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3„Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba...” Księga Izajasza 55,11

Rok temu

Rok temu zmierzyliśmy się z nowym, mikroskopij-
nym wrogiem, który zaczął się rozprzestrzeniać na całym 
świecie, w naszych miastach i w naszych społeczno-
ściach. Ludzie nie mogli w to uwierzyć, byli przerażeni, 
sfrustrowani i zaskoczeni. Najpierw myśleliśmy o aspek-
tach medycznych tego zjawiska i każdy miał nadzieję, że 
się nie zarazi. Z czasem jednak zaczęliśmy sobie uświa-
damiać, że wszyscy możemy paść ofiarami, bo okazało 
się, że kryzys wywołany koronawirusem będzie miał 
krótko- i długoterminowe konsekwencje medyczne, 
ekonomiczne, społeczne i duchowe.

Martwiliśmy się wszystkimi aspektami, ale nie piszę 
tego jako polityk, epidemiolog czy ekonomista. Nie 
mogę podać analizy eksperckiej z tych dziedzin, lecz 
jako chrześcijanin chcę zachęcić wierzących do zwycię-
żania w duchowym wymiarze tej pandemii. Uważam, że 
Bóg chciał nas oczyścić i posługiwać się nami dla chwały 
Jego imienia.

Niektóre okoliczności związane z tym kryzysem były 
wyjątkowe: na przykład to, że wystąpił niemal wszę-
dzie w czasach zdominowanych przez media. Kryzysy, 
wojny i katastrofy nie są niczym niezwykłym w historii 
ludzkości, która pokazuje, że ludzie są istotnie „synami 
gniewu” (Ef 2,3), zadającymi sobie nawzajem cierpie-
nie. Bóg pozwala jednak człowiekowi doświadczać gło-
śnych katastrof naturalnych (trzęsienia ziemi, huragany, 
tsunami itd.) i cichych epidemii.

Czego Bóg oczekiwał i oczekuje od nas w związku  
z pandemią koronawirusa?

1. Nasz Bóg przeprowadził swój lud przez wiele kry-
zysów i wiemy, że przeprowadzi nas również przez 
obecny. Historia pokazuje, jak ludzie uwielbiali Boga 
i miłowali bliźnich w poprzednich podobnych okre-
sach. Rok temu miałem przywilej widzieć chrześci-
jan pakujących tysiące paczek żywnościowych dla 
potrzebujących w kraju i za granicą. Niektórzy siedli 
do maszyn, żeby szyć maseczki ochronne dla szpitali. 
Pewien lokalny chrześcijański bank żywnościowy wysy-
łał dziennie tysiące paczek do mieszkańców pobliskich 
miast. Gdy dystrybutor przyniósł żywność do jednego 
z domów, jego mieszkaniec płakał, widząc, co przy-
niesiono. Powiedział, że właśnie rozważał popełnie-
nie samobójstwa, kiedy usłyszał dzwonek do drzwi. 
Niektórzy opróżniali sklepowe półki ze środków higie-
nicznych, a inni dzielili się tym, co sami mieli w swoich 
zapasach. Zarówno w bardziej, jak i w mniej odległej 
przeszłości kryzysy ujawniły w ludziach zarówno naj-
gorsze, jak i (dzięki Bogu) najlepsze cechy.

2. Rok temu zamiast dodawać kolejne planowane 
wydarzenia w naszych kalendarzach, zaczęliśmy je 
wykreślać. Śluby i pogrzeby nie gromadziły nas tak 
licznie, włącznie z pogrzebem mojego ojca w czerwcu. 
Klasy szkolne przeniosły się do domów; wydarze-
nia społeczne i kościelne zostały odwołane. Staliśmy 
się bardziej świadomi biblijnej prawdy, że nie wiemy, 
co przyniesie kolejny dzień i że powinniśmy mówić: 
„Jeśli Pan zechce, to dożyjemy i zrobimy to czy tamto”  
(Jk 4,15). Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni, ale Bóg  
z pewnością nie.

—James K. Nolt

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

od redakcjisłowo
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3. Pomimo wszelkich restrykcji, nie można było nikomu 
zabronić zbliżania się do Boga. Mogliśmy modlić się  
za innych, z policją i władzami włącznie, żeby podejmo-
wali rozsądne, mądre decyzje, „abyśmy mogli prowadzić 
życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością” 
(1 Tm 2,2). Mogliśmy się modlić za przywódców kościoła, 
za lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych pracu-
jących na „pierwszej linii”. Mogliśmy się modlić za ludzi 
przeżywających trudności ekonomiczne, za zarażonych  
i poddanych kwarantannie, za tych, którzy stracili swoich 
bliskich, i za wszystkich, którzy zmagali się za szczegól-
nymi problemami. Rok temu mogliśmy „modlić się nie-
ustannie” i nadal możemy.

4. Opłakiwaliśmy ofiary koronawirusa i cieszyli-
śmy się z tego, jaką wagę społeczeństwo przywiązuje do 
ochrony życia. Niestety, media przemilczały inną tragedię. 
Statystyki pokazują, że w 2019 roku dokonano ponad 42,3 
milionów aborcji. Porównując te liczby z innymi przyczy-
nami śmierci jak nowotwory, AIDS, wypadki samocho-
dowe czy samobójstwa, aborcja zdecydowanie przewyższa 
każdą inną przyczynę”1. Nasz Bóg jest Stwórcą i tylko On 
ma prawo dać życie i odebrać je; człowiek takiego prawa 
nie posiada, a jednak rzeź niewiniątek wciąż trwa.

5. Rok temu nakaz pozostania w domu sprawił, że 
rodziny zaczęły spędzać ze sobą więcej czasu. Niektóre 
cieszyły się z tego, bo mogły razem modlić się, śpiewać 
i robić wspólnie wiele innych rzeczy, ale trzeba ze smut-
kiem stwierdzić, że w wielu domach częściej dochodziło 
do aktów przemocy. Internet ułatwiał niektórym zdalną 
pracę i naukę, ale innym pozwalał na oglądanie por-
nografii i na pogoń za innymi rodzajami zła. Jedni byli 
poirytowani koniecznością pozostawania w domu, a inni 
korzystali z tego mądrze. Znajoma mojej córki, mając 
na co dzień mniej obowiązków niż zwykle, przeczytała 
całą Biblię w ciągu miesiąca, spędzając nad nią po dwie 
godziny dziennie. W zależności od naszego spojrzenia na 
życie, ta sama sytuacja mogła być dla nas błogosławień-
stwem albo przekleństwem.

6. Dziękowaliśmy Bogu, że pandemia koronawirusa 
nie osiągnęła tak straszliwych rozmiarów jak epidemia 
dżumy w XIV wieku, kiedy wyginęło 30 procent lud-
ności Europy (szacowanej na około 75-200 milionów 
ludzi). Ludzka tendencja do wymyślania teorii spisko-
wych była wtedy przyczyną kolejnych cierpień w postaci 
prześladowań Żydów obarczonych winą za spowodowanie 
zarazy. Wielu z nich wtedy zginęło. Rok temu cierpienia 
związane z pandemią również pomnażały się tam, gdzie 
toczyły się walki.

1https://www.lifenews.com/2019/12/31.   

7. Właściwa reakcja w obliczu kryzysu może nas przy-
gotować na przyszłe tego rodzaju sytuacje i odwrotnie. 
„Jeśli biegłeś z pieszymi i zmęczyłeś się, to jak zmierzysz się  
z końmi? A jeśli zmęczyłeś się w spokojnej ziemi, w której 
pokładałeś nadzieję, co zrobisz przy wezbraniu Jordanu?” 
(Jr 12,5). To straszne, że mieszkańcy Judy odrzucili prze-
słanie Jeremiasza, trwali w swoich grzechach i sprowadzili 
na siebie tragedię w postaci uprowadzenia do Babilonu. 
Tymczasem Hiob był przygotowany na kryzys i mógł dać 
wspaniałe świadectwo: „Gdyż on zna drogę, którą kroczę; 
kiedy mnie doświadczy, wyjdę jak złoto” (Hi 23,10).

8. Rok temu mieliśmy do czynienia ze sprzecznymi sta-
tystykami, twierdzeniami i rozwiązaniami. Które były 
prawdziwe? Co było spreparowane tylko po to, żeby 
wywołać sensację? Nawet jeśli czasem trudno się było  
w tym wszystkim połapać, to wiemy, że zawsze można 
polegać na Tym, który jest „Drogą, Prawdą i Życiem”. 
Żadna fałszywa czy przesadzona informacja nie może 
zniszczyć naszej osobistej uczciwości. Możemy żyć 
odwieczną prawdą nawet wtedy, gdy zostaniemy wpro-
wadzeni w błąd co do jakichś faktów. Wiele wieków temu 
Jezus modlił się: „Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje 
słowo jest prawdą” (J 17,17). Amen, Jego Słowo jest 
prawdą i nadal uświęca.

9. Walczyliśmy z niewidzialnym wrogiem – gdzie były 
te zarazki? Kto je roznosił? Właściwie, to każdy chrześci-
janin jest nawykły do walki z niewidzialnym przeciwni-
kiem. „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, 
ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw 
rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu 
na wyżynach niebieskich” (Ef 6,12). Niewidzialny wirus 
powoduje widzialne objawy, a strzały i zasadzki szatana 
powodują oczywiste cierpienie. Ale chwała Bogu za to, że 
mamy również niewidzialną moc: „A przede wszystkim 
weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszyst-
kie ogniste strzały złego” (Ef 6,16). Jego strzały lecą i będą 
lecieć w naszym kierunku; szykujcie swoje tarcze!

Wyrażamy współczucie dla wszystkich czytelników 
Ziarna Prawdy, którzy doświadczyli koronawirusa lub 
innej choroby, którzy stracili bliskich, cierpieli z powodu 
braku żywności lub innych poważnych problemów eko-
nomicznych. Ufam, że Bóg był Waszą ucieczką i siłą, że 
nadal pomaga Wam w pokonywaniu wszelkich przeciw-
ności. „Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem; 
będę wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na 
ziemi” (Ps 46,10). Rok temu Bóg był Bogiem i nadal 
Nim jest. Niech będzie naszą ucieczką i mocą również 
dzisiaj. 

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Z natury jesteśmy niespokojni. Od najmłodszych 
lat stale chcemy coś robić, gdzieś chodzić, próbować 
czegoś nowego, spełniać jakieś pragnienia lub zażyć 
jakiejś rozrywki. To wszystko samo w sobie nie jest złe. 
Życie polega jednak na wielu poważniejszych sprawach 
– na tym, czego musimy się nauczyć, za co powinni-
śmy wziąć odpowiedzialność, na celach, które powin-
niśmy rozumieć i wypełnić – a to wszystko możemy 
osiągnąć dzięki niezbędnej koncentracji i samokon-
troli. Dlatego Pismo mówi nam „uspokójcie się”.

„Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem”  
(Ps 46,10). Ten rodzaj niepokoju, który utrudnia 
nam przerobienie ważnych lekcji życiowych jest zwią-
zany z brakiem bojaźni Bożej. Wprawdzie istnieje 
wiele dobrych i ważnych zajęć, którymi moglibyśmy 
wypełnić pożytecznie nasze życie, jednak zdajemy 
sobie również sprawę, że człowiek nigdy nie znajdzie 
prawdziwego spełnienia ani nie osiągnie swego peł-
nego potencjału w użyteczności dla Boga, dopóki nie 
nauczy się oczekiwać na Boga. Duchowy odpoczynek 
i satysfakcja z chrześcijańskich przeżyć są pochodnymi 
zapierania się siebie i poddania się Chrystusowi. Jezus 
zaprasza: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście 
spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. 
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, 
że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpo-
czynek dla waszych dusz” (Mt 11,28-29). Nasze serca 

5

U s p o kójc i e  s i ę
nie muszą się trwożyć ani być przeciążone troskami  
(Flp 4,6-7).

Egocentryzm sprawia, że jesteśmy niespokojni. Rodzimy 
się z samolubną naturą. „Głupota jest przywiązana do 
serca dziecka” (Prz 22,15). Pragnienie zaspokojenia 
żądz i dobrej zabawy nigdy się nie nasyci. „Wszelki 
trud człowieka jest dla jego ust, a jednak jego dusza 
nie może się nasycić” (Kzn 6,7). Żadne ludzkie wysiłki 
w kierunku zaspokojenia apetytu na zabawę, rozrywkę 
i szczęście nigdy nie zostaną zaspokojone, dopóki czło-
wiek się nie nauczy, że zaspokojenie może znaleźć jedy-
nie poza własnym „ja”. Niewola w stosunku do ego-
izmu, pragnień fizycznych czy osobistych ambicji nie 
daje odpoczynku.

Egoizm często skutkuje konfliktem z innymi ludźmi. 
Relacje degenerują się do walki i zamieszania, kiedy 
gonimy za własnymi pożądliwościami. Uspokoić się  
w kontekście tego rodzaju niepokoju to „porzucić 
swoją mądrość”, jak powiedział mędrzec (Prz 23,4). 
List Jakuba 3,14 do 4,1 również opisuje pokój niebiań-
skiej mądrości, wskazując, że jest ona cicha i pokorna, 
i ostrzegając nas, iż walki są rezultatem pogoni za speł-
nianiem własnych pożądliwości.

Poczucie winy powoduje niepokój. Efektem pogoni za 
egoistyczną pożądliwością jest poczucie winy, które nie 
zapewnia odpoczynku. „(...) Bezbożni będą jak wzbu-
rzone morze niemogące się uspokoić, którego wody 

—Daniel R. Horst

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

nauczanie
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wyrzucają muł i błoto. Nie ma pokoju dla bezbożnych, 
mówi mój Bóg” (Iz 57,20-21). Jak wzburzone wody 
wyrzucają błoto, tak człowiek świadom swej niepra-
wości nie jest w stanie odnaleźć prawdziwego pokoju.

Poczucie winy często skłania człowieka do uspo-
kojenia sumienia przez jakieś powierzchowne dąże-
nia zamiast stanięcia w prawdzie i naprawienia zła. 
Wymaga to coraz większych starań, stając się siłą napę-
dową i zniewalającą w życiu. Zamiast tego należy 
się uspokoić i stanąć w obliczu problemu w świetle 
prawdy.

Problemy powodują niepokój. Izraelici przerazili się, 
gdy faraon wraz z całą armią puścił się w pogoń za 
nimi nad Morze Czerwone. Lecz Mojżesz powiedział: 
„Uspokójcie się i oglądajcie zbawienie od Pana”. My 
również często mamy skłonność do strachu, gdy spo-
dziewamy się trudności. Pozwalamy na to, by troska  
o byt, lęk przed katastrofą lub smutek z powodu utraty 
bliskich zburzyły nasz pokój.

Możemy nawet traktować normalne ciężary życia  
w taki sposób, który je niszczy. Mamy troski, które nas 
obciążają, ale Jezus zaprasza nas, żebyśmy złożyli je na 
Niego, zaufali Mu i w modlitwie przyjęli wyroki Bożej 
opatrzności. Możemy zrzucić ciężary na Boga, „gdyż 
On troszczy się o nas” (1 P 5,7).

Król Saul jest przykładem człowieka, którego nie-
pokój był spowodowany trzema powyższymi przyczy-
nami. Chciał spełniać własne ambicje, zamiast szukać 
woli Bożej. To doprowadziło go do okazania nieposłu-
szeństwa wobec Boga, w wyniku czego miał później 
poczucie winy. Ponieważ ten król porzucił Boga i Jego 
wolę, Stwórca nie mógł błogosławić Saulowi, a w jego 
życiu zaczęły się mnożyć problemy.

Jednak zamiast się zatrzymać i szukać Bożego lekar-
stwa w tej sytuacji, Saul próbował gasić swój niepokój 
na inne sposoby. Próbował słuchać muzyki, żeby ukoić 
wzburzony umysł. Chciał pozbyć się ludzi, którym 

zazdrościł. Szukał odpowiedzi na dręczące go pytania za 
pomocą czarów. Jednak żadna z tych rzeczy nie przynio-
sła mu trwałej ulgi.

Dzisiaj ludzie uganiają się za wieloma powierzchow-
nymi sprawami, żeby jakoś ulżyć niepokojom. Muzyka, 
sport, rozrywka, folgowanie pożądliwościom i stoso-
wanie substancji psychoaktywnych to tylko kilka spo-
sobów uciekania od rzeczywistości. Fantazje, lekka lek-
tura, intensywna praca czy aktywność społeczna same 
w sobie nie są złe, ale mogą być również stosowane jako 
odwrócenie uwagi od problemów, zamiast szukania 
prawdziwego spełnienia w Chrystusie. Istnieją również 
religijne metody zastępcze w stosunku do czekania na 
Boga i szukania satysfakcji w Nim, takie jak działalność 
w sferze socjalnej zamiast duchowej, muzyka odwołu-
jąca się głównie do emocji czy uwielbienie skierowane 
na rozrywkę i pobudzenie zmysłów.

To wszystko nie likwiduje jednak niepokoju. Jak napi-
sał apostoł Paweł do Tymoteusza: „ta, która oddaje się 
rozkoszom, jest martwa, chociaż żyje”. Boże leczenie 
wymaga uspokojenia się przed Bogiem. Niespokojna 
pogoń człowieka za szczęściem i egocentrycznymi pra-
gnieniami musi zaniknąć, żeby można było znaleźć 
prawdziwą nadzieję, spełnienie i pokój.

Zwróćmy uwagę na korzyści wynikających z pójścia za 
Bożym nakazem „uspokójcie się”.

1. Uspokojenie się jest równoznaczne  
z samodyscypliną. 

W przeciwieństwie do Saula, Dawid uczył się spo-
koju. „Doprawdy uciszyłem i uspokoiłem swoją duszę 
jak dziecko odstawione od piersi swej matki; moja dusza 
jest jak dziecko odstawione” (Ps 131,2). Wiedział, jak 
czekać na Boga i ufać Mu. Nie był wyniosły, samolubny 
i przesadnie ambitny. Niewątpliwie jego doświadczenie 
pasterskie pozwoliło mu doceniać wartość przemyśleń, 
cierpliwości, uczenia się Bożej woli i ufania Bogu pośród 
trudności.

„Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na zbawienie 
PANA. Dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swej 
młodości. Siedzi samotnie w milczeniu, gdyż na niego 
je włożono” (Lm 3,26-28). Potrzeba spokoju i zwraca-
nia uwagi na głębsze sprawy pojawia się już we wcze-
snej fazie nauki dyscypliny życiowej. Nasze dzieci muszą 
się uczyć siedzieć spokojnie, być cicho, uważać i kon-
trolować swoje myśli. To jest po prostu element samo-
dyscypliny, niezbędny warunek późniejszej użyteczności  
i znalezienia spełnienia.

Chrześcijańskie życie niesie z sobą jeszcze głębszą 
potrzebę uspokojenia. Bóg nie może posługiwać się 

Jezus zaprasza nas, żebyśmy 
złożyli problemy na Niego, 
zaufali Mu i w modlitwie 
przyjęli wyroki Bożej 
opatrzności.
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człowiekiem, który jest niewolnikiem własnego „ja”. 
Jedynym sposobem naśladowania Jezusa jest wyparcie 
się samego siebie. W Bożych oczach pokorny, łagodny 
i cichy duch jest niezbędny w służbie chrześcijanina. 
Nowy Testament uczy nas, żebyśmy „uczyli się cicho-
ści” i „przepasali biodra naszego umysłu i byli trzeźwi, 
pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie 
nam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa” (por. 1 P 
1,13). Te napomnienia sugerują samokontrolę i koncen-
trację na głębszych aspektach życia.

2. Uspokojenie się ułatwia ocenę sytuacji.
„Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, ale prości idą 

dalej i ponoszą karę” (Prz 22,3). Mądrość wzywa nas, 
byśmy poświęcali czas na ocenę sytuacji i zastanowienie, 

zanim dokonamy jakiegoś wyboru. Żyjemy w duchowo 
wrogim świecie i potrzebujemy takiej ostrożności, żeby 
unikać częstych niebezpieczeństw. Musimy ‘starać się, 
abyśmy stanęli przed Bogiem jako wypróbowani pra-
cownicy’ (por. 2 Tm 2,15).

Bóg oczekuje, byśmy oceniali sytuacje w oparciu 
o Słowo Boże jako nasz przewodnik do rozróżniania 
między dobrem a złem i żebyśmy dokonywali mądrych 
wyborów. „Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszyst-
kie twoje drogi były pewne” (Prz 4,26). Jaką drogą idę? 
Dokąd ona mnie zaprowadzi? Jakie będą rezultaty decy-
zji, które podejmuję? Nie ulegajmy nagłemu ożywie-
niu w trakcie zajęć i starajmy się uspokoić, zastano-
wić i przemyśleć konkretny problem na tyle starannie, 
żeby realistycznie odpowiedzieć na powyższe pytania. 
W Biblii jest wiele nakazów wzywających nas do oceny 
sytuacji, takich jak „rozważcie”, „uważajcie”, „spójrzcie” 
czy „dokładnie przemyślcie”.

3. Uspokojenie się pomaga nam usłyszeć 
Boży głos. 

Być może to jest najistotniejszy powód, żeby się uspo-
koić. Jak dziecko musi siedzieć spokojnie wystarczająco 

długo, żeby uważnie wysłuchać pouczeń, tak my 
musimy słuchać woli Bożej. Mojżesz powiedział ludowi: 
„Stójcie, a ja posłucham, co PAN rozkaże o was”  
(4 M 9,8). Samuel powiedział natomiast: „Dlatego 
teraz stańcie, abym spierał się z wami przed PANEM”  
(1 Sm 12,7). Natomiast do Saula rzekł: „Ty zaś zatrzy-
maj się na chwilę, abym ci oznajmił słowo Boże”  
(1 Sm 9,27).

Uwielbienie Boga powinno się charakteryzować 
spokojem. Czy wykorzystujemy czas, żeby zapytać  
o coś Boga? Czy robimy to samo, żeby studiować Jego 
Słowo? Czy ‘rozważamy to wszystko’, jak Paweł poin-
struował Tymoteusza? Czy może wbiegamy i wybie-
gamy z naszych pokojów modlitwy tak szybko, że Bóg 
nie ma okazji pokazać nam naszych własnych potrzeb 
lub zadziwić nas głębią Jego woli? Zbyt często jest tak, 
że nasze wielbienie Boga i świadectwo są jedynie okra-
szone właściwymi słowami, lecz w praktyce chcemy 
wypełniać własne plany.

Bóg nas nie zmusza, żebyśmy Go słuchali, ani nie 
strzela w nas swymi przykazaniami, zmuszając do ich 
wypełniania. Mówi do nas przez swoje Słowo, gdy czy-
tamy i studiujemy Pismo Święte, słuchając poruszeń 
Jego Ducha. Ponadto Stwórca przemawia do nas przez 
innych ludzi, którymi się posługuje w naszym życiu. 
Jego wola zawsze jest przekazywana cichym głosem, tak 
jak mówił do Eliasza. Dopóki nie poświęcimy czasu, 
żeby Go posłuchać, nie postaramy się, żeby Go odna-
leźć i nie przestaniemy gonić za własnymi pragnie-
niami, dopóty będziemy się mijać z Jego wolą.

Jezus powiedział: „kto ma uszy do słuchania, nie-
chaj słucha”. To zgadza się z podkreślaniem słuchania 
pouczeń w Księdze Przypowieści Salomona. Słuchanie 
mądrości umysłem i sercem, a nie tylko uszami, jest 
miarą różnicy między mędrcem a głupcem.

Bóg wzywał odstępczych synów Izraela, żeby do 
Niego wrócili, ale oni byli zbyt zajęci własnymi rozwią-
zaniami swoich problemów, żeby słuchać Jego wezwań 
(Iz 30,15-16). Bóg wzywa nas dzisiaj, żebyśmy się 
uspokoili i słuchali, co chce nam przekazać – a pro-
stota słuchania i posłuszeństwa gwarantuje odpoczynek 
i spełnienie, których nie znajdziemy w niespokojnym  
i pełnym zmagań życiu.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, sierpień 2018
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jedynym sposobem 
naśladowania Jezusa jest 
wyparcie się samego siebie. 
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Owce, 
żołnierze  
i uległość 

„Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im 
ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako 
ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią  
z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla 
was korzystne” (Hbr 13,17).

Drugie zdanie tego wersetu maluje barwny obraz  
i jest warte rozważenia. Pewnego dnia przełożeni zdadzą 
sprawę z tego, jak się prowadziliśmy pod ich opieką. Jak 
wyglądałby taki osąd, szczególnie w części dotyczącej 
naszego posłuszeństwa i naszej uległości? 

Pismo Święte wielokrotnie ukazuje analogię między 
wierzącymi a owcami. Chrystus jest naszym Pasterzem. 
Nasi przełożeni mogą być porównywani do pasterzy 
pomocniczych albo pod-pasterzy. 

Czy sprawozdanie z prawego życia owcy mogłoby 
wyglądać według następującej listy? Znała głos Pasterza 
i szła tam, gdzie jej kazano. Pasła się tam, gdzie ją zapro-
wadzono i nie narzekała, że trawa jest trochę zbyt cienka. 
Nie zakłócała ustalonego porządku w trzodzie, próbu-
jąc wprowadzać w życie jakieś innowacyjne pomysły i nie 
protestowała, gdy podawano jej lekarstwa albo ją strzy-
żono. Była obrazem posłuszeństwa i uległości.

Ale to nie jest kompletny obraz. Istnieje inna strona 
naszego posłuszeństwa i uległości, którą lepiej obrazuje 
przykład żołnierza. Weźmy pod uwagę następujący frag-
ment: „Dlatego znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa 
Chrystusa. Nikt, kto pełni służbę żołnierską, nie wikła 

się w sprawy tego życia, aby podobać się temu, który go 
powołał na żołnierza” (2 Tm 2,3-4) oraz „W końcu, moi 
bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy. 
Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać 
wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki prze-
ciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw 
władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, prze-
ciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego 
weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwsta-
wić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się”  
(Ef 6,10-13).

Określenia znosić trudy, pełnić służbę żołnierską i prze-
ciwstawić się mówią o postawie żołnierza. Choć jako owce 
jesteśmy powołani, żeby nie stosować przemocy, jeśli 
chodzi o ciało i krew, to nie zapominajmy, że jesteśmy 
duchowymi żołnierzami Chrystusa. A jeśli jesteśmy żoł-
nierzami, to o naszych przełożonych powinniśmy myśleć 
jako o oficerach.

Rolą pasterza jest prowadzić owce na zielone pastwi-
ska, natomiast rolą dowódcy w wojsku jest prowadzić 
żołnierzy do bitwy przeciwko wrogowi. Bitwa wymaga 
krwi, trudu, potu i łez − czy to dosłownie, czy w prze-
nośni. Bitwy wygrywa się dzięki poświęceniu, wysiłkowi, 
wytrwałości, wizji − a także posłuszeństwu i uległości żoł-
nierzy względem dowódców.

Weźmy pod uwagę przykład posłuszeństwa i uległości, 
jakie są od nas wymagane, gdy przygotowujemy się do 
wyboru przełożonych w procesie ordynacji. Czy posłu-
szeństwo i uległość będzie trwać w kolejnych miesiącach  
i latach, żeby wybrany przełożony mógł zdać kiedyś 
sprawę przed Bogiem z radością, a nie ze smutkiem?

Jednak potulne posłuszeństwo w stylu owcy nie wystar-
czy. Musimy być również żołnierzami i wojownikami. 
Być może jedną z trudniejszych rzeczy do uchwycenia  
w chrześcijańskich doświadczeniach jest fakt, że dla 
ludzkiej istoty żyjącej na tym świecie nie istnieje grunt 
neutralny. Nie możemy po prostu jakoś unosić się na 
powierzchni, mówić to, co trzeba, robić wystarczająco 
dużo, żeby jakoś przetrwać i mieć nadzieję na przyjemne 
życie. Jako lud Boży znajdujemy się w środku konfliktu 
między Bogiem a mocami ciemności.

Ordynowani przełożeni są powołani do dowodzenia. 
Ich praca polega na prowadzeniu nas do walki przeciw 
mocom ciemności. Toczymy wojnę z niemoralnością, 
odstępstwem i zepsuciem, które stały się normą w naszym 
społeczeństwie. Przywódcy nie mogą wykonywać swej 

—Eugene Zhuzhzhalov
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pracy, jeśli my nie wykonujemy swojej. Możemy ordy-
nować najlepszych ludzi, jacy są w naszym kościele, lecz 
jeśli za nimi nie staniemy, to właściwie samo ich ordyno-
wanie mija się z celem.

Autentyczne chrześcijaństwo nigdy nie było łatwe,  
a siły stające przeciwko nam wydają się często ogromne. 
Uchowaj Boże, byśmy mieli wsadzić naszych przewod-
ników na przysłowiową łódź, a następnie oddać kościół 
mocom ciemności. Oby nie można było o nas powie-
dzieć, że poddaliśmy się i pozwoliliśmy dowódcom sta-
czać walkę w samotności. Powinniśmy raczej okazać się 
posłusznymi i lojalnymi żołnierzami Chrystusa.

Posłuszeństwo żołnierza nie jest bezmyślną uległością. 
On policzył koszty i bez reszty oddał się swemu powo-
łaniu. Jego misja jest ważniejsza od wygody, bogactwa, 
zdrowia, a nawet życia. Zna się na broni i ekwipunku 
− czyli wie, jak wykorzystać pełną zbroję Bożą z Listu 
do Efezjan (rozdział 6) − i jest przygotowany, żeby jej 
używać w realnej walce z wrogiem. Zdaje sobie sprawę, 
że stanowi tylko jeden element armii o wiele większej 
niż on sam i wie, że będzie czynił wszystko, żeby wypeł-
niać swe obowiązki. Jest pewny, elastyczny, mężny i umie 
się dostosować na polu walki, ale również nie wykra-
cza poza rozkazy wydane przez dowódcę. Wreszcie jest 

Dzień jak co dzień
—David Keeney

Wkrótce pewnego dnia nasz Pan Jezus Chrystus 
powróci na ziemię, tak jak przepowiedział. Oczami 
wiary oglądamy Jego życie oczami opowiedziane przez 
Pismo Święte: narodziny, życie, służbę, śmierć i chwa-
lebne zmartwychwstanie, które dało Jego uczniom 
nowe życie i nadzieję. 

Podążamy za Nim w naszych myślach i niemal 
widzimy, jak prowadzi swoich uczniów aż do Betanii. 
Przysłuchujemy się ostatnim poleceniom, jakie im 
daje, pozostawiając odpowiedzialność za swoje dzieło 
w rękach ludzi wraz z obietnicą mocy z wysokości 

całkowicie lojalny w stosunku do swoich towarzyszy 
broni i dowództwa. Jeśli chodzi o przeciwnika, to nie 
poddaje się nikomu, prąc do przodu bez względu na 
przeszkody. Lecz w stosunku do swych dowódców jest 
pokornym, posłusznym sługą, zawsze gotowym wypeł-
niać rozkazy i pełnić swe obowiązki.

„Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im 
ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako 
ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią  
z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla 
was korzystne”. Posłuszeństwo i uległość, jakich się od 
nas wymaga, nie są pasywne. Skuteczni przywódcy nie 
mogą wykonywać swojej pracy bez dynamicznych, chęt-
nych i oddanych podwładnych.

Wreszcie, mimo że chrześcijańskie życie jest walką, 
pamiętajmy o zwycięstwie, które jest nam dane. „Któż nas 
odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, 
czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpie-
czeństwo, czy miecz? Jak jest napisane: Z powodu ciebie 
przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce prze-
znaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwy-
ciężamy przez tego, który nas umiłował” (Rz 8,35-37).

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

niezbędnej do wypełnienia tego zadania. Od tamtych 
chwil było to zawsze powołaniem prawdziwych męż-
czyzn i kobiet. 

Widzimy, jak podnosi ręce w górę, a z Jego ust wycho-
dzi ostatnie błogosławieństwo i wówczas rozstaje się ze 
swoimi uczniami, wstępując do nieba. Wiele razy roz-
stania na ziemi niosą ze sobą smutek i tęsknotę. Innymi 
razy powodują rozdzierający ból i łzy, bo towarzyszą 
śmierci. Jednak to odejście Jezusa od uczniów przynio-
sło wielką radość. Co sprawiło tę różnicę? 
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Aby znaleźć odpowiedź, musimy zwrócić uwagę 
na opis ostatnich chwil Jezusa na ziemi, znajdujący 
się w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale. 
Widzimy tutaj uczniów wpatrujących się w niebo, 
aż obłok zasłonił im Jego widok. Gdy już więcej nie 
mogli Go dostrzec, pojawili się dwaj aniołowie w bia-
łych szatach i zapytali ich, dlaczego patrzą w niebo. 
„Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do 
nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępu-
jącego do nieba” − powiedzieli. 

Dlatego to rozstanie było opatrzone obietnicą pew-
nego powrotu − to zdecydowanie powód do wiel-
kiej radości dla wszystkich szczerych sług Bożych. 
Rozstanie nie było ostateczne, lecz czasowe. To nie 
kwestia „czy”, tylko „kiedy”. Bóg nie objawił nam, 
kiedy Jezus powróci, zachowując tę wiedzę wyłącznie 
dla siebie. 

Mimo to, jeśli chodzi o chwilę tak wiekopomną jak 
ta, Bóg nie pozostawił nas w ciemności. Wiele razy 
Biblia napomina nas, abyśmy byli gotowi i mówi, jakie 
będzie Jego przyjście. W Ewangelii Mateusza 24 oraz 
Łukasza 21 sam Jezus mówi o swoim przyjściu. Inne 
fragmenty Pisma uczą, że Jezus z pewnością powróci: 
1 List do Tesaloniczan 5,2; List do Hebrajczyków 9,28 
oraz 2 List Piotra 3,1-14. 

Znakami poprzedzającymi przyjście Jezusa będą 
zwiedzenia, wojny, głód, zarazy, trzęsienia ziemi, prze-
śladowania, udręka, rozszerzające się bezprawie, zanik 
miłości − to wszystko już zostało wypełnione i nadal 
się nasila. Tak jak narastają bóle porodowe i nabierają 
intensywności im bliżej chwili rozwiązania, tak znaki 
te otaczają nas także w gęstniejącej ciemności i rosną-
cej przemocy na świecie. 

Jeszcze inny aspekt powtórnego przyjścia Jezusa 
towarzyszył mi ostatnio w myślach podczas lek-
tury pewnego traktatu. Dzień przyjścia Pana może 
się zacząć jako zupełnie zwykły dzień dla ludzkości,  

a mimo to ostatni. Błyskawica nadchodzi bardziej nie-
spodziewanie niż prawie wszystko znane ludzkości. 
Złodziej nie zapowiada swojego przyjścia. Wąż jest 
nieskuteczny, kiedy go widać. Oto niektóre z ilustracji 
użyte do opisania przyjścia Chrystusa. 

Jaki zatem będzie ten dzień? Całkiem zwyczajny dla 
ludzkości. Nieprzygotowani nadal będą lekceważyć 
Boga i Jego Słowo. Dwaj będą pracować w polu jak 
zwykle − to zaszczytna praca. Ale tylko gotowi będą 
mogli spotkać się z Panem. Nieprzygotowani usłyszą 
straszne słowa: „Precz!”. Dwie kobiety będą wykony-
wały swoje zwykłe obowiązki, przygotowując może 
poranny posiłek − pracę błogosławioną przez Boga − 
ale tylko gotowe spotkają się z Bogiem. Ludzie będą 
się pobierać − zgodnie z Bożym planem, choć tylko 
w doczesnym wymiarze. Będą kupować, sprzeda-
wać, budować i sadzić jak za dni Noego i Lota (zob. 
Ew Łukasza 17), wszystko jak zwykle. Ale jeśli nie 
ma bojaźni Bożej i Jego wola się nie dzieje, nawet i te 
rzeczy mogą być dla nas sidłem. 

Ziemski glob obraca się zawsze przez jedną dobę, 
toteż Jego przyjście może zdarzyć się o którejkolwiek 
godzinie dla ludzi w różnych strefach czasowych. 
Jedni będą w łóżkach, inni będą przygotowywać śnia-
danie, a znów jeszcze inni pracować − ale tylko przy-
gotowani z Nim pójdą. 

„Pilnujcie się, aby wasze serca nie były obciążone 
obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten 
dzień was nie zaskoczył” (Łk 21,34).

Pewnego zwykłego dnia, może dzisiaj, Pan powróci. 
Czy jesteś gotowy? 

Zaczerpnięto z The Timely Truth, marzec 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Nowożeńcy wyjeżdżający w podróż poślubną patrzą  
w przyszłość z nadzieją i radością. Kochają się nawzajem, 
są razem − czegóż więcej można chcieć? Jeśli mają jakieś 
podejrzenia, że w przyszłości czekają ich problemy, powo-
duje to zaledwie zmarszczkę na oceanie ich szczęścia. Są 
pewni, że miłość przezwycięży wszelkie przeszkody.

Rzeczywiście, większość młodych ludzi w momencie 
zawierania małżeństwa ma za sobą zaledwie kilka małych 
dawek smutku. Zazwyczaj poważne problemy postrzegają 
jako coś, co przydarza się innym i czego prawdopodobnie 
da się umiejętnie uniknąć pod warunkiem dobrego plano-
wania. Nie mają na razie pojęcia o tym, jak silny potrafi być 
ból albo jaki wpływ na ludzkiego ducha może mieć smutek 
czy rozczarowanie. Życie wkrótce ich jednak tego nauczy.

Ile młodych par wie tak naprawdę, co obiecują sobie 
wzajemnie, gdy ślubują być razem „w radości i smutku, 
w szczęściu i nieszczęściu, w zdrowiu i w chorobie”? 
Większość ślubów małżeńskich wypowiada się przy zało-
żeniu, iż życie będzie niosło ze sobą radość i zadowolenie. 
Prawdopodobnie bardzo niewielu mężów i niewiele żon  
w pełni zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką nakła-
dają na nich przysięgi, gdyby życie nie okazało się dla nich 
tak łatwe i przyjemne.

Śluby zostały jednak złożone. Zostaną przetestowane 
przez czas i okoliczności. Czy przejdą próbę? Tak, to może 
się okazać możliwe i potwierdzone w dniu, gdy będą obcho-
dzili pięćdziesiątą rocznicę ślubu w gronie rozpromienio-
nych dzieci i wnuków.

Młoda żona może się obawiać, jak się wpasuje w towa-
rzystwo ludzi, którzy już są w związkach małżeńskich. 

Może postanowiła być ujmującą panią domu, wdzięcz-
nym gościem i jakoś się odnaleźć w nowym środowisku. 
Może się to okazać niełatwe, szczególnie jeśli wraz z mężem 
zamieszka poza rodzinną miejscowością.

Grono zżytych ze sobą przyjaciół w nowej społeczności 
niekoniecznie będzie gotowe na przyjęcie kogoś nowego. 
Niektóre jej zwyczaje mogą okazać się dziwne dla rówie-
śników w nowym miejscu i może otrzymać niewypowie-
dziany sygnał: „Jesteś tutaj na okresie próbnym, więc wszy-
scy cię obserwujemy”.

Niejedna młoda żona spotkała się z takim przyjęciem  
i może ono być surowym testem dla jej małżeństwa. Może 
się zastanawiać: „Co ze mną nie jest tak? Czemu ci ludzie 
mnie nie lubią? Czy robię coś złego?”. Jej pytania i frustracje 
mogą się ostatecznie skupić na mężu. „Czy z rodziną Billa 
dzieje się coś złego, skoro wszyscy unikają nas jak plagi? 
Dlaczego on nie stara się być dla nich bardziej przyjazny? 
Czemu nie zrobi czegoś, żebyśmy mogli mieć jakichś praw-
dziwych przyjaciół? Nie po to zostawiłam mój rodzinny 
dom i znajomych, żeby znaleźć się w miejscu, gdzie nikt 
mnie nie zauważa i nie docenia. Tego nie było w umowie”.

Przeżywając takie rozczarowania, młoda dama może 
zacząć żałować, że złożyła małżeńskie śluby. Ale je złożyła. 
Próba, jaką przechodzi, nie jest niczym nowym ani niezwy-
kłym. Tak jej się tylko wydaje, bo tego nie się spodziewała.

W takiej sytuacji powinna sobie przypomnieć treść 
złożonej przysięgi. „Ślubowałam, że będę wierna mężowi  
i będę dzieliła z nim życie w radości i smutku. Muszę prosić 
Boga o łaskę do przezwyciężenia własnych emocji i odna-
lezienia drogi do szczęścia”.

—Richard Koehn

W radości i w smutku
Fragment książki „Potrójny sznur”

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

rodzicówdla
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Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów w życiu 
młodych par są narodziny dzieci. Macierzyński instynkt 
młodej żony powoduje, że ma ochotę trzymać dziecko  
w ramionach przez cały czas. I to jest zamierzone przez Boga. 
Dzieci rodzące się w rodzinach znajomych jeszcze bardziej 
intensyfikują uczucia. Rozmowy w gronie przyjaciół męża 
i jej koncentrują się teraz prawie wyłącznie (albo tak się 
wydaje) na ciążach, dzieciach i opiece nad nimi. Niestety, 
do pewnego czasu ramiona młodej żony pozostają puste, 
więc nie może niczego wnieść do tych konwersacji.

Ten brak spełnienia może się przerodzić w rozczarowa-
nie, a nawet smutek dla małżeństwa. Zaledwie rok czy dwa 
lata temu spodziewali się wyłącznie radosnych chwil. Teraz 
jedno z nich, albo nawet oboje zastanawiają się nawet, czy 
warto żyć. Bezdzietna żona może się odnaleźć w słowach 
Racheli z okresu patriarchów: „Daj mi dzieci, bo inaczej 
umrę” (1 M 30,1).

Tak, bezdzietność może być wielkim smutkiem dla mło-
dego małżeństwa. Może podważać radość i wzajemne zaufa-
nie w ich domu. Czy Bóg pragnie ich nieszczęścia? Czy 
jest jakaś korzyść z użalania się nad sobą? Co znaczyło ślu-
bowanie o „radości i smutku”? Czy poddadzą się prowa-
dzeniu Bożemu, które im pozwoli znów odnaleźć osobiste 
spełnienie i radować się jako mężowi i żonie wszystkim, co 
Stwórca zamierzył dla ich wspólnego życia?

Inne młode pary stwierdzają, że w momencie narodzin ich 
dziecka marzenia pryskają. Zdarza się, że niemowlę umiesz-
czone w wyciągniętych ramionach matki nie jest zachwyca-
jącym spełnieniem jej marzeń − jest niepełnosprawne lub 
chorowite. Serca jego rodziców przepełnia wielki ból, gdy 
pomyślą o niezliczonych godzinach i dniach poświęcenia 
niezbędnego do utrzymania i troski o dziecko. Jak oni sobie 
z tym poradzą finansowo? 

Czas nie ukoi ich cierpienia, bo wokół wszystko im będzie 
o nim przypominać. Rówieśnicy ich dziecka nauczą się 
wkrótce chodzić, potem biegać i bawić się. Nie w tym przy-
padku. Inne dzieci szybko nauczą się pierwszych słodkich 
zdań, podczas gdy ich dziecko może mieć trudności z zako-
munikowaniem swoich pragnień otoczeniu. Inne dzieci mają 
się dobrze, są szczęśliwe i przynoszą radość. Jego problemy 
zdrowotne będą dla ojca i matki przyczyną wielu cierpień.

Moglibyśmy pisać o chorobie, wypadku, śmierci najbliż-
szych, finansowych katastrofach i rozczarowaniach każ-
dego rozmiaru i koloru. Każda rodzina, każde małżeństwo 
doświadczy takich niechcianych gości. Jak mamy wycho-
dzić im naprzeciw?

Nie ma większej potrzeby towarzystwa i wsparcia niż  
w takich okolicznościach, jak opisane powyżej. Jak dobrze 
jest w takich chwilach czuć przy sobie mocne ramię, mieć 
do kogo się przytulić i wiedzieć, że czyjeś serce bije z praw-
dziwym zrozumieniem dla nas! Czyż nie dlatego Bóg zamie-
rzył, żebyśmy byli sobie nawzajem pomocą w małżeństwie?

Skoro doceniam taki rodzaj wsparcia ze strony małżonki, 
to czyż nie powinienem udzielać go jej samej? W tak trud-
nych chwilach łatwo nam zapaść się we własnym smutku  
i zapomnieć o problemach najbliższych. Wołamy o pomoc, 
nie zauważając wołania własnego współtowarzysza życia.

Wzajemne ślubowanie małżeńskie mówi po prostu, że 
będziemy kochać „w radości i smutku, w zdrowiu i cho-
robie, w szczęściu i w nieszczęściu”. Na to pytanie odpo-
wiedzieliśmy „przysięgam”, mieliśmy wtedy szczery zamiar 
dotrzymać słowa − i powinniśmy.

Małżonkowie stawiający czoła cierpieniu w świetle tego 
ślubowania z pewnością mogą liczyć na Bożą pomoc. Jego 
Słowo jest pełne obietnic dla takich serc będących w potrze-
bie. „Nie bój się, bo cię odkupiłem i wezwałem cię po imie-
niu; jesteś mój. Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, 
jeśli przez rzeki, one cię nie zaleją. Gdy pójdziesz przez 
ogień, nie spłoniesz i płomień cię nie spali. Ja bowiem 
jestem PANEM, twoim Bogiem (…), twoim Zbawicielem”  
(Iz 43,1-3). „Jego gniew bowiem trwa tylko chwilę, a jego 
łaskawość przez całe życie; choćby płacz trwał przez noc, 
rankiem nastanie radość” (Ps 30,5). „Ci, którzy sieją we 
łzach, będą żąć z radością” (Ps 126,5). „Twoim schronie-
niem jest wieczny Bóg, a pod tobą są wieczne ramiona” 
(5 M 33,27).

Smutek i rozczarowanie mogą zagościć w domu w jakimś 
Bożym celu. Bóg „nie trapi chętnie ani nie zasmuca 
synów ludzkich” (Lm 3,33). We wszystkim, co dopuszcza  
w naszym życiu, działa dla naszego dobra (Rz 8,28). Prawie 
zawsze nasza świadomość wartości życia i Jego planu jest 
zwiększana dzięki smutkom, których doświadczamy.

Pan, który połączył męża i żonę węzłem małżeńskim, 
przygotowuje obojgu ich wspólną drogę. W trudnym 
czasie ich zaniepokojone serca muszą szukać rozwiąza-
nia we wspólnej modlitwie. W 2 Księdze Kronik 7,14 jest 
zawarta obietnica: „I jeśli mój lud, który jest nazywany 
moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać 
mojego oblicza, (…)  wtedy wysłucham go z nieba, (…)  
i uzdrowię jego ziemię”.

Moja żona i ja konsekwentnie stosujemy tę metodę szuka-
nia pomocy w naszych problemach. Wiele razy klękaliśmy 
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razem, we łzach wołając z rozpaczą do Boga. Kiedy się 
gubiliśmy, prosiliśmy o prowadzenie. Gdy serca mieliśmy 
rozdarte, błagaliśmy o pociechę i uzdrowienie. Gdy ktoś 
nas uraził, szukaliśmy łaski i przebaczenia.

Kilka razy przechodziłem tak poważne cierpienie, że nie 
mogłem się modlić. Prosiłem wtedy żonę, żeby modliła 
się za mnie, klękając obok mnie. Nigdy nie odmówiła tej 
prośbie.

Mamy świadectwo, że nasz niebiański Ojciec słuchał 
naszych modlitw i odpowiadał na nie. Kilka odpowiedzi 
było cudownych i natychmiastowych. Wielokrotnie, gdy 
zrzuciliśmy nasze brzemiona na Pana, w sercach odczu-
waliśmy uciszenie i pokój. Często podczas modlitwy w 
naszych umysłach rodziła się myśl: „A dlaczego by nie 
spróbować tego rozwiązania?”. Do serc przychodziła wtedy 
nowa nadzieja. Wiele razy odpowiedzią było wewnętrzne 
przekonanie: „Czekajcie. Bądźcie cierpliwi. Ja działam”. 
Nieraz w trakcie modlitwy przychodziła świadomość jakiejś 
potrzeby albo skalania w duchu. Nadal często „przycho-
dzimy przed tron łaski” i Bóg wciąż odpowiada w sto-
sownej porze.

Gdy mąż i żona klękają do wspólnej modlitwy, ważne 
jest ich całkowite poddanie się woli Bożej. Zbyt często 
Bóg nie może odpowiedzieć na nasze błagania, ponieważ 
tak naprawdę przeciwstawiamy się Jego planowi w naszym 
życiu. Możliwe, że czasem powinniśmy prosić o łaskę i moc 
do stawienia czoła konkretnej sytuacji, zamiast prosić Go, 
żeby usunął z nas „cierń”.

W takich przypadkach, kiedy jest oczywiste, że Bóg chce 
zmienić okoliczności (napięcia małżeńskie, zbyt łatwe ura-
żanie się, problemy z dyscyplinowaniem dzieci itd.), musimy 
być otwarci na badanie naszego ducha i postaw. Bóg może 
chcieć zmienić coś w nas, zanim zmieni cokolwiek innego.

W trudnych chwilach i pośród rozczarowań często wielką 
ulgę sprawia przyniesienie naszych brzemion Jezusowi w 
modlitwie − i zostawienie ich u Jego stóp. „Wszystkie wasze 
troski przerzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was” 
(1 P 5,7). Gdy zrobimy już swoją część w celu rozwiąza-
nia trudnych problemów, Bóg chce zająć się resztą. Nasze 
nieustanne wysiłki jedynie nas męczą i utrudniają Mu 
pracę. Często jednak przejmujemy się sprawami, których 
nie kontrolujemy ani nie mamy na nie wpływu. (Być może 
część tych zmagań wynika stąd, że nie chcemy przyznać 
się do braku kontroli i wpływu na sytuację). Wiele osób 
ma nawet poczucie winy, jeśli przestają się przejmować i 
porzucają długo hodowane troski. W tym celu Piotr napisał 

o „przerzuceniu trosk” na Jezusa. Wielokrotnie zdarza się, 
że musimy włożyć pewien wysiłek, by odrzucić niespo-
kojne myśli, lęki i prawdziwie uwierzyć, że nasz Pan zrobi 
to, co jest najlepsze.

Wielu mężów i wiele żon nie mogą się w pełni oddać sobie 
nawzajem, ponieważ boją się o coś, o co wcale nie muszą 
się bać. Zbyt wiele par nie ma świadomości niezaspokojo-
nych potrzeb współmałżonka, bo pozwalają swym umy-
słom zapełniać się troskami, które tak naprawdę do nich 
nie należą. Zbyt wiele radości „wycieka” ze zbyt wielu mał-
żeństw, ponieważ on lub ona pozwalają sobie na zaprzątanie 
myśli chorobliwymi troskami, które Bóg chętnie wziąłby 
na siebie.

Kiedy dwa szczere serca szukają Bożego oblicza we wspól-
nej modlitwie, wówczas On odpowie. Weźmie obydwa i 
splecie je ze swoim, tworząc potrójny sznur, który nieła-
two się zerwie. Wtedy rzeczywiście nic ich nie rozłączy, z 
wyjątkiem śmierci. Nawet jeśli przyczyną modlitwy byłoby 
wielkie cierpienie serca i umysłu, Bóg w swej nieskończo-
nej mądrości i dobroci znów użyje ekstremalnych okolicz-
ności, żeby osiągnąć dobro. Małżonkowie po takich przej-
ściach zaczynają ufać Bogu bardziej niż kiedykolwiek i stają 
mocniej w duchowej łasce.

Omówiliśmy ponurą stronę życia małżeńskiego, doświad-
czaną przez wiele par. Nie zapomnijmy o drugiej części 
naszego ślubowania. Mówi ona o radości, zdrowiu i szczę-
ściu. Nie widziałem jeszcze małżeństwa postępującego 
według Bożych planów, które nie cieszyłoby się obfitością 
wspaniałych chwil.

Wspólne wykonywanie codziennych czynności dostar-
cza ich każdego dnia. Mycie naczyń, odwiedzanie zna-
jomych, wycieczka, wyjazd na nabożeństwo, uprawianie 
ogródka, rozmowy o świeżo przeczytanej książce − to tylko 
kilka sposobów wspólnego spędzania czasu. Wiele takich 
raczej przyziemnych wydarzeń tworzy szczęśliwe wspo-
mnienia w przyszłości.

Całkiem często się zdarza, że mężowie i żony wpadają 
w schemat chodzenia osobnymi drogami. Dzieje się to 
poniekąd naturalnie: mąż jest zajęty pracą, żona prowa-
dzeniem domu i opieką nad dziećmi. W tej codziennej 
rutynie łatwo osiągnąć punkt, w którym mąż przestaje 
się interesować tym, jak naprawdę jego żona przeżywa 
dzień, a ona wie coraz mniej o jego obowiązkach i reali-
zowanych projektach.

Podzielenie się niektórymi obowiązkami (o ile to moż-
liwe) byłoby warte takiego wysiłku. Jeśli okazuje się to 
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niepraktyczne, to dobrze byłoby rozmawiać jak najczę-
ściej o tym, co przeżywali oboje każdego dnia.

Znam pewnego męża, który przez lata mimo swego zabie-
gania znajduje dwadzieścia do trzydziestu minut na roz-
mowę z żoną przy kawie. Poświęcają ten czas na planowa-
nie dnia i rozmowę o rzeczach ważnych dla obojga. Ten 
wysiłek niewątpliwie opłacił się wielokrotnie i pomógł im 
uniknąć wielu nieporozumień w codziennej komunikacji.

Wielkim błogosławieństwem i przeżyciem są narodziny 
pierwszego dziecka i obserwowanie, jak jego życie rozwija 
się pod naszym kierunkiem i opieką. Nie ma końca rado-
ści, gdy widzimy słodkie uśmiechy maluchów, ich pierw-
sze kroki, słyszymy pierwsze „mama” i „tata”, czujemy 
pulchne ramionka obejmujące nas za szyję oraz mocne, 
lepkie całusy na policzkach. Któryż rodzic mógłby kie-
dykolwiek zapomnieć ciepło małych dłoni chwytających 
nasze z taką ufnością albo wyzwania związane z milio-
nami pytań w stylu: „Mamusiu, tatusiu, a dlaczego...?”. To 
właśnie te proste, dziecinne modlitwy najłatwiej docho-
dzą przed tron łaski, a my sami nie możemy się powstrzy-
mać od pocałowania śpiącej twarzyczki i może cichego 
błogosławieństwa ze łzami w oczach. Później z głęboką 
radością słyszymy, jak te same dzieci zwracają się do Pana  
i przeżywają nowe narodzenie w Duchu. Jakże szczęśliwe 
są wtedy nasze serca!

Kochające się małżeństwa znajdują wielką przyjemność 
w częstych rozmowach o tym, co przeżywają i co ich inte-
resuje. Dyskutują o tym, co usłyszeli w swoich klasach 
szkoły niedzielnej, o swoich przemyśleniach na temat nie-
dzielnego kazania, o niedawno przeczytanych książkach 
czy o trudniejszych fragmentach dzieł ulubionych poetów. 
I oczywiście śmieją się wspólnie w zabawnych sytuacjach 
rozjaśniających szarości dnia codziennego.

Czasem w tłumie ludzi mąż, który czuje się samotnie, 
zauważy spojrzenie żony z drugiej strony pokoju i jej szybki, 
spontaniczny uśmiech, który rozgrzewa go od stóp do głów. 
Ponad głowami wszystkich zgromadzonych ludzi przelatuje 
wiadomość: „Jestem twoja. I jesteś dla mnie wyjątkowy”. 

Z biegiem lat w takim małżeństwie mąż i żona nieskoń-
czoną ilość razy wezmą się za ręce. Nie trzeba żadnych 
słów, bo sygnał jest jasny. „Jestem z tobą”. Ciepła dłoń na 
ramieniu mówi: „Rozumiem”. Jedno dotknięcie w ramię 
podczas porannego wyjścia z domu zapewnia: „Będę za 
tobą tęsknić. Wróć jak najszybciej”.

Małżeństwo, w którym mąż i żona żyją w takim rodzaju 
bliskości, rozwija się w jedność, która przynosi satysfakcję 

obojgu. W ich sercach zapada wzajemne zaufanie, które 
można wyrazić w słowach: „On/ona mnie kocha. Ufam 
jej/mu całkowicie. Wiem, że chce dla mnie tego, co naj-
lepsze. Poświęci się dla mnie, kiedy będzie trzeba”.

Gdy taka relacja już się rozwinie, niemal każdą próbę czy 
ucisk można przejść spokojnie. Nawet, jeśli któreś z nich 
czuje się niezrozumiane albo źle potraktowane, to wie, że 
z drugiej strony nie było żadnej premedytacji. Nawet, jeśli 
jedno z nich jest zdenerwowane lub zagniewane, druga 
strona wie, że to stan przejściowy. Chcąc zadać jakieś kło-
potliwe lub trudne pytanie, mamy wewnętrzną pewność: 
„On/ona postara się mnie zrozumieć”. Ta wiedza oparta 
na doświadczeniu ma niezwykłą moc wiążącą z sobą dwa 
serca. „Mój współmałżonek naprawdę troszczy się o mnie. 
Kocha Boga i zrobi wszystko, co Bóg mu powie. Wiem, 
że razem przejdziemy tę próbę”. To jest potrójny sznur.

Po dwudziestu pięciu latach małżeństwa patrzę wstecz 
na błogosławieństwa, które na mnie spłynęły. Pamiętam, 
jak Bóg zaprowadził mnie do młodej damy, która miała 
zostać moją żoną. Myślę o tym, jak przygotował nasze 
serca na siebie nawzajem i jak nas poprowadził do tego 
związku. Myślę o pierwszych latach, które były idyllą,  
a także o wzroście i wzajemnym dopasowaniu, jakie potem 
następowało. O burzach i próbach, jakie na nas spadały 
i o chwilach tak wspaniałych, że w naszej (i tylko naszej) 
pamięci stały się uświęcone.

Przede wszystkim myślę o nieskończonej ilości moich 
potrzeb, jakie zostały zaspokojone przez żonę dzięki temu, 
że jest moją towarzyszką życia. Nie tylko spełniła moje 
potrzeby, ale zrobiła to w taki sposób, że ja sam wzrosłem 
i zostałem ubogacony. Gdybym wybrał żonę według wła-
snych wyobrażeń i pragnień, to nie byłaby w stanie tak 
doskonale pasować do mnie jak ta, którą dał mi Bóg.

Gdy rozważam łaskawość mego Ojca oraz nieskoń-
czone błogosławieństwo i spełnienie, jakim mnie obdarzył 
poprzez małżeństwo, nie mogę się nadziwić Jego mądrości 
i dobroci. Mogę tylko powiedzieć za apostołem Pawłem: 
„O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i pozna-
nia Boga! Jak niezbadane są Jego wyroki i niedocieczone 
jego drogi!” (Rz 11,33). Bogactwo tej mądrości i poznania 
jest dostępne dla każdego chrześcijańskiego małżeństwa.

Fragment książki A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Lois Gunden—
służebnica Pańska

—Mary A. Hake

Był rok 1941. „Jak to będzie pracować w targanym 
wojną kraju? Czy moje życie będzie zagrożone? Czy 
do tego właśnie powołuje mnie Bóg?” − zastanawiała 
się Lois Gunden, nauczycielka języka francuskiego  
w Indianie. Misja menonicka zapytała ją, czy mogłaby 
wyjechać na służbę do południowej Francji. Szukali 
kogoś ze znajomością języka do pracy z dziećmi  
w pobliżu granicy z Hiszpanią. Czwartego paździer-
nika pożeglowała na statku SS Excambion z Nowego 
Jorku do Europy wraz z pracownikami organizacji 
pomocowej. 

Organizacja menonicka niosąca pomoc dzieciom 
w Lyonie oddelegowała ją do sierocińca na wybrzeżu 
Morza Śródziemnego, gdzie przebywały dzieci  
w wieku od kilku lat życia aż do szesnastu. Lois 
natychmiast zajęła się pracą w Ville St. Christophe 
wśród sześćdziesięciorga dzieci − głównie hiszpańskich 
uchodźców. Pierwszego ranka obudziły ją szczęśliwe 
głosy dzieci bawiących się i śpiewających za oknem. 

Dwudziestopokojowy budynek wybudowano 
kiedyś jako willę w letnim kurorcie. Zimowe miesiące 
okazały się przenikliwie chłodne, a kanalizacja dostar-
czała ciągłych problemów. Jednak wszyscy pracowali 

najlepiej, jak mogli, wykorzystując środki, jakie mieli 
do dyspozycji. Gotowali na piecu węglowym i prali 
ręcznie wszystkie rzeczy. Dzieci pomagały w niektó-
rych obowiązkach. 

W listopadzie Lois odwiedziła obóz uchodźców  
w odległości ponad trzydziestu kilometrów. Tak opi-
sała to zdarzenie w swoim dzienniku:

Oto nadzwyczajne i niezapomniane wspomnienia 
tego dnia: męstwo chłopców, którzy uświadamiali sobie, 
że opuszczają obóz bez rodziców; widok pryczy ze sku-
lonymi na nich ludźmi; brudna i opustoszała kuchnia  
z zapasami na tylko jeden dzień; gorliwość, z jaką dzieci 
wypijały mleko; możliwość złapania okropnych chorób 
w wietrzne dni. 

W czasie wybuchu drugiej wojny światowej Lois 
zaufała Bogu w kwestii opieki i bezpieczeństwa. 
Napisała: Bóg wie i to wystarczy. Nadal wierzę, że moja 
służba w tym miejscu ma konkretny cel. 

Być może Lois była tam jak królowa Estera „na tę 
właśnie chwilę” (Est 4,14). Jej codzienne starania, aby 
ulżyć cierpiącym dzieciom były zwyczajne i proste, 
jednak wypełniała swoje obowiązki. 

Oto kolejny fragment w jej dzienniku: 

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

część
historyczna



16 Ziarno Prawdy  •  marzec 2021

Codzienne wydawanie mleka w proszku dzieciom  
w szkołach wiele dla mnie znaczyło, ponieważ pomogło mi 
uświadomić sobie, że chociaż nasze wysiłki są dosyć ograni-
czone, każda maleńka cząstka wykonanej pracy spotyka się 
z wielkim uznaniem. 

Hitlerowcy łapali Żydów w obławach i wysyłali ich do 
obozów koncentracyjnych, gdzie wielu z nich umarło. 
Przyjaciółka Lois, Mary Elmes, irlandzka kwakierka  
i pomocnica, chciała ocalić od tego losu żydowskie 
dzieci. Mary prosiła Lois o pomoc w znalezieniu rodzin 
dla tych dzieci. 

Ośrodek dla dzieci, bezpieczny azyl dla młodocianych 
hiszpańskich uchodźców, teraz stał się schronieniem dla 
żydowskich dzieci. Były one tam przemycane z pobli-
skiego obozu o nazwie Rivesaltes. Było to „potworne 
miejsce mieszczące osiem tysięcy ludzi bez odpowied-
niego wyżywienia, dachu nad głową i warunków sani-
tarnych. Śmierć z głodu albo chorób była w obozie na 
porządku dziennym”.

Szlochy niosły się przez sale, gdzie dzieci rozpaczały 
nad śmiercią rodziców. Nauczyciele próbowali pocieszać 
te dzieci, które mogły już nigdy nie zobaczyć swoich bli-
skich. W miarę, jak pracownicy znajdowali domy dla 
żydowskich dzieci, przyprowadzano nowe maluchy. 
Lois mówiła, że próbowała „po prostu wnieść odrobinę 
miłości w życie tych malców, które doświadczyły już tyle 
okropności”. 

Uchodźcy byli brudni, chorzy i niedożywieni. Wiele 
z nich miało wszy. Brakowało jedzenia i pomimo racji 
żywnościowych kupowanych na kartki, trudno było 
wszystkich wyżywić. Oto kolejny fragment z dziennika 
Lois: 

Codziennie nasza gospodyni wstaje raniutko, aby dostać 
się jak najbliżej początku kolejki po to, by zdobyć cokolwiek 
świeżego z warzyw albo owoców na cały dzień. Musi czekać 
tam godzinami, aby dostać choć odrobinę czegokolwiek. 

Lois próbowała pomóc dzieciom z różnych środowisk 
porozumieć się ze sobą. Napisała: Próba nawiązania bra-
terskiej więzi między Żydami a Hiszpanami to dla mnie 
prawdziwe wyzwanie.

W tamtym czasie wielu ludzi pogardzało Żydami. 
Lois nie wyjawiała dzieciom, że nowo przybyli to Żydzi 
− dla dobra wszystkich. 

Ich willę odwiedziła policja w poszukiwaniu żydow-
skich dzieci, aby je wywieźć razem z rodzicami. Lois 
modliła się, aby jej młodzi podopieczni pozostali bez-
pieczni. Menonici mieli pozwolenie na pracę we Francji 
pod warunkiem zachowania neutralności politycznej. 
Dlatego Lois musiała stawić czoła dylematowi, co ma 
zrobić.

Pewnego ranka przyszedł do ośrodka policjant, aby 
aresztować troje żydowskich dzieci, które wyszły wła-
śnie na spacer. Lois powiedziała: „Dzieci wrócą dopiero  
w południe”. W południe policjant powrócił i powie-
dział jej, aby spakowała ich rzeczy. Lois odparła: „Ich 
ubrania są w praniu i nie wyschną aż do popołudnia”. 
Przez cały dzień Lois modliła się o mądrość i prowa-
dzenie oraz bezpieczeństwo dla dzieci. Policjant już nie 
wrócił. 

W październiku 1942 roku napisała do rodziny:
Mój rok pracy tutaj dobiegł końca i nauczył mnie więcej, 

niż cokolwiek innego, że żyjemy tylko dzień za dniem,  
a Boża wierność dla tych, którzy pokładają w Nim zaufa-
nie, działa każdego dnia, kiedy przynosimy Mu konkretne 
problemy. Wiem, że bez zapewnienia Jego stałej obecności  
i nieustannej pomocy czułabym się zagubiona w nieznośnej 
plątaninie okoliczności.

Jedenastego listopada 1942 roku Niemcy przejęli 
kontrolę nad południową Francją. Amerykanie prze-
stali być mile widziani na tym terenie. W styczniu 1943 
roku Lois została aresztowana przez nazistów. Spędziła 
rok w Baden-Baden, w Niemczech, w charakterze jeńca 
wojennego. Potem ją zwolniono w wymianie jeńców  
i odesłano do domu.

Naród Izraela uhonorował ją jako przyjaciela Żydów. 
Lois Gunden służyła Bogu w codziennym życiu. Jej 
wysiłki zmieniły rzeczywistość dla wielu. Możemy pójść 
za jej przykładem, aby w pokorny sposób służyć Bogu. 

Zaczerpnięto z Partners, luty 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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W Brugii w prowincji Flandria w roku 1573 zostali zatrzymani za praktykowanie naucza-
nia Chrystusa i Jego apostołów niejaki Adriaen Hoedemaecker, zwany Kort Adriaentgen 
(Mały Adriaen), i Mattheus Keuse. Przez jakiś czas przebywali w areszcie, a następnie za 
stanowcze wyznawanie swojej wiary zostali skazani na śmierć przez spalenie na stosie. Gdy 
weszli na szafot, żeby złożyć siebie w ofierze, ksiądz poczynił na ich temat szereg uwag, 
na co kat odpowiedział: „Zajmij się lepiej swoimi kazaniami”. Następnie kat ucałował 
tych braci, pocieszając ich Słowem Bożym, na co ksiądz odparł: „Zajmij się swoją powin-
nością, a kazania zostaw mnie” . Po tych wydarzeniach obaj bracia odważnie złożyli swą 
ofiarę całopalną dla Pana, powierzając swoje dusze w Jego ręce. W ten sposób odeszli z tego 
padołu łez, by wejść do wiecznej radości Pana swego i Jego świętych.

Fragment z książki Zwierciadło męczenników, str. 992,993

Adriaen de Hoedemaker (znany również jako Kort-Adriaentgen van Gent czyli w skró-
cie Mały Adriaen z Gent), którego oficjalne nazwisko brzmiało Adriaen van den (lub der) 
Zwalme, męczennik anabaptystyczny, został spalony na stosie w Brugii (dzisiejsza Belgia) 
7 sierpnia 1573 roku (data 1574 podana w Zwierciadle męczenników jest błędna). Adriaen, 
z zawodu kapelusznik, przyjął chrzest około 1572 roku z rąk starszego (oudste) Paulusa 
van Meenena. Wkrótce potem został uwięziony w Gent, a po roku przebywania w wię-
zieniu zmiękł w wyniku kolejnych procesów i wyrzekł się wiary. Zwolniony z więzienia 
pojechał do Dort we wschodniej Holandii. Po czterech miesiącach wrócił do Flandrii  
i unikając Gent zamieszkał w Brugii, przyłączając się do tamtejszej społeczności anabapty-
stów. Niedługo potem został ponownie aresztowany i tym razem wytrwał w wierze aż do 
śmierci. Adriaen miał dwadzieścia jeden lat. Było ostatnim męczennikiem w Brugii.

Od redakcji: Artykuł „Kapelusznik” w sekcji „Dla młodzieży” jest fabularną adaptacją 
powyższego wydarzenia.

Zijpp, Nanne van der. “Adriaen de Hoedemaker (d. 1573).” Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online. 1955. 
Web. 24 Apr 2019. http://gameo.org/index.php?title=Adriaen_de_Hoedemaker_(d._1573)&oldid=148772.

Adriaen Hoedemaecker  
i Mattheus Keuse, 

a. d. 1573

http://gameo.org/index.php?title=Adriaen_de_Hoedemaker_(d._1573)&oldid=148772
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Praca skrybów

Ile razy zatrzymaliście się podczas czytania Biblii, 
żeby podziękować Bogu za to, że macie ją w rękach? 
Ponieważ w naszych czasach Biblie są tanio wyda-
wane i łatwo dostępne, możemy to uważać za oczywi-
stość i być może wiele osób uważa, że zawsze tak było.  
W niniejszym artykule chcemy pokazać coś, co 
sprawi, że spojrzycie na Biblię ze świeżą wdzięcznością. 
Chcemy zobaczyć, jak Bóg w swojej opatrzności zacho-
wuje swoje spisane Słowo od wieków aż do dzisiaj. Jest 
to nie tyle historia o ludzkim oddaniu i pomysłowości, 
ile o mocy Bożej. Dzięki Mu za Jego wierność!

Od momentu spisania całej Biblii minęło ponad 
1500 lat, a historia jej zachowywania zaczęła się jesz-
cze, zanim została w całości spisana. Zaczyna się od 
żydowskich skrybów, którzy – kierując się surowymi 
regułami – kopiowali Torę i inne księgi, jakie później 
weszły w skład naszych Biblii. Od najdawniejszej histo-
rii Izraela kapłani byli odpowiedzialni za przekazy-
wanie i nauczanie Prawa. Pierwsza biblijna wzmianka 
o skrybie dotyczy Serajasza, który służył królowi 
Dawidowi niemal 1000 lat przed Chrystusem. Oprócz 
niego, Biblia wymienia kilkunastu innych. Ezdrasz, 
który był zarówno kapłanem, jak i skrybą, poświęcił 
się nauczaniu Prawa pośród ludu Bożego. Baruch wier-
nie służył prorokowi Jeremiaszowi nawet w najtrud-
niejszych chwilach. Istniało wielu innych, którzy nie są 
imiennie wspomniani w Biblii. W czasach Jezusa nazy-
wano ich uczonymi, prawnikami lub nauczycielami.

Praca skryby była nużąca i wymagająca. Dokładność 
w kopiowaniu stanowiła cel numer jeden, szczegól-
nie jeśli chodzi o Słowo Boże. Oprócz dokładno-
ści co do słowa i zgłoski, każda kopia musiała być 
takim odzwierciedleniem oryginału, żeby każde słowo 
było w tym samym miejscu zwoju. Żadna litera nie 

mogła dotykać innej. Pisząc, skryba musiał wypowia-
dać każde słowo na głos, żeby się nie dekoncentro-
wać. Podczas obowiązkowej kontroli cały manuskrypt 
odrzucano, jeśli choćby trzy strony wymagały popra-
wek. Kontrola polegała na zliczaniu akapitów, słów,  
a nawet pojedynczych liter. Bojaźń Boża przejawiała 
się wyraźnie w postawie skrybów. Pisali oni na specjal-
nym pergaminie, używając czarnego tuszu o specjalnej 
recepturze. Za każdym razem, gdy skryba miał napi-
sać imię Boga, musiał wstrzymać pracę, oczyścić pióro 
i dokonać rytualnej kąpieli. Dotyczyło to jedynie naj-
świętszego Imienia Bożego Jahwe, które zazwyczaj jest 
napisane jako PAN lub PAN BÓG w niektórych prze-
kładach Biblii. Wszystkie odrzucone manuskrypty lub 
podarte pergaminy były przechowywane w specjalnym 
magazynie pod synagogą, zwanym genizah. Żadnego 
dokumentu zawierającego Imię Boga nie wolno było 
niszczyć.

Oczywiście, priorytetem nie był czas, lecz szacunek 
dla Boga i dokładność. W czasach, gdy technologia 
druku nie była zbyt zaawansowana, posługiwał się On 
takimi ludźmi w celu zachowania swego Słowa przez 
wieki. Ich dbałość o szczegóły i dokładność utrzymy-
wała się na najwyższym poziomie przez długi czas, 
choć można by się spodziewać pogorszenia jakości ich 
pracy. Dlatego możemy być przekonani, że przesłanie 
biblijne zostało nam przekazane w niezmienionej i wia-
rygodnej formie.

Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Daryl L. Huber
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—Arlene Reid

Wakacje dla roślin doniczkowych—
przeprowadzka na zewnątrz

Wiosna już za rogiem, co oznacza różne czynności na świe-
żym powietrzu, którymi możemy cieszyć się po zimie. Do 
nich należy obsadzanie ogrodu, plewienie grządek, przycina-
nie winorośli i przesadzanie roślin doniczkowych. Podobnie 
jak my, ludzie, rośliny także potrzebują przerwy po przetrwa-
niu zimy. Wraz z nastaniem ciepłej pogody zaczynają kwit-
nąć i pięknieją. 

Wielu amatorów roślin używa dwustopniowego procesu 
wystawiania roślin na zewnątrz. Zazwyczaj trwa to kilka tygo-
dni, ale nie pożałujemy tego wysiłku, kiedy już nasze rośliny 
osiądą w swoim wakacyjnym miejscu. Oto kilka sposobów,  
w jakie możemy przenieść nasze rośliny na zewnątrz. 

Krok 1: 
Przeniesienie roślin na zewnątrz zbyt wcześnie może je uszko-

dzić lub zabić z powodu szoku i stresu wywołanego nagłą  
i zbyt wielką zmianą. Jeśli jest zimno i wietrznie, albo zbyt sło-
necznie, to z pewnością im zaszkodzi. Pamiętajmy, że więk-
szość tych roślin to okazy tropikalne. Musimy się dobrze zasta-
nowić nad temperaturą dzienną i nocną w naszym klimacie. 

Jeśli temperatura na stałe utrzymuje się powyżej 15 stopni 
w nocy, to wybierzmy częściowo osłoniętą i zadaszoną prze-
strzeń, gdzie możemy zgrupować nasze rośliny na tydzień lub 
dwa. Jeśli tylko mamy dwie doniczki, możemy przenosić je 
na dzień na zewnątrz i wnosić do domu na noc, aż będziemy 
widzieć, że rośliny mogą już zostać na świeżym powietrzu. 

Upewnij się, że masz nowe albo czyste doniczki, konieczne 
do przesadzenia roślin. Zachowywanie czystości jest bardzo 
ważne przy tym procesie, ponieważ choroby i owady często 
chowają się w doniczkach i narzędziach. Aby wydezynfekować 
doniczki i narzędzia, mieszamy dziewięć części wody z jedną 
częścią wybielacza. Zanurzamy następnie doniczki i narzędzia 

w tej miksturze i pozwalamy im wyschnąć. Powinniśmy mieć 
przygotowany świeży zapas gotowej ziemi doniczkowej. Na 
przesadzanie najlepiej wybrać ciepły dzień. 

Kiedy dezynfekcja jest ukończona, czas na przesadzenie 
roślin. Odcinamy chore lub uschnięte części i odrzucamy. 
Aby odciąć zbrązowiałe części liściastych roślin, tniemy wzdłuż 
brzegu liścia według naturalnego kształtu. Dobrze jest też 
wyciąć nieregularne gałązki, aby nadać ładny pokrój roślinie 
i stymulować jej rozrost. Zdrowe gałązki można też użyć do 
rozmnażania ulubionych roślin. 

Chore, odcięte części roślinne nie mogą być dodawane do 
kompostu, ponieważ choroby, szkodniki oraz ich jaja zanieczysz-
czą kompost i rozprzestrzenią się na inne rośliny. Pamiętajmy 
też, aby usunąć resztki z ziemi w doniczce wokół rośliny.

Chcąc zmyć owady, pył i inne zanieczyszczenia, można zrobić 
roślinie prysznic. Wybieramy do tego ciepły dzień i używamy 
ciepłej wody. Jeśli to możliwe, spryskujemy każdą roślinę od 
wierzchołka do dołu i pod liśćmi. Obmycie liści otwiera pory 
rośliny, gdzie gromadzi się kurz i pozwala pozbyć się wszyst-
kich owadów, które szukają nowej siedziby. Napełniamy też 
donice wodą, aby bryły korzeniowe były zanurzone dwa razy 
i aby woda dobrze je nasączyła. Umycie korzeni usuwa przez 
rozpuszczanie pozostałości po sztucznych nawozach i odświeża 
roślinę po zimie. Następnie pozwalamy roślinie wyschnąć  
i dodajemy niecałe 10 cm ziemi doniczkowej do naszych doni-
czek. Ziemia ubożeje w składniki po zimie i korzenie potrze-
bują jej więcej na wiosnę. Przesadzamy każdą roślinę z korze-
niem do większej doniczki. Oczywiście jest to świetny moment, 
aby obdarować kogoś częścią rozmnażanej rośliny i podzie-
lić się ze znajomymi. 

Zanim przejdziemy do drugiego kroku, nasze rośliny muszą 
się zaaklimatyzować do wprowadzonych zmian.

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

część
praktyczna



20 Ziarno Prawdy  •  marzec 2021

—Ken Miller
U P R A W A  S Z PA R A G Ó W

Krok 2:
Po starannym oczyszczeniu roślin czas przygotować ich osta-

teczną docelową podróż z domu do ogrodu. Teraz nawo-
zimy rośliny. Ja osobiście nawożę je przed wyniesieniem  
z domu, aby zmniejszyć stres spowodowany licznymi zmia-
nami. Preferuję też płynny nawóz, bo wtedy mogę kontro-
lować ilość i umiejscowienie nawozu. Niektóre rośliny lubią 
nawożenie dolistne; inne znów nie. Uniwersalny nawóz zazwy-
czaj dobrze się sprawdza. Czasem odżywki na bazie natural-
nego kompostu wydają w ziemi zapach i mogą przyciągać 
szkodniki albo owady. 

Kiedy przygotowujemy rośliny do przeprowadzki, przesta-
jemy je podlewać na kilka dni przed wyniesieniem. Robiąc 
tak, unikamy dodatkowego ciężaru doniczek spowodowa-
nego nawodnioną ziemią. Unikamy jednak stanu przesusze-
nia, bo to mogłoby je zniszczyć.

Letnia rezydencja 
Planujemy starannie miejsce na letnią rezydencję dla 

naszych roślin. Należy wybierać takie miejsce zgodnie z naj-
lepszymi warunkami dla wzrostu konkretnych roślin. Weźmy 
pod uwagę zacienienie, stopień nasłonecznienia, czynnik 
wiatru i ochronę przed deszczem. Rośliny nie powinny być 
narażone na ulewne deszcze, gdyż powoduje to zniszczenia  
w listowiu. Nasze rośliny nie mogą być targane przez wiatr 

ani poparzone na słońcu. Nawet światłolubny hibiskus, buge-
nwilla, kaktusy i niektóre orchidee zostaną poparzone, jeśli 
stopniowo nie zaaklimatyzujemy ich do sześciogodzinnego 
przebywania na słońcu po przebywaniu w domu. Poparzenia 
stają się widoczne szczególnie na młodych, delikatnych liściach 
i gałązkach. 

Nawożenie dla większości roślin można regularnie zapla-
nować. Słabego roztworu nawozu można używać co tydzień 
i co dwa tygodnie, aby roślina ciągle miała składniki odżyw-
cze. Jednak powinniśmy zachować w tym ostrożność, gdyż 
zbyt wiele odżywki i wody tak samo szkodzi roślinom, jak 
zbyt mało. 

Regularnie sprawdzamy potrzebę nawodnienia, zgodnie  
z indywidualnym zapotrzebowaniem konkretnej rośliny. 
Należy pamiętać, że słońce, cień, wiatr i powietrze to czyn-
niki, które determinują częstotliwość podlewania. Innym kry-
terium jest wielkość systemu korzeniowego –  bardziej roz-
rośnięte korzenie potrzebują więcej wody. 

Kiedy już osiedlimy nasze rośliny w letnim domu, powinno 
im to dobrze zrobić na stan ulistnienia, dynamiczny wzrost  
i piękne kwiaty, które cieszą nasze oczy.

Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, kwiecień 2018
©    Dogwood Ridge Outdoors

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Od wydawcy: Nie poddaliśmy ocenie postawionych w arty-
kule tez zdrowotnych, toteż prosimy czytelników, aby przeczytali 
ten materiał po prostu jako wartościową informację na temat 
jeszcze jednego smacznego warzywa, a nie fakty o charakterze 
medycznym. 

Co byście powiedzieli na spożywanie pysznego dania, które 
równocześnie pomaga wam: stra-

cić na wadze, zwalczyć stany 
zapalne, naładować się 
przeciwutleniaczami (jak 

witamina E), wzmocnić 
układ krwionośny, zmniejszyć 

tkankę tłuszczową na brzuchu, 
poprawić samopoczucie, wspomóc 
system trawienny, wzmocnić kości, 

wyostrzyć wzrok, podnieść odporność, zapobiec chorobom 
serca, rakowi, cukrzycy, gruźlicy i jeszcze więcej? 

Czy nie byłoby to zachęcające − cieszyć się fantastycznym 
smakiem tej potrawy, jednocześnie myśląc o wszelkich zdro-
wotnych dobrodziejstwach płynących z takiego posiłku?  
A co więcej, myśląc z satysfakcją, że sami wyhodowaliśmy 
ten pokarm?

Świeże szparagi z własnego ogródka
Kiedy dorastałem, nie lubiłem szparagów. Moja mama była 

pierwszorzędną kucharką, ale niestety miała zwyczaj je rozgo-
towywać. Przypominały raczej lepką papkę. Zdecydowanie nie 
był to mój ulubiony przysmak po powrocie ze szkoły. 

Jednak doskonale przyrządzone szparagi mojej żony są 
dowodem na to, że jedzenie może być jednocześnie niezwy-
kle dobre i zdrowe. 



21„Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba...” Księga Izajasza 55,11

Przede wszystkim, potrzebny ci będzie dobry przepis, taki, 
który zadziała nawet na tak wybrednych mężczyzn jak ja.  
A potem, jak już porządnie zgłodniejesz, porozmawiamy, jak 
uprawiać to cudowne warzywo w ogrodzie. 

Fantastyczne, zapiekane zielone szparagi
Składniki:
- 4-6 łyżek masła,
- pół kg szparagów,
- sól, pieprz świeżo zmielony,
- 4 cząstki cytryny.
Sposób przygotowania:
Rozgrzej piekarnik do 160 stopni. Należy wysmarować 

naczynia do zapiekania o wymiarach ok. 18 cm x 28 cm dwoma 
lub trzema łyżkami masła. Następnie wkładamy naczynie do 
piekarnika, aż masło się rozpuści i wyjmujemy, przechylając 
je na wszystkie strony, aby masło równomiernie pokryło dno. 

Ułam końcówki i obierz szparagi. Wypłucz w chłodnej 
wodzie i umieść je zroszone wodą w naczyniu.

Spryskaj je dodatkowo wodą na wierzchu. Przykryj wierzch 
folią aluminiową i zapiekaj przez 30 minut. Łodygi powinny 
być jaskrawozielone i półkruche. Jeśli chcemy, aby były bla-
dozielone i całkiem rozmiękłe (papkowata wersja), zapiekamy 
przez godzinę. 

Pozostałe masło nakładamy na wierzch szparagów i przypra-
wiamy solą i pieprzem. Należy podawać niezwłocznie po wyję-
ciu z piekarnika z cząstkami cytryny. 

Możesz opychać się szparagami, a mimo to tracić na wadze. 
Kubek szparagów (bez masła) to tylko 32 kalorie. A jednak  
w tej porcji jest bardzo dużo błonnika, co sprawia, że czujesz 
się pełny. Jeśli do tego dodamy jeszcze jajka na twardo, taka 
kombinacja bogatych w błonnik szparagów z wysokobiałko-
wymi jajkami da nam poczucie napełnienia i sytości. 

W dodatku szparagi zawierają mnóstwo witamin z grupy B  
i aminokwasów, a te substancje są dla nas niezwykle dobroczynne. 

I jeszcze jedna korzyść: szparagi są naturalnym środkiem 
moczopędnym, co pozwala na usunięcie nadmiaru wody  
z organizmu. Te kwasy uwalniające nasze ciało od nadmiaru 
płynów, pomagają nam zatem zredukować otyłość brzuszną. 

Uprawa szparagów we własnym ogródku.
Grządka szparagów potrzebuje około trzech lat, aby się usta-

bilizować. Właściwie pielęgnowana przetrwa od dwudziestu 
do trzydziestu lat. 

Przygotowanie:
Przy wyborze różnych gatunków szparagów należy pamię-

tać, że nowsze odmiany mogą dać o wiele wyższe plony i być 
bardziej odporne na choroby. 

Należy posadzić tyle roślin, ile będziesz potrzebować. Dobrze 
jest poświęcić nieco czasu na przygotowanie grządki. Czubki 
powinny się znajdować w odległości około 50 cm od siebie. 

Należy najpierw wyznaczyć rozmiar działki i nawieźć mnó-
stwem kompostu. Szparagi lubią bogatą, wilgotną ziemię. 

Najważniejsze jest pozbyć się najpierw chwastów i trawy  
z planowanej grządki, zanim posadzimy szparagi, ponieważ 
nie znoszą one konkurencji z innymi roślinami (po posadze-
niu musimy trzymać grządkę okorowaną, aby zapobiec roz-
mnażaniu się chwastów − zawsze).

Sadzenie:
Należy wykopać rów głęboki na 30–40 cm i szeroki na 50 

cm. Przed posadzeniem główek nakładamy porcję kompostu 
(ile zabierze łopata) i garść nawozu co 45 cm. Mieszamy ziemię 
ogrodową, kompost i nawóz, po czym tworzymy z nich mały 
kopczyk w rowie. Główki szparagów wsadzamy na szczycie 
tych kopczyków tak, by korzenie układały się swobodnie po 
bokach. Szczyt każdego czubka powinien być około 15 cm 
poniżej poziomu gleby. 

Przykrywamy korzenie ziemią razem z czubkiem albo nawet 
na 2,5 cm nad nim. Potem podlewamy obficie. Kiedy pędy 
wyjdą z czubka, dodajemy więcej ziemi, aż rów będzie cał-
kiem wypełniony. 

Następnie okładamy grubą korą lub słomą cały teren, aby 
utrzymać wilgoć w ziemi i powstrzymywać chwasty od wyra-
stania − to bardzo ważne!

Utrzymywanie odpowiedniej wilgoci jest istotne szczegól-
nie na początku, szczególnie przez pierwszych kilka lat. Można 
nawet założyć zraszający system nawadniający. 

Zbiory:
Czekamy, aż łodygi będą od 15–20 cm długie i odcinamy je 

lub odłamujemy tuż nad ziemią. Ważne: Aby cieszyć się deli-
katnymi szparagami, trzeba je zebrać, zanim czubki się otwo-
rzą. Jeśli się rozwiną, łodygi będą twarde i włókniste. 

W pierwszym roku zbieramy bardzo niewiele albo nawet 
wcale. Jeśli zbierzemy zbyt obficie, rośliny przestaną zapuszczać 
odpowiednio dużo korzeni, by magazynować wystarczającą 
ilość energii, aby wydać plon kolejnego roku. Jeśli jednak ktoś 
nie może się doczekać na swój pierwszy szparagowy posiłek, 
może w tym pierwszym roku zerwać kilka łodyg przez tydzień 
albo najwyżej dwa tygodnie. Następnego roku zbieramy przez 
dwa, trzy tygodnie. W trzecim roku można sobie pozwolić 
na zbiory w ciągu całego sezonu czterech do sześciu tygodni. 

Po zbiorach, późną wiosną, trzeba pozwolić łodygom na 
wyrośnięcie. Pierzaste liście podobne do paproci osiągną wyso-
kość około 1–1,5 metra. Ważne jest dbanie o ich zdrowy wygląd 
i wzrost, aby mogły przechować energię na zbiory w kolejnym 
roku. Szczególnie w suchych okresach należy dbać o nawad-
nianie grządki z uprawą. 

Kiedy nadejdzie jesień, nasze szparagi zżółkną. Wówczas 
trzeba je przyciąć do poziomu gruntu. 

Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, luty 2018
©    Dogwood Ridge Outdoors

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Od wydawcy: Jest to historia z roku 1572 o człowieku imieniem 
Adriaen de Houdmaker (zwanym również Kort–Adriaentgen 
van Gent lub inaczej Mały Adriaen z Gent), którą oparto na 
dokumentach zawartych w Encyklopedii Menonitów oraz w 
książce „Zwierciadło męczenników” („Część historyczna" str. 17). 
Dodano do niej szczegóły, które mogą pomóc współczesnej mło-
dzieży zidentyfikować się z tym dwudziestoletnim młodzieńcem.

Z wysokości wieży hali targowej słychać było piękną melo-
dię wygrywaną przez kurant o czterdziestu siedmiu dzwon-
kach. Tłumy ludzi na targowisku nie zwracały na nią szcze-
gólnej uwagi; słyszeli te dzwony już wiele razy. W roku 1572 
hala targowa w Brugii (Belgia) miała już ponad 200 lat. 
Dziadowie i pradziadowie obecnych na targu słuchali tych 
samych dzwonków.

Herman van Ostop przyspieszył kroku, przedzierając się 
z determinacją przez tłum. Słońce chyliło się już ku zacho-
dowi, a melodia przypominała, że wkrótce nastąpi zamknięcie 
targu, zaś Herman miał do załatwienia jeszcze jedną sprawę, 
którą koniecznie chciał załatwić dzisiaj. Potrzebował nowego 
kapelusza.

Herman van Ostop wiedział, czego szuka. Wszędzie wokół 
niego na głowach przechodniów widział kapelusze różnych 
kształtów i rozmiarów. Większość z nich nie była godna uwagi 
− ich stan był opłakany, opadały i widać było po nich długie 
używanie. Ludzie mieli zwyczaj nosić je tak długo, jak to było 
możliwe. Nowe kapelusze kosztowały znaczną sumę pieniędzy.

Lecz dla Hermana van Ostopa kapelusz był odznaką −  
a nawet koroną. Pokazywał, kim jest właściciel. Jeśli był brudny, 
to według Hermana nie nadawał się do niczego. Jego solidne, 
wysokie nakrycie głowy głosiło wszem i wobec, że właściciel 
jest dobrze sytuowany.

Ku jego rozczarowaniu, wszyscy o tej porze szli w przeciw-
nym kierunku − czyli opuszczali już targowisko. Przedzieranie 

się przez tłum było niczym wiosłowanie w górę rzeki przy 
silnym prądzie wody. Zbliżając się do wąskiego mostka nad 
kanałem, zniecierpliwił się mocno. Ile czasu zajmie mu przejście 
na drugą stronę przy tak gęstym tłumie prącym naprzeciwko?

To był jeden z problemów w Brugii − „mieście mostów”. 
Nie można było przejść więcej niż kilka kroków bez napotka-
nia jakiegoś kanału albo mostu.

Niejeden wieśniak w oklapłym kapeluszu został odepchnięty 
łokciami Hermana, gdy ten przedzierał się przez stary kamienny 
most. Kiedy wchodził do hali targowej, dźwięki kuranta już 
całkiem zamilkły, a niektórzy handlarze pakowali swoje towary.

Szybkim krokiem Herman przeszedł przez pusty już w poło-
wie plac. Na jednym z jego boków stał jeszcze kupiec, któ-
rego szukał. Okrągła twarz Cornelisa van Genta wyłoniła się 
pośród stosów kapeluszy.

Na widok Hermana uśmiech rozjaśnił jego twarz.
– Oto człowiek ceniący dobre wyroby! − zawołał.
Ledwie skinąwszy głową na powitanie, Herman już prze-

szukiwał wprawnym okiem bogaty asortyment. Te na brzegu 
stołu wyglądały szczególnie pięknie − mocne, wysokie i dobrze 
uszyte. Bez pytania o pozwolenie sprzedawcy Herman zaczął 
przymierzać kapelusze.

Wkrótce jednak odrzucił ostatnią sztukę z pomrukiem 
rozczarowania.

– Żaden na mnie nie pasuje.
– Pańska głowa ma szlachetne rozmiary − odparł pochleb-

czo Cornelis. – Czy próbował pan te tutaj?
Herman potrząsnął swą szlachetną głową.
– Podobają mi się te na tym stosie. Ma pan ich więcej?
– Nie dzisiaj − głos Cornelisa zabrzmiał nerwowo. – Za dwa 

tygodnie będę tu znowu i obiecuję, że będę miał więcej kape-
luszy od tego dostawcy. On mieszka w Gent.

Herman zmarszczył brwi.

Kapelusznik

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

dlamłodzieży
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– Gent. Ale ja potrzebuję kapelusza już teraz. Gdzie w Gent 
mogę znaleźć tego kapelusznika?

Cornelis przez chwilę szukał czegoś pod stołem.
– Proszę. Mogę panu dać jego adres. Adriaen Kort. Nazywają 

go tak, bo jest bardzo niski. Niektórzy zwą go po prostu Adriaen 
van Gent albo Adriaen Kapelusznik. Jest jeszcze młody, ale rze-
czywiście to znakomity kapelusznik. Nauczył się zawodu od 
swego wuja, który już nie żyje.

– Hmmm... Adriaen Kort van Gent, kapelusznik − przeczy-
tał Herman na skrawku papieru podanym przez Cornelisa. – 
Dziękuję. Jutro jadę do Gent.

– Nie pożałuje pan − zapewnił Cornelis. – Jeśli ten mło-
dzieniec nie będzie miał na składzie kapelusza w pańskim roz-
miarze, to zrobi go dla pana na zamówienie i nie zajmie mu 
to wiele czasu.

Herman skinął głową i rzucił na stół monetę.
– Dziękuję za informację. Następnym razem, gdy się spo-

tkamy, zobaczy pan mnie w kapeluszu od słynnego Adriaena 
Korta.

Cornelius zaśmiał się pod nosem.
– Byłby zdumiony, gdyby ktokolwiek nazwał go słynnym.
Ale Herman van Ostop już odszedł.
Herman nie lubił być niegrzeczny, ale nie mógł się posiąść 

ze zdumienia, patrząc nazajutrz na Adriaena Korta. Ten gość 
rzeczywiście był niski! I młody. Nie wyglądał na więcej niż 
osiemnaście lat. I to miał być ten słynny kapelusznik?

– Dzień dobry panu − Adriaen z szacunkiem przywitał 
gościa.

– Dzień dobry − odparł Herman odruchowo i bezmyślnie, 
rozglądając się po małym warsztacie.

Bez względu na wzrost Adriaena, Hermanowi spodobało się 
to, co zobaczył. Kapelusze wysokiej jakości! Krótko wyjaśnił, 
że skierował go tutaj Cornelis.

– Zatem czy ma pan cokolwiek, co mógłbym przymierzyć?
Wprawne oczy Adriaena zmierzyły czaszkę gościa.
– Nie wiem, czy mam cokolwiek we właściwym rozmiarze, 

ale... proszę przymierzyć ten.
Herman cisnął kapelusz na ziemię niemal od razu.
– Za mały. Cornelis mówi, że błyskawicznie robi pan kape-

lusze na zamówienie?
– Na jutro po południu − w głosie Adriaena nie było ani 

krzty dumy. – Może pan sam wybrać sobie materiał.
Herman przebiegał palcami płachty filcu.
– Chcę coś wygodnego, ale solidnego i mocnego − zakoń-

czył, wybierając lekko lśniącą czerń.
– Jeśli pan woli, mogę zacząć przykrawać już teraz i zro-

bimy przymiarkę, zanim pan wyjdzie − zaproponował Adriaen.
– Byłoby miło.
– Proszę usiąść na tym krześle − Adriaen podstawił klientowi 

jedyne krzesło w warsztacie. Wkrótce potem zaczął pracowi-
cie ciąć materiał wielkimi nożycami.

Herman obserwował go z zainteresowaniem.
– Cornelis mówił, że nauczył się pan zawodu od swego wuja.
– Tak, proszę pana.
– Ale on już nie żyje?
– Tak, proszę pana.
– I od jak dawna robi pan kapelusze, młodzieńcze?
– Od siedmiu lat. Odkąd skończyłem trzynaście lat.
– Czyli teraz ma pan dwadzieścia? − zawołał Herman  

z niedowierzaniem.
– Tak, proszę pana − Adriaen spłonął rumieńcem aż po 

blond grzywkę.
– Przepraszam. To było niegrzeczne z mojej strony − powie-

dział Herman. – Zapewne słyszy pan wiele uwag na temat 
swego wieku.

– Nazywają mnie Kort − odparł Adriaen z cierpkim 
uśmiechem.

– Proszę się nie przejmować swoim wzrostem. Niech pan mi 
wierzy, że w pańskim wieku nie byłem o wiele wyższy.

W błękitnych oczach Adriaena pojawił się błysk zdziwienia.
– Naprawdę? Ale ja mam już dwadzieścia lat i porzuciłem 

jakąkolwiek nadzieję, że urosnę bardziej.
– Może się pan zdziwić − zachęcił Herman.
– Mój wuj zwykł mawiać, że najważniejsze jest to, żeby 

wewnętrzny człowiek wzrastał i że ten rodzaj wzrastania trwa 
przez całe nasze życie.

Teraz z kolei Herman zamrugał ze zdziwienia. Czy kiedykol-
wiek słyszał człowieka w tym wieku mówiącego tak mądrze? 
W jego umyśle zaczęło się kłębić więcej pytań.

– Kiedy zmarł pański wuj?
– Dwa lata temu.
– A kim są pańscy rodzice?
– Zmarli, gdy miałem siedemnaście lat.
– Och. Ma pan jakieś rodzeństwo?
– Siostrę. Zmarła trzy lata temu.
Herman wbił wzrok w podłogę. Coś mu tutaj brzmiało 

dziwnie. Trzy lata temu, powiedział Adriaen. To by znaczyło, 
że siostra musiała umrzeć mniej więcej w tym samym czasie 
co rodzice. Herman nie mógł sobie przypomnieć żadnego 
ostatniego wybuchu jakiejś plagi. Dlaczego tyle osób z jego 
rodziny odeszło prawie jednocześnie?

Przez cały czas Adriaen pracował nożycami i igłą, robiąc 
rondo kapelusza. Przysunąwszy się bliżej, umieścił swe dzieło 
na głowie Hermana.

– Jak się pan w nim czuje?
– Wspaniale!
– Będę dalej pracował, a pan może wrócić jutro o tej samej 

porze.
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– I wtedy stanę się posiadaczem prawdziwie zacnego kape-
lusza − odparł Herman z satysfakcją.

Oczy Adriaena zaświeciły.
– Wuj mawiał, że najzacniejszym nakryciem głowy, jakie 

widział świat, była korona upleciona z cierni.
– Ach − westchnął Herman, który był dobrym katolikiem. – 

Miał na myśli koronę na głowie naszego ukrzyżowanego Pana.
Zaintrygowany, zapytał po chwili:
– Ale dlaczego rzecz tak pogardzana miałaby być nazwana 

zacną?
– Bo Jezus miał ją na głowie, zbawiając cały świat od grze-

chu − padła odpowiedź.
– Ach − westchnął ponownie Herman, a potem szybko 

wyszedł z warsztatu, zanim ten niezwykły młodzieniec wypo-
wie kolejne słowa niezgłębionej mądrości.

Przez całą noc spędzoną w pokoju miejscowej karczmy 
Herman nie mógł przestać myśleć o Adriaenie Kapeluszniku. 
Nad ranem pewne elementy tej układanki zaczęły wskakiwać 
na swoje miejsce i gdy pojawił się w warsztacie, miał kilka 
pytań do młodego kapelusznika.

Usiadłszy na krześle, patrzył przez chwilę w ciszy, jak 
wprawne palce Adriaena posługują się igłą. Jak mógł zaspokoić 
swą ciekawość bez okazania niegrzeczności lub wścibstwa? 

– Zastanawiam się − zaczął ostrożnie. – Czy książę Alba miał 
coś wspólnego ze śmiercią tylu członków pańskiej rodziny.

Adriaen wyglądał na zaskoczonego. Po chwili wahania 
przyznał:

– Musiałbym skłamać, gdybym chciał zaprzeczyć.
Proszę się nie bać − zapewnił Herman. – Choć jestem kato-

likiem, to nie darzę tego człowieka miłością.
Cała Belgia − w właściwie całe Niderlandy − znały to 

budzące postrach nazwisko. W roku 1567 król Hiszpanii 
Filip wysłał tam księcia Alba jako swego namiestnika. Za 
zadanie miał wykorzenić herezję i pozbyć się problemów spra-
wianych przez grupy buntowników chcących zrzucić jarzmo 
hiszpańskiej władzy. Znany ze swego okrucieństwa książę 
powołał tzw. Radę Zburzeń w celu wypełnienia tych zadań. 
Zapłonęło wiele stosów, a topory katów ociekały krwią, gdy 
Rada wzmogła zaciekłe prześladowania heretyków.

– Wie pan, że wielu ludzi nazywa ludzi księcia „Krwawą 
Radą”? − zapytał Herman.

– Tak, wiedziałem o tym − odpowiedział cicho Adriaen.
– Z początku byłem skłonny sympatyzować z księciem. 

Uważałem, że kalwiniści powinni byli zostać osądzeni za brak 
szacunku do władzy. W 1566 roku wymknęli się spod kon-
troli i nikt ich nie powstrzymał.

Obaj mężczyźni zamilkli, przypominając sobie terror tam-
tych dni. Zagorzali kalwiniści nachodzili katolickie kościoły, 
niszcząc wiele obrazów i figur. W oczach katolików krwawy 
odwet księcia był usprawiedliwiony.

– Ale teraz − ciągnął Herman – rzeź dokonywana przez księcia 
wydaje mi się bezsensowna. Zabija każdego, kto stanowi choćby 
najmniejsze zagrożenie dla Kościoła katolickiego. Na przykład, 

są ludzie nazywani Doopsgezinde1... wydają się być całkowicie 
nieszkodliwi, a ich główną winą jest nadgorliwość. A jednak 
książę zachowuje się, jakby byli jego śmiertelnymi wrogami!

Bacznie obserwując twarz Adriaena, Herman pomyślał: Teraz 
musiałem trafić w samo sedno.

Ośmielił się zatem zadać kolejne pytanie:
– Czy pańscy rodzice byli kalwinistami albo Doopsgezinde?
– Przyjęli chrzest na podstawie wyznania swej wiary w Jezusa 

Chrystusa. Zaledwie kilka miesięcy później ludzie księcia naje-
chali jedno z naszych spotkań modlitewnych. Rodzice i siostra 
zostali wtrąceni do więzienia i wkrótce potem spaleni na stosie.

Herman z trudem przełknął ślinę. Jak Adriaen może mówić 
tak spokojnie i bez oburzenia o tak okrutnym czynie?

Najważniejsze pytanie Hermana wciąż jeszcze nie padło.
– Powiedział pan „nasze spotkanie”. Czy to znaczy, że pan 

również ponownie przyjął chrzest?
– W tamtym czasie nie byłem jeszcze ochrzczony na podsta-

wie mojego wyznania wiary − odparł Adriaen znacząco, jakby 
chciał przypomnieć Hermanowi, że wcale nie przyjął chrztu 
„ponownie”.

– Ale teraz już pan jest?
Adriaen wahał się przez chwilę, zanim odpowiedział:
– Tak.
– Po tym, jak zobaczył pan całą swoją rodzinę ginącą w pło-

mieniach, ma pan odwagę zrobić to samo, co ich kosztowało 
życie? − Herman aż podniósł głos ze zdumienia.

Jasne, błękitne oczy spojrzały mu prosto w twarz.
– Jakże bym mógł postąpić inaczej? Jezus za mnie umarł. Do 

Niego należy moje życie.
Herman siedział bezwładnie na krześle.
– Nie mogę tego zrozumieć. I teraz pan tu pracuje, w pełni 

świadom, że ludzie księcia Alby mogą po pana przyjść?
– Tak − odpowiedział Adriaen po prostu. A po chwili dodał: 

– Umrzeć w Panu to znaczy wejść do wiecznej chwały.
Z braku jakiejkolwiek odpowiedzi Herman odchrząknął.  

W ciszy patrzył, jak Adriaen wstaje i wręcza mu gotowy kapelusz.
Herman natychmiast założył go na swą siwiejącą głowę. 

Napawając się doskonałym dopasowaniem, uśmiechnął się  
i powiedział:

– Nigdy jeszcze nie byłem tak pewien, że jakiś kapelusz jest 
właśnie dla mnie. A teraz proszę powiedzieć swoją cenę.

Gdy Adriaen pokornie wymienił kwotę, Herman parsknął:
– To jest tylko połowa ceny kapelusza takiej jakości! Proszę 

to przyjąć.
Na stole zabrzęczały złote monety.
– Daje mi pan za dużo − zaprotestował Adriaen.
– Nie za taki kapelusz! Młody człowieku, zrobiłbym 

wszystko, żeby zachęcić tak utalentowanego człowieka jak pan.
I Herman odszedł zachwycony z głową uniesioną wysoko.

1Doopsgezinde, dosłownie „pragnący chrztu”, to niderlandzka nazwa holenderskich 
menonitów.
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Z upływem miesięcy niepokoiła Hermana van Ostopa 
pewna myśl. A co, jeśli książę Alby rzeczywiście aresztował 
Adriaena? Jeśli ten utalentowany młodzieniec zostałby stra-
cony, Herman byłby niepocieszony. Polubił tego bezpreten-
sjonalnego młodzieńca. Poza tym, gdzie mógłby kupić kolejny 
kapelusz tak wygodny i elegancki jak ten?

Dlaczego by nie zamówić go teraz, nawet jeśli obecny wciąż 
jest nowy i dobry? Stać go na to i na pewno znalazłby jakieś 
bezpieczne miejsce, żeby go przechować, aż będzie potrzebny.

Zatem przy okazji następnej podróży z Brugii do Gent 
Herman znów skierował swe kroki na wąską, krętą uliczkę 
do warsztatu Adriaena Korta.

Lecz Adriaena tam nie było! Rozczarowanie uderzyło 
Hermana niczym mocny cios. Za ladą siedział jakiś siwiejący 
mężczyzna z postrzępioną brodą.

– Gdzie jest kapelusznik Adriaen Kort? − wypalił.
Mężczyzna za ladą wzruszył ramionami.
– W więzieniu.
– Ciekaw jestem, dlaczego! − głębokie rozczarowanie 

zaostrzyło głos Hermana.
– Cóż, jeśli pan już musi wiedzieć, to jest on heretykiem.
– Heretyk czy nie, on jest najlepszym kapelusznikiem na 

świecie − warknął Herman. – Myślę, że będę miał słówko do 
księcia Alby.

Uśmiech na szczupłej twarzy rozmówcy nie należał do 
przyjemnych.

– Jeśli pan to zrobi, będzie pan tego żałował.
Coś powiedziało Hermanowi, że ten człowiek ma rację. 

Oparłszy się o framugę wejściowych drzwi, zastanowił się 
przez moment.

– Może mi pan powiedzieć, w którym więzieniu jest Adriaen?
– Jest w lochu pod wieżą Weerkoop.
– Muszę iść − nogi natychmiast same poniosły Hermana  

w kierunku Weerkoop, a w jego głowie kłębiły się złe prze-
czucia. Co właściwie miał nadzieję zrobić? Wtargnąć do lochu  
i zmusić strażnika, żeby uwolnił Adriaena? Czy przekonać mło-
dzieńca, żeby nadal wyrabiał kapelusze w więzieniu?

Odrzucając bujanie w obłokach, powiedział sam do siebie:
– Powinienem nakłonić Adriaena, żeby zmienił zdanie 

i został dobrym katolikiem. Wtedy z pewnością zostałby 
uwolniony.

Wstęp do więzienia okazał się nadspodziewanie łatwy. 
Wielkopańska postura Hermana musiała mieć na to jakiś 
wpływ, bo wystarczyło krótkie polecenie, żeby strażnik zapro-
wadził go ciemnym korytarzem do niżej położonej celi.

– To on − powiedział. – Kiedy mam przyjść po pana?
– Daj mi pół godziny − odparł Herman.
Jakaż mieszanka emocji widoczna była na twarzy Adriaena, 

gdy podniósł się ze swego posłania ze słomy!

– To pan, Herman − jego głos był cichy, ale niósł ze sobą 
wiele pytań.

Herman pospieszył z zapewnieniem:
– Być może myślisz, że zdradziłem cię władzom, ale to nie-

prawda. Nigdy nie wysłałbym tak świetnego kapelusznika do 
więzienia!

Adriaen wysilił się na słaby uśmiech.
– Nie myślałem, że to pan. A nawet gdyby, to nie miałbym 

pana w nienawiści. Chwała czeka na tych, którzy umiłowali 
Pana bardziej niż własne życie.

Herman zaniemówił z wrażenia, siadając na słomie obok 
Adriaena. Jak nakłonić do zmiany zdania człowieka, który naj-
wyraźniej nie dba o to, czy umrze, czy będzie żył?

Był tylko jeden sposób. Herman jakoś będzie musiał prze-
konać tego młodzieńca, że warto żyć. I żeby sobie uświado-
mił, że lepiej żyć jako dobry katolik niż umrzeć jako heretyk.

Dlatego zaczął pytać Adriaena, co według niego jest nie tak 
z Kościołem katolickim. Adriaen odpowiadał na podstawie 
Biblii, nie poniżając katolików, a mimo to mówiąc prawdę 
na temat chrztu, Wieczerzy Pańskiej i życia w posłuszeństwie 
Jezusowi.

Herman powiedział ze złością:
– Wolałbym, żebyś nie odpowiadał tak przekonująco. Jak 

ty to robisz?
– Trzeba dużo ćwiczyć − odparł Adriaen z tym swoim cierp-

kim uśmiechem. – Prawie codziennie przychodzi do mnie jakiś 
ksiądz, żeby mnie przekonać do zmiany zdania.

Och, pomyślał Herman, czując ulgę. Nie będę osamotniony 
w swoich wysiłkach.

Zmieniając taktykę, zaczął mówić o talentach Adriaena. 
Dlaczego Bóg miałby obdarzać człowieka w ten sposób, jeśli 
te dary nie mogłyby być używane? Z pewnością ktoś o takich 
możliwościach powinien dalej pracować.

Jedyną odpowiedzią Adriaena był cytat z apostoła Pawła: 
„wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa 
Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję 
to za gnój, aby zyskać Chrystusa”.

Postanawiając to zignorować, Herman spróbował jeszcze 
inaczej. Tym razem zaproponował wzięcie młodzieńca pod 
swoje skrzydła, by rozwinął zakład kapeluszniczy produku-
jący kapelusze dla szlachty.

Czyżby wyczuł jakąś minimalną słabość, delikatne pęknię-
cie w zbroi tej nieugiętej wiary Adriaena? Nie był pewien, lecz 
po upływie pół godziny powiedział mu, że wróci za tydzień 
lub dwa. 

Mijały kolejne miesiące, a wizyty Hermana w więzieniu 
trwały. Nauczył się nie atakować przesadnie wiary Adriaena, bo 
w takich potyczkach młodzieniec zawsze był górą. Zamiast tego, 
niczym cierpliwy rzeźbiarz obrabiający kamień, przypominał 
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mu o tym, o ile lepsze byłoby życie, gdyby tylko troszkę zmięk-
czył swoje sztywne przekonania.

Minął rok. Przypomniawszy sobie o znajomym kapelusz-
niku − którego nie widział już od sześciu tygodni − Herman 
van Ostop ponownie pojechał z Brugii do Gent.

Przy wejściu do więzienia strażnik poinformował go, że 
„małego nie ma”.

To był dla Hermana cios w serce.
– Nie ma? Czyżby został stracony?
– Nie. Wypuścili go. Pewnie wyrzekł się swoich przeko-

nań. Tak myślę.
– Rozumiem − Herman oparł się bezwładnie o kolumnę. 

– Chyba powinienem się cieszyć.
Lecz zamiast radości, czuł się tak, jakby jakaś ciemna chmura 

unosiła się nad jego kapeluszem.
– Wiesz, dokąd się udał?
– Nie mam najmniejszego pojęcia − wymamrotał strażnik.
Herman nagle się wyprostował. Pożegnawszy strażnika, 

skierował się w dół wąskiej uliczki prowadzącej do warsztatu 
kapelusznika. 

Zastał tam jednak tylko chudego, siwowłosego mężczyznę. 
Herman zapytał:

– Czy Adriaen już wrócił? Słyszałem, że został zwolniony 
z więzienia.

– A co to ma wspólnego ze mną? − odpowiedział chudy 
człowiek takim tonem, jakby się bronił.

– Wszystko! Przecież to jego warsztat! − warknął Herman. 
– Pytam pana raz jeszcze, czy widział pan Adriaena?

– Nawet jeśli widziałem, to i tak bym panu nie powiedział.
Wymijająca odpowiedź rozgniewała Hermana. Ale coś mu 

mówiło, żeby lepiej zostawił tego człowieka. Więc wyszedł 
sztywnym krokiem.

W jego głowie kłębiły się pytania. Dlaczego Adriaen zaparł 
się swojej wiary? Czyżby naleganie Hermana wreszcie odnio-
sło skutek?

A jeśli tak, to gdzie się podział ten młody człowiek? Czyżby 
poszedł terminować u jakiegoś innego kapelusznika, żeby jakoś 
znów zaczepić się w tym fachu?

Rozpalony tą myślą Herman rozpoczął poszukiwania  
u wszystkich kapeluszników w Gent. Żaden jednak nie sły-
szał o bardzo niskim i bardzo utalentowanym kapeluszniku 
imieniem Adriaen. Nawet Cornelis van Gent nie wiedział, 
gdzie on jest.

Po powrocie do rodzinnej Brugii Herman kontynu-
ował poszukiwania, ale bez skutku. Wreszcie porzucił 
nadzieję, że kiedykolwiek jeszcze ujrzy Adriaena Korta 
Hoedmakera.

Jednak ku swemu wielkiemu zdziwieniu, około trzech 
miesięcy później Adriaen pojawił się w drzwiach jego domu  
w Brugii. Herman był tak zachwycony, że aż przytulił zawsty-
dzonego młodzieńca. 

– Gdzie pan się podziewał? I jak mnie pan odnalazł? − 
padały kolejne pytania.

– Byłem w Dort, w Holandii − odpowiedział poważnie 
Adriaen. – Po zwolnieniu z więzienia nie mogłem już zostać  
w Gent. Bałem się spotkać braci z Kościoła. Wie pan, że wyrze-
kłem się swojej wiary.

Herman poklepał go po ramieniu.
– Nie czuj się źle z tego powodu. Postąpiłeś po prostu tak, 

jak każdy, kto myśli logicznie. Nadal możesz być dobrym 
katolikiem.

Adriaen wbił wzrok w podłogę.
– Nie wiem. Wiele przez to wycierpiałem w umyśle i sercu.
– Kto mówi, że zapierasz się Pana? Możesz mu służyć rów-

nież w ten sposób − wybuchnął Herman. – A teraz powiedz, 
jak mnie znalazłeś?

– Zapomniał pan, że kiedyś podał mi swój adres? Powiedział 
pan wtedy, że jeśli kiedykolwiek będę miał problemy, mam 
do pana przyjść. Może powinienem był przyjść natychmiast 
po opuszczeniu więzienia. Ale uparcie miałem nadzieję, że 
jakoś mi się uda samodzielnie stanąć na nogi. Więc wybra-
łem Dort. I nie poszło mi dobrze. Ja... − przerwał na chwilę. 
– Przyszedłem, bo chyba jestem zrozpaczony.

– Niezwłocznie pomogę ci zacząć na nowo − obiecał entu-
zjastycznie Herman. – Wiem o pewnym pustym warsztacie 
na tej ulicy. Dam ci pieniądze na początek. I powiem wszyst-
kim znajomym, jakie dobre kapelusze robisz.

Te słowa wzbudziły słaby błysk w oczach Adriaena. Ale  
z biegiem kolejnych tygodni Herman był coraz bardziej zdezo-
rientowany. Dlaczego Adriaen wciąż jest taki smutny? Przecież 
powinien być szczęśliwy i wdzięczny za ten nowy start w inte-
resie! Zachęceni przez Hermana klienci tłumnie przybywali 
do warsztatu młodzieńca. Czemu zatem był tak nieszczęśliwy?

I pewnego dnia Herman otrzymał odpowiedź. Wchodząc 
do małego warsztatu zauważył od razu uśmiech na twarzy 
Adriaena.

– O co chodzi? Wyglądasz dzisiaj na wyjątkowo szczęśli-
wego − zauważył.

Adriaen klasnął w dłonie.
– Wiedział pan, że w Brugii jest kościół braterski?
– Masz na myśli Doopsgezinde? Podejrzewałem − odparł 

Herman, a jego serce zamarło.
– Kiedy się dowiedziałem o spotkaniach, nie mogłem się 

trzymać z daleka − ciągnął entuzjastycznie Adriaen – Jezus 
powiedział, że pociągnie wszystkich do siebie i On naprawdę 
to robi. Pociąga nawet takich ludzi jak ja, którzy Go zdradzili. 
Z początku myślałem, że mi nie przebaczy. Ale już tak nie 
myślę. Bracia zapewnili mnie, że Jezus zna nasze słabości, bo 
kiedyś był człowiekiem takim jak my. Wie, co to znaczy być 

—ciąg dlaszy na str. 29
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– Mamo! Nick już jest! – zawołał Daniel do mamy na 
widok zielonego samochodu wjeżdżającego przed dom. 
Nick był kolegą Daniela ze szkoły biblijnej. Miał zostać  
z nim na czas wizyty swojej mamy u lekarza.

– Baw się ładnie z Nickiem – powiedziała mu mama.
– Dobrze – obiecał Daniel, wybiegając przed dom. 

Chłopcy pomachali mamie Nicka na pożegnanie, a Nick 
poprosił:

– Chodźmy się pohuśtać!
– Dobrze – zgodził się Daniel. – Chcesz się huśtać 

pierwszy?
Wkrótce Nick szybował pod niebo coraz wyżej. Bawili 

się razem przez całe przedpołudnie.
– Chodźcie na obiad – zawołała mama.
– Ależ jestem głodny – stwierdził Nick.
– Ja to bym zjadł konia z kopytami! – dodał Daniel. 

Roześmiali się.
Kiedy było już po obiedzie, pozmywali naczynia z mamą. 

Potem wyszli bawić się w słońcu.
– Chcesz się znowu huśtać? – zapytał Daniel.
– Nie, mam już dość.
– To co chcesz robić?
– Nie wiem. – Nick podniósł patyk i rysował kółka  

w ziemi. Nucił pod nosem jakąś skoczną melodię. 
– Co to za melodia? – spytał Daniel.
– Z show w telewizji.
– Aha. My nie mamy telewizora.
– Naprawdę? Czemu? – zdziwił się Nick.
– Nie wiem. Nie mamy i już.
– Ja tam bym nie mógł żyć bez telewizora – stwierdził 

Nick. – Chciałbym teraz coś pooglądać.

– Może mama poczyta nam książkę dla dzieci zamiast 
tego – zaproponował Daniel.

– No dobrze – odparł Nick. – Jeśli już nic innego nie 
ma…

Mama z przyjemnością zabrała się do czytania historyjki. 
Daniel wybrał książkę, którą znał niemal na pamięć. Była 
o małej myszce. Mama zaczęła czytać.

Mama Myszka i tata Mysz ostrzegali małego Alfreda 
przed pułapkami. Przede wszystkim – mówili – powinien 
się trzymać z daleka od pułapek z serem! Teraz jednak mała 
myszka poczuła zapach sera i zrobiła się głodna. Gdzież ten 

Dlaczego nie mamy telewizora?
—Francis Avery Patton

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

kącik dla
dzieci
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Często ludzie w telewizji wypowiadają brzydkie słowa, 
kradną albo robią komuś krzywdę. Jezus nie chciałby, 
abyśmy coś takiego oglądali albo słuchali takich rzeczy.

– Poza tym – dodała mama – potrzebujemy świeżego 
powietrza i wysiłku fizycznego. Właśnie tak się bawiliście 
z Nickiem na huśtawce. Siedzenie godzinami przed tele-
wizorem jest niezdrowe.

– Telewizja może wyglądać bardzo atrakcyjne, ale to 
pułapka, która robi ludziom krzywdę – tłumaczył tatuś. 
– Bóg dał nam ciebie pod opiekę, Danielku. I On chce, 
abyśmy cię pilnowali i chronili przed niebezpieczeństwem.

– To pułapka jak na myszy? – zapytał Daniel, myśląc  
o przeczytanej książeczce.

– Zgadza się – potwierdziła mama.
A zatem telewizja to pułapka. Daniel był zadowolony, 

że nie mieli telewizora. Cieszył się, że tatuś i mamusia 
opiekowali się nim. 

Zaczerpnięto ze Story Mates, sierpień 2018
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Leszek otarł pot z twarzy i wyprostował plecy. „Mam 
nadzieję, że Lena wkrótce przyniesie coś do picia” – pomy-
ślał. Cztery długie rzędy fasoli rozciągały się na całą długość 
ogrodu, a ich fioletowe kwiaty zapowiadały jeszcze więcej 
pracy. Leon zamachnął się na chwast motyczką. „Ciekawe, 
co mama by powiedziała, gdybym wskoczył na rower  
i popędził do lasu nad staw?”. Pacnął natrętną muchę na 
ramieniu. „Pewnie z początku nawet by nie zauważyła,  
a potem, jeśli już zauważy, to przecież nie będzie chodzić 
za mną taki kawał drogi” – zastanawiał się w myślach. 

W związku z tym Leszek oparł motyczkę o szopę, wsko-
czył na rower i wściekle pedałując, pomknął żwirowaną 
ścieżką. Kiedy dotarł na skraj lasu, powitał go chłodny 
cień. Skulił się pod rozłożystą gałęzią drzewa, odpycha-
jąc małe gałązki. „Teraz mama nie może mnie dojrzeć  
z domu”. Nikt nie mógł usłyszeć tych słów, może z wyjąt-
kiem żaby, która przysiadła na kłodzie nad stawem. 

Sięgnął ręką, aby złapać żabę za nogi, ale zniknęła z plu-
skiem w wodzie. Leszek wyciągnął się leniwie pod drzewem 

i spojrzał w niebo. „To jest życie! Tak jest lepiej niż obko-
pywać fasolę w gorącym ogrodzie”. Przez chwilę zastana-
wiał się, co robią inni. „No, jestem już porządnie głodny. 
Napiłbym się z chęcią zimnej lemoniady. Nawet zwykła 
woda by teraz nieźle smakowała. Szkoda, że nie zajrza-
łem do domu, żeby napić się i wziąć przedtem ciastko. 
Ale wtedy mama by mnie zobaczyła”.

Nie minęła długa chwila, a Leszek zorientował się, że 
nie jest jedyną głodną istotą w lesie: otoczył go rój koma-
rów, maksymalnie korzystając z takiej okazji. Leszek usiadł 
powoli, drapiąc się po pogryzionych miejscach. „Chyba 
lepiej ruszyć do domu”. Leszek wygrzebał się z lasu i powoli 
popedałował do domu.

Pięć minut później zostawił rower w garażu i wślizgnął 
się do domu. Mama mieszała gorące danie na kolację. 
Spojrzała na Leszka ze zmęczonym uśmiechem. 

– A, jesteś już – powiedziała do niego. – Gdzie byłeś? 
Lena chciała ci zanieść lemoniadę, ale nigdzie cię nie 
było.

„...Niech też nie je”

serek był? Wtedy go dostrzegła. Ale tam była też pułapka! 
Myszka wysunęła nosek i prawie dotknęła sera. Przysuwała 
się bliżej i bliżej, i bliżej. TRZASK! Pułapka się zatrzasnęła 
i o mało co jej nie uwięziła.

To była niesamowita historia, a mama w odpowiednich 
miejscach czytała piskliwym głosem. Daniel spojrzał na 
Nicka, który siedział cichutko zasłuchany. 

Nie minęło wiele czasu, a mama Nicka przyjechała po 
niego. 

– Przyjedź znowu – żegnał go Daniel.
– Przyjadę. Było fajnie – powiedział Nick.
Drzwiczki trzasnęły i Daniel pomachał Nickowi. Zielony 

samochód potoczył się drogą i odjechał. W domu zro-
biło się cicho. 

Przy kolacji Nick opowiadał tatusiowi o swoim dniu 
spędzonym z kolegą i o piosence z telewizyjnego show. 

– On codziennie ogląda telewizję – opowiadał Daniel. 
– Czemu my nie mamy telewizora?

– O, to dobre pytanie – odparł tatuś. – Widzisz, Bóg 
chce, abyśmy mieli czyste i dobre myśli w naszej głowie. 

—Delphine Ramer
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Leszek popatrzył na błyszczącą taflę podłogi. Wiedział, 
że mama się napracowała. 

– A, pojechałem się trochę ochłodzić nad staw – powie-
dział z poczuciem winy.

Mama nie odpowiedziała od razu. Leszek zastanawiał 
się, o czym myślała. W końcu powiedziała:

– Kolacja prawie gotowa. Zawołaj braci z piaskownicy 
i powiedz tacie. Naprawia kosiarkę.

Wkrótce rodzina zgromadziła się przy stole. Po modli-
twie mama podała dookoła półmisek z gulaszem, chleb 
i sałatkę.

– Ja obierałam marchewkę i umyłam mamie sałatę – 
pochwaliła się zadowolona siostra.

– O, tak. Doceniam każdą parę rąk do pomocy. Było 
dziś sporo pracy – powiedziała mama. – I jest tak upal-
nie. Dlatego pomyślałam o lodach na deser.

Mali chłopcy klasnęli z zachwytem. Leszek jadł po cichu 
z nadzieją, że mama zapomniała o jego nieskończonym 
okopywaniu fasoli. 

– A przy okazji – zwrócił się tata do Leszka – mama 
powiedziała mi, że poszedłeś do lasu zamiast okopywać 
fasolę.

Chłopiec gapił się w pusty talerz. 
– Taaaak, bo w ogrodzie było naprawdę gorąco.
Tata przytaknął. 

– To prawda, ale myślę, że gdybyś się do tego przyło-
żył, mogłeś skończyć okopywanie, kiedy zrobiło się chłod-
niej. Wiesz, co apostoł Paweł radzi w przypadku lenistwa?

– Chyba nie – odparł Leszek.
– Spróbuj sam dokończyć ten werset – powiedział tata. 

– „Kto nie chce pracować…
– …Niech też nie je” – dokończył Leszek z wymuszo-

nym uśmiechem. – Uczyłem się tego wersetu w szkole 
zeszłego roku, ale zapomniałem o nim.

– Mam chyba sposób, żeby pomóc ci zapamiętać ten 
werset – stwierdził tata z życzliwym wyrazem twarzy. – 
Wiem, że dorastający chłopcy potrzebują jedzenia, dla-
tego masz dobrą kolację. I oczywiście cieszymy się z tej 
pracy, którą dotąd wykonałeś. Myślę, że zamiast lodów na 
deser, powinieneś wyjść i skończyć swoje kopanie. Jest już 
chłodniej i nie zajmie ci to tyle czasu, jeśli się dobrze przy-
łożysz. I może zostanie dla ciebie trochę lodów na jutro.

Leszek ześlizgnął się z krzesła. 
– Dziękuję za kolację, mamo. Lepiej już pójdę do ogrodu 

– powiedział niewyraźnie.
W drzwiach jeszcze słyszał, jak mali bracia robią wrzawę 

z powodu rożków lodowych, ale wiedział, że zasłużył sobie 
na tę stratę. 

Zaczerpnięto z Partners, czerwiec 2018
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

kuszonym i doświadczanym do granic wytrzymałości. I jeśli 
pokutujemy, Jego miłosierdzie jest bezgraniczne!

– A więc znów się przyłączyłeś do tych radykałów − powie-
dział kwaśno Herman.

Adriaen zaprzeczył mu w zachwycie.
– Jestem grzesznikiem, ale zostałem ponownie przyjęty do 

społeczności, do Ciała Chrystusa.
Herman zacisnął pięści.
– Ale to takie niewygodne. Twój interes na tym ucierpi.  

A ludzie księcia cię dopadną.
– Z pewnością, jednak wszystko uznaję za stratę dla zna-

komitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana − zacy-
tował znowu Adriaen. – To jest dla mnie jedyna droga. Bez 
względu na interes muszę iść za Panem.

– Mam nadzieję, że nie będziesz żałował − rzucił Herman 
przez ramię i gwałtownie wyszedł z warsztatu.

Czy Adriaen rzeczywiście żałował? Naprawdę? To pytanie 
zapiekło Hermana miesiąc później. 7 sierpnia 1573 roku ów 
szlachcic stał na obrzeżach tłumu, patrząc jak kat podkłada 
pochodnię pod stos, na którym stoi dwóch młodych ludzi. 
Był tam również ksiądz wzywający ofiary do wyrzeczenia się 
wiary, ale żaden z młodzieńców nie zwracał na niego uwagi.

Jeden z męczenników był bardzo niskiego wzrostu. Kiedy 
jednak płomienie wystrzeliły do góry, podniósł ręce do nieba. 
Z jego ust wyszedł okrzyk zwycięstwa.

– Jezu, mój Panie! W Twoje ręce powierzam ducha mego!
Czy Adriaen Kort żałował?

Zaczerpnięto z Young Companions, grudzień 2018
Pathway Publishers

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 26

Kapelusznik
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Rozdział jedenasty
Abigail była w szoku widząc, jak szybko jej idealny apartament 

stracił swą doskonałość. Nawet ciocia Irene zaczęła ją irytować. 
– Przestań zadawać tyle pytań! − kipiała ze złości po odło-

żeniu słuchawki.
Dlaczego dziadkowie ją nękają, żeby chodziła z nimi do 

kościoła? Nie wiedzą, że teraz prowadzi własne życie? Jasne, 
że potrzebowałam ich na początku, ale przecież jestem na swoim 
już od kilku miesięcy!

Nie mogła zrozumieć własnego niepokoju. Miała dobrą pracę, 
którą lubiła, a poza tym nawiązała wiele znajomości z ludźmi 
wyraźnie ją akceptującymi. Ale ona chciała więcej. Chciała czegoś 
innego, bardziej ekscytującego. Aby zapełnić pustkę ziejącą  
w sercu, zaczęła udzielać się towarzysko. Nocne życie pozwa-
lało choć trochę zapomnieć o rodzinie i krewnych.

Mam dosyć tak zwanej rodziny! Każdy „chrześcijanin” jest taki 
sam − gotowała się ze złości, gdy relacje z kuzynami kolejno zaczy-
nały się psuć. Wszystko dlatego, że Tony wybrał mnie zamiast mojej 
kuzynki Bernice! Nikomu nie można ufać! Nieważne, jak się ubie-
rają albo czy wyglądają tak samo jak świat. I tak nie można im 
ufać. Jestem zmęczona ciągłymi oskarżeniami o coś, czego nigdy 
nie zrobiłam.

Wraz z tym postanowieniem, Abigail odrzuciła wszelkie pozo-
stałości oddzielenia od świata.

– Do kosza z tym! − powiedziała, wyrzucając szeroką kokardę, 
noszoną jako nakrycie głowy do kościoła dziadka i babci. Zrywając 
więzy z nimi, przestała również chodzić na nabożeństwa.

Niech kuzynka Bernice weźmie sobie Tony’ego. Nie zależy 
mi. On i tak jest pozerem! Fakt, że ma licencję pilota, nie 
sprawia, że nie można mu się oprzeć! Po pierwsze, to nie ja go 
wybrałam! To on koniecznie chciał wybrać mnie, więc przele-
ciałam się z nim helikopterem. Fajnie było, ale wokół są jesz-
cze inni chłopcy!

Swoim współpracownikom Abigail pokazywała się z jak 
najlepszej strony. Jej wygląd pociągał zarówno mężczyzn, jak  
i kobiety. Przyjemna i przyjazna osobowość sprawiała, że ludzie 
ją bardzo lubili, a zdolność do ciężkiej pracy ułatwiała wcho-
dzenie po drabinie sukcesu.

Przeprowadziła się do innego mieszkania, współdzielonego  
z kilkoma osobami. Gdy pojawiła się oferta lepiej płatnej pracy 
w banku, została zatrudniona bez żadnego specjalistycznego 
szkolenia. 

– Sam cię wyszkolę − powiedział szef i stała się jego osobistą 
podwładną. Ucząc się szybko, wkrótce była biegła w obchodze-
niu się z pieniędzmi i otwieraniu nowych rachunków. Ludzie 
ją cenili, a szef nabrał do niej zaufania.

Lily BearCzęść siódma

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

Abigail
Tęsknota 

za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ
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nauczanie z dzieciństwa potępiające nawet samą myśl o zaba-
wianiu się z rozwodnikiem. Potrzebuję jakiejś zmiany! Życie 
jest takie nudne!

– …Tata mu kazał − słowa Tary przywróciły uwagę Abi, która 
na chwilę odpłynęła.

– Przepraszam, Taro. Nie dosłyszałam, co powiedziałaś. Co 
tata kazał i komu?

– Ożenić się z tą dziewczyną! Tata był tak wściekły na Scotta 
po tym, jak zaszła z nim w ciążę, że zagroził mu wydziedzicze-
niem, jeśli się z nią nie ożeni. Więc się ożenił.

Roześmiała się, widząc dezorientację na twarzy Abigail.
– A tak przy okazji, Scott to mój brat, jeśli teraz już mnie słu-

chasz! − dodała Tara z uśmiechem i gdy Abi wzruszyła ramio-
nami, Tara polubiła ją jeszcze bardziej za to, że się nie zaczęła 
tłumaczyć.

– Jak powiedziałam, Scott nie powinien był się żenić z tą 
dziewczyną. Ich związek trwał niecały rok. I wyobraź sobie, że 
to nie była jego wina! Kiedyś po powrocie do domu wieczo-
rem zastał żonę ze swoim najlepszym przyjacielem! Żeby skró-
cić tę długą historię powiem tylko, że jego była żona wyszła za 
jego najlepszego przyjaciela, ten adoptował córkę Scotta i teraz 
Scott jest całkowicie wolny!

Zainteresowanie Abigail zostało jeszcze bardziej rozbudzone. 
Zawiedzione zaufanie... dobrze wiedziała, co to jest, a jej sym-
patia od razu stanęła po stronie niewinnej ofiary, czyli Scotta.

– Żadnych więzów − ciągnęła Tara. – Żadnych alimentów, 
nic. Wolny, przystojny i wspaniały facet! Kiedy możesz się  
z nim spotkać?

– Kiedykolwiek − odparła Abi nonszalancko − oto mój adres. 
Wpadnijcie kiedyś. U mnie zawsze jest jakaś impreza.

– Ale ty dojeżdżasz godzinę do pracy! − Tara zrobiła wiel-
kie oczy, gdy brała od Abigail serwetkę z zapisanym adresem. 
– Musi ci być ciężko!

– Jakoś daję radę − broniła się Abi ze śmiechem. – Jeden zna-
jomy podwozi nas kilkoro z tego samego budynku. Kiedy rano 
podjeżdża i trąbi, ubieram się szybko, wskakuję do jego samo-
chodu i w drodze śpię przez godzinę. Ta godzina pomaga mi 
przetrwać dzień w pracy, chyba że jest nudna i zasypiam nad 
nią. Mam tu mnóstwo znajomych. Budzą mnie, gdy nadchodzi 
szef! Jeszcze jedna godzina snu w drodze powrotnej do domu 
i już nie mogę się doczekać imprezy!

– Godzina! − pokręciła głową Tara. – Powiem Scottowi, ale 
nie wiem... godzina drogi! Powiedz, dlaczego się nie przepro-
wadzisz tutaj? Będąc bliżej pracy, miałabyś o wiele więcej snu, 
dziewczyno!

– Prawdopodobnie mniej. Zapomniałaś? Mówiłam, że ta 
godzina snu w samochodzie pomaga mi przebrnąć przez poranne 
godziny w pracy!

Abigail odebrała koleżance serwetkę, dopisała na niej numer 
swojego telefonu i oddała jej.

Po pracy zazwyczaj imprezowała, a to z kolei wymagało mnó-
stwa pieniędzy. Wraz z młodymi znajomymi z miasta włóczyła 
się nocami po ulicach. Jeździli całą paczką aż do północy. Potem 
zbierali się na jakimś pustym parkingu i rozchodzili się w pod-
grupach do domów, gdzie balowali dalej. Abigail wraz z innymi 
piła, paliła, tańczyła i grała w karty aż do wczesnych godzin 
rannych. Któż potrzebuje snu? Życie jest zbyt bogate, żeby 
tracić na to czas!

– Abi, co robiłaś w czasie weekendu? − zapytał pewnego 
razu kolega w pracy, lecz Abigail nie mogła sobie przypomnieć. 
Dosłownie zapomniała. Weekendy spędzała jak we śnie; piła 
aż do utraty przytomności. Niedziele były straszne, spędzane 
na walce z nudnościami i gwałtownymi bólami głowy spowo-
dowanymi piątkowym i sobotnim kacem.

Abi nie mogła się oprzeć urokowi tłumu. Szatan ją zniewolił 
tak mocno, że nawet już nie myślała o wolności.

Minęło kilka lat bez kontaktu z jej rodziną. Wydawało się, 
że Abigail w ogóle o nich zapomniała, lecz oni pamiętali przez 
cały czas, codziennie przynosząc ją przed Boży tron w modli-
twie wstawienniczej za jej zagubioną duszę.

Również Faith dotrzymywała obietnicy i modliła się za Abi.

Rozdział dwunasty
– Abigail, tutaj! − zawołała koleżanka w pracy, gdy Abi wsta-

wała od stołu podczas przerwy śniadaniowej. – Zauważyłam, że 
jesteś tu nowa. Zobaczmy, czy się od razu polubimy!

– Jasne! − odpowiedziała Abi z promiennym uśmiechem, 
przyglądając się plakietce koleżanki. – Tara! Przepraszam, ale 
nie znam wszystkich po imieniu. Pamiętam cię z twarzy. Fajnie 
jest tu pracować! Mój szef w banku stawał się zbyt wymagający, 
więc jestem tutaj. Uwielbiam pracować w tej fabryce!

Rozmowa przebiegała gładko i Abigail natychmiast nawią-
zała kolejną znajomość.

– Chodzisz na randki? − zapytała Tara bez ogródek. – Bo jeśli 
nie, to chciałabym, żebyś poznała mojego brata.

– Nic poważnego − przyznała Abigail. A potem nachyla-
jąc się nad stołem dodała: – Czy on jest tak urodziwy jak ty?

Tara zarumieniła się pod wpływem komplementu, a jej błysz-
czące niebieskie oczy rozbłysły zainteresowaniem.

– Bardzo urodziwy, dziewczyno. Jest rozwiedziony, ma córkę, 
która mieszka z jej matką i jest bardzo przystojny. Zdecydowanie 
uważam, że powinnaś go poznać!

– Opowiedz mi więcej! − Abigail poczuła przypływ ekscy-
tacji. Nigdy nie była na randce z rozwiedzionym mężczyzną. 
Starszy od niej − brzmi intrygująco. Nie chcę się poważnie anga-
żować − powiedziała sama do siebie, gdy przypomniało jej się 
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– Masz − wstała z uśmiechem. – Muszę wracać do pracy. 
Miło było cię poznać!

Kilka dni później Scott zadzwonił do Abigail. Nie spodzie-
wała się tego i odwiesiła słuchawkę z mętlikiem w głowie.

Co on właściwie powiedział? Jej umysł był jakby zamglony. 
Powiedział, że przyjedzie w konkretnym terminie, czy tylko 
że chciałby się z nią spotkać? Chyba potrzebuje jeszcze jed-
nego drinka. To pomoże jej się skupić.

Tej nocy impreza była na całego. Głośna muzyka pulso-
wała w całym mieszkaniu Abigail. W powietrzu wisiał gęsty, 
błękitny dym. Z czasem tłum robił się coraz bardziej hała-
śliwy. Kilka grup grało w karty. Szklanki były dopełnianie 
zimnym, złocistożółtym płynem.

Mimo tego całego zamieszania, Abigail usłyszała dzwonek 
u drzwi. Otworzyła je i stanęła twarzą w twarz z jakimś nie-
znajomym. Elegancko ubrany, z lekko uniesioną głową, był 
bardzo pociągający z tymi ciemnymi włosami i takim samym 
błyskiem w niebieskich oczach jak u Tary. Lecz umysł Abi 
był tak zamglony, że za nic w świecie nie mogła sobie przy-
pomnieć jego imienia.

– Cześć! Ty jesteś Steve? − zapytała, rzucając uśmiech, 
który miał go zahipnotyzować.

– Jaki Steve? − jego oczy pociemniały z zazdrości. Tara 
miała całkowitą rację! Ta dziewczyna myśli, że on ma na 
imię Steve! Nie zapamiętała jego imienia? Ale jedno zauwa-
żył. Jest bardzo piękna!

Scott sięgnął po jej dłoń.
– Abigail? − jej imię zabrzmiało jak pytanie i stwierdzenie 

zarazem. Opis mojej siostry nie oddawał pełni prawdy. Ona 
jest zachwycająca! − pomyślał, trzymając dłoń tej wysokiej, 
szczupłej dziewczyny, zachwycony nawet jej zmieszaniem. 
Scott zapragnął ją mieć tylko dla siebie.

– Jestem Scott. Mogę wejść? − uśmiechnął się, widząc 
jej zakłopotanie i zauważając, że jej wielkie, wyraziste oczy 
odwzajemniają jego spojrzenie. Zamknąwszy drzwi, puścił 
jej dłoń i ruszył za nią na podbój. Nikt − nikt inny nawet 
się dzisiaj do niej nie zbliży − poprzysiągł sobie.

Scott upewnił się, że wszyscy w tłumie wiedzą, iż Abigail 
należy do niego. Na długo przed zakończeniem imprezy 
ten fakt został już wyraźnie ustalony. Ani razu od niej nie 
odstąpił. Abigail była świadoma jego działań. Ekscytowało 
ją to i widziała, że ma nad nim przewagę.

Niech się spoci. To nie zrobi mu krzywdy. Widziała, jak 
flirtowanie z innymi mężczyznami rozpala jego gniew i jak 
oni przed tym gniewem ustępują. Jego zaloty nie były sub-
telne, w przeciwieństwie do akceptacji okazywanej przez nią. 
Kontrolowała sytuację, rozkoszując się posiadaną władzą.

Opory Abigail rozpalały determinację Scotta, żeby ją 
zdobyć. Miała wielu znajomych w miejscu zamieszkania  
i to wzbudzało w nim zazdrość. W miarę postępu ich 

znajomości był coraz bardziej zdecydowany, by oddzielić 
ją od innych znajomych, z którymi się bawiła. Stale się bał, 
że straci Abigail.

– Abigail, kocham cię. Nie mogę bez ciebie żyć − nęcił ją. 
Jego zawzięta wytrwałość sprawiała, że czuła się bezpieczna, 
akceptowana, kochana i potrzebna. Rzuciła pracę w fabryce, 
zatrudniła się jako kelnerka w ekskluzywnej restauracji i wpro-
wadziła się do Scotta.

Naszedł grudzień i wtedy ciocia Irene zaskoczyła ją telefonem. 
– Kochanie, wszyscy stęskniliśmy się za tobą! − znajomy 

głos wbił się w nią ostrzem poczucia winy, że od tak dawna 
zaniedbywała ciotkę i dziadków. A przecież tyle dla niej zrobili!

– Mamy zjazd rodzinny dwudziestego trzeciego na urodziny 
wujka Jima. Przyszłabyś? Nie widzieliśmy cię już kilka lat!

– Mogę przyprowadzić Scotta? − zapytała Abigail.
– Jasne, skarbie! To brzmi poważnie! − dźwięczny śmiech 

cioci rozbudził zagrzebane wspomnienia i nagle niespodzie-
wana tęsknota za domem naszła Abigail. Odkryła, że jednak 
chce się zobaczyć z rodziną.

– Bo jest poważne. On jest rozwiedziony − rzuciła przy-
nętę, czekając na reakcję. Ale zamiast skupić się na odpowiedzi 
cioci Irene, usłyszała płacz załamanej matki: Abigail! i przej-
mującą modlitwę swego ojca: Bądź blisko Abigail. Prowadź 
ją; jest Twoją córką, a także błagania Daniela: Nie odchodź; 
nie odchodź. Te wspomnienia wypełniły jej umysł z dręczącą 
jasnością.

Wstrząśnięta, nie zdawała sobie sprawy, że łzy zalewają jej 
twarz ani że ciocia nadal jest przy telefonie.

– Abigail, coś się stało?
– Nie, w porządku − pociągnęła nosem. – Chyba mnie 

zaskoczyłaś. I chyba tęsknię za wami wszystkimi. Nawet nie 
wiedziałam, jak bardzo − roześmiała się niepewnie.

– Czasem tak jest. To nas dopada znienacka − uspokajała 
ciocia Irene. – Jesteśmy zajęci, a czas mija szybciej niż nam 
się wydaje. Bardzo chcę znowu cię zobaczyć i nie mogę się 
doczekać na spotkanie ze Scottem! Mam nadzieję, że jest kimś 
szczególnym − bo ty z pewnością taka jesteś!

Akceptacja ciotki utorowała drogę do przyjazdu Abigail na 
rodzinne spotkanie.

– Mamo − powiedziała Abigail, przytulając krótko Susan. 
– To jest Scott.

Scott otoczył Abi ramieniem. Chciał dać wyraźny sygnał: 
Wasza córka należy do mnie.

– Moi rodzice nigdy nie zaakceptują rozwodu − ostrzegła 
go wcześniej, więc ich obecność wytrąciła go z równowagi, 
napełniając lękiem. Czy rodzina wywrze dzisiaj na nią jakiś 
wpływ? Czy Abi zmieni zdanie i wyprowadzi się od niego?
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Scott ani przez moment nie odstąpił od Abigail, upewnia-
jąc się, że jej rodzice nie będą mieli okazji porozmawiać z nią 
sam na sam. Po obiedzie przechadzali się po ślicznym, prze-
stronnym domu wujka, aż znaleźli pusty pokój w wykoń-
czonym podziemiu.

– Abigail − Scott ścisnął ją za ramiona, a jego lśniące niebie-
skie oczy pociemniały z przejęcia. – Wyjdź za mnie! Wyjdziesz 
za mnie?

Jego uścisk się nasilał. Serce Abigail biło jak oszalałe, gdy 
patrzyła w oczy tego mężczyzny, którego chyba kochała.

Nie masz do niego prawa! Nie masz prawa go kochać! On 
ma żonę! − ostrzegało sumienie. Zamknąwszy na chwilę oczy, 
Abigail toczyła walkę z tą wiedzą. A potem bezczelnie, umyśl-
nie, świadoma popełnianego zła i przyszłego cierpienia rodzi-
ców, podniosła oczy i odpowiedziała:

– Tak! Tak, wyjdę za ciebie!

Rozdział trzynasty
Pewność siebie Scotta rosła. Sprawy najwyraźniej szły po jego 

myśli! Abigail obiecała, że za niego wyjdzie. Odkąd zamiesz-
kali razem, zerwała kontakty ze starymi znajomymi i teraz już 
Scottowi nie zagrażali. Rozluźnił nieco zaborcze zachowanie 
w stosunku do niej i zaczął się spotykać ze swoimi starymi 
kumplami.

Tęsknił za pracą z nimi i bardzo chciał wznowić swoje hobby, 
czyli przebudowę i lifting samochodów na wyścigi uliczne. 
Skrzynka chłodnego piwa grała pierwszorzędną rolę podczas 
ich spotkań i wielokrotnie tracił przytomność w garażu kolegi, 
nie mogąc potem dotrzeć do domu.

Abigail również tęskniła za starymi znajomymi ze wspólnych 
imprez, lecz nie tracąc czasu poznawała nowych. Była dobrą kel-
nerką w barze i restauracji, a klienci chcieli być przez nią obsłu-
giwani i dawali sute napiwki za tę możliwość.

– Awansuję cię do pracy za ladą w drink–barze − mrugnął do 
niej któregoś dnia menedżer. – Jesteś moją najlepszą kelnerką.

Uprzejme usposobienie Abigail przyciągało klientów z powro-
tem i dzięki temu stawali się bywalcami lokalu. Uwielbiali to, że 
pamiętała ulubiony drink każdego z nich. Kiedy tylko zauwa-
żyła wchodzącego bywalca, kieliszek odpowiedniego napoju 
czekał na niego, jeszcze zanim dotarł do baru, żeby go zamówić.

Mary Kaleen, siostra szefa, lubiła ją i zaczęła traktować Abi jak 
rodzinę. Zapraszała ją do swego bogatego domu na wystawne 
przyjęcia. Abigail podziwiała ich bogactwo i nie miała problemu z 
przystosowaniem się do otoczenia. Lubiła splendor wyższych sfer.

Pewnego wieczoru odebrała telefon.
– Scott jest w areszcie − poinformował jeden z jego kolegów.
– Co? − wyjąkała Abigail, zaskoczona wieścią. – Jesteś trzeźwy?
– Trzeźwy? Paniusiu, ja zawsze jestem trzeźwy! − zarechotał 

ubawiony własnym dowcipem, ale szybko spoważniał widząc, 

że kobieta Scotta pyta poważnie. – Nie wiedziałaś, że on jest 
notowany na policji?

– Czy wiedziałam? Oczywiście, że nie wiedziałam!
– Koszmarna sprawa! − gwizdnął pod nosem, dodając wią-

zankę przekleństw, zanim przystąpił do wyjaśnień. – Scott skoń-
czył naprawiać wieczorem swój samochód i zabrał go na wyścig 
uliczny. Gliny go złapały, a ponieważ jest notowany, to wsadzili 
go do paki na tydzień. Nic wielkiego, bo tylko na tydzień. Ale 
pomyślałem, że powinnaś wiedzieć.

– Na tydzień! − krzyknęła Abi. – Cóż, dzięki za wspaniałe wieści.
Gdy w słuchawce wybuchł śmiech, odłożyła ją z trzaskiem.
– Nic wielkiego? Tylko na tydzień! − była wkurzona na Scotta. 

Wkurzona, bo nie miała najmniejszego pojęcia o jego notowa-
niach w policyjnej kartotece i że dlatego siedzi w areszcie. Niech 
sobie nie myśli, że ona teraz za niego wyjdzie!

Ten tydzień wydawał się nie mieć końca. Abigail obawiała się, 
że ktoś odkryje pobyt jej chłopaka w areszcie. Nie mogła zdecy-
dować, czy kocha Scotta, czy go nienawidzi. Nie była pewna, co 
zrobi, kiedy on wróci do domu. Myślała, że się spali ze wstydu. 
Ma chłopaka, który siedzi w więzieniu!

W czwartek Scott został zwolniony i Abigail była gotowa do 
walki. Ale gdy patrzyła na niego, jak blady na twarzy idzie w kie-
runku domu i jak marnie wygląda, obudziło się w niej współ-
czucie, zastępując gniew.

– Nie dotykaj mnie! − Scott podniósł ręce od razu po wej-
ściu przez próg. – Dostałem wysypkę w areszcie i źle się czuję. 
Nigdy, nigdy więcej już tam nie trafię!

– To dobrze − mruknęła do siebie Abigail. – Ja też bym już 
tego nie zniosła.

– Pobierzmy się − nalegała, gdy Scott już wydobrzał.
Pobyt w areszcie go zmiękczył i nabrała pewności, że już tam 

nie wyląduje. Nie była pewna, dlaczego odczuwała potrzebę 
zawarcia małżeństwa, ale odczuwała.

– Jasne, czemu nie? Powiedzmy naszym rodzinom i wyznaczmy 
datę.

– Wychodzę za mąż, ciociu − stwierdzenie Abigail nie brzmiało 
ekscytacją narzeczonej ogłaszającej zaślubiny. – Ślub odbędzie 
się 17 marca.

– Gratulacje, Abigail! To świetnie! Masz już suknię?
– Nie, nie będzie potrzebna. Nie będziemy brali ślubu 

kościelnego.
– Och! − głos ciotki opadł z rozczarowania.
– Ciociu, Scott jest rozwiedziony. Mama i tata nie przyjdą, 

więc idziemy do urzędu stanu cywilnego.
Abigail była poirytowana faktem, że musi tłumaczyć ciotce 

tak oczywiste rzeczy.
– Wiem − ciocia Irene próbowała szybko uspokoić atmos-

ferę, biorąc stronę siostrzenicy. – Czy nie mówiłaś mi, że to żona 
Scotta była mu niewierna? Jeśli tak, to on nie jest za to odpo-
wiedzialny, prawda? Jeśli żona go zostawiła, to jest niewinny.
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– Nie według Biblii czy moich rodziców − wypaliła Abigail.
– Wiem, ale nie musieliby być tacy ograniczeni! Czasy się 

zmieniają. Mamy dwudziesty pierwszy wiek! Może jednak chcesz 
jakąś specjalną suknię! − ciocia starała się zmienić temat, nie 
chcąc rozniecać konfliktu. – Pozwól babci, żeby się tym zajęła. 
To będzie nasz prezent ślubny. Proszę, Abi. To będzie dla nas 
wiele znaczyć.

– Dobrze − zgodziła się Abigail. – Ale ma być prosta i abso-
lutnie nic białego. Kupcie coś, co będę mogła mieć na sobie 
później na przyjęciach.

17 marca dzień obudził się przedwiosenny i bezchmurny. 
Lyle i Susan przywitali ten piękny poranek z ciężkim sercem. 

– Jak ona może, Lyle? Nie rozumiem, jak Abigail może tak 
źle wybrać. Przecież doskonale wie, że to złe. Wiem, że wie. 
Czy ona nigdy nie myśli o Słowie Bożym? Och, Lyle! To brze-
mię jest takie ciężkie! − płakała Susan. – Zastanawiam się, jak 
bardzo ta praca w mieście wpłynęła na jej opuszczenie domu. 
Co takiego złego działo się w szkole? Gdybyśmy tylko mogli 
zmienić te decyzje sprzed wielu lat?

– Zgadzam się, Susan. Oboje prosiliśmy Boga o przebaczenie 
w tych sprawach i musimy w Nim odpocząć. Zastanawiam się, 
w jakim miejscu byłaby teraz, gdybyśmy byli w jej przypadku tak 
czujni jak jesteśmy teraz w przypadku Daniela? Moje ojcowskie 
błędy zmiażdżyłyby mnie, gdyby nie łaskawe Boże przebaczenie. 
Wiem, że czujesz to samo, ale Bóg zna nasze serca i pragnienie 
czynienia Jego woli. Musimy się modlić o zbawienie Abigail.

Rodzice wspólnie zwrócili się do Tego, który mógł ulżyć im  
w smutku i pocieszyć. Wzdychali w duchu, walcząc w modlitwie 
wstawienniczej za ukochaną, krnąbrną córką. Czas się zatrzy-
mał, gdy święta para uklękła przed Jezusem. Słońce wspinało 
się coraz wyżej po wschodnim niebie, a oni modlili się dalej.

Daniel zszedł na dół w całkowitej ciszy, a na stole w kuchni 
nie zastał śniadania. Czując, że rodzice nadal są w swoim pokoju, 
zostawił tam kartkę:

Wyszedłem na plażę, żeby się przejść. Też się za nią modlę  
i proszę Boga. Daniel.

Nie miał wątpliwości, co robią rodzice. Dzisiaj jego ukochana 
siostra wychodzi za rozwiedzionego mężczyznę. Ostry, niesłabnący 
ból sięgnął głęboko do jego serca wołającego: Abigail, Abigail, 
jak możesz?

Podczas, gdy rodzina Abigail szukała Boga i Jego miłosierdzia, 
obiekt ich modlitw ubierał się w bladobrzoskwiniową suknię 
w kształcie litery A, kupioną przez babcię i ciotkę na jej cere-
monię ślubną. Kremowe sandały i odpowiednia torebka dopeł-
niały całości.

Abi przejrzała się w lustrze sięgającym do podłogi. Jej odbi-
cie powinno ukazywać zadowolenie lub nawet oszołomienie  

z radości, lecz ona nie czuła nic podobnego. Na jej duszy zale-
gał ciężar. Unosząc głowę, spojrzała w swoje chłodne oczy bez 
wyrazu podkreślone ciemnym tuszem. Ciemna farba przykryła 
jej naturalny jasny kolor włosów. Nie było w niej ciepła ani 
spontanicznej radości − wydać było jedynie zatwardziałą minę 
na twarzy o nieskalanej cerze.

Na widok postaci w lustrze jej wargi zwinęły się w grymas  
i zaśmiała się suchym, szorstkim głosem (był to efekt palenia paczki 
papierosów dziennie). Nienawidziła samą siebie. Nienawidziła 
swego życia. Nic nie okazało się takie, jak sobie wymarzyła!

Za późno − szydził z niej diabeł. Za późno! Za późno... Już nigdy 
nie wrócisz! Nigdy nie wrócisz... Należysz do mnie! Do mnie... 
Ludzie nigdy cię nie zaakceptują! Nie zaakceptują... Jego szyder-
stwa odbijały się echem w jej sercu i umyśle.

Mimo że otaczający ją chłód przyprawiał Abigail o dreszcze, 
nie mogła wyrzucić z siebie miłości, jaką darzyli ją rodzice. Nie 
mogła zapomnieć ich Boga i wiedziała, że nigdy nie przestali 
modlić się za nią.

Ślubowanie trwało kilka minut. Należność zapłacono, śluby 
wymieniono, certyfikat podpisano i Abigail uznała, że w świe-
tle prawa jest mężatką. W Bożych oczach żyła w cudzołóstwie. 
Wiedziała, że Biblia ją potępia i nie mogła wyrzucić tego wer-
setu z umysłu: „Kto oddala swą żonę i żeni się z inną, cudzo-
łoży wobec niej”.

Cudzołóstwo, cudzołóstwo, cudzołóstwo... wydawało jej się, że 
to słowo ma wypisane na czole i że wszyscy je widzą.

Scott zaprosił ją na przyjęcie weselne do eleganckiej restau-
racji. Abigail nie mogła jeść. Żołądek podchodził jej do gardła, 
pękała jej głowa i w ogóle czuła się strasznie.

– Słuchaj, czemu mi nie powiedziałaś, że nie masz ochoty 
na jedzenie? Ono nie jest tanie! Chciałem zrobić dla ciebie coś 
wyjątkowego, a ty to rujnujesz! − podniesiony głos Scotta był 
podszyty gniewem. Rozejrzał się wokół, by zobaczyć, czy ktoś 
zauważył i ciągnął znacznie ciszej: – Żałujesz, że za mnie wyszłaś?

Jego zaskakująco błagalny ton rozpędził jej ponure rozmyślania.
– Nie, Scott, nie − nakryła jego dłonie swoimi. – Nie żałuję. 

Nie miałam zamiaru tego rujnować. To słodko z twojej strony. 
Dziękuję ci, Scott. Musiałam zachorować, a może to ze zdener-
wowania. Nigdy wcześniej nie byłam mężatką!

Próbowała bagatelizować sprawę i bronić się przed napływa-
jącymi łzami. Scott nie cierpiał łez. A ona nie wiedziała, co wła-
ściwie jest nie tak. Może po prostu potrzebuje mocnego drinka. 
Tak, tego jej było trzeba.

Drink jest dobry na wszystko.

—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Weeping for Abigail
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N i e c h  b r a t  b r a t u

Niech brat bratu podaje w zgodzie dłoń,
Niech brat bratem nie gardzi nigdy już,

Niech nienawiść z pogardą - 
odejdą siostry złe,

A Ty, Panie, nad nami litość miej.

Niech brat brata obejmie ręką swą,
Niech brat bratu przebaczy dolę złą.

Zapomnijmy o błędach i chlebem dzielmy się,
W przebaczeniu budujmy nowy dom.

Niech brat brata nie karmi ziarnem zła,
Niech podniesie, nadzieję zawsze da.

Drzwi otwórzmy gościnne,
Nadzieją stół nakryjmy, 

Zasiądźmy przy stole póki czas.

I połączmy swe ręce,
I chlebem dzielmy się, 

A Ty, Panie, nad nami litość miej. 

—Słowa oryginału tradycyjne. 
Tłumaczenie za płytą Mirosława Karaudy pt. W drodze. 



—Napisano w Amsterdamie 26 września 1627 roku

Wierzymy, że Syn żywego Boga Ojca, Pan Jezus Chrystus, nasz jedyny Prorok, Kapłan 
i Król, tak jak wstąpił widzialnie, tak też zstąpi z nieba na obłokach wraz ze świętymi 
aniołami z mocą i wielką chwałą, na głos archanioła i trąby Bożej, która będzie słyszalna 
wszędzie. Wtedy wszyscy ludzie, którzy żyli na ziemi i umarli, dobrzy i źli, sprawiedliwi  
i niesprawiedliwi, powstaną z martwych w przemienionych ciałach, w których żyli na ziemi; 
lecz ciała tych, którzy będą wtedy żyć i nie zakosztowali śmierci, w mgnieniu oka zostaną 
przemienione w ciała nieskażone na odgłos trąby ostatecznej.

Cała ludzkość stanie przed sądem Chrystusa, aby każdy mógł otrzymać w swoim ciele 
odpłatę według swoich uczynków, dobrych czy złych. Gdyż Pan Jezus Chrystus jak pasterz 
oddzieli owce od kozłów. Tych, którzy czynili dobrze, postawi po swojej prawicy, a tych, 
którzy czynili źle, po lewicy; a następnie ogłosi wieczny i nieodwracalny wyrok.

Do prawdziwych wierzących, którzy przez wiarę czynili dobro w miłości i miłosierdziu, 
powie: „Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane 
dla was od założenia świata” (Mt 25,34 UBG). Zostaną oni pochwyceni na obłokach na 
spotkanie Pana, który ich zabierze do życia wiecznego w niebiańskiej chwale i świetności, 
gdzie na zawsze będą z Panem pośród niezliczonej rzeszy świętych aniołów w społeczności 
z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem i wszystkimi pobożnymi w niewypowiedzianej chwale 
i radości.

Lecz niesprawiedliwi, którzy nie znali Boga ani nie byli posłuszni Ewangelii Pana Jezusa 
Chrystusa, zostaną skazani na wieczny ogień tymi poważnymi i trudnymi do zniesienia 
słowy: „Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci,  
w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów (…) tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów”.

Ci pójdą tam, gdzie ich robak nie umiera, a ich ogień nie wygaśnie. Przyjdzie na nich ucisk, 
katusze, wylanie gniewu i wieczna zguba w oddaleniu od Pana i mocy Jego chwały.

Niechaj Bóg wszelkiej łaski ochroni nas przez Jezusa Chrystusa, Jego drogiego  
i umiłowanego Syna w mocy Ducha Świętego od tej straszliwej kary dla bezbożnych  
i udzieli nam łaski, żebyśmy prowadzili święte życie tu, na ziemi, oraz umarli jako szczęśliwi, 
oczekując z radością na ukazanie się w obecności Jego chwały. Amen.

Zaczerpnięto z Martyrs Mirror
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

O Powtórnym Przyjściu Chrystusa, 
Zmartwychwstaniu umarłych  

i Sądzie Ostatecznym


