartą kulę jako głowę. Sara próbowała uformować tę głowę, żeby wyglądała jak
prawdziwy koński łeb i grzbiet.
– Nie bardzo przypomina konia – zauważyła.
– Nie ma nóg – dodał Tomcio.
– Wiem. Nie umiem wymyślić, jak zrobić nogi.
Ale i tak możemy mieć tego konia – stwierdziła
zadowolona.
Wkrótce potem nadeszła pora na obiad.
Sara pomogła zmywać naczynia, a potem
powiedziała:
– Idę znowu bawić się na śniegu. Idziesz,
Tomciu?
Ku jej zdziwieniu, Tomcio pokręcił główką.
– Spać – powiedział.
– Ojej, czemu? − powiedziała nadąsana, ubierając kurtkę. – Czemu Tomek chce zostać
w domu? Zabawa na podwórku jest o wiele
fajniejsza.
– Potrzebuje pospać – wyjaśniła jej mama.
Dziewczynka wyszła więc sama pobawić się
śnieżkami. Ale zabawa w pojedynkę nie miała
wielkiego uroku. Mimo że chłopiec niewiele
mówił, to jednak miała do kogo otworzyć usta.
Po chwili wróciła do domu. „Na pewno jutro
będzie chciał bawić się na śniegu” − pomyślała.
Jednak myliła się. Następnego ranka, kiedy
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namawiała brata na zabawę, nie chciał wyjść
z domu.
– Czemu nie chcesz wyjść z domu w taki
piękny, słoneczny dzień?
Ponieważ Tomcio nie wyjaśnił, poszła sama.
Kolejny dzień wcale nie był lepszy. Braciszek
nadal nie chciał wyjść się bawić.
Wieczorem Sara zapytała mamę:
– Czemu Tomcio nie chce wyjść z domu, żeby
się ze mną bawić?
Mama przyciągnęła Sarę do siebie i szepnęła jej
coś do ucha. Potem dodała:
– Spróbuj tego, powinno zadziałać.
– Spróbuję – obiecała dziewczynka i przez cały
wieczór zastanawiała się, czy plan mamy się uda.
Następnego ranka Sara jak najszybciej chciała
wypróbować swój plan. Poszła do szafy i zebrała
kupkę ubrań Tomcia.
– Wkładaj sweterek, Tomciu. Pomogę ci go
zapiąć – zaproponowała.
Braciszek uśmiechnął się i wsunął rączkę
w rękaw.
– Teraz spodnie od kombinezonu – ciągnęła
dalej. – Siadaj tutaj, pomogę ci je założyć. A teraz
buty. I wreszcie kurtka. Zasunę ci zamek i zapnę
rzepy od czapki. A tu są, Tomciu, twoje rękawiczki! − zakończyła.
Jej mały braciszek uśmiechał się przez cały czas.
– Bawimy w śniegu! − powiedział.
Sara chichotała pod nosem, zakładając swoje
ubranie. Mama miała rację. A wczoraj szepnęła
do ucha Sarze: „Spróbuj troszkę pomóc Tomciowi
w ubieraniu. Poradzenie sobie z tym całym
stosem ubrań jest za trudne dla niego. Niewielka
pomoc potrafi zdziałać cuda!”.
„Mogłam wpaść na to sama – pomyślała
dziewczynka. – Powinnam sama się domyślić,
że Tomcio potrzebuje pomocy. Teraz już nie
zapomnę”.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, styczeń 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

fragment

książki

„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

Tęsknota

Abigail
za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ

Część szósta

Rozdział dziewiąty

– Nie wyjeżdżaj! Abigail! Nie wyjeżdżaj! − błagał Daniel.
Łzy spływały mu po policzkach, a jego pięści desperacko
biły w siostrę.
– Proszę! Proszę! Abigail, nie możesz wyjechać! Nie jedź!
Nie jedź! − jego zaciśnięta pięść akcentowała każde słowo,
zanim objął ją mocno. Tak jakby w ten sposób mógł ją
zmusić do pozostania.
– Daniel, przestań! − rozkazała ostro Abigail. – Przestań!
To boli!
Nie mogła znieść jego łzawych błagań. Musiała się wydostać z jego uścisku − uciec od poczucia winy wzbudzanego przez te prośby.
– Przestań robić sceny! Muszę jechać. To nie znaczy, że
cię nie kocham. Kocham cię − jej głos nieco ucichł i zaczął
się lekko łamać. – Daniel, jesteś moim bratem! Nic tego
nie zmieni! Ale wyjeżdżam. Mam już osiemnaście lat.
Przytuliła go szybko, broniąc swego serca przed jego
łzami i prośbami.

Lily Bear
– Co się stało? Ktoś się zranił? − zapytała Susan, wchodząc do przedpokoju.
– Mamo, zrób coś. Szybko, zrób coś! − błagał Daniel
całkowicie wytrącony z równowagi.
Jedno spojrzenie na kamienną twarz Abigail, jeden rzut
oka na histerię Daniela i bagaże przed drzwiami pokoju
córki... wystarczyło szybkie ogarnięcie wzrokiem całej
sytuacji i Susan poczuła, że świat usuwa się jej spod nóg.
– Abigail! − to było jedyne słowo, jakie Susan miała
siłę w tym momencie wymówić, a mimo to było ono
tak pełne udręczonej miłości, że wydawało się brzmieć
coraz głośniej, aż cały przedpokój wypełnił się przejmującym jękiem.
Donośny płacz matki: Abigail! Abigail! odbijał się głośnym echem w zakamarkach wzburzonego serca Abi, aż
wreszcie tam zamieszkał. Marnotrawna córka nigdy potem
nie była w stanie go zapomnieć. W późniejszych latach
próbowała go czymś zagłuszać i zapomnieć o nim, lecz
w chwilach ciszy prześladował ją, wzywał do powrotu
błagając z miłością: Abigail! Abigail! Abigail!

„Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki.” Księga Psalmów 16,11
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Abigail od tak dawna planowała życie na własną rękę
i marzyła o nim, aż to pragnienie stało się w jej wnętrzu niczym trawiący ogień, niszcząc jej zdolność podejmowania właściwych decyzji. Nie zmienię moich planów!
Nie zmienię zdania! Bez względu na reakcje rodziny. Tak
krnąbrne serce zamknęło się na cierpienie członków
rodziny.
– Nie poczekasz, aż ojciec wróci do domu wieczorem?
− szepnęła oszołomiona matka.
– Mogę zostać − zgodziła się Abi niechętnie. – Ale to
niczego nie zmieni. I tak wyjadę.
Ten dzień był długi i bolesny. Wydawało się, że Abi
nie mogła racjonalnie myśleć. Czuła, jak demony ją otaczają, przytłaczają, uniemożliwiają myślenie o czymkolwiek oprócz pilnej potrzeby wyjazdu. Chciała się jak najszybciej znaleźć w swoim mieszkaniu, podczas gdy mama
i brat razem płakali i wspólnie modlili się o cud.
– Czy moglibyśmy zrobić stek na kolację? − zapytał
Daniel, gdy nastał wietrzny wieczór. – Jestem zmęczony
słuchaniem deszczu. Brzmi jak płacz.
Rzeczywiście, strugi deszczu lały się po szybie, a on
zaczął czuć jakieś współczucie dla tych kropli.
– Myślę, że to dobry pomysł. Zajmiemy się czymś,
a przy okazji zrobimy Abigail jej ulubione danie − odpowiedziała Susan z niepewnym uśmiechem.
Daniel ruszył biegiem w deszcz, żeby wykopać kilka
świeżych ziemniaków, podczas gdy Susan zaczęła kroić
brokuły, kalafiora i pomidory prosto z krzaka na sałatkę.
– Pozwolę Danielowi ubić dressing miodowy −
mruknęła, wkładając steki do rozmrożenia.
Gdybyśmy tylko jeszcze mieli maliny − pomyślał Daniel,
nakrywając do stołu.
– Mamo! − zawołał, wchodząc do kuchni. – Szkoda, że
nie ma malin. Szukałem, ale nie mogłem znaleźć. Abigail
zawsze lubiła świeże maliny ze śmietaną.
– Wiem, synu. Chcemy zrobić wszystko, żeby okazać
jej miłość. To był trudny dzień. Wciąż jestem w szoku.
Nie możemy nigdy poddać się co do niej − Susan sięgnęła po chusteczkę do nosa i otarła oczy.
– Tacie i mnie nawet się nie śniło, że Abigail może
odwrócić się od Boga. Nigdy nie domyśliliśmy się, że
nie chodzi w zwycięstwie. Daniel, jeśli ona wyjedzie dziś
wieczorem... − głos Susan się załamał, a w ciszy było
słychać tylko miarowe tykanie zegara i deszcz bębniący
o szyby, wzmagający ich żal jeszcze bardziej. – Musimy
postanowić, że będziemy ufać Bogu. Modlić się, żeby
Abi zobaczyła, jak bardzo On ją kocha i chce, żeby poddała Mu życie.
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– Mamo, ona zawsze była dla mnie taka dobra! Pewnego
dnia ostatniego lata powiedziała, że chciałaby być dla
mnie lepszą siostrą. Że zamierza robić to najlepiej, jak
umie! Nie umiem sobie wyobrazić, dlaczego chce nas
opuścić − szlochał.
Potem podniósł głowę.
– Przypomniałem sobie, mamo. Abi powiedziała kiedyś:
„Gdyby mama i tata wiedzieli, jak się zachowują dziewczyny w szkole, to nie pozwoliliby mi tam chodzić”.
A gdy odpowiedziałem: „Myślałem, że są chrześcijankami”,
to powiedziała coś dziwnego. Zapadło mi to w pamięć.
Powiedziała: „Jeśli jesteś chrześcijaninem, to bądź nim
naprawdę. Nigdy nie bądź podróbką”.
– Synu, dlaczego nam nic nie powiedziałeś? − zapytała
Susan, zdumiona tą wiadomością.
– Bo Abi mi zakazała. Nie chciała, żebyście się martwili,
i powiedziała, że przetrwała jakoś tamten rok. Ale wiem,
że nie chciała wracać do szkoły. Żałowała, że nie może
zostać w domu. Może gdybym wam powiedział, to teraz
by nie wyjeżdżała! − Daniel ledwie mógł mówić przez łzy.
– Nie obwiniaj się. Nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje.
Ale rzeczywiście żałuję, że nie podzieliłeś się wtedy z nami
tą rozmową z Abi. Żałuję, że się z tatą bardziej nie zaangażowaliśmy. Wiedzieliśmy, że ona nie ma ochoty chodzić
do kościoła w Mt. Pleasant, lecz zrzucaliśmy wszystko na
jej cichy charakter. Myślałam, że to jest powód, dla którego nie ma bliskich przyjaciół wśród młodzieży.
– Danielu, możemy pokazywać palcem na innych
zamiast na siebie samych, ale to nie jest po Bożemu. To
nie pomoże Abigail. Bóg może przebaczyć nasze winy
i zrobi to. Każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność za
własne czyny. Bo każdy odpowiada za nie przed Nim.
Zamiast malin ze śmietaną na deser, Daniel zrobił
blaszkę ciastek orzechowych, napełniając cały dom nęcącym zapachem czekolady.
Czując tę kuszącą woń, Abigail odłożyła książkę, którą
czytała (a właściwie udawała, że czyta). Godzina siedemnasta. Tata niedługo wróci do domu, a ona jest już głodna.
Czy powinna zejść na dół i pomóc przy kolacji? Czy może
zostać w pokoju i poczekać, aż ją zawołają? Konfrontacja
z tatą była ostatnią rzeczą, na jaką miała ochotę! Nie
powinna była zostawać dzisiaj w domu. Powinna zadzwonić do Marcosa, tak jak planowała, i darować sobie tę
całą frustrację!
Dlaczego zapomniała ulubioną radę Marcosa?
– Powinnaś zawsze bronić swego, Bonita − mawiał, widząc,
że ktoś próbuje ją wykorzystać. – Twoja słodycz sprowadzi na ciebie kłopoty! − dodawał, puszczając do niej oko.

– Spróbujmy stawić czoła lwom − powiedziała do siebie,
schodząc na dół i szykując się do walki, jeśli będzie trzeba.
Ku jej rozczarowaniu, żadnej konfrontacji nie było − nie
wspomniano ani słowa o jej wyjeździe − jedynie smutek
widniał na twarzach jej bliskich. Poczuła, jak jakiś supeł
robi jej się w żołądku i rośnie tak bardzo, jakby chciał ją
udławić. Dlaczego oni nic nie mówią? Dlaczego nie krzyczą na mnie jak znajomi z lodziarni, kiedy ich coś denerwowało? To byłoby łatwiejsze niż siedzenie tutaj w atmosferze pogrzebu.
Nikt nie delektował się pyszną kolacją, przygotowaną
z taką miłością. Po prostu ją zjedzono. W całkowitej ciszy
opróżniono talerze i odłożono naczynia do mycia. Abigail
była tak roztrzęsiona tą ciszą, że aż podskoczyła, gdy tata
ją przerwał.
– Teraz będziemy się modlić. A potem, jeśli trzeba cię
będzie podwieźć, córko, to Daniel i ja chętnie to zrobimy.
Zdumiona Abigail wpatrywała się w swego ojca szerokimi oczyma. Wszystko, co była zdolna zrobić, to pokiwać głową na potwierdzenie. Usiadła, oszołomiona. Nie
spodziewała się tej łagodnej uprzejmości.

Abigail nie wiedziała o tym, że ojciec wrócił tego dnia
wcześniej do domu. Rodzice i Daniel rozmawiali o całej
sytuacji i modlili się, prosząc o Boże prowadzenie.
– Ona już postanowiła odejść − powiedział Lyle do
żony i syna. – Uważam, że próby odwiedzenia jej od tego
pomysłu tylko bardziej zatwardzą jej serce.
– Czy pojedziecie ze mną, jeśli będzie potrzebowała
transportu? – zapytał.
– Ja pojadę − odparł szybko Daniel.
– Chyba nie jestem w stanie – dodała Susan łamiącym się
głosem. – Jestem zbyt uczuciowa. Zostanę i będę się modlić.
– Pomodlimy się całą rodziną przed jej wyjazdem. Chcę,
żeby to zapamiętała, kiedy odejdzie − Lyle wrócił do pracy
z ciężkim sercem, lecz zachował pokój Boży odnośnie ich
planów pożegnania Abigail.

– Będziemy czytać z trzeciego rozdziału Księgi
Przypowieści − Lyle zasiadł w fotelu, rozdając całej trójce
egzemplarze. Abigail z wahaniem wzięła Biblię od mamy
i znalazła odpowiedni fragment. Jeśli mielibyśmy czytać po
kolei, to odmówię − prychnęła w myślach. – To jakiś absurd!
„Synu mój, nie zapominaj mego prawa, a niech twoje
serce strzeże moich przykazań; bo przyniosą ci długie dni

i lata życia oraz pokoju. Niech cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda, przywiąż je do swojej szyi, wypisz je
na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz łaskę i uznanie w oczach Boga i ludzi. Ufaj PANU z całego swego
serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na Niego
we wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować
twoje ścieżki”.
Słowo Boże otoczyło Abigail. Nie mogła zamknąć uszu,
jak to zwykle robiła. Prawda wywarła na nią presję, a ciężar
win stał się nie do zniesienia, gdy Duch Święty przekonywał o grzechu.
Demony uciekły przed Słowem Bożym, pozostawiając
jej serce puste i ciche, a jakiś wielki ciężar niczym kamień
utrudniał jej oddychanie.
– Przejdźmy do następnego rozdziału − powiedział Lyle
i kontynuował czytanie.
„Słuchajcie, synowie, pouczenia ojca i zważajcie na to,
abyście poznali roztropność; bo daję wam dobrą naukę,
nie porzucajcie mego prawa. (…) Zdobywaj mądrość, zdobywaj roztropność; nie zapominaj i nie odstępuj od słów
moich ust. Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; ukochaj
ją, a zachowa cię. (…) Słuchaj, synu mój, i przyjmij moje
słowa, a pomnożą się lata twojego życia. Nauczyłem cię
drogi mądrości, po ścieżkach prawości cię wiodłem; (…)
Trzymaj się karności, nie opuszczaj jej, strzeż jej, bo ona
jest twoim życiem. Nie chodź ścieżką niegodziwych (…)”.
Abigail wciąż próbowała nie słuchać tych słów, ale
daremnie. Przesłanie o zbawieniu uderzało w skorupę,
którą obudowała swe serce. Cała się trzęsła i zaczęła się
pocić.
„Odsuń od siebie przewrotność ust, oddal od siebie złośliwe wargi. Niech twoje oczy patrzą na wprost, a twoje
powieki niech będą zwrócone przed siebie. Uważaj na
ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje drogi były pewne.
Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo; odwróć twoją
nogę od zła”.
Przestań! Przestań! − chciała krzyczeć. – Wypuście mnie
stąd! Ale słowa zamarły jej na ustach. To było tak, jakby
Bóg chciał, żeby słuchała prawdy o Jego odkupieńczej
miłości, żeby miała okazję okazać skruchę, porzucić swoje
„ja” i swój grzech.
Uklęknijmy i módlmy się − Lyle odłożył Biblię na
stoliku obok bujanego fotela i ukląkł z wielkim ciężarem w duszy. Bóg słyszał agonię w sercu jego, Susan
i Daniela. Wydawało się, że dla całej trójki niebiosa otworzyły bramy współczucia. Pobożny ojciec i mąż otworzył
serce dla Zbawiciela ludzkości i Uzdrowiciela wszystkich −
dla Jezusa Chrystusa, Jedynego zasiadającego po prawicy
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Ojca, wstawiającego się za zagubioną ludzkość, zmagającą się w świecie grzechu i smutku.
– Klęczymy przed Tobą, nasz mądry, wszechwiedzący Ojcze, który troszczysz się o każdego z nas i znasz
drogi, jakie obieramy. Spójrz na nas dziś wieczorem
z miłosierdziem.
– Pokaż mi moje potrzeby, prowadź mnie drogą prawdy
i sprawiedliwości. Wybacz mi, Panie, jeśli zgrzeszyłem
i odszedłem od Twojej doskonałej woli.
– Wybacz mi, jeśli zawiodłem jako mąż i ojciec (…) −
jego głos zaczął się łamać. Ciężar związany z córką był tak
ogromny! Gdyby tylko mógł wziąć na siebie jej grzechy
i uzyskać dla niej przebaczenie... ale jego ludzkie ramiona
były zbyt krótkie, żeby sięgnąć obu stron przepaści.
– Wszechwiedzący Ojcze, wielbimy Cię za Twą wielką
odkupieńczą miłość. Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech będzie uświęcone twoje imię.
Daniel pociągnął nosem, ocierając łzy, które i tak nadal
spływały mu po policzkach.
– Błogosław naszą kochaną rodzinę − kontynuował Lyle.
– Moją wierną żonę, moją towarzyszkę i matkę naszych
drogich dzieci. Bądź blisko Abigail, gdy odejdzie z domu.
Prowadź ją, o Panie Boże...
W pokoju zapadła cisza, podczas gdy on próbował
mówić dalej.
– Błogosław Daniela; bądź blisko niego w szczególny
sposób. Chwalimy Cię za otwartą drogę przed Twój święty
tron i za obietnicę, że odpowiesz, kiedy wołamy. W imieniu Jezusa, Amen”.
Pokój wypełnił serca Lyle’a, Susan i Daniela. Poczucie
winy i potępienia niepokoiło sumienie Abigail. Po raz
drugi, odkąd zaczęła układać swoje plany, odczuła pragnienie wyznania rodzinie swych mrocznych tajemnic. Czyżbym
popełniała jakiś straszny błąd? − chciało jej się płakać, lecz
powstrzymała się i wstała z kolan wraz z resztą rodziny.
– Jeśli nadal chcesz wyjechać, to cię podwieziemy − wiedziała, że propozycja ojca nie miała na celu ułatwienia jej
ucieczki, lecz wypływała z jego głębokiej miłości.

Deszcz lał się strugami. Zasmuconej rodzinie wydawało się, że aniołowie w niebie płaczą wraz z nimi, gdy
bagaże Abigail były znoszone po schodach i w deszczu
wnoszone do samochodu. Spakowała wszystkie swoje
rzeczy − lalki kolekcjonowane od dzieciństwa, nierdzewny
dzbanek, który kupiła sobie do przyszłego mieszkania, chińską zastawę, którą kiedyś dostała w prezencie,
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i lampkę z napisem „Wszystkiego najlepszego na urodziny”. Spakowała jednak niewiele ubrań.
Z umyślnym lekceważeniem upchnęła wiszące sukienki
i swetry w najgłębszy kąt szafy. Postawiła pod spodem
czarne buciki do sukienki i zatrzasnęła drzwi. W ten sposób
zamknęła jeszcze raz rozdział chrześcijańskiego nauczania
w swoim osiemnastoletnim życiu.
Szloch wydobył się z Susan, gdy patrzyła, jak Abigail
walczy z jednym ze swych pudeł. Nie nosiła jedynie namacalnego ciężaru spakowanych rzeczy, lecz również ciężar
grzesznego nieposłuszeństwa − buntu, który doprowadził do jej wyjazdu z bezpiecznej przystani chrześcijańskiego domu i wrzucił ją we wzburzone morze zniszczenia w świecie.
W chwili załadowania samochodu Abigail była zziębnięta, przemoczona do suchej nitki i wyglądała jak kupka
nieszczęścia.
– Jedźmy − stała na progu z ponurą miną – Będzie
bardzo późno, kiedy wrócicie.
– Chodź, pożegnaj się z matką − nakazał cicho Lyle.
Z wahaniem Abi wróciła do salonu, gdzie mama wzięła
ją w ramiona.
– Kochana córeczko − płakała Susan w bólu, przytulając ją blisko. – Tak bardzo cię kocham.
Wypuszczając, pocałowała ją, spojrzała jej głęboko
w oczy i powiedziała:
– Córeczko kochana. Zawsze będę się modlić za ciebie.
Jedź w pokoju.
Opanowanie Abigail w tym momencie pękło. Jej ciałem
wstrząsnął spazmatyczny szloch, gdy padła z powrotem
w matczyne ramiona.
– Kocham cię, mamo − płakała. – Nie wiedziałam, że
to będzie takie trudne, ale muszę odejść.
Abi pocałowała matkę, wiedząc, że popełnia wielki błąd,
lecz nie umiała już zmienić swoich planów.

Rozdział 10

Susan nie mogła się zmusić, żeby wejść z powrotem do
domu i zamknąć za sobą drzwi. Strugi deszczu i potok
łez sprawiły, że obraz ukochanego „ładunku” opuszczającego rodzinę był zamazany, a zamknięcie drzwi kojarzyło
jej się z czymś ostatecznym.
Kochany Boże − płakała. – Ta agonia rozdziera mnie na
kawałki. Nie wiem, jak to zniosę. Panie, osiemnaście lat
temu cierpiałam ból, który radośnie zniosłam, ale to jest coś
znacznie gorszego!
Moja córka − moja słodka, kochana i droga córka. Och,
Panie i Ojcze, kładę się do Twoich stóp. Wiem, że Twoja

miłość do niej jest większa od mojej. Strzeż jej. Modlę się,
żeby Twój Duch i Twoje Słowo nie dawały jej spokoju, przekonywały ją o grzechu i przypominały o potrzebie szukania
Ciebie całym sercem.
Wielki smutek ogarnął Susan, gdy powoli zamykała
drzwi, lecz z drugiej strony odczuwała również podtrzymującą Bożą moc i Bożą obecność. Zegar tykał miarowo,
wiernie odliczając każdą minutę zapadającego wieczoru.
Porywisty wiatr i deszcz chłostały ich mały domek.
W nagłym przebłysku przypomniały jej się listy od Mary,
przyjaciółki z Kanady. Nie myślałam o niej od dłuższego
czasu − pomyślała. – Czy jej zięć nadal żyje gdzieś z dala
od żony i córki, czy już do nich wrócił? Mary! Teraz mogę
utożsamić się z jej cierpieniem i wiem, dlaczego zmaga się
z uczuciem gniewu.
Przypomniała sobie rady, jakie dawała zrozpaczonej
kobiecie. Panie, czyżbyś mnie na to przygotowywał wiedząc, że będę musiała skorzystać z własnych rad? Czuję się
tak beznadziejnie! − Susan znów zaczęła wołać o odwagę,
siłę, współczucie i mądrość do niesienia ciężaru, jaki przygniótł jej rodzinę. – Nie chcę się gniewać! Panie, pomóż mi
przejść tę próbę zwycięsko.
Córko, jak możesz się odwracać od błogosławieństwa, jakim
jest pobożna rodzina? Abigail, Abigail, tak cię kochamy. Czy
ty to odczuwasz? Och, Abigail! Idziesz w świat bez Boga!
Podczas, gdy wołanie Susan szło w ślad za odjeżdżającym samochodem, pozostała trójka w milczeniu jechała
do miasta w ciemności i deszczu. Droga zdawała się długa
i zdradliwa. Coraz bardziej oddalali się od domu, w którym
pilnie nauczano miłości Chrystusowej − od oazy spokoju,
w której wznoszono modlitwy, śpiewano Bogu na chwałę
− od miejsca nie splamionego grzechem.
Córko, córko. Serca Lyle’a również wołało, wstawiając
się za zbawienie córki, gdy jechali autostradą, a światła
samochodu przebijały otaczające ich ciemności. Jakże one
jasno świeciły! Jak wyraźnie zaznaczały krawędzie jezdni,
dając poczucie bezpieczeństwa w drodze do nieznanego
celu. Abigail, twoje życie jest jak ta noc. Jedziemy w ciemność, zostawiając bezpieczeństwo za sobą. Kto będzie oświetlał
twoją drogę, gdy już przybędziesz do miasta? O, Panie! Kto?
Rozpacz i poczucie beznadziei wciskały się w jego serce.
Daniel cieszył się, że jest ciemno. Po jego policzkach
spływały łzy, których nie mógł zatrzymać. Dlaczego Abi
w ogóle chce jechać? Czemu powiedziała, że musi? Czuł, jak
krwawi jego rozdarte serce. Rana była tak wielka, że odczuwał gniew. Czemu ona tak bardzo rani ich wszystkich?
Przebacz mi, Jezu. Nie chcę być wściekły na Abigail,
ale cierpię. Po prostu chcę, żeby wróciła do domu − jęczał

bezgłośnie. – Proszę, Jezu, czy nie możesz jej zawrócić razem
z nami?
Wycieraczki czyściły szybę ciągłym, niemal hipnotyzującym ruchem. Byle tylko nie myśleć. Byle tylko nie myśleć.
Siedząca z tyłu dziewczyna toczyła własną bitwę. Ta cisza
w samochodzie grała jej na nerwach. Praca wycieraczek
ją irytowała. Zamknęła oczy w nadziei, że głowa przestanie ją boleć, ale własny umysł nie dawał jej spokoju.
Dlaczego tata i Daniel zaproponowali, że ją podwiozą?
Dlaczego cała rodzina jest dla niej tak dobra w momencie, gdy ona ich tak bardzo rani?
Będę z nimi w kontakcie! Pokażę im, że bez względu na
wszystko możemy się kochać nawzajem. Tak zrobię − przyrzekała sobie, próbując jakoś sprawić, żeby własne postępowanie było mniej bolesne.
– Tato, to jest ostatni dom na następnej ulicy − przerwała ciszę, gdy zbliżali się do celu. Lyle zaparkował na
podjeździe, wyłączył silnik i wysiadł w ulewny deszcz,
żeby otworzyć bagażnik.
Abigail była przemarznięta, przemoczona i nieszczęśliwa,
gdy wszystkie jej rzeczy zostały wniesione do mieszkania.
– Nie mogę − płakał ojciec, biorąc ją w objęcia.
– Wiem, tato. Wiem! − zapłakała razem z nim, przytulając się do niego zachłannie. Rozumiała jego smutek,
ale nie umiała już zmienić kursu, jaki sobie wyznaczyła.
– Dzięki − ledwie mogła wypowiedzieć to słowo.
Wiedziała, że prawdopodobnie popełnia największy błąd
w życiu, ale gdy zatrzasnęła drzwi rodzinnego domu, przestała panować nad tym, co robi.
– Jak ona tak może, tato? No jak? − płakał Daniel widząc,
jak jego siostra zamyka za sobą drzwi mieszkania.
Klik. Jednym szybkim ruchem Abigail zamknęła drzwi.
Serce biło jej mocno. Czuła, że lada chwilę się rozleci.
– Niechże ten straszny dzień wreszcie się skończy!
− jęknęła.
Silnik samochodu wciąż pracował za oknem. Co znowu?
− westchnęła sfrustrowana. – Na co ojciec czeka? Dlaczego
po prostu nie odjedzie i nie pozwoli mi żyć własnym życiem?
On się za ciebie modli, Abigail. Zdumiały ją te elektryzujące słowa, wypowiedziane jakby przez kogoś, kto
stał tuż obok niej. Przerażona, zaczęła szukać wzrokiem
intruza, po czym upadła na podłogę. Pełne udręki i rozpaczy, długo skrywane spazmy płaczu zaczęły wstrząsać
jej ciałem.
– Co ja zrobiłam? Och, co ja zrobiłam! Mamo, tato,
Danielu − powtarzała w kółko, starając się umknąć przed
dławiącą ciemnością, która ją ogarniała. Abi czuła się całkowicie porzucona i samotna.
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Abigail! Pamiętaj o swojej wolności − szeptał kusiciel.
– Pomyśl o pracy, jaką ciocia Irene włożyła w urządzenie tego mieszkania. A dziadkowie? Chcesz, żeby zaczęli
o tobie źle myśleć?
Wolność, Abigail. Służąc mi, będziesz cudownie wolna!
− triumfował, gdy jego młoda ofiara usiadła i zaczęła go
słuchać.
Wreszcie za oknem zrobiło się cicho. Abi wyjrzała
i westchnęła z ulgą, widząc że samochód odjechał. Jak
mogłam być tak głupia, żeby myśleć o zmianie decyzji! −
zganiła się sama. Mam własny kąt! Mogę robić to, co chcę!
Nie ma nikogo, kto by mi pokrzyżował plany! − wybuchła
wymuszonym, pustym śmiechem, a potem dała nura
w swoje walizki.
Poczekajcie! Poukładam sobie tu wszystko, zanim pójdę
spać. W ten sposób Abi pozbyła się myśli o rodzinnym
domu.
– Ciocia Irene! Ciocia Irene! − sapnęła w zachwycie,
otwierając drzwi szafy i widząc nowe ubrania. – Nie mogę
się doczekać, aż to ubiorę!
Kilka godzin później wykończona dziewczyna wyłączyła telewizor i weszła do pościeli przygotowanej przez
ciocię. Na łóżku znalazła również cały asortyment przyborów toaletowych. Naczynia lśniły na półkach w gablocie. Lodówka była pełna, a dywany przydawały mieszkaniu przytulności.
Niczego więcej nie potrzebuję! Wszystko jest super − taka
była ostatnia myśl Abi przed zaśnięciem.

Wiadomość, że Abigail wyprowadziła się z domu, rozeszła się w kościele jak błyskawica, powodując brutalne
przebudzenie społeczności z niezmąconego dotąd spokoju. Tylko nie Abigail!
Czy to nasza wina? − pytały same siebie dziewczyny
z Mt. Pleasant, obciążone poczuciem winy i świadomością, że wcale się nie wysiliły, by poznać ją bliżej.
Czy to nasza wina? − dorośli zdali sobie sprawę, że być
może częściowo i oni się przyczynili do tego problemu,
lekceważąc zachowanie młodzieży w stosunku do Abi.
Gdzie byliśmy, gdy nasze dzieci nie zapraszały jej do naszych
domów? Dlaczego zabrakło z naszej strony zachęt do okazywania chrześcijańskiej miłości i gościnności?
Sandra zadrżała na wieść o decyzji Abigail. W jej nieczułym dotąd sumieniu pojawiło się oskarżenie. To jej
wina! Wiedziała o tym! A gdyby Abigail umarła? Czy
ona, Sandra, zostałaby ukarana przez Boga? Serce zabiło
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jej mocniej ze strachu. Co teraz powinna zrobić? Jak to
naprawić? Och, to zbyt straszne! Jej wzburzony umysł
gorączkowo szukał ucieczki przed poczuciem winy, ale
zamiast ulgi pojawiały się przed nią kolejne przerażające
krocie własnych grzechów.
Przez trzy lata dzieliłaś z nią pokój − przypominało
sumienie. – Robiłaś jej przykrości, knułaś przeciwko niej,
byłaś zazdrosna i nakłaniałaś do uczestniczenia w złych
postępkach. Byłaś prowodyrką − kolejne grzechy paradowały przed nią − pycha, arogancja, zawiść i kłótnie. Czy
nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa
Bożego? − mówił Duch Święty.
Zostaw mnie w spokoju! − krzyczała w desperacji. –
Nie byłam aż tak zła! Sumienie umilkło, lecz niepokoiła ją ta straszna, wsysająca pustka. Boże, nie opuszczaj
mnie! Spróbuję to naprawić. Nie wiem jeszcze jak, ale spróbuję − obiecała.
Ale spokój ją opuścił. Co pomyślą ludzie, gdy się dowiedzą o jej postawie wobec Abigail? Jak mogłaby się teraz
przyznać? Przeszły ją ciarki. Przecież nie może tego zrobić
publicznie! Przewracając się z boku na bok i nie mogąc
zasnąć do późna, uspokoiła się kompromisem. Nikt nie
musi o tym wiedzieć − stwierdziła. – To jest sprawa między
Bogiem a mną.
Wybacz mi, Panie − modliła się. Choć ustami prosiła
o odpuszczenie grzechów, nie przyszła do Boga w prawdziwej pokucie. Brzemię nieprawości jej nie opuszczało.
Nosiła w sobie tę winę od lat, pozbawiając się duchowego
wzrostu i Bożych błogosławieństw. Bóg w swoim wielkim miłosierdziu ciągle wzywał Sandrę do okazania pełnej
skruchy. Czekał, aż pokocha Go bardziej niż samą siebie,
aby mogła być Jego naczyniem w Królestwie Bożym.
Tymczasem w innym domu cicha i wierna Faith modliła
się za Abigail. Wstawiała się za nią, prosząc niebiańskiego
Ojca, by posłał swego Ducha i przekonał zagubioną duszę
Abi o grzechu. Płakała, obiecując Bogu, że będzie się
modlić za Abigail codziennie. I nie były to słowa bez
pokrycia. Wołała z głębi serca o przywrócenie relacji Abi
z Jezusem, pilnie dotrzymując obietnicy.
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Tylko w Chrystusie
Nadzieję odnalazłem w Nim

Zatryumfował stary wróg

On moją siłą światłem mym

Gdy w ciemnym grobie spoczął Bóg.

On fundamentem twierdzą tą

Lecz krótko trwała Złego moc

Co zniesie najstraszniejszy grom.

Zmartwychwstał Pan minęła noc.

Miłości szczyt pokoju Bóg

Przez swoją śmierć uwolnił mnie

Uciszy strach nasyci głód

Umierać z Nim i żyć z Nim chcę

On pocieszyciel życia sens

Przekleństwo zdjął odkupił z win

W Jego miłości schronię się.

On we mnie jest ja jestem w Nim.

W Chrystusie Bóg objawił się

W Nim nawet śmierć niestraszna jest

W bezbronnym dziecku w Betlejem

Chrystusa moc ochrania mnie

Na ziemię zszedł by zbawić nas

Od pierwszych chwil po życia kres

By przebaczenia nastał czas

Wytycza drogi mojej bieg.

Na krzyżu zmarł za każdy grzech

Ni grzechu zło ni ludzki sąd

By uspokoić Boży gniew.

Nie wydrze mnie z Chrystusa rąk

Uwolnił mnie z ciężaru win

A gdy mnie weźmie gdzie mój dom

Umarłem z Nim i żyję w Nim.

Z radością pójdę tam gdzie On.
—Keith Getty i Stuart Townend

Niebezpieczeństwo długu
—Gary Miller

Dawno temu mędrzec powiedział: „Bogaty panuje nad ubogimi, a ten, co pożycza,
jest sługą tego, który mu pożycza” (Prz 22,7). Kiedy postanawiamy iść za Jezusem,
wówczas On staje się naszym Panem; ale ten sam werset mówi, że ten, który nam
pożycza, też jest naszym panem. Dług stwarza dylemat dla chrześcijanina. Jego
lojalność może nagle zostać podzielona.
Długi mogą wpływać na to, jak odczytujemy nauczanie Jezusa. Wyobraźmy sobie,
że czytamy Biblię i jesteśmy przekonywani, że powinniśmy obdarować osobę
w potrzebie. Wiemy jednak, że mamy kolejną spłatę długu. Czy powinniśmy dać
pieniądze komuś, sami mając długi? Oto ważne pytanie. Pokazuje ono, jak bardzo
dług zmienia sposób reagowania na ponaglenia Słowa Bożego.
Pożyczanie może być czasem konieczne, ale naszym dalekosiężnym celem zawsze
powinna być wolność od długu. Nie chcemy przecież tłumić odpowiedniej reakcji
na słowa naszego Pana.
Zadowalać się tym, co mamy
Apostoł Paweł powiedział Tymoteuszowi: „Mając natomiast jedzenie i ubranie,
poprzestawajmy na tym” (2 Tm 6,8). Wiele młodych par popada w tarapaty finansowe
z powodu ignorowania tej wskazówki. Nasza kultura uczy nas, że człowiek sukcesu
to ktoś, kto ciągle kupuje coraz więcej rzeczy. Oczekuje się od nas ciągłej pogoni za
tym, co większe, lepsze, szybsze i ładniejsze. Jednak Biblia naucza innego podejścia:
najbogatszy człowiek to ten, kto jest zadowolony z tego, co posiada.
Najpierw szukać Boga
Jezus powiedział swoim uczniom: „Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego
sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,33). A jednak jak często
łapiemy się na robieniu czegoś odwrotnego! Marnujemy nasz czas i energię w pogoni
za materialnymi rzeczami, próbując często robić to „na wyrost”. Bóg i Jego królestwo
stają się drugorzędnym priorytetem.
Bóg nie ma przyjemności patrząc, jak zmagamy się z biedą i niedostatkiem.
Jednak zawsze chce, abyśmy Mu służyli i Jego uczynili naszym pierwszym celem.
Żyjąc w posłuszeństwie Jemu, doświadczamy prawdziwości Jego obietnic. Ci, którzy
szukają najpierw Boga i słuchają Jego wskazówek, jak być pilnymi, wiarygodnymi
i uczciwymi w pracy, znajdą też Boga – i znajdą Jego zaopatrzenie swoich materialnych
potrzeb.
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