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słowo

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

Dlaczego potok wysechł?
—Alvin Mast

W szesnastym rozdziale 1 Księgi Królewskiej
Biblia mówi, że król Izraela Achab pobudził Pana
Boga do gniewu bardziej niż wszyscy poprzedni
władcy Izraela. Zbudował ołtarz dla Baala w jego
świątyni, a także kazał sporządzić posąg Aszery,
fenickiej bogini miłości i płodności.
Achab z pewnością słyszał historie o wszechmocy Boga, który wywiódł synów izraelskich
z Egiptu. Na pewno wiedział o przymierzu Boga
z Abrahamem. Mimo to, wzgardził mocą Bożą
i oddawał cześć Baalowi, a oprócz tego promował
ten bałwochwalczy kult. Bóg był tym zasmucony
i przejął sprawą bałwochwalstwa serce proroka
Eliasza Tiszbity.
Eliasz poszedł do Achaba i ogłosił, że nie będzie
deszczu, dopóki znów nie spadnie na jego słowo.
Po wyjściu od króla „doszło do niego słowo
PANA: Odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj
się przy potoku Kerit, który jest przed Jordanem”
(1 Krl 17,2–3). Bóg wiedział, że Achab jest niebezpiecznym człowiekiem, więc kazał się Eliaszowi
ukryć. Nad potokiem miał wodę do picia, a kruki
przynosiły mu jedzenie.
„Poszedł więc i uczynił według słowa PANA”
(1 Krl 17,5). Mieszkanie nad świeżą wodą musiało
być dla Eliasza szczególnie przyjemne w sytuacji,
gdy cała ziemia w kraju była spieczona i jałowa.
Mogę sobie wyobrazić, jak klęczy na brzegu,

codziennie dziękując Bogu za Jego troskę i obecność w swoim życiu. Dzień po dniu pił świeżą
wodę ze strumienia i jadł pokarm przynoszony
przez kruki.
Zapewne czuł się nad tym potokiem bezpiecznie z dwóch powodów: był ukryty przed wrogiem, a poza tym Bóg zaspokajał jego podstawowe
potrzeby. Życie zawsze jest lepsze, gdy jesteśmy
w Jego bezpiecznej obecności. Co ma być to będzie.
Wiemy, że Bóg się o nas troszczy.
Lecz pewnego ranka potok wysechł. Czyżby
Bóg Eliasza opuścił? A może mu się tylko zdawało,
że został nad ten potok posłany? Na pewno dręczyły go takie pytania jak na przykład: W którym
miejscu się pomyliłem? Co się stało? Brzmi dla nas
znajomo?
Niektórzy z nas mieszkali nad potokiem Kerit,
doświadczając błogosławieństwa świeżej wody
przepływającej przez nasze życie. Codziennie piliśmy ze strumienia. Byliśmy błogosławieni ponad
miarę i wszystko szło świetnie. Nasze potrzeby
były zaspokajane, ale pewnego dnia potok wysechł.
Może woda zmętniała. Może kruki przestały się
pojawiać.
Co jest twoim wyschniętym potokiem? Śmierć
współmałżonka? Może cię nagle opuścił. Może
popsuły się relacje w małżeństwie albo inne relacje.
Czasem czujemy się rozczarowani przez pastora,

„Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto.” Księga Przysłów 22,1
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czasem tracimy pracę. Czasem to jest choroba lub
wypadek.
Po wyschnięciu potoku często zadajemy logiczne
pytanie: „Dlaczego on wysechł?” Zastanawiamy się,
czy Bóg nas nie opuścił. Czasem gorycz po utracie
potoku jest tak wielka, że postanawiamy już nigdy
Bogu nie ufać. Może stwierdzamy, że ten Achab nie
jest taki zły, jak myśleliśmy, i odczuwamy pokusę, by
się cofnąć.
„Dlaczego potok wysechł?” Mijają lata, a my zastanawiamy się nad tym przez całe dnie. Czekamy na
odpowiedź, ale Bóg nic nie mówi. Możemy się nigdy
nie dowiedzieć. Czy Eliasz dowiedział się, dlaczego
jego potok wysechł? Czy Bóg mu powiedział? Wiemy
na pewno, że nie opuścił Eliasza. Wiemy również, że
Słowo wyraźnie obiecuje: „Nie porzucę cię, ani cię nie
opuszczę”.
Na pewno potok nie wysechł dlatego, że Bóg nie
miał czasu dla Eliasza. Nasz Bóg jest potężny i potrafi
podtrzymać nas w każdej sytuacji. Umie pocieszyć
każde serce pogrążone w rozpaczy i każdą samotną
osobę na świecie. Może podnieść załamanych
i potrafi opatrzyć zranionych. Nasz Bóg jest władny,
by wyrwać nas z każdego ucisku. Nie, potok nie
wysechł dlatego, że Bogu coś umknęło albo przestał
się troszczyć o Eliasza.
Nie wysechł również dlatego, że prorok zgrzeszył. Powodem w ogóle nie było jego postępowanie.
Owszem, musimy być uczciwi w stosunku do siebie
samych i brać odpowiedzialność za popełnione błędy,
ale nie zawsze powinniśmy się „biczować”. Niektórzy
mają kompleks i stale żyją w poczuciu porażki
z powodu grzechów, które już wcześniej wyznali.
Apostoł Paweł pisze w 2 Kor 5,17 „Tak więc jeśli
ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to,
co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe”.
Wyznany grzech, z którego pokutowaliśmy, został
nam odpuszczony i sprawa przeminęła.
Czasem potoki wysychają z powodu nieprawości. Właśnie dlatego nie wolno zwlekać z pokutą.
Chcemy, żeby potok stale dostarczał nam świeżej
wody. Czasem cierpimy za popełnione grzechy. Ale
to nie nasze grzechy są przyczyną cierpienia. W niektórych przypadkach jest nią własna nieprawość,
a w innych posłuszeństwo całej woli Bożej. Nie wierzcie fałszywej nauce głoszącej, że za każdym razem,
4
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gdy chorujemy albo napotykamy życiowe przeciwności problemy, przyczyną jest grzech w naszym życiu.
Dlaczego potok wysechł? Bo nie było deszczu.
Powodem suszy był grzech Achaba. Istnieje prawo
siania i zbierania. Leniwy gospodarz nic nie zbierze, jeśli wcześniej odpowiednio nie zasieje. Dach
może zostać zerwany z powodu błędu budowniczych.
Ludzie chorują dlatego, że Adam zgrzeszył i śmierć
weszła na świat.
Achab zbudował ołtarz i modlił się do Baala. Nie
przykładał wagi do Bożych spraw i dlatego Bóg zesłał
na niego sąd. Czasami nasze cierpienie jest pochodną
grzechu innych ludzi. Mamy wtedy udział w bólu
związanym z ich nieprawością. Jeśli tak się dzieje,
to musimy całkowicie polegać na Bogu. Ponieważ
znamy już Jego drogi, to wiemy, że czas radości jeszcze nadejdzie.
„I doszło do niego słowo PANA: Wstań, idź do
Sarepty sydońskiej i tam zamieszkaj. Oto rozkazałem
tam pewnej kobiecie, wdowie, aby cię żywiła” (1 Krl
17,8–9).
Kiedy potok wysycha, nasłuchuj kolejnych wskazówek od Pana. One z pewnością zostaną Ci udzielone. Może poprzez innego chrześcijanina lub lekturę Słowa Bożego. Słuchaj, gdy Bóg mówi: „Wstań”.
Zaprowadził nas nad potok, ale to nie oznacza, że
mamy nad nim spędzić resztę życia.
„Wstań, bo rozkazałem tam pewnej wdowie, żeby
się tobą zajęła”.
Zdumiewam się nad Słowem Pana. Kiedy potok
wysycha, czekaj na pomoc od Pana. Potok Eliasza
wysechł, więc Bóg wysłał go do pewnej wdowy. Eliasz
potrzebował pomocy, ale ta kobieta również. Nad
potokiem Kerit było wygodnie, lecz świat Eliasza nie
ograniczał się do tego miejsca. Zastanawiam się, czy
Bóg nie każe niektórym z nas odejść znad wyschłego
potoku, bo jesteśmy potrzebni gdzieś indziej. Życie
nie kręci się wokół nas. Musimy brać pod uwagę
innych. Pomagając Eliaszowi, wdowa sama doznała
pomocy.
Dlaczego potok wysechł? Słuchaj Bożego głosu,
kiedy On ci powie, co robić dalej. „Wstań i idź do
Sarepty”.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Mówienie prawdy w miłości
—David Hege
„Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli
dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez
każdy powiew nauki będącej w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy
mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chrystusa. Z Niego
czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy
sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila,
a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości”
(Ef 4,14–16 Biblia EIB).
W niniejszym artykule zwrócimy uwagę na pięć możliwości ściągnięcia na siebie winy z powodu mówienia prawdy bez miłości. Należy podkreślić, że nasze
wysiłki jak najbardziej mogą być szczere w naszych
własnych oczach. Dobrze byłoby jednak przyjrzeć się
im ponownie i spróbować spojrzeć na nie z perspektywy innych ludzi.
Czytając ten artykuł, miejmy w pamięci temat wychowania dzieci. Ten typ miłości, który buduje silne, stabilne, pełne pokoju chrześcijańskie rodziny, przyczynia
się do budowania silnego, stabilnego, pełnego pokoju
chrześcijańskiego braterstwa. Co do zasady, jeśli coś
nie działa w rodzinie, to nie będzie również działało
w Kościele.

Kłótnia (studium Dziejów Apostolskich
15,36–41)

W tym fragmencie czytamy relację ze sprzeczki
między dwoma silnymi przywódcami Kościoła.

„I doszło między nimi do ostrej kłótni, tak że się
rozdzielili”. Ich rozmowa nie została zapisana.
Prawdopodobnie obaj mówili prawdę podczas dyskusji, ale czy mówili ją w miłości?
W Kościele jest miejsce na ścieranie się różnych
poglądów w kontrowersyjnych sprawach. Możemy
odmiennie myśleć na temat praktycznego wdrażania biblijnych zasad w naszych czasach. Dobrze jest
rozmawiać o różnych punktach widzenia, o ile wyrażamy nasze postrzeganie prawdy w miłości i jesteśmy
otwarci na punkt widzenia brata. Taki rodzaj dyskusji może być pożyteczny, jeśli zostajemy zachęceni do
ponownego przemyślenia własnych wniosków i opinii,
a także głębszego zbadania Słowa Bożego w poszukiwaniu decydującego rozwiązania w spornej sprawie.
Mówimy to z całą ostrożnością. Czasem się zdarza,
że kontrowersyjne tematy trzeba odłożyć na bok, żeby
się „uleżały”. Niektóre argumenty obydwóch stron
zawierają w sobie ziarno prawdy. Na przykład praktyka
Kościoła w sprawach dotyczących technologii może
być roztrząsana w nieskończoność, ale w końcu trzeba
ją zostawić i oddać pod osąd Kościoła i jego przywódców. Ten, kto nieustannie wznieca spory, może zostać
stać się winny siania niezgody między braćmi, co jest
dla Boga obrzydliwością (Prz 6,19).
Druga Księga Samuela 2,12–17 podaje trzeźwiący
przykład tego, co może się stać, gdy dorośli kłócą się
i spierają, zamiast poddać się władzom ustanowionym nad nimi przez Boga. Młodzi ludzie dali się wciągnąć w kłótnie (co jest typowe dla młodości) i zatracili
się w niej. W wyniku tego w Izraelu wybuchła wojna
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domowa. Gdy dwie armie wyruszyły i spotkały się na
polu walki, wówczas „Abner zawołał do Joaba: Niech
teraz wstaną młodzieńcy i niech się bawią przed nami.
I Joab odpowiedział: Niech wstaną. Wstali więc
i wystąpiła liczba dwunastu (…) Każdy pochwycił
swego przeciwnika za głowę i utopił swój miecz w jego
boku, tak że padli razem”.
Padli razem. Ci młodzi ludzie stracili życie w wyniku
konfliktu. Gdy dorośli zaniedbują mówienie prawdy
w miłości i zaczynają zajmować twarde stanowiska
podczas kłótni, wtedy wielu niedoświadczonych młodych ludzi może znaleźć się na linii ognia. Jakież to
tragiczne! (Jan Marek jest tutaj ważnym przykładem).
„Jeśli więc jest (…) jakaś wspólnota Ducha, (…) dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę
samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni; nie czyńcie
nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze
uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. (…)
Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie
też było w Chrystusie Jezusie” (Flp 2,1–3.5).

powinniśmy usiąść i przeczytać powoli 1 List do
Koryntian 13,4–7: „Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa.
Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się
pychą; nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego,
nie jest porywcza, nie myśli nic złego; nie cieszy się
z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy; wszystko
znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa,
wszystko przetrzyma”.
Konstruktywna krytyka mieszcząca się w kategorii
mówienia prawdy w miłości często jest wypowiadania
prywatnie: „Idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata” (Mt 18,15). „Głupi ujawnia cały swój umysł, a mądry zachowuje go na później” (Prz 29,11).
Na temat krytyki można by powiedzieć o wiele więcej.
Wystarczy zaznaczyć, że duch krytykanctwa jest korzeniem takich grzechów jak sianie niezgody, plotka czy
pomówienie. Czy mówimy prawdę w miłości? „Wyrzuć
szydercę, a ustanie spór, owszem, zakończy się kłótnia
i zniewaga” (Prz 22,10).

Krytyka (studium Dziejów Apostolskich
18,24–28)

Dyplomacja (studium 2 Księgi Samuela
15,1–6)

Ta relacja pokazuje piękny przykład konstruktywnej krytyki. Byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy
mogli poznać treść całej rozmowy, jaka miała miejsce między Akwilą, Pryscyllą i Apollosem. Jedno
jest pewne: prawda wtedy była mówiona w miłości.
Inny przykład konstruktywnej krytyki znajdziemy
w Drugiej Księdze Mojżeszowej 18,13–24.
Krytyka może zawierać wiele prawdy. Uważajmy
jednak, żeby ją wypowiadać w miłości. Przyjrzyjcie się
dziecku stale krytykowanemu przez rodziców i rówieśników. Przyjrzyjcie się przywódcy, który nie może
zadowolić swych samozwańczych krytyków (np. 4 M
11,10–15). Nawyk krytykowania prowadzi do przesady
i nieuczciwości w ferowaniu wyroków. Jakże często
krytykant z przyzwyczajenia mówi nieprawdę bez
miłości! Przeczytajcie 4 Mojżeszową 16, by zobaczyć,
jak Bóg postrzega taki rodzaj krytyki. Bóg słyszy każde
słowo krytyki, jakie wypowiadamy. Czy to Go obraża?
W 4 Mojżeszowej 17,5 powiedział Mojżeszowi:
„Uśmierzę przed sobą szemrania synów Izraela, jakie
kierują przeciwko wam”. W 1 Samuela 8,7 powiedział
Samuelowi: „Nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili,
abym nie królował nad nimi”.
Czasami prawda powiedziana w miłości przybiera formę krytyki. Jeśli czujemy się odpowiedzialni
za udzielenie konstruktywnej krytyki, to najpierw
6
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„I Absalom wykradał serca ludu Izraela”. Dyplomacja
jest to „umiejętność załatwiania spraw bez wzbudzania wrogości; wykazywanie taktu i mediacji szczególnie w napiętych sytuacjach”. Brzmi dobrze, prawda?
I tak, i nie. „Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny”
(Prz 10,19). Strzeżcie się sugestywnych mówców
umiejących tak manipulować ludźmi, żeby wykonywali ich wolę. Takim nie można ufać. „Usta pochlebcze prowadzą do zguby” (Prz 26,28). Czy taki człowiek mówi prawdę w miłości, czy może we własnych
celach? Czy on w ogóle mówi prawdę? Czasem prawda
ustępuje dyplomacji. „I leczą rany córki mego ludu
tylko powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! Ale nie
ma pokoju” (Jr 6,14).
Jeśli jego, Kościoła i Boże cele pozostają w jedności, to taki utalentowany brat − dyplomata może być
dla Królestwa prawdziwym skarbem. „Odpowiednio
wypowiedziane słowo jest jak złote jabłko w srebrnych
rzeźbach” (Prz 25,11). Musimy jednak zrównoważyć
to słowami Pawła z Pierwszego Listu do Koryntian
1,17–31.
Dyplomacja jest stosowana w świecie, gdzie decyzje
są podejmowane często pod naciskiem wpływowych
ludzi. Kościół nie jest miejscem, gdzie powinna królować dyplomacja. W życiu zgromadzenia mamy mówić

prawdę w miłości. Co się dzieje w Kościele, gdy dyplomacja staje się ważniejsza od tej zasady? Przyjrzyjcie
się dziecku wychowanemu w domu, gdzie tak było,
a uchwycicie obraz. „Kto strofuje człowieka, znajdzie
potem więcej przychylności niż ten, który pochlebia
językiem” (Prz 28,23).

Wygłaszanie kazań zasługuje na osobne miejsce w naszych rozważaniach. Nie mamy tu na myśli
takich kazań, jakie słyszymy podczas nabożeństw,
lecz głoszenie prawdy otoczeniu, ku czemu czasem

our learning,

Wygłaszanie kazań (studium Dziejów
Apostolskich 13,13–52)

e were written for
en aforetim

Jezus odmówił wtrącania się do sporu o czyjeś dziedzictwo. Zamiast tego, skorzystał z okazji do powiedzenia prawdy w miłości. Ludzie lubią pomagać
w rozwiązywaniu cudzych problemów. Jak byśmy
zareagowali, gdyby taki ktoś zwrócił się do nas
z prośbą o pomoc w uzyskaniu jego działu w dziedzictwie? „każdy głupiec się w [spór] wdaje” (Prz 20,30).
Osoby mające zwyczaj wtrącania się w cudze sprawy
często mówią prawdę, ale nie są motywowane prawdziwą miłością.
Kiedy odczuwamy pokusę, żeby się wtrącić
w sprawę, która tak naprawdę w ogóle nas nie dotyczy, to dobrze byłoby najpierw usiąść i przeczytać
Księgę Przypowieści Salomona. Pewien brat złożył
świadectwo, że w podobnej sytuacji prawie każdy rozdział osobiście mówił do niego, żeby się nie wtrącać.
„Kto ma wiedzę, powściąga swoje słowa, człowiek roztropny jest zacnego ducha. Nawet głupi, gdy milczy,
uchodzi za mądrego, a kto zamyka swoje wargi − za
rozumnego” (Prz 17,27–28).
„Kto przechodzi i wtrąca się w cudzy spór, jest jak
ten, który łapie psa za uszy” (Prz 26,17). Przypuszczam,
że nie tylko ja i moi rodzeni bracia używaliśmy własnego psa w tej ilustracji. Mieliśmy bardzo spokojnego
psa, ale gdy ktoś chwycił go za uszy, to potrafił bardzo
wyraźnie pokazać, że wtrącanie się w cudze sprawy
rzadko pobudza do miłości.
Jedną ze skutecznych form mówienia prawdy w miłości jest modlitwa wstawiennicza w sprawie, która nas
niepokoi. „Wiele może skuteczna i gorliwa modlitwa
sprawiedliwego” − o wiele więcej niż prawda wypowiedziana przez samozwańczego rozjemcę, który nieproszony wkracza na scenę.

"For whatsoever things were writt

Wtrącanie się (studium Ewangelii Łukasza
12,13–15)

mamy okazję. Nowy Testament nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chrześcijanin powinien głosić
Ewangelię i nauczać Drogi Pańskiej, lecz fragment
z Dziejów Apostolskich 13,13–52 stanowi przypomnienie, że „Mowa o krzyżu… jest głupstwem dla
tych, którzy giną” (1 Kor 1,18). Jeśli widzimy, że
nasza przemowa zaczyna irytować słuchaczy, to może
powinniśmy się zastanowić, czy aby mówimy prawdę
w miłości. „Niektórzy wprawdzie z zazdrości i sporu,
(…) jedni ze sporu głoszą Chrystusa nieszczerze”
(Flp 1,15–16). „A sługa Pana nie powinien wdawać
się w kłótnie, lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych”
(2 Tm 2,24–25).
Prawda sama się obroni. Agresywne głoszenie zirytowanym słuchaczom nie jest mądre (Mt 7,6) i raczej
nie mieści się w kategorii mówienia prawdy w miłości.
Wywieranie nacisku i wielosłowie często są oznaką,
że przedstawiana sprawa jest słaba, a mówca boi się,
że ma słabą siłę przekonywania. Jeden z najmocniejszych przykładów przekazywania prawdy niechętnej widowni miał miejsce w ciszy. „A gdy oskarżali
go naczelni kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
Wtedy Piłat zapytał go: Nie słyszysz, jak wiele
zeznają przeciwko tobie? Lecz mu nie odpowiedział
na żadne słowo, tak że namiestnik bardzo się dziwił”
(Mt 27,12–14).
Jakież potężne kazanie mógł wygłosić Jezus w tym
momencie. Zamiast tego wybrał jednak ciszę.
Mówienie prawdy jest nawykiem dojrzałego chrześcijanina. Musimy mówić prawdę w miłości „abyśmy
już nie byli dziećmi, rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki będącej w rzeczy
samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie,
zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest Głową, Chrystusa. Z Niego
czerpie całe ciało. Każda jego część we właściwy sobie
sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki
temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości” (Ef 4,14–
16 Biblia EIB).
Zaczerpnięto z The Christian Contender, grudzień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto.” Księga Przysłów 22,1

7

Rola opiekuna
Opiekunowie to zwykli ludzie, którzy pomagają
o swoim złym stanie psychicznym. Trzymanie takich
innym potrzebującym opieki z powodu choroby albo
emocji w sobie jest niezdrowe. Często najłatwiej podzieniepełnosprawności. Niektórzy podejmują się takiej
lić się nimi z jakimś innym opiekunem. Możemy wtedy
opieki w ramach wolontariatu. Inni pełnią tę rolę
dać upust stresowi wiedząc, że taki człowiek zrozumie
z braku fachowej pomocy. Inni opiekują się współmałnasze zmienne emocje i myśli, które są czasem jak fale.
żonkiem albo dzieckiem.
Nasza postawa względem trudności, które napotyOpiekun ma wiele obowiązków. Wchodząc w tę rolę,
kamy w ramach swego powołania, czyni nas silniejszymi
stajemy wobec wielu wyzwań, bez względu na to, czy
albo prowadzi do załamania. Spróbuj się skoncentrować
jest to opieka całodobowa czy nie. Taka zmiana oznana tym, co pozytywne. Może twój podopieczny nadal
cza nieunikniony proces dostosowywania się i zaakmoże chodzić. Może jest w stanie sam utrzymywać
ceptowania całkowicie nowej roli. Codziennie są nowe
higienę osobistą. To jest prawdziwe błogosławieństwo
wyzwania i wydaje się to jak pogrzeb, który nie
i jest za co dziękować Bogu. Chwała Mu za to,
ma końca.
jeśli pacjent ma miłą osobowość albo pozoMusimy się pogodzić z faktem, że
staje przy jasnym umyśle.
Może się zdarzyć, że
pewne rzeczy się skończyły. Z uwagi
Zdecyduj, że dzisiaj będziesz zadona wiek, osobowość naszego ojca czy
przeżywamy rozpacz
wolony. Ucz się, że Bóg toruje drogę
matki może się zmienić i nie będzie to
przez wszystkie kolejne jutra. Wierz,
w samotności, bo
już taki sam człowiek, jak ten podziże pomaga nam przezwyciężać trudznajomi nie zdają
wiany przez nas wcześniej. Jeśli nasze
ności, które na dzisiaj wydają się nie
sobie sprawy, jak
dziecko albo współmałżonek potrzedo pokonania. Opieraj się na Jego
bardzo jesteśmy
buje takiej opieki, to wiedzmy, że ich
wiecznym ramieniu. Znajdź odpożycie może już nie wrócić do normalcodziennie
czynek w tym, że On się o nas troszności. Taka świadomość może być druczy. Koncentruj umysł na Biblii, poezji
udręczeni.
zgocąca. Opiekunowie przeżywają cały
czy inspirujących pieśniach. Fragment jedwachlarz emocji. Czasem nasze uczucia są pozynego czy drugiego może podnieść naszego zmętywne, pełne współczucia, troski i poświęcenia. Innym
czonego ducha.
razem przeżywamy gniew, urazę lub poczucie winy.
Opiekunowie potrzebują czasem przerwy w przebyTaka mieszanka jest naturalna i normalna.
waniu z podopiecznym. Nie musi ona trwać długo, żeby
Jeśli kogoś kochamy, to jego niepełnosprawność
odnieść pozytywny skutek. Niektóre kobiety są zmędoprowadza nas do rozpaczy. Może się zdarzyć, że przeczone, pomagając w różnych ciężkich pracach w gospożywamy to w samotności, bo znajomi nie zdają sobie
darstwach rolnych. Inni potrzebują dnia urlopu od obosprawy, jak bardzo jesteśmy codziennie udręczeni.
wiązków domowych.
Musimy podzielić się z kimś tym wszystkim, bo znaleIstnieją sposoby, żeby zachęcić opiekuna. Zaproś go
zienie akceptacji i wsparcia pozwala nam odzyskać siły
na obiad albo mu go przynieś. Wystarczy gorąca zupa.
i równowagę. Dzielenie się negatywnymi odczuciami
Poślij słowo zachęty na kartce. List nie musi być długi,
może być trudne. Jako chrześcijanie wiemy, że mamy
żeby być dla niego błogosławieństwem.
być radośni w ucisku.
Zaakceptuj opiekuna takiego, jakim jest. Przecież robi
W Liście do Filipian 2,14 czytamy: „Wszystko czyńto, co umie najlepiej i co uważa za najlepsze dla podcie bez szemrania i sporów”. Może się nam wydawać,
opiecznego. I oczywiście módl się za niego, bo modlitwa
że dzielenie się z kimś myślami, które mogą pochojest skuteczna w błogosławieniu opiekunów.
dzić od szatana jest grzechem. Jednakże nasza depresja
Zaczerpnięto z Family Life, sierpień–wrzesień 2019
nie jest grzechem, jeśli pragniemy ją przezwyciężyć. To
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
ważne, żebyśmy się nie czuli winni, gdy rozmawiamy
8

Ziarno Prawdy • czerwiec 2021

„A Piotr (…) powiedział: Spójrz na nas”
—Richard M. Nolt
Piotr doświadczył wielu porażek we wcześniejszym okresie chodzenia za Jezusem, ale badając życie
wczesnego Kościoła wiemy, że Pan potężnie się nim
posługiwał. Widzimy tę samą osobowość obdarzoną
większą powściągliwością, ostrożnością i nowym ukierunkowaniem. On skupił całą swoją energię na pracy dla
Królestwa Bożego. Już się nie chlubił, nie zapierał, nie
martwił o to, kto co zrobił dla Kościoła, nie stosował już
cielesnego oręża i nie schodził na manowce.
Piotr wygłosił pierwsze kazanie, które przebiło serca
całej rzeszy ludzi, gdy wezwał ich do nawrócenia po tym,
jak zapytali, co mają czynić, aby zostali zbawieni. Mimo
przekonania Żydów o ich wyłączności w kwestii zbawienia, Bóg wybrał Piotra do otwarcia drzwi wiary poganom podczas jego wizyty u Korneliusza. Rzeczywiście
jemu, podobnie jak innym apostołom, zostały dane
klucze do Królestwa Bożego.
Piotr zainicjował uzdrowienie chromego: „A Piotr,
przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz
na nas” (Dz 3,4). Skonfrontował Ananiasza i Safirę
z prawdą o ich sercach, pomagając zachować najwcześniejszy Kościół w czystości. To on powiedział do
Szymona Czarnoksiężnika: „Niech zginą z tobą twoje
pieniądze, bo sądziłeś, że dar Boży można nabyć za
pieniądze”.
Gdy ci sami ludzie, którzy ukrzyżowali Jezusa, kazali
uczniom zaprzestać głoszenia w Jego Imieniu, „Piotr
i apostołowie odpowiedzieli: Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi”. I to Piotr, czekając na stracenie
z wyroku Heroda, spał mocno, gdy obudził go anioł,
a potem eskortował przy wyjściu z więzienia, zostawiając na wpół śpiącego na rogu ulicy, gdy jeszcze rozmyślał
nad tym przejawem Bożej mocy.
Podczas soboru jerozolimskiego Piotr podsumował argumenty po „długiej dyskusji”. Jego wypowiedź
i zadanie prostego pytania pozwoliło wszystkim skoncentrować się na świadectwach Barnaby i Pawła o tym,
czego Bóg dokonuje wśród pogan. Jakub zaproponował
rozwiązanie, które spodobało się zgromadzonym apostołom i starszym. Istotnie, Piotr był jednym z „filarów”
wczesnego Kościoła (Ga 2,9).

Lecz mimo że znajdował się w centrum woli Bożej,
wcale nie był doskonały. Paweł musiał go publicznie
napomnieć, „bo i on okazał się winnym”, obłudnie przesiadając się od pogan do Żydów, którzy właśnie przyszli
z Jerozolimy (Ga 2,11–14).
Wreszcie, Piotr napisał dwa krótkie listy, tak ważne dla
wielu chrześcijan w okresie minionych dwóch tysięcy lat.
Pisał jako prosty rybak, lecz treść jego pism jest dowodem natchnienia Ducha Świętego i świadectwem, że sam
osobiście doświadczył zbawienia. On dobrze wiedział, jak
troszczyć się o Pańskie owce.
Patrząc na Piotrowe upadki i sukcesy, możemy wyciągnąć z nich lekcje dla siebie. On dobrze wiedział, nie
tylko od Ducha Świętego, lecz z własnego doświadczenia,
że „cóż to za chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie znosicie,
choćby was i pięściami bito?”. Słabość jego osobowości
i szczerość aż do bólu często ściągały na niego kłopoty. Ale
w końcu stały się jego największym atutem, gdy zostały
oddane pod kontrolę Duchowi Świętemu. Poddawajmy
Mu nasze cechy osobowości (własne i innych), nie próbując ich się pozbywać, ani zaprzeczać ich istnieniu.
Wreszcie Piotr miał świadomość własnych słabości.
Był jednym z filarów Kościoła, a mimo to, gdy Paweł go
napomniał, przyjął napomnienie, bo rzeczywiście „okazał
się winnym”. Później pisał, że Bóg obdarzył Pawła mądrością, żeby pisał również o sprawach trudnych do zrozumienia, w tym samym zdaniu nazywając go umiłowanym
bratem. Obyśmy się dali Bogu przekonać, wraz ze wszystkimi świętymi (i Piotrem), że drogi Boże są najlepsze.
Oto ostatni przebłysk tego, co wiemy o Piotrze:
Pod koniec swego życia, w ostatnim zdaniu ostatniego swego listu, sam podsumował wszystko, czego się
w życiu nauczył. Zachęca w nim nas, czytelników, żebyśmy pamiętali o tym, co jest najważniejsze: „Wzrastajcie
zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Amen”
(2 P 3,18). Nasze wzrastanie w łasce i poznaniu Pana to
przecież pozostawanie w centrum Jego woli.
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko.” List do Filipian 4,5

Ręka Wszechmocnego Boga
—Mary Ellen Stauffer
Dzyń, dzyń, dzyń. Wcześnie rano, gdy babcia Hursh
usłyszała, jak zegar wybija trzecią, powoli przewróciła
się na drugi bok w łóżku. Z doświadczenia wiedziała, że
trochę to potrwa, zanim znowu zaśnie.
Kiedy tak leżała w oczekiwaniu na sen, jej umysł powędrował kilka lat wstecz. Dziękowała swojemu drogiemu
Panu za kochającą i troskliwą rodzinę, która się nią zajmowała. Była też bardzo wdzięczna za Paulinę. Paulina
mieszkała z ciocią Grace i była prawdziwym błogosławieństwem dla całej rodziny.
Babcia Hursh pomyślała o stuletniej cioci Grace. Ciocia
miała swoją część domu z oddzielnym mieszkaniem. Jej
umysł nie działał już normalnie. Nigdy nie dało się przewidzieć, co zrobi. Na przykład, gdy podało się jej talerz
z jedzeniem, ona potrafiła cisnąć nim w grządkę. Albo
mogła wejść do pokoju Pauliny i wziąć garść lizaków
z pojemnika, gdzie leżały jako poczęstunek dla wnuków
babci Hursh.
Wreszcie babcia zasnęła, a kiedy się obudziła, słońce
było już wysoko na niebie i jej pokój tonął w świetle.
Słyszała, jak Paulina krząta się po kuchni, nucąc pod
nosem. Babcia powoli wstała, ubrała się i weszła do
kuchni.
Po śniadaniu Paulina oznajmiła:
– Mam kilka spraw do załatwienia i muszę wkrótce
wychodzić. Ale to nie potrwa długo i wrócę jak
najszybciej.
Ciocia Grace przyszła do babci ze swojej części domu
i usiadła na kanapie koło drzwi. Babcia była zajęta obieraniem ziemniaków, kiedy usłyszała jakiś ruch przy
10
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drzwiach. Odwracając się, zobaczyła ciocię Grace wychodzącą z kuchni.
– Gdzie ona się wybiera? − powiedziała babcia głośno
do siebie. Odłożyła nożyk i poszła w ślad na ciocią tak
szybko, jak tylko pozwoliła jej siła w dziewięćdziesięciopięcioletnich nogach. Otworzyła drzwi do salonu
i wyszła za zewnątrz.
Aż sapnęła na widok tego, co zobaczyła. Ciocia Grace
zeszła z ganku i leżała na wznak w grządce kwiatów!
Babcia stała jak porażona. Co robić? Przyszła do niej
nagle myśl: Zapytam mojego drogiego Ojca w niebie, co
zrobić. Wtedy przyszedł jej do głowy werset: „Temu
zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić
o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo
o czym myślimy (...)”.
– Drogi Panie, pokaż mi, co powinnam zrobić −
modliła się. I Pan dokładnie tak zrobił. Włożył swój
pomysł w jej głowę.
Pochyliła się nad ciocią Grace, wyciągnęła do niej rękę
i powiedziała:
– Uchwyć się mojej ręki, a ja cię wyciągnę.
Ciocia Grace uchwyciła się ręki babci Hursh i − jak
później babcia opowiadała całej rodzinie − „Pan wyciągnął ciocię z grządki. Dał mi siłę, bo anioł Pana tam był”.
Naprawdę, Bóg może zrobić „obficiej ponad to
wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy”… To Jego
potężna ręka wyciągnęła ciocię Grace z grządki. Jakiemu
potężnemu Bogu służymy!
Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Rola męża
—Harold S. Martin

Dobra rodzina zawsze ma ojca − dynamicznego
przywódcę, matkę pełną ciepła, a jednocześnie stałą
w wierze, i dzieci, które współpracują z obojgiem
rodziców i szanują ich. Każdy członek rodziny gra
jakąś rolę w tworzeniu domu. Każdy spełnia jakąś
funkcję przydzieloną przez Boga. W Jego porządku
rzeczy mąż jest żywicielem rodziny, a matka zajmuje
się domem.
Przygotowanie do odpowiednich ról w domu
zazwyczaj rozpoczyna się już we wczesnym dzieciństwie. Mała dziewczynka dostaje do zabawy lalkę
i zabawkowe naczynia, żeby przygotowała się do prowadzenia domu. Chłopczyk bawi się samochodami
i narzędziami, co pomaga mu przygotować się do roli
żywiciela rodziny.
We współczesnym społeczeństwie mamy wielkie
zamieszanie, jeśli chodzi o właściwe role w rodzinie
– głównie z powodu działalności ruchu wyzwolenia
kobiet, wpływów bezbożnych nauczycieli szkolnych
i propagandy światowych mediów.
Natomiast biblijne role są całkiem jasne. Mąż powinien przejąć przywództwo z miłością, żona powinna
okazywać cichą uległość, a dzieci współpracować
i stosować się do poleceń rodziców, którzy z kolei
dzień po dniu powinni swoje dzieci wychowywać.

Mąż − kochający przywódca
Mąż ma być przede wszystkim przywódcą w swoim
domu. Gdy młodzi ludzie się pobierają, staje się
głową w nowej jednostce, którą nazywamy „rodziną”,
podejmującej codzienne decyzje. Mąż powinien ustalać zasady i sam iść przodem, stanowiąc przykład.
Powinien prowadzić rodzinną modlitwę przed posiłkami i dbać o to, żeby wszyscy pojawiali się punktualnie na nabożeństwach. Jego zadaniem jest również dbanie o dyscyplinę w domu. Powinien również

ułatwiać żonie pracę w domu, pomagając jej w drobnych pracach, przychodząc punktualnie na posiłek
i nie utrudniając jej życia np. przez zostawianie
przedmiotów w kieszeniach przed oddaniem spodni
do prania. Mąż jest czasem nazywany „podporą
rodziny”. Te określenia sugerują, że do niego należy
stabilizowanie − tak, żeby całość się nie rozsypała.
Prawdziwe przywództwo pełne miłości wymaga
przejawiania przynajmniej trzech ważnych cech.
a. Mąż powinien być wiernym towarzyszem życia
Wszystkie sondaże wskazują, że wielu mężów
nie zawsze okazuje wierność swoim żonom. Szatan
zawsze próbuje przekonać ludzi, że „trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu”, a w sferze
ludzkiej seksualności diabeł rozpowszechnia kłamstwo, że współżycie z inną kobietą byłoby rajem na
ziemi.
Z Bożego punktu widzenia każda forma niewierności w stosunku do współmałżonka jest grzechem
godnym najwyższego potępienia. Seksualne pragnienia w ludzkim ciele mają ogromny potencjał do nadużyć, a same ciała z łatwością ulegają pożądliwościom. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku
mężczyzn i dlatego stale muszą się pilnować.
Mąż może to robić, unikając nieodpowiedniej literatury, koncentrując się na walorach swojej żony
(mamy tendencję do zauważania nawet drobnych
uchybień tych, którzy są w najbliższym otoczeniu
i dostrzegania cnót osób żyjących dalej od nas), przeżywając każdy dzień tak, jakby miał być ostatnim,
i postanawiając dotrzymywać ślubów małżeńskich
(mówiących między innymi o kochaniu i szanowaniu tej jedynej osoby, dopóki śmierć ich nie rozdzieli).
W Księdze Przysłów 5,20–21 Bóg pyta: „Dlaczego,
synu mój, masz zachwycać się obcą kobietą
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i obejmować piersi cudzej? Gdyż drogi człowieka
są przed oczami PANA i waży on wszystkie jego
ścieżki”.
b. Mąż powinien być starannym żywicielem
rodziny
W Księdze Przysłów 6,6–8 Bóg przypomina
o maleńkiej mrówce i mówi: „Idź do mrówki (…),
przypatrz się jej drogom i bądź mądry; Chociaż nie
ma ona wodza ani przełożonego, ani pana; to w lecie
przygotowuje swój pokarm i gromadzi w żniwa swą
żywność”. Mąż ma być żywicielem. „A jeśli ktoś
nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, ten
wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego”
(1 Tm 5,8).
Bez względu na to, jak pobożnie wygląda mąż
w niedzielne popołudnie, jeśli nie stara się zaspokoić
podstawowych potrzeb żony i całej rodziny, stawia
w złym świetle chrześcijańską wiarę. Jego obowiązkiem jest wysiłek, żeby znaleźć pracę i pamiętać słowa Pisma: „Wszystko, cokolwiek twoja ręka
postanowi czynić, czyń z całej swojej siły” (Kzn
9,10). Gdy Bóg zbawia człowieka, wówczas daje mu
nową miłość do rodziny i radość w zapewnianiu jej
bytu, nawet jeśli jego praca jest ciężka, rutynowa
i nudna.
c. Mąż powinien być wrażliwym towarzyszem
życia
Rola przywódcza męża nie daje mu pozwolenia na brutalność czy samolubną dyktaturę
w domu. Nauczając mężów, że mają być „głowami”
swoich żon, musimy równocześnie podkreślać, że
powinni miłować swoje żony tak, jak Chrystus
umiłował Kościół. List do Kolosan 3,19 mówi jasno:
„Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi
wobec nich”. W 1 Koryntian 7,3 czytamy: „Niech
mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona
mężowi”.
Mąż ma okazywać żonie głęboki szacunek.
Powinien unikać wszystkiego, co mogłoby ją niepokoić, musi próbować ją zrozumieć, interesować się
jej sprawami, słuchać jej rad, uważać na jej uczucia
12
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i korzystać z jej sugestii. Powinien również chwalić przyrządzone przez nią posiłki, wyrażać podziw
dla jej wyglądu, dla jej stosunku do dzieci, hojnego
podejmowania gości i tak dalej.
Małżeństwo jest cenną relacją wymagającą wiele
czułej troski i poświęcenia. Apostoł Paweł poświęca
dwa razy tyle słów do mężów o tym, jak mają miłować swoje żony, niż do żon o tym, jak mają być poddane swoim mężom. Żona musi słyszeć od męża,
że jest kochana. Mężu, możesz jej to wyrazić kwiatami, drobnymi upominkami, pamięcią o waszych
rocznicach ślubu, uściskiem dłoni, pomocą w sprzątaniu, ale nade wszystko słowami.
Mężczyźni i kobiety nie są identyczni fizycznie
i emocjonalnie, mimo wielu współczesnych prób
zrównania ich we wszystkim. Kobieta szczególnie
musi czuć, że jest kochana, potrzebna i ważna dla
męża. My jako mężowie musimy być wrażliwi, wyrozumiali, taktowni, mówić żonom, że je kochamy
i podziwiamy oraz okazywać im miłość na sposoby
podane powyżej.
Czasami mężowie robią wrażenie, jakby utrudnianie życia żonom sprawiało im przyjemność.
Zachowują się jak dyktatorzy wydający rozkazy
i oczekujący od żon, że zrobią wszystko, czego się od
nich oczekuje. Jeśli jesteś jednym z nich, jeśli nie okazujesz żonie miłości, podziwu i uprzejmości, to idź
do niej i przeproś za swoje uchybienia. Przypomnij
sobie, jak było między wami, zanim się pobraliście.
Poczytaj sobie własne listy, które do niej wtedy pisałeś. Weź żonę na zakupy, na wycieczkę, pomóż jej
przyrządzić jedzenie albo zmywać naczynia.
Mąż i żona – oboje potrzebują przez lata wzajemnych zalotów i podtrzymywania wzajemnej fascynacji. Jeśli wkładają tyle samo wysiłku, żeby cieszyć się sobą, ile włożyli w rozwijanie miłości
i zaloty, to większość domowych problemów zostanie rozwiązana.
Zaczerpnięto z Marriage, Family and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

część

historyczna

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

Przygotowanie greckiego
Nowego Testamentu
—Daryl L. Huber
Kiedy tłumacze rozpoczęli pracę nad przekładami
Nowego Testamentu na różne języki takie jak niemiecki czy angielski, jedynym dostępnym źródłem
tekstu Nowego Testamentu była dla nich łacińska
Wulgata. Jak wskazuje logika, tłumaczenie tłumaczenia nie jest tak wierne jak tłumaczenie z oryginału.
Przyjrzyjmy się postaci Erazma z Rotterdamu
(Desiderius Erasmus). Erazm urodził się pod koniec
lat siedemdziesiątych piętnastego wieku w rodzinie
katolickiej. Otrzymał najlepszą możliwą edukację
i wcześnie się dowiedział o tym, jak ważna jest osobista
relacja z Bogiem. W łacińskiej szkole średniej jednym
z przedmiotów była greka. Nauka greki na tym poziomie była wtedy w Zachodniej Europie nowością,
a Erazm bardzo się tym zainteresował. Mając trzydzieści kilka lat poświęcił trzy lata na intensywne studiowanie tego języka i w końcu go opanował. Poza tym,
doskonale znał łacinę.
Erazm był uczonym oddanym Kościołowi katolickiemu. Jako człowiek oczytany i darzony uznaniem, korespondował z ponad pięciuset osobami.
Mimo że reformacja protestancka rozpoczęła się
za jego życia, pozostał wierny nauce katolickiej do
końca. Sympatyzował jednak z niektórymi poglądami

protestantów, jak potępienie nadużyć kleru czy sprzedawania odpustów. Uważał również, że Biblia jest
istotna w doświadczeniu każdego wierzącego i że
jest źródłem mocy oraz motywacji w życiu. Dlatego
odczuwał ponaglenie, żeby użyć swojej uczoności do
pracy nad starożytnymi manuskryptami Biblii w jej
oryginalnym języku.
Najbardziej znaczącym wkładem Erazma w tej dziedzinie była publikacja Greckiego Nowego Testamentu
w roku 1516. Wcześniej Pisma greckie były dostępne
jedynie we fragmentach. Używając około sześciu
z nich, Erazm skompilował cały grecki Nowy
Testament i przygotował do wydania. Dzięki temu
tłumacze z angielskiego i niemieckiego po raz pierwszy mogli przełożyć tekst NT z oryginalnego języka.
Marcin Luter użył drugiej edycji Nowego Testamentu
Erazma w swoim przekładzie Biblii niemieckiej,
a William Tyndale użył trzeciej edycji do przekładu
Biblii angielskiej. Późniejsza wersja greckiego Nowego
Testamentu stała się później znana jako Textus
Receptus, który stał się podstawą dla słynnego angielskiego tłumaczenia pod nazwą King James Version
(Biblia Króla Jakuba).
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Inny ważny aspekt pracy Erazma dotyczył Wulgaty.
Wydał on nową jej wersję opartą na wszystkich dostępnych wtedy manuskryptach Wulgaty, jakie mógł
znaleźć, poprawiając język tłumaczenia. Co więcej,
porównał z nim grecki tekst Nowego Testamentu
w jednym wydaniu, umieszczając na każdej stronie
tekst grecki i w kolumnie obok tekst łaciński.

Po wiekach ciemności, w krytycznym momencie
historii Nowy Testament w oryginalnym języku stał się
dostępny i znacznie wpłynął na historię naszych Biblii.
Był to element niezwykłego Bożego planu zachowania
czystości Jego Słowa dla wszystkich pokoleń.
Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

WIELKI

wynalazek
Część druga
Ruchoma czcionka: Choć wynaleziona już wcześniej, ruchoma czcionka sprzed ery Gutenberga była
mocno niedoskonała i brakowało jej na tyle dużej
efektywności w działaniu, by mogła zostać powszechnie przyjęta. Oczywiście, przewagą tego rodzaju
czcionki była możliwość tworzenia
nieograniczonej liczby stron przy
użyciu jednego zestawu wielokrotnego użytku. Gutenbergowi udało
się stworzyć efektywną czcionkę,
która nie była zbyt miękka (rozmazując litery) ani zbyt twarda (przebijając papier). Użył stopu opartego na
ołowiu, który jest tak dobrze dopasowany do stosowania w druku, że
jeszcze dzisiaj pozostaje w użyciu!
Stosując prosty alfabet łaciński
i nowo wynaleziony system odcisku
na matrycy, mógł wytwarzać litery
14
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—Edwin Freed

z metalu na skalę masową. Odcisk wykonywano przy
pomocy punktaka − ciężkiego narzędzia z wypukłą
literą wyciętą na końcu w twardym metalu. Punktak
wtłaczano w kawałek miękkiego metalu, pozostawiając w nim odbicie litery. Odbicie (czyli matrycę)

wypełniano stopionym stopem ołowiu według
receptury Gutenberga. Gdy wszystko wystygło,
tworzyło pojedynczą czcionkę. Punktaka i matrycy
można było używać wielokrotnie, co pozwalało drukarzowi tworzyć wiele czcionek niewiele różniących
się od siebie! To oczywiście gwarantowało bardzo
wysokiej jakości druk, w którym litery były identyczne dla oka pod względem kroju czcionki.
Przypuszcza się, że Gutenberg potrzebował około
290 różnych przegródek (króbek) w swoich kasztach1 tworzących cały system. Do wydrukowania
strony zawierającej czterdzieści dwie linijki używano
około 2600 poszczególnych metalowych czcionek,
na które składały się duże litery, małe litery, znaki
przestankowe, nawiasy i znaki specjalne. Składacz
(układający litery według manuskryptu) układał
poszczególne litery w linijkę na tzw. wierszowniku
i umieszczał na tablicy zwanej szpaltą. Kiedy wystarczająco dużo liter było już umieszczonych w wierszach jeden pod drugim, mocowano je wszystkie do
ramy. Ta z kolei była mocowana do solidnej konstrukcji formy drukarskiej, którą kładziono na dnie
prasy. Dno było płaskim kamieniem, który można
było wsuwać pod płytę dociskową. Teraz rama już
była gotowa do wypełnienia tuszem!
Nieścieralny tusz. Jednym z największych wyzwań
napotkanych przez Gutenberga podczas prób drukowania było wyprodukowanie tuszu, który nie
tylko nie przywierałby do metalowych czcionek,
ale również umożliwiałby odciśnięcie wyraźnego ich obrazu na papierze.
Tusz produkowany w tamtych czasach
na bazie wody po prostu się do druku
nie nadawał. Ani nie przylegał dobrze
do czcionki, ani nie zostawiał wyraźnego
odcisku na papierze. Spływał po nim
i pokrywał plamami! Po wielu próbach
i błędach Gutenberg opracował recepturę lepkiego tuszu na bazie oleju składającego się przede wszystkim z węgla,
1
Kaszta − szuflada drukarska (najczęściej drewniana, choć zdarzały
się metalowe) wysuwana z regału, podzielona na przegródki (króbki),
w których mieszczą się czcionki i justunek. W kaszcie znajdował się
komplet znaków danego kroju pisma, zaś w regale komplet odmian
i wielkości (przyp. tłum. Źródło: Wikipedia).

a oprócz tego z miedzi, ołowiu i tytanu. Ten tusz
odpowiednio przywierał do czcionki i pozostawiał
wyraźny, trwały obraz na papierze. Rozprowadzano
go równomiernie na ramie przy pomocy wełnianych wałków pokrytych szczelną skórą z psa. Lekko
zwilżony papier był następnie mocowany na tablicy
i przypinany w czterech rogach. Teraz potrzebne
było jedynie mocne, równomierne i stałe ciśnienie!
Prasa śrubowa, pozwalająca na wywieranie równomiernego nacisku na płaską powierzchnię, była
już wtedy używana przez miejscowych rolników.
Wyciskano w niej winogrona podczas wyrobu wina
i oliwy z oliwek, a jedno i drugie stanowiło w dużej
części składnik średniowiecznej diety. Pomysłowość
Gutenberga polegała na zdumiewającym przystosowaniu takiej prasy, żeby wywierała równomierny
nacisk i gwarantowała łatwą wymianę arkuszy
papieru.
Połączenie tych ważnych elementów było doniosłym sukcesem. Prasa Gutenberga została uruchomiona w Moguncji (Niemcy) około roku 1450.
Jej wynalazca poświęcił być może nawet dziesięć
lat na wdrożenie swego pomysłu. Uważa się, że na
początku wydrukował krótkie utwory, takie jak niemiecką poezję i kilka podręczników do łaciny.
Plan wydrukowania Biblii prawdopodobnie narodził się w roku 1452. Miał on częściowo podłoże
biznesowe, ponieważ Biblia była w tamtych czasach
bardzo poszukiwana i niezwykle droga. Tak wielki
projekt wymagał jednak nakładów − i to dużych.
Zatem Gutenberg wszedł w spółkę z majętnym
Johannem Fustem, co stało się dla Gutenberga źródłem problemów. Fust już wcześniej pożyczył mu
osiemset guldenów na pierwszą fazę projektowania maszyny drukarskiej. Teraz pożyczył mu drugie
osiemset na rozpoczęcie druku Biblii.
Gutenberg zrobił, co mógł, żeby druk Biblii był
dziełem o niezrównanej jakości. W pewnym sensie
był to test procesu zmechanizowanej produkcji na
tle pięknych, bogato zdobionych prac ówczesnych
kopistów. Projekt pochłaniał coraz więcej pieniędzy.
I nic dziwnego, bo samo złożenie do druku jednej
strony zajmowało pół dnia. Trzeba dodać do tego
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całą pracę ładowania prasy, tuszowania czcionek,
wyciągania zadrukowanych stron, wieszania ich do
wyschnięcia i tak dalej. W pracowni Gutenberga
i Fusta zatrudniono do tego wszystkiego co najmniej
dwudziestu pięciu ludzi. W roku 1454 Gutenberg
podjął się dodatkowych prac drukarskich, żeby
więcej zarobić. Największym źródłem jego dochodów był druk tysięcy dokumentów odpustowych
dla Kościoła katolickiego.
W roku 1455 Gutenberg ukończył swą 42
wierszową Biblię znaną dziś pod tytułem Biblia
Gutenberga. Pierwsze wydanie liczyło 180 egzemplarzy − większość na papierze i niektóre na welinie, czyli pergaminie cielęcym. Była to mistrzowska
robota, to jest majstersztyk. Każda strona składała
się z dwóch wyrównanych stron po czterdzieści
dwie linijki tekstu. Pierwsza litera każdego wiersza
była inicjałem w kolorze czerwonym, a na początku
każdej księgi widniała wielka, bogato zdobiona litera
zwana iluminacją. Po wydrukowaniu każdej księgi
była ona malowana przez ilustratora. Jeden z najbardziej znanych komentarzy na temat tego wydania został napisany przez przyszłego papieża Piusa
II w liście do kardynała Carvajala z roku 1455.
„Wszystko, co mi pisano o tym wspaniałym człowieku widzianym we Frankfurcie, jest prawdą. Nie
widziałem całych egzemplarzy Biblii, lecz jedynie
kilka libr (24–25 arkuszy papieru − przyp. tłum.)
z poszczególnych ksiąg. Pismo jest bardzo staranne
i czytelne, nietrudno je czytać − jego Eminencja
mógłby je czytać bez wysiłku, nawet bez okularów”.
Pierwsze egzemplarze tej Biblii zostały sprzedane po trzydzieści florenów, co stanowiło trzyletni
zarobek przeciętnego urzędnika. Była to cena i tak
o wiele niższa niż w przypadku ręcznych kopii Biblii
dostępnych w tamtych czasach. Mimo to wpływy
z pierwszych sprzedaży nie uchroniły Gutenberga
przed problemami ze strony jego bogatego partnera w interesach. W roku 1456 długi Gutenberga
sięgnęły 20 000 florenów, a Fust zażądał ich spłaty.
Oskarżył wynalazcę o sprzeniewierzenie funduszy
i wytoczył mu sprawę przed miejscowym sądem
arcybiskupim. Sąd wziął stronę Fusta i przyznał mu
prawa do całego sprzętu drukarskiego, pracowni
16
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i połowy zysków z wydrukowanych egzemplarzy
Biblii. To doprowadziło Gutenberga do bankructwa. Być może niedługo potem otworzył własną,
o wiele mniejszą pracownię drukarską, choć trudno
to zweryfikować, ponieważ wydawane przezeń
książki nigdy nie były podpisywane jego nazwiskiem ani datą. Istnieje źródło sugerujące, że mógł
zostać odznaczony tytułem Hofmann (dworzanin)
przez hrabiego von Nassau. Stanowisko to uprawiało do rocznego uposażenia z dworu w zbożu
i winie wolnego od podatku. Gutenberg zmarł w roku
1468 i został pochowany w kościele franciszkanów
w Moguncji w czasach, gdy jego wkład w wynalezienie druku nie był jeszcze powszechnie znany.
Kościół i cmentarz zostały później zniszczone wraz
z miejscem pochówku Gutenberga.
Lecz jego wielki wynalazek nie zaginął w rozwijającym się świecie. Około roku 1500 było już
w użytku około 250–300 pras drukarskich, które
w sumie w tym samym roku wyprodukowały już
ponad 20 milionów książek. W następnym stuleciu liczba ogólna wydanych egzemplarzy wzrosła do
liczby 150–250 milionów. To był początek masowej
komunikacji, która sama pozwoliła na standaryzację
języka, rozwój myśli naukowej, wybuch reformacji
oraz narodziny państwa demokratycznego.
Dzisiaj wpływ druku jest tak ogromny, że nie da
się go zmierzyć. Ogólna roczna produkcja książek
wynosi 10 trylionów egzemplarzy, co jest liczbą oszałamiającą. Z tych wszystkich książek najcenniejsza
dla nas jako dzieci Bożych jest ta, którą Gutenberg
opracowywał jako pierwszą przez wiele lat. Fakt, że
pierwszym większym przedsięwzięciem ukończonym dzięki temu nowoczesnemu wynalazkowi było
Słowo Boże, stanowi trafną ilustrację Bożej opatrzności. „Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie
z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni
to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do
czego je poślę” (Iz 55,11).
Źródła: Mon, John. The Gutenberg Revolution. Transworld Publishers, 2002.
Harry Ransom Center. The University of Texas at Austin. Primary Source
Education File
Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię?” Ewangelia Łukasza 6,46

Natychmiast
ALBO  JESZCZE  SZYBCIEJ
—Luke Bennetch

Aż do początku XX wieku najszybszy transport
zapewniał koń. Przez tysiące lat towary, poczta i ludzie
podróżowali pojazdami zaprzężonymi w konie. Aż do
połowy XIX wieku cała komunikacja między ludźmi
odbywała się ustnie lub pisemnie. Listy mogły podróżować najszybciej z prędkością konia. W XX wieku
zwiększenie szybkości dramatycznie zmieniło nasz
styl życia. Technologia komputerowa spektakularnie
zwiększyła szybkość nie tylko w zakresie komunikacji, lecz również obliczeń, wyszukiwania i gromadzenia informacji. Stale musimy się dostosowywać do
nowej „szybkości życia”. Jeśli nie wykażemy należytej ostrożności, to uzależnimy się od tego, że wszystko
musi być „natychmiast albo jeszcze szybciej”, tracąc
kontakt z tym, co wartościowe.
Chcąc zilustrować tę dramatyczną zmianę, weźmy
za przykład Laurę Ingalls Wilder, urodzoną w stanie
Wisconsin w roku 1867. Jej seria książek o małym
domku na prerii daje nam wgląd w życie dziewiętnastowiecznych pionierów. Autorka opisuje w nich
długie podróże przez setki kilometrów dziczy. Laura
zmarła w wieku dziewięćdziesięciu lat w 1957 roku,
kiedy wprowadzono do użytku samolot Boeing
707, a Rosjanie wystrzelili Sputnika 1 w przestrzeń
kosmiczną. Podróż, która Laurze i jej rodzinie zajmowała całe miesiące, teraz można było ukończyć
w godzinę. To zdumiewające, ale zastanówmy się:

człowiek urodziny w 1957 będzie świadkiem jeszcze
większych zmian, jeśli dożyje wieku Laury!
Telefon bardzo się zmienił od wczesnych modeli
do dzisiaj. Pierwszych aparatów używano jedynie do
załatwiania ważnych spraw. To prawda, że plotka
i puste rozmowy były problemem od zawsze; ale
koszt rozmów telefonicznych i ograniczenie ich czasu
pomagały ludziom koncentrować się na ważnych rzeczach, zamiast na gadaniu o niczym. Dzisiaj mając
telefony komórkowe z taryfami „bez limitu” ludzie
mogą spędzać więcej czasu na rozmawianiu ze znajomymi niż kiedykolwiek. Matki mogą tracić czas,
zaniedbując domowe obowiązki.
Ta technologia może być bardzo pożyteczna, o ile
jest mądrze używana. Możemy zachęcać się nawzajem. Możemy łatwiej planować, informować innych
o naszych potrzebach i udzielać porad tym, którzy ich
potrzebują. Młode dziewczęta są bezpieczniejsze podczas podróży, kiedy tata zadzwoni z daleka. Ale znów
musimy uważać, żeby nie stać się niewolnikami telefonów, które nam powinny służyć.
Wraz z prędkością i natychmiastowością idą
w parze zagrożenia. Pewien biznesmen narzekał, że
jego pracownicy dzwonią do niego, zamiast myśleć
samodzielnie. Pewien ojciec słusznie się niepokoił, że
jego syn codziennie dzwoni do swojej dziewczyny.
Pewien kościelny przywódca lamentował, że w jego

„Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto.” Księga Przysłów 22,1
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społeczności nie ma między ludźmi takich relacji,
jakie były kiedyś, przed powszechnym dostępem do
tego rodzaju wynalazków. Młodzi ludzie mogą dzwonić do siebie nawzajem z własnych pokoi lub samochodów. Telefonami można robić zdjęcia i wysyłać
je innym.
Poczta państwowa ma problemy z utrzymaniem
się na rynku, odkąd informacja jest nam dostarczana
do domu za pośrednictwem komputera lub telefonu.
Możemy wysłać list do znajomych misjonarzy klikając opcję „wyślij”. Odpowiedź możemy otrzymać jeszcze tego samego dnia, a nawet w ciągu kilku minut.
Koszt jest minimalny, szybkość przesyłu ogromna,
lecz każda użyteczna technologia wiąże się z ukrytymi kosztami i niewidzialnymi wpływami.
Dzisiejsza szybkość wymiany informacji sprawia,
że korespondujemy w sposób nieformalny i byle jaki.
Porównajcie sobie list z początku XX wieku z niektórymi e–mailami, jakie sami wysyłamy. Listy elektroniczne ukazują zazwyczaj brak elokwencji i wyrazistości ich autorów, są zazwyczaj płytkie i banalne
w treści.
Wymiana SMS–ów zawiera podobną pułapkę.
Młodzież jest już świadoma tego, jak ważne jest być
„na bieżąco” w gronie znajomych. Pisanie wiadomości
tekstowych jeszcze bardziej podsyca tę świadomość.
Nigdy nie poznają ludzi bliżej. Po prostu piszą krótkie wiadomości i idą dalej. Niektórzy młodzi ludzie
martwią się, że zostali odrzuceni, bo ich telefon zbyt
długo milczy. Więc dniem i nocą wysyłają SMS–y
żeby sprawdzić, co się dzieje. Tematy rozmów stają się
bardzo płytkie. Język, oględnie mówiąc, jest daleki
od ideału. Poza tym wytworzył się młodzieżowy
slang, podlegający nieustannym zmianom. Zasady
wymowy i gramatyki są niemiłosiernie łamane.
W coraz więcej kręgów wkracza uzależnienie od środków odurzających, w wyniku czego młodzi nie potrafią normalnie myśleć i coraz częściej bezpiecznie prowadzić samochodów.
Klipy filmowe, zabawne powiedzonka i śmieszne
obrazki wchodzą na wiele komputerów, telefonów
i tabletów. Jedna taka wiadomość może zamienić się
w lawinę, gdy kolejne osoby przesyłają ją dalej do
znajomych ze swojej listy. Niektóre w zamyśle dobre
wiadomości stanowią wyzwanie dla duchowego człowieka, który miałby je przekazać dalej. W rzeczywistości potrzebujemy mniej elektronicznego gadania,
więcej cichego czasu z Bogiem i bardziej praktycznego posłuszeństwa Biblii. Musimy uważać, żeby nie
18
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dać się złapać jak Ateńczycy, którzy „nie poświęcali
czasu na nic innego, tylko na opowiadanie lub słuchanie czegoś nowego”.
Przy takiej prędkości przepływu informacji możemy
otoczyć się znajomymi z całego świata i być pod większym ich wpływem niż ze strony naszych braci, rodzi-

Musimy uważać, żeby nie dać się złapać jak
Ateńczycy, którzy „nie poświęcali
czasu na nic innego, tylko na opowiadanie
lub słuchanie czegoś nowego”
ców i przełożonych zboru. Wybór przyjaciół ma na
nas dzisiaj tak wielki wpływ po prostu dlatego, że
możemy być w ich towarzystwie praktycznie w każdej
chwili o każdej porze dnia i nocy. Mogą komentować niemal każdy aspekt naszego życia i doświadczeń. Nasi przewodnicy duchowi, którzy „doglądają
naszych dusz i zdadzą z tego sprawę” stwierdzają,
że ich wpływ na nas jest coraz bardziej ograniczony
przez naszych elektronicznych przyjaciół.
Technologia przyspieszyła również znacznie obieg
plotki. Najnowsze nowinki towarzyskie (prawdziwe
lub nie) mogą się rozprzestrzeniać szybciej od pożaru
na wietrze. Telefony dzwonią jak szalone, rozpowiadając najnowsze wiadomości. Klikając „przekaż dalej” możemy przesłać dokładne kopie otrzymanych listów, a kolejni adresaci mogą przesłać je
dalej. Napięcia w kościele stają się coraz bardziej złożone, kiedy rozmowy telefoniczne i listy rozpoczynają obieg w kilka minut po dyskusji na spotkaniu
członkowskim. Omawiając problemy nie zważa się
na instrukcje w Biblii, a potencjalnych zranień nie
bierze się pod uwagę. Wzajemny szacunek może być
naruszany. Wyśledzenie, kto co powiedział i wskazanie odpowiedzialnych za cierpienia staje się praktycznie niemożliwe.
Możliwość śledzenia najnowszych wiadomości ze
świata na bieżąco minuta po minucie również może
się stać pułapką. Niektórzy tracą mnóstwo czasu na
zbieranie aktualności pogodowych. Natychmiast
możemy się zaznajomić ze szczegółami katastrof,
będąc w odległości wielu kilometrów od miejsca ich
wystąpienia. Pamiętam miejsce, w którym stałem w
Hondurasie, gdy radio misyjne nagle zaczęło nadawać

informacje o zamachu z 11 września na bliźniacze
wieże w Nowym Jorku. Media elektroniczne podają
najnowsze wiadomości z całego świata nie tylko
w postaci tekstowej, ale również prowadząc transmisje na żywo.
Dla niektórych sama znajomość tych wieści jest
bożkiem, którego wyznawcy wpatrują się w ekrany
duże i małe. Dowiadywanie się jest dla nich celem
samym w sobie. Mają tendencję do szukania najnowszych szczegółów każdego wydarzenia. Spędzają całe
godziny na śledzeniu nowości, a potem są w stanie
opowiedzieć o nich wszystko, choć nigdy nie byli
na miejscu. Nic dziwnego, że wyznawcy tego bożka
nie studiują Biblii, nie spędzają czasu z prawdziwym Bogiem na modlitwie i nie prowadzą rodziny
w codziennej modlitwie. Ich bożek jest ich obsesją
do tego stopnia, że w imię poznawania szczegółów
najnowszych wiadomości zaniedbują własne rodziny
i dzieci.
To uczucie „przeżywania” wydarzeń łatwo nas
wciąga, a nasz umysł może z łatwością zaangażować
się w politykę. Zaczynamy wtedy traktować obserwowany problem jako własny, wyciągać wnioski i wydawać opinie. Szczególnym przykładem są wybory prezydenckie. To, w jakim stopniu śledzimy codzienne
wydarzenia, będzie kształtować nasze uczucia i zaangażowanie, mimo że nie uczestniczymy bezpośrednio w głosowaniu. Oddzielenie Kościoła od państwa
zaciera się w naszym umyśle na długo przedtem,
zanim zatrze się w praktyce!
Internet dostarcza miliardy stron informacji, które
są w błyskawicznym zasięgu. Proste wyszukiwanie
prowadzi do wielu źródeł na dany temat. Możemy
znaleźć informację NATYCHMIAST! Nie musimy
już wysyłać listów z prośbą o jej udzielenie; szukanie jest znacznie przyspieszone. Dokumenty, książki
i firmy, które kiedyś były poza naszym zasięgiem,
teraz są o kilka kliknięć od nas. Nie potrafimy czekać;
musimy mieć je już teraz. Uwaga − bożek „natychmiastowych odpowiedzi” może zniewolić nasze serca.
Poleganie na szybkości i natychmiastowości internetu
może sprawić, że czekanie na Boga w modlitwie wyda
nam się staroświeckie, może wpłynąć na szybkie tracenie cierpliwości w stosunku do braci, a czarno–
białe strony naszej umiłowanej Księgi mogą dla nas
stać się przestarzałe.
Jak gwałtownie zmieniające się trendy w modzie
zmuszają ludzi do zakupu nowych ubrań, tak szybkie zmiany technologiczne zmuszają ich wyznawców

do stałego zastępowania sprzętu coraz szybszym i lepszym. W oczach wierzących ludzi taka postawa narusza biblijne zasady zarządzania. Ludzie wydają pieniądze na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebują,
myśląc, że skoro znajomi mają najnowsze gadżety,
to trzeba się do nich dostosować. Po zakupie muszą
kupić nowe aplikacje, żeby wszystko „elegancko
chodziło”.

Poleganie na szybkości
i natychmiastowości internetu
może sprawić, że czekanie na Boga
w modlitwie wyda nam się
staroświeckie...
Technologia sprawiła, że najnowsze wiadomości,
informacje i ludzie są w łatwym zasięgu, a wykonywanie wielu zadań uległo znacznemu przyspieszeniu. Poprawiła się również efektywność naszej pracy.
Z jednej strony dzięki technologii oszczędzamy dużo
czasu, a z drugiej możemy go wiele stracić. Musimy
szczerze przyjrzeć się temu, jak nim gospodarujemy
każdego dnia. Może się okazać, że powinniśmy się
mniej bawić technologią, by jej odurzający wpływ
nie zaciemniał nam myślenia, i upewniać się, czy
w naszym czasie oddajemy chwałę Bogu tak, jak
należy.
Technologia i jej szybkość mogą stanowić prawdziwe błogosławieństwo, ale nie pozwólmy się zaślepić wpływem, jaki ma ona indywidualnie na każdego
z nas. Rodzice i przywódcy kościelni powinni mieć to
na uwadze i aktywnie zwalczać złe wpływy, a także
ostrzegać o pułapkach. Musimy ogólnie nauczać
i podawać szczegółowe instrukcje, jak sobie radzić
w tej wciąż zmieniającej się rzeczywistości komunikacyjnej. Musimy uczyć właściwego używania akceptowalnych technologii i wyznaczać granice chroniące
nas od takich jej rodzajów, które mogą wyrządzić
potencjalne szkody. Niech Bóg nam pomoże nie
upijać się winem technologii, żebyśmy mogli być
gotowi na przyjście Chrystusa po Jego Oblubienicę
bez skazy.
Zaczerpnięto z The Pilgrim and Technology
© Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

młodzieży

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

Wolna?
Na podstawie prawdziwych wydarzeń
Noc była piękna. Cicho cykały świerszcze, a gdzieś
w oddali majestatycznie zawodziła sowa. Ożywcza
bryza poruszyła firankami w pokoju szesnastoletniej
Sharon, ale dziewczyna myślami była bardzo daleko.
Z dłońmi splecionymi z tyłu głowy wpatrywała się
w sufit z nieobecnym wyrazem twarzy, nie zwracając
uwagi na odgłosy dochodzące z zewnątrz.
W uszach wciąż rozbrzmiewało jej pytanie − irytujące pytanie zadane przez kaznodzieję tego ranka.
Kiedy je usłyszała, dostała gęsiej skórki. Nie umiała na
nie odpowiedzieć przecząco, jeśli chciałaby być szczera.
Było bardzo proste i brzmiało: „Czy jesteś wolny? Czy
prawda cię wyzwoliła?”.
Obróciła się na bok i zacisnęła pięści. Zamknęła oczy
i próbowała zasnąć. NIE! − krzyczało jej wnętrze. –
NIE! Nie jestem wolna! I wcale o to nie dbam! Wolałabym,
żeby inni zajęli się własnymi sprawami, zostawiając mnie
w spokoju. A ten kaznodzieja musiał akurat patrzeć NA
MNIE, zadając to głupie pytanie podczas kazania. Oni
myślą, że jestem jakąś poganką. No cóż, i tak z pewnością jestem lepsza niż... Myśli niespokojnie wirowały jej
w głowie. Wreszcie zapadła w niespokojny sen.

W poniedziałek, gdy Sharon wychodziła do pracy
w cieplarni Gardinera, mama zatrzymała ją w progu.
– Sharon, chcę ci tylko powiedzieć, że modlę się za
ciebie i wszyscy mamy nadzieję, że niedługo oddasz
Bogu kontrolę nad swoim życiem.
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—M. Miller
Sharon rzuciła wymuszony uśmiech i wystrzeliła
z domu jak z procy.
– Może kiedyś, ale nie teraz − powiedziała przez
ramię, wsiadając do samochodu. Nie zważała na łzy
matki, która wróciła do zaczynionego ciasta ze stałą
modlitwą na ustach za córkę, która nie zna Pana.
Sharon uderzyła zaciśniętą pięścią o kierownicę, zajmując miejsce kierowcy w rodzinnym samochodzie.
Akurat! Jeśli oni myślą, że mnie nawrócą przez nieustanne przypominanie, jak bardzo tego „potrzebuję”, to
się mogą mocno zdziwić. Gdy parkowała przed firmą,
jej myśli były niczym poplątany i zaciągnięty kłębek.
Gdy wysiadała z samochodu, obok niej właśnie parkowała Keri, jej najlepsza przyjaciółka, starsza od niej
o osiem miesięcy. Ona również nie zdecydowała się
służyć Bogu. Wyskoczyła z wozu i uśmiechnęła się do
Sharon.
– Hej! Co jest grane? Masz dosyć tego świata już od
rana? − zapytała, gdy obydwie powoli szły do cieplarni.
– Och, założę się, że wiem, dlaczego masz taką minę.
Czyżby twoja rodzina znowu powiedziała ci o...?
– Daj spokój − prychnęła Sharon. – Nawet tego nie
słowa nie wypowiadaj. Mam już dość. Czemu ludzie po
prostu nie zostawią nas w spokoju? Oni myślą, że jesteśmy jakimiś pogankami, patrzą na nas ze współczuciem
i wzywają do upamiętania! − mruczała sarkastycznie
z gniewem w oczach.
– Och, wiem − Keri próbowała się roześmiać. – Ja im
mówię, że jeszcze nie jestem gotowa. Nie mam pojęcia,

może okoliczności się zmienią. Gdyby tutaj było inaczej, to może zostałabym chrześcijanką, ale cóż... nie
mogę. Nie teraz. Niektórzy ludzie w kościele wcale
nie zachowują się po chrześcijańsku, więc dlaczego
chcą, żebym JA została jedną z nich? Zgadnij!
– Tak czy owak, pora zabrać się do pracy.
Zapomnijmy o tym wszystkim i bawmy się dobrze
przy przesadzaniu tych petunii!
Sharon pierwsza podeszła do stanowiska i wkrótce
obie były w ferworze pracy. Mimo to, nawet intensywne zajęcie nie potrafiło zagłuszyć tego głosu w jej
sercu − cichego, delikatnego szeptu Ducha Świętego,
przekonującego jej pogubioną duszę.

– Zanim zakończymy, przypominam ponownie
o spotkaniach przebudzeniowych rozpoczynających
się w przyszłym tygodniu. Módlcie się za brata Tima,
kiedy będzie się przygotowywał − biskup usiadł,
a prowadzący uwielbienie zaintonował kończącą pieśń.
Sharon nie słuchała już dalej po tych napawających
lękiem słowach „spotkania przebudzeniowe”. Zacisnęła
pięści i gapiła się w podłogę. Bez żartów. Teraz będą
przebudzenia. Och, zrobiłabym wszystko, żeby móc przestać chodzić do kościoła. Mam nadzieję, że zachoruję.
Chwyciła róg strony śpiewnika podanego przez Lanę
i bez przekonania przyłączyła się do pieśni „Odwieczna
Skało”.
Po końcowym „Amen” pobiegła do toalety. Keri
weszła tam za nią i gdy były już same, wartko popłynęły słowa.
– Wyobraź sobie, jak oni wszyscy teraz modlą się
za nas − westchnęła dramatycznie Keri, wywracając
oczami.
– Tak. A potem starsze siostry będą nam podawać dłonie i patrzeć na nas z taką troską! To mnie
doprowadza do szału! A najgorsze jest to, że one robią
to szczerze! − Sharon pokręciła głową z rozpaczy. –
Szkoda, że nie możemy się jakoś wywinąć z tych spotkań przebudzeniowych.
– Damy radę. Dotąd zawsze nam się udawało. Po
prostu zamknij serce na to wszystko. Nie słuchaj.
Myśl o czymkolwiek innym. To powinno pomóc −
wychodząc, Keri poklepała przyjaciółkę po ramieniu.
– Głowa do góry, dziewczyno!

Sharon niedbale siedziała w ławce obok Keri. Brat
Tim poważnie zabrał się do głoszenia Słowa. Próbowała
z całych sił, ale nie mogła zamknąć serca. Nie była
w stanie „myśleć o czymkolwiek innym”. Nie patrzyła
w stronę kaznodziei, ale słuchała. I czuła się pokonana. Była nieszczęśliwa.
– Słuchajcie Słów Pana! „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam
dam odpoczynek...”. To jest obietnica samego Boga!
Czy jej odrzucanie nie wydaje wam się głupie? Znacie
prawdę. Wiecie, co Bóg mówi o stanie zagubionej
duszy w Jego oczach. Jeśli On cię wzywa, to proszę,
odpowiedz na Jego głos! On cię kocha tak bardzo, że
umarł na Krzyżu, żebyś mógł mieć żywot wieczny!
Po raz pierwszy od dawna Sharon pozwoliła, żeby
te słowa zapadły jej głęboko w serce. Nagle wydało
jej się, że widzi migawki z całego dotychczasowego
życia. Zobaczyła, jakim człowiekiem jest naprawdę −
hipokrytką próbującą robić dobre wrażenie, ale tak
naprawdę zagubionym, zagubionym grzesznikiem na
drodze do piekła. Dotarło do niej jak jeszcze nigdy, że
teraz jest czas na to, by zawrócić.
Gdy padło zaproszenie do wyjścia naprzód, kolana
jej się trzęsły, czuła drżenie rąk i z trudnością dławiła
napływające łzy. Wyszła do przodu i przez łzy usłyszała głos brata Tima:
– Niech cię Bóg błogosławi, siostro!
Później zauważyła, że Keri nie ma już w sali. Sharon
nawet nie zauważyła jej wyjścia.

Po modlitwie kończącej nabożeństwo spotkała się
z bratem Timem, bratem Markiem i swoimi rodzicami
w zaciszu salki na piętrze, prosząc Jezusa, żeby oczyścił jej życie. W potokach łez wyznała Mu wszystkie
grzechy i poprosiła, żeby wszedł do jej serca. Błagała
Go o przebaczenie całej goryczy i wszystkich złych
postaw, jakie hodowała w sobie od dawna. Kiedy
wylała duszę przed Bogiem, doświadczyła niesamowitego pokoju. Po zakończeniu modlitwy promieniejąca Sharon została sama z rodzicami.
– Tato... mamo... przepraszam was... − nie mogła
mówić dalej. Rzuciwszy się sobie w ramiona, matka
z córką płakały razem. Łzy uzdrowienia i przebaczenia
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płynęły, gdy tata i mama witali ją w rodzinie Bożej.
Tata objął Sharon ramieniem i powiedział:
– Wybaczamy ci, córko. Trzymaj się blisko
Chrystusa przez resztę życia. Służ Mu wszystkim, co
masz. I módl się za swoich znajomych, którzy wciąż
potrzebują Pana.
– Keri! Muszę znaleźć Keri! − Sharon wytarła mokre
oczy, wytarła nos i spojrzała na rodziców. – Ona również odczuwa silne przekonywanie o grzechu, tak jak
ja miałam... mówimy sobie nawzajem wszystko i teraz
strasznie się wstydzę tych naszych rozmów... muszę ją
odszukać.
Razem z rodzicami poszła z powrotem na piętro,
a potem do toalety. Miała przeczucie, że tam powinna
być jej przyjaciółka. Wchodząc do środka, niemal
zderzyła się z wychodzącą Keri.
Keri na nią spojrzała, chcąc rzucić jakąś lekką
uwagę, lecz widząc radość na twarzy przyjaciółki
i błysk w jej oczach, które jeszcze niedawno były
pełne tłumionej złości, zaniemówiła.
Sharon otoczyła Keri ramieniem i powiedziała
drżącym głosem:
– Cóż, zrobiłam to. Jestem dzieckiem Króla. Ta
radość jest niesamowita, a pokój przemożny! Pewnie
to, co mówię, nie ma dla ciebie sensu. Ale musisz przeżyć coś takiego, zanim choć w połowie będziesz wiedziała, o co mi chodzi. Tak mi przykro z powodu podłych rzeczy, które powiedziałam o innych ludziach.
Przebaczysz mi?
Keri odsunęła się i odwróciła, żeby Sharon nie
mogła zobaczyć jej łez.
– Tak. Nie mów mi kazań. Dobranoc − rzuciła
i sztywnym krokiem poszła do swojego samochodu.
Sharon ze smutkiem patrzyła, jak odchodzi. Och,
Boże, proszę mów do niej nieustannie! Z tą modlitwą
w sercu wróciła do innych koleżanek, które czekały,
żeby ją zachęcić.

Minęły trzy tygodnie. Życie toczyło się jak zwykle.
Lecz dla Sharon nabrało zupełnie nowego znaczenia.
Nie mogła się nadziwić pokojowi i radości wynikających ze służenia Bogu. Codziennie, a nawet po kilka
razy dziennie, modliła się o zbawienie Keri. Tej niedzieli
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w kościele robiła wszystko, żeby przecisnąć się do tyłu
sali, by z nią porozmawiać. Ostatnio jej przyjaciółka
wydawała się taka... daleka. Unikała rozmów z Sharon
tak bardzo, jak mogła i często trzymała się w grupce
z Sue i Karen, które były jakiś rok młodsze od
niej i również nie były zbawione. Przechodząc
obok nich, często dało się słyszeć salwy śmiechu. Ich płytkie rozmowy nie potrafiły zasłonić pustki, którą odczuwały. Za tą hardą i niedbałą
postawą kryły się dusze wołające o Zbawiciela.

Któregoś dnia mama powiedziała do Sharon:
– Daj Keri więcej przestrzeni. Ona widzi, jak Pan
zmienił twoje życie i to ją pewnie przekonuje. Wie, że
również potrzebuje oddać Mu życie, ale się opiera. −
Uśmiechając się ze współczuciem, dodała: – Módl się
nadal, Sharon. Nigdy się nie poddawaj! Boża ręka nie
jest za krótka!
Był piękny sobotni poranek i Sharon właśnie skończyła sprzątać. Nucąc wesoło, poszła odłożyć przybory do mycia na miejsce. Właśnie wtedy zadzwonił telefon. Mama odebrała, słuchała przez chwilę,
a potem odpowiedziała:
– Jasne, Sharon jest w domu. Już ci ją daję.
Po czym wręczyła słuchawkę Sharon, szepcząc:
– To Keri!
Sharon szeroko otworzyła oczy ze zdumienia.
– Cześć! − powiedziała radośnie, przyciskając słuchawkę do ucha.
– Sharon, tu Keri. Chciałam tylko, żebyś pierwsza
się dowiedziała, że wczoraj wieczorem oddałam serce
Panu − głos Keri był cichy, niemal nieśmiały − ale
brzmiała w nim radość. – I chciałam powiedzieć, że
przepraszam cię... za wszystko.
Jej głos się załamał i Sharon usłyszała z drugiej strony
pociąganie nosem. Zaniemówiła. Jej umysł nie był
w stanie ogarnąć tej wspaniałej wieści. Po chwili
odzyskała głos:
– Och, Keri! Jestem taka szczęśliwa! − nagle jej
głos również się załamał, a z oczu popłynęły łzy. –
Oczywiście, że ci przebaczam! Często modliłam się
za ciebie.
– Wiem − powiedziała cicho Keri. – Wiedziałam

o tym i dlatego byłam na ciebie zła. Ale z drugiej
strony wiedziałam, że tego potrzebuję. A sama świadomość, że to właśnie ty się za mnie modlisz, obciążała mnie jeszcze bardziej. Dzięki za modlitwy. Myślę,
że teraz znowu będziemy mogły się zaprzyjaźnić.
– Wielkie dzięki za ten telefon, Keri. Tak się cieszę
i nie mogę się doczekać naszego spotkania!
Po odłożeniu słuchawki, Sharon zwróciła się do
mamy:
– Ona jest chrześcijanką! Och, muszę pójść do

mojego pokoju i podziękować Panu! − zawołała ze łzami
w oczach. – Bóg jest taki dobry, mamo. Wiesz, co
powiedziała, zanim odłożyła słuchawkę? Powiedziała:
„Sharon, nie uwierzysz, jak cudowne jest to uczucie
wolności − prawdziwej wolności!” − przecież to jest
odpowiedź na nasze modlitwy!
– Chwała Bogu! − odpowiedziała łagodnie mama.
Zaczerpnięto z Companions, czerwiec 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Szacunek dla siwej głowy
„Przed siwizną wstaniesz i uczcisz osobę starca, i bój
się swego Boga. Ja jestem PAN” (3 Mojżeszowa 19,32).
„Wstać” oznacza konkretny gest. Wśród starożytnych Rzymian przestępstwem zasługującym na śmierć
było nie wstać w obecności starszej osoby. Takie zachowanie w tamtych czasach uznawano za przejaw największej degeneracji.
Jezus przepowiedział czas, w którym dzieci powstaną
przeciwko swoim rodzicom i spowodują nawet ich
egzekucję. Dzisiaj młode pokolenia w błyskawicznym
tempie tracą respekt dla starszych ludzi. Kiedy bojaźń
Boża ginie w narodzie, to ginie także szacunek dla
siwej głowy. Co można doradzić, aby uczyć młodzież
szacunku dla sędziwego wieku?
Módlmy się za nich. Rodzice! Nasze dzieci powinny
słyszeć, jak modlimy się za ich dziadków i pradziadków. Dziękujmy Bogu za ich pobożny przykład i za
chrześcijańskie dziedzictwo, które nam przekazali.
To pomoże ustanowić przykład dla naszych dzieci na
przyszłość.
Mówmy o nich i do nich z szacunkiem. „I Elihu, syn
Barakeela, Buzyta, odpowiedział: Ja jestem młody, a wy
jesteście starzy, dlatego bałem się i nie śmiałem wyjawić wam swego zdania” (Hi 32,6). Postawa pokory

—NRS

i poważania przejawia się w słowach, które dobieramy,
a także w tonie głosu.
Słuchajmy, kiedy starsi się wypowiadają. „U starców jest mądrość, a w długości dni roztropność”
(Hi 12,12). Przykładamy wagę do doświadczenia.
Wiedza jest dobra, ale wiedza połączona z doświadczeniem jest znacznie lepsza. Wraz z wiekiem człowiek gromadzi spore zasoby doświadczenia, z którego
wielu może skorzystać. Młodzi mogą się nieraz zamartwiać i niepokoić tym, jak ich potrzeby zostaną zaspokojone, a starsi mogą powiedzieć z pewnością: „Pan
zawsze zaopatrywał”. Słuchajmy z wielką uwagą, kiedy
mówią. To pokazuje, że warto ich słuchać.
Korzystajmy z ich porad. Starsi ludzie wśród nas
wywierają stabilizujący wpływ na marzenia i energię
młodego pokolenia. Młodzi nieraz zbyt szybko myślą:
„No cóż, to jego/ jej opinia”, podczas gdy mogliby
uniknąć wiele bólu i zmartwienia, gdyby tylko wcześniej wzięli sobie te rady do serca. Przeczytajmy na
przykład 1 Księgę Królewską 12. Również w Księdze
Przysłów znajdujemy słowo pouczenia: „Słuchaj ojca,
który cię spłodził, a nie gardź matką, gdy się zestarzeje”.
Pielęgnuj tradycje. Tak wiele rzeczy, które sprawdzały się dobrze przez dziesiątki lat, zostało przekazane
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nadchodzącym pokoleniom, a jednak jak łatwo jest niektórym odłożyć te tradycje do lamusa dla jakichś nowszych i niby lepszych zwyczajów. Ceńmy dary, które
nam przekazano.
Bądźmy cierpliwi. Wiek niesie z sobą różne ograniczenia. Jak reagujemy, gdy idziemy ulicą ze starszą, powolną osobą? Albo gdy słyszymy ciągle te same,

znane na pamięć historyjki. Nasze słowa i gesty w takich
sytuacjach wiele przekazują naszym dzieciom na temat
poziomu naszego szacunku.
„Siwa głowa jest koroną chwały, zdobywa się ją na
drodze sprawiedliwości”.
Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pielęgniarka królicząt
Ciepłe, letnie słońce rozlewało swój blask, a ja gwizdałam pod nosem wesołą melodię, przepychając moją
hałaśliwą, starą kosiarkę pomiędzy wysokimi krzewami porzeczek. To miejsce nabrało naprawdę szyku
po likwidacji chaszczy! − pomyślałam.
Zerknęłam do tyłu z zadowoleniem na całą drogę,
którą pokonała moja kosiarka. A cóż to? Kępka futra
falowała w letnim powiewie wiatru. Ojej! Miałam
nadzieję, że nie uszkodziłam jakiegoś zwierzątka!
Pospiesznie udałam się w tym kierunku i pochyliłam się. Pośród odciętych resztek traw widać było
wyściółkę z futerka rozdzieloną pośrodku, a wśród
niej cztery lśniące, maleńkie ciałka, na szczęście nietknięte przez kosiarkę. Ale ciała maleńkich królicząt
nie były tak gładkie, jak powinny! Brzydkie, wystające zgrubienia na ich miękkim, cieniutkim (ledwo
widocznym) futerku oznaczały kleszcze!
Rzuciłam się na ziemię w indiańskim stylu i wzięłam jednego króliczka na kolana.
– Nie bójcie się, maleństwa. Zajmę się tym − mruczałam uspokajająco. – Będziecie się czuły O WIELE
lepiej!
Kiedy wyrywałam obrzydliwe pajęczaki − niektóre
napęczniałe od krwi, inne jeszcze małe i blade − nie
przerywałam mówienia do króliczków. Na chwilę
obecną nie mogły mnie dojrzeć − tego wielkiego,
dobrotliwego potwora − bo ich oczy jeszcze były
szczelnie zamknięte. Zapakowałam kleszcze do chusteczki higienicznej, aby je później zniszczyć.
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—Elizabeth Mullet

Kiedy oczyściłam każdego malucha z kleszczy,
umieściłam je z powrotem w dziurze z gniazdem.
Gdy już leżały tam bezpiecznie, starannie okryłam je
futerkiem i rozrzuciłam ścinki trawy na wierzchu, aby
zamaskować dziurę. Miałam nadzieję, że żaden szkodnik nie znajdzie biednych króliczków. I tak musiały
już doświadczyć traumy z powodu ryczącej kosiarki!
Tydzień później sprawdziłam stan małych ponownie. Były o wiele większe, ich futerko urosło, a oczka
zaczynały się otwierać. Ale ZNOWU zaatakowały je
kleszcze, choć już nie w takiej ilości jak poprzednio!
—ciąg dalszy na str. 34

Igor Kondratyuk

kącik dla

dzieci

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

Drzazga Aliny
Było czwartkowe słoneczne popołudnie. Lekki
wiaterek łechtał policzki Aliny, która trzymała się
mocno sznura od huśtawki. Jej gołe stopy odpychały się od drewnianej podłogi ganku. Zaledwie
dwa dni temu tata zamontował nową huśtawkę
na ganku dla Aliny i jej małej siostry Reni. Alina
uważała, że zabawnie było patrzeć, jak wysoko
potrafiła się rozbujać. A jeszcze lepiej było, kiedy
któreś z rodziców ją huśtało. Wtedy szybowała
tak wysoko, że czuła się prawie jak ptak lecący na
czubek klonu.
Renia właśnie spała, a mama pracowała
w ogródku. Nowa huśtawka na ganku była bezpiecznym miejscem dla Aliny, a w dodatku stąd
dobrze widziała mamę.
Dziewczynka znowu odepchnęła się stopami
od podłogi. Do przodu i do tyłu, i raz i dwa!
Śpiewała sobie piosenkę, przyglądając się motylowi, który fruwał wśród polnych kwiatów rosnących obok ganku. Mama powiedziała jej, że Bóg
umieścił w kwiatach nektar i dzięki temu motyle
przylatują pić nektar z kwiatów.
– „Jezus kocha mnie, to wiem” − śpiewała Alina.

—Freda

– „O tym Biblia uczy mnie” − zobaczyła, że mama
niesie swoją motykę i odkłada ją do szopy.
„Pójdę do mamy i zapytam ją, co będzie teraz
robiła. Może pomogę jej podlać kwiaty”.
– Auu! − krzyknęła. – Au! Boli! − zeskoczyła
na podłogę, aby obejrzeć swój duży palec u nogi.
Bolał okropnie.
W tej chwili mama wyszła z szopy i pospieszyła
w jej kierunku.
– Co się stało? − zapytała, pochylając się ku jej
stopie. – Masz w palcu dużą drzazgę. Widzisz ją,
jak wystaje spod skóry palca?
– Boli! Boli − jęczała Alina.
– Chodźmy do domu, Alinko. Muszę chyba
wyciągnąć to szczypcami − powiedziała mama.
Mama podtrzymywała ją za rękę, kiedy dziewczynka kuśtykała do drzwi. Weszły do łazienki,
mama wyjęła szczypce z szuflady, a Alina usiadła
na stołku. Palec u nogi bardzo ją bolał. Łzy spływały jej po policzkach. Mama uklękła i wzięła
w dłoń jej stopę. Za chwilę powiedziała:
– Drzazga wyszła. Teraz założę ci maść
i opatrunek.
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Alina otarła łzy, a mama przyniosła potrzebne
rzeczy z apteczki. Nałożyła odrobinę maści na
opatrunek, a następnie owinęła go starannie
wokół palca Aliny w miejscu, skąd wyjęła drzazgę.
– Dalej boli − poskarżyła się Alina, wstając.
– O, na pewno! Może usiądziesz na kanapie,
a ja przyniosę ci jakieś książki z obrazkami?
Kiedy Alina siedziała już wygodnie na kanapie,
mama zapytała:
– Czy wiesz, kto pomaga nam w bólu? Wiesz,
kto nas leczy?
– Pan Bóg − odparła szybko Alina.
– Zgadza się − powiedziała mama. – Za kilka
dni bolesna ranka po drzazdze już nie będzie
boleć, bo Bóg nas leczy.
Alina obejrzała dwie książki. Czuła się tak uspokojona, że zasnęła.
Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem
dni minęło − cały tydzień. Był znowu słoneczny
czwartek. Lekki wiaterek owiewał policzki Aliny,
która trzymała się sznura od huśtawki. Jej gołe
stopy znowu odpychały się od drewnianej podłogi ganki. Do przodu i do tyłu, i raz i dwa!
Spojrzała z góry na swoje palce u nogi. Od
kilku dni już nie myślała o bolesnej rance, z której
usunięta została drzazga. Dziewczynka zatrzymała huśtawkę i przyjrzała się uważniej swojemu

Igor Kondratyuk

dużemu palcowi. Po drzazdze nie widać było
nawet śladu na skórze. Bóg uleczył jej palec
i Alina była szczęśliwa.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, sierpień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czarne stopy
—Naomi Williams

Dzyń–dzyń! Poranny dzwonek oznajmił początek
lekcji w małym drewnianym budynku.
– Oooo! Koniec gry! − buty Karola wzbijały małe
obłoczki kurzu w czasie biegu za Luisem i Pedrem.
– Przynieście piłkę do środka − zawołała nauczycielka, pani Anna.
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– Ja przyniosę! − zaoferował się Karol, a jego czarne
loki podskakiwały, kiedy ją zagarniał. Nikt nie chciał,
żeby piłka „odleciała” podczas nauki.
Przed wejściem Karol zatrzymał się i zsunął z nóg
swoje brudne buty. Nauczycielka zawsze życzyła
sobie, aby buty zostawały przy drzwiach i Karol

nie miał nic przeciwko temu. Świetnie było czuć
chłodną, gładką podłogę z betonu pod gołymi stopami. W jego domu podłogę stanowiła ubita ziemia.
Prawie codziennie mama wygładzała ją świeżą warstwą rzadkiego błota.
Nadszedł czas na historię biblijną. Karol zajął swoje
miejsce w rzędzie chłopców, którzy siedzieli wzdłuż
ganku. Starali się być cicho i słuchać. Opowieści
biblijne były rzadkością w jego domu. Jego mama
ledwo czytała, a tata był pijakiem, który nawet nie
chodził do kościoła.
Nauczycielka zaczęła czytać o Józefie i jego braciach. Karol obserwował jej twarz podczas czytania.
Może uda mu się odpowiedzieć na jedno z pytań,
jeśli będzie naprawdę słuchał.
Karol zauważył, że oczy nauczycielki powędrowały
do jego stóp. Po jakimś czasie znowu na nie zerknęła! Był zdumiony. Co było nie tak z jego stopami?
Zerknął na nie w końcu sam. Wtedy spostrzegł, jakie
były czarne! Małe czarne stopy, które bardzo się
nabiegały i unikały kąpieli − a przecież była im tak
bardzo potrzebna.
Po modlitwie nauczycielka spojrzała na swoich
siedmiu energicznych chłopców. Powiedziała:
– Widzę tu cały rządek lśniących czystością twarzy,
ale niektórzy z was mają nogi w innym kolorze, niż
twarze!
Następnie weszła do środka po miednicę ze świeżą
wodą. W szkole nie było mydła, więc nauczycielka
dodała do wody jakiegoś detergentu. Znalazła też
starą szmatę i wróciła z powrotem na ganek, gdzie
chłopcy na nią czekali.
– Karol, ty pierwszy − powiedziała z uśmiechem.
Karol próbował nie podrygiwać w czasie, gdy pani
oskrobywała z brudu jego małe czarne stopy. Wkrótce
odzyskały swój brązowy czysty kolor. Nauczycielka
przeszła wzdłuż rzędu. Teraz Karol obserwował, jak
myje stopy innych, aż w końcu każda para stóp zażyła
odświeżającej kąpieli.
Teraz nauczycielka wstała.

– No, wreszcie wasze nogi są czyste i świeże na
początek nowego dnia. Czy to nie jest przyjemne?
Siedem główek przytaknęło ochoczo.
Ale nauczycielka nie skończyła na tym.
– Pamiętajcie, żeby codziennie rano umyć nogi −
powiedziała. – Nasze ciało jest zdrowsze, gdy utrzymujemy je w czystości.
Następnego ranka i również przez kolejne dni mały
chłopiec o złotobrązowej skórze i czarnych kędziorkach podskakiwał w wejściu do szkoły z wielkim
uśmiechem.
– Proszę pani! − oznajmił. – Umyłem nogi dziś
rano!
Na twarzy nauczycielki też pojawił się uśmiech.
– To dobrze, Karolu. Cieszę się, że pamiętałeś!
Zaczerpnięto z Wee Lambs, listopad 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
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– Zobacz, mamo! − krzyknęła pięcioletnia
Emilka ze swojego miejsca przy oknie. – Patrz
na to coś! To wygląda jak sznurek, który właśnie
wypadł z chmur!
Mama upuściła swoje szycie i przybiegła pędem.
– Emilciu! − zawołała. – To jest tornado! Zawołaj
Julkę i Małgosię i powiedz im, żeby pobiegły do
piwnicy. Pędem! Ja wezmę maluszka.
Emilka zerwała się z miejsca. Zawołała siostry.
A kiedy przyszła najstarsza, Julia, wówczas dziewczynka zapytała:
– Julka, co to jest tornado?
– To jest taka trąba z wiatru, która potrafi zniszczyć wszystko, co napotka − wyjaśniła Julia, kiedy
w pośpiechu schodziły do piwnicy.
Wszystko? Nagle Emilka przypomniała sobie
o Heli, swojej szmacianej lalce. Popędziła po nią
z powrotem na górę. To była jej ukochana lalka
i Emilka nie mogła znieść myśli o jej stracie.
Tuląc ją czule do siebie, zaniosła lalkę do piwnicy
i schowała w objęciach. Julka usadowiła Emilkę
w najbezpieczniejszym kącie piwnicy, gdzie zdołała wcisnąć się wraz z innymi.
Mama zbiegła na dół i dołączyła do dzieci
w kącie. Trzyletnia Małgosia płakała i mama
wręczyła malutką Kornelię Julii, żeby przytulić
Małgosię. Emilka też chciała popłakać, ale powiedziała sobie, że jest już za duża. Jednak wkrótce
łzy wytrysnęły obfitym strumieniem i Emilka
płakała, chcąc nie chcąc. Słyszała ryk wiatru za
zewnątrz. Brzmiało to jak pociąg. Wtedy właśnie
światła zamigotały i zgasły.
– Mamo! − zaszlochała Emilka i mama przysunęła się do niej. – Czy nam się nic nie stanie?
A tatuś? Jest teraz w pracy. Jemu też nic nie będzie?
– Nic się nie martw − pocieszała ją mama. –
Bóg się zaopiekuje nami. Pamiętasz werset ze
szkoły niedzielnej?
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– „Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój,
będzie z tobą wszędzie (...)” − wyrecytowała
Emilka i przestała płakać. – To znaczy, że Bóg jest
z nami, mamo?
– Oczywiście − odparła mama. – To znaczy, że
On troszczy się o nasze bezpieczeństwo.
Emilka czuła się pocieszona, gdy mama objęła ją
ramieniem. Zamknęła oczy, kiedy mama modliła
się:
– Drogi Boże, proszę, chroń nas od tego tornada, jeśli taka jest Twoja wola. Chroń tatusia.
Ufamy Ci. W imieniu Jezusa. Amen.
Wkrótce mama miała dobre wieści − burza
minęła! Tornado przeszło prosto nad ich domem,
ale zniszczyło tylko kurnik. Także niektóre rośliny
w ogrodzie doznały szkody. Rodzina zgromadzona
w piwnicy ocalała, podobnie jak i dom, a tata też
wrócił szczęśliwie z pracy.
– Bóg jest taki dobry, prawda mamo? − szepnęła
Emilka, kiedy wróciły do kuchni na kolację.
– O, tak! Jest bardzo, bardzo dobry − zgodziła
się mama i ścisnęła serdecznie dłoń Emilki, po
czym zapaliła świeczkę i postawiła ją na stole.
Emilka z uśmiechem spoglądała na dół, na twarz
swojej szmacianej lalki, którą trzymała w jednej
ręce.
– Słyszałaś, Hela? − szepnęła cichutko. – Bóg
zatroszczył się o nasze bezpieczeństwo. − ścisnęła
leciutko laleczkę, zupełnie tak samo, jak mama ją
przed chwilą.
Zgromadzili się przy stole i tata zaczął modlitwę:
– Dziękuję Ci, Panie, że zachowałeś nas od tej
burzy. I dziękuję za ten pokarm.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, lipiec 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„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
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– Nie jadę z tobą! − krzyczał Scott wpatrzony w telewizor, właśnie oglądając jakiś mecz. – Powiedziałem
ci już wczoraj, że nie chcę jechać!
Abigail nie znosiła błagać o cokolwiek, ale w głowie
miała taki zamęt, że trudno jej było trzeźwo myśleć.
Do rodziców były dobre dwie godziny jazdy samochodem i dzisiaj takie zadanie wydawało się ponad
jej siły. Wszystko było jakby za mgłą. Może powinna
zostać w domu i położyć się z powrotem do łóżka.
Była całkowicie wyczerpana.
Glenna biegała po całym domu, podniecona perspektywą wyjazdu do babci.

Lily Bear

– Mamo, mogę to ubrać? Mogę pokazać babci moje
ulubione akwarele?
– Glenna! − Scott złapał ją za rękę, gdy po raz
kolejny przebiegła między nim a telewizorem i zaprowadził do pokoju, żeby usadzić ją na miejscu. Gdy
zobaczył kilka ubrań leżących w nieładzie na łóżku,
gdzie je rzuciła i jej toaletkę z porozrzucanymi akcesoriami do czesania, zdenerwował się.
– Posprzątaj w pokoju! Jak śmiesz zostawiać w nim
taki bałagan!
– Ale tato... − próbowała wyjaśnić.
– Żadnego „ale”, młoda damo! − Scott był wyraźnie rozgniewany i Glenna upadła na duchu pod presją
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jego przykrej tyrady. Wychodząc, trzasnął drzwiami,
a Glenna wybuchła płaczem.
– Tata jest surowy! Ja tylko próbowałam wybrać,
co ubrać na wyjazd do babci! − dziecko aż dostało
czkawki, widząc taką niesprawiedliwość.
Brak rozsądku u Scotta wprowadził jeszcze więcej
zamieszania w wir chaosu, jaki odczuwała Abigail.
A ten wciągał ją coraz mocniej. Im bardziej próbowała
się z niego wydostać, tym bardziej widziała, że znajduje się w pułapce. Walka o jej duszę przybierała na
sile. Demonom wcale się nie podobało, że dziewczyna
próbuje wypowiedzieć im posłuszeństwo.
Nie puścimy jej! Jest nasza! Przeciągnięcie jej na naszą
stronę zabrało całe lata − krzyczały, próbując zatrzymać
Abi w swych szponach wszelkimi dostępnymi metodami. Napij się! Jeden mały drink cię uspokoi. Przecież
nie zrobi ci żadnej krzywdy − nakłaniały ją głosy.
– Mamo − płakała do telefonu, chwytając się ostatniej deski ratunku, jaką znała. – Ja nawet jeszcze nie
wyjechałam! Z trudem udaje mi się myśleć. Nic nie
jest gotowe! Scott naprawdę jest wściekły, a ja nie
wiem, co mi się dzieje! Wydaje mi się, że nie mogę
stąd uciec!
Szlochanie sprawiało, że z trudem mówiła, ale jej
matka doskonale wiedziała, o co chodzi.
– Abigail, tata i ja będziemy modlić się za ciebie.
Weź trochę ubrań dla siebie i Glenny, żeby zostać
u nas na jedną noc. Weź swoje rzeczy, wsiadaj do
samochodu i przyjedź − spokojne, rzeczowe instrukcje były tym, czego Abigail potrzebowała.
Scott nawet nie zmienił wygodnej pozycji na sofie,
gdy obie z Glenną pożegnały się z nim i wyszły.
– Nie można temu facetowi nic powiedzieć − zagotowała się ze złości, trzaskając za sobą drzwiami.
Otwierając bagażnik samochodu uświadomiła
sobie, że w ręku trzyma butelkę piwa.
– Kiedy ja to wzięłam do ręki? − spojrzała z niesmakiem na odrażający przedmiot. – To ostatnia rzecz,
jakiej teraz potrzebuję!
Rzuciła butelkę za siebie, słysząc dźwięk rozbijanego
szkła. Obejrzała się i zobaczyła ciemny płyn wylewający się na chodnik.
– Mamo, spójrz! − zawołała Glenna, pokazując
palcem rozbitą butelkę. – Co powie tata?
– Nieważne! Po prostu wsiadaj do samochodu
i jedziemy − warknęła Abigail.
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Glenna mocno objęła swoją ulubioną lalkę, a po
jej policzku spłynęła łza. Pociągnęła nosem i zwinęła
się w kulkę na przednim siedzeniu. Abi nie zwracała
uwagi na córkę, paląc jednego papierosa za drugim.
Mijały kolejne kilometry, a Glenna w końcu zasnęła.
Jej matka jechała cały czas naprzód, prowadząc jakby
automatycznie i z trudem zauważając otoczenie.
Modlitwy Lyle’a i Susan szły za nią. Niewidzialni
aniołowie Boży chronili ją, prowadząc zagubioną,
zranioną córkę do bezpiecznego domu rodzinnego.
Abigail wjechała na dróżkę prowadzącą do domu
i zatrzymała się przed ukochanym, znajomym wiejskim domkiem. Wracała do domu, choć czuła się
jakaś oddzielona, jakby była tutaj kimś obcym.
Gdy otworzyła drzwi samochodu, uderzyły ją wspomnienia fal oceanu rozbijających się o klify. Wzięła
głęboki oddech i prawie poczuła słony zapach morskiej bryzy. Pragnęła tu zostać. Pozostanie tutaj było
jej wielką potrzebą. Pokój dotykał ją z każdej strony
zapraszając, pociągając i łagodnie wzywając, żeby znalazła odpoczynek od wszystkich swoich problemów.
Poranna panika wróciła, gdy wchodząc do domu
rodziców zobaczyła stos pudeł pod ścianą. Wyjeżdżali?
Czy dlatego zaprosili ją do domu?
– Tata i ja zostaliśmy poproszeni o wypełnienie
wakatu w placówce opiekuńczej w mieście przez kolejnych kilka miesięcy − wyjaśniła mama, gdy weszli do
kuchni.
Abi odczuła wielką ulgę. Jakże bym chciała z nimi
pojechać! − to niewypowiedziane pragnienie zdziwiło
Abigail, gdy uświadomiła sobie, że naprawdę chciałaby
to zrobić. To brzmiało interesująco, niczym wyzwanie obiecujące spełnienie. Robić coś dla innych. Bez
trosk, bez napięcia między nią a Scottem.
Gdybym zmieniła styl życia, to mogłabym z nimi
pojechać! − po raz pierwszy od lat otwarcie i szczerze
stawiła czoła własnym problemom. Abi wreszcie była
gotowa wziąć za nie osobistą odpowiedzialność.
Sama myśl o tym groziła rozklejeniem się i płaczem.
Abigail bała się niepokoić Glennę, więc usiadła cicho
w kącie, pozwalając córce zająć uwagę rodziców.
Naszła ją fala wspomnień... szczęśliwe, beztroskie
dni dzieciństwa, które odrzuciła w zamian za życie
w grzechu. Kiedyś była czysta, niewinna i chroniona
w bezpiecznym miejscu. To wszystko zostało zastąpione strachem, gniewem, nienawiścią i egoizmem.

W świecie, w którym Abi żyła przez dwadzieścia ostatnich lat, każdy dbał o to, by przeżyć, samotnie zmagając się z surowym życiem.
Miała przyjaciół, a jednak ich nie miała... była
akceptowana, ale oddawała się zachciankom... nigdy
nikomu nie ufała i nie czerpała z życia pełnej satysfakcji... zawsze próbowała zapełnić jakąś pustkę
w sercu... zawsze miała nadzieję znaleźć szczęście
w kolejnej relacji, kolejnym awansie, kolejnej dawce
narkotyków, kieliszku alkoholu czy w kolejnym papierosie. I tak naprzód bez końca. Szatan pociągał ją
coraz bardziej w grzech, aż zaczęło się jej wydawać, że
właściwie nie warto żyć.
Zupełnie nieświadoma wewnętrznych rozterek
matki, Glenna syciła się pobytem u dziadków. Była
szczerze zachwycona kolacją nad morzem. Wybiegała
naprzeciwko falom, chodziła za rękę z babcią i bawiła
się piłką z dziadkiem. Śmiała się i szczebiotała.
Po policzkach Abigail potoczyły się łzy. Kochała
swoją córeczkę i chciała jej oszczędzić niedoli życia
w grzechu. Dlaczego nigdy nie pomyślała o tym, jak
daleko może odejść od nauczania rodziców i słów
Pana Jezusa?
Przeszły ją ciarki. Miała na sumieniu tak wiele
poważnych grzechów. Czy Bóg jest gotów wybaczyć
jej to wszystko? Jak może zmienić swoje życie, znajdując się w takim stanie? Wydawało się, że prosić Boga
o przebaczenie i spodziewać się łaski to zbyt wiele,
biorąc pod uwagę tak długie chodzenie własnymi drogami. Udręka w duszy i duchu nachodziła ją falami
straszliwego cierpienia, które było nie do zniesienia.
Szatan walczył o jej duszę, a z drugiej strony łagodny,
nieustępliwy głos Boga wołał ją z miłością:
Wracaj, moja córko. Wracaj do domu.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni,
a Ja dam wam odpoczynek. Weźcie na siebie Moje jarzmo
i uczcie się ode Mnie; bo ja jestem pokorny i cichego serca;
u Mnie znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz.
Gdyż Bóg tak umiłował świat, że Syna Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał
życie wieczne.
Życie wieczne, Abigail. Życie! Życie wieczne! Nie
wieczne cierpienie w piekle, lecz życie!
Boży głos brzmiał tak wyraźnie, że Abigail była
pewna, iż rodzice go słyszą. Bóg mówił do niej
w słyszalny sposób.

Jeśli wyznamy nasze grzechy − twoje grzechy, Abigail
– On jest wierny i odpuści nam, i oczyści od wszelkiej nieprawości. Oczyści, Abigail − Ja oczyszczę cię ze
WSZYSTKICH, ze WSZYSTKICH grzechów! Duch
mówił i Abigail stanęła w obliczu wyboru, jakiego
będzie musiała dokonać. Lyle i Susan widzieli zmagania córki i walkę o jej duszę. Modlili się, jedząc
kolację, chodząc z Glenną po plaży i grając z nią
w piłkę.
Córko, umiłowana córko, przyjdź do Mnie; Ja dam ci
odpoczynek – Duch Święty przekonywał Abigail, gdy
patrzyła na rodziców i córkę, jak się razem świetnie
bawią w zachodzącym zmierzchu.
To kłamstwo! Ludzie ci nie uwierzą! Nie możesz
zranić Scotta! Pomyśl o swoich nowych meblach! Pomyśl
o swoim domu i pięknym ogródku!
Każde małżeństwo się czasem kłóci, ale Scott cię
kocha. Pamiętasz wasz ślub? Pamiętasz złożone obietnice? Obiecałaś, że nigdy go nie opuścisz.
Pomyśl o pracy! O swojej wysokiej pozycji! Nie możesz
tego wszystkiego porzucić! Pomyśl o Glennie. Nie możesz
skrzywdzić swego dziecka, odbierając mu ojca! Ona jest
szczęśliwą dziewczynką! Nie bądź głupia! − szatan
próbował odpierać przekonywanie Ducha Świętego
swymi pokrętnymi kłamstwami.
– Spędźmy trochę czasu z Bogiem, zanim opuścimy plażę − to mówiąc, Lyle czule zgromadził swą
małą rodzinę przy dogasającym ognisku. Gwiazdy
zdawały się świecić właśnie dla nich, zsyłając błogosławieństwo spokoju dla zgromadzenia pod nimi.
Lyle zaczął śpiewać starą ulubioną pieśń, którą często
śpiewali, gdy Abi była jeszcze dzieckiem:
„Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym (...)
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty!”1.
Ciche głosy rodziców współgrały ze sobą w harmonii. Piękne słowa starej pieśni zapadały głęboko
w serce Abigail. Znów pojawiły się łzy i tym razem
była bezradna wobec ich napływu. Spadła na nią
cała dorosła przeszłość. Wiedziała, że musi oddać
serce Chrystusowi. Wiedziała, że musi porzucić
Słowa: Stuart K. Hine, tłum. Paweł Sikora © 1949 i 1953 The Stuart Hine Trust. Wszystkie
prawa autorskie w USA, z wyjątkiem praw do druku: EMI CMG. USA, prawa do druku: Hope
Publishing Company, Carol Stream, IL 60188. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystano
za pozwoleniem.
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dotychczasowe życie. Wiedziała bez żadnych wątpliwości, że musi porzucić wszystko, żeby mieć pokój
z Bogiem − dom, męża, dzieci − wszystko!
Nie mogę! Ogrom tego wyzwania ją przytłaczał.
Wydawało się, że to niemożliwe. Ostatnie słowa
pieśni umknęły jej w ogniu walki dobra ze złem, jaka
toczyła się w jej sercu, ale muzyka ją otulała, jakby
rozciągając koc pokoju na jej zmęczonej duszy.
– Niech się nie trwoży wasze serce; wierzycie
w Boga, wierzcie i we Mnie. Gdy ojciec powtórzył
ten pocieszający werset, zamęt w Abigail się uspokoił.
– W domu mego Ojca jest wiele mieszkań − ciągnął Lyle, a Słowo Boże pojawiło się na jej ustach,
gdy stary, znajomy fragment wybudził ją z letargu.
Powtarzała drogocenne obietnice razem z tatą.
– „Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę,
aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do
siebie, żebyście, gdzie Ja jestem, i wy byli. A dokąd Ja
idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz:
Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże więc możemy
znać drogę? Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą,
prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. (…) Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Kto wierzy we Mnie, dzieł, których ja dokonuję, i on będzie dokonywał, i większych od tych dokona, bo Ja odchodzę do Mego Ojca.
A o cokolwiek będziecie prosić w Moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś
będziecie prosić w Moje imię, Ja to uczynię. Jeśli
Mnie miłujecie, zachowujcie Moje przykazania”.
Lyle skłonił głowę i zaczął modlić się pod gwiazdami przy wtórze fal uderzających o brzeg.
– Panie, Boże nieba i ziemi. Stwórco wszystkiego,
nasz Panie i Zbawicielu, dziękujemy Ci, że Abigail
i Glenna mogą być z nami. Dzięki Ci, że każdego
z nas trzymasz w swojej dłoni. Błogosław nas i prowadź według swojej woli. Amen.
Prosta, lecz pełna mocy modlitwa ojca złamała
ostatni opór w sercu Abigail. Jezus jest jedyną drogą!
On jest Drogą, Prawdą i Życiem! Nie ma nikogo
innego. Tylko Bóg wystarczy!
– Abigail? − odezwała się mama.
Gdy Abi odwróciła się ku niej, usłyszała płacz sprzed
lat, kiedy opuściła załamaną matkę i bezpieczny dom.
Abigail, Abigail.
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Odczuła wielką miłość i współczucie matki dla jej
zbłąkanej córki. Nigdy nie była w stanie wymazać
tamtego płaczu z pamięci. Stale ją ścigał, bez względu
na to, jak bardzo próbowała go unikać.
– Abigail − powtórzyła mama, kładąc dłoń na jej
ramieniu. – Czy chciałabyś oddać serce Bogu?
Te ciche, szeptem wypowiedziane słowa były skierowane wyłącznie do Abi, która tępo skinęła głową
i odpowiedziała:
– Tak.
To jedno słowo płynące ze złamanego serca było
ledwie słyszalne na tle bijących fal, ale mama je usłyszała, a jej serce przepełniło się radością.

Tymczasem w innym domu Faith, była koleżanka
Abi z klasy, kończyła sobotę pełną zajęć. Dzień upłynął jej na zwykłych przygotowaniach do niedzieli,
ale teraz wszystkie prace domowe były zakończone,
a dzieci leżały w łóżkach. Faith opadła z wdzięcznością dla Boga na swój bujany fotel, sięgając po Biblię
i kwartalnik dla nauczycieli szkółek niedzielnych.
Uwielbiała ten moment, kiedy prace całego tygodnia były już ukończone i mogła spędzić cichy czas
z Bogiem, żeby przygotować duszę do nabożeństwa
i całej niedzieli.
Skłoniwszy głowę, podziękowała Bogu za Jego
obecność przez cały tydzień. Potem pomodliła się za
Abigail, jak to czyniła już od wielu lat.
– Bądź blisko niej, Ojcze. Przypominaj jej o Twojej
świętości i jej potrzebie szukania Twego zbawienia.
Ona już tak długo żyje w świecie, Panie. Pomóż jej
pamiętać nauki, które kiedyś znała, żeby całkiem ich
nie porzuciła.
– Przypominaj jej, że jest zagubiona i skazana na
piekło, dopóki nie okaże skruchy. Daj Abi odwagę,
żeby wybrała Ciebie. Ojcze, w swym miłosierdziu
pociągnij ją jakoś ku sobie.
Brzemię Faith o Abi wydawało się tego wieczoru
jakoś szczególnie ciężkie. Czuła, że właśnie teraz nie
powinna przestawać się modlić. Czyżby groziło jej
jakieś niebezpieczeństwo? Wiele razy przez te wszystkie
lata odczuwała potrzebę wyjątkowo żarliwej modlitwy o Abigail. Dziś wieczorem ten ciężar nie ustępował. Poddając się Bożemu prowadzeniu, zamknęła

czasopismo i zaczęła się modlić. Gdy ciężar ustąpił,
a jego miejsce zajął pokój, Faith wstała z kolan i poszła
do męża, który przygotowywał się do jutrzejszego
kazania. Małżonkowie zaczęli się wspólnie modlić
o zbawienie duszy Abigail.

Podczas, gdy babcia zabrała Glennę z powrotem do domu, piaszczyste miejsce na plaży stało się
świętą ziemią, na której ziemski ojciec poprowadził
swą córkę do przywrócenia relacji z niebiańskim
Ojcem.
Abigail, zagubiona i zraniona grzechem córka,
zawołała w pokucie do Syna Bożego. Bóg usłyszał jej
modlitwę i obmył jej grzechy krwią Baranka. Gdy
otrzymała Boże przebaczenie, ciężar z niej spadł,
a pokój − oczyszczający pokój − wymiótł śmieci grzechu. Abigail poczuła się nowym człowiekiem. Po raz
pierwszy od lat doświadczyła prawdziwej wolności.
Jej serce narodziło się na nowo. Demony już nie
trzymały jej na uwięzi, ściskając w swym imadle.
Naprawdę stała się nowym stworzeniem w Chrystusie
Jezusie. Wszystko stało się nowe.
– Mamo! Tato! − płakała, prosząc rodziców o wybaczenie bólu i smutku, jaki im sprawiła.
Zadzwoniła do Daniela, dzieląc się z nim dobrą
nowiną o swoim zbawieniu i również prosiła o przebaczenie. Łzy, pokuta, odpuszczenie i radość płynęły
po telefonicznym kablu, ponownie jednocząc brata
i siostrę.
– Boję się iść spać − wyznała Abigail, gdy rodzice
zaczęli układać plany na wieczór. – Nie wiecie nawet
w połowie, jak straszne życie prowadziłam. Samo
myślenie o tym teraz wydaje mi się zbyt przytłaczające. To się wydaje niemożliwe. Nie mogę wrócić do
Scotta. Nie mam domu, nie mam pracy, nie mam nic!
I mam Glennę! Och, co powie i zrobi Scott? − nowo
odnaleziony pokój Abigail roztrzaskał się, gdy zaczęła
płakać.
– Córko, musisz odpocząć w Jezusie Chrystusie.
Szatan próbuje zniszczyć twój pokój. Nigdy nie spuszczaj oczu z Niego i z Jego mocy. On już wie o twoich
problemach i o tym, co cię czeka.
– Odpocznij córko, odpocznij w Bogu. Nie próbuj
niczego planować. Bóg panuje nad wszystkim, ale

musimy oddać Mu inicjatywę. Pamiętaj, córko −
przekonywał ojciec – że Bóg kocha cię o wiele bardziej niż jakikolwiek śmiertelnik. Mama i ja zanosimy cię stale przed tron łaski.
Słowa ojca przywróciły Abi spokój i położyła się
spać, wielbiąc Boga za zbawienie jej duszy.
Księżyc wstał pełny i jasny niczym latarnia morska,
otaczając światłem mały domek, podczas gdy każdy
jego mieszkaniec zapadał w słodki, odprężający sen.
Aniołowie radowali się w niebie, bo zaginiona
owieczka odnalazła się i wróciła bezpiecznie do
trzody Pasterza. Szatan został pokonany − był bezsilny wobec mocy Bożej.
W miarę upływu nocy, księżyc schował się za
chmurami, a silny wiatr od oceanu przyniósł sztorm
bijący ogromnymi falami w brzeg, niszcząc wszystko,
co znalazło się na drodze spienionej wody. Wraz
z wiatrem nadciągnęły ciężkie od wilgoci chmury.
Spadł ulewny deszcz, wychodząc naprzeciw gniewnej wodzie. Drzewa jęczały pod naporem wiejącego
wiatru. Zwierzęta nie wyszły na poranny żer, szukając schronienia w lesie.
Na zewnątrz szalała burza, lecz w domu rodziców
Abigail obudziła się odnowiona, w pokoju i z pragnieniem pójścia do kościoła. Tęskniła za domem Bożym.
Jej dusza chciała pokarmu i społeczności z ludem
Bożym.
Nie mogła się doczekać, aż podzieli się tym cudownym pokojem w sercu i poprosi kościół o wybaczenie za wszystko, co zawiniła przeciwko niemu jeszcze
jako nastolatka − za młodzieńczą hipokryzję, przynoszącą hańbę imieniu Jezusa. Abigail musiała również wyrazić podziękowania za ich wytrwałe modlitwy, które przyprowadziły ją z powrotem do relacji
z Bogiem.

Przyszedłem pod krzyż na wzgórze strome, nieskończone,
Ciężar grzechu ciążył mi tak bardzo.
Z dołu, z doliny dochodził mnie głos:
„Nie stawaj tam! Nie bądź głupi! Ta droga zbyt trudna
Obok mnie ujrzałem inną, boczną drogę,
Bez kamieni, bez dziur, idzie się wspaniale!
Żadnych przeszkód, nic, co by zwalniało krok!

„Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto.” Księga Przysłów 22,1
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„Córko, to kłamstwa − nie słuchaj szatana”
Dobiegł mnie łagodny z krzyża głos.
„Obiecuje przyjemność − ale trwa ona chwilę;
Końcem jej zniszczenie − dreszcz szybko przemija
On błyszczy, oślepia, pokrętnie kłamie,
Zniewala, aż wreszcie myśli nie są twoje.
Nie słuchaj, moja córko, mam dla ciebie rzecz lepszą,
Nie spuszczaj wzroku z krzyża, z wiecznego domu.
Mam aniołów, by cię strzegli, by byli ci osłoną,
Obiecuję sam troszczyć się o duszę twoją.
Choć moja droga jest wąska i niełatwa;
Zawsze będę z tobą; zachowam cię od złego!
Nie musisz się bać; oświecę ci drogę
Jeśli się potkniesz w coraz głębszej nocy.
Zostaw swe brzmię, ma córko, u stóp tego krzyża,
Twe grzechy odpuszczone, o radosna słodyczy!
Czas mija, nie zwlekaj, bo to niebezpieczne,

Pielęgniarka królicząt
—ciąg dalszy ze str. 24

Znowu powtórzyłam procedurę sprzed tygodnia,
mówiąc do króliczków, tak jakby mogły mnie rozumieć.
Kiedy po raz kolejny potem sprawdziłam gniazdo,
było już puste. Miałam tylko nadzieję, że niewiele kleszczy je zdołało zaatakować. Jak mogłyby zachować zdrowie z taką plagą?
Kilka tygodni potem wyrywałam chwasty z grządki
kwiatowej graniczącej z podjazdem. Gdy podniosłam się, zauważyłam młodego króliczka siedzącego
w jakiejś odległości ode mnie. Czy to mógłby być jeden
z moich podopiecznych? Jego rozmiar wskazywał, że to
prawdopodobne.
– Cześć, króliczku! − zawołałam, oczekując, że zwierzątko czmychnie, jednak ku mojego zdziwieniu ciągle
tam siedział. – Wyglądasz na grzecznego, małego króliczka, który nie zjada mi ogródka. Mam nadzieję, że nie
dręczą cię kleszcze.
Zamiast umknąć w przerażeniu, ten maluch przykicał
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Zapisz swe imię w niebie dla szaty i korony.
Bo szatan może dać tylko szeroką, łatwą drogę,
Bez bólu i nieszczęścia! I tak w grzechu utoniesz.

Podczas gdy Abigail cieszyła się Bożą miłością
i odkupieniem, Scott leżał kompletnie pijany w garażu
kolegi. Oboje mieli wybór. Decyzja Abigail dała jej
wolność, a jej serce śpiewało chwałę dla Boga. Wybór
Scotta przyniósł mu niewolę, trzymając mocno na
diabelskim łańcuchu.

—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications
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do mnie slalomem przez podwórko, prosto na moją
grządkę i zatrzymał się jakieś sześć metrów ode mnie.
Cóż on robił?
Przez łodygi roślin widziałam, że zbliża się do mnie.
Mówiłam do niego cały czas, jakby mógł mnie zrozumieć, a on podkradał się wolniutko prosto do moich
stóp.
Kiedy spojrzałam na niego, zauważyłam, że jego
futerko − teraz faktycznie o wiele dłuższe − znów było
naznaczone kleszczami!
Ledwie oddychając z przejęcia, ostrożnie usiadłam,
wyciągnęłam rękę i wzięłam małą kitkę na kolana.
Zaczęłam wyciągać z niego intruzy. Kiedy skończyłam,
pomyślałam, że teraz będę głaskać malucha. Jednak
dokładnie w chwili, gdy usunęłam ostatniego szkodnika, króliczek odbijając się o moje kolana, dał nura na
ziemię i tyle go widziałam.
Siedziałam w ciepłym słońcu, zdumiona i zachwycona tym, że nasz Stwórca potrafił umieścić taką inteligencję w tak maleńkim stworzonku. Naprawdę On jest
godzien wszelkiej chwały!
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, kwiecień 2019
© Dogwood Ridge Outdoors
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Boża dobroć
Tak bardzo podziwiam Bożą przyrodę,
Te dzieła Stwórcy – niebo, ziemię, wodę.
Przy wschodzie słońca – złocista rosa,
Tęczą się mieni na zbożu kłosach.
Wietrzyk cichutki kołysze łany.
Skowronek śpiewa w cudny poranek.
Wieczorem znów zanuci nam słowik,
Z ziemii obsianej cieszy się rolnik.
I choć zmęczony wie, że ta gleba,
Urodzi jemu dostatek chleba.
Gdyż Bóg nam kazał ziemię uprawiać,
Owoce, zboża na pokarm zbierać.
Dzisiaj, dobry Boże, dzięki Ci składamy,
Że przez lat tysiące z ziemii korzystamy.
Tyle darów nam dałeś w morzu i na ziemii,
Za to Cię wielbimy sercami wdzięcznymi.
Lecz daleko więcej dajesz nam, o Boże,
Łaskę okazując głębszą niż to morze.
Przez Syna swego otworzyłeś drzwi wieczności,
Tam przygotowałeś dla swych dzieci włości.
Bo ubogich w duchu jest Królestwo wieczne,
Zgodnie z Twoją wolą daj żyć pożytecznie.
Z Tobą iść w zdradliwych mrokach doczesności,
Aby potem spocząć w Twej błogiej wieczności.
—Wincenty Bryćko

Niebezpieczeństwo bogactwa
„Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój każdego dnia i niech mnie naśladuje” (Łk 9,23).
Chcąc zaprzeć się samego siebie i iść za Jezusem, potrzebne jest pełne poddanie
się Panu i oddanie dla Niego, które dotyka wszystkich aspektów życia, a więc również
dóbr doczesnych i pieniędzy – czegoś, co tak naprawdę nie jest nasze. Jesteśmy
jedynie zarządcami tego wszystkiego. Nie jesteśmy prawdopodobnie wzywani
do tego, aby sprzedać swoje majętności i podążać za Jezusem, pod warunkiem
że potrafimy przy tym zachować naszą mentalność pielgrzymów i przybyszów na
tej ziemi. Ale tutaj leży właśnie wielkie niebezpieczeństwo. Zarabianie na życie
i utrzymanie naszych rodzin jest na pewno obowiązkiem (1 Tm 5,8), ale w tej podróży
musimy zachować „kierunek” ku niebu. Jeśli szatan może nas zaabsorbować
troskami tego świata (Łk 8,14), to nasz duchowy entuzjazm osłabnie, a nasze
centrum uwagi może łatwo przesunąć się w kierunku ziemskich skarbów.
Jezus ostrzega nas przed zbytnim nagromadzeniem bogactw, abyśmy nie
zaczęli czuć się samowystarczalni i pokładać nadziei w naszych pieniądzach
(zobacz Ewangelia Marka 10,24 i 1 List do Tymoteusza 6,17). Dzisiejszy dobrobyt,
poszukiwanie przyjemności i łatwy styl życia stanowią prawdziwe sidło dla światowej,
indywidualistycznej mentalności.
Paweł pisze, że jeśli mamy pokarm i ubranie, to powinniśmy być z tego zadowoleni
(1 Tm 6,8). Pobożność połączona z zadowoleniem to wielki zysk. Następnie
w wersetach 17 i 18 apostoł napomina zamożnych ludzi, aby nie pokładali nadziei
w niepewnym bogactwie – to dotyczy również nas – i abyśmy zawsze byli gotowi
czynić dobro i dzielić się z innymi.
Zaczerpnięto z Young Companion, sierpień 2018
Pathway Publishers
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