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3„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Księga Psalmów 19,1

Poważne wezwanie

Paweł poważnie wezwał Tymoteusza w drugim liście 
do niego (2 Tm 4,1), żeby głosił Słowo, i zachęcił go do 
znoszenia cierpień ze względu na czystość nauczania.  
W wersecie trzecim ostrzega, że przyjdą czasy, gdy ludzie 
nie ścierpią zdrowej nauki. Według własnych pożądliwo-
ści nazbierają sobie kaznodziejów, którzy będą łechtać ich 
uszy. To się kojarzy z całym zastępem fałszywych nauczy-
cieli mówiących słuchaczom to, co chcą usłyszeć.

Zauważcie: Paweł nie napisał do Tymoteusza, że to 
dotyczy ówczesnej sytuacji, ale że „przyjdzie czas”, kiedy 
to wszystko nastąpi. W dzisiejszych czasach nie jest 
trudno zgromadzić wielu nauczycieli i kaznodziejów  
w jednym miejscu. Wystarczy włączyć jedno z wielu urzą-
dzeń i już możemy słuchać tego, co „łechce” nasze uszy. 
Oportunistyczni nauczyciele chętnie korzystają z okazji, 
żeby zadowalać ludzi, mówiąc im dokładnie to, czego 
chcą słuchać.

Paweł daje kolejne prorocze ostrzeżenie w werse-
cie czwartym. Ponieważ ludzie nie będą chcieli słuchać 
zdrowej nauki, odwrócą się od prawdy. W wyniku tego 
zwrócą się ku baśniom i zejdą z prostej drogi, nawet  
o tym nie wiedząc.

Kościół opisywany w Piśmie wydaje się wymierać 
z powodu braku szczerej pokuty i zdrowych przykła-
dów życia w prawdziwej świętości. Pastorzy głoszą fał-
szywe nauki żerujące na cielesności. Niektórzy mówią, że 
Chrystus nie jest jedyną drogą do nieba, podczas gdy inni 
twierdzą, że przestrzeganie biblijnych przykazań jest rów-
noznaczne z uczynkową religijnością i dlatego nie musimy 
żyć zgodnie z nimi. Trudno dziś znaleźć w protestanckich 

kościołach głównego nurtu na Zachodzie ludzi nauczają-
cych o wąskiej drodze i oddzieleniu od świata. Większość 
łechce uszy swoich słuchaczy, dając im nadzieję, której  
w Biblii nie ma.

W wielu kościołach słyszy się, że bogactwo jest toż-
same z pobożnością i proporcjonalne do posiada-
nej wiary. Naucza się z Księgi Przypowieści, pomijając 
nauczanie Jezusa na temat bogactwa i ubóstwa. „Wtedy 
Jezus powiedział swoim uczniom: Zaprawdę powiadam 
wam, że bogaty z trudnością wejdzie do królestwa nie-
bieskiego. Mówię wam też: Łatwiej jest wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do króle-
stwa Bożego”. 

Paweł mówi, że przyjdzie czas, gdy ludzie odwrócą się 
od prawdy i uwierzą kłamstwu, bo tak im będzie wygod-
niej. W końcu nazwą zło dobrem, a dobro złem. Baśnie 
są opowiadane w kościołach i przedstawiane ludziom 
jako ilustracje do nauczania. Tymczasem o ile sama ilu-
stracja może być dobra, to nie zawsze obrazuje prawdziwą 
naukę. Czasem trudno jest oddzielić jedno od drugiego. 
Pamiętam, jak ktoś powiedział, że według Biblii schlud-
ność jest pochodną pobożności. Samo stwierdzenie mi się 
podoba, ale Biblia tak nie mówi.

Ludzie, którzy lubią takie łechtanie uszu, zawsze się 
uczą, ale nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Tak 
naprawdę nie są nią zainteresowani, więc błądzą na dro-
gach egocentryzmu i światowego życia, szukając tego, co 
odpowiada ich cielesnemu usposobieniu. Miotani lada 
wiatrem fałszywej nauki stwierdzają, że bajki są lepsze od 
prawdy.

—Alvin Mast

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

od redakcjisłowo
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„Lecz ty bądź czujny we wszystkim (…)”. Można by 
te słowa zrozumieć jako wezwanie do trzeźwego myśle-
nia, co przekłada się na samodyscyplinę i panowanie 
nad swymi pożądliwościami. Powinniśmy znosić trud-
ności; wytrwałość jest owocem czujności i trzeźwego 
myślenia.

W 1 Liście do Tymoteusza 4,1-2 Paweł ostrzega:  
„A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych 
niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodni-
czym duchom i naukom demonów; mówiąc kłamstwo 
w obłudzie, mając napiętnowane sumienie”.

Wydaje się, że im bardziej zbliżamy się do końca 
czasów, tym więcej zwiedzenia widzimy w Kościele. 
Jezus ostrzegł w Ewangelii Mateusza 24,4-5: 
„Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem, mówiąc: Ja jestem 
Chrystusem. I wielu zwiodą”.

Jak reagować na to zwiedzenie? Przychodzi mi na 
myśl to, co napisał sam Paweł do Tymoteusza: „Staraj 
się, abyś stanął przed Bogiem jako wypróbowany pra-
cownik, który nie ma się czego wstydzić i który dobrze 
rozkłada słowo prawdy”. Nie wolno nam pomijać tej 
prawdy, która jest kluczem do chrześcijańskiego życia. 
„Wypróbowany przed Bogiem” - to powinien być nasz 
codzienny chleb oraz sens i cel naszego życia.

Człowiek żarliwie pragnący Boga będzie równie żar-
liwie pragnął Jego Słowa, bo tam przeczyta o życiu 
wiecznym. Ludzie nie studiujący Pisma mają problemy 
z poznawaniem Boga i prędzej czy później zboczą na 
szeroką drogę tego świata, szukając tego, co poprawi 
im samopoczucie. Będą ich swędzieć uszy i poszukają 
kogoś, kto by je połechtał.

Studiujcie Słowo Boże. Czasem nie będziecie mieli 
na to ochoty, ale i tak studiujcie. Starajcie się czytać 
dłuższe fragmenty za jednym razem. Jeśli jakiś jeden 
werset was uderzy, przeczytajcie cały rozdział, żeby 
uchwycić kontekst. Jeśli nie jesteście pewni, o czym on 
mówi, przeczytajcie rozdział jeszcze raz. Czasem będzie 
trzeba przeczytać więcej rozdziałów, żeby uchwycić 
szerszy kontekst. Sprawdzajcie znaczenie słów, których 
nie rozumiecie.

Módlcie się o to, co czytacie. Szukajcie Bożego pro-
wadzenia. Proście Boga, żeby Wam objawił głębsze 
prawdy jako „mięso” Słowa, a nie tylko „mleko” dla 
początkujących. Nie zadowalaj się wymówką, że bra-
kuje ci czasu i dlatego nie masz poznania. Znajdź czas. 
Studiuj dla Pana. Przecież chcesz być wypróbowany 
dla Boga. Pomyśl o studiowaniu Słowa tak, jakby było 
równoznaczne z jedyną możliwością wyjścia z więzie-
nia. Studiowanie jest kluczem otwierającym jego drzwi.

Porównuj ze sobą fragmenty Pisma. Nie uchylaj jed-
nych, żeby usprawiedliwiać dogadzanie ciału na pod-
stawie wyrywania z kontekstu tych drugich. Porównuj 
ze sobą wersety równoległe (czyli mówiące o tym 
samym) w kontekście całości Pisma. Biblia nie zaprze-
cza sama sobie. Jeśli jakieś miejsce wydaje się sprzeczne 
z innym, to studiuj dalej, aż zrozumiesz jego praw-
dziwe znaczenie.

Studiuj, żeby poznać Bożą wolę. „Dobrze rozkładaj 
Słowo prawdy” - tak mówi Pismo. Proś Boga, żeby ci 
pokazał, jak stosować w praktyce to, czego się dowie-
działeś. To jest klucz do dalszego zrozumienia. Bóg 
powiedział Izraelowi, że poszerzy jego granice. „I PAN, 
twój Bóg, wypędzi przed tobą te narody z wolna i po 
trosze: Nie będziesz mógł wytępić ich szybko, aby 
nie rozmnożyły się przeciw tobie zwierzęta polne”  
(5 M 7,22). Właśnie tak Bóg postępuje w stosunku 
do nas. Udziela nam światła do poznania, oczekując, 
że zrobimy coś z uzyskaną już wiedzą. Robimy krok, 
a On wtedy mówi, w którym kierunku mamy zrobić 
następny.

Pielęgnuj społeczność z wierzącymi, którzy również 
miłują prawdę i chcą żyć pobożnie. Gromadźcie się tak 
często, jak to jest możliwe. Słuchajcie zdrowego naucza-
nia. Wspólnie studiujcie Biblię. Módlcie się razem. 
Pierwszy List Jana 1,7 mówi o wspólnocie. „Jeśli cho-
dzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy 
społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, jego 
Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”.

Taka społeczność działa na nas oczyszczająco. Jeśli 
gromadzimy się w światłości, to krew Chrystusa nas 
oczyszcza. Ważne jest, żebyśmy mieli społeczność  
z ludźmi chodzącymi w światłości, bo czyniąc to, 
sami jesteśmy oczyszczani. To bardzo ważne elementy 
pozwalające uniknąć zwiedzenia: chodzenie w świa-
tłości, społeczność z braćmi i poddawanie się jedni 
drugim oraz Bogu.

Pod koniec listu do Tymoteusza Paweł zapewnia go, 
że jest gotowy do odejścia. Że ma być złożony w ofie-
rze, a czas jego odejścia nadchodzi. Obyśmy wszyscy 
mogli powiedzieć jak on: „Ja bowiem już mam być 
złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. 
Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zacho-
wałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawie-
dliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia spra-
wiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy 
umiłowali Jego przyjście”.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Księga Psalmów 19,1

Wieki temu w galilejskim miasteczku Kafarnaum 
Jezus, najlepszy Nauczyciel, przemawiał do swych 
uczniów. Kiedy nauczał, wówczas Jego słuchacze 
„zdumiewali się jego nauką, bo przemawiał z mocą” 
(Łk 4,32). Jakie było źródło mocy Jego mowy, która 
tak zdumiewała? Czy był to dobór słów? Sposób,  
w jaki przemawiał? Czy może fakt, że w Jego sło-
wach objawiała się Jego Osoba?

Metody nauczania Jezusa są od dawna obszernie 
badane. Nawet w kręgach świeckich nauczyciele 
cenią je i uważają Go za największego z nauczy-
cieli. Pomijają jednak podstawową prawdę − że to, 
kim był, decydowało o tym, czym było Jego naucza-
nie. Jako bezgrzeszny Syn Boży doskonale rozu-
miał ludzi, a to sprawiało, że potrafił w doskonały 
sposób wyjść naprzeciw ich potrzebom. Wprawdzie 
dobrze jest uczyć się od Jezusa jako nauczyciela, lecz 
jakiekolwiek rozważanie Jego metod ma sens jedy-
nie wtedy, gdy przyjmiemy Jego przesłanie prawdy. 
Odpowiedzmy za Piotrem: „Panie (…) Ty masz 
słowa żywota wiecznego” (J 6,68).

Rozpatrując Jezusa jako nauczyciela, musimy 
zastanowić się nad Jego charakterem. Nawet 

5

Jezus, 
najlepszy Nauczyciel

najlepsze metody stosowane przez każdego nauczy-
ciela zawodzą, jeśli nie wypływają z Bożego charak-
teru. Bezgrzeszność Jezusa czyni Go doskonałym 
przykładem dla każdego pobożnego nauczyciela. 
W swej bezgrzeszności posiadał On wszystkie dobre 
cechy charakteru, z których wymienimy tylko kilka, 
by zilustrować tę prawdę.

Pokora Jezusa pozwoliła Mu skutecznie usługi-
wać ludziom będącym w potrzebie. Poruszyła Go, 
by opuścić swe niebiańskie mieszkanie i zamiesz-
kać wśród ludzi. Dzięki niej będąc bez żadnej winy 
mógł przebywać w towarzystwie grzeszników dla 
ich odkupienia. Pochylał się, by obmywać stopy 
swym sługom, okazując miłość i będąc dla nas 
przykładem.

Jezus jest doskonałym przykładem poddania 
się władzy. Sam zaświadczył: „Zstąpiłem bowiem  
z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę 
tego, który mnie posłał” (J 6,38). Być może wła-
śnie ta postawa była powodem, dla którego „uczył 
ich (…) jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni 
w Piśmie” (Mt 7,29). Gdy rzymski setnik wyra-
ził podobne zrozumienie władzy nad sobą, Jezus 

—Timothy Sensenig

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

nauczanie
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powiedział: „Mówię wam, nawet w Izraelu nie zna-
lazłem tak wielkiej wiary” (Łk 7,9). Poprzez swoje 
poddanie się woli niebiańskiego Ojca Jezus zainspi-
rował uczniów do okazywania uległości względem 
Bożej woli.

Jezus podtrzymywał żywą społeczność z Ojcem. 
Czytamy, że wstawał „wczesnym rankiem, przed 
świtem, wyszedł i udał się na odludne miejsce,  
i tam się modlił” (Mk 1,35). Walczył w modlitwie 
w Ogrodzie Getsemane, błagając o pomoc w wyko-
naniu dzieła, do którego został powołany. Zanosił 
potrzeby swych uczniów do Ojca, pragnąc, żeby ich 
zachował od złego i uświęcił w prawdzie (J 17).

Jezus znosił trudności i przeciwności ze względu 
na tych, którym przyszedł służyć. On „nie miał 
gdzie położyć głowy” (Łk 9,58), a mimo to pracował 
bez wytchnienia dla ich dobra. Zapraszał uczniów, 
żeby z Nim szli na „miejsce odludne, aby odpocząć”, 
a jednak upragniony odpoczynek bywał zastąpiony 
usługiwaniem rzeszom ludzi w potrzebie (Mk 6).

Jezus miłował swych uczniów i zawsze miał na 
względzie ich dobro. „Umiłowawszy swoich, którzy 
byli na świecie, umiłował ich aż do końca” (J 13,1). 
Widział potencjał tam, gdzie inni go nie widzieli.  
„A widząc tłumy ludzi, użalił się nad nimi”  
(Mt 9,36). Nie bronił małym dzieciom przychodzić 
do Niego, podczas gdy ludzie z Jego otoczenia odpę-
dzali je. Dostrzegał szczerość poszukujących grzesz-
ników, gdy inni widzieli tylko ich grzechy. Pragnął 
zbawienia tych, wśród których pracował. Sam 
zaświadczył: „Ja przyszedłem, aby miały życie i aby 
miały je w obfitości” (J 10,10).

Nie tylko charakter Jezusa był bez skazy. Jego 
metody nauczania stanowią doskonały przy-
kład dla współczesnych nam pobożnych nauczy-
cieli. Jego słowa były naznaczone łaską i mądrością 

pochodzącą z góry. Kiedy czytał z Pism w synago-
dze w Nazarecie, wówczas słuchacze „dziwili się 
słowom łaski, które wychodziły z jego ust” (Łk 4,22). 
Psalmista proroczo napisał o Jezusie: „Ty jesteś naj-
piękniejszym z synów ludzkich; wdzięk rozlał się na 
twoich wargach, dlatego Bóg pobłogosławił cię na 
wieki” (Ps 45,2). Lecz Jego łaskawość nie wstrzy-
mywała Go przed udzielaniem niezbędnych napo-
mnień. Do Piotra powiedział: „Odejdź ode mnie, 
szatanie, bo nie pojmujesz tego, co Boże, ale to, co 
ludzkie” (Mk 8,33). Uczniów przerażonych sztor-
mem na Jeziorze Tyberiadzkim zapytał: „Czemu się 
boicie, ludzie małej wiary?” (Mt 8,26).

Jezus zakotwiczył swe nauczanie w wiecznym 
Słowie Boga. Rozumiał, że objawiona prawda jest 
podstawą poznania. Zachęcał słuchaczy: „Badajcie 
Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie 
wieczne, a one dają świadectwo o mnie” (J 5,39). 
Przy innej okazji zganił błędne myślenie saduce-
uszy: „Błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Boga”  
(Mt 22,29). Zamiast angażować się w filozoficzną 
dyskusję ze znawcą Prawa, skierował go do Pism 
zadając pytanie: „Co jest napisane w Prawie? Jak 
czytasz?” (Łk 10,26).

Jezus rozumiał wartość pytań, przykładów z życia 
i opowieści jako narzędzi w nauczaniu. „Chcesz być 
zdrowy?” (J 5,6). „Czy i wy chcecie odejść?” (J 6,67). 
„Nikt cię nie potępił?” (J 8,10). „Dzieci, czy macie 
co jeść?” (J 21,5). Jego pytania zmuszały słucha-
czy do zatrzymania się i przemyśleń, gdy zaczynali 
rozumieć lekcję udzieloną ich językiem. Przykłady  
i przypowieści pomagały im powiązać przedstawianą 
przezeń prawdę z sytuacjami z życia codziennego.

W wielu sytuacjach uczniowie Jezusa okazy-
wali się niepojętni. Zamiast okazywać niecierpli-
wość, mobilizował ich wtedy do większej wiary  
i oddania. „Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś 

Jezus zanosił potrzeby swych 
uczniów do Ojca, pragnąc, żeby ich 
zachował od złego i uświęcił  
w prawdzie.

Jezus zakotwiczył swe nauczanie 
w wiecznym Słowie Boga. 
Rozumiał, że objawiona prawda 
jest podstawą poznania. 



7„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Księga Psalmów 19,1

mnie, Filipie?” (J 14,9). „Czy nie mogliście przez jedną godzinę czuwać ze mną?”  
(Mt 26,40). „O głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli 
prorocy!” (Łk 24,25).

Jaki był owoc lat spędzonych w towarzystwie Syna Człowieczego? Przebłysk 
tego widzimy w świadectwie dwójki uczniów idących z Nim drogą do Emaus: 
„Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał 
nam Pisma?” (Łk 24,32). Wyraźnie wyrazili w ten sposób pogłębiającą się wiarę. 
Z kolei świadectwo uczniów sprzed Jego ukrzyżowania pokazuje, że Jego praca 
wśród nich nie poszła na marne: „Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrze-
bujesz, aby cię ktoś pytał. Dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga” (J 16,30).

Kompozytor Isaac Watts napisał inspirującą pieśń:

Drogi Odkupicielu mój i Panie;
Powinności me znam z Twego Słowa;
Lecz życie Twe to prawa objawianie

Żywymi literami pisane.

Taka Twa prawda, żarliwość taka,
Taka obrona woli Ojca,

Taka miłość, pokora Twoja
Chcę je przyswoić, by stały się moje.

Góry i nocny chłód
Słyszały Twej modlitwy żar;

Pustynia widziała pokusy Twe,
Twą walkę i zwycięstwa cud.

Bądź moim wzorem; pozwól mi żyć 
Bardziej i bardziej na obraz Twój

Aby me imię było wpisane
W poczet Baranka i w Jego zwój.

Rodzice, nauczyciele i pastorzy, odwagi! Zanurzcie się w coraz większe pozna-
nie Tego, „który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu” 
(1 P 2,22). Naśladujcie Go w posłuszeństwie, a Pan wynagrodzi wasze oddanie. 
„Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając 
nam przykład, abyście szli w jego ślady” (1 P 2,21).

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, luty 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia,

abyśm
y dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pism

a, podtrzym
ywali nadzieję.” List do Rzym

ian 15,4

7
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Po zmniejszeniu przez Pana liczby wojska do zaledwie trzech setek, Gedeon i jego prze-
trzebione siły zadęły w trąby i wydały okrzyk: „Miecz Pana i Gedeona!”. Wówczas Bóg dał 
im zwycięstwo nad wrogami. Paweł i Sylas skuci łańcuchami w więzieniu, modlili się i śpie-
wali Panu. Ziemia zatrzęsła się, drzwi więzienia otworzyły się, a dozorca zadrżał i nawrócił 
się. W wieczór poprzedzający ukrzyżowanie Jezus śpiewał hymn ze swoimi uczniami. 

W 2 Księdze Kronik, w rozdziale 5, Salomon i lud Izraela poświęcali świątynię. Kapłani 
wcześnie się poświęcili, włożyli białe szaty i śpiewali dla Pana. Chwała Boża wypełniła świą-
tynię. Jak ta chwała może wypełnić świątynię naszych serc dzisiaj? 

Świat zna moc muzyki. Narody mają swoje hymny narodowe, przy dźwięku których 
maszerują na wojnę – podbijać lub ginąć.

Większość religii ma swoją muzykę. Kiedy ich wyznawcy śpiewają i nucą dla swoich 
bogów, wówczas odciska to piętno na ich umysłach. Wysyła to przesłanie ich doktryny, 
prawdziwej czy fałszywej, do ich serc. 

Mamy kołyszą swoje dzieci przy dźwięku muzyki. Niektóre rodzaje muzyki potrafią nawet 
uspokoić osoby z zaburzeniami psychicznymi; inne znów przeciwnie – mają na celu dopro-
wadzenie do szału. Świat reklamuje swoje produkty za pomocą muzyki.

Poprzez muzykę ludzie nauczają swoich filozofii, rozgłaszają swoje idee, wyrażają bunt, 
itp. Młodzi i starzy jednakowo za pomocą muzyki wypluwają z siebie brud, zmysłowe pra-
gnienia i wstyd. Duża część ruchu hippisów była prowadzona przez muzykę. 

Muzyka tego świata ma na celu przyciągnąć nas do świata – ona nie może sięgnąć nieba. 
Jest wypaczeniem tego, co w muzyce czyste i święte. Rozmija się z harmonią Stwórcy i jest 
obrzydliwością dla Boga. Dla ludu Bożego stanowi zmysłową pokusę pozbawioną wiecznej 
wartości. 

Zarówno grzesznik, jak i święty uznaje muzykę za jeden z najgłębszych sposobów wyra-
żania siebie. 

Chrześcijańska muzyka jest lecznicza. Może uczyć, ostrzegać i konfrontować sumienia. 
Niektórzy nawet uważają ją za służbę. Wiele razy ludzie przyjmują zawarte w śpiewanej 
formie przesłanie, którego by nie przyjęli, gdyby było do nich mówione. 

Śpiewając, usługujemy również sobie samym. Śpiewanie wyzwala głębokie myśli i uczu-
cia. Mamy możliwość badać siebie samych, gdyż to, co śpiewamy i jak śpiewamy, potrafi 
ujawnić wiele prawdy o stanie naszego serca. 

Gdy śpiewamy, wówczas oddajemy cześć Bogu. Ofiarowujemy Mu nasze serca w pokor-
nym uwielbieniu i chwale, świadomi naszej słabości i bezradności. 

Historia przywołuje pieśni Bożych ludzi na przestrzeni wieków. Dawid pisał i śpiewał 
o swoich zmaganiach, zwycięstwach i radościach. Hebrajczycy śpiewali przez cały okres 
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Starego Testamentu. Pierwsi chrześcijanie układali  
i śpiewali hymny, z których niejeden pomagał im 
przetrzymać czas w więzieniu. Boży ludzie śpie-
wali w niebezpieczeństwie śmierci – Dawid, Paweł  
i Sylas – podobnie wielu innych. Jakie jest ich przesła-
nie dla nas? Byli ludźmi tak jak my szukającymi z pasją 
Królestwa wiecznego – i otrzymującymi je. Śpiewali 
wśród radości z ucisków i to nie pieśń ich wybawiła, 
ale raczej ich wiara, z której narodziła się ta pieśń,  
a Bóg wybawił ich przez ich wiarę. Tak właśnie ich 
świadectwo przemawia do nas i dzisiaj. Chrześcijanie, 
śpiewajcie!

Co powinniśmy śpiewać?
Potrzebujemy słów zgodnych z Pismem. Nieważne, 

jak przyjemnie brzmi melodia albo jak dobrze się przy 
niej czujemy. Jeśli nie pobudza nas do większej bliskości 
z Bogiem – Bogiem Biblii – nie potrzebujemy jej.

Chociaż tę pieśń napisał ktoś inny – to my ją śpie-
wamy i przez to staje się nasza. Powinna stać się nasza. 
Czy mogę powiedzieć Bogu: „To jest moja pieśń. To są 
moje myśli i moja melodia?”. Jeśli nie, to znaczy, że coś 
jest nie tak albo z pieśnią, albo z moim sercem, a może 
z obydwoma. 

Melodia powinna być harmonijna i logiczna, na tyle 
prosta, aby mógł ją zaśpiewać każdy o prostym sercu. 
Powinna wywyższać przesłanie, a nie muzykę lub umie-
jętności śpiewającego. Niektórzy ludzie lubią wkła-
dać słowa z Biblii w formę cielesnej lub współczesnej 
muzyki. Nie musimy tego robić. Jesteśmy przemienieni 
– powinniśmy nie tylko zmienić słowa, ale też melodię. 

Możemy śpiewać o naszych zmaganiach: „Przyjaciela 
mam, co pociesza mnie”. Możemy też wyrażać pieśnią 
chwałę: „Chwalże ma duszo Mocarza” albo wołać do 
naszego cudownego Jezusa o pomoc: „Nie omijaj mnie, 
o Zbawco”. Możemy w pieśni brać ciężary innych:  
„O, nie smuć się”; śpiewać o naszym pragnieniu uświę-
cenia: „Stwórz serce czyste we mnie”; albo wyrażać 
naszą tęsknotę za niebem: „Wnet nadejdzie dzień, gdy 
ujrzymy Króla Chwał”. Wiele narodów ma w swoich 
zasobach tysiące pieśni i tłumaczeń z innych języków, 
zgromadzonych na przestrzeni wieków

Jak powinniśmy śpiewać?
Biblia mówi nam, abyśmy śpiewali w swoich ser-

cach Panu. Możemy tak skupić się na precyzji, albo 
tak popaść w bylejakość, że stracimy sens prawdziwego 

uwielbienia. Możemy też gdzieś błądzić myślami i stra-
cić całe błogosławieństwo. Nie śpiewamy przecież, aby 
zrobić wrażenie na Bogu; raczej jest to część naszej 
tęsknoty i potrzeba serca, nasz podziw dla Niego  
i wyraz bezgranicznego uwielbienia. Gdyby Bóg przy-
szedł i usiadł, żeby posłuchać naszego śpiewu, to 
jakbyśmy śpiewali? Raczej nie próbowalibyśmy na 
Nim zrobić wrażenia, ale przepełniałaby nas bojaźń  
i zachwyt. Odczulibyśmy bardzo mocno potrzebę 
śpiewania z głębi serca, bez żadnej dumy czy pozy. Bóg 
jest obecny, kiedy śpiewamy, jak i oczywiście przez 
całą resztę naszego czasu. Widzi nasze serca i motywy. 
Musimy tylko być świadomi Jego obecności. 

Biblia mówi nam w licznych miejscach: „Śpiewaj 
Panu nową pieśń”. Jest wiele korzyści w uczeniu się 
nowych pieśni. Tak jak świeża manna była codziennie 
zbierana, tak i te same, stare pieśni mogą być świeże za 
każdym razem, gdy je śpiewamy. 

1 List do Koryntian 14,15 mówi: „… będę też śpie-
wał i rozumem”. Powinniśmy śpiewać ze zrozumie-
niem słowa i przesłania pieśni. Odetnijmy się od świata 
i przeszkadzających myśli – czasem pomaga zamknię-
cie oczu – i myślmy głęboko o tym, co śpiewamy. 

Werset ten też mówi: „będę śpiewał duchem”. Innymi 
słowy, będę śpiewał cały moim jestestwem, włożę całe 
serce w to, co śpiewam. Mamy być napełnieni Duchem 
Świętym. Dlatego, jeśli śpiewam duchem, to mój duch 
będzie śpiewał Duchowi Bożemu. Co to oznacza? 
Będę śpiewał z miłością, radością, pokojem, łagodno-
ścią, umiarem, nadzieją i szczerością. 

Jak szybko powinniśmy śpiewać? Nie ma żadnego 
wzorcowego tempa, ale kiedy śpiewamy razem, wów-
czas duch szacunku i uwielbienia przyhamuje naszą 
prędkość. Jeśli będziemy śpiewać za wolno, to możemy 
zniweczyć przesłanie pieśni. Jeśli z kolei za szybko – 
nie będziemy mogli przetrawić właściwie tego, o czym 
śpiewamy. A zatem tempo powinno być takie, abyśmy 
mogli zastanowić się nad słowami. Mając w sercu troskę 
o innych, możemy sobie w tym także pomagać. Czasem 
może będziemy musieli zaśpiewać coś wolniej dla pocie-
szenia albo uzdrowienia. Innym razem zaśpiewamy  
z większym wigorem. 

Jak głośno mamy śpiewać? Prawdopodobnie nie 
ma to znaczenia, gdy jesteśmy sami, jednak, kiedy 
śpiewamy z innymi, nasze głosy powinny się łączyć. 
Słabe głosy powinny śpiewać głośniej – tak, aby były 
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słyszane przez innych. Mocne głosy z kolei muszą 
trochę stonować. 

A co z dobrymi głosami? Po pierwsze, kto decyduje, 
jaki głos jest dobry, a jaki nie jest? Jeśli wydaje się, że 
ktoś ma dobry głos, to powinien używać swego talentu 
po to, aby raczej dołączyć do innych niż się wyróżniać. 
Podobnie, jak we wszystkich dziedzinach życia, powin-
niśmy próbować zintegrować się z innymi w harmo-
nijny sposób.

Kiedy powinniśmy śpiewać?
Śpiewajcie, gdy jesteście sami. Jeśli obudzisz się  

w nocy z poczuciem dźwiganego ciężaru, to idź do 
salonu albo w jakieś ustronne miejsce i śpiewaj z głębi 
serca. Nie ma znaczenia, czy masz ładny głos, czy 
nie albo czy nie fałszujesz. Po prostu śpiewaj. Jeśli to 
potrzebne, zmień słowa, żeby pasowały. Pozwól popły-
nąć łzom; niech spadnie wszelkie brzemię. Śpiewaj  
w ciszy nocnej.

Śpiewajcie, gdy gromadzicie się razem na modlitwę. 
To bardzo odświeżające doświadczenie – taki wspólny 
śpiew z ludźmi, których może znamy nawet od lat  
i wiemy, jakie są ich zmagania. Może przez wiele z nich 
przeszliśmy razem! A co, jeśli ktoś wybierze pieśń, która 
akurat nie pasuje do mojego nastroju? Jest to okazja, 
żeby służyć sobie nawzajem z miłością. Jeśli mogę towa-
rzyszyć innym w ich wyrażaniu zarówno chwały, jak  
i smutku, pogłębia to naszą wzajemną więź w Chrystusie. 

Śpiewajmy, gdy odwiedzamy się nawzajem. Często 
tak się dzieje, że starsi siedzą razem, podczas gdy dzieci 
biegają dookoła, co czasem kończy się jakimiś psotami. 
W międzyczasie my, starsi, moglibyśmy zakończyć roz-
mowę o rzeczach, które nie budują. Nasze odwiedziny 
mogą być znacznie bardziej pożyteczne, jeśli poświę-
cimy pewien czas na wspólne śpiewanie. 

Śpiewajmy w czasie podróży. Możemy zabrać ze sobą 
śpiewnik a także zbiór piosenek dla dzieci i czas szyb-
ciej mija na śpiewaniu nawet tych samych pieśni albo na 
wymyślaniu nowych. 

Śpiewajmy przy pracy. Jak bardzo śpiew uprzyjem-
nia nasze zajęcia! Kilka znajomych osób pracowało ze 
mną przy budowie domu. Jeden z braci znajdował się 
akurat pod podłogą, kładąc instalację wodociągową. 
Od czasu do czasu śpiewał przy tym swoim głębokim 
głosem pieśń „Bogu chwała, wieczna cześć!”. Brzmiało 
to tak, jakby podłoga śpiewała – wydawało się, że cały 
dom chwalił Boga!

Śpiewajcie na łożu śmierci albo kiedy żegnacie kogoś 
innego na zawsze. Pomaga to przejść przez ciężkie chwile 
i daje wytchnienie dla umysłu. 

Biblia w żadnym miejscu nie mówi, że śpiewanie jest 
darem i jedni go mają, a inni nie. Jest to raczej dar od 
Boga dla każdego z nas, łaska, która powinna zdobić 
każdego chrześcijanina. Podobnie jest z modlitwą: nie-
które modlitwy mogą brzmieć ładniej niż inne, ale to 
nie zmienia faktu, że wszyscy musimy się modlić na 
głos. I podobnie wszyscy musimy śpiewać. Bóg wzywa 
nas i jednocześnie zachęca do śpiewania.

Dla dziecka Bożego śpiew nie jest sztuką, ale normalną 
częścią chrześcijańskiego życia. Powinien być wpleciony 
w naszą relację z Bogiem i innymi. Jest potężnym narzę-
dziem w naszym świadectwie wobec świata, wspaniałą 
formą modlitwy, źródłem duchowej mocy i piękną 
ozdobą dla duszy. Dusza napełniona Słowem Bożym  
i pieśni dla Pana są więcej warte, niż wypchany portfel 
i pełne konto w banku. Jest to część naszego wiecznego 
dziedzictwa. 

Błogosławieństwem jest, gdy zadzwonimy do kogoś, 
a w tle słyszymy śpiew. Sąsiedzi zwracają uwagę na 
rodziny, które siedzą na ganku wieczorem, śpiewając 
razem Panu. 

Jak możemy mieć w sercach tę chwałę, którą opi-
suje 5. rozdział 2 Księgi Kronik? Kapłani poświęcili się. 
I my także musimy być w naszych sercach oddzieleni 
od naszej starej natury i od świata. Potem kapłani wkła-
dali czyste szaty: my również musimy odziać się w spra-
wiedliwość naszej wiary i obmyć się we krwi Baranka. 
Czy widzimy, że nasi bracia i siostry chodzą w czystych 
szatach? Jeśli zbliżamy się do Boga we właściwy sposób, 
Jego chwała napełni nasze serca. 

Odpowiedzialność za biblijne pieśni spoczywa na bra-
ciach, na usługujących i ojcach. Potrzebujemy jasnej 
wizji tego, co podoba się Bogu w naszej muzyce. 

Jeśli poprzez muzykę nie wychodzimy naprzeciw 
emocjonalnym i duchowym potrzebom naszych rodzin 
i zgromadzeń, to diabeł i świat zaczną wypełniać tę 
pustkę. Jeśli nie śpiewamy, Bóg może sprawić, że kamie-
nie zaczną wołać (Łk 19,40). I wreszcie, Bóg będzie 
uwielbiony i tak, niezależnie od tego, czy Go chwalimy, 
czy nie.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, czerwiec 2018
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wszyscy żyjemy w czyimś sąsiedztwie. Wokół nas 
mieszkają inni ludzie, czasem bliżej niż byśmy sobie 
tego życzyli. Musimy i powinniśmy jakoś się do nich 
odnosić. To wielkie błogosławieństwo, gdy mamy sąsia-
dów troszczących się o siebie nawzajem i pomagających 
jeden drugiemu w potrzebie. Uważam, że takie warunki 
panują w dobrym sąsiedztwie.

Wszyscy jednak wiemy, że w normalnych warunkach 
nasi sąsiedzi bardzo się od siebie różnią poglądami i war-
tościami, jakimi się kierują. To jest wyzwanie dla chrze-
ścijańskich rodzin, ponieważ otoczenie na nas wpływa, 
jeśli się z nim komunikujemy.

Jednym z największych wyzwań jest wpływ okolicz-
nych rówieśników na nasze dzieci. Jacy oni są? Dobrze 
wychowani? Biorą sobie do serca porady, których się im 
udziela?

Kim są ich rodzice? Czym się kierują? Czy przeka-
zują swoim dzieciom podobne wartości jak my swoim? 
Czy interesują się sprawami duchowymi? Chodzą do 
kościoła? Czy ich rodziny są zjednoczone, czy może 
panuje w nich stan tragicznego pogubienia, który staje 
się powoli normą w naszym społeczeństwie?

Z kim się te dzieci kolegują? Zapewne ze swoimi 
rówieśnikami z okolicy, z krewnymi i znajomymi bywa-
jącymi w ich domach, z własnym rodzeństwem i tak 
dalej.

A co z takimi wpływami jak telewizja, radio, inter-
net czy smartfony? Jeśli przychodzą do naszych 
domów, to czy przynoszą ze sobą swoje elektroniczne 
gadżety? One bardzo przyciągają uwagę młodzieży  
i wcale nie chcemy, żeby nasze dzieci zbytnio się nimi 
interesowały.

Nasza młodzież nie powinna nawet znać pluga-
wej mowy powszechnej na ulicy. Jakiego języka uży-
wają dzieci sąsiadów? Bo nasze mogą pod ich wpływem 
zacząć robić to samo i używać zupełnie niewłaściwych 
słów czy zwrotów, nawet nie rozumiejąc ich znaczenia.

Jak te dzieci ubierają się w upalne letnie dni? To może 
być dziedzina, w której potrzebują zdrowej porady. 

Innym tematem, o którym trzeba pomyśleć, jest odpo-
wiedzialność. Podczas zabawy zdarzają się wypadki. 
Jeśli żyjemy na wsi albo prowadzimy rodzinną firmę ze 
sklepem, to dzieci mogą narażać się na niebezpieczeń-
stwo wchodząc tam, gdzie nie powinny. Pilnujemy wła-
snego bezpieczeństwa i czujemy się okropnie, gdy nasze 
dziecko zrobi sobie krzywdę, ale co jeśli coś się stanie 
obcemu dziecku?

Istnieje wiele czynników, które trzeba wziąć pod 
uwagę, gdy zastanawiamy się, czy pozwolić naszym dzie-
ciom spędzać czas z okolicznymi rówieśnikami. Rodzice 
zaangażowani wychowawczo postawią ogranicze-
nia we właściwych miejscach i jasno przedstawią dzie-
ciom zasady. Jeśli pozwolimy dzieciom sąsiadów odwie-
dzić nasz dom, to czy pozwolimy naszym dzieciom na 

—Galen Shaum

Reakcja na wpływy 
sąsiedztwa

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

rodzicówdla



12  Ziarno Prawdy  •  kwiecień 2021

pójście do nich? Taka decyzja powinna zapaść w świetle 
tego, co o nich wiemy.

Bez względu na to, z kim nasze dzieci się kolegują, 
wiemy o tym, że z takiej znajomości mogą wyniknąć 
fakty, które zaważą na ich życiu przez długie lata lub 
nawet na zawsze. Smutne jest to, że może się tak zda-
rzyć pod wpływem ludzi, o których mamy jak naj-
lepsze zdanie i uważamy, że możemy im zaufać, bo 
znamy ich dobrze. Dobre relacje z naszymi dziećmi 
i wzajemna otwartość pomogą podnieść poziom ich 
bezpieczeństwa.

Powinniśmy nadzorować spędzanie wolnego czasu 
przez nasze dzieci. Czyli wiedzieć, w co się bawią i gdzie 
są. Należy się upewnić, że wszystkie bawią się razem  
i nie odchodzą z kimś na bok, gdzie nie możemy mieć 
na nie oka. Najlepiej, gdybyśmy sami byli gdzieś nie-
daleko. Trzeba ustalić limity czasowe i trzymać się ich 
− dotyczy to częstości przychodzenia kolegów naszych 
dzieci do nas i długości ich wizyt.

Rodzice powinni się upewnić, że dzieci wiedzą, co 
to jest niewłaściwy kontakt fizyczny z innymi osobami  
i gdzie jest granica, której nie wolno przekraczać  
w żaden sposób. W dzisiejszym świecie musimy być 
w tych sprawach konkretni i szczerzy. Pytajmy nasze 
dzieci o czas spędzany z innymi i obserwujmy ich reak-
cje. Powinny być szczęśliwe i beztroskie, a jeśli nasze 
pytania stają się dla nich niewygodne, to trzeba drążyć 
temat głębiej.

Skoncentrowaliśmy się na relacjach naszych dzieci  
z okolicznymi rówieśnikami, ale inną grupą sąsiadów,  
z jaką będą miały kontakt, są starsze osoby potrze-
bujące pomocy w różnych sprawach, z którymi same 
już sobie nie radzą. Pomagając im, nasze dzieci mogą 
się nauczyć wielu pożytecznych rzeczy. Starsi ludzie 
często są mocno przyzwyczajeni do robienia wszyst-
kiego zawsze w ten sam lub wyjątkowy sposób. Dobrze 
będzie wspierać dzieci w okazywaniu cierpliwości 
w takich sytuacjach. Trzeba jednak pamiętać, że nie-
chciane wpływy mogą się zdarzać nawet w tych rela-
cjach. Musimy wtedy mieć uszy otwarte na słuchanie  
o problemach i udzielać odpowiednich porad, odpo-
wiadając na pytania, jakie mogą się pojawić.

Niech Bóg obdarzy każdego z nas mądrością w rela-
cjach z otoczeniem. Starajmy się być błogosławień-
stwem dla sąsiadów. W jaki sposób na nich wpływamy 
− ku lepszemu czy ku gorszemu? Konsekwencje tych 
wpływów mogą być wieczne.

Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2019
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Rola żony polega przede wszystkim na pro-
wadzeniu domu. Powinna „grać zespołowo” 
ze swoim mężem. Razem powinni planować  
i omawiać sprawy, które ich wspólnie dotyczą, 
ale podejmowanie ostatecznej decyzji w trud-
niejszych przypadkach spoczywa na barkach 
męża, który ponosi za nie odpowiedzialność. 
Istnieją przynajmniej trzy cechy chrześcijań-
skiej żony, które powinna rozwijać:

a. Powinna okazywać odpowiednią 
uległość

Tak jak drużyna potrzebuje kapitana, a firma 
menedżera, ktoś musi stać na czele rodziny. Bóg 
mówi, że jej przywódcą jest mężczyzna, nato-
miast żona ma mu być uległa. W Liście do 
Efezjan 5,22 czytamy, że żony mają być pod-
dane mężom jak Panu.

Wydawca pewnego czasopisma chrześcijań-
skiego wprowadził co miesiąc dział z odpo-
wiedziami na pytania czytelników. Często 
padały pytania: „Ale dlaczego to mężczyźni 
zawsze powinni być przywódcami?”. W jednym  
z wydań udzielono następującej odpowie-
dzi: „Mężowie mają być przywódcami swoich 
rodzin, ponieważ Bóg tak zadecydował. Dlatego 
przestańcie już o to pytać!”.

Rola męża nie jest większa niż żony. Nie jest 
również w niczym lepsza; jest po prostu inna. 
Jego przywództwo uwalnia ją od konieczności 
podejmowania ostatecznych decyzji. Na przy-
kład jeśli sąsiad dzwoni i narzeka, że nasze 
dzieci uszkodziły mu płot, żona (pod nie-
obecność męża) odpowiada: „Porozmawiam  

Żona − 
cicha uległość

—Harold S. Martin
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z mężem i on się tym zajmie”. I to jest prawidłowa 
odpowiedź. Żona składa całą odpowiedzialność na 
męża. Nie musi podejmować decyzji. Zostaje uwol-
niona od związanego z tym emocjonalnego ciężaru 
oraz odpowiedzialności.

Żona powinna się cieszyć z władzy swego męża, 
która wiąże się również z ochroną z jego strony. Dla 
niej przeżywanie każdego dnia pod taką ochroną jest 
przywilejem. I to jest prawdziwe wyzwolenie kobiet. 
Uległość nie oznacza jednak, iż żona musi grzeszyć, 
jeśli jej mąż tego od niej zażąda.

Wszelkie relacje międzyludzkie powinny mieścić się 
w granicach zakreślonych w Dziejach Apostolskich 
5,29. Jest tam napisane, że mamy być bardziej 
posłuszni Bogu niż ludziom. Jeśli mąż zażąda od 
swojej żony podpisania zeznania podatkowego zawie-
rającego kłamliwe dane, albo żeby skłamała w jego 
obronie, żona nie musi być posłuszna takiemu żąda-
niu. Powinna jednak stosować się do jego wskazówek 
nawet wtedy, gdy wydają się jej niemądre albo nie-
rozsądne,1 chyba że taka uległość wymaga zgrzesze-
nia przeciwko Bogu.

b. Powinna okazywać mężowi szacunek
W Liście do Efezjan 5,33 czytamy: „Żona niech 

poważa swego męża”. Chrześcijańska żona powinna 
uważać, żeby nie mówić czegoś, co rani męża. Nie 
wolno jej używać sarkazmu, okazywać goryczy albo 
stosować ataków werbalnych. Powinna tworzyć dom, 
w którym szacunek dla męża jest oczywisty, a on sam 
jest wspierany.

List Tytusa 2,4 mówi, że starsze kobiety mają 
pouczać młodsze, „żeby miłowały swoich mężów”. 
To oznacza coś więcej niż tylko pocałunek na poże-
gnanie, kiedy on wychodzi do pracy. Żona może oka-
zywać miłość poprzez uznawanie jego przywództwa, 
powstrzymując się od podejmowania ważnych dla 
domu decyzji bez konsultacji z nim i utrzymując dom 
w należytym porządku.

Nic nie załamuje mężczyzny bardziej niż zrzę-
dliwa żona. Zamiast zrzędzić, spróbuj wsadzić bile-
cik z wyrazami miłości do jego pojemnika z drugim 
śniadaniem. Znajdź jakiś sposób na okazanie mu 
miłości, pokaż, że jest najważniejszą osobą w twoim 

1 Oczywiście, żona ma prawo do wyrażania swoich poglądów i niepokojów − jeśli zachowuje 
przy tym chrześcijańską postawę.

życiu. Jeśli ty nie okażesz miłości swojemu mężowi, 
to prawdopodobnie zrobi to jakaś inna kobieta.

Żona nigdy nie powinna porównywać osiągnięć 
swego męża z osiągnięciami innego mężczyzny. Żony, 
nie mówcie mężom: „Spójrz, jaki porządek panuje na 
podwórku Jana”, ani „Piotr często przynosi żonie pre-
zenty. Czemu ty tego nie robisz?”. Postawcie sobie 
za cel wyrażanie uznania wobec męża za to, co robi. 
Chwalcie go za pilność w pracy, za to jak radzi sobie  
z otwieraniem zassanych słoików czy za czas spę-
dzany z dziećmi. Wasz dom nie powinien być polem 
bitwy, lecz miejscem zachęty dla członków rodziny.

c. Powinna być mistrzynią w prowadzeniu 
domu

Wiele osób dzisiaj mówi, że prace domowe, pro-
wadzenie domu i macierzyństwo to zajęcia gorszej 
kategorii. Pewna grupa feministek wyśmiewa prowa-
dzenie domu, mówiąc że „żona jako gospodyni jest 
mieszkanką domowego obozu koncentracyjnego”.

Drugi rozdział Listu do Tytusa naucza, że star-
sze kobiety powinny pouczać młodsze, jak pro-
wadzić domy. Starsze siostry „niech uczą młodsze 
kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów  
i dzieci; żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały 
się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby 
nie bluźniono słowu Bożemu” (Tt 2,4-5).

Chrześcijańskie kobiety powinny się starać dobrze 
prowadzić dom, nie szukając luksusów, lecz utrzymu-
jąc go w czystości i porządku. Jeśli cokolwiek drażni 
większość mężów, to bałagan w domu, w którym nic 
nie jest na swoim miejscu, a wszystko leży tam, gdzie 
nie trzeba. Żona powinna pilnie pracować nad utrzy-
maniem domu w stanie czystości, a posiłki powinny 
być smaczne i dobrze przyrządzone.

Określenie „zajmowały się domem” oznacza, że 
chrześcijanka powinna wiedzieć, iż dom jest głów-
nym obszarem jej działania. Dla młodszych kobiet 
(matek małych dzieci) lepiej jest zajmować się 
domem i nie podejmować pracy poza nim. Istnieją 
wyjątki, lecz ogólnie to ojciec powinien być żywicie-
lem rodziny, a matka powinna zajmować się domem.

Istnieje wiele problemów związanych z pracą matki 
poza domem, szczególnie jeśli w rodzinie są małe 
dzieci:
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a) Dzieci będą wychowywane głównie przez 
opiekunki.

b) Pojawią się tendencje do łagodzenia poczucia 
winy prezentami, żeby zrekompensować dzieciom 
brak czasu ze strony rodziców.

c) Czasem zachodzi pokusa nawiązania niewła-
ściwych relacji z jakimś mężczyzną w pracy.

d) Łatwiej jest zaniedbywać czas z Bogiem − czy-
tanie Biblii, rozważanie i modlitwę.

e) Niektóre kobiety rozwijają w sobie ducha nie-
zależności, co prowadzi do przekonania, że mogą 
sobie zapewnić niezależność finansową, szczegól-
nie jeśli w małżeństwie im się nie układa.

f ) Matka pracująca regularnie poza domem 
oddaje swoje najlepsze godziny i dyspozycję komuś 
innemu niż własny mąż i dzieci.

g) Pojawia się wiele dodatkowych wydatków − 
ubrania, opłacenie opiekunki, utrzymanie samo-
chodu, benzyna, wyższy próg podatkowy, więk-
sze napięcie nerwowe i w związku z tym wyższe 
rachunki za leczenie i tendencja do kupowania 
ponad rzeczywiste potrzeby.

Dzieci nie potrzebują najnowszych zabawek, 
najlepszych telefonów komórkowych czy innych 
gadżetów. Potrzebują czasu i uczucia swojej mamy. 
Matki powinny wysyłać je rano do szkoły i witać 
w domu po szkole. Powinny słuchać ich modlitw 
przed snem i czytać im biblijne historie. Tragiczna 
jest sytuacja, w której dzieci po powrocie ze szkoły 
nie mają się z kim podzielić przeżyciami całego 
dnia, bo zastają tylko puste ściany w pustym 
domu.

Najważniejszą służbą matki jest tworzenie 
takiego domu, który staje się ucieczką dla człon-
ków rodziny − miejscem, w którym każdy może 
odpocząć od zamętu codzienności. Każdy czło-
nek rodziny lepiej stawi czoła wyzwaniom kolej-
nego dnia, jeśli matka służy organizacją, przygo-
towaniem, zachętą i modlitwą.

Zaczerpnięto z Marriage, Family, and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship

P.O. Box 543, Ephrata, PA 17522
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„(...) Samowolne dziecko przynosi wstyd 
swojej matce” (Prz 29,15). Innymi słowy, aby 
zniszczyć dziecko, wystarczy pozwolić mu podą-
żać za swoimi skłonnościami i głupim sercem. 
Tymczasem Bóg ma dla niego wyższy cel: 
„Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich 
swoich występków, aby nieprawość nie stała się 
waszą zgubą” (Ez 18,30).

Zanim nadejdzie czas w życiu dziecka, kiedy 
będzie musiało dokonywać własnych wyborów, 
Bóg wyznaczył rodziców i nauczycieli, aby – 
do tego czasu - byli narzędziami w postawieniu 
dziecka na właściwej drodze, dzięki czemu nie 
spotka go zguba. 

Brak objawienia Bożej perspektywy, brak czuj-
ności i brak kształtowania charakteru jest zgubą 
dla dziecka. 

Brak objawienia
„Gdzie nie ma objawienia, tam lud się roz-

przęga; błogosławiony ten, kto przestrzega 
nauki” (Prz 29,18 BW). Kiedy tracimy z oczu 
to, czyje jest to dziecko (jest Pańskie) i jak zostało 
nam dane (z łaski), wówczas możemy stracić  
z oczu w ogóle to, kim ono jest (wieczną duszą). 
Utrata tej perspektywy oślepi nas na powagę 
naszej odpowiedzialności − jako szafarzy odpo-
wiedzialnych przed Bogiem za to, jak ukształtu-
jemy dziecko. 

Brak objawienia tej perspektywy wychowania 
może prowadzić do braku czujności. Rodzice 
Mojżesza ocalili go od śmierci dzięki Bożej per-
spektywie, która zaszczepiła w nich czujność. 

Jak zniszczyć 
dziecko?

—David B. Kauffman

—ciąg dalszy na str. 21
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Septuaginta
—Daryl L. Huber

Septuaginta jest przekładem oryginalnych pism hebraj-
skich Starego Testamentu na grekę, sporządzonym na kilka 
wieków przed Chrystusem. Nazwa pochodzi od łacińskiego 
wyrazu siedemdziesiąt, który w przybliżeniu odpowiada 
liczbie tłumaczy początkowo zaangażowanych w tę pracę. 
Stosuje się również nazwę LXX, która jest po prostu nume-
rem 70 zapisanym na sposób obowiązujący w Rzymie.

Historia powstania Septuaginty jest częściowo oparta 
na tradycji z czasów króla Ptolemeusza II. Wcześniej 
Aleksander Wielki został władcą ówczesnego świata  
i w ramach swoich podbojów rozpowszechnił kulturę 
grecką i język grecki w basenie Morza Śródziemnego.

Wraz z jego śmiercią imperium się rozpadło. Ptolemeusz 
I — jeden z generałów Aleksandra — przejął kontrolę nad 
Egiptem wraz ze słynną Aleksandrią, w której założył sto-
licę królestwa. Było to również centrum naukowe, arty-
styczne i literackie, słynące z otwartości na wpływy zagra-
niczne. Jedną ze szczególnie uprzywilejowanych grup 
etnicznych byli tutaj Żydzi. Za czasów króla Ptolemeusza 
II ich populacja w mieście znacznie wzrosła.

Król Ptolemeusz II w związku z sympatią do Żydów 
oraz rozbudową potężnej biblioteki posłał do Jerozolimy 
po siedemdziesięciu dwóch wykształconych i kompetent-
nych starszych (po sześciu z każdego plemienia), aby przy-
byli do Aleksandrii i przetłumaczyli Torę (czyli pięć Ksiąg 
Mojżeszowych) na grekę. Arcykapłan w Jerozolimie wyraził 
zgodę i uczeni zostali wysłani do Aleksandrii, gdzie przed 
rozpoczęciem prac nad przekładem zostali poddani próbie 
kompetencji. Jak dalej powiada legenda, proces tłumacze-
nia zajął im siedemdziesiąt dwa dni. 

W tym okresie Żydzi zaczynali tracić kontakt z żywym 
językiem ojczystym, a w kolejnych stuleciach tłumaczono 

coraz więcej ksiąg Starego Testamentu i apokryfów. 
Sporządzono również kilka wersji poprawionych. Po raz 
pierwszy w historii Słowo Boże stało się dostępne dla świata 
poza narodem wybranym przez Boga1.

Niniejszy artykuł z pewnością nie wyczerpie zagadnienia 
wpływu Septuaginty na historię Biblii i Kościoła. Przekład 
ten odegrał zasadniczą rolę w zachowaniu czystości przesła-
nia biblijnego. Do momentu odkrycia zwojów znad Morza 
Martwego 75 lat temu, Septuaginta była starsza od wszyst-
kich hebrajskich kopii Starego Testamentu o ponad tysiąc 
lat. Stanowiła znakomity punkt odniesienia dla każdego 
tłumacza pracującego nad przekładem tekstów hebrajskich. 
Dodatkowo była podstawą kilku kolejnych przekładów jak 
np. starołaciński, czyli poprzednik Wulgaty.

Septuaginty używali apostołowie we wczesnym 
Kościele i jest ona cytowana przez autorów ksiąg Nowego 
Testamentu. Poganie, którzy zaczęli masowo napływać do 
kościołów w pierwszych wiekach, nie znali hebrajskiego,  
a greka była językiem powszechnie znanym w basenie Morza 
Śródziemnego. Wreszcie Żydzi – niechętnie nastawieni do 
chrześcijaństwa – porzucili Septuagintę na korzyść innych 
przekładów opartych na hebrajskim Tekście Masoreckim2.

Historia Septuaginty jest skomplikowana i obejmuje 
dwa tysiąclecia, lecz mimo to jest fascynująca. Z naszego 
punktu widzenia możemy łatwo zobaczyć w niej Bożą rękę 
działającą za pośrednictwem ludzi wiernych Bogu i niewie-
rzących w celu zachowania Jego Słowa aż do końca czasów.

Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

1Bóg docierał do ludzi z poza narodu wybranego poprzez zwiastowanie Noego i Jonasza.
2Naukowe omówienie podobieństw i różnic między Tekstem Masoreckim a Septuagintą wykracza 
poza ramy niniejszego artykułu.

„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
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W niniejszym artykule chcemy prześledzić proces, 
dzięki któremu poszczególne księgi weszły w skład Biblii 
− Słowa natchnionego przez Boga. Większość tej histo-
rii nie zostawiła po sobie śladów na piśmie. Ale egzem-
plarz Twojej osobistej Biblii jest dowodem, że ta histo-
ria miała miejsce. Naszym najważniejszym pytaniem 
jest to, w jaki sposób Bóg prowadził ludzi i kształtował 
okoliczności, doprowadzając do powstania i zachowa-
nia swojego Słowa w takim a nie innym zestawie ksiąg, 
zwanym kanonem. Aby dane Pismo było kanoniczne, 
musiało być natchnione z nieba podczas tworzenia oraz 
uznane przez lud Boży. Na podstawie wiary przyjmu-
jemy, że Biblia, którą trzymamy w rękach, pochodzi 
bezpośrednio od Boga.

Proces powstawania kanonu Starego Testamentu 
można podzielić na trzy fazy. Pierwszą i najbardziej 
oczywistą jest Pięcioksiąg, czyli 5 Ksiąg Mojżeszowych. 
Został on natychmiast przyjęty przez lud Boży jako 
prawdziwe Słowo od Boga. Król Dawid, pełen bojaźni 
i umiłowania Słowa Bożego, odnosił się do tych pięciu 
ksiąg. Drugim działem Pism Starego Testamentu są 
księgi proroków. W Piśmie czytamy wielokrotnie o tym, 
jak ci ludzie służyli wśród odstępczego ludu Bożego. 
Gdy ich proroctwa były w sposób oczywisty wypeł-
niane przez Boga, dowodziło to Boskiego pochodzenia 
ich Pism jako Słowa Bożego. Po trzecie, mamy Pisma, 
zawierające takie księgi jak Hioba, Psalmy czy Pieśń nad 
Pieśniami 1. 

Wszystkie księgi Starego Testamentu zostały napisane 
podczas prorockiego okresu historii Izraela, poczynając 
od Mojżesza i kończąc na Malachiaszu. Według tradycyj-
nego poglądu Ezdrasz, który sam był autorem natchnio-
nym, zamknął kanon Starego Testamentu z tego okresu. 
Jak wiadomo ze źródeł historycznych, Żydzi rozpoznali 
24 księgi, które całkowicie odpowiadają naszemu kano-
nowi Starego Testamentu. W żydowskich Pismach świę-
tych często po kilka ksiąg stanowi odpowiednik jednej  
u nas. Na przykład dwanaście ksiąg proroków mniejszych 

1Hebrajskie kategorie takie jak „Prorocy” (hebr. Newiim) i „Pisma”  (hebr. Ketuwim) różnią się 
nieco od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o podział ST. Pisma zawierają 13 
ksiąg: Psalmy, Przypowieści Salomona, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami, Księga Rut, Księga 
Lamentacji, Księga Kaznodziei Salomona, Księga Estery, Księga Daniela, Księga Ezdrasza, Księga 
Nehemiasza oraz 1 i 2 Księga Kronik.

Kanon Pism
traktują jako jedną księgę. Wiele kontrowersji w kolej-
nych stuleciach wzbudziły księgi, zwane apokryfami, 
które − choć wartościowe i zawierające godne uwagi 
pouczenia − w większości powstały w okresie 400 lat 
„ciszy międzytestamentalnej” i później.

Wraz z nadejściem Chrystusa rozpoczęła się era 
Kościoła. Biblią wczesnego Kościoła był Stary Testament, 
zaś apostołowie w erze nowotestamentowej stali się tym, 
kim byli prorocy w erze starotestamentowej. Ich pisma, 
kierowane do konkretnych adresatów jak np. listy Pawła 
czy listy powszechne jak List Judy, posiadały autory-
tet. Wszystkie księgi składające się na Nowy Testament 
zostały napisane w erze apostolskiej, która się skoń-
czyła wraz ze śmiercią apostoła Jana pod koniec pierw-
szego wieku. Wiele z nich zostało napisanych osobiście 
przez apostołów albo przez ich pomocników. Autorami 
innych byli przywódcy kościelni przywołujący aposto-
łów jako świadków autorytetu własnych listów. Jeszcze 
w trakcie ery apostolskiej, jak i po jej zakończeniu 
poszczególne społeczności wymieniały się tymi listami. 
W ten sposób powstały różne zestawy świętych Pism, 
a po śmierci wszystkich apostołów stały się one auto-
rytatywnym zestawem składającym się z pism Starego  
i Nowego Testamentu, który znamy jako Biblię.

Podobnie jak w przypadku kanonu Starego 
Testamentu, istniały kontrowersje co do różnych ksiąg 
NT, a różni przywódcy i rozmaite odłamy Kościoła 
przeszli przez proces ich rozpoznawania. W odróżnie-
niu od kanonu Starego Testamentu, Nowy Testament 
został niemal powszechnie przyjęty przez wszystkie gałę-
zie chrześcijaństwa.

Proces rozpoznawania kanonu Biblii zawierał ele-
ment ludzki, lecz Bóg posługiwał się wiernymi i poboż-
nymi ludźmi do zachowania i rozpoznania dokładnie 
tych Pism, jakie On chciał przekazać chrześcijanom 
przyszłych pokoleń. Bóg jest wierny, a Jego Słowo jest 
prawdziwe!

Przedruk z Home Horizons, wrzesień 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Daryl L. Huber
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Dwunastu chrześcijan w Brugii

W roku 1561 wieczorem przed dniem świętego 
Marcina kilku chrześcijan zgromadziło się w Brugii 
(w prowincji Flandria), żeby wzajemnie się pouczać 
na podstawie Słowa Bożego, co się tyczy poprawy 
życia. Gdy panowie się o tym dowiedzieli, posłali 
tam sługi rządcy, którzy wbiegłszy do środka zawo-
łali: „Poddać się, oddajcie broń i książki”. Na co 
zebrani odpowiedzieli: „Nie jesteśmy ludźmi szu-
kającymi pomsty, lecz pomstę zostawiamy Bogu, 
który uczyni to w stosownym czasie”. Zostali zatem 
zakuci w kajdany po dwoje i wtrąceni do więzie-
nia. Poszli tam odważnie, pocieszając się nawzajem 
Słowem Bożym. Troje uciekło, mianowicie Rutsaert, 
jego żona i niejaka Mayeken; uwięzieni byli jednak 
radośni. Francijntgen Meulenaers powiedziała do 
Mayeken: „Droga siostro, pamiętajmy, że przybli-
żyło się Królestwo niebios i bądźmy szczerze wierne 
naszemu Oblubieńcowi”.

Jelis i Hansken Parmentierowie śpiewali radosne 
pieśni. W dzień świętego Marcina wszyscy zostali 
zaprowadzeni przed panów, gdzie odważnie wyznali 
swą wiarę i oświadczyli, że przyjęli chrzest właściwy 
zgodnie z przykazaniem Chrystusa.

Owych dziesięcioro braci i dwie siostry pozostali 
w więzieniu przez około trzydzieści dni, gdzie chwa-
lili Boga i dziękowali Mu, przygotowując się do cier-
pień dla Jego imienia. W tym czasie zostali raz jesz-
cze stawieni przed panami, gdzie ponownie wyznali 

swą wiarę i powiedzieli, że zamierzają w niej stanow-
czo trwać.

Po tym wszystkim, 10 grudnia sześcioro z nich 
oddało życie, mianowicie Adrian Brael, Lucas 
Hendrics, Marijn Amare, Nikasen Amare, Hansken 
Lisz i Andries Maulenaer, którzy odważnie pocie-
szając się nawzajem powiedzieli między innymi: 
„Teraz walka skończona, bieg już prawie dokonany, 
wiara zachowana i dlatego jak mówi Paweł, wieniec 
żywota jest dla nas odłożony” − 1 Tm 4,7-8; Jk 1,12.

Nazajutrz, 11 grudnia, pozostałych sze-
ścioro zostało uśmierconych, mianowicie Teunis 
Keute, Hansken Parmentier, Jan, Jells Outerman, 
Francijntgen Meulenaers i Mayeken Trams, którzy 
odważnie i radośnie, z lampami i w szatach wesel-
nych poszli na spotkanie ze swym Oblubieńcem − 
z tak wielką miłością, że ze względu na Niego nie 
bali się przejmującej śmierci. Francijntgen zawo-
łała do jednej ze znajomych, polecając jej łagodnie 
pozdrowić braci i siostry w Panu i powiedzieć im, że 
chętnie cierpiała dla Jego imienia, walcząc dzielnie 
u boku Oblubieńca.

Tak oto wszyscy, od pierwszego do szóstego, 
zostali uduszeni i spaleni dla imienia Bożego i Jego 
prawdy. Teraz już odpoczywają, czekając na przyj-
ście Pana, który dokona pomsty za ich cierpienia.

Zaczerpnięto z Martyrs Mirror, str. 655-656
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Adriaen Brael, Lucas Hendricks, Marijn Amare, Nikasen Amare, 
Hansken Lisz, Andries de Meulenaer, Anthonis Keute, 

Hansken Parmentier, Jan N., Jelis Outerman, 
Francijntgen Meulenaers, Mayeken Trams

W ROKU 1561
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—Ken Miller

Uprawa wspaniałych ziemniaków

Ogromnie lubię frytki i ziemniaki przyrządzane na 
różne sposoby. Chcąc przyrządzić frytki, potrzebujemy 
ziemniaków, więc podam kilka podstawowych wymo-
gów uprawy:

1. Ziemia powinna znajdować się w pełnym słońcu.
2. Wysuszona ziemia, która nagrzewa się przynaj-

mniej do temperatury 7° C. 
3. Sprawdzone nasiona.
4. Odpowiednia wilgotność.
5. Pokrycie dla uprawy.
6. Frytkownica.

Zanim przejdziemy do tych sześciu punktów, 
nieco historii ziemniaka. Ta roślina uprawiana jest  
w Ameryce Południowej prawdopodobnie od tysięcy 
lat. Po odkryciu ich w Peru przez hiszpańskich kon-
kwistadorów, ziemniaki dotarły na stary kontynent  
w połowie XVI wieku. Na początku zaczęto je uprawiać 
tylko w Ameryce Północnej, począwszy od pierwszych 
lat XVII wieku. Dzisiaj ziemniak zajmuje czwarte miej-
sce na liście najważniejszych upraw świata, tuż po ryżu, 
pszenicy i kukurydzy. 

W Polsce w 2017 roku zbiory ziemniaków osiągnęły 
9,2 mln ton. 

Przygotowanie
Osobiście polecam uprawę wyłącznie ziemnia-

ków dopuszczonych do obrotu. Kilka tygodni przed 
sadzeniem należy je umieścić w miejscu o tempera-
turze 15°C – 21°C i z dala od słońca. To pomoże im 
wypuścić kiełki. 

Dzień lub dwa przed sadzeniem, należy wziąć ostry 
nóż i pociąć sadzonkowe ziemniaki na kostki o boku 
około 3,5 cm. Każdy kawałek powinien mieć co naj-
mniej dwa „oczka”, z których wyrosną nasze nowe ziem-
niaki. Pocięcie ich przed posadzeniem pomoże uformo-
wać się zgrubieniom wokół miejsca nacięcia, co uchroni 
ziemniaki przez zgniciem w ziemi.

Dwie metody sadzenia
Pamiętajmy, że każda z tych metod wymaga dobrze 

osuszonej, ale wilgotnej ziemi i pełnego słońca. 
Metoda pierwsza: Podziemne spustoszenie.
Polega ona na zaoraniu ziemi w ogrodzie lub działce 

wczesną wiosną. To skutecznie zniweczy środowisko 
biologiczne pod powierzchnią, które może w tym czasie 
już się odnawiać po jesiennym zaoraniu. 

Rolnicy zawsze sadzili ziemniaki stosując tę metodę. 
Jest szybka i prosta.

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

część
praktyczna



19„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Księga Psalmów 19,1

Należy najpierw spulchnić ziemię. Za pomocą motyki 
trzeba kopać proste, płytkie rowki na głębokość ok. 15 
cm i ponad pół metra szerokości. Umieszczamy pocięte 
na sadzonki ziemniaki w odległości 30 – 40 cm od 
siebie w środku każdego rowu. Przykrywamy ziemią na 
wysokość ponad 10 cm. Kiedy pędy osiągną 25 – 30 cm 
wysokości, zgarniamy ziemię spomiędzy rowów i for-
mujemy kopczyki wokół łodyg do połowy wysokości. 
Powtarzamy to raz lub jeszcze dwukrotnie. 

W czasie zbiorów używamy motyczki lub łopaty, 
aby wykopywać ziemniaki, nakłuwając niektóre z nich  
i dzięki temu niszcząc ich biologicznych konkurentów. 

Jak pisałem, metoda ta jest skutecznie stosowana od 
setek lat do uprawy wspaniałych ziemniaków. 

Jeśli jednak istnieje nowa i ulepszona metoda, która 
nie niszczy podziemnego ekosystemu a równocześnie nie 
nadwyręża twoich pleców, czemu jej nie wypróbować?

Metoda druga − zero ingerencji:
Działa tylko wtedy, gdy postaramy się o uprawę okry-

wową poprzedniej jesieni. Do połowy zimy ukosimy 
uprawę okrywową na krótko, pozostawiając na ziemi 
odcięte łodygi.

Wtedy natychmiast zarzucamy ziemię grubą na 
dwadzieścia centymetrów warstwą słomy lub kom-
postu. Gdy słoma i kompost zaczną reagować z zielo-
nymi elementami okrywowej uprawy, przycinamy je  
i dostarczamy tym sposobem uczty znajdującym się pod 
ziemią dżdżownicom. One z kolei nagrodzą nas obfi-
tym wytwarzaniem organicznej materii, która ogrom-
nie użyźni naszą glebę. 

Nagromadzona pod ziemią słoma pomoże przytrzy-
mać uprawę i chwasty głęboko pod powierzchnią. 

Na wiosnę, kiedy temperatura rośnie, wyciągamy 
słomę kolejno rzędami. Wkładamy do ziemi nasze 
pocięte na sadzonki ziemniaki na powierzchni ziemi 
w odstępach około 30 – 40 cm. Ponownie okrywamy 
słomą jedynie na głębokość ok 10 cm. Ziemniaki 
wykiełkują znakomicie pod wilgotną słomą i kompo-
stem. Kiedy pędy wyrosną na ok. 20 cm ponad słomę, 
należy ją wyciągnąć z rzędów i obłożyć nią łodygi roślin. 
Jest to podobne do robienia kopczyków wokół łodyg, 
podobnie jak w pierwszej metodzie, tylko łatwiejsze. 

Powtarzamy to jeszcze raz albo dwukrotnie, aż 
słoma albo liście będą ułożone wokół łodyg na 

głębokości ok. 30 cm lub nawet głębiej. 
Piękno tej metody polega na tym, że kon-

serwujemy glebę pod kątem wilgoci, kon-
troli chwastów i odżywiamy podziemny eko-
system, co z kolei powoduje użyźnienie gleby. 

Kiedy nadchodzi pora zbiorów, po prostu wyciągamy 
nasze rośliny, zagrabiamy z powrotem słomę i wybie-
ramy ziemniaki prosto z ziemi. Nie trzeba już kopać do 
bólu pleców. I nie ma zepsutych ziemniaków.

Nawadnianie
W celu otrzymania obfitszych plonów musimy nasze 

ziemniaki dobrze nawadniać podczas lata, szczegól-
nie w porze tuż po kwitnieniu. Jest to moment, kiedy 
zaczynają się formować bulwy, zatem woda jest wówczas 
absolutnie krytycznym czynnikiem. Można użyć zwy-
kłych węży ogrodowych, co pozwala na wolniejsze, ale 
stałe nawadnianie poprzez zraszanie, redukuje mokre 
liście i spowodowane tym choroby. Kiedy już ziemniaki 
mają za sobą decydującą porę kwitnienia, lepiej znoszą 
suchsze warunki. 

Stonka ziemniaczana
Jest to poważny szkodnik. Dorosłe osobniki mają 

kolor żółto-pomarańczowy z czarnymi kropkami za 
głową, oraz pasiaste pokrywy skrzydeł. Jeśli są na twoim 
polu/grządce, to na pewno ich nie przeoczysz. Potrafią 
zrujnować nasze uprawy szybciej, niż by kucharz prze-
robił kosz ziemniaków na frytki. 

Istnieją opryski niszczące stonkę, ale najlepszą ochroną 
jest stworzenie bariery pomiędzy szkodnikiem a rośliną. 
W tym celu kupujemy rolkę lekkiej, przewiewnej osłony 
na rzędy naszej grządki. Przykrywamy ziemniaki, gdy 
tylko zaczną wypuszczać pędy. Oczywiście, trzeba zdjąć 
osłonę przy obsypywaniu łodyg kopczykami. 

Zbiory
Młode ziemniaki można zacząć zbierać około trzy 

tygodnie po zakończeniu kwitnienia. Po prostu się-
gamy pod roślinę i usuwamy większe bulwy, pozosta-
wiając mniejsze do dalszego wzrostu. 

Kiedy zielone części roślin usychają, pora zebrać 
całość plonu. Wykopane ziemniaki rozkładamy  
w suchym i zacienionym miejscu (oczywiście nie 
myjemy ich) na kilka dni. To osuszanie jest niezbędne, 
aby dojrzała skórka, która chroni ziemniak podczas 
przechowywania. 

Życzę wszystkich pomyślnych zbiorów! I oczywiście 
smacznego! Proszę o porcję frytek!

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Podczas spotkania przewodniczący pyta, czy są jeszcze 
jakieś inne kwestie, które powinny być przedyskutowane. 
Jan jest co prawda obecny na spotkaniu, ale właśnie pisze 
SMS-a do jednego ze współpracowników na temat jakie-
goś problemu związanego z ich wspólnym projektem. 
Owszem, miałby pytanie do omówienia, ale nie słyszy 
zachęty przewodniczącego i spotkanie dalej się toczy. Jan 
jest „obecnym nieobecnym”. 

Samuel uśmiecha się, siedząc obok swojego znajomego  
z odległej społeczności, George’a. Dzisiaj jadą obaj autobu-
sem do Nowego Jorku na ewangelizację uliczną. Samuel 
ma nadzieję wymienić się świeżymi wieściami z ostatniej 
połowy roku. Jednak po wymianie pierwszych zdań George 
dostaje SMS-a. Śmieje się trochę i wysyła odpowiedź. 
Wiadomości ciągle przychodzą i wychodzą, a Samuel 
czeka, zastanawiając się w duchu, czy George to nadal jego 
dobry znajomy. Samuel doświadcza „obecnej nieobecności” 
George’a.

Technologia obecnie umożliwia nam niezliczone, 
nowe formy komunikacji, z których wiele jest bardzo 
pomocnych. Ale czy nowa technologia usunęła 
potrzebę dobrych manier i odpowiedzialności? Czy 
to my jesteśmy panami naszych narzędzi, czy raczej 
gadżety zaczynają panować nad nami? Jako chrześci-
janie musimy być bardzo ostrożni, aby nie nadużywać 
technologii. 

Telefony komórkowe potrafią atakować naszą pry-
watność, przerywając odwiedziny, odwracając naszą 
uwagę od ważnych rzeczy, itp. Szczególnie pisanie 
SMS-ów jest tu wyzwaniem. 

Młody człowiek może siedzieć przy kominku  
z rodziną i równocześnie esemesować do swoich znajo-
mych w całym kraju albo nawet dalszych. Kiedy jego 
rodzina dzieli się wydarzeniami dnia, on jest obecny, 
lecz nieobecny. Tata zwraca mu uwagę, ale młody 
człowiek nie przejmuje się tym specjalnie; jego umysł 
jest wiele kilometrów dalej. Taki młody buntow-
nik może nawet pisać do znajomych SMS-y na temat 

dziwacznych poglądów swojego ojca i reprymendy, 
jaka właśnie jest mu udzielana. 

SMS-y są metodą na uniknięcie kontaktu z różnymi 
ludźmi, ucieczką od wyzwania poznawania nowych 
osób i wychodzenia do innych. Pewien młody czło-
wiek powiedział mi kiedyś, że pisze SMS-y do zna-
jomych, kiedy czuje się „nie na swoim miejscu” na 
nabożeństwie albo na spotkaniu. Jest to jego sposób 
na „wylogowanie się”, gdy zaczyna czuć dyskomfort. 
Przyznał, że czuje się lepiej postrzegany przez innych, 
kiedy ludzie widzą, iż ma jakiś kontakt z innymi w taki 
sposób. 

Ojcowie muszą upominać swoje dorastające dzieci 
w takich sprawach. Nie pozwalajmy im grać w grę 
„obecny nieobecny” podczas ważnych chwil z rodziną. 
Kiedy rozmawiamy i spędzamy czas z rodziną, albo 
wchodzimy w społeczne interakcje z innymi, upew-
nijmy się, że nasza młodzież integruje się z innymi  
i uczy relacji twarzą w twarz. Uczmy ich zawierać 
nowe znajomości, grać w gry zespołowe albo opowia-
dać historie. Jeśli twój nastolatek lepiej się kontaktuje  
z innymi za pomocą SMS-ów niż twarzą w twarz, to 
źle. 

Budujmy i utrzymujmy dobre przyjaźnie. Okazujmy 
szacunek i uznanie znajomym, nie pozwalając na zbyt 
wiele zakłóceń w trakcie kontaktu z nimi. Wyłączajmy 
telefony podczas ważnych wydarzeń i rozmów. Albo, 
jeśli kontakt telefoniczny jest bardzo pilny, przepro-
śmy grzecznie na chwilę, aby szybko odpowiedzieć. 
Podanie wyjaśnienia, dlaczego telefon lub SMS był 
tak pilny, pomaga okazać szacunek osobie, której 
przeszkodziliśmy. 

W przypadku prawdziwych sytuacji kryzysowych 
należy szybko wyjść z pomieszczenia, aby odpowie-
dzieć na telefon lub SMS-a. Nawet w tak uzasadnio-
nych przypadkach, upewnijmy się, że nie zaburzamy 
porządku nabożeństwa. Nie wysyłajmy SMS-ów biorąc 
udział w nabożeństwie. Osoba, która wprowadza taką 
praktykę, stawia się w sytuacji „obecnego nieobec-
nego” na zgromadzeniu świętych i Bóg wcale nie roz-
jaśnia oblicza nad nią! Większość ludzi nie potrzebuje 

Nieobecna obecność
—Luke Bennetch
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telefonów w czasie nabożeństw i może pozostawić je  
w domu lub samochodzie. 

Jeśli bierzemy udział w jakimś spotkaniu, dobrze roz-
ważmy nasz zakres odpowiedzialności. Do jakiego stop-
nia dopuszczalne jest „zawieszenie się” na telefonie? Czy 
to jest wyraz szacunku dla innych, kiedy prowadzimy 
spotkanie, odpowiadając na SMS-y?

Wyobraźmy sobie sprzedawcę w sklepie, który 
używa telefonu, równocześnie zachwalając nam towar. 
Wyobraźmy sobie siebie, kiedy czekamy, a w tym 
czasie sprzedawca pisze SMS-a do innego klienta, aby 
odpowiedzieć na czyjeś pytanie. Oczywiście, jest zaję-
tym człowiekiem i porozumiewa się z wieloma ludźmi. 
Jednak my oczekujemy pewnego poziomu zaangażo-
wania wobec nas, jeśli mamy zaangażować się w kupno 

czegoś od tej osoby. W taki sam sposób możemy spo-
dziewać się czegoś od siebie nawzajem, kiedy pracujemy 
razem. 

Potrzebujemy pomocy Boga w realizowaniu złotej 
zasady w kontaktach z ludźmi. Potrzebujemy Jego 
mądrości w okiełznaniu naszej technologii, abyśmy 
mogli z niej korzystać zgodnie z jej służebną rolą, a nie 
pozwolili jej być naszym panem. Pomyślmy nad tym  
i zastanówmy się: w dniu Sądu Ostatecznego nie będzie 
„obecnych nieobecnych”, ani też nie będzie ich w tłumie 
wielbiących Boga na wieczność.

Zaczerpnięto z The Pilgrim and Technology
© Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Brak czujności
Czujność to stan czuwania na wypadek niebezpie-

czeństwa. Brak czujności może dopaść nas, rodziców, 
na różnych frontach. 

Mnogość zakresów naszej odpowiedzialności − 
zarabiania na życie, utrzymywania domu i tak dalej 
− może spowodować, że stracimy właściwą hierarchię 
priorytetów. 

Dzieci, którymi się opiekujemy, mają różne cechy, 
osobowości, temperamenty i korzystają z edukacji 
szkolnej, co może być bardzo kłopotliwe i spowodo-
wać, że utracimy czujność w rozróżnianiu poszczegól-
nych potrzeb każdego dziecka. 

Trojaka natura dziecka − duch, dusza i ciało, czyli 
konieczność spełniania potrzeb duchowych, emo-
cjonalnych i fizycznych − może również być czymś 
skomplikowanym i osłabić naszą czujność. 

Nasza beztroska natura − nieprzykładanie wagi 
do uczenia dziecka duchowych wartości, niestoso-
wanie konsekwentnej biblijnej dyscypliny i spełnia-
nie zachcianek dziecka − może pchnąć je w kierunku 
zguby. 

Brak kształtowania charakteru
Dobre cechy charakteru to moralna prawość, wła-

ściwe działanie i myślenie. To odnosi się bardziej do 
tego, co dziecko obserwuje w zachowaniu rodziców, 
niż czego jest uczone. Dzieci nasiąkają różnymi wpły-
wami szybciej niż tym, czego je uczymy. My, rodzice 
i nauczyciele szkół niedzielnych, możemy je gorli-
wie uczyć i wychowywać, jednak jeśli brakuje nam 
Bożych cech, takich jak miłość, podporządkowanie, 
uczciwość, itd., nasz przykład będzie miał zły wpływ 
na życie tych, którzy są pod naszą opieką. 

Jednakże nie powinniśmy usprawiedliwiać naszych 
upadków, ale raczej uznać je i, dzięki Bożej łasce, 
wzrastać duchowo, aby nasz charakter się zmieniał. 

Jezus powiedział: „Ten zaś, kto słucha, a nie wypeł-
nia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój 
dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła w niego 
rzeka i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu 
był wielki” (Łk 6,49). Bóg szuka prawych ludzi, 
którzy mają Jego bojaźń, aby postawić ich nad swoim 
dziedzictwem i uratować Jego dzieci przed zgubą.

 Jak zniszczyć dziecko? To już wiadomo. A teraz jak 
je uratować? „Ty (…) jego duszę wyrwiesz z krainy 
umarłych”.

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, sierpień 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jak zniszczyć dziecko?
—ciąg dalszy ze str. 14
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Jezus odnosił się do fragmentu Pisma, który mówi  
o Jego misji: „Duch Pański nade mną, przeto nama-
ścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, 
posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym 
przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność”  
(Łk 4,18). 

Jest to trafny opis sytuacji, w której my sami możemy 
się czasem znaleźć. Czujemy się rozbici przez ludzi, 
którzy nas wykorzystują – niektórzy celowo, inni przy-
padkiem. Czujemy się jak więźniowie tego, czego nie 
możemy zmienić: przykrej pogody, złej ekonomii  
a nawet naszych grzesznych nawyków. Jak niewidomi 
szukamy po omacku odpowiedzi na trudne pytania, 
które niesie życie. 

W tych wszystkich okolicznościach łatwo jest 
popaść w mentalność ofiary. Taka postawa wpływa na 
nasz obraz Boga. Zamiast dostrzegać szczegóły, jakie 
Stwórca umieścił w roślinach albo Jego wielkość w roz-
ległym wszechświecie wypełnionym gwiazdami i pla-
netami, pozwalamy się pochłonąć naszym problemom. 

Sposób myślenia także wpływa na nasz obraz samych 
siebie. Ponieważ czujemy, że cierpienie jest niepotrzebne 
i niesprawiedliwe, uważamy, iż nasza sytuacja jest 
wyjątkowo zła. Nie mogąc uciec od naszych okoliczno-
ści w życiu albo pogrążamy się w rozpaczy i zniechęce-
niu, albo zaczynamy siebie samych wywyższać, jakby-
śmy byli przysłowiowym pępkiem świata.

Ponadto, takie nastawienie wpływa na nasze relacje 
z innymi. Osoba, która podała dalej fałszywą plotkę  

o mnie, musi ponieść karę, a ponadto zrekompensować 
uszczerbek na mojej reputacji. 

Nie trzeba być specjalnie bystrym, żeby zoriento-
wać się, że w ten sposób ciągnie się nikczemna bitwa, 
w której przetrzymujemy innych w miejscu, gdzie 
możemy hodować swoje urazy. Jaka zatem jest odpo-
wiedź? Zignorować problem? Udawać, że nie istnieje? 
Próbować się z tego wydostać po swojemu? Nie. Bóg ma 
lepszy sposób. 

Po pierwsze, musimy zaakceptować, kim On jest. 
„Zważaj na Niego na wszystkich swoich drogach,  
a on będzie prostować twoje ścieżki” (Prz 3,6). Nasz 
Bóg i Stwórca pragnie być również naszym Mistrzem. 
Musimy sobie uświadomić, że poprzez własne wybory 
odeszliśmy od Niego i od Jego woli względem naszego 
życia. 

Po drugie, musimy ćwiczyć przebaczanie innym. 
Jezus uczy nas modlić się: „I przebacz nam nasze winy, 
jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawi-
nili” (Mt 6,12). Nie możemy tego właściwie zrobić, jeśli 
przeoczyliśmy krok pierwszy. Przebaczenie nie oznacza, 
że automatycznie zapominamy o urazie, ale że zwal-
niamy innych od długu wobec nas. 

Po trzecie, musimy odnosić się ze współczuciem do 
tych, którzy są pogrążeni w grzechu. „Niech wie, że kto 
nawróci grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę 
od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów” (Jk 5,20). 
Ważne jest nie to, abyśmy zyskali satysfakcję dzięki 
wymierzeniu sprawiedliwości komuś, kto skrzywdził 

Już nie ofiara
—Daniel Amstutz

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

dlamłodzieży
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Większość z nas lubi podróżować. Jeździmy w różne 
miejsca, jedni wolą tereny bardziej górzyste, inni jeżdżą 
nad rzekę, by popatrzeć na niezwykłą faunę i florę. Ale 
po dwóch, trzech dniach (czy nawet mniej) podróży 
mamy ochotę zrobić sobie przerwę. Czy możecie sobie 
wyobrazić wyruszenie w podróż trwającą non-stop dzie-
więć i pół roku... a potem tylko dwie doby na obejrzenie 
wszystkiego, co chcecie zobaczyć? 14 lipca 2015 roku 
sonda kosmiczna New Horizons zakończyła swoją trwa-
jącą 9,5 roku podróż na Plutona, przemierzając prawie  
5 bilionów kilometrów. Badanie Plutona trwało do 
końca tego roku, ale sonda poruszała się po powierzchni 
planety tak szybko, że bardzo szczegółowe zdjęcia zostały 
zrobione w sumie w ciągu czterdziestu ośmiu godzin 
podczas przelotu New Horizons w pobliżu Plutona  
i jego pięciu księżyców.

Zanim odkryto tę planetę, naukowcy odnotowali 
pewne zjawiska sugerujące, że w naszym Układzie 
Słonecznym może istnieć nieznane dotąd ciało nie-
bieskie. Słynny astronom Percival Lowell szczególnie 
poszukiwał tej planety. Ku swemu rozczarowaniu zmarł 
w roku 1916, nie odnajdując jej.

W roku 1929 Obserwatorium Lowella uhonorowało 
jego pamięć, zatrudniając dwudziestoczteroletniego 
Clyde Tombaugha do kontynuowania jego poszukiwań. 
Clyde był bardzo skrupulatnym i systematycznym bada-
czem. Po około roku natknął się na swą zdobycz.

Czego dowiedzieli się astronomowie o Plutonie od 
momentu jego odkrycia?

Co ciekawe, naukowcy byli przekonani, że planeta 
odkryta przez Tombaugha nie istnieje. Jest położona  
o wiele dalej niż uważano i została odkryta przez zwykły 
przypadek.

Pluton jest całkiem mały − zaledwie dwie trzecie wiel-
kości ziemskiego księżyca! Charon, największy księ-
życ Plutona, jest prawie o 50% mniejszy od swej pla-
nety, co powoduje bardzo interesujące efekty uboczne.  
W naszym układzie Ziemia-Księżyc, Ziemia mająca 
dużo większą masę powoduje krążenie Księżyca na 
naszej orbicie. Lecz Pluton i Charon są na tyle podob-
nej wielkości, że mają wspólny środek masy. Dlatego 
Charon nie krąży wokół Plutona, lecz obydwa ciała nie-
bieskie krążą wokół niewidzialnego punktu w kosmosie 
położonego pomiędzy nimi (zwanego wspólnym środ-
kiem masy), w którym grawitacja obydwóch jest sobie 
równa.

Okrążenie tego centralnego punktu zajmuje każdemu 
z nich dokładnie tyle samo czasu − około 6,4 dnia. Pluton 
i Charon obracają się wokół własnej osi z dokładnie tą 
samą prędkością − 6,4 dnia. To znaczy, że leżą po oby-
dwóch stronach tego środka masy i okrążają go z iden-
tyczną prędkością. Z tego powodu zawsze są naprze-
ciwko siebie tymi samymi stronami. Innymi słowy, 
gdybyście mieszkali po stronie Plutona skierowanej ku 

Boże dzieła na Plutonie

nas lub kogoś innego, ale byśmy pomogli temu człowie-
kowi zrozumieć, na czym polega zło w jego życiu i jak to 
niszczy jego duszę oraz jego relację z Bogiem.

Nie można usunąć z naszego życia wszystkich konflik-
tów. Zawsze będzie miało miejsce zmaganie pomiędzy 
dobrem i złem. „Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzy-
jacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż  
i nie może” (Rz 8,7). Ale chwała Bogu za Jego obietnice 

wybawienia! „Dlatego teraz żadnego potępienia nie 
ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie 
postępują według ciała, ale według Ducha” (Rz 8,1).  
W trudnych okolicznościach możemy mieć pokój  
w sercu zamiast czuć się jak ofiara. Oto Boże wyjście.

Zaczerpnięto ze Star of Hope, sierpień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Nathan Wine
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wspólnemu środkowi masy, jego księżyc zawsze byłby 
widoczny na niebie i nigdy by nie zaszedł. Natomiast 
gdybyście mieszkali po drugiej stronie Plutona, nigdy 
byście nie zobaczyli jego księżyca!

Pluton jest raczej cierpliwy w okrążaniu Słońca − zaj-
muje mu to około 250 naszych lat słonecznych. Każdy 
rok słoneczny to czas, w którym Ziemia okrąża Słońce. 
To oznacza, że według miary „lat Plutona” został on 
odkryty niedawno − zaledwie jedną trzecią roku temu, 
ponieważ od tego czasu zdołał przebyć jedną trzecią 
drogi po swojej orbicie wokół Słońca! To pokazuje, jak 
skomplikowany staje się pomiar czasu, gdy opuścimy 
Ziemię.

Orbita Plutona jest bardzo eliptyczna, czyli owalna. 
Jego odległość od Słońca waha się między 4,42 a 7,37 
biliona kilometrów. Właściwie przez dwie dekady każdej 
orbity Pluton znajduje się bliżej Słońca niż Neptun. 
Ostatnio działo się to w latach 1979-1999. Ponieważ 
Pluton jest tak daleko od Słońca, średnia temperatura 
na jego powierzchni wynosi prawie minus 240 stopni 
Celsjusza!

Dlaczego Pluton stracił status planety? W latach dzie-
więćdziesiątych naukowcy zaczęli odkrywać coraz więcej 

obiektów krążących wokół Neptuna, ale wszystkie były 
znacznie mniejsze od Plutona. Ten obszar stał się znany 
jako Pas Kuipera, a pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
odkryto, że składa się nań blisko tysiąc ciał niebieskich.

Następnie, w roku 2005, astronomowie odkryli Eris 
− obiekt położony za Plutonem. Według ich obliczeń, 
Eris jest około 5% większy od Plutona. Badacze sta-
nęli przed dylematem. Czy Eris należy zaszeregować do 
kategorii planet i prawdopodobnie później dodać do 
grupy obiektów składających się na Pas Kuipera, czy po 
prostu zdegradować Plutona, zrównując go z ciałami 
towarzyszącymi?

Ponieważ tych obiektów było wiele i były o wiele mniej-
sze od poprzednio odkrytych planet, Międzynarodowy 
Związek Astronomów przegłosował w roku 2006 prze-
sunięcie Plutona do nowej kategorii tak zwanych „planet 
karłowatych”. Utworzenie tej kategorii wydaje się roz-
sądne, bo w przeciwnym wypadku należałoby podwoić 
liczbę „zwykłych” planet.

Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– Ponoć będziemy mieć niedługo nowych sąsia-
dów? — powiedział tatuś pewnego wieczoru przy 
kolacji.

– Będą tam jakieś dzieci? — zapytała Joasia.
– Pewnie musimy poczekać i przekonać się — 

odpowiedział tatuś.
Kilka dni później Joasia i Grażynka obserwowały 

ekipę od przeprowadzek wnoszącą meble i kartony 
do małej chaty w pobliżu. Tego wieczoru dziew-
czynki poszły z tatusiem i mamusią w odwiedziny do 
nowych sąsiadów. Pani West miała błyszczące brą-
zowe oczy i siwe włosy. Pan West uśmiechał się sze-
roko i podpierał laską. 

Joasia dała im w podarunku bochenek chleba, 
który mama upiekła, a Grażynka – dwa pomidory, 
które pomogła tatusiowi zebrać z grządki. Potem 
dziewczynki przysłuchiwały się rozmowie dorosłych. 

– Wydaje mi się, że będą dobrymi sąsiadami — 
powiedział tatuś potem, kiedy wracali do domu.

– Wyglądają na miłych ludzi — zgodziła się 
mamusia.

– Powiedzieli, że to ich drugi dom — zauważyła 
Joasia. – Co to znaczy? Czemu potrzebują dwóch 
domów?

– Pani West mówiła, że mają oboje problemy ze 
zdrowiem — odparła mama. – Dlatego postano-
wili kupić coś w górach, gdzie jest chłodniej. Chcą 
tu mieszkać przez większość ciepłych miesięcy.  
A w swoim pierwszym domu — podczas zimy.

Państwo West często wpadali z wizytą. Czasem 

Czy muszę jechać?
—K. Good

przynosili ze sobą drobiazgi dla dziewczynek.  
A czasem zostawali na kolację. Tatuś dawał im pomi-
dory, a mama świeży chleb. 

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

kącik dla
dzieci
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Pewnego ciepłego dnia Grześ wsiadł na swój rower 
przed sklepem. Chciał się pobawić z Tomkiem, ale ten 
właśnie udał się na poobiednią drzemkę. Może by tak 
pomóc tacie, zanim Tomek wstanie?

Popchnął swój rower przed bramę sklepu i zobaczył, 
że tata naprawia traktor.

– Tatusiu, mogę ci pomóc?

Tata pomyślał chwilę.
– Może mógłbyś przynieść mi narzędzia – powie-

dział. – Za chwilę będę potrzebował śrubokrętu. Weź 
ten z czerwonym uchwytem.

Grześ znalazł śrubokręt w warsztacie na stole. A na 
podłodze w kącie znalazł coś jeszcze. Wręczył tacie 
narzędzie i zapytał:

Pewnego ciepłego dnia
—Linda S. Nolt

– Nasze wnuki mieszkają tak daleko! Rzadko je 
widujemy — powiedziała pani West do mamy pew-
nego dnia. – Wasze córeczki są dla nas trochę jak 
wnuczki.

Joasia uśmiechnęła się do siebie na te słowa. Lubiła 
panią West, a jej prezenty obu dziewczynkom spra-
wiały radość. 

Ale pewnego dnia Joasia straciła sympatię dla 
pani West, gdy ta podczas kolejnych odwiedzin 
zaproponowała: 

– Zastanawialiśmy się z mężem, czy moglibyśmy na 
weekend zabrać ze sobą Joasię i Grażynkę do naszego 
drugiego domu — powiedziała pani West do mamusi. 
– Nasze wnuki przyjeżdżają do nas w odwiedziny na 
koniec tygodnia. Byłoby fajnie zabrać wasze dzieci, 
żeby mogły się pobawić z naszymi wnukami. Wasze 
córki są takie miłe i dobrze ułożone, że na pewno nie 
będzie żadnego problemu.

„Wyjechać z państwem West? Bez mamusi i tatu-
sia?” — nagle Joasia straciła przekonanie, czy dalej 
lubi swoich sąsiadów. Wysunęła się z domu i znala-
zła Grażynkę.

– Chodźmy się bawić — powiedziała do siostry. 
Wkrótce pobiegły do piaskownicy za domem i zostały 
tam, dopóki pani West sobie nie poszła.

Przy kolacji Joasia grzebała widelcem w jedzeniu na 
talerzu. Nabrała kilka kęsów i w końcu przestała jeść.

– Co się dzieje, Joasiu? — zapytała mamusia.
Po policzku dziewczynki potoczyły się łzy.

– Nie chcę nigdzie jechać z panią West — szlo-
chała. – Muszę z nią jechać?

Mamusia otoczyła ją ramieniem.
– Nie wiedziałam, że słyszałaś naszą rozmowę — 

powiedziała. – Pani West chciała dobrze, ale nie ma 
mowy o wypuszczeniu was z nimi. Chociaż to mili 
ludzie, ty i Grażynka jesteście za małe, żeby jechać  
z nimi bez nas.

– Jesteśmy waszymi rodzicami — dodał tatuś. – 
Bóg powierzył nam obowiązek opiekowania się wami. 
Możemy oddać państwu West wszystkie nasze pomi-
dory i cały upieczony chleb, ale z pewnością nie damy 
im naszych dzieci, nawet na jeden weekend.

Joasia wytarła oczy i zachichotała cichutko.
Tego wieczoru zwinęła się koło tatusia i słuchała, 

jak czytał opowieść biblijną. Kiedy skończył czytać, 
pomodlili się razem. 

Wtedy dziewczynki wdrapały się na łóżko, a rodzice 
zaśpiewali im ulubioną piosenkę. 

– Kocham was — powiedziała mamusia, opatula-
jąc je kołderkami.

– My też was kochamy — odpowiedziała Joasia.
„Jak dobrze, że nigdzie nie jedziemy” — pomyślała, 

zasypiając.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– Czemu wszystkie śrubki i inne rzeczy leżą na 
podłodze?

Tata roześmiał się cicho. 
– Tomcio był tu wczoraj ze mną. Nie sądziłem, 

że da radę dosięgnąć tych puszek, ale jak widać, dał 
radę. Może byś je pozbierał, Grzesiu? To by mi bardzo 
pomogło.

Tatuś podszedł do stołu warsztatowego i podniósł 
trzy puszki po kawie, które ktoś wturlał pod spód. 
Postawił je na miejscu obok sterty. 

– Powrzucaj je tutaj.
Grześ zabrał się do pracy. Powkładał śrubki do dużej 

puszki, a nakrętki do małych puszek. 
– Zostań tu chwilę, a ja przestawię traktor – powie-

dział tata.
Grześ obserwował, jak tata otwiera klapę od góry, 

przemieszcza traktor na zewnątrz i zamyka klapę. 
Usłyszał, jak tata włączył myjkę ciśnieniową. 

Zbierając coraz więcej śrubek i nakrętek, Grześ przy-
pomniał sobie, jak jest ciepło. Słońce świeciło przez 
szyby prosto na niego i wytarł pot z nosa. Pod stołem 
warsztatowym był wentylator. Wyciągnął go i włączył 
do kontaktu. Strumień powietrza go orzeźwił. 

Wreszcie wszystko było pozbierane. Grześ poukła-
dał puszki na stole i wyszedł z warsztatu popatrzeć, jak 
tata myje traktor.

Po chwili jednak poczuł coś dziwnego. Stanął  
w otwartych drzwiach warsztatu i zajrzał do środka. 
Dym! W środku był dym!

– Tatusiu! – wrzasnął Grześ. – Chodź tu! – pobiegł 
do niego, łapiąc ramię taty i wrzeszczał, wskazując na 
warsztat. – Pali się!

Tata odwrócił się i wyjął zatyczki z uszu. 
– Co chcesz, Grzesiu? – podążył wzrokiem za 

palcem synka, który wskazywał na białe smużki dymu 
snujące się z wewnątrz. Rzucił wszystko i popędził do 
warsztatu.

– Zostań tu! – krzyknął do Grzesia, zanim zniknął 
we wnętrzu.

Grześ czekał. Co, jak wszystko się spali? A jeśli tacie 
coś się stanie? 

– Proszę, Boże, bądź z tatusiem – modlił się.
O, już wyszedł na szczęście. Wyłączył myjkę. 
– Już dobrze, Grzesiu.
– Co się stało? – zapytał chłopiec, czując, że ma nogi 

jak z waty. Oparł się o oponę traktora.
– Wentylator dymił. Chyba silnik zrobił zwarcie. 

Czy to ty go włączyłeś?

– Wentylator! Tak! – powiedział Grześ. – Ojej, zapo-
mniałem go wyłączyć.

– To nie twoja wina – pocieszył go tata. – Cieszę 
się, że zobaczyłeś dym, zanim było za późno – spojrzał 
na wystraszoną buzię Grzesia. – Bałeś się, że warsztat 
spłonie?

Grześ przytaknął. 
– Prosiłem Boga, żeby się tobą opiekował.
– I dobrze zrobiłeś – powiedział tata. – Jeśli się 

modlimy, Bóg będzie z nami bez względu na to, co się 
stanie. Pamiętajmy też, żeby Mu podziękować.

Pomodlili się razem i tata poklepał Grzesia po ramie-
niu, po czym znowu włączył myjkę. 

Grześ wszedł do warsztatu i spojrzał na wenty-
lator. W środku ciągle było jeszcze sporo dymu. 
Wyciągnął swój rower z kąta, uszczęśliwiony, że nie 
spłonął. Popędził na nim drogą koło domu, czekając, 
aż mama i Tomek się obudzą i będzie mógł im o tym 
opowiedzieć. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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R ozdział czternasty
– Abigail! To zamówienie jest na wynos, możesz 

odebrać? Ja już zaczęłam liczyć gotówkę! − zawołała 
Myra, współpracownica Abigail z biura bistro. Abigail 
ciężko westchnęła, spoglądając na zegarek. Była 23:50. 
Za dziesięć minut zamknięcie.

– Odbiorę − odparła.
W restauracji nie było już nikogo z wyjątkiem jej  

i Myry, a teraz to zamówienie w ostatniej chwili!
Spóźnię się na imprezę − narzekała pod nosem. 

W tym momencie otworzyły się drzwi wejściowe. 
Słychać było pospieszne kroki w kierunku lady. – 
Następny spóźnialski! − gotowała się ze złości, nawet 
nie odwracając głowy w kierunku klienta; niech 

poczeka! Najpierw musi skończyć przyjęcie zamówie-
nia na wynos.

– Dziękuję i życzę dobrej nocy − wręczyła gotowe 
zamówienie kierowcy czekającemu w samochodzie,  
a potem zamknęła okienko, przekręciła zamek i wyłą-
czyła światła na suficie. Odwracając się w kierunku 
lady, zamarła. Przed nią stali zamaskowani ludzie. 
Jeden z nich trzymał w ręku pistolet wymierzony 
prosto w nią.

– Ani mru mru. Połóż się twarzą do ziemi − 
rozkazał, podchodząc bliżej. Zimna lufa pisto-
letu wbiła się w kark Abi, leżącej twarzą wciśniętą  
w twardą posadzkę. Muszę myśleć! Zapamiętać wszystko! 
Okradają nas! Zabiją mnie! Mam teraz umrzeć? Boże, 
pomóż mi! − myślała nerwowo, czując ogarniającą ją 
falę strachu.

Lily BearCzęść ósma

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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Abigail była zdumiona, gdy policjant przesłuchał 
ją w charakterze podejrzanej i nie mogła uwierzyć, że 
mogłaby być o cokolwiek podejrzewana.

– Wierzę w twoją niewinność − próbował ją pocie-
szać jej własny szef, gdy nerwowo przemierzała pod-
łogę, porażona strachem.

– Ale ja nie mam żadnych śladów! Żadnych!  
A Myra niczego nie pamięta! Boję się! Co będzie, 
jeśli mi nie uwierzą? Pójdę do więzienia? − trzęsła się 
na samą myśl o tym. Czy sąd da wiarę jej zapewnie-
niom? Czy ten koszmar nigdy się nie skończy?

– Próbuj sobie przypomnieć wszystko, moja droga, 
każdy szczegół − zachęcił szef ostatniego wieczoru 
przed rozprawą. Przytulił ją opiekuńczym gestem, 
okazując wsparcie. – Będę z tobą w sądzie. Wierzę  
w ciebie, pamiętaj.

Jego łagodne słowa uspokoiły Abigail. Wiedziała, 
że przełożony przejmuje się jej sytuacją.

– Pieniądze nie mają znaczenia, moja pani. 
Wynająłem najlepszego prawnika. Pamiętaj, że on też 
wierzy w twoją niewinność − podniósł jej podbródek, 
aż spojrzała w jego czarne włoskie oczy. – Widzisz? 
Widzisz, jak ci ufam?

Skłonił się do jej dłoni, składając na niej delikatny 
pocałunek.

Mimo to, Abigail była przerażona. Scott też powie-
dział, że jej ufa, ale tego nie była pewna. Skoro tak 
mówi, to dlaczego nie wybierał się na jej rozprawę?

Ich małżeństwo okazało się wielką pomyłką. Ilekroć 
byli razem, często dochodziło do kłótni. Wydawało 
się, że Scottowi nigdy nie dość pieniędzy. Abigail 
miała mu za złe, że tyle czasu spędza ze swoimi kum-
plami od samochodów. A on brał odwet, krzycząc 
na nią przy najmniejszej okazji. Denerwowały go jej 
buty zostawione przy drzwiach, a leżące na sofie cza-
sopismo, którego nie skończyła czytać, doprowadzało 
go do furii.

– Buty powinny być w szafie! Nie umiesz zapamię-
tać takiej prostej rzeczy? − jego wybuchy następowały 
nagle i były okraszone stekiem przekleństw.

– Sam sobie składaj ubrania, panie perfekcjoni-
sto! − wypalała, kiedy narzekał na to, jak ona to robi. 

Bez paniki − powiedziała do siebie. Podnosząc oczy  
i patrząc w lewą stronę, zobaczyła adidasy zama-
skowanego napastnika za sobą. Takie nosił Drake! 
On tu pracował! Zawsze nosił te same czerwone adi-
dasy na grubej podeszwie, które skrzypiały przy cho-
dzeniu! Powiedz coś. Proszę, powiedz coś albo zrób 
kilka kroków, żebym usłyszała, jak skrzypią − pro-
siła po cichu. Jestem pewna, że to on. Nie lubiłam go 
i on o tym wie. Przyłożyłam rękę do jego zwolnienia. 
Gorączkowe myśli kłębiły jej się w głowie. Ogarnęło 
ją przerażenie. Drake był nieobliczalny. I nikt by się nie 
dowiedział!

Usłyszała stłumiony głos. Strzał. Potem zapadła 
cisza. A potem usłyszała kroki.

– Zrozumiano? − zapytał ten, który stał nad nią  
z pistoletem, i te dwa słowa wystarczyły, żeby Abigail 
upewniła się, że to Drake trzyma pistolet. Była pewna!

– Nie ruszaj się − powiedział jego wspólnik. – Jeśli 
to zrobisz, to strzelę.

Potem usłyszała pospieszne kroki wybiegające  
z lokalu. To samo skrzypienie, które ją tak drażniło, 
kiedy Drake tu pracował. Potem słychać było ryk sil-
nika, a potem wszystko umilkło − zaległa martwa 
cisza. Abi ostrożnie usiadła i rozejrzała się. Nic. 
Wstała i zawołała Myrę. Żadnej odpowiedzi. Tylko 
cisza.

Biegiem ominęła ladę i wpadła do biura, gdzie 
Myra bezwładnie leżała na podłodze. W pustej sali 
zabrzmiał przeraźliwy krzyk, lecz Abigail nawet nie 
wiedziała, że wydarł się z jej własnej piersi. Trzęsąc 
się gwałtownie ze strachu, próbowała zadzwonić po 
pomoc, ale palce nie chciały współpracować z klawia-
turą telefonu.

Myra wydała z siebie jęk i wtedy Abigail przypo-
mniała sobie, że może uruchomić alarm przyciskiem. 
Zaczęły wyć syreny, a ona osunęła się obok Myry. 
Pomoc już nadchodziła, a one obie żyły. Na zegarze 
była minuta po pierwszej.

Z sejfu zniknęły cztery tysiące dolarów. Myra roz-
cierała guza z tyłu głowy, gdzie została uderzona  
i badała ranę na prawym policzku, którym uderzyła 
w podłogę.

Nie pamiętała, co się z nią działo. Natomiast Abigail 
nie odniosła żadnych obrażeń w wyniku przejścia tej 
ciężkiej próby.
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Oboje coraz częściej zaglądali do kieliszka, szukając 
ucieczki od problemów.

Nadszedł dzień rozprawy. Abigail zwymiotowała 
jeszcze przed wyjściem z domu. Scott nie chciał jej 
podwieźć, ale jej szef już wcześniej zaproponował, 
że podrzuci ją do sądu. Ponieważ miłość między 
nią a Scottem wygasała, zaczęła się zwracać w kie-
runku szefa. Pociągały ją jego wyszukane maniery  
i widoczne zainteresowanie, jakie jej obficie okazywał.

Usiadłszy obok prawnika Abigail czuła się, jakby 
miała lada chwila eksplodować. A co, jeśli nie będę  
w stanie mówić? − zadręczała się.  Nie umiała się odprę-
żyć nawet wtedy, gdy jej szef uśmiechnął się zachęca-
jąco i podniósł brew, przypominając o swoim zaufa-
niu. Była skamieniała ze strachu.

Cała ława przysięgłych widziała wielkie, przera-
żone oczy wybałuszone z twarzy bladej jak kreda. 
Obserwowali ją, jak drętwo zajmuje miejsce dla 
świadka.

Pamiętaj o szczegółach − te słowa bębniły jej  
w mózgu niczym mantra.

– Zapamiętałam buty − powiedziała trzęsącym się 
głosem, z trudnością zmuszając się do odpowiedzi na 
pytania.

– Tak, Drake pracował u nas wcześniej − tym razem 
słowa popłynęły nieco łatwiej. Wzięła głęboki oddech, 
żeby uspokoić nerwy.

Padały kolejne pytania. Jej żołądek kłębił się  
i zwijał. Czuła coraz bardziej, że zbiera się jej na 
wymioty. Walczyła z całych sił, żeby jakoś opanować 
ten odruch.

– Nie. Nie widziałam. Nosił maskę. Ale... rozpozna-
łam jego głos. Powiedział dwa słowa.

– Dwa słowa! − wybuchnął przesłuchujący. – Dwa 
słowa... i pani... rozpoznała... jego głos? – niedowie-
rzanie brzmiało w każdym jego precyzyjnie wypowia-
danym słowie.

– Tak − wyjąkała Abigail. – Tak, rozpoznałam.
– Mówi pani, że rozpoznała jego głos leżąc na pod-

łodze z pistoletem przyciśniętym do głowy, trzęsąc się 
ze strachu! Na podstawie dwóch wypowiedzianych 
słów! I pani oczekuje, że ława przysięgłych w to uwie-
rzy? − obrócił się w kierunku ławników.

Oczy Abigail były coraz większe. Jej twarz zmieniła 
kolor na zielony. Wtedy żołądek podszedł jej do gardła 
i nie mogła już powstrzymać żółci podchodzącej jej 
do góry. Zakrztusiła się, a sędzia stuknął młotkiem.

– Odraczam rozprawę − zagrzmiał.
Podano jej chusteczki, a prawnik wyprowadził ją  

z sali.
– Tam jest toaleta, proszę się nie spieszyć − doradził 

z sympatią, delikatnie ściskając ją za ramię.
– Nie masz się czego bać, kochanie − rzekł szef 

Abigail, biorąc ją pod ramię i prowadząc do swego 
samochodu. – Cała ława przysięgłych wie, że jesteś 
niewinna. Zapewniam cię, że nie mają cienia wątpli-
wości. Nikt, kto byłby winny, nie zachowywałby się  
w ten sposób. Byłaś tak przerażona, że zyskałaś sym-
patię każdego, kto był na sali! − uspokajał.

– Zabiorę cię do domu. Weź prysznic i nie zamar-
twiaj swojej ślicznej główki. Jeśli się poczujesz lepiej, 
to przyjdź wieczorem i zobaczę, co się da zrobić, żeby 
cię rozweselić!

Prawnik Abigail i jej szef mieli rację. Została oczysz-
czona z zarzutów, a z czasem aresztowano Drake’a.

R ozdział piętnasty
Abigail nadal zmagała się z atakami nudności. 

Najgorsze były poranki; brakowało jej sił i nie mogła 
się otrząsnąć z apatii.

– Proszę cię, czy nie mógłbyś mnie zawieźć do leka-
rza? − błagała męża. – Chyba sama nie dam rady przy 
takich korkach.

– Domyślam się − przytaknął Scott, choć niechętnie.
– Nie ma się pani czego obawiać − zapewnił ją 

lekarz, uśmiechając się przyjaźnie. – Będzie pani miała 
dziecko. Moje gratulacje!

Dziecko! Jej własne dziecko! Nie posiadała się  
z zachwytu. Własne, małe, słodkie dziecko! Nie mogła 
się doczekać, aż powie Scottowi. Zalała ją fala wspo-
mnień o Danielu i o tym, jak kochała swego małego 
braciszka. Ale własne dziecko! Była taka szczęśliwa, że 
prawie unosiła się nad ziemią.

– Scott, będziemy mieli dziecko! Czy to nie cudowne? 
− zawołała, gdy tylko wsiadła do samochodu.

Na jego twarzy pojawił się grymas niezadowolenia. 
Dziecko? Tego jeszcze brakowało!



31„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Księga Psalmów 19,1

– Nie ma się czym tak podniecać − odparł i przeklął 
niezadowolony. – Nie chcę dziecka. Ostatnia rzecz, 
jaka nam potrzebna, to wrzeszczący bachor!

Abigail wpatrywała się w niego zdezorientowana. 
Ten facet jest niemożliwy! Dlaczego ona w ogóle za 
niego wyszła? Nie przejęła się tym, co powiedział;  
i tak będzie mieć swoje słodkie dzieciątko. Właściwie, 
to dlaczego miałaby się przejmować jego zdaniem?  
W końcu i tak od pewnego czasu żyli obok siebie.

Znajomi Abigail bardzo się przejęli i podzielali jej 
entuzjazm w oczekiwaniu maleństwa.

– Zapraszam na przyjęcie z powodu narodzin dziecka 
− zaproponowała Mary Kaleen. – Będzie niezła zabawa!

Życie Abi zaczęło się obracać wokół nadchodzącego 
wydarzenia. Znajomi tłoczyli się wokół niej ze wspar-
ciem i radami, a w końcu urządzili trzy różne przy-
jęcia. Scott zauważył, jak pozytywny wpływ na jego 
żonę ma oczekiwanie dziecka i ku swemu zdziwieniu 
sam zaczął akceptować przyjście na świat małej osóbki. 
Nadzieja macierzyństwa wyraźnie zmiękczała Abigail, 
która przestała się już z nim tak bardzo kłócić, a nawet 
czyniła wysiłki, żeby go zadowolić. Ich relacje jeszcze 
bardziej się poprawiły, gdy ze względu na dziecko rzu-
ciła papierosy i alkohol.

Na miesiąc przed porodem poprosiła o osiemnasto-
miesięczny urlop macierzyński, a współpracownicy 
wydali na jej cześć wielki bankiet. Posypały się hojne 
prezenty i Abigail nie mogła się nadziwić akceptacji  
i miłości, jaką jej okazywano. Przez wszystkie miesiące 
przygotowań niewiele myślała o swoim rodzinnym 
domu. Zostali należycie poinformowani o nadchodzą-
cym wydarzeniu, ale nie byli jej potrzebni. Miała prze-
cież mnóstwo znajomych i przyjaciół. 

Przyszła mama przygotowała pokój dziecinny. 
Ubranka były wyprane i złożone tak starannie, że 
nawet Scott nie mógł się do niczego przyczepić. 
Wypełniła nimi szuflady, postarała się o łóżeczko dzie-
cięce, bujany fotel i ustawiła światło w taki sposób, 
żeby nie raziło leżącego maleństwa. Wyobrażała sobie, 
jak godzinami beztrosko kołysze dzidziusia, trzyma 
w ramionach mięciutkie, przylepne i pachnące zawi-
niątko, czesze jedwabiste włoski i przebiera maleństwo. 
Oczyma wyobraźni widziała już, jak ludzie je rozpiesz-
czają. Nie mogła się doczekać! Będzie tyle radości!  
Z głową pełną marzeń planowała nadchodzące piękne 
lata.

Glenna Sue przyszła na świat z krzykiem, czerwoną 
buzią i czarną czupryną.

– Ma pani małego wojownika − przewidywał 
lekarz. – Trzy kilogramy. Nie jest duża, ale waleczna.

Abigail była wycieńczona, lecz całkowicie przy-
tomna, podziwiając doskonałość córeczki.

– Scott, ona jest idealna! Po prostu idealna! Cieszę 
się, że to dziewczynka. Tak bardzo chciałam mieć 
córkę.

– Jest w porządku − odparł wymijająco Scott. – 
Mam nadzieję, że nie będzie wrzeszczeć przez cały 
czas.

Gdy ich trzyosobowa rodzina opuszczała szpital, 
młoda matka była cała rozemocjonowana. Z rado-
snym uśmiechem pokazała swoje ukochane maleń-
stwo rodzicom Scotta i jego siostrze Tarze, a potem 
znajomym tłumnie odwiedzającym ich mieszkanie. 
Glenna spała spokojnie, gdy przekazywano ją z rąk 
do rąk, podziwiając i przytulając. Na widok pierw-
szych zwiastunów jej płaczu ktoś podał czekającą na 
podorędziu butelkę z mlekiem. W powietrzu unosił 
się papierosowy dym. Scott dumnie napełnił szklanki 
schłodzonym alkoholem, proponując toast za zdrowie 
dziecka i szczęśliwy poród.

Głośny śmiech i ordynarny język kłębiły się wokół 
niewinnej dziewczynki, gdy zaczął zapadać zmierzch. 
Ani jedna ze zgromadzonych osób nie pomyślała, że 
taka atmosfera jest czymś niewłaściwym dla niemow-
lęcia. To był ich świat, w którym trzeba się było przy-
stosować, żeby przeżyć. 

Abigail prawie zasypiała, gdy obudził ją głośny płacz 
dziecka. Nic nie było w stanie jej uspokoić. Kołysanie 
nie pomogło, odmówiła jedzenia, a chodzenie z nią 
na rękach po pokoju nie przynosiło trwałego ukoje-
nia. Glenna zasypiała na kilka minut, a potem znów 
zaczynała płakać wniebogłosy.

Frustracja w połączeniu ze zmęczeniem dopro-
wadziła Abigail do wyczerpania i wprawiła w ner-
wowość. Walczyła z dzieckiem przez całą noc. Nad 
ranem płakała już tak samo jak jej malutka córeczka.

Scott nie okazał jej współczucia.
– Chciałaś mieć dziecko, więc zajmij się tym bacho-

rem! − wrzasnął i zamknął za sobą drzwi. Wtedy 
Glenna nagle się uspokoiła i zasnęła.

Abigail wczołgała się do łóżka i natychmiast zmo-
rzył ją głęboki sen. Śniła jej się siostra mamy, ciocia 
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Mandy, wraz z drugą babcią, czyli matką taty. 
Chodziły brzegiem spokojnej rzeki, zrywając narę-
cza kwiatów tak jaskrawo barwnych, że w dziennym 
świetle zdawały się lśnić.

Ciocia Mandy co chwilę przystawała, patrzyła na 
Abi stojącą na przeciwnym brzegu i wołała ją po imie-
niu: „Abigail! Abigail! Abigail!”. Brzmiało to jak roz-
paczliwy płacz mamy, kiedy opuszczała dom wiele lat 
temu.

Abigail obudziła się spocona, zaskoczona i przera-
żona, gdy sen się powtórzył ze wszystkimi szczegółami. 

Dlaczego śnią mi się akurat siostra mamy i matka 
taty? Przecież obie nie żyją od lat! Czyżby coś się stało 
mamie? Drżącą ręką chwyciła telefon i wybrała numer 
Scotta, który był w pracy. 

– Scott − szlochała, gdy odebrał – potrzebuję mojej 
mamy. Zadzwoń do niej. Potrzebuję mamy!

– Czy Glenna śpi? − zapytał, nie słysząc w tle dzie-
cięcego płaczu.

– Tak − ciągnęła Abigail przez łzy. – Miałam sen, 
Scott. Potrzebuję mojej mamy. Boję się.

– Wracaj do łóżka, Abi, a ja do niej zadzwonię − 
nagły przejaw współczucia ze strony Scotta wpłynął 
na nią kojąco.

Potrzebuję mojej mamy − wołało jej serce. – Jakże 
mogę być matką, skoro nie wiem jak?

Po raz pierwszy od czasu wyjazdu z domu czuła, 
że naprawdę potrzebuje swej matki. Gdy Susan usły-
szała jej prośbę, uznała, że potrzeba Abigail jest odpo-
wiedzią na wieloletnie modlitwy.

– Przyjadę najszybciej, jak tylko się da, Scott. To 
może potrwać kilka godzin, ale powiedz Abigail, że 
będę jak najszybciej. Powiedz jej, żeby próbowała 
uspokoić małą i odpocząć. I że modlę się za nią − spo-
kojny, pełen miłości głos popłynął do ojca jej wnuczki 
i zięcia, którego nie mogła za takiego uznać. Jej słowa 
poruszyły Scotta. Zdawał sobie sprawę, że jest kimś 
obcym. Wiedział, że rodzice Abigail nie zaakcepto-
wali go jako członka ich rodziny. Nie mógł ich za to 
winić. Traktowali go z szacunkiem, ale zaraz… cóż to 
takiego powiedziała nonszalancko Abigail, kiedy jej 
się oświadczył?

„Moja rodzina cię nie zaakceptuje. Uważają, że nie 
wolno mi wyjść za rozwodnika. Nigdy cię nie zaak-
ceptują, ale bądź pewien, że będą się modlić za twoją 
duszę!”.

Podczas kilku spotkań z nimi czuł się jak potępie-
niec. I nienawidził tego uczucia.

Susan modliła się przez większość czasu w drodze 
do córki. Wołanie Abigail o pomoc było wyrazem 
zranionego serca w potrzebie, a Susan czuła własną 
potrzebę Bożego prowadzenia.

– Posłuż się mną, Panie, jako narzędziem w Twojej 
miłosiernej dłoni. Modlę się, żeby Twoja świętość 
była odczuwalna i widzialna w moim posługiwaniu.

Narodziny Glenny otworzyły drzwi między matką 
a córką, pozwalając im budować wzajemną relację − 
nie duchową, lecz relację matki z matką. Abi odkryła, 
że chce, by Lyle i Susan uczestniczyli w życiu jej 
dziecka. Pragnęła, żeby Glenna doświadczyła takiego 
samego szczęśliwego dzieciństwa, jakie miała ona. 
Niedługo po wizycie matki zaczęły się telefony  
z prośbą o poradę. Abigail wielokrotnie – podczas 
osiemnastu miesięcy urlopu macierzyńskiego – pod 
wpływem nagłego impulsu decydowała się odwie-
dzić swoją matkę. Wtedy wsadzała dziecko do samo-
chodu i jechała do rodzinnego domu, żeby spędzić 
cały dzień wśród pełnych pokoju wspomnień, które 
ją ścigały i przyciągały z powrotem.

Odkryła, że żyje w dwóch różnych światach −  
w cichym, pełnym pokoju świecie rodziców i w cha-
otycznym, pełnym napięcia świecie obracającym się 
wokół jej domu i serca.

Abigail żarliwie kochała swoją słodką córeczkę. 
Lecz ta miłość nie gasiła płonącej urazy, jaką nosiła 
wobec Scotta.

Tymczasem jego coraz częściej nie było w domu. 
Nawet podczas weekendów rzadko się widywali. 
Scott wolał spędzać czas ze swoimi kumplami, pod-
czas gdy ona siedziała w domu z Glenną. Samotność 
uprzykrzała jej życie i w chwilach jej przypływu 
zadręczała Scotta.

– Dlaczego nie wracasz do domu wieczorem? − jej 
łzy go złościły. Nienawidził łez! Topiąc swą złość, 
spędzał jeszcze więcej czasu w barze. Ona w despe-
racji obdzwaniała lokalne puby, w których przesiady-
wał z kolegami, żeby sprawdzić, czy go tam nie ma. 
Potrzebowała go w domu! Chciała go w domu! Nieraz 
słyszała w słuchawce, jak sobie z niej żartują.

– Scott, jesteś tam? − przedrzeźniał ją ktoś,  
a towarzystwo ryczało ze śmiechu. Jego postępowa-
nie doprowadzało ją do szału, ale nie była w stanie 
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zmienić sytuacji. Scottowi wyraźnie nie zależało na 
niej ani na Glennie, a gdy „wyjściowy” scenariusz się 
powtarzał, zaczęła szukać sobie pocieszycieli.

Bez jej dochodów ich sytuacja finansowa była 
napięta. To zwiększało stres i nerwy łatwo puszczały. 
Abigail wróciła do pracy, tym razem w żłobku nieda-
leko ich mieszkania. Nie chciała, żeby Glenna była 
wychowywana w takim miejscu, więc wymieniały 
się opieką nad dziećmi ze znajomą sąsiadką, której 
córka była o kilka miesięcy starsza. Lecz Abi tęskniła 
do pracy wśród dorosłych, więc szybko rzuciła pracę  
w żłobku i wróciła do poprzedniej w bistro. Pracowała 
na zmiany i wychodziła, gdy Scott wracał wieczo-
rem do domu. Wieczory w pracy dawały jej możli-
wość wyjścia z domu i picia we własnym kręgu zna-
jomych. Mężczyźni ubiegali się o jej względy, a ona 
przyjmowała przejawy ich zainteresowania. Scott  
i tak o nią nie dbał, więc dlaczego nie miałaby pozna-
wać innych?

Szef Abigail awansował ją na menedżera. Pracowała 
głównie z młodymi ludźmi i otwierała dla nich 
dom, upajając się faktem, że używali go jako miej-
sca hulanek.

Gdzie była Glenna? Kto się nią przejmował? Gdzie 
się podziały marzenia o matce i córce spędzających 
czas razem w bujanym fotelu i przeglądających histo-
rie dla dzieci? Gdzie były plany wspólnych wypadów 
na zakupy w szykownych ciuchach i z uśmiechem 
na ustach? Czy kochający rodzice kładli Glennę do 
łóżeczka wieczorem?

Dziecko jakoś sobie radziło wśród tego całego 
zamieszania. Spała albo u niani, albo we własnym 
łóżeczku, jeśli jedno z jej rodziców było w domu. Gdy 
podrosła, między nią a tatą nawiązała się silna więź. 
Hołubił ją, o ile nie była zbyt wymagająca i robiła to, 
co lubił.

– Poskładaj zabawki − uczył ją już od małego. 
Zdobyła go tym, że trzymała swoje rzeczy na miejscu 
i nie robiła hałasu.

Niejednokrotnie Abigail po powrocie do domu nad 
ranem zastawała ich oboje śpiących na sofie przed 
nadal włączonym telewizorem. Kochała córkę i nigdy 
nie zaniedbywała jej fizycznie, ale jak mogła spędzać 
z nią czas, jeśli pracowała do późna, a potem szła się 
gdzieś bawić albo miała dom pełen bawiących się 
młodych ludzi?

Telewizor zastąpił lampkę w pokoju Glenny. 
Bujany fotel zniknął, a w jego miejsce pojawił się 
dom dla lalek. Zabawki zapełniały półki, a Glenna 
uczyła się bawić sama aż do zaśnięcia w hałaśliwym 
domu pełnym tytoniowego dymu, zapachu alkoholu 
i oparów marihuany.

Marihuana, której Scott nigdy nie skosztował, stała 
się nieodzowna dla Abigail. Rok wcześniej została 
zaproszona do pewnych znajomych na grilla kończą-
cego letni sezon.

Zostałaś zaproszona na imprezę!
Nie zapomnij ubrać czapeczki! Świętujmy koniec lata 

przy grillu!
Będzie masa jedzenia, zabawy, drinków i gier 

towarzyskich!
Ta impreza zmieniła jej życie. Scott wykpił jej pro-

pozycję wspólnego wyjścia, więc poszła sama.
– Chodź na piętro − zachęcała Vivian, jedna z mło-

dych pracownic z jej działu. – Chcę ci coś pokazać.
To było pierwsze zetknięcie Abigail z marihu-

aną, od której się uzależniła. Potrzebowała czegoś, 
co pomogłoby na życiowe trudności i poprawiłoby 
jej poczucie własnej wartości. Czegoś, co dałoby jej 
przysłowiowego „kopa”.

– Jest super. O wiele lepsza od picia i sprawia, że 
czujesz się dużo lepiej, w dodatku bez kaca − mru-
czała rozmarzona Vivian, zapalając zakazany narko-
tyk i wchodząc w coraz lepszy nastrój. Abigail spró-
bowała i stwierdziła, że Vivian ma rację. Zapalenie 
skręta poprawiło jej humor. Pragnienie mocnego alko-
holu stopniowo zmniejszyło się u niej do zera i zostało 
zastąpione pragnieniem marihuany. Ona dawała jej  
o wiele dłuższe i bardziej intensywne poczucie euforii.

Gdy efekty jej działania zanikały, ciało Abi pra-
gnęło ich jeszcze bardziej. Bez kolejnego skręta cier-
piała aż do wyczerpania. Schudła i straciła apetyt. 
Ponieważ zaczęła niszczeć jej cera, więc nakładała 
więcej makijażu. Mimo tych fatalnych skutków pale-
nia marihuany utrzymała pracę i wizerunek pewnej 
siebie profesjonalistki obracającej się w wyższych sfe-
rach społecznych.

Stale kłócili się ze Scottem, więc nakłoniła go do 
spróbowania marihuany. Ale mimo to pociąg do 
alkoholu mu nie przeszedł. Przy dwojgu dorosłych 
ludziach będących stale „na głodzie” pieniądze zawsze 
były problemem i sprawy toczyły się coraz gorzej.
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– Jedź ze mną do Europy − zachęcał ją szef, zabie-
gając o jej względy i nie szczędząc na to pieniędzy. 
Obiecywał zabawę, bogactwo, podróż, emocje i swoje 
towarzystwo − życie bez obaw... łatwe i pełne przy-
jemności. Abigail zapragnęła pojechać. Chciała być 
wolna od mozołu w pracy. Pragnęła miłości, ale coś 
ją powstrzymywało. Za każdym razem, kiedy miała 
się już zgodzić, coś zamykało jej usta i nie umiała się 
do tego zmusić.

Glenna uwielbiała dziadków. Abigail kochała 
córkę. W jakiś sposób świadomość pełnej miłości 
łaski Bożej powstrzymywała ją przed kolejnym kata-
strofalnym wyborem.

Pewnego dnia Susan wybrała się samotnie do 
Allensburga w nieplanowaną podróż i przejeżdżała 
niedaleko mieszkania córki. Zatrzymaj się i odwiedź 
Abigail i Glennę − odczuła ponaglenie od Pana  
i posłuchała go. Własna córka zaciążyła jej na sercu. 
Nie było jej w rodzinnym domu już od dłuższego 
czasu, a rozmowy telefoniczne zdarzały się spora-
dycznie. Susan była u niej tylko raz, odkąd Glenna 
się urodziła, gdy Abigail o to poprosiła. Czy Glenna  
i Abigail przyjadą jeszcze kiedykolwiek?

Panie, przepraszam Cię, że zwątpiłam. Przyjadą do 
domu, bo przecież kazałeś mi się zatrzymać.

Abigail otworzyła drzwi i opadła jej szczęka. Zbyt 
zdumiona, by cokolwiek powiedzieć, po prostu wpa-
trywała się w matkę, stojąc w progu.

– Mama! Czy dzieje się coś złego? − wyjąkała wresz-
cie, gdy mama wyciągnęła do niej ręce z uśmiechem 
i przytuliła.

– Nie, Abigail, nic złego się nie dzieje. Czy mogę 
wejść i odwiedzić cię?

– Tak. Tak, wejdź do środka − Abi spojrzała przez 
ramię na Scotta wstającego z fotela i ściszającego tele-
wizor, gdyż właśnie oglądał jakiś mecz.

– Przejeżdżałam niedaleko stąd i Bóg mi przypo-
mniał, gdzie mieszkasz − powiedziała Susan z cie-
płym uśmiechem.

– Cześć, Scott − powiedziała, wchodząc do pokoju.
– Cześć − wymamrotał, suwając nogami i ledwie 

patrząc w jej stronę. Abi spojrzała na niego z niedo-
wierzaniem. Jaki on ma problem? Czy to naprawdę 
jest ten sam pewny siebie Scott, którego nikt nie był 
w stanie onieśmielić! Wyjął ręce z kieszeni spodni, 
żeby potrzeć szyję, a potem wsadził je z powrotem.

– Chodź do kuchni, mamo. Zrobię lemoniadę − 
spojrzała na Scotta, wysyłając mu milczącą wiado-
mość. Wstań z tego fotela! − chciała na niego krzyk-
nąć. – Zachowuj się uprzejmie chociaż wtedy, kiedy 
przychodzi moja mama!

– Co się stało Scottowi? − zapytała Susan, gdy usia-
dły przy stole z wysokimi szklankami lemoniady.

– Ty, mamo − odpowiedziała Abigail.
– Och? A co ja zrobiłam?
– Nie chodzi o to, co zrobiłaś, tylko czego nie zro-

biłaś. Nie akceptujesz go jako swego zięcia.
Susan spojrzała córce prosto w oczy.
– Abigail, wiesz przecież, że nie mogę. On nie 

należy do ciebie.
– Wiem, mamo − smutek, rozpacz, tęsknota, żal − 

jej słowa były przesycone wieloma emocjami.
Panie, co ja mam jej powiedzieć? − modliła się Susan 

o mądrość, wyczuwając, że pęknięcie, jakie otworzyły 
narodziny Glenny, rozszerzało się coraz bardziej.

– Babcia! − Glenna przebiegła przez salon do 
kuchni. – Kiedy przyszłaś? Tak szkoda, że nie przyje-
chałaś wcześniej!

Wnuczka mocno przytuliła Susan, nie chcąc pozwo-
lić jej odjechać. Jakże kochała babcię! Tak często za 
nią tęskniła, a tu niespodzianka!

– Chodź zobaczyć mój pokój, babciu. Zobacz moje 
lalki i domek − mała dumnie wzięła babcię za rękę, 
żeby jej pokazać wszystkie ulubione zabawki. Susan 
zauważyła staranną czystość w pokoju dziewczynki. 
Wszystko było na swoim miejscu, nawet narzuta 
równo leżała na łóżku. Zauważyła, że cały dom jest 
perfekcyjnie zadbany i zadała sobie pytanie, czy 
Glenna kiedykolwiek się bawi. Jej babcia zawsze była 
posłusznym, ale szczęśliwym dzieckiem. Serce babci 
Susan zatęskniło za jej delikatną, niewinną wnuczką. 
Co ją czeka w przyszłości?

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



N a  k r z y ż u

Na krzyżu
Zmieniłeś moje serce,
ktore było z kamienia

Z miłości poszedłeś za mnie na krzyż
Chcę Ci dziękować za dar zbawienia

Wypełniłeś radością moje dni
Od Twojej miłości, nie rozłączy mnie nic

Jesteś blisko, wciąż czuję Twój dotyk
Dałeś mi uśmiech, a zabrałeś łzy 

Pragnę wytrwale za Tobą kroczyć

I chociaż nieraz są wichry i burze
Nieraz próby przerastają mnie

W Tobie, tylko w Tobie się zanurzę
Bo zwycięstwo na krzyżu

Wykonało się

—Bartosz Baran



Małe rzeczy

Tekst z Biblii: Psalm 146

Oto historia pewnego człowieka, który podróżował przez pustkowia. Nagle znalazł 
się wprost naprzeciw niedźwiedzia grizzly. Kiedy tak stał samotnie, przerażony  
i oszołomiony, modlił się żarliwie do Boga o ratunek. Wówczas w cudowny sposób 
zdołał zrobić unik i pobiegł jak najdalej od bestii. 

Tej nocy po rozłożeniu obozu zachwycał się łaską Boga, który ocalił mu życie. 
Jego serce przepełniała wdzięczność i chwała. Kiedy położył się spać, samotny 
komar przedostał się do jego namiotu. Gdy tak krążył i już miał gdzieś wylądować, 
mężczyzna zamachnął się, ale chybił. I znowu głodny komar zaczął krążyć. Przez całą 
noc trwał pojedynek, a wędrowiec przeżył noc pozbawioną sytego, spokojnego snu. 

Następnego dnia obudził się w złym, rozdrażnionym nastroju. Co właściwie było 
nie tak? Wtedy uświadomił sobie, że w przypadku niedźwiedzia potrzebował Bożej 
pomocy, ale najwyraźniej uznał, że z komarem poradzi sobie sam! Ileż to razy 
znajdujemy się w takiej samej sytuacji! O tak, my dobrze wiemy, że Bóg rozdzielił 
wody Morza Czerwonego, zesłał mannę dzieciom Izraela, spowodował, że żelazna 
część siekiery wypłynęła na powierzchnię wody. Ale… ten uprzykrzony, mały 
problem? Sam sobie z nim poradzę. W Księdze Jeremiasza 32:27 czytamy: „Oto 
jestem PANEM, Bogiem wszelkiego ciała. Czy jakakolwiek rzecz jest dla Mnie zbyt 
trudna?”.

Oby Pan Jezus Chrystus był zawsze naszym najdroższym Przyjacielem! Ten, który 
dzieli nasze codzienne brzemiona i zmagania, a nawet takie „małe” problemy. 
Ponieważ On troszczy się o mnie i o Ciebie!
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