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

Bóg nie zapomni
o twojej pracy
—James K. Nolt

Czy zdarzyło ci się kiedyś zrobić coś dobrego
i jednocześnie mieć odczucie, że nikt tego nie
zauważył, nie docenił i nie będzie o tym pamiętał? Albo czy ktoś zrobił coś dobrego, czego ty nie
zauważyłeś, nie doceniłeś i o czym nie pamiętasz?
Najprawdopodobniej odpowiedź na oba pytania
brzmiałaby „Tak”. Ludzkość, a wśród niej chrześcijanie z najlepszymi intencjami, jest w tej sprawie ułomna.
Zapamiętałem pewną radę, którą usłyszałem na
początku mojej kariery nauczycielskiej od starszego kolegi: „Nie oczekuj zbyt częstych pochwał,
żebyś się nie zniechęcił ich brakiem. A wtedy bardziej docenisz te, które usłyszysz”. Oczywiście,
naszą motywacją czynienia dobra nie powinna być
czyjaś wdzięczność, pragnienie pochwał czy oklaski. Mamy tej pułapki unikać, jak powiedział Jezus:
„Umiłowali bowiem chwałę ludzką bardziej niż
chwałę Bożą” (J 12,43). Z drugiej strony, powinniśmy się wzajemnie zachęcać i dojrzewać w tej
sprawie.
Zachęta od braci w wierze jest błogosławieństwem
i bodźcem, lecz przez wiarę przyjmujemy również
zachętę pochodzącą od Boga. Ona jest bezstronna
i opiera się na Jego prawdzie oraz wszechwiedzy.

List do Hebrajczyków 6,10 wymienia ją wśród wielu
innych perełek prawdy: „Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele
i trudzie miłości, którą okazaliście dla jego imienia,
gdy służyliście świętym i nadal służycie”.
Bóg nie jest niesprawiedliwy. „Bo sprawiedliwy
PAN kocha sprawiedliwość, jego oczy patrzą na
prawego” (Ps 11,7). Wierzymy, że Bóg jest sprawiedliwy i doświadczamy tego. Czasem mamy problem ze zrozumieniem cierpień i niesprawiedliwości w naszym upadłym świecie, lecz uznajemy,
że nasze poznanie jest ograniczone. Ufamy Bogu
i powierzamy Mu nasze zadania, nasze życie i naszą
wieczność.
Bóg nie zapomni. On jest wszechwiedzący,
wszystko widzi i wszystko pamięta. Choć ludzie
mogą zapomnieć, a nawet nie zauważyć, to Bóg
widzi wszystko – nawet „kubek zimnej wody”. Do
odkupionych mówi: „Ich grzechów i nieprawości
więcej nie wspomnę” (Hbr 8,12b). Nie zapomni też
o naszym „dziele i trudzie miłości”.
Nasze dzieło i trud miłości. Chrześcijanie są
powołani nie tylko do czynienia dobra, lecz również do robienia tego we właściwy sposób i z odpowiednich powodów. Mówienie „językami ludzi

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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i aniołów” bez miłości staje się nic nie znaczącym
szumem (zob. 1 Kor 13,1). Nie wykonujemy swoich
zadań legalistycznie, żeby tylko „zrobić swoje”,
a potem oczekiwać od Boga „sprawiedliwej należności”. W kontekście naszej relacji z Jezusem (opartej na miłości) zapraszamy Ducha Świętego, żeby
wydawał w nas owoc. „Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych
uczynków” (Ef 2,10a).
Okazaliśmy dla Jego imienia. Nasze dobre
uczynki muszą być pełnione dla chwały Jego imienia, a nie dla własnego samozadowolenia. Jeden
z najsmutniejszych fragmentów Biblii opisuje ludzi
przekonanych, że prorokowali, wypędzali demony
i czynili wiele cudów w imieniu Pana. Jednak On
ich nigdy nie znał; w rzeczywistości nie czynili woli
Ojca (Mt 7,21-23). Czyżby twierdzili, że pracują dla
Niego, lecz tak naprawdę w głębi serca działali we
własnym imieniu i dla własnej chwały? Czyżby byli
tak bardzo zadurzeni w swoich „cudownych dziełach”, że nie posiadali nawet relacji z Jezusem?
Służyliśmy świętym i nadal służymy. Usługiwanie
jest stylem życia: w przeszłości, obecnie i w przyszłości. Niegdysiejsze zobowiązania związane z wiarą
niewątpliwie są ważne, ale ważniejsze jest to, jak
chodzimy z Panem dzisiaj. Usługiwaliśmy, usługujemy i będziemy usługiwać. Bóg tego nie zapomni.
Prawdy zawarte w tym wersecie są uwalniające.
Bóg nie zapomni – czy jesteś żoną alkoholika próbującą wychować dzieci dla Boga, czy matką wielokrotnie budzącą się w nocy, by opiekować się
chorym dzieckiem, czy młodym człowiekiem, którego rodzice sprzeciwiają się twojej chrześcijańskiej
wierze, czy rodzicem krnąbrnych nastolatków.
Bóg nie zapomni o twoich wysiłkach związanych z dawaniem – nawet jeśli nie możesz dać
wiele. Uczniowie byli zdumieni słowami Jezusa, że
wdowa, która wrzuciła do skarbony dwa grosze, tak
naprawdę dała więcej niż bogacze. Bóg nie zapomni
również twojej walki w modlitwie. Anioł powiedział Korneliuszowi: „Twoje modlitwy i jałmużny
dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie”
(Dz 10,4b). Jego modlitwy pomogły wejść poganom do Kościoła. Ta sama obietnica dotyczy dawania i modlitwy – Ojciec widzi w ukryciu i odpłaci
(zob. Mt 6,1-6).
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Bóg nie zapomni uczynku miłosiernych
Samarytan. Nikt nie widzi ich pracy oprócz „zranionych” i „właścicieli gospody”. Nikt nie zwraca
im poniesionych kosztów, lecz raczej sami sięgają głębiej do kieszeni, żeby płacić dodatkowe
rachunki. „Kapłan” i „lewita” szybko przechodzą na
drugą stronę ulicy, spiesząc się do swoich publicznych obowiązków, jednak Bóg nie zapomni, jeśli
usługujesz biednym i innym, którzy nie mogą ci
zapłacić. „Lecz gdy wydajesz ucztę, zaproś ubogich,
ułomnych, chromych i ślepych. A będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić, ale otrzymasz odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” (Łk 14,13-14). „To, co uczyniliście jednemu
z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście” (Mt 25,40).
Bóg nie zapomni twojej pracy nawet, jeśli
z powodu czynionego dobra jesteś wzgardzony.
Doświadczył tego również apostoł Paweł: „Lecz
ja bardzo chętnie poniosę wydatki i samego siebie
wydam za wasze dusze, chociaż im bardziej was
miłuję, tym mniej jestem przez was miłowany”
(2 Kor 12,15).
Bóg nie zapomni pracy swego ludu pośród ucisków i okrucieństwa. Słyszał wołanie synów Izraela
i w swoim czasie wyzwolił ich z ręki Egipcjan.
W historii Kościoła wielu chrześcijan doświadczało
cierpienia, niewoli i przymusowej pracy! Bóg wysłuchał ich wołania i nadal zachęca, żeby byli „cierpliwi aż do przyjścia Pana” (zob. Jk 5,4-7). Wszyscy
słudzy pracujący w trudnych warunkach „dla Pana,
a nie dla ludzi” mają obietnicę, że „od Pana otrzymają dziedzictwo jako zapłatę, gdyż [służą] Panu
Chrystusowi” (Kol 3,23-24).
Przyjmij tę zachętę. Chodź w wierze, a nie w oglądaniu. Bez względu na to, czy ludzie zauważą twoją
pracę, Bóg nie zapomni twoich uczynków miłości. „A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze
mną, aby oddać każdemu według jego uczynków”
(Obj 22,12).
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Dlaczego wierzymy Biblii
—J. B. Tidwell
Istnieją dwie linie dowodzenia wiarygodności Pisma
Świętego − zewnętrzna i wewnętrzna. Można te różne
dowody przedstawić obok siebie:
1. Powstanie i spójność Biblii. Sześćdziesiąt sześć ksiąg
zostało napisanych przez prawie czterdziestu ludzi,
którzy żyli w różnych czasach, a mimo to księgi te nie
przeczą sobie nawzajem, tworząc doskonałą całość. Ich
autorzy żyli w różnych miejscach i pracowali w różnych
zawodach. Różny był ich stopień wykształcenia i żyli na
przestrzeni około dwóch tysięcy lat. Zatem doskonała
spójność ich pism nie mogła być efektem jakiejś zmowy
między nimi. Jedynym wnioskiem, który wyjaśnia taką
jedność, jest istnienie jednego, nieskończonego umysłu,
który je musiał podyktować.
2. Przetrwanie Biblii. Fakt, że jest to boska Księga,
jest dowiedziony poprzez przetrwanie, mimo prób jej
wykorzenienia przez imperia i królestwa, a także mimo
zniszczenia cennych i pracowicie gromadzonych księgozbiorów − i to wcale nie dlatego, że ktoś z ludzi
bardzo starał się ją zachować. Czasami władze tej ziemi
knuły przeciwko niej, ale przetrwała pośród fal srogich
prześladowań.
3. Dokładność historyczna Biblii. Nazwy miast, miasteczek, miejsca bitew, imiona królów i relacje z wielkich
wydarzeń w ciągu dziejów są podane bez błędów. Ruiny
miast Asyrii, Egiptu i Babilonu zostały odkryte, a znalezione w nich tabliczki oraz inskrypcje dowodzą dokładności Biblii. Te zapisy potwierdzają historię stworzenia

i upadku człowieka, potopu, wieży Babel, niewoli
w Egipcie i wielu innych wydarzeń. Tak wielka dokładność wzmaga naszą ufność, że Biblia jest prawdziwa.
4. Dokładność naukowa Biblii. W czasie pisania Biblii
istniało wiele prymitywnych i przesądnych historii na
temat Ziemi, mieszkających na niej istot i zachodzących
procesów. Po ludzku niemożliwe było napisanie wtedy
książki, która wytrzymałaby test badań naukowych,
a jednak Biblia w każdym punkcie pisze prawdę o zjawiskach zachodzących w naturze. Jej nauczanie na temat
stworzenia wszelkich istot żywych zostało dowiedzione
naukowo, ponieważ w historii ludzkości, badań i eksperymentów nie pojawił się na Ziemi ani jeden nowy
rodzaj. Dawid pisał, że Słońce wyrusza z jednego krańca
nieba i obchodzi je aż na drugi kraniec (Ps 19,6), a nauka
zweryfikowała to poetyckie stwierdzenie. Hiob powiedział, że wiatr ma określoną wagę (Hi 28,25) i nauka
w końcu to potwierdziła. To, że Ziemia jest zawieszona
w przestrzeni bez żadnej widocznej podpory jest opisane w Księdze Hioba, który powiedział: „[Bóg] ziemię
zawiesił na niczym” (Hi 26,7). Poza tym są także inne
szczegółowe twierdzenia naukowe, które odpowiadają
biblijnym wypowiedziom i są potwierdzone naszymi
badaniami. Rozwinięto wiele teorii, które zaprzeczają
Biblii, ale żadna z nich się nie ostała. Każda z nich
upadła, podczas gdy Biblia okazała się zgodna z faktami.
5. Wypełnienie się proroctw zawartych w Biblii. Co
najmniej szesnastu proroków zapowiadało przyszłe

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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wydarzenia. Mówili o zburzeniu miast, o upadaniu
imperiów, nazywając je po imieniu. Mówili o nowych
królestwach, które powstaną. Zapowiedzieli przyjście
Chrystusa, Jego narodowość, miejsce Jego narodzin,
a także rezultaty Jego życia i śmierci, nie popełniając
ani jednego błędu.
Sam Chrystus pokazał, w jaki sposób stare proroctwa wypełniły się na Nim. Przepowiedział zburzenie Jerozolimy, a także wszystko, co mówił o naturze swego Królestwa i dzieła, okazało się prawdą. Nic
oprócz Boskiej Księgi nie przepowiadało tak szczegółowo przyszłości.
6. Bogactwo i uniwersalność nauczania Biblii. Jej
treść jest aktualna i nowa dla każdej epoki i narodu.
Ustanowiła ona najwyższe standardy dla przywódców oraz dla osobistej świętości i charakteru. Jej cnoty
przewyższają wszystkie inne. Każde pokolenie znajduje
w Biblii nowe skarby. Napisano o niej setki tysięcy książek i ma się odczucie, jakby dopiero ledwie muśnięto
bogactw tej kopalni, pełnej literackiej doskonałości,
moralnego piękna i wzniosłych myśli.
7. Uczciwość i szczerość autorów ksiąg biblijnych.
Portretując swych bohaterów Biblia nie próbuje ich
ulepszać. Ich błędy nie są ani ukrywane, ani akceptowane, lecz potępiane. Inaczej niż we wszystkich innych
książkach.
8. Biblia jest rozwiązaniem ludzkich problemów. Jak
powstał świat? Skąd się wziął człowiek? W jaki sposób
pojawił się grzech? Czy będzie kara za grzechy, wymierzona za wszystkie niegodziwości? Czy istnieje odkupienie dla słabego i bezradnego człowieka? Czy istnieje
jakieś życie po śmierci? To kilka z wielu pytań, jakie od
zawsze niepokoiły ludzi. Jedynie Biblia odpowiada na
nie w prosty, a mimo to wyczerpujący sposób. Tylko
ona informuje o tym, jak uzyskać szczęście. Już same
opisane w niej lekarstwa duchowe wpływają kojąco na
zbolałe ludzkie serca.
9. Biblia opisuje cuda. Biblia, która pokazuje, jak Bóg
Ojciec posłał swego Syna i inne szczególne misje, mówi
nam również, że On potwierdza swoje dzieło znakami
i cudami. Te cuda były dokonywane w obecności wiarygodnych świadków i dlatego powinniśmy w nie wierzyć. Poza tym, są one inne niż nadludzkie dokonania bohaterów starożytnych mitologii. Mają na sobie
Bożą pieczęć w odróżnieniu od wszystkich fałszywych
znaków i cudów.
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Biblijne cuda nigdy nie są czynione dla osobistego
zysku tych, którzy ich dokonują. Są czynione dla dobra
innych. Ślepi, głusi i chromi są uzdrawiani. Umarli są
wskrzeszani. Trędowaci odzyskują zdrowie, a ich grzechy są odpuszczone. Ponadto ci, którzy czynią cuda
Boże, nigdy nie przypisują sobie zasług i zawsze to Bóg
jest uwielbiony.
10. Duchowy charakter Biblii. Oczywiste jest, że sam
człowiek nie mógłby pojąć wzniosłych idei zawartych
w Piśmie Świętym. Całe ludzkie doświadczenie dowodzi, że nie jesteśmy w stanie wymyślić niczego ponad
to, co dla nas naturalne. Jednak biblijne prawdy mają
źródło większe niż ludzkie.
11. Owoc Biblii. Żadna inna księga nie zrobi dla
człowieka tego, co Biblia. Rozpowszechnianie prawd
w niej zawartych czyni ludzi lepszymi. Gdziekolwiek
ona dociera, następuje oświecenie i cywilizacyjny
postęp. Dzieje się tak bez względu na poprzedni stan
danego ludu. Tam, gdzie wszystko inne zawodzi,
Biblia wydobywa człowieka z otchłani nieświadomości
i wstydu.
12. Twierdzenia samej Biblii o jej Boskim pochodzeniu.
1) Biblia sama utrzymuje, że jest Słowem Bożym.
a. Całe Pismo jest natchnione przez Boga
(2 Tm 3,16).
b. Bóg mówił do nas przez ojców i proroków
(Hbr 1,1).
c. Święci ludzie Boży mówili poruszeni Duchem
Świętym (2 P 1,21).
d. Bóg mówił przez usta świętych proroków swoich
(Łk 1,70).
e. Duch Święty mówił przez usta Dawida
(Dz 1,16).
f. Bóg przemawiał przez usta proroków (Dz 3,18),
g. Przez objawienie Jezusa Chrystusa (Ga 1,12),
h. Nie jako słowa ludzkie, ale w prawdzie Słowa
Bożego (1 Tes 2,13).
2) Biblia twierdzi, że jest dobrą księgą daną dla dobra
człowieka. Obydwa te twierdzenia zostały wielokrotnie
dowiedzione. Nie mogłaby jednak być dobrą księgą,
gdyby nie była prawdziwa. Nie byłaby prawdziwa,
gdyby nie była Słowem Bożym.
Zaczerpnięto z The Bible Book by Book
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czy zdołam zachować godność?
—David J. Fisher

Wszystkich nas ciekawi, co inni ludzie o nas
myślą. To może być dobre albo złe. Czasem wybieramy złe sposoby, żeby próbować chronić siebie
i swoją reputację. Jak naprawdę możemy zachować
własną godność?
Jedna z definicji słownikowych określa ją jako:
„poczucie własnej wartości i szacunek dla samego
siebie”. Jest coś takiego w tym poczuciu, co nas
pociąga. Chcemy być takimi ludźmi i chcemy,
by inni tak nas postrzegali. Ale jak możemy to
utrzymać?
Naturalne jest, że myślimy, iż zachowamy naszą
godność, nigdy nie przyznając się do błędu czy
porażki i poprawiając nasz własny wizerunek. Czego
uczy nas o tym Biblia? Może jest dokładnie odwrotnie? Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza 18,14:
„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony”. Ta Boska
mądrość pojawia się jako podsumowanie opowieści
o religijnym faryzeuszu i celniku. Faryzeusz modlił
się i opowiadał Bogu o tym, jaki jest dobry, zaś celnik
modlił się po prostu: „Boże, bądź miłosierny mnie

Naturalne jest, że myślimy, iż
zachowamy naszą godność, nigdy nie
przyznając się do błędu czy porażki
i poprawiając nasz własny wizerunek.
Czego uczy nas o tym Biblia? Może
jest dokładnie odwrotnie?

grzesznemu”. Pismo mówi nam, że to właśnie celnik
odszedł do domu usprawiedliwiony, a nie faryzeusz.
Czy istniał wówczas wyższy poziom godności niż
uznanie kogoś za sprawiedliwego w oczach Boga?
Inny uderzający przykład to król Nabuchodonozor
w księdze Daniela 4,30. Ten dumny król powiedział: „Czy to nie jest ten wielki Babilon, który ja,
w sile swej potęgi, zbudowałem jako siedzibę królestwa i dla chwały swojego majestatu?”. Bóg bardzo
szybko sprowadził go do niemal zwierzęcej wegetacji, aż ten poniżony król uznał Go za najwyższego
władcę. Nabuchodonozor wówczas uczynił następujące wyznanie po okazaniu skruchy za własną pychę:
„W tym czasie wrócił mi mój rozum i (…) zostałem
umocniony w swoim królestwie i dano mi jeszcze
większy majestat” (4,36).
O wiele lepszym wzorcem dla nas jest Jezus,
o którym czytamy w Liście do Filipian, że „ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając
się podobny do ludzi” (2,27). Bóg pobłogosławił
Go za tę pokorną służbę: „Dlatego też Bóg wielce
Go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad
wszelkie imię” (2,9).
Każdy z nas może być dumnym, żyjącym własną
sprawiedliwością faryzeuszem, albo aroganckim,
samolubnym Nabuchodonozorem. W każdym przypadku stracimy całą naszą godność. Idźmy za przykładem Jezusa i zachowujmy naszą godność w prawdziwej pokorze. A ponieważ nie jesteśmy doskonali
jak On, będziemy musieli nieraz okazywać skruchę
i wyznawać nasze grzechy Bogu oraz innym. Wtedy
możemy mieć prawo do obietnicy w Liście Jakuba:
„Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy”
Zaczerpnięto ze Star of Hope, listopad 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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Nie sprzeciwiaj się niesprzeciwianiu się złu
—Howard Bean

W Kazaniu na Górze Jezus podkreślił, że zasada niesprzeciwiania się złu jest fundamentalna w relacjach
międzyludzkich. Nie wolno nam się sprzeciwiać tej
zasadzie, ale powinniśmy ją przyjąć i żyć w zgodzie
z nią.
Jezus przedstawił cztery scenariusze ilustrujące zasadę
nieoddawania złem za zło, wynikającą z miłości bliźniego. Najpierw odniósł się do sytuacji, w której uczeń
Jezusa został uderzony w twarz przez kogoś złego.
Czytamy: „Lecz ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się
złemu, ale jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi” (Mt 5,39). Zamiast oddawania, raczej
pozostań bezbronny wobec większej przemocy.
Dalej Jezus mówi: „Temu, kto chce się z tobą
procesować i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz”
(Mt 5,40). Bądź gotowy dać się wykorzystać przez
kogoś chciwego, znosząc utratę szaty (długiej koszuli
noszonej jako bielizna), a nawet płaszcza (o wiele cenniejsza, zewnętrzna część garderoby). Nie upierajmy się
przy naszych prawach, ale starajmy się zachować pokój.
Co powinniśmy zrobić, gdy odkryjemy, kto ukradł
naszą własność? Przede wszystkim pamiętajmy, że
wszystko, co mamy, jest własnością Boga. To On jest
właścicielem, a my tylko zarządcami. Nie upierajmy się
przy odzyskiwaniu naszej własności.
Pewien chrześcijanin, zorientowawszy się, że ktoś
ukradł mu narzędzia ze sklepu, powiedział: „No cóż,
jeśli złodziej jest w stanie żyć z tymi narzędziami, to ja
jestem w stanie żyć bez nich”.
Po trzecie, czytamy: „A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie”
(Mt 5,41). Jedna mila to było najwięcej, ile mógł od
człowieka zażądać rzymski urzędnik. Rzymscy urzędnicy mogli domagać się darmowych usług. Wówczas
człowiek będący do ich dyspozycji był jakby czasowym
niewolnikiem, co było upokarzające. Bogu podoba się,
kiedy Jego dzieci robią więcej, niż się od nich wymaga.
Po czwarte, czytamy: „Temu, kto cię prosi, daj, a od
tego, kto chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się”
(Mt 5,42). Powinniśmy być gotowi dawać i pożyczać
innym, nawet jeśli to oznacza niewygodę lub stratę dla
nas samych.
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O Franciszku z Asyżu czytamy, że pewien bogaty
człowiek podbiegł do niego i w emocjach oznajmił:
„Ten człowiek ukradł mi buty!”. Franciszek na to
odpowiedział: „Szybko, biegnij za nim i oddaj mu
swoje skarpetki”.
Zamiast odwetu, Jezus nakazał: „Miłujcie waszych
nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą
i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was” (Mt 5,44). Zasada nieodpłacania złem za
zło ma zdecydowanie pozytywny aspekt: kochaj, błogosław, czyń dobrze i módl się.
Miłość jest najlepszym sposobem pozbycia się wroga
− lepiej zamienić go w przyjaciela. W pewnej książce
opisana jest historia człowieka o imieniu Barto, który
został wtrącony do więzienia w Rumuni. Wcześniej
był funkcjonariuszem partii komunistycznej i prokuratorem, ale popadł w niełaskę u władz komunistycznych i skończył w obozie, gdzie nie dostawał zbyt
wiele jedzenia i bardzo schudł.
Pewnego razu jego współtowarzysz z więzienia przyszedł podzielić się z nim swoją porcją pokarmu.
– Dziękuję − powiedział Barto i zaczął jeść. – Jak
długo odsiadujesz wyrok?
– Dwadzieścia lat − odparł więzień.
– Jakie przestępstwo popełniłeś?
– Zostałem osądzony i skazany za nakarmienie
pastora, który uciekał przed milicją − powiedział spokojnie. Barto zauważył, że jego hojny znajomy nie
mówił tego z goryczą, jak większość innych więźniów.
– Kto wydał na ciebie tak surowy wyrok za ten
dobry uczynek? − zdumiał się Barto.
Więzień odpowiedział pokornie:
– To pan był wtedy oskarżycielem na moim procesie. Pan mnie nie pamięta, ale ja pana nie zapomniałem − ciągnął dalej mężczyzna. – Jestem chrześcijaninem. Jezus nauczył nas odpłacać dobrem za zło.
Pragnąłem wtedy, żeby pan zrozumiał, że właściwą
rzeczą jest dać jedzenie głodnemu człowiekowi, nawet
jeśli jest naszym wrogiem. I teraz mogę to okazać.
Wierzący mają nie odpłacać złem za zło (Rz 12,17).
Powstrzymywanie się od odpłacania złem i czynienie

w zamian za to dobra rzadko bywa łatwe. Ale dzięki
Bożej łasce jest możliwe.
Lata temu, pewien mieszkaniec RPA został fałszywie oskarżony przez białego osadnika o kradzież
konia. Biały mężczyzna, niewierzący, ignorował jego
wyjaśnienia i przeszedł do wymierzenia mu kary ku
przestrodze dla innych. Przywiązał go do drzewa
i obciął mu prawą dłoń. Kilka miesięcy później osadnik został zaskoczony przez burzę i ciemność z dala od
swojego domu. Szukając schronienia w chacie u czarnych tubylców, dostał jedzenie i miejsce do spania.
Kiedy obudził się, stał przy nim wysoki Afrykańczyk.
Kiedy ich oczy spotkały się, czarny mężczyzna podniósł do góry swoją rękę bez dłoni. Biały osadnik przeraził się, że zaraz zostanie zabity. Wiedział, że ludzie

w tamtym regionie byli okrutni i żądni zemsty, zatem
spodziewał się, że to ostatnie chwile jego życia. Czarny
mężczyzna powoli opuścił rękę i powiedział:
– To jest moja chata a pan jest w mojej władzy.
Okaleczył mnie pan na całe życie, ale jestem chrześcijaninem i panu przebaczam.
Czynienie dobra tym, którzy traktują nas źle i nienawistnie, jest przykazaniem Jezusa. Nie jest to naturalna rzecz dla upadłego człowieka, ale dla naśladowcy Jezusa jest konieczna. Nie sprzeciwiajmy się
Jego przykazaniu.
Zaczerpnięto z Companions, wrzesień 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Lecz mówię wam,
którzy słuchacie:

Miłujcie waszych
nieprzyjaciół,
dobrze czyńcie
tym, którzy was
nienawidzą.
Błogosławcie
tym, którzy was
przeklinają,
módlcie się za
tych, którzy wam
wyrządzają zło.
Łk 6,27-28

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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dla

rodziców

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

Potrzeba wzajemnego
dopasowania się w małżeństwie
—Harold S. Martin
Życie małżeńskie jest jak zlewanie się dwóch rzek.
Kiedyś stałem na tarasie wieżowca w Belgradzie, obserwując spotkanie Sawy i Dunaju. Sawa ma źródła
w wysokich górach Słowenii północnej. Dunaj rozpoczyna swój bieg dalej na północy kontynentu europejskiego. Spotykają się właśnie w Belgradzie.
W miejscu spotkania dwóch rzek pojawiają się turbulencje, wzburzenie wód i wiele drobnych fal. Z czasem
jednak mieszają się one i jednoczą w szeroki, spokojny
nurt płynący majestatycznie, bez zakłóceń i z wielką siłą.
Tak się również dzieje w miejscu splecenia życia
dwojga ludzi (posiadających odmienne nawyki, upodobania i pochodzenie), w którym najpierw następuje
zjednoczenie. Czasami fale się rozbryzgują, lecz w miłości i cierpliwości to połączenie staje się szlachetniejsze,
pełniejsze, głębsze, bogatsze i harmonijne.

Potrzeba wzajemnego dopasowania się w
małżeństwie

Po zakończeniu uroczystości ślubnej i założeniu nowej
rodziny (co jest przywilejem), pojawiają się problemy
z wzajemnym dopasowaniem się. Nowożeńcy są zaszokowani faktem, że małżeństwo trzeba wyćwiczyć,
wypracować i wymodlić. Dwoje wyjątkowych ludzi
musi się nauczyć, jak żyć w zgodzie i harmonii.
Istnieje potrzeba wzajemnego dopasowania się po
ślubie, ponieważ każdy ze współmałżonków należy
10
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odtąd do trzech rodzin: do tej, w której się wychował, do rodziny męża/żony i do właśnie założonej, czyli
własnej.
Małżeństwo nie rozwiązuje wszystkich problemów.
Zazwyczaj stwarza nowe. Wszyscy rodzimy się z jakąś
dozą samolubnej niezależności. Pochodzimy z różnych
rodzin, dorastamy mając różne oczekiwania i każdy
z nas posiada wyjątkową osobowość.

A. Podłoże różnic w małżeństwie

Im bardziej rodzinne pochodzenie małżonków różni
się od siebie i im więcej istnieje różnic w cechach osobowości, tym większy zakres dostosowania się będzie
potrzebny. Rozważmy przykładowe sytuacje:
—Matka jednego ze współmałżonków piecze ciasta
słodsze i bardziej aromatyczne niż matka drugiego.
—Jedna rodzina ma zwyczaj wyciskania pasty do
zębów w środku tubki, podczas gdy druga zawsze wyciska od końca, a potem stopniowo zwija opakowanie.
—Jedni ludzie lubią psy, koty i inne stworzenia
w domu, podczas gdy inni brzydzą się nawet kocią sierścią pozostawioną na sofie czy na dywanie w salonie.
—Jedni nigdy nie czują się dobrze w temperaturze
poniżej 24 stopni Celsjusza, podczas gdy inni szybko
zaczynają się pocić i wolą mieć w domu około 16 stopni.
Wspólne mieszkanie 24 godziny na dobę jest o wiele
bardziej wymagające od każdego, w porównaniu ze

spotykaniem się na kilka godzin w weekend przed
ślubem.
Zdaniem niektórych doradców małżeństwo powinno
być „propozycją 50 do 50”. Nie jestem pewien, czy to
dobre określenie. Czasem musimy się wszyscy nauczyć
„dawania i brania”, lecz ideał małżeństwa (według
Bożego zamysłu) to jest „propozycja 100 do 0”. Każdy
ze współmałżonków powinien być oddany na 100 procent celowi, jakim jest właściwe pożycie, i pragnąć,
żeby druga strona była szczęśliwa, bez oczekiwania w
zamian perfekcji.
Zbyt wielu ludzi wchodzi w relacje małżeńskie
bez determinacji, żeby ich związek funkcjonował
prawidłowo.

Melancholicy mają analityczne umysły, są niezdecydowani, nieśmiali i wycofani. Niełatwo nawiązują znajomości i raczej muszą się do tego zmuszać, ale jeśli
już podejmują jakąś decyzję, to są wytrwali i staranni
w dążeniu do celu. Traktują życie poważnie. Wielu
melancholików to myśliciele, artyści i uczeni.
Flegmatycy są często określani jako „życzliwi”.
Są spokojni, chłodni, powolni i łatwi w obejściu.
Przeważnie traktują życie jako miłe doświadczenie.
Rzadko się ekscytują i dają ponieść emocjom. Wolą
zajmować pozycje obserwatorów i nie angażować się.
Zwykle łatwo się z nimi żyje, ale ich podejście do spraw

B. Małżonkowie różnią się temperamentami

może być dla wielu źródłem irytacji. Czasem brakuje

Określenie „temperament” jest definiowane jako
„indywidualny sposób myślenia, zachowania czy reakcji na okoliczności”. Istnieją cztery główne rodzaje
ludzkiego temperamentu:
Sangwinik − ciepły, pogodny, żwawy;
Choleryk − aktywny, praktyczny, stanowczy;
Melancholik − niezdecydowany, nieśmiały,
niechętny;
Flegmatyk − spokojny, opanowany, powolny, łatwy
w obejściu.
Większość ludzi to mieszanki temperamentów.
Posiadają cechy dziedziczone po rodzicach i dziadkach. Zazwyczaj konkretny typ temperamentu dominuje w życiu jednostki, a do niego dochodzą jeszcze
domieszki innych typów.
Sangwinicy − to osoby pełne ekspresji, ciepłe,
pogodne i żwawe. Lubią przebywać z ludźmi; lubią
być otaczani przyjaciółmi i rzadko brakuje im słów.
Sangwinicy są zazwyczaj optymistami. Czasami brakuje im głębi i życiowego celu. Rozmawiają jeszcze
długo po zakończeniu nabożeństwa, nawet jeśli dzieci
im już płaczą, bo znudzone chcą wracać do domu.
Cholerycy − są aktywni, praktyczni i stanowczy.
Mają tendencję do samowystarczalności, silną determinację do odnoszenia sukcesów i prą naprzód nawet,
jeśli inni są już zniechęceni i rezygnują. Takie cechy
męża mogą prowadzić do tego, że jego żona będzie
się czuła zaniedbywana. Cholerycy mają tendencje do
impulsywności i wybuchowego temperamentu, a także
łatwo popadają w pracoholizm.

im motywacji, żeby dokończyć to, co zaczęli. Nie przeszkadza im to, że rano sobie zaśpią; mają też skłonności do lenistwa. Flegmatycy wolą oddawać innym inicjatywę i podejmowanie decyzji.
Konflikty osobowości zazwyczaj są związane z różnicą temperamentów i należy je rozwiązywać tak jak
inne problemy w życiu, trzymając się podstawowych
zasad:
1. Bądźmy otwarci na prawdziwą zmianę. Fakt,
że twój ojciec czy matka robili coś w określony
sposób, nie przesądza, że jesteś skazany na to
samo.
2. Bądź gotów przyznać się do błędu. Idź do Boga,
wyznaj swój grzech i poproś Go, żeby ci dał
łaskawego ducha. Następnie wyznaj niemiłe
postępowanie w stosunku do współmałżonka,
żeby oczyścić swoje sumienie.
3. Bądź gotów reagować uprzejmie. Do zgody
wymagana jest wola obojga. Odmowa prowadzenia dalszej dyskusji, szczególnie jeśli to jest kłótnia z podniesionymi głosami, powinna zakończyć sprzeczkę.
Zaczerpnięto z Marriage, Family, and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a

11

Koncentracja podczas nauki
—Matthew Burkholder
Czy kiedykolwiek żałowaliście, że nie mogliście
widzieć Jezusa „w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich”? Był to doskonały obraz
uważania na lekcjach. Gdzie On się tego nauczył?
Kto Go nauczył? Niewątpliwie ta scena była odbiciem tego, jak uważnie słuchał rodziców i nauczyciela
w synagodze. W jaki sposób możemy osiągnąć to samo
u naszych dzieci?
Nieuwaga może być pochodną wielu różnych czynników. Dopóki nie zrozumiemy jej przyczyn, trudno
nam będzie nauczyć kogoś koncentracji. Możliwe,
że główną przyczyną tego problemu jest po prostu
brak dojrzałości. Dziecko może bezwiednie oderwać
się myślami od zajęć i własnej odpowiedzialności za
udział w lekcji. Najprościej byłoby „sprowadzić je
z powrotem na ziemię”. Dziecko może być również zbyt zajęte czymkolwiek, żeby odpowiednio się
skoncentrować. Może tylko na chwilę oderwało się
od pracy, żeby wyjrzeć przez okno, gdzie z rykiem
silnika przejeżdża samochód. Jeśli tak, to nie ma
powodu do niepokoju, ale być może potrzebuje ono
jakichś wskazówek.
Głębsze i poważniejsze problemy z roztargnieniem
mogą dotykać nastolatki i starszą młodzież. Mogą
oni nabierać nawyku marnowania czasu na myślenie o opinii rówieśników na ich temat, dlaczego nie
są tak dobrzy jak inni w tym, czy w tamtym i tak
dalej. Wykonywanie wyznaczonego zadania może się
wtedy przedłużać i trzeba zawołać do młodego człowieka, czasem każąc mu zacząć od początku. Wtedy
może sobie przypomni, „na czym skończył” i co ma
robić dalej. Oczywiście, to będzie wymagało znacznie więcej cierpliwości ze strony rodzica niż w przypadku chwilowego odwrócenia uwagi.
Brak koncentracji może być również spowodowany stresem. Zmęczenie obniża stopień koncentracji u każdego. Nie można oczekiwać od sennego
dziecka, żeby wykonywało polecenia najlepiej, jak
umie. Może dziecko pracuje zestresowane jakimś
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niedawnym wypadkiem albo czyjąś śmiercią. Takie
rzeczy wpłyną na jego interakcję z otoczeniem.
Inną przyczyną braku uwagi jest egocentryzm.
Każde małe dziecko jest przekonane, że świat kręci
się wokół niego, dlatego musi nauczyć się, by zacząć
myśleć inaczej. Przedszkolak (a czasem nawet starsze
dziecko) próbuje zwrócić na siebie uwagę − dlatego
trzeba go nauczyć, żeby uważał. „Nikt bowiem z nas
dla siebie nie żyje” (Rz 14,7).
Blisko związany z powyższym jest problem lenistwa. Wszyscy widzieliśmy dzieci, które nie mają
ochoty siedzieć i uważać na lekcji. Możliwe, że jest
to postawa „nic mnie to nie obchodzi”, albo nawet
„jestem już na to za duży”. Takie postawy mogą
się przerodzić z czasem w problem buntu wobec
autorytetu.
Może rodzice powinni przyznać, że sami powodują
brak koncentracji u dziecka. Może sami stanowią
marny przykład albo ich żądania są nierealistyczne.
Teraz zastanówmy się konstruktywnie, jak rodzice
mogą rozwijać u dzieci zdolność do koncentracji.
Najważniejsze jest to, żebyśmy dawali dobry przykład. Jak uważnie słuchacie kazania? Czy słuchacie
żony albo męża, gdy mówi do was? Czy poświęcacie
całą uwagę dziecku, które chce wam coś opowiedzieć
albo o coś zapytać? Czy wasze nawyki w pracy dowodzą zainteresowania wykonywanym zadaniem?
Wielokrotnie trzeba napominać dzieci, żeby uważały na to, co się do nich mówi. „Słuchajcie, synowie,
pouczenia ojca i zważajcie na to, abyście poznali roztropność” (Prz 4,1). Przypomnijcie dziecku, żeby na
was patrzyło, jeśli się czymś zdekoncentruje. Uczcie
je, żeby zawsze miały kontakt wzrokowy z rozmówcą (na przykład z dziadkiem albo jakąś siostrą
w kościele) i były gotowe uprzejmie odpowiadać na
pytania. Niech się nauczą, by zaczynać kolejną pracę
po skończeniu poprzedniej.
Czy dzieci powinny zadawać pytania nieustannie? Jeśli tak robią, czy to oznacza, że mają dobrą

koncentrację? Niekoniecznie. Pytania są ważne, ale
ważniejsze jest to, żeby dziecko uważnie słuchało.
Potrzebna jest tutaj równowaga, lecz nadmiernie
gadatliwemu dziecku należy powiedzieć: „Patrz uważnie, to sam niedługo zobaczysz!”.
Gdy ojciec zaczyna wydawać polecenia, opowiadać coś przy kolacji albo się modlić z rodziną, wówczas dzieci powinny zamilknąć. Zachęć je do uważania na zajęciach szkółki niedzielnej, pytając podczas
niedzielnego obiadu, o czym była dzisiejsza lekcja.
Kiedy wasz przedszkolak przyniesie jakiś stary podręcznik, usiądź z nim i zachęć, żeby ci pokazał obrazki
i powiedział, o czym są historie ukazane na nich.
Starsze dzieci będą bardziej uważać na lekcjach, jeśli
już kiedyś przerobiły dany temat i znają odpowiedzi
na pytania.
Upewnijcie się, że wasza modlitwa rodzinna zawiera
coś na każdym poziomie dostępnym dla wszystkich
dzieci − pieśń, którą umieją zaśpiewać, czy prawdy
dla nich zrozumiałe. To pomoże rozwijać zainteresowanie i koncentrację.
O ile to możliwe, niech wasze dzieci będą blisko
was, kiedy pracujecie, a wy szukajcie sposobów, żeby
skorzystać z ich pomocy. Czasem trzeba będzie im
powiedzieć, żeby się same pobawiły, bo wy musicie skoncentrować się na pracy. Nasze zadania
muszą być wykonywane na czas. W czasie normalnych prac domowych dzieci powinny być zawsze pod
ręką. To dostarcza wspaniałych okazji, żeby je uczyć.
Angażujcie je w takie zajęcia, zlecając im to, co będzie
stosowne do ich wieku. Szczególnie powierzanie im
odpowiedzialnej roli pomocnika w pracach, które od
dawna podziwiają, będzie jeszcze bardziej rozbudzać
w nich odpowiednie zainteresowania.
Pomagajcie dzieciom zwracać uwagę na szczegóły w otoczeniu. Pokazujcie
ciekawostki
przyrodnicze.
Zapytajcie, czy zauważyli nieznajome dzieci podczas nabożeństwa i czy przywitały się
z nimi. Elementem spostrzegawczości jest świadomość różnych zagrożeń − przyrodniczych, technologicznych, itd.
Nawet w świecie zwierząt matki
uczą swoje młode takich rzeczy jak
czujność.
W
rozwijaniu
koncentracji
pomaga również pochwała. Pochwal

syna za to, że pomyślał o zamknięciu furtki na noc
albo o pozamykaniu okien przed burzą. Podziękuj
córce za to, że pomogła małej siostrzyczce zawiązać
buty.
Jakie są korzyści dziecka i jego rodziców z rozwijania u niego koncentracji? Na przykład spostrzegawczość i szybkość reakcji w potrzebie. Nie trzeba tracić
czasu na powtarzanie poleceń czy zaczynanie pracy
od nowa. Takie dziecko szybciej się uczy i rozwija.
Nabycie jednej umiejętności toruje drogę do nauczenia się kolejnej.

Angażujcie dzieci w zajęcia stosowne do
ich wieku. Szczególnie powierzanie im
odpowiedzialnej roli pomocnika
w pracach, które od dawna podziwiają,
będzie jeszcze bardziej rozbudzać
w nich odpowiednie zainteresowania.

Dobra koncentracja rozwija kreatywność. Takie
dziecko jest lepiej przygotowane do znajdowania rozwiązań, ponieważ nabrało już odpowiednich właściwości umysłu.
Pomaga również rozwinąć mentalność sługi. Taki
człowiek w przyszłości nie będzie przyglądał się bezczynnie, kiedy trzeba będzie komuś pomóc. Będzie
zabierał się do pracy bez oglądania się na innych.
Jakże Królestwo Boże potrzebuje dzisiaj takich
pracowników!
Bez wątpienia wszyscy rodzice mają poczucie, że
zawiedli w rozwijaniu koncentracji u swoich dzieci.
Jednak zamiast rozpaczać, weźmy się za pilne nauczanie kolejnych pokoleń. Wszystkie dzieci potrzebują
pomocy w zrozumieniu, że mogą więcej i lepiej.
Dojrzewając i rozwijając się pod naszym kierownictwem, niechaj uczą się mówić do nas i ostatecznie do
Boga: „Mów, twój sługa słucha”.
Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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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

Pierwsza Biblia w języku angielskim
—Daryl L. Huber
Pierwsze angielskie tłumaczenie Biblii powstało w XIV
wieku dzięki wysiłkom Jana Wiklifa. Wierzył on, że prawda
Słowa Bożego działa najlepiej w sercach ludzi, kiedy mogą
ją czytać dla siebie. Dzięki jego inicjatywie zostało wykonane to monumentalne zadanie tłumaczenia Biblii na język
angielski i setki ludzi nauczyło się miłości do Słowa Bożego.
Wiklif (w języku angielskim: Wycliffe) urodził się
w średniowiecznej Anglii około roku 1320. Został wykładowcą na Oksfordzie i z czasem stał się wielkim przeciwnikiem nadużyć Kościoła katolickiego, który stanowił
w tym czasie wyznanie państwowe. Kościół katolicki,
którego potęga pozostawała niewzruszona przez wieki,
stał się niezmiernie zepsuty. Wiklif nie miał rzetelnych
podstaw biblijnych we wszystkich swoich przekonaniach,
jednak odrzucał sprzedaż odpustów, sprzeciwiał się zepsuciu wśród duchowieństwa i modlitwie do świętych. Kościół
również uważał Biblię za zbyt skomplikowaną dla zwykłych ludzi; była to księga bezpieczna jedynie w rękach
jego przywódców duchowych. Wiklif stanowczo odrzucał taki pogląd, twierdząc, że Biblia jest jedynym wiarygodnym przewodnikiem po prawdzie o Bogu i że należy
do każdego chrześcijanina.
W tamtych czasach jedyną Biblią była łacińska Wulgata
w nielicznych i coraz droższych egzemplarzach. Ponadto
większość prostych ludzi nie umiała czytać po łacinie,
nawet jeśli udało im się zdobyć gdzieś taki egzemplarz.
W 1382 r. Wiklif rozpoczął tłumaczenie Biblii na język
angielski. Chociaż z pewnością nie pracował nad tym
w pojedynkę, to dzięki jego determinacji i kierownictwu
dzieło zostało ukończone w 1384 roku. John Purvey, jeden
z najważniejszych jego uczniów, dokonał korekty całości
w 1388. Kolejna korekta nastąpiła w 1395 r.
14
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Wiklif zmarł w roku 1384, ale jego dzieło i poglądy
przetrwały wewnątrz ruchu lollardów (tę nazwę nadano
następcom, tworzącym ruch po Wiklifie). W miarę rozprzestrzeniania się jego nauk i egzemplarzy przetłumaczonej Biblii, Kościół katolicki gwałtownie sprzeciwiał się tym
wpływom. Prześladowania lollardów zaczęły się oficjalnie
w 1401 roku, a siedem lat później uznano tłumaczenie
Biblii na język angielski przez osobę świecką za akt herezji. Ostatecznie Wiklifa uznano za heretyka, a jego pisma
potępiono. W 1428 roku, w żałosnej próbie odwetu na
zmarłym, aby usunąć jego zwłoki z „poświęconej” ziemi,
ekshumowano je i spalono.
Wiklif zasiał ziarno, które przyniosło obfity plon
w czasie reformacji. Do szesnastego i siedemnastego wieku
wielu ludzi, w tym także wpływowych, dostrzegło upadek
Kościoła państwowego i mordercza dominacja katolicyzmu
została skutecznie powstrzymana. Co ważniejsze, Pismo
Święte w rękach prostych ludzi stawało się coraz bardziej
rozpowszechnione, a wysiłki podejmowane w tym celu
nadal rosły. Tak zwana Biblia z Douay-Rheims to kolejny
przekład z łacińskiej Wulgaty, który w znacznym stopniu
opierał się na Biblii Wiklifa. Tłumacze Przekładu Króla
Jakuba porównywali swoje wysiłki z Nowym Testamentem
w przekładzie z Rheims, zatem wpływ dzieła Wiklifa przetrwał aż do dzisiaj w tym najczęściej używanym angielskim tłumaczeniu.
Wielu wiernych Bogu ludzi dołożyło swoją małą cząstkę
do wielkich celów zachowania i upowszechnienia Słowa
Bożego. Jednak Tym, który dostarczał inspirację i talenty
każdemu, był sam Bóg. Niech Jego imię będzie wywyższone!
Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2018
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bogactwa ziemskie czy niebiańskie?
—zebrane przez Jamesa Brubackera

Cytaty z książki Zwierciadło męczenników na temat znikomości
ziemskich bogactw i wiecznej wartości niebiańskich skarbów

List napisany z więzienia przez
Jelisa Mathijssa:
„Innych [szatan] zdobywa zwodniczymi
bogactwami, jakie otrzymują i które sprowadzają na nich potępienie, ponieważ pożądliwość
jest źródłem wszelkiego zła (1 Tm 6,9-10)”.
„Mimo to, niektórzy nadal pragną pomnażać swoje
ziemskie dobra i są tak bardzo tym zajęci, że zapominają
o ćwiczeniu się w pobożności, sprowadzając na siebie
wiele cierpień. Niestety, moje drogie owce, ono pójdzie z nimi tak jak z niektórymi Izraelitami, którzy
zebrali wiele, a mimo to nie mieli nic, podczas gdy
tym, którzy zebrali mniej, niczego nie zabrakło (W 16,18). Dlatego, skoro mamy pokarm
i odzienie, zadowalajmy się tym, bo niczego na
ten świat nie przynieśliśmy i niczego stąd nie
wyniesiemy (1 Tm 6,7). Widzimy bowiem,
kochana trzodo, że słowa naszego umiłowanego Pana Jezusa Chrystusa są prawdziwe: mianowicie, zwodnicze bogactwa dławią dobre ziarno, czyli
Słowo Boże, przez co wielu
zostanie
zawstydzonych”
(Zwierciadło męczenników, str. 672).

List napisany z więzienia przez
kupca Jacoba:
„Dlatego musimy również ze względu na
Pana i w wierze, a nie w oglądaniu, porzucić wszystko, co mamy na tym świecie −
nie tylko w duchu, co wielu z nas uczyniło
już wcześniej i co jest mniejszym problemem; lecz teraz ja sam, niegodny, muszę
wszystko porzucić, w nadziei na spotkanie
z Nim na obłokach, żeby być z Panem już
na zawsze (1 Tes 4,17) [...].
„Dlatego, kochany bracie, ćwicz
się w Pismach i porzuć swoje doczesne interesy, żeby dzięki nawykom
umysłu nauczyć się odróżniać dobro
od zła; bo doczesne sprawy są wielką
przeszkodą dla duchowych darów,
z ich powodu bowiem myśli są napełniane
lękiem i nie możemy się skupić. Dlatego,
drogi bracie, wspomnij na słowa apostoła, że cielesne ćwiczenia przynoszą niewielki zysk, budując ciało, ale nie ducha.
Pan pobłogosławił Cię według ciała tak
bardzo, że nie brak Ci podstawowych dóbr.
Lecz Boże ćwiczenie jest ze wszech miar
potrzebne, przynosząc korzyść zarówno
duchowi, jak i ciału, dbając o jedno
i drugie, odnawiając wewnętrznego człowieka i dając wszystko, co pielęgnuje nasze
zbawienie. Taka jest natura pobożności; nie
polega na zaniedbaniu ciała, lecz wie ona,
jak używać rzeczy doczesnych z umiarem

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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(…). Umiłuj to, co w górze, a nie to, co na ziemi; nie bądź
podobny kretowi, ryjącemu zawsze pod ziemią i tak ślepemu, że z
trudnością widzi niebiosa (…).
„Lecz gdy czujemy, że nasza własna natura, zakorzeniona
w doczesności, nie zadowala się tym, co proste, a zamiast tego
wciąż pragnie więcej − bo kocha pieniądze, które nie zaspokajają
− stawiamy sobie dwa lub trzy dodatkowe krosna. Nie widzimy
przy tym, jakie to niebezpieczne dla naszej wiary i jak bardzo
zaprzątają nasze myśli, które bardziej lgną do spraw doczesnych
niż do wiecznych (…). ‘ Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten
świat, z pewnością też niczego wynieść nie możemy’ (1 Tm 6,67)” (Zwierciadło męczenników, str. 812-814).

List napisany z więzienia przez Jana Quirijnssa:
„Obyśmy byli tak samo żarliwi duchem i pilni w pełnieniu
dobrych uczynków, jak jesteśmy w poszukiwaniu ziemskich, doczesnych dóbr, które i tak muszą zmarnieć i pozostać tutaj; obyśmy
miłowali Boże przykazania ponad złoto i drogie kamienie... bylibyśmy wtedy tak błogosławionymi dziećmi, że stale ubywałoby
nam problemów. Lecz niestety, czasem więcej wysiłku wkładamy
w dbałość o sprawy doczesne niż w zdobywanie bogactw, które
nie przeminą” (Zwierciadło męczenników, str. 836).

List napisany z więzienia do żony przez
Jana Wouterssa:

„Jeśli się zajmiesz jakimś
handlem, to bacz, byś nie
pozwoliła się splamić przez
świat (Jk 1,27) [...]. Lecz
jeśli dalej będziesz zajmować się interesami, to
uważaj, żebyś nie brała na
siebie zbyt wiele, by twoje
serce nie było obciążone,
a twoje modlitwy nie stały
się płytkie (Łk 21,34)”
(Zwierciadło męczenników,
str. 911).

List napisany z więzienia przez szypra Ydse
Gaukesa:
„Dlatego, moje dzieci, zawsze gorliwie zważajcie, byście zachowali tę cenną perłę, którą znaleźliśmy, aby nie zabrał jej nam złodziej. Gdybyśmy na to pozwolili, to czekałaby nas ruina. Strzeżcie
się zatem i pomyślcie, drodzy bracia i siostry, że gdyby wam dano
kawałek złota nie większy od grosza i powiedziano: ‘Zatrzymajcie
go przez trzy czy cztery lata, a potem przyjdzie niedostatek trwający rok, a wy będzie mogli kupić zań wszystko, co będzie wam
potrzebne do życia, lecz jeśli go stracicie, to umrzecie z głodu’ − to
jakże pilnie byście go strzegli! Czyż nie sprawdzalibyście codziennie, czy przypadkiem go nie zgubiliście? Myślę, że sprawdzalibyście co godzinę. Wiedzcie, moi wybrani, którzy dostaliście wiarę,
że dany wam został ten grosz, byście go zachowali przez całe życie
aż do końca, by za niego otrzymać żywot wieczny.
„Tak więc, moi umiłowani, wiedząc że zbliża się ten dzień, gdy
zostaniecie z tego grosza rozliczeni, pilnujcie się, żeby go nie stracić, bo gdyby to się stało, to nic wam nie pomoże; nawet temu,
kto zachowałby go przez sto lat, lecz na końcu by go stracił [...]”
(Zwierciadło męczenników, str. 890-891).
16
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List napisany
z więzienia przez
Raphela Van den
Velde do żony:

„Dlatego, moja kochana
żono, musimy rozkoszować
się Słowem Pana i rozmyślać nad nim dniem i nocą
(Ps 1,2), tak jak bogacz
delektuje się swoim skarbem, rozmyśla nad nim
i często przelicza go lub
ogląda, żeby się nacieszyć”
(Zwierciadło męczenników,
str. 1031).

List napisany z więzienia przez
Joosta de Tollenaera:
„Zatem czuwajcie w wierze i ćwiczmy się
w wielkiej dbałości o nasz duchowy skarb,
który mamy dzięki łasce otrzymanej przez
wiarę w Jezusa Chrystusa, tak jak ludzie dbają
o przemijające bogactwa, których czasem
pożądają złodzieje i rabusie, jak to się przydarzyło mnie i Michaelowi, mojemu współwięźniowi; albowiem zrabowano nam niemal
wszystko. Wielu jest w takim stanie, że pragną
gromadzić doczesne bogactwa, nie zważając
na słowa Pawła; tacy wpadają w pokuszenie
i wielkie sidła” (Zwierciadło męczenników, str.
1073).

List napisany z więzienia również przez Joosta
de Tollenaera:
„Zaprawdę, moje drogie dziecko Betgen, położyłem przed
Tobą wiele wspaniałych i cennych skarbów, a wszystko to ku
napomnieniu i zachęcie. Błagam Cię, weź je sobie do serca
i często czytaj, żebyś zyskała naukę w bojaźni Bożej (…). Bo
jak człowiek znajdujący upodobanie w posiadanych pieniądzach schowanych na piersi często je liczy i myśli o nich, tak
Ty czytaj dokładnie ten mój list i rozmyślaj o nim; albowiem
jest on więcej wart niż wiele sztuk złota, wskazując na źródło
życia, dzięki któremu Twoja dusza może żyć wiecznie, o ile
poddasz się tej prawdzie (…). Dlatego od młodości zważaj na
słowa Boże, a On da Ci mądrość; kupuj ją od Niego, bo On
sprzedaje bez płacenia” (Zwierciadło męczenników, str. 1077).

Szukajmy Bożej łaski niczym Mojżesz, który „uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby
Egiptu, bo wypatrywał zapłaty”. „Wielki obłok świadków” idzie przed nami i świadczy o „czymś lepszym i trwalszym”.
„Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę” (Zob. Hbr 11,26; 12,1; 10,34-35).
Zaczerpnięto z The Timely Truth, kwiecień 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Codzienne skarby duchowe
Przebaczenie, którego tak bardzo potrzebujemy, znajdujemy
w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym.
Pewne kobieta powiedziała do ewangelisty: „Mam poważny
problem z nawykiem, który rujnuje moje świadectwo – chodzi
o wyolbrzymianie różnych rzeczy. Zaczynam o czymś mówić,
a potem przesadnie traktuję ten temat. Ludzie o tym wiedzą i przestali mi wierzyć.
Ewangelista spojrzał na nią i zaproponował:
– Powiedz o tym naszemu Panu.
Zaczęła się modlić:
- O Panie, Ty wiesz, że mam nawyk przesadzania.
- Nazwij to kłamstwem i wtedy zostaniesz uwolniona!
Wiele osób stosuje wymówki, nazywając swoje grzechy bardzo
oględnie, żeby lepiej brzmiało. Złość nazywają nerwowością,
kłamstwo wyolbrzymianiem, a nieuczciwość robieniem dobrych

—Lester Troyer

interesów. Pragnąc Bożego przebaczenia, należy
postawić swój grzech w świetle przez Bogiem,
nazwać nieuczciwość po imieniu i szczerze
pokutować.
Modlitwa: Ojcze niebiański, przepraszamy Cię za
zło, które uczyniliśmy. Wyznajemy Ci, że własną
mocą nie potrafiliśmy nazwać ich tak, jak powinniśmy. Wybacz nam, że próbowaliśmy to ukryć
i zapomnieć. Wiemy, że nasze życie nigdy nie będzie
prawe, dopóki nie wyznamy Ci wszystkiego. Daj
nam odwagę, żeby to zrobić. W imieniu Twego
Syna, naszego Zbawiciela, który nauczył nas modlić
się „Ojcze nasz, który jesteś w niebie” (…) Amen.
Zaczerpnięto z Daily Devotional Treasures
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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część

praktyczna

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

Przyjrzyjmy się mrówkom
—Norma Neuenschwander

Co wiemy o mrówkach? Czy mamy pojęcie, jak
mądre są ich zwyczaje? Księga Przysłów 6,6 mówi: „Idź
do mrówki… przypatrz się jej drogom i bądź mądry”.
W tej samej księdze, w rozdziale 30,25 czytamy, że
mrówki to jedne z czterech maleńkich rzeczy, które są
wymienione jako nadzwyczaj mądre.
Na pewno słyszeliśmy wiele razy o tym przykładzie.
Może nawet widzieliśmy kopiec mrowiska i mieliśmy
okazję poobserwować krótko wiele mrówek biegających tu i tam. Czy jednak przyjrzeliśmy się im bliżej?
Są warte naszego zainteresowania. Może nie planujecie żadnej ciekawej wycieczki w najbliższym czasie,
ale warto poświęcić trochę uwagi mrówkom i ubarwić
w ten sposób naszą codzienność!
Ludzie, którzy zajmują się badaniem mrówek, twierdzą, że mrówki wydają się być szczęśliwe. Jeśli to praca
napawa je szczęściem, to może jest to dobry przykład
dla nas i może są jeszcze inne rzeczy, których moglibyśmy się nauczyć od tych maleńkich owadów?
Mrówki nie żyją samotnie, ale tworzą skupiska i pracują razem – podobnie jak my, ludzie. Najmniejsza
kolonia może składać się z zaledwie dziesięciu mrówek.
Większość kolonii tworzą setki lub nawet tysiące
mrówek żyjące w jednym gnieździe o wielu podziemnych korytarzach i tunelach prowadzących do komór
w ziemi. Takie gniazdo można porównać do dużych
miast z ogromną populacją.
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Czy wiesz, że wśród mrówek są mrówki-niewolnice,
pracujące dla innych mrówek, które nie lubią swojej
własnej pracy? Czy wiesz, że są żołnierze strzegący
bram do tuneli ich domu? Że na całym świecie istnieje
tysiące gatunków mrówek i można je napotkać wszędzie poza Biegunem Północnym i Południowym?
Dla mniejszych dzieci można zorganizować namiot
do obserwacji pod drzewem albo w jakimś przyjemnym miejscu w pobliżu domu. Aby zrobić namiot bez
wydawania pieniędzy, wystarczą dwa lub trzy kije albo
pręty, jedna płachta (albo więcej) materiału lub brezentu, stara gąbka, małe kamyki, sznurek i młotek.
Wbij kije w ziemię w odległości proporcjonalnie do
rozmiaru materiału na pokrycie. Przywiąż kawałki
gąbki to wierzchołków kijów, aby uniknąć wybicia
dziur w materiale. W zależności od rodzaju ziemi,
stare spinacze lub małe paliki mogą się przydać do
przyczepienia krawędzi materiału do gruntu; można
też użyć różnego rodzaju kamieni jako obciążników.
W środku namiotu można jako „podłogę” rozłożyć
stary chodnik albo koc. Taki namiot łatwo zdemontować przy niesprzyjającej pogodzie, a potem znowu
rozłożyć. Kijki pozostawiamy wbite w ziemię, a zdejmujemy tylko materiał lub inne rzeczy, które mogłyby
zamoknąć.
Nie należy budować namiotu nad mrówczym kopcem,
tylko w pewnej odległości od niego. Oczywiście po
spałaszowaniu pyszności przygotowanych przez mamę

możemy spodziewać się wizyty kilku mrówek, które
„wpadną” na okruszyny. Dokąd udadzą się potem?
Można użyć zeszytu i ołówka do zapisania swoich
obserwacji. Jeśli mamy do dyspozycji szkło powiększające, to tylko zwiększy dokładność naszych odkryć.
(Jeśli jesteś na tyle duży/duża, że dorośli mogą powierzyć ci szkło powiększające, to nigdy nie patrz przez nie
w słońce, bo możesz sobie uszkodzić wzrok. Korzystaj
ze szkła tylko do oglądania szczegółów przy gruncie).
Ile mrówek przyszło do twojego namiotu, żeby się
pożywić? Może uda się zaobserwować dwie mrówki
taszczące ciężki ładunek – okruch chleba. Tam, gdzie
mrówki znajdują większe źródło pokarmu, formuje się
na ogół pochód owadów wynoszących po trochu zapasy
do swojego gniazda. Nieraz tworzą drugi strumień tragarzy, żeby nie przeszkadzać
sobie nawzajem w ruchu.
Idźcie za mrówką, żeby
się przekonać, dokąd zmierza. Gdzie jest jej dom?
Wielokrotnie jest tak, że
wejście do kolonii znajduje się pod jakimś kamieniem. Kiedy się zbliżysz
do kopca albo podniesiesz
kamień, zobaczysz zabiegane mrówki. Uważaj,
aby im nie przeszkadzać
i nie zniszczyć ich domu,
jeśli chcesz je obserwować.
Mrówki wolą mieć mieszkania pod kamieniami z wielu
powodów. Jednym z nich
jest ten, że kamienie rozgrzewają się w cieple słońca
i pozostają ciepłe przez noc. To daje im ciepło potrzebne
w wylęgarni młodych. Mrówki są bardzo dokładne
i dbają o temperaturę dla swojego potomstwa. Jeśli jest
za gorąco, przenoszą swoje młode na niższe poziomy
w ciągu dnia, a w nocy znowu wnoszą je w pobliże
nagrzanego kamienia.
Mrówki mają szczęki, które są zadziwiająco pokaźne
w stosunku do rozmiaru ich głowy. Działają one jak
nożyczki, a same zęby przypominają kształtem ostrza
piły. Mrówki używają swoich szczęk do transportowania zapasów do kolonii, przenoszenia młodych, miażdżenia i łamania twardego pokarmu albo wybierania
piasku i ziemi z tuneli. Chociaż ich szczęki są ostre,
swoje młode przenoszą niezwykle delikatnie!

Niektóre rodzaje mrówek budują kilka kopców
w niewielkiej odległości i łączą je za pomocą podziemnych galerii. Niejednokrotnie w takim sterczącym kopcu znajduje się kilka otworów. Jeden z gatunków buduje kopce tylko z jednym wejściem, a „brama”
jest zamykana na noc. W każdym gnieździe są straże
rozlokowane tak, aby móc ostrzegać przed intruzami.
Mrówki są maleńkie, ale niezwykle mądre!
Bądźcie ostrożni! Jeśli odkryjecie ich gniazdo,
zauważycie, że biegają tam i z powrotem. Często
natychmiast zaczynają zajmować się małymi, białymi kulkami, podobnymi do ziarenek ryżu. Nie są
to jaja, które zazwyczaj pchają, ale młode w fazie larw
i poczwarek znajdujące się w ciepłej wylęgarni. Jeśli
będziecie obserwować mrówki, ujrzycie, że pchają
i toczą te „młode” do tuneli
w ziemi na inne, bezpieczne
miejsce.
Karmienie
młodych,
przenoszenie, dbanie o ich
rozwój – wszystko to oznacza mnóstwo pracy dla
mrówek. W dobrze zarządzanych koloniach młode
osiągające pewną wielkość gromadzone są razem
w jakimś pomieszczeniu, podobnie jak dzieci
w szkole.
Zauważ, jak mrówka
niesie coś, co jest większe
od niej samej. Jeśli nie może
tego podnieść albo tego
przesunąć, to co zrobi? Czy cofnie się ze swoim ładunkiem i będzie to ciągnąć, czy inna mrówka przyjdzie
jej z pomocą?
Oczy mrówek są bardzo małe. Nie są im aż tak
potrzebne, bo ich życie toczy się głównie pod ziemią
w ciemności. Za to Bóg dał im parę czułków. Jeśli
przypatrzycie się mrówce, przekonacie się, że jej czułki
ciągle są w ruchu.
Te czułki nie tylko „wyczuwają” otoczenie, ale również wąchają! Czułek jest podzielony na części i każda
końcówka takiej części pomaga mrówce wyczuć
zapach własnego gniazda. Innym odcinkiem potrafi
ona wyczuć zapach bliskich krewnych (potomków
tej samej królowej) i rozpoznać swoje siostry, gdziekolwiek je spotka. Inne odcinki czułków pomagają
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rozpoznać zapach ich własnych stóp, co umożliwia jej
powrót po swoich własnych śladach. Z kolei jeszcze
inne części mają związek z umiejętnością opiekowania się młodymi.
Ponieważ mrówka tak bardzo jest zależna od swoich
czułków, utrzymuje je w czystości i dobrym stanie.
Bóg dał jej do tego specjalną „szczotkę” albo też „nadgarstek” na przednich nogach. Jest to rodzaj kolistego grzebienia doskonale dopasowany do czułków.
Najpierw mrówka podnosi nogę nad jeden czułek
i zręcznie „wyczesuje” go tą szczotką. Potem liże do
czysta swoją szczotkę, przepuszczając ją przez otwór
gębowy. Następnie tak samo czyści drugi czułek
i kończy z rozmachem. Potem dopiero szuka pracy.
Czasem też mrówki używają swojego języka, aby się
umyć, a swoich stóp, żeby zeskrobać z siebie to, czemu
nie dał rady język.
Używanie czułków do przeszukiwania pomaga
w rozpoznawaniu przeszkód na drodze. Kiedy mrówka
spotyka inne mrówki, mogą one krzyżować swoje
czułki, aby rozpoznać, czy są krewnymi czy obcymi.
Prawdziwe siostry mogą jakiś czas stać z czułkami
wprawionymi w drżenie. Bóg wyposażył te owady
w różne sposoby komunikacji i współpracy. Czasem
jakaś mrówka dzieli się posiłkiem z drugą.
Opieka nad maleńkimi krewnymi to najbardziej
zadziwiająca praca; karmienie i pielęgnacja młodych
wymaga pracy wielu mrówek. Bóg dał im mądrość
do wykonywania tego zadania. Opiekunki karmią
młode od razu, kiedy te wylęgną się z jaj. Dbają też
o ich czystość, liżąc je. Kiedy ktoś zaatakuje gniazdo,
najstarsze młode w fazie larwalnej są ratowane
najpierw.
Kopce mrówek są w środku schludne i czyste.
Owady te gromadzą odpadki na kupkę w jednym
miejscu pomieszczenia albo w osobnym pomieszczeniu przeznaczonym na śmietnik. Te ruchliwe stworzenia przeznaczają jednak sporo czasu na sen, czasem
wszystkie w tym samym czasie, przez co wyglądają jak
martwe. Zapadają też w sen zimowy.
Kiedy zaczniemy szukać mrówczych kolonii, wówczas może nam się zdarzyć, że odkryjemy kolonie
z mrówkami o różnych kolorach. Niektóre gatunki
mrówek uprawiają niewolnictwo. Nie ma powodu,
żeby nie umiały wykonać swojej pracy, ale łapią
w niewolę inne gatunki, aby za nie wykonywały pracę.
I tak zdarza się zobaczyć gniazdo brązowych mrówek
z czarnymi w charakterze niewolników. Ci niewolnicy
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wyglądają na całkiem zadowolonych i wykonują swoje
prace dla kolonii swoich panów z wyraźną radością.
Wykonują wiele zadań, między innymi opiekę i karmienie młodych, ale nie walczą za nie.
Jednak zdarza się też, że mrówki gromadzą się
w armię i wyruszają na bitwę. Zwykłe mrówki mogą
się nawzajem „ostrzelać” kwasem; specjalne gatunki
mają nawet żądła z jadem. Badacze mrówek zauważyli,
że istnieją dwa powody, dla których mrówki walczą:
z powodu niewolnictwa i z powodu ziemi. Chociaż
bitwy rozpoczynają się nocą, taka wojna może potrwać
przez kilka dni, pozostawiając pole zasłane ciałami
martwych i umierających.
Jeśli przyjrzymy się mrówce wchodzącej po roślinie, to najpewniej zbiera ona spadź od żyjących na
niej mszyc. Zabiera tę spadź do gniazda dla młodych. Pewien naukowiec badający gatunek mszyc
żyjący na kukurydzy zauważył, że mrówki troszczą się
o jaja mszyc i o same mszyce w ich własnym gnieździe
przez zimę, a potem wiosną wynoszą młode mszyce
i umieszczają je w korzeniach rdestu ostro-gorzkiego.
Po zasadzeniu kukurydzy mrówki przenoszą mszyce
do korzenia tej rośliny i chronią je, a także walczą
z ich wrogami.
Zdobywajmy mądrość, przypatrując się mrówkom,
których zwyczaje są nadzwyczaj mądre!
Uwaga: Dla starszych dzieci na wyższym etapie
wiedzy, można dodatkowo zgromadzić encyklopedie
i książki przyrodnicze o życiu mrówek, które dają
wskazówki, jak zbierać mrówki w celu dalszej obserwacji. Jednym z przykładów może być wycięcie fragmentu kopca z kilkoma stadiami rozwoju mrówek,
następnie otoczenie pojemnika wodą, aby się nie rozbiegły. Tę samą zasadę można użyć na większą skalę
pod gołym niebem i przełożyć takie mrowisko na
wyspę otoczoną rowem z wodą. Mrówki nie lubią zbyt
dużo światła i to je deprymuje. Choć potrzebują ciepła
słońca, przez większość czasu muszą mieć zacienienie.
Można je karmić okruchami chleba.
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, czerwiec 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dla

młodzieży

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

Pocieszenie w Chrystusie
—Isaac D. Martin
„Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli
jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota Ducha, jeśli
jakieś współczucie i miłosierdzie; dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc
zgodni i jednomyślni” (Flp 2,1-2).
Mamy tu wielki pakiet najlepszych rzeczy; jest to
pakiet, czyli wszystko w nim się zawiera – pocieszenie,
wspólnota, miłosierdzie i współczucie. Istnieją warunki
otrzymania zawartości tego pakietu. Musimy porzucić
swoje myślenie w taki sposób, aby stało się ono częścią
myślenia całej wspólnoty (aby być „tej samej myśli”).
Musimy podporządkować swoją miłość i modlić się, aby
nasze serce było wypełnione miłością Chrystusa, tak jak
każdej innej osoby („mając tę samą miłość”). Musimy
umrzeć dla indywidualizmu i poddać nasz umysł i myśli
prowadzeniu wspólnoty („będąc zgodni”).
Apostoł Paweł dalej tak nas poucza w tej sprawie: „Nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej
chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za
wyższych od siebie.” (Fil 2,3). Co Paweł wiedział na
temat kłótliwości, czy próżnej chwały w społeczności? Co my o tym wiemy? Jesteśmy z natury dumni
i „Skutkiem pychy stale są kłótnie” (Prz 13,10 BT
II). Spory i próżna chwała mogą stać się naszą motywacją, nawet zanim się w tym zorientujemy. Pokora
w myśleniu o sobie samym nie jest nam wrodzona.
Pochodzi raczej od Ducha Świętego, kiedy dociera
On do naszego serca i uświadamia nam (przynajmniej

w jakiejś części), kim jesteśmy z natury. Kiedy On tak
czyni, nie jest nam zbyt trudno uwierzyć, że inni są lepsi
od nas, bo możemy wiedzieć więcej o sobie samych niż
o innych.
Biblia nigdzie nie maluje nam miłego obrazu nas
samych. Upiększamy się nieraz do zdjęcia, ale Bóg patrzy
w nasze serca, przenikając całą tę zewnętrzną fasadę. Oto
dlaczego Jezus traktował wszystkich tak samo: wszyscy
grzesznicy potrzebują Jego ofiary do zbawienia.
Duch Święty przekonuje nas o grzechu, a kiedy pokutujemy, On nas pociesza. To właśnie wtedy mamy pocieszenie w Chrystusie i pociechę Jego miłości oraz społeczność z Jego Duchem. To również wtedy zaczynamy mieć
społeczność z tymi, którzy są kierowani przez Ducha
Świętego.
Pietyzm podkreśla osobistą więź z Bogiem, jednak
może też zaniżać wartość naszych braterskich więzi.
Każdy chrześcijanin jest zbawiony z łaski poprzez osobistą wiarę w moc krwi Jezusa. Duch Święty ma jeden
umysł i ten umysł działa w sposób, który przyciąga serca
razem do siebie. To wróg naszych dusz mówi nam, że nie
musimy zwracać uwagi na to, co inni myślą. Nasze człowieczeństwo powinno stanowić dla nas bodziec do przejawiania bojaźni Bożej. Niewielu znajduje wąską drogę
i wielu ludzi podąża szeroką. Niewielu ludzi całkowicie
poddaje się mocy Ducha Świętego i pokornie pracuje
dla Królestwa Bożego. Wielu wykonuje wspaniałe dzieła
Pana, a jednak nie zostaną oni rozpoznani przez Jezusa
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podczas Jego Dnia Sądu. Dumna osoba nawet dziękuje
Bogu, że nie jest taka, jak inni. To wielkie zwiedzenie.
Czy nie powinno nas to otrzeźwić?
Pocieszenie w Chrystusie, pociecha miłości, wspólnota Ducha, współczucie i miłosierdzie są dla tych,
którzy są umysłu Chrystusowego. Jeśli mamy Jego
umysł, to nie możemy być dumni z siebie. Jezus pociesza pokornego grzesznika. Podnosi swoją miłością.
Czytamy w Ewangeliach o miłości Jezusa do pokornych
grzeszników. Duch Święty w nas zapewnia nam społeczność duchową pomiędzy nami a Ojcem w niebie.
To wielkie oszustwo myśleć, że mamy osobistą relację z Ojcem, jeśli nie potrafimy działać harmonijnie z innymi, w których życiu również przejawia się
owoc Ducha. Oczywiście można nawet żyć w religijnej
wspólnocie, gdzie Duch Święty jest nieobecny! Jakub
w swoim liście opisuje taką sytuację: „Jeśli jednak macie

w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie
przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie (…)
gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn. Mądrość zaś, która jest z góry, jest
przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych
owoców, bezstronna i nieobłudna” (Jk 3,14.16-17).
I dlatego nie ma pocieszenia w Chrystusie tam, gdzie
jest spór i próżna chwała.
Możemy trwać w braterstwie jedynie, kiedy Duch
Święty działa w każdym sercu. A jeśli tak się dzieje,
każdy chętnie i z pokorą przyjmuje napomnienie.
Miłość Chrystusa będzie przepływać od serca do serca.
Bóg będzie wywyższony, a świat będzie widział, że
panuje wśród nas wzajemna miłość.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, październk 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pieniądze to nie wszystko
—NRS
Dwudziestosześcioletni Leszek wrzucił kolejnego
arbuza na wóz jednym rzutem, wyciągnął dużą czerwoną chusteczkę i otarł pot z twarzy. „Jeszcze nawet
połowy pola nie zebrałem” − mruknął. „Może zostało
jeszcze pięć załadunków”.
Wujek Lewis cisnął duży owoc na wóz, stękając
z wysiłku i zapytał:
– Mówiłeś coś?
– Próbowałem policzyć, ile wozów jeszcze zostało
do załadowania − odparł Lewis.
– Miałeś nadzieję, że to będzie ostatni? − zapytał
wujek Joel. – Słońce zaczyna przypiekać.
A potem się zaśmiał po cichu.
– Nie − poprawił się. – Chyba miałeś nadzieję na
jeszcze kilka takich załadunków jak ten. Jeśli mam
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rację, to widzisz kolejnego dolara w kieszeni za każdego arbuza lądującego na wozie.
– Chyba bardziej to − uśmiechnął się Lewis. – Na
pewno jest inaczej, odkąd pracuję w taki sposób. Kiedy
dostawałem wypłatę za godzinę, to tak naprawdę
nie miało dla mnie znaczenia, jeśli arbuzy niszczały
albo ceny były zbyt niskie. Oczywiście ci współczułem, wuju, ale teraz prawie wstrzymuję oddech, kiedy
spadają.
Wujek Joel poważnie skinął głową i przeczesał włosy
palcami.
– Tylko pamiętaj, że pieniądze to nie wszystko − założył z powrotem kapelusz i zabrał się za podnoszenie
kolejnego arbuza.
Tak, wiem − powiedział Lewis. – Ale zmartwilibyśmy

się, gdyby ten wóz się załamał, a wszystkie arbuzy poleciały w dół tego pagórka.
– Tak, lepiej zawieźmy ten ładunek do skupu, zanim
się to stanie − zaśmiał się wujek.
Z pomocą dwojga najstarszych dzieci wujka Joela,
dziesięcioletniego Natana i ośmioletniej Susan wóz
z arbuzami wkrótce został rozładowany, a potem owoce
znalazły się w pojemnikach.
– Myślę, że Mary może już czekać na nas z obiadem − zdecydował wujek Joel. – Jedźmy do domu.
Może zdążymy zjeść, zanim przyjadą z Well Foods,
żeby odebrać zamówione dwadzieścia pojemników
z trzydziestoma pięcioma odliczonymi arbuzami.
Godzinę później wujek Joel wyciągnął się na sofie,
żeby uciąć sobie drzemkę, a Lewis usiadł na bujanym
fotelu. Nagle ciocia Mary zjawiła się w drzwiach.
– Joel, ciężarówka nadjeżdża.
– Dobrze − mruknął wujek. – Lewis, chodźmy ładować te arbuzy.
Po pół godzinie ciężkiej pracy przy ładowaniu, mężczyźni wyprostowali się, patrząc na ciężarówkę powoli
kołyszącą się na drodze do miasta.
– Ma się satysfakcję, kiedy widać, jak nasza ciężka
praca odjeżdża do miejsca przeznaczenia − skomentował wujek Joel.
– Kieszeń też się lepiej czuje, prawda? − zażartował
Lewis.
Przez kolejne cztery tygodnie wujek Joel i Lewis pracowali na polu w upale, pocie czoła i wszechobecnym
kurzu. Teraz robili ostatnią i najbardziej brudną robotę
w uprawie arbuzów. Wujek Joel postawił jeszcze kilka
metrów plastikowego tunelu i odwrócił się do Lewisa:

– Ta robota nie jest taka zła, jeśli wiesz, że masz dobre
zbiory − zauważył.
– Mhm − przytaknął Lewis. – Ceny były dobre
i arbuzy ładnie się sprzedały.
– Problem w tym − ciągnął wujek – że jeszcze nie
dostaliśmy zapłaty z Well Foods za te arbuzy, które do
nich wysłaliśmy. Chyba będę musiał przypomnieć im
jeszcze raz.
– Tak, lepiej to zrobić. Czy ta firma zawsze miała problemy z płaceniem? − zapytał Lewis.
– Nie. Naprawdę, myślę, że nie ma się o co martwić.
Tydzień później Lewis pojawił się na farmie wujka.
Słońce właśnie wschodziło nad odległymi górami,
a trawa była jeszcze mokra od rosy. Jesienne powietrze
było już lekko mroźne.
Wujek pracował w stodole, szykując sprzęt.
– Chyba cię poproszę o zbronowanie tego zagonu
pod arbuzy − powiedział. – A dzieci pomogą mi nosić
pojemniki z sokiem na zimę.
– W porządku − zgodził się Lewis. Lubił bronowanie. To mu dawało przyjemne uczucie samotności,
z daleka od hałasu, kiedy mógł obserwować przyrodę,
bronując za drzewami nad strumykiem.
Wujek Joel pomógł mu przyczepić bronę do traktora,
a Lewis zaczął odjeżdżać. Nagle wujek się odwrócił.
– Ach tak, zapomniałem ci powiedzieć. O tych dwudziestu pojemnikach z arbuzami, które wysłaliśmy do
Well Foods. Dzwoniłem do kierownika, a ten powiedział, że nie mają żadnego dokumentu, że otrzymali od
nas towar w tym roku. Wysłałem im rachunek, który
mieliśmy, ale odpowiedział, że nie zapłacą, dopóki nie
znajdą jakiegoś dodatkowego dowodu.
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– Ale... ale... − wyjąkał Lewis. – Czy oni nie mogą
uwierzyć nam na słowo? Wiemy, że wysłaliśmy im
arbuzy i że nam za nie nie zapłacili.
– Obawiam się, że to nie będzie takie łatwe, Lewis
− odparł wujek, kręcąc głową. – Kierownik nie dawał
nadziei na zapłatę. Pamiętaj, że pieniądze to nie
wszystko i nadal mamy być za co wdzięczni Bogu.
Może to będzie dla nas jakaś wartościowa lekcja.
Lewis skinął głową, ale w rzeczywistości się z tym nie
zgadzał. Zanim skończył rundkę bronowania po zagonie, już sobie wszystko policzył. Dwadzieścia pojemników z arbuzami po sto dolarów za pojemnik, to by było
dwa tysiące dolarów. Z tego osiemset powinno trafić do
jego kieszeni.
– Osiemset dolarów! − wykrzyknął.
– Wujek myśli, że to nas może czegoś nauczyć −
myślał. – Hm, zastanawiam się czego. Powinien bardziej myśleć o tym, co się dzieje z jego pieniędzmi.
I moimi.
Do obiadu Lewis zdążył trochę ochłonąć i sprawa nie
była już poruszana aż do końca sezonu.
– Czy mam ci wypłacić osiemset dolarów, których nie
dostałeś od Well Foods? − zapytał wujek.
– Nie, wuju. Nie dostałeś za to pieniędzy, więc ja też nie dostanę.
Ale w duchu pomyślał: „Może
gdybym jednak wziął te osiemset dolarów, to nauczyłoby
wujka lepiej dbać o swoje
interesy”. Ale oczywiście nie
wziął.
Prawie rok później Lewis
ożenił się z dziewczyną ze swojego kościoła i osiedlili się na farmie
w odległości około pięciu kilometrów od
wujka Joela.
Z biegiem lat w rodzinie przybyło pięciu synów i dwie
córki. Wkrótce Lewis miał wielu pomocników do zbierania arbuzów i innych produktów rolnych.
Zanim się obejrzał, nadeszły jego trzydzieste piąte
urodziny. Coraz więcej pracy składał na barki młodszych synów.
Pewnego wieczoru Lewis i Laura siedzieli na werandzie, relaksując się po dniu brudnej pracy przy stawianiu tunelu do arbuzów. Nagle usłyszeli jakiś pojazd.
– Och, to wujek Joel! − zawołał Lewis. – Mam
nadzieję, że wpadnie na pogawędkę.
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– Widzę, że jedzie z nim ciocia Mary – zauważyła
Laura. – Nie rozmawiałam z nią od dawna.
Kilka minut później wujek Joel i ciocia Mary siedzieli
z nimi na werandzie. Wujek wyjął z kieszeni kopertę
i wręczył siostrzeńcowi.
– Spójrz na to − powiedział.
Lewis wziął kopertę i spojrzał na adres nadawcy.
Firma Well Foods Inc. napisała do Joela Yodera.
– Hm, wujek już od dawna nie wysyła produktów do
tej firmy − pomyślał Lewis. – Jest na emeryturze prawie
od sześciu lat.
Lewis ostrożnie otworzył kopertę i wyjął z niej złożoną kartkę, wtedy coś z niej wypadło na podłogę
werandy. Podniósł i okazało się, że jest to czek na dwa
tysiące pięćset dolarów!
Zaczął czytać list:

Szanowny Panie Yoder,
Prawie czternaście lat temu otrzymałem od
Pana dwadzieścia pojemników, w każdym po trzydzieści pięć arbuzów, i nie zapłaciłem Panu za
nie. Wspominał Pan o tym kilkakrotnie,
a ja zaprzeczałem. To było jednak
kłamstwo z mojej strony.
W tamtym okresie miałem
pewne problemy finansowe
i wiedziałem, że Pan nie poda
mnie do sądu, więc nie
płaciłem. Jest mi bardzo
przykro z tego powodu
i mam nadzieję, że Pan
mi wybaczy. Załączam
czek z należnością za
arbuzy i nawiązką za opóźnienie
w wysokości pięciuset dolarów.
Z wyrazami szacunku,
Henry Boyd,
Kierownik Well Foods Inc.
Lewis przez dłuższy czas wpatrywał się w list, a wspomnienia powróciły do niego niczym rzeka. Wreszcie
spojrzał na wujka Joela, który go obserwował.
– Myślę, że otrzymałem lekcję − powiedział. – I to
bardzo cenną. Najlepiej nie sprzeciwiać się złu i nie

oddawać pięknym za nadobne. Prędzej czy później
zostanie to nagrodzone.
Wujek Joel pokiwał głową.
– Pomyśl, jak długo kierownik Henry Boyd musiał
dźwigać na sobie to brzemię winy. Naprawdę musiało
mu ciążyć.
– Myślałeś już wujku, co zrobisz z tymi pieniędzmi? −
zapytał Lewis. – Dasz je na służbę w kościele?

– Myślę, że mógłbym tak zrobić − zgodził się wujek
Joel. – Żaden z nas ich jakoś bardzo nie potrzebuje,
a pewnie przydałyby się jakiejś rodzinie w finansowych
tarapatach.
Wszyscy obecni potwierdzili skinieniem głowy.
Zaczerpnięto z Young Companion, wrzesień–październik 2019
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Ten pierwszy pomidor
—Janis Good
Lillian sięgnęła ręką i zakołysała najbardziej czerwonym pomidorem na pnączu. Już od kilku dni miała na
niego oko. Oderwała go od gałązki i uśmiechnęła się na
widok doskonale gładkiej czerwieni. Pokroi go w plasterki na kolację i cała rodzina wreszcie nacieszy się smakiem pierwszego letniego smakołyku.
Tutaj, w górskiej dolinie, gdzie mieszkała z rodziną,
każdy pomidor był skarbem z powodu krótkiego sezonu uprawy. Ale konieczność
czekania na początek sezonu jeszcze dłużej niż sąsiadujące miejscowości sprawiała, że był to szczególnie cenny moment. Otarła pot
z czoła i wchodząc do domu, położyła pomidor na ganku.
Drzwi otworzyły się gwałtownie
i chichoczące dzieci przemknęły
obok niej w kierunku trawnika,
gdzie miała się odbyć zabawa
w berka. Lillian postawiła na podłodze wiadro z fasolą i sięgnęła do
klamki. Usłyszała na podjeździe chrzęst
żwiru: czyj samochód nadjeżdżał?
Odwróciła się szybko. To byli Will i Mavis, starsze
małżeństwo mieszkające na farmie w górę drogi.
Lillian ruszyła lekko przez ganek. Zamiotła schody
i czekała, aż samochód się zatrzyma. To małżeństwo
miało w zwyczaju zachęcać różnych ludzi i ubarwiać
innym życie podczas swoich odwiedzin. Wiele lat temu

zajmowali się swoim ogrodem, ale starszy wiek z konieczności przyczynił się do zmiany ich sposobu aktywności.
– Dzień dobry – przywitała ich Lillian, pochylając się
w głąb samochodu. – Czy zechcecie napić się ze mną
herbaty?
Promienny uśmiech rozjaśnił pomarszczoną twarz
Mavis.
– Nie, wracamy właśnie od lekarza i zatrzymaliśmy się na chwilę.
– Przepadamy za waszymi dziećmi
i rodziną – Will roześmiał się, widząc, że
dzieci otoczyły ich wianuszkiem.
– Niech no sprawdzę, czy nie mam
tu jakichś słodkości dla nich – zanurkował w głąb i wyciągnął zaraz torbę
cukierków.
– Dziękujemy – powiedziały dzieci,
otwierając torbę i wyjmując smakołyki.
Gawędzili chwilę razem; dzieci podgryzały cukierki, przekomarzając się
i drocząc z Willem.
– Może jednak wejdziecie? – zachęciła
ich Lillian. – Tu jest tak gorąco.
– Musimy jechać – odparł Will. – Niedługo wpadnie do nas rodzina, więc lepiej się zbierajmy.
Nagle Lillian dostała przekonanie, że powinna podarować swojego pomidora Willowi i Mavis. Ta przemiła
para, która zawsze była błogosławieństwem dla innych,
na pewno uzna pierwszego dojrzałego pomidora za
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wyjątkowy specjał. Wiek sprawił, że utracili swą sprawność fizyczną, a cieszyli się kiedyś tą sprawnością przez
wiele lat ciężkiej pracy. Dawno temu Mavis przyniosła
Lillian najlepsze kabaczki, z których powstały najpyszniejsze potrawy.
– Poczekajcie chwilkę – powiedziała. Wspięła się na
schody i sięgnęła po pomidora.
– To dla was. Chcę, żebyście go przyjęli.
Dwie twarze rozpromieniły się w uśmiechu. Mavis
pochyliła się, żeby powiedzieć coś w proteście.
– Niepotrzebnie. Przypuszczam, że to twój pierwszy pomidor, a twoja rodzina miałaby z niego wiele
przyjemności.
Lillian odparła radośnie:
– Mamy cały rządek, którzy wkrótce dojrzeje i dlatego
proszę, weźcie tego pomidora do domu i delektujcie się
nim na pysznych kanapkach.
Mavis ułożyła pomidora w zagłębieniu swoich
pomarszczonych rąk.
– Jesteś przekochana, Lilian – powiedziała.
Willowi także zabłysły oczy z zadowolenia i swoim
głębokim głosem wyraził wdzięczność:
– Bardzo ci dziękujemy.
Lillian pomachała im na pożegnanie, kiedy samochód
znikał w oddali. Wskoczyła na schody z uczuciem satysfakcji, że dała tym wspaniałym ludziom coś specjalnego.
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No cóż, jej rodzina po prostu będzie musiała poczekać
nieco dłużej na pierwszy smak ogrodowych pomidorów.
Następnego dnia do Lillian przyjechała w odwiedziny
siostra. Marie wniosła skrzynkę, którą postawiła dokładnie w miejscu, gdzie poprzedniego dnia Lilian położyła
swojego pierwszego pomidora.
Lillian zerknęła do środka i aż sapnęła
z niedowierzaniem:
– Dojrzałe, świeżo zerwane pomidory! Aż tyle ich!
– To jest nadmiar z produkcji w szklarni – powiedziała
Marie. – Na pewno je dobrze wykorzystasz.
Lillian podniosła jednego pomidora i obracała
w dłoniach.
– Marie, dziękuję. Te pomidory sprawią nam wielką
radość!
Przecież podarowała tylko jeden pomidor! A Bóg
przydał jej ponad miarę za ten jeden wyczekiwany smakołyk, którym chciała się podzielić.
„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam
odmierzone” (Łk 6,38).
Zaczerpnięto z Companions, lipiec 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

kącik dla

dzieci

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

Papryka Zosi
—Megan Kropf

– Zosiu! − zawołała mama. – Czy chcesz ze
mną pójść do ogrodu?
– Chcę! − czteroletnia Zosia szybko
wepchnęła kredki do pudełka i odłożyła kolorowankę. Potem wybiegła z domu i poszła do
mamy.
W ogrodzie mama zaczęła zbierać strączki
fasolki. Zosia pozbierała kilka, ale wszystkie
zjadła. Potem podreptała powąchać śliczne
cynie. Były takie kolorowe i wesołe!
– Mamusiu − powiedziała Zosia. – Mogę
pozrywać kwiatki?
– Nie, Zosieńko. Wolę, żeby twoja starsza
siostra ucięła kilka nożycami. A wtedy zrobimy
wspaniały bukiet do domu − mama uśmiechnęła się ciepło do Zosi.
– No, dobrze − odparła Zosia posłusznie.
Nadal miała ochotę zerwać kilka cynii, ale
wiedziała, że nie powinna, jeśli mama powiedziała, że nie.
Zosia przekroczyła rządek z sałatą, aby popatrzeć na papryki. Też były śliczne!
– Mamusiu, mogę zerwać paprykę i zjeść?
− zapytała.
– Ale nie teraz − oznajmiła mama. – Kiedy
wrócimy do domu, zjemy ją na obiad.

Igor Kondratyuk
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– Dobrze − zgodziła się Zosia, ale nadal patrzyła
na papryki. Tak wiele było tych zielonych!
„Mama na pewno nie zobaczy, jak zjem jedną”
− pomyślała. Powoli wyciągnęła rączkę. Zerknęła
znowu na mamę i oderwała małą zieloną paprykę
od łodyżki.
Wyglądała tak ładnie! Zosia szybciutko
wepchnęła cały strąk do buzi i zaczęła gryźć.
Nagle poczuła, jakby w środku rozpalił się ogień.
Ojej, tak strasznie piekło! Wypluła paprykę
i zaczęła płakać.
– Piecze! Piecze! − jęczała.
Mama obróciła się szybko i zobaczyła, jak Zosia
wypluwa resztki papryki.
– Zosiu − powiedziała – czy zjadłaś paprykę?
– Ooooo! − krzyczała Zosia. – Ooo, mamo,
papryka!
Mama podniosła Zosię i pospieszyła z nią do
domu. Podała jej szybko kubek wody. Zosia piła
i piła, ale ciągle łzy spływały jej po policzkach,
a usta paliły jak ogień.
Po jakimś czasie już tak bardzo nie piekło.
Zosia siedziała przy stole w kuchni i myślała

o swoim nieposłuszeństwie. Mama przyszła
i usiadła obok niej.
– Zosiu − powiedziała. – Czy dobrze zrobiłaś jedząc paprykę, choć powiedziałam ci, że nie
wolno?
– Nie − powiedziała. – Byłam niegrzeczna.
– Zgadza się − potwierdziła mama. – W Biblii
jest napisane, że dzieci mają być posłuszne rodzicom. Kiedy jesteś nieposłuszna, potem są konsekwencje. Wiedziałam, że papryki są ostre, ale ty
i tak mnie nie posłuchałaś i zjadłaś. A potem to,
co zrobiłaś, ukarało cię i paliło ci buzię. Czy teraz
będziesz lepiej pamiętać, że trzeba być posłuszną?
– Tak, mamusiu − powiedziała dziewczynka
poważnie. – Nie chcę znowu być niegrzeczna.
– To dobrze, córeczko − pochwaliła ją mama. –
Następnym razem, jeśli coś cię podkusi, żeby nie
posłuchać, przypomnij sobie o papryce.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, lipiec 2018
Przekład na język polski:
Krzysztof Dubis

Dzielenie się
– Wstawaj, Wojtuś! Dzisiaj jest drugi lipca.
Pamiętasz, co miało być drugiego lipca? Wyjmij
swoje spodnie, koszulę i ubierz się. – Mama
wyszła z pokoju Wojtka i wróciła do kuchni.
Nagle Wojtek sobie przypomniał: „O, nie! Nie
lubię chodzić do dentysty!” − pomyślał. „Nie
znoszę!”. Wojtek powiercił się trochę i usiadł
powoli na łóżku. Równie powoli wyjął z szafy
parę szkolnych spodni i koszulę. Ubierał się
bardzo powoli.
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Wojtek już raz był u dentysty. No cóż, ostatnim razem nawet wyrwali mu dwa zęby. To były
mleczne zęby, a nowe, stałe jeszcze nie pojawiły
się na ich miejscu. Oj, jak bał się tej wizyty!
Ale nagle sobie przypomniał pudełko z nagrodami. Kiedy dentysta skończył swoją pracę,
jego asystentka przyniosła pudełko z nagrodami
i pozwoliła Wojtkowi wybrać dwie rzeczy, które
mu się podobały.

Wojtek otworzył swoją szufladę pełną
skarbów i wyjął małą, zieloną piłeczkę.
Była śliczna, a w środku migotały białe
gwiazdki. Chłopiec poszedł do kuchni.
– Mamo, zobacz. − Wojtek podniósł
do góry swoją piłeczkę.
– O, widzę. Zdaje się, że poprzednim
razem dostałeś ją u dentysty. − Mama
mieszała jajecznicę na kuchence. Wojtek
przytaknął, a jego oczy się zaświeciły.
Potem, gdy siedział na fotelu u dentysty, asystentka wyjaśniła mu dokładnie, co robi. Powiedziała Wojtkowi,
żeby zagryzł zęby na specjalnej wkładce
do prześwietlenia, zaś ona w tym
czasie będzie robić zdjęcie jego szczęki.
Pokazała mu też specjalną, okrągłą
szczoteczkę do zębów i malutką tubkę
pasty, a potem starannie wyczyściła
i sprawdziła jego zęby.
Do gabinetu wszedł dentysta i obejrzał zdjęcia rentgenowskie. Potem zajrzał do buzi Wojtka.
– Tutaj zaczynają się robić trzy małe
dziury. − Dentysta wskazał swoim długopisem na zdjęcie. – Musisz mnie
znowu odwiedzić, a wtedy załatamy je,
młodzieńcze. − I znowu wyszedł.
– A teraz mamy tu dwie nagrody dla
Wojtusia. − Asystentka wręczyła mu
pudełko z nagrodami.
Chłopiec oglądał z ciekawością kolorowe drobiazgi. Było mnóstwo gumek do
mazania o różnych kształtach, naklejki
i trochę plastikowej biżuterii, z której
mama raczej nie byłaby zadowolona.
„O, są dwie zielone piłeczki, jak ta,
którą wziąłem do domu ostatnio” −
pomyślał. Wziął obie do ręki.
– Patrz, mamo! − zawołał ucieszony.
Mama zmarszczyła brwi, jak zawsze,
gdy nad czymś myślała.

Igor Kondratyuk

– Myślisz też o swoich dwóch braciach? Chcesz im dać
te piłeczki?
– O, tak! − przytaknął z entuzjazmem.
– W tej sytuacji − odezwała się asystentka dentysty
– proszę bardzo. − To mówiąc, wyjęła z pudełka jeszcze jedną, błękitną piłeczkę i włożyła ją do drugiej ręki
Wojtka. – Ta jest dla ciebie. − Odłożyła na biurko pudełko
z nagrodami. – Dzielenie się z innymi zawsze się opłaca −
dodała z uśmiechem. – No, na dzisiaj to koniec.
Wojtek podskakiwał obok mamy w drodze do samochodu z dwiema zielonymi piłeczkami w swojej lewej
dłoni i błękitną − w prawej.
– Słyszałaś, mamo? Ta pani powiedziała, że dzielenie się
z innymi zawsze się opłaca!
– Tak − powiedziała mama. – To bardzo ładnie z twojej
strony, że pomyślałeś o braciach. Nie zawsze będziesz
dostawał coś w zamian za to, czym się podzieliłeś, ale dzielenie się zawsze się opłaca, bo to jest Boży sposób życia.
Tym, co nas uszczęśliwia, jest właśnie okazywanie dobroci
innym.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, lipiec 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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Marysia i cukinie
—Janet Sensenig

Mama wracała z Marysią do domu z miasta. Było
już południe i Marysia zrobiła się głodna.
– Jeszcze tylko jeden mały przystanek po drodze.
Chcę podać Wandzie wykrój, kiedy będziemy przechodzić obok jej domu.
– O, lubię wpadać do cioci Wandy − powiedziała
Marysia.
Pamiętała wesele Wandy i Marka z zeszłego roku.
Ich dom był zawsze czysty i wszystko było na swoim
miejscu. Żadne dzieci nie rozrzucały zabawek albo
książek. W domu też wszystko było nowe i lśniące
świeżością.
Mama zaczęła zwalniać. Wanda plewiła grządki
przed domem.
Mama z Marysią wysiadły z samochodu.
– Mam tu wykrój, który chciałaś − powiedziała
mama.
– Dziękuję – odparła Wanda. – Nie mogę się
doczekać szycia. Świetnie, że przyniosłaś.
– Nie ma sprawy. I tak jechałyśmy po drodze.
Marysia oglądała śliczne rabaty Wandy. Były tak
samo ładne jak jej dom.
– Chcecie trochę cukinii? − zapytała Wanda.
– Pewnie! − ucieszyła się mama. – Nasze nie obrodziły w tym roku.
Wanda weszła na ganek, wzięła trzy cukinie
z małego stolika i włożyła do torby.
Marysia przyglądała się, jak mama bierze torbę
i dziękuje Wandzie.
– Jeszcze raz dziękuję − powiedziała mama.
Marysia nie lubiła smaku cukinii. Żałowała, że
mama je wzięła.
– Czas na nas − mama pożegnała się z Wandą, po
czym wsiadły obie do samochodu i odjechały.
Marysia myślała o cukiniach. Że też ciocia musiała
je mamie podarować! Nagle Marysia wpadła na
pewien pomysł.
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– Mamo, chyba powinnyśmy się zatrzymać
u pana Grzegorza − zaczęła. – Jestem pewna, że
przydałaby mu się cukinia, bo chyba mu nie urosła
za bardzo w tym roku.
– Czemu nagle myślisz o panu Grzegorzu? − dziwiła się mama. – Chcesz pozbyć się tych cukinii, by
ich nie jeść?
Marysia spuściła wzrok. Z początku nic nie powiedziała. W końcu przyznała niewyraźnym głosem:
– Nie smakuje mi cukinia.
– Rozumiem, że jedne potrawy lubimy bardziej
niż inne − powiedziała mama z wyrozumiałością.
– Bóg dał nam różnorodność jedzenia. Dzięki
temu nie musimy jeść tego samego pokarmu dzień
w dzień. Każdy rodzaj jedzenia jest dla nas pożyteczny w wyjątkowy sposób, nawet cukinia.
– Ale ja nie lubię cukinii. Co mam robić?
– Chcemy, żebyś jednak troszkę spróbowała −
oznajmiła mama. – W taki sposób uczymy się doceniać różne rodzaje jedzenia. Najpierw próbujemy
troszkę i na ogół zaczyna nam smakować.
– Pewnie tak jest − westchnęła Marysia.
– Pomaga nam wdzięczność Bogu za nasz pokarm
− ciągnęła mama. – Kiedy modlimy się modlitwą Pańską, mówimy: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Dobrze jest pamiętać,
że Bóg jest tym, który zaopatruje nas w pokarm.
Chcemy być wdzięczni za niego, ponieważ niektóre
dzieci czasem głodują. I zastanawiają się, skąd wziąć
kolejny posiłek.
– Nie chciałabym głodować − przyznała Marysia.
– My zawsze możemy się najeść.
– Tak − zgodziła się mama. – Zabierzemy cukinię do domu i przyrządzę ją w przepyszny sposób.
A potem podziękujemy Bogu za nią.
– A ja ją zjem − obiecała Marysia.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, lipiec 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

fragment

książki

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

Tęsknota

Abigail
za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ

Część jedenasta

Rozdział dwudziesty

Nadmorska burza nieco ucichła przed rozpoczęciem
nabożeństwa, lecz Abigail nie zwracała uwagi na mokry,
smagający wiatr. Niemal chodziła nad ziemią – tak
wielki był cudowny pokój spowijający jej duszę.
– Abigail! – powitały ją znajome twarze.
– Abigail? – nieznajome twarze również uśmiechały
się do niej, zapraszając do zapoznania się. Jako społeczność modlili się o ten cud przez wiele długich lat!
Lśniące oczy Abigail i oczy zalane łzami były pozbawione makijażu i piętna grzechu. Jaśniała wewnętrzną
radością i pokojem. Miała na sobie nakrycie głowy, wróciwszy do przykazania Bożego „niech nakrywa głowę”.

Lily Bear

– Bracia i siostry, zebraliśmy się dzisiaj rano, żeby
uwielbić naszego Pana – kaznodzieja patrzył z miłością
na małą trzódkę siedzącą przed nim. Odchrząknął,
mając oczy wilgotne od łez. – Niektórzy z nas należą do
Chrystusa od lat. Inni są niemowlętami w Chrystusie,
gorliwie idąc za Pasterzem. Tego ranka mamy pośród
nas kogoś, kto wrócił do trzody. I nasze serca się radują.
„Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże; Niech
PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech ci będzie
łaskawy; Niech PAN zwróci ku tobie swoje oblicze
i niech da ci pokój”.
Jego głos drżał, gdy błogosławił zgromadzenie Boga,
powierzając Mu prowadzenie nabożeństwa.

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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– Módlmy się.
Abigail przepłakała modlitwę, nie wstydząc się łez
spływających po policzkach. To były łzy szczęścia –
łzy przebaczenia i oczyszczenia. Płakała, gdy zgromadzenie śpiewało. Płakała podczas szkoły niedzielnej
i kazania. Płakała, gdy bracia podawali jej rękę, zwracając się ze słowami zachęty. Nadal płakała, gdy siostry ją przytulały, zapewniając o swojej ciągłej modlitwie i wsparciu na drodze z Bogiem. Wszystkie łzy,
które powstrzymywała przez lata, popłynęły teraz
niczym woda z przerwanej tamy i nie potrafiła ich
powstrzymać.
Abigail czuła pełną miłości Bożą troskę, gdy osoby,
które zraniła swoim celowym nieposłuszeństwem,
przytulały ją, wyrażając najlepsze uczucia. A ona tych
ludzi kiedyś unikała. Uwierzyła w kłamstwa szatana,
że oni o nią nie dbają ani jej nie rozumieją. Jakże była
wówczas zaślepiona! Jak mogła pomyśleć, że nikomu
na niej nie zależy?
Kiedy wrócili do domu z rodzicami i zjedli obiad,
Abigail przeszła do salonu.
– Glenno – powiedziała. – Chodź, usiądź obok
mamusi, bo chcę ci coś powiedzieć.
Uśmiechnęła się uspokajająco, klepiąc w puste miejsce na sofie obok siebie, choć serce ją bolało ze względu
na córeczkę.
– Panie Boże, pomóż mi powiedzieć to tak, żeby zrozumiała – popłynęła cicha modlitwa.
– Tato, zostań proszę – powiedziała, gdy ojciec wstał,
żeby zostawić je same. – I ciebie, mamo też proszę,
żebyś została z nami.
Glenna zwróciła się ku mamie z pytaniem w oczach.
Nie było w nich zamętu, tylko ufne oddanie. Abigail
raz jeszcze poczuła, że zbiera jej się na płacz.
– Przykro mi, Glenno – powiedziała, próbując się
opanować. – Nie jestem smutna i nic złego się mamusi
nie stało.
Wzięła głęboki oddech i uśmiechnęła się znowu
uspokajająco.
– Stało się coś bardzo dobrego. Mama kocha Jezusa
tak samo jak dziadek i babcia. Właśnie to sprawia,
że płaczę. To są łzy szczęścia. Moje serce – powiedziała, kładąc dłoń na sercu – jest smutne, bo przestałam kochać Jezusa wiele lat temu, zanim się urodziłaś.
Teraz mamusia znów Go pokochała.
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Glenna nie była pewna, dlaczego mama płacze
z tego powodu, bo kochała babcię i dziadka całym
sercem. Jeśli mama chce być taka jak oni, to znaczy, że
wszystko z nią w porządku.
– Glenno, nasze życie się teraz zmieni, ale o tym
porozmawiamy później
– Jasne, mamusiu. Zostaniemy jeszcze dzisiaj
u dziadków?
– A chciałabyś? – zapytała Abigail, z góry znając
odpowiedź córki.
– Tak! – Glenna zeskoczyła z sofy. – Mogę wyjść
na zewnątrz i zobaczyć, co się stało po sztormie?
Pamiętasz, mamo? Powiedziałaś, że mnóstwo rzeczy
może leżeć dookoła. Chcę zobaczyć sztorm! Nigdy nie
widziałam!
Jej oczy błyszczały z radości i już zapomniała, co jej
mama powiedziała przed chwilą.
– I chciałabym zobaczyć, czy jakieś ptasie gniazda
spadły z drzew w ogrodzie babci. Ptaszki mogą potrzebować pomocy!
– Córko – zapytał Lyle po wyjściu Glenny – o czym
myślisz?
– Przede wszystkim, muszę powiedzieć Scottowi –
powiedziała na głos, patrząc w okno. – Nie wiem, jak
on to zniesie. A właściwie, to chyba wiem.
Zwróciła się do rodziców, którzy zauważyli, że waha
się, czy powiedzieć coś więcej.
– Będzie strasznie zły. Bardzo, bardzo zraniony
i wściekły na mnie – powiedziała ze smutkiem
w głosie, widząc rodziców obserwujących zmagania na
jej twarzy. Nie mogli czytać w jej myślach ani wiedzieć, jaka rozpacz rozdziera jej serce. Ale Scott jest częścią mojego życia od lat! Był dla mnie dobry! Alkohol
i narkotyki pozbawiły go rozsądku, ale wiem, że kocha
Glennę i mnie! Jak mogę mu coś takiego zrobić?
Żadne z rodziców nie znało skali grzechów Abi, ani
nie byli świadomi wszystkich złych znajomości zawartych z wieloma ludźmi. Ale patrząc na jej walkę wierzyli, że Bóg jest większy niż cokolwiek i ktokolwiek
inny.
Abigail zamknęła oczy i wzniosła twarz ku niebu,
wołając w cichej modlitwie: Boże, Boże, pomóż mi!
Rodzice modlili się po cichu, błagając Boga, żeby dał
ich córce poznanie. Boże, pokaż Abigail, że Twoja moc
i łaska są dostępne w każdym kryzysie, jakiego doświadcza – prosili.

– Muszę zadzwonić do Scotta – sięgnęła po
słuchawkę.
– Scott? – powiedziała, biorąc głęboki oddech, gdy
odebrał telefon. – Scott, muszę ci coś powiedzieć.
Zostałam chrześcijanką. Wczoraj wieczorem oddałam
serce Bogu.
– No i?... – padła szybka, krótka odpowiedź.
– Chciałam ci powiedzieć, że zostaję dzisiaj
z rodzicami.
– Więc?... – to jedno, obojętne słowo krzyczało bardziej niż W takim razie po co dzwonisz? Przerywasz mi
oglądanie meczu!
Abigail słyszała odgłosy w tle i wiedziała, że Scott
siedzi przed telewizorem. Nie znosił, gdy ktoś przeszkadzał mu w oglądaniu meczu. Wyobrażała sobie puste
butelki stojące na kuchennym blacie i częściowo wypitą
szklankę obok jego fotela. Ten obraz napełnił ją odrazą.
Czy on w ogóle słyszał, co do niego powiedziała?
– Porozmawiamy jutro – powiedziała.
Ponieważ Scott nie odpowiedział, zakończyła rozmowę i położyła słuchawkę.
Nie mogę wrócić. Już nigdy nie mogę tam wrócić. Co
za straszny chaos! Dotarła do niej pełna świadomość
tej decyzji. Zaraz po tym szatan spróbował wcisnąć jej
swoje argumenty.
Jak możesz pozbawiać Glennę poczucia bezpieczeństwa? Bez domu, bez ojca – nie masz jej nic do zaoferowania! Odbierzesz jej nawet przyjaciół!
Scott nigdy ci na to nie pozwoli i Glenna nie będzie
chciała z tobą zostać! Stracisz ją!
Abigail postanowiła nie słuchać oskarżyciela.
Nie, Bóg obiecał, że nigdy mnie nie zostawi. Wiem, że
w końcu dokonałam właściwego wyboru. Wiem, że nie
będzie łatwo i wiem, że będę musiała zebrać to, co zasiałam. Odmowa słuchania przeciwnika wzmocniła jej
postanowienie wiernego chodzenia z Bogiem.
– Nie mogę wrócić do Scotta – powiedziała rodzicom. – Już kiedy spotkałam się z nim po raz pierwszy,
wiedziałam, że źle robię. Pewnego razu Scott i ja spotkaliśmy jego pierwszą żonę i wiedziałam, że do niego
nie należę. Serce mówiło mi „Nie! Nie rób tego!”, kiedy
mi się oświadczył, ale nie chciałam słuchać. Zawsze
wiedziałam, że do siebie nie należymy. Nawet gdy
pobraliśmy się powtórnie, Duch Boży przypominał mi
o tym. Ale tato, przypomnij mi, jak brzmiał ten werset
o sianiu i zbieraniu?

– „Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać.
Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie”.
– Ale Bóg mówi również: „A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych
serc i myśli w Chrystusie Jezusie” – kontynuował. –
I obiecuje: „Jak daleko jest wschód od zachodu, tak
daleko oddalił od nas nasze występki”. I jeszcze:
„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że
jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz”.
– Masz rację, Abigail. Nie możesz wrócić do Scotta.
Cieszymy się, że chcesz być posłuszna Bożemu przykazaniu. Ludzie spierają się co do rozwodu i powtórnego
małżeństwa w przypadkach, gdy jedno lub drugie
z małżonków nie jest chrześcijaninem albo gdy jedno
lub drugie jest skrzywdzone. Jedyne, co wiemy na
pewno, to fakt, że musimy być posłuszni Słowu
Bożemu, jeśli chcemy pozostać we właściwej relacji
z Nim. Niech ci Bóg błogosławi, córko. Doceniamy
twoją otwartość wobec nas.
– Działaj krok po kroku – powiedziała mama, po
czym podeszła do Abigail i przytuliła ją. – Jesteśmy
tu, żeby ci pomóc bez względu na to, co cię czeka.
Nasz dom jest twoim nowym domem. Nie martw się
o finanse, pracę, ani o nic innego. Rozmawialiśmy
o tym z tatą i doszliśmy do wniosku, że teraz musimy
odpocząć i szukać Boga. On ci pokaże, co dla ciebie
ma.
– Czuję się taka niegodna waszej miłości i dobroci dla
mnie. Jestem poruszona do głębi wiedząc, jak bardzo
was zraniłam. Nie wiem, jak to wyrazić, ale chcę wam
powiedzieć, że moje opuszczenie domu absolutnie
nie było waszą winą. Ledwie sama rozumiałam siebie
i bałam się powiedzieć wam o swoich problemach. Nie
pytajcie dlaczego! To zaprzecza jakiejkolwiek logice,
dlaczego podejmowałam decyzje wbrew temu, co
myślałam. Ale mamo i tato, wasze nauczanie szło za
mną zawsze. Znajomi mówili, że jestem jakaś inna.
A to wszystko z powodu nauk, jakie odebrałam
w domu!
– Próbowałam utopić je w pracy i kontaktach towarzyskich. Ale ścigały mnie zawsze, gdy miałam trochę
wolnego czasu. Mamo, ten twój płacz, gdy opuszczałam dom – nigdy nie byłam w stanie go zapomnieć!
Próbowałam go uciszyć pijąc alkohol, paląc marihuanę
i bawiąc się na imprezach, ale zawsze do mnie wracał.

„On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem jego pastwiska i owcami jego rąk.
Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie; nie zatwardzajcie waszych serc...” Księga Psalmów 95,7-8a
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– Mamo, dziękuję za modlitwy i troskę. Zawsze wiedziałam, że ci na mnie zależy. Chyba dlatego tak cię
potrzebowałam, kiedy urodziłam Glennę i dlatego
teraz zwróciłam się właśnie do ciebie.
Wszyscy troje płakali, podczas gdy Abigail ciągnęła
dalej:
– Mam nadzieję, że pozwolicie mi się dzielić z wami
wszystkimi problemami i pytaniami, jakie mnie nurtują. Tak bardzo się pomyliłam, nie robiąc tego w młodości i nie chcę znowu popełnić tego samego błędu.
– Tak, córko, my też popełniliśmy wiele błędów. Nic
nie pomoże lamentowanie nad przeszłością. Nabierzmy
odwagi, idźmy do przodu i słuchajmy Bożego głosu.
My również powinniśmy prosić cię o wybaczenie. To
nam ciążyło, gdy pozwoliliśmy ci kontynuować pracę
z dala od domu. Czujemy, że nie byliśmy wystarczająco świadomi, jak to na ciebie wpływa. Pozwoliliśmy
sobie na to, żeby służba w kościele była ważniejsza od
naszej odpowiedzialności rodzicielskiej.
– Oczywiście, zawsze możesz się zwrócić do nas ze
wszystkimi problemami czy pytaniami. Będziemy się
modlić i razem szukać właściwych odpowiedzi. Jeśli
czegoś nie będziemy pewni, zasięgniemy rady innych.
Pomódlmy się razem, a potem oboje chcielibyśmy
podzielić się czymś z tobą.

– Abi, zanim tato zacznie, chciałabym ci zdradzić
pewną tajemnicę – powiedziała Susan. – To piękna
tajemnica, córko. Zachowywałam ją w sercu, ale teraz
już mogę się nią z tobą podzielić. Moja siostra Mandy
przed śmiercią powiedziała: „Susan, wierzę że Abigail
wróci do Boga. Dał mi sen, w którym widziałam ją
w białej szacie. Kiedy już do Niego wróci, powiedz jej
o tym zapewnieniu. Będę na nią czekać w niebie”.
Abigail wzruszyła się do łez miłością i wiarą kochanej cioci, która cały czas modliła się za nią – nawet,
kiedy ona nie zasługiwała na to wszystko.
– Dzwoniłem to biura misji miejskiej ostatniego wieczoru przed pójściem na emeryturę – zaczął ojciec, gdy
Abigail przyszła już do siebie. – Jak wiesz, mama i ja
planujemy spędzić kilka miesięcy jako rodzice zastępczy w domu opieki Hannah’s Hope, żeby dyrektor
mógł pójść na urlop.
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Abigail przez chwilę zastanawiała się, jak to będzie,
gdy razem z Glenną będą same tak długo w domu, ale
porzuciła tę myśl, gdy ojciec kontynuował:
– Oddzwonili do nas dziś rano przed nabożeństwem
i zaproponowali, żebyśmy wzięli ciebie i Glennę ze
sobą. Będą szczęśliwi, jeśli zechcecie obie przyjechać.
Abigail patrzyła na rodziców zdumionym wzrokiem. Bóg rzeczywiście troszczył się o nią w każdym
szczególe!
– Jest masa pracy, w której mogłabyś pomóc. Nie
bardzo mamy ochotę zostawiać cię teraz samą w domu.
Oboje się modliliśmy i mamy pokój w tej sprawie –
przerwał, pozwalając córce przetrawić te informacje,
zanim będzie mówił dalej. – Dyrektor jest przekonany,
że będziecie błogosławieństwem dla dziewcząt w tym
domu. Twoje świadectwo może posłużyć do zdobywania tych młodych kobiet w sposób, do którego misja
do tej pory nie była zdolna.
Abigail była coraz bardziej podekscytowana.
– To znaczy, że naprawdę mogę jechać z wami?
Chciałabym!
Razem zaczęli robić plan wyjazdu, a potem Abi
zadzwoniła do szefa z informacją, że nie będzie mogła
przyjść do pracy aż do wtorku.
– Tak, to bardzo ważne – rodzice usłyszeli jej rozmowę. – Nie, nie mogę być jutro, ale będę we wtorek
i chciałabym z panem porozmawiać. Dziękuję. Jestem
wdzięczna, mimo że pan nie rozumie.
– Nie ucieszył się z tej wieści! – powiedziała, odkładając słuchawkę.
– Martwię się tylko o moje papierosy – powiedziała,
nie ukrywając swych obaw. – Boję się, że do wtorku
będę chodziła po ścianach, a potem jeszcze będę
musiała się spotkać z szefem i współpracownikami!
– Bóg o tym wie – zapewnił spokojnie ojciec. –
Przedłożymy Mu tę sprawę. Nie ma się czego bać, bo
Bóg wie.
—ciąg dlaszy nastąpi
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NIE MARNUJ
ŻYCIA!
Idziesz drogą przez świat nieszczęśliwy,
Bez miłości, bez celu, pełem trwóg.
Czy odkryłeś cel życia prawdziwy?
Zastanów się, nim przekroczysz życia próg!

Zmarnowałeś swe życie bezmyślnie
Goniąc złudny jak cień, szczęścia kwiat.
Zawróć więc, zawróć prędko do Zbawcy!
Nie marnuj już pozostałych życia lat!

Szukaj prawdy i Bożej miłości,
Porzuć ciężar, co plecy twoje gnie!
Wszak jest Ktoś, Kto w bezmiernej miłości
Za szczęście twe ofiarował życie swe.

—Adela Bajko

Bóg jest posiadaczem
wszystkiego
—Gary Miller

W Psalmie 24 czytamy: „Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia”. Bóg
jest ostatecznie Właścicielem wszystkiego, a my tylko zarządcami i gospodarzami
Jego własności. Oczywiście, wszyscy w to wierzymy. Rozumiemy, że Bóg uczynił
ten świat i dlatego wszystko do Niego należy. A jednak często nasze podejście do
potencjalnej straty tych rzeczy pokazuje coś innego. W końcu, jeśli nie są naprawdę
nasze, to czemu martwimy się tak bardzo możliwą kradzieżą albo zniszczeniem
„naszej” własności? Dlaczego tak bardzo nas dotyka, gdy inny brat ma więcej od
nas? Może musimy sobie przypomnieć czasem, że te rzeczy nie należą naprawdę
do nas?
Jeszcze przed upadkiem w Edenie, Bóg nakazał Adamowi czynić sobie ziemię
poddaną. Adam miał być pilnym zarządcą Ogrodu. Ta idea jest nadal prawdziwa.
Mimo że świat należy do Boga, to my jesteśmy odpowiedzialni za rzeczy, które
oddał nam pod opiekę. Pewnego dnia zdamy sprawę przed Nim z tego, jak
wykorzystaliśmy Jego pieniądze, czas i zdolności, które nam powierzył. Ta
trzeźwiąca rzeczywistość powinna wpływać na to, jak używamy tych rzeczy
obecnie. Jeśli Bóg dał nam trzeźwy umysł i silne ciało, to chce, abyśmy używali
ich w twórczy sposób.
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