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U kogo powinniśmy się 
zatrzymać

Mimo, że Dzieje Apostolskie koncentrują się głów-
nie na dwóch apostołach, Piotrze i Pawle, nie powin-
niśmy zapominać o znaczącej roli innych ówcze-
snych chrześcijan, których czyny mniej rzucały się 
w oczy, ale również były ważne. Bóg rozszerza swoje 
Królestwo, gdy Jego dzieci okazują miłość poprzez 
gościnność i inne cnoty.

Przyjrzyjmy się Mnazonowi z Cypru, staremu 
uczniowi, u którego Paweł i jego współpracow-
nicy mieli się zatrzymać (Dz 21,16). Jest on symbo-
lem miłujących, gościnnych chrześcijan. W niniej-
szym artykule zaczerpniemy inspirację od bohaterów 
Dziejów Apostolskich, podkreślając równocześnie 
gościnność, która zawsze charakteryzuje lud Boży 
– i miejmy nadzieję, że również was, kiedy dajecie  
i przyjmujecie. Podeszły wiekiem Mnazon zapewne 
nie miał wielkich możliwości, ale zrobił, co mógł, ofe-
rując nocleg zmęczonym misjonarzom. Czyniąc to, 
usłużył Pawłowi niedługo przed wyczerpującą serią 
procesów sądowych i uwięzieniem. Prosta usługa, lecz 
jakże ważna!

Kim byli duchowi krewni podobni do Mnazona  
w Dziejach Apostolskich? W dziewiątym rozdziale Bóg 
posłużył się Piotrem, żeby uzdrowić Eneasza w Liddzie, 
a potem zaprowadził go do pobliskiej Joppy, aby tam 

okazać swą moc jeszcze potężniej, wskrzeszając z mar-
twych Tabitę (zwaną również Dorkas). Była to siostra, 
której życie „wypełnione było dobrymi uczynkami  
i udzielaniem jałmużny”! Kiedy Piotr wszedł na piętro 
jej domu, zobaczył przejmującą scenę: „Obstąpiły go 
wszystkie wdowy, płacząc i pokazując tuniki i płasz-
cze, które Dorkas im robiła”. Bóg odpowiedział 
na modlitwę Piotra, wskrzeszając ją z martwych,  
i wielu uwierzyło dzięki temu cudowi (zob. Dz 9,36–
42). Dorkas prowadziła życie typowe dla szlachet-
nej kobiety, wyciągając rękę do ubogich (Prz 31,20a). 
Przez wieki była i nadal pozostaje inspiracją dla nie-
zliczonych sióstr w Chrystusie, okazujących prak-
tyczną miłość potrzebującym.

„Piotr zaś został przez wiele dni w Jafie u nieja-
kiego Szymona, garbarza” (Dz 9,43). Po drama-
tycznych wydarzeniach u Dorkas ten prosty werset 
z łatwością mógłby umknąć naszej uwadze, lecz 
prosty akt gościnności Szymona spowodował, że 
jego śmierdzący garbowanymi skórami dom stał się 
sceną jednego z najważniejszych wydarzeń w histo-
rii Kościoła: objawienia danego Piotrowi, że poganie 
mogą uwierzyć Ewangelii tak jak Żydzi. Dzięki tej 
wizji Bóg przygotował serce Piotra do dalszego dzia-
łania, objawiając się w międzyczasie Korneliuszowi, 

—James K. Nolt

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

od redakcjisłowo
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pobożnemu poganinowi mieszkającemu w Cezarei. 
Kiedy wysłał on delegację do domu Szymona, żeby 
zaprosić Piotra, Szymon przyjął i ugościł również 
tych posłańców. Być może nawet poszedł naza-
jutrz z Piotrem i całą grupą do domu Korneliusza, 
gdzie Bóg zesłał dar Ducha Świętego na wierzących  
z pogan. Gościnność Szymona stała się tłem nie-
zwykłych wydarzeń.

Po tych wspaniałych dziełach Bożych król Herod 
wzniecił nową falę prześladowań Kościoła: zabił 
Jakuba i uwięził Piotra. Wtedy „kościół nieustan-
nie modlił się za niego do Boga” (Dz 12,5). Pan 
odpowiedział na te modlitwy i posłał anioła, który  
w cudowny sposób uwolnił apostoła. Piotr wiedział, 
gdzie znaleźć pozostałych uczniów Jezusa – znał 
pewną gościnną siostrę! „Przyszedł do domu Marii, 
matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie 
wielu zebrało się na modlitwie” (Dz 12,12).

Podziwiamy Marię za to, że otworzyła dom dla 
spotkań modlitewnych. Potencjalnie musiało to 
być niebezpieczne, i wyraźnie nie było to pierw-
sze zgromadzenie u niej. Stała się ona przykładem 
dla tysięcy chrześcijan, którzy przez wieki otwierali 
swoje domy, by wspólnie się gromadzić.

Następnie spotykamy Rode. Najwyraźniej miesz-
kała u Marii i zapewne cieszyła się zaproszeniem 
gości do domu (zob. Dz 12,12–15). Tym razem 
jednak to nie Maria otworzyła im drzwi.  Była tak 
uradowana, że o tym zapomniała! Boże niespo-
dzianki potrafią być bardzo zaskakujące. Być może 
Rode słuchała wcześniej kazań Piotra, bo wyszedł-
szy do wejścia, rozpoznała jego głos przez zamknięte 
drzwi. Nie obraziła się, gdy pozostali nie uwierzyli 
jej wieści. Ona wiedziała, że za drzwiami stoi Piotr 
– nawet jeśli inni myśleli, że „oszalała”. I miała 
rację! Ludzie lubią ogłaszać ekscytujące wiadomości 
jako pierwsi, a Bóg dał tej prostej dziewczynie wła-
śnie taką okazję. (Swoją drogą, czy twoje przybycie 
gdziekolwiek sprawia gospodarzom taką radość, że 
zapominają otworzyć drzwi?)

Podczas gdy Saul wybrał się na Cypr w swoją 
pierwszą podróż misyjną, Żyd Bar–Jezus (inaczej 
Elimas) „pewien czarownik, fałszywy prorok” (Dz 
13,6) bardzo mu się sprzeciwiał. Błogosławieństwem 
dla Pawła okazało się spotkanie z rzymskim prokon-
sulem Sergiuszem Pawłem, którego Łukasz nazywa 

„człowiekiem roztropnym”. Sergiusz „wezwaw-
szy Barnabę i Saula, pragnął słuchać słowa Bożego”  
(w. 7). Była to gościnność najszlachetniejsza, a gospo-
darz „widząc, co się stało, uwierzył, zdumiewając się 
nauką Pana” (w. 12). Dla Saula (zwanego również 
Pawłem) musiała to być wielka zachęta, skoro tak 
ważna osobistość nie tylko go zaprosiła, ale również 
nawróciła się już na początku jego działań misyjnych.

Podczas drugiej podróży misyjnej Pan poprowa-
dził go do grupy kobiet modlących się nad rzeką  
w Filippi. Spotkał tam sprzedawczynię purpury imie-
niem Lidia, która uwierzyła w Jezusa, a potem przy-
jęła chrzest wraz z całym swoim domem. Jest ona 
pierwszym udokumentowanym przypadkiem nawró-
cenia w Europie. Lidia okazała gościnność całej 
grupie misjonarzy. „A gdy została ochrzczona razem 
ze swoim domem, poprosiła: Jeśli uznaliście mnie za 
wierną Panu, wejdźcie do mojego domu i zamieszkaj-
cie w nim. I wymogła to na nas” (Dz 16,13–15). Jakaż 
to była zachęta dla Pawła, który miał później zostać 
wychłostany i uwięziony w tym mieście.

Kiedy Duch Święty natchnął Piotra do napisania: 
„Bądźcie dla siebie gościnni bez szemrania” (1 P 4,9), 
apostoł zapewne pamiętał Szymona garbarza, Marię, 
matkę Jana, Rode i innych, którzy byli takim bło-
gosławieństwem w jego służbie. Gdy Paweł zachę-
cał Rzymian, żeby „okazywali gościnność”, pewnie 
pamiętał Sergiusza Pawła, Lidię, Mnazona i innych, 
jak Akwila i jego żona Pryscylla, u których się zatrzy-
mywał i pracował z nimi przy szyciu namiotów, usłu-
gując w Koryncie (zob. Dz 18,1–4).

Pisząc ten tekst, sam pamiętam gościnność okazaną 
mnie i mojej rodzinie w Stanach Zjednoczonych,  
w Rumunii i Mołdawii. Niech każdy Czytelnik Ziarna 
Prawdy okazuje i otrzymuje odświeżającą gościnność 
w duchu Mnazona, „starego ucznia, u którego się 
zatrzymaliśmy”. Ostateczną nagrodą będzie dla nas 
usłyszenie tych słów: „Przyjdźcie, błogosławieni mego 
Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was 
od założenia świata: (…) Byłem bowiem (…) obcym, 
a przyjęliście mnie. (…) Zaprawdę powiadam wam: 
To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci naj-
mniejszych, mnie uczyniliście” (zob. Mt 25,34–40).

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„I dam jej winnice z tego miejsca i dolinę Akor jako 
wrota nadziei. Ona będzie tam śpiewała jak za dni swej 
młodości, jak w dniu, kiedy wyszła z ziemi Egiptu”  
(Oz 2,15). Ostatnia część tego wersetu daje obrazowy 
kontekst dla opisu „wrót nadziei”. Wracając myślami do 
czasu, gdy Izrael wyszedł z Egiptu, widzimy okoliczności, 
w których Bóg był bardzo blisko. Jego moc była wielka 
i manifestowała się wyraźnie. Synowie Izraela mogli się 
cieszyć wielkimi błogosławieństwami radości i wyzwo-
lenia z niewoli, a także zwycięstwa nad królestwami  
w sytuacjach beznadziejnych. Bóg dawał im pokarm 
na pustyni przez czterdzieści lat i wodę, kiedy potrze-
bowali. Przeprowadził ich przez Morze Czerwone, nisz-
cząc ścigających ciemiężców. Zatrzymał bieg Jordanu, 
żeby mogli przejść. Gdy okrążali Jerycho dzień po dniu, 
a potem wydali okrzyk na rozkaz Jozuego, Bóg skru-
szył warowne mury miasta, pozwalając do niego wejść  
i zniszczyć je.

Pierwsza część wersetu mówi, że Dolina Akor ma się 
stać w przyszłości „wrotami nadziei”. Co się wcześniej 
stało w Dolinie Akor? Zakończył się tam pewien smutny 
okres w ówczesnej historii Izraela. Achan zgrzeszył i po 
tym, jak Bóg ujawnił jego grzech, on sam i jego rodzina 
zostali przyprowadzeni do Doliny Akor i tam ukamie-
nowani, a potem spaleni (Joz 7,25–26).

Jak Dolina Akor może być wrotami nadziei? Nie było 
tam nadziei dla Achana, bo jego los został tam przy-
pieczętowany. Patrząc jednak na Izraela, widzimy Boga, 
który ich oczyszcza. Te wrota były i są zamknięte, dopóki 

5

Wrota nadziei

Bóg nie rozprawi się z ich grzechem. Wtedy będą gotowi 
na „nowe otwarcie” w historii narodu, a Boża moc będzie 
znowu widzialna jak za czasów ich ojców. Będą pokła-
dać nadzieję w Bogu, a On będzie im błogosławił. 

Idąc przez jakieś drzwi, przechodzimy z jednego 
pokoju do drugiego. Na przykład, moglibyśmy przejść 
z sypialni do salonu, z zimnego podwórka do ciepłego 
schronienia, albo z ciemnego korytarza do dobrze oświe-
tlonego pokoju. A co, jeśli drzwi są zamknięte? Niektórzy 
pewnie pamiętają, jak próbowali wejść do sklepu na 
kilka minut przed zamknięciem, ale niestety drzwi były 
już zamknięte. Nie wpuszczono nas.

„Wrota nadziei” – lubię te słowa. Czasami w naszym 
życiu możemy zajść w ślepy zaułek, tak jakby drzwi były 
zamknięte. Może mi się wtedy wydawać, że jako jedyny 
na świecie natrafiam na przeciwności, podczas gdy inni 
żeglują sobie przez życie z wiatrem i bezpiecznie.

Prawda jest taka, że każdy w pewnej mierze doświad-
cza podobnych rzeczy. Niektórzy w młodym wieku tracą 
rodziców – jak dalej żyć? Inni doświadczają poważnych 
problemów w kościele. Młody mężczyzna może pragnąć 
konkretnej kobiety za żonę, ale drzwi są zamknięte. Ktoś 
inny może cieszyć się szczęśliwym życiem małżeńskim 
i rodzinnym, gdy nagle traci ukochanego współmał-
żonka lub dziecko. Jeszcze inni zakładają firmę, która 
niespodziewanie plajtuje zaraz po rozpoczęciu działal-
ności, zostawiając jej właścicieli w finansowych tarapa-
tach. Niektórych dotyka poważna choroba, niosąc z sobą 
kalectwo lub rozpacz.

—Justus Kulp

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

nauczanie
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Listę można by ciągnąć jeszcze długo. Jak ten werset 
pasuje do twojej sytuacji? Lata temu, gdy zmagałem się 
z poważnymi problemami, pewien starszy brat powie-
dział mi: „Wyważanie zamkniętych drzwi nie przynosi 
chwały”.

Czy możemy traktować doświadczenia Pawła opisane 
w 2 Koryntian 12,7–10 jako okazję do przejścia przez 
Dolinę Akor? Prosił Pana trzy razy i Pan mu odpo-
wiedział. Tak, drzwi były zamknięte, lecz Bóg otwo-
rzył inne. To były wrota błogosławieństwa i nadziei. 
Przechodząc przez nie mógł doświadczyć błogosławień-
stwa łaski i mocy w dalszych zmaganiach oraz próbach.

Cielesny człowiek nie może przejść przez wrota Bożego 
błogosławieństwa. Trzeba się dobrowolnie poddać Bogu 
i Jego pracy, obierając drogę zapierania się siebie i uświę-
cenia. „Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cen-
niejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje 
się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy 
objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 P 1,7). Bóg ma obfite 
błogosławieństwa dla tych, którzy pozwolą Mu działać  
w swoim życiu. Hiob o tym wiedział i szedł drogą do 
wielkiego Bożego błogosławieństwa (Hi 23,10).

Dawid miał pewność, że nawet jeśli pójdzie doliną 
cienia śmierci, to nie będzie się bał – wiedział, że Boże 
błogosławieństwo będzie wtedy z nim i pozwoli mu 
przejść.

Nasz stan przed Bogiem ma znaczenie. Jeśli tak 
jak w przyszłości synowie Izraela chcemy pójść Bożą 
drogą, to znajdziemy wrota nadziei w życiowych 
doświadczeniach.

Bóg „pokornym daje łaskę” (Jk 4,6). Dla tych, któ-
rych „wiara i nadzieja są w Bogu” (Ps 78,7; 1 P 1,21), 
Dolina Akor może być prawdziwym błogosławień-
stwem. „Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi 
PAN: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić 
wam koniec, jakiego oczekujecie” (Jr 29,11).

Widzicie różnicę? Dla Achana ta dolina oznaczała 
śmierć, lecz dla tych, którzy pokornie pójdą za Panem, 
będzie oznaczać wrota nadziei, a Bóg da im moc i bło-
gosławieństwo do przejścia.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, luty 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Niewiele doktryn stało się źródłem takich kontro-
wersji wśród ludzi uważających się za chrześcijan, jak ta  
o predestynacji. Poglądy na ten temat stały się przyczyną 
ostrego podziału między reformatorami z XVI wieku  
a anabaptystami. Przeciwstawne nauczanie na temat pre-
destynacji odróżnia niektóre denominacje protestanckie 
od anabaptystów do dzisiaj.

Wielu protestantów przypisuje autorstwo tego 
poglądu Janowi Kalwinowi – teologowi i reformatorowi  
z Genewy, współczesnemu wczesnym anabaptystom.  
W wieku 27 lat napisał on dzieło pod tytułem Institutio 
religionis christianae (Istota religii chrześcijańskiej). 

Przedstawił w nim swoje poglądy na predestynację, które 
stały się później jednym z podstawowych elementów tak 
zwanego kalwinizmu. Kalwin sam oficjalnie twierdził, że 
zapożyczył wiele z nich od Augustyna (354–430), waż-
nego teologa i pisarza Kościoła rzymskokatolickiego.

Kalwin był protestantem, Augustyn rzymskim kato-
likiem, a jednak podzielali te same błędne poglądy na 
temat predestynacji. Są one źródłem niebiblijnego poj-
mowania Boga i Jego postępowania w stosunku do ludzi 
w kwestii zbawienia, czego pochodną jest beztroskie  
i cielesne życie części wyznawców kalwinizmu. 

Prawidłowe rozumienie 
predestynacji

—Herbert Torkelson
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do szczególnego błogosławieństwa i do konkretnego celu 
(powołania) tych, którzy mogą zostać zbawieni”.

Pisma Nowego Testamentu w czterech miejscach 
mówią o czterech błogosławieństwach, jakie Bóg przy-
gotował dla ludzi, którzy odpowiedzą na Jego wezwanie.

1. Otrzymali oni naturę Chrystusa. „Tych bowiem, 
których On przedtem znał, tych też przezna-
czył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna”  
(Rz 8,29).

2. On usprawiedliwia i otacza chwałą wszystkich, 
którzy odpowiadają na Jego wezwanie. „Tych zaś, 
których przeznaczył, tych też powołał, a których 
powołał, tych też usprawiedliwił, a których uspra-
wiedliwił, tych też uwielbił” (Rz 8,30).

3. Jesteśmy przeznaczeni ku usynowieniu przez Jezusa 
Chrystusa. „Przeznaczył nas dla siebie, ku usyno-
wieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodoba-
nia swojej woli” (Ef 1,5).

4. Przeznaczył nas do dziedzictwa. „W Nim, mówię, 
w którym też dostąpiliśmy udziału, przezna-
czeni według postanowienia tego, który dokonuje 
wszystkiego według rady swojej woli” (Ef 1,11).

W powyższych fragmentach nie znajdujemy żad-
nego odniesienia do nieba czy piekła, ani nie czytamy, 
że ktokolwiek został osobiście przeznaczony do jakiegoś 
stanu w wieczności. Czytamy o tym, że Bóg suweren-
nie uprzednio zdeterminował (czyli z góry ustalił) pewne 
błogosławieństwa dla wszystkich, którzy odpowiedzą na 
Jego wezwanie. Oferta zbawienia i błogosławieństwa nie 
została skierowana tylko do nielicznej garstki wybra-
nych. Bóg wzywa i pociąga do siebie nawet tych, o któ-
rych z góry wie, że będą potępieni. Jego intencją jest, 
żeby zostali zbawieni. „A ja, jeśli będę wywyższony nad 
ziemię, pociągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). Będąc 
suwerennym Bogiem, nie decyduje arbitralnie o prze-
znaczeniu człowieka, lecz stworzył go jako istotę zdolną 
do dokonywania samodzielnych wyborów moralnych, 
która może wybrać między życiem a śmiercią. Bóg nie 
steruje wyborami człowieka. „Położyłem przed tobą życie 
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz więc 
życie, abyś żył” (5 M 30,19). Bóg przeznacza tych, którzy 
wybierają życie do „wszelkiego duchowego błogosławień-
stwa w miejscach niebiańskich w Chrystusie” (Ef 1,3).

Innym elementem nauczania kalwinizmu jest bez-
warunkowe wybranie. W ostrzeżeniach dotyczących 

Dla wielu z nas predestynacja może być zagmatwaną 
i niezrozumiałą doktryną. Należy mieć prawidłowe 
podejście do biblijnego nauczania, żeby nie dać się zwieść 
błędnym pojmowaniem tego pojęcia. Oto definicja pre-
destynacji: „To, co zostało zdeterminowane wcześniej; 
przeznaczenie do wiecznego losu lub stanu poprzez 
Boskie postanowienie lub dekret; zdecydowanie o czymś 
lub ustanowienie czegoś, zanim to nastąpi”. Istnieje 
wiele aspektów doktryny o predestynacji: wszechwie-
dza Boga, Jego suwerenność, wybranie, a także nieutra-
calność zbawienia. Przyjrzymy się niektórym błędnym 
koncepcjom predestynacji i zestawimy je z rzeczywistym 
nauczaniem Pisma. 

Według kalwinistów Bóg przeznaczył jednych do zba-
wienia, a innych do potępienia na podstawie determinu-
jącej wszechwiedzy Boga. Wnioskują oni, że skoro Bóg 
wie, kto będzie zbawiony lub potępiony, to musi ozna-
czać, że najpierw (czyli przed założeniem świata) to wła-
śnie On określił jego wieczne przeznaczenie. Stwierdzają, 
że Bóg nie tylko zna każde wydarzenie, które się zdarzy 
w przyszłości, ale stwarza to, co się dzieje w duchowej 
rzeczywistości. Uważają również, że ponieważ Bóg jest 
suwerenny i czyni wszystko według zamysłu swojej woli, 
dlatego arbitralnie decyduje o przeznaczeniu duszy każ-
dego człowieka, nie dając ludziom żadnego wyboru.

Niektórzy cytują Kalwina: „Predestynacja jest odwiecz-
nym postanowieniem Boga, zgodnie z którym jedni są 
przeznaczeni do życia, a inni na śmierć”. Kalwin napi-
sał ponadto: „Twierdzę za Augustynem, że Bóg stwo-
rzył tych, którzy (o czym z pewnością wiedział wcze-
śniej) mieli pójść na zatracenie, i że uczynił tak dlatego, 
że taka była Jego wola. Dlaczego taka była? Nie nam 
zadawać takie pytania”. W komentarzu na temat suwe-
renności Boga pewien kalwinistyczny autor pisze: „Bóg 
nie tylko ma prawo postępować ze stworzeniem swoich 
rąk tak, jak Mu się podoba, lecz wykorzystuje to prawo 
poprzez predestynację”. Pogląd kalwinistyczny w efek-
cie odmawia miłości, miłosierdzia i zbawczej łaski Boga 
wszystkim poza garstką „wybranych”. Nie zostawia miej-
sca na wolną wolę człowieka. 

Kalwinizm przeznacza miliardy ludzi na wieczne potę-
pienie bez umożliwienia im skorzystania ze zbawczej 
łaski Bożej przez Chrystusa. Czyni również Boga auto-
rem grzechu, skoro (zdaniem kalwinistów) to On przed 
założeniem świata zdecydował o wszystkich przyszłych 
wydarzeniach (dobrych i złych), a zatem jest ich sprawcą. 

Jaki jest prawidłowy pogląd na predestynację? Co 
mówi na ten temat Biblia? Ujęcie i znaczenie predesty-
nacji, jakie tam znajdujemy, to „uprzednie wyznaczenie 
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czasów ostatecznych Jezus wspomina o wybranych. 
„Ze względu na wybranych dni te będą skrócone”  
(Mt 24,22). Apostoł Paweł również pisze o wybranych: 
„Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?” (Rz 8,33).

Kim są owi „wybrani”? Według kalwinistów to ci, 
których Bóg wybrał do zbawienia, a człowiek nie może 
wybrać Boga dobrowolnie. Stąd bierze się określenie 
bezwarunkowe wybranie, które nie pojawia się w Biblii. 
Błędem jest myśleć, że Bóg nie stawia żadnych warun-
ków człowiekowi, żeby zbawienie uzyskał i żeby go nie 
stracił. Tymczasem kalwinizm de facto odbiera czło-
wiekowi wszelką odpowiedzialność w tej sprawie, przy-
pisując ją wyłącznie Bogu. Logicznie prowadzi to do 
wniosku, że zbawienie jest bezwarunkowe, skoro czło-
wiek nie musi spełnić żadnych warunków, żeby został 
wybrany przez Boga do zbawienia1. 

Inną koncepcją kalwinizmu, która daje fałszywą 
nadzieję wierzącemu,  jest nieutracalność zbawienia. 
„Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Jeśli jesteś zba-
wiony, to nie możesz już stracić zbawienia”. Następujące 
fragmenty Pisma jasno wskazują, że zbawiony czło-
wiek może wypaść z łaski w wyniku nieposłuszeń-
stwa. „Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz 
zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego,  
i stali się uczestnikami Ducha Świętego; zakosztowali 
też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku;  
a odpadli (…)” (Hbr 6,4–6). Mamy tutaj obraz ludzi, 
którzy dawali świadectwo, że zostali zbawieni, a mimo 
to mogą upaść i w rezultacie stracić swoje zbawienie.  
W 2 Liście Piotra 1,10 czytamy: „Dlatego, bracia, 
tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie  
i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potknie-
cie”. Nawet apostoł Paweł uważał, że sam potencjal-
nie może odpaść od łaski i stracić wieczną nagrodę, 
gdy napisał: „Lecz poskramiam swoje ciało i biorę  
w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie 
został odrzucony” (1 Kor 9,27).

Błędny pogląd na predestynację minimalizuje potrzebę 
posłuszeństwa Ewangelii jako istotnego elementu zba-
wienia. Uderzającym tego przykładem jest sam Jan 

1Chodzi o warunki, które miały być spełnione przez ludzi w przyszłości, o których Bóg wie-
dział już w wieczności. Kalwiniści stanowczo odrzucają rozumienie predestynacji na zasadzie 
uprzedniej wiedzy Boga o dobrym usposobieniu, wierze lub dobrych uczynkach człowieka. 
Zgodnie z odrzucaną przez nich nauką, Pan Bóg wybrał od wieczności do zbawienia te osoby, 
o których na podstawie swej wszechwiedzy wiedział, że będą dobrze usposobione względem 
Niego, położą wiarę w Chrystusie lub będą spełniać dobre uczynki. Taki pogląd głosili niektórzy 
Ojcowie Kościoła, jak Jan Chryzostom, Teodoret z Cyru, Akacjusz z Cezarei czy Ambrozjaster. 
Przykładowo Teodoret z Cyru napisał: „A jednak jeden był miły Bogu, drugi zaś nie zasługiwał na 
Bożą opiekę. Bóg nie czekał na potwierdzenie tego oparte na ich uczynkach, lecz określił, czym 
będą się różnić, kiedy jeszcze byli w łonie matki. Przepowiedział to, ponieważ znał ich [przyszły] 
zamiar. (...) Wybór więc nie był niesprawiedliwy, lecz zgadzał się z ludzkim nastawieniem” 
(Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, s. 89). Obecnie takie stanowisko jest jedną z wersji 
kierunku zwanego arminianizmem od Jakuba Arminiusza (1560–1609), niderlandzkiego teologa, 
który polemizował z doktryną Jana Kalwina. Tymczasem według Augustyna, Kalwina i innych 
teologów reformowanych powód wybrania tkwi tylko w Bogu, a nie w człowieku. (przyp. red.).

Kalwin. Bronił on wprowadzania ludzi i zatrzymywa-
nia ich w kościele siłą zamiast na zasadzie dobrowol-
ności. Zachęcał do biczowania, więzienia, wypędzania, 
tortur i palenia na stosie tych, którzy sprzeciwiali się 
jego nauczaniu.

Błędne pojmowanie natury Boga przez kalwinizm 
pomniejsza Jego miłość do stworzenia. Gdyby nauki 
Kalwina były prawdziwe, oznaczałoby to, że Bóg stwo-
rzył miliardy mężczyzn, kobiet i dzieci po to, żeby wtrą-
cić ich do piekła bez udzielenia im jakiejkolwiek okazji 
do przyjęcia zbawienia. Ten pogląd przedstawia Boga 
jako niesprawiedliwego Sędziego. Nie byłoby żadnej 
sprawiedliwości w potępianiu dusz tych ludzi, którzy 
nie otrzymali nigdy wolnej woli niezbędnej do dokony-
wania wyboru między dobrem a złem i między niebem 
a piekłem. W rezultacie ograbia również Boga z Jego 
chwały, czyniąc z człowieka zwykły automat niezdolny 
do wybrania lub odrzucenia zbawienia. Tymczasem 
przynosimy Bogu chwałę właśnie poprzez dobrowolny 
wybór, żeby Go kochać i służyć Mu. 

Wreszcie nieuchronną implikacją kalwinizmu jest 
pozbawienie wierzących pewności zbawienia. Niektórzy 
zwolennicy tej doktryny mają chwile zwątpienia, ponie-
waż nigdy nie mogą być pewni, czy należą do wybra-
nych. Nic dziwnego, że Susanna Wesley napisała do 
swego syna Johna: „Doktryna predestynacji głoszona 
przez kalwinizm jest wstrząsająca i powinna budzić 
odrazę”.

Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni (1 Tm 
2,3–4 – przyp. red.). Nie chce, żeby ktokolwiek zginął  
(2 P 3,9 – przyp. red.). Prawidłowy pogląd na pre-
destynację jest taki, że przeznaczenie człowieka jest  
w jego własnych rękach. W naszej mocy jest dokonanie 
wyboru między duchowym życiem lub śmiercią. Trwając  
w wierze aż do końca, możemy należeć do wybranych, 
posiadając pewność zbawienia. Radujemy się z obiet-
nicy danej całej ludzkości w Ewangelii Jana 3,16: „Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzo-
nego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne”.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Dlaczego Boży ludzie zawodzą
—Marvin J. Horst

Pobożna osoba to ktoś, kto szczerze pragnie być podobny 
do Boga. Jest uważny i nastawiony na czynienie woli Bożej. 
Zmaga się, aby każdego dnia żyć zgodnie z biblijnymi stan-
dardami i –w swoim życiu, działaniach oraz wyborach –
szuka tego, co podoba się Bogu. Uświadamia sobie, że jego 
relacja z Bogiem jest czymś niezwykle cennym, dlatego 
uważa, żeby jej nie stracić. Pielęgnuje ją, a ona jest sposo-
bem na jego życie w każdym aspekcie. 

Pobożnego człowieka można rozpoznać po życiu, jakie 
prowadzi. Jego oddanie Bogu i Jego Słowu będą widoczne 
w każdej dziedzinie życia. To, w co się ubiera, praca, jaką 
wykonuje, i znajomi, jakimi się otacza; a także kościół, któ-
rego jest członkiem – wszystko to jest świadectwem jego 
chodzenia z Bogiem. Jego życie nie jest kierowane przej-
ściowymi modami i zachciankami, ale jest zakotwiczone 
na Skale, która się nie zmienia i nie dezaktualizuje się  
z powodu wiejących wiatrów. 

Taki człowiek po prostu próbuje żyć według zasad 
Nowego Testamentu, takich jak 1 List do Tesaloniczan 
2,12. Jest konserwatywny, czyli zachowawczy w takim 
sensie, że próbuje zachować biblijne zasady nienaruszone 
przez współczesny system wartości. Żyje według skromno-
ści, oddzielenia od świata, prostoty, pokory i wszystkich 
cech chrześcijańskiego życia. Są to zasady, które wszyscy 
wierni Bogu chrześcijanie zachowywali od czasów Jezusa. 

Wielu z nas żyje wśród takich pobożnych mężczyzn 
i kobiet. Wywierają oni różny wpływ na różnych ludzi. 
Jeśli pragniemy pobożnego życia, będą dla nas inspira-
cją. Każdy, kto pragnie być podobny do Jezusa, obdarza 
ich zaufaniem. To do nich chodzi się po radę i wskazówki. 
Jednak jeśli jesteś osobą lekkomyślną i nie zainteresowaną 
duchowym wzrostem, tacy ludzie będą dla ciebie nieustan-
nym źródłem irytacji. Będziesz ich postrzegać jako kłodę 
na swojej drodze, przeszkodę w cieszeniu się życiem i swo-
bodami, jakich chcesz doświadczyć. Wpływ takich ludzi 
może powodować ciągłe oskarżenie w twoim życiu. 

Mimo to nawet Boży ludzie zawodzą. To jest właśnie 
przesłanie niniejszego artykułu – abyśmy umieli reago-
wać we właściwy sposób i wyciągnąć odpowiednie wnio-
ski, gdy to się wydarzy. Szatan szuka okazji, aby powodo-
wać upadki dzieci Bożych, dlatego gdy pobożny człowiek 
upada w jakimkolwiek stopniu, zły potrafi wykorzystać tę 
okazję jako straszny cios w sprawę Chrystusa. Wydaje się, 

że szatan szczególnie czerpie przyjemność z tych, którzy 
mają tendencje do znajdowania winy w Bożych ludziach. 

Ci, którzy pogardzają ostrożnym, biblijnym podejściem 
do życia, mówią wtedy: „Zobacz, taki święty i pobożny! 
Jeśli tak ma wyglądać chrześcijańskie życie, to ja dziękuję!”. 
Tak więc czyjś upadek jest wykorzystywany do samouspra-
wiedliwienia, aby odejść od zwyczajów opartych na Biblii. 

Na innych, którzy z kolei spoglądali z podziwem na tego 
chrześcijanina, także taka sytuacja wywiera to zły wpływ.  
Z powodu historii, jakie krążą i pozornie trafnych wnio-
sków wszystkich krytyków, możemy się poczuć zawsty-
dzeni tym, że staramy się prowadzić takie rozważne  
i powściągliwe życie. Nie chcąc popełnić tego samego 
błędu, możemy nagle wycofać się z rzeczy, które kiedyś dla 
nas były ważne. 

Kiedy Boży człowiek upada, raczej powinniśmy wykazać 
na tyle pokory, aby uświadomić sobie, że wszyscy ludzie 
są słabi i potrzebują pomocy Boga oraz siebie nawzajem. 
Powinniśmy reagować na to gorliwszym pragnieniem wier-
ności. Powinniśmy także rozważyć sposób, w jaki prawdzi-
wie pobożny człowiek powinien reagować na swój upadek. 
Z pewnością kiedy człowiek upada, zachodzi potrzeba 
napomnienia; możemy się uczyć na własnych upadkach – 
a nawet musimy. Pomyślmy o historii króla Dawida, czło-
wieka według Bożego serca. Szatan kusił go, Dawid upadł 
i strasznie zawiódł. Czy to unieważniło wpływ, jaki wszyst-
kie jego psalmy i przekonania wywarły na pozostałych 
ludzi? Zauważmy, co 2 Księga Samuela mówi o Dawidzie 
– że dał on wielką okazję wrogom Pana do złorzeczenia.  
I to przyniosło żniwo – smutne żniwo. Tak samo będzie ze 
wszystkimi, którzy upadają. Zadbajmy o to, by nie znaleźć 
się czasem wśród wrogów Pana, którzy wykorzystają taką 
okazję do złorzeczenia. 

Jeśli jesteś pobożnym człowiekiem, pamiętaj, że ludzie 
stawiają ci wysoką poprzeczkę i to jest dobre. Od Bożych 
ludzi oczekuje się, że będą wierni, ponieważ jeśli nie oni, 
to kto? Ale mimo to pamiętajmy, że ludzie mogą i będą 
upadać. Wyciągajmy odpowiednie wnioski z upadków 
innych. Tych, którzy widzieli upadki innych i użyli tego 
do usprawiedliwienia zła w swoim życiu, jest bardzo dużo. 
Oby to nie przydarzyło się nam. 

Zaczerpnięto z The Timely Truth, październik 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Różne dziedziny 
małżeńskiego dopasowania

W niniejszym artykule przyjrzymy się różnym dzie-
dzinom, w których często pojawiają się konflikty 
małżeńskie. 

Problemy z krewnymi (dominującymi 
rodzicami)

Bóg postanowił, że nowożeńcy powinni oddzielić się 
od swoich rodziców. 1 Księga Mojżeszowa 2,24 mówi, 
że człowiek powinien opuścić ojca i matkę, łącząc się 
ze swoją żoną. Zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem 
dla nowożeńców jest rozpoczęcie życia nowo założonej 
rodziny z dala od rodziców jednej i drugiej strony.

Dominujący rodzice mogą być przyczyną problemów 
małżeńskich swoich dzieci. Matka (a zarazem teściowa) 
chce dyktować córce (lub synowej), jakie zasłony 
powiesić, w jakim stylu powinny być meble i dlaczego 
powinna zmienić żel do prania na inny. Czasem rodzi-
com jest bardzo trudno wypuścić swe dorosłe dzieci  
w dorosłe życie, ale muszą się tego nauczyć.

W dniu ślubu oblubieniec i oblubienica zaczynają 
tworzyć nową wspólną całość. Z biblijnego i moralnego 
punktu widzenia oboje nie są już dziećmi zależnymi od 
rodziców. Tamta relacja się zmieniła. Młoda rodzina 

powinna myśleć o swoich rodzicach jako dobrych przy-
jaciołach, lecz rodzice muszą się nauczyć przejścia od 
roli wychowawczej do doradczej.

Młodzi mogą przyjąć radę swoich rodziców, ale nie 
mają obowiązku według niej postępować. 

Istnieją szczególne problemy, które dotykają kon-
kretnych rodzin. Co na przykład z napięciami między 
ojcem a synem pracującymi we własnej firmie? Co się 
dzieje, gdy świeżo poślubiona para zostaje poproszona 
o przyjęcie do swego domu starzejących się dziadków? 
Obowiązkiem dzieci (czy innych krewnych) jest troska 
o starszych członków rodziny, jeśli szczerze tego chcą  
(1 Tm 5,16). Lecz jeśli rodzina zgadza się na opiekę nad 
bliskimi starszymi osobami, to należy przeprowadzić 
szczerą rozmowę. Mąż może powiedzieć na przykład: 
„U nas w domu jest inaczej niż u was, będziemy się sta-
rali być wobec was uczciwi; ale to ja tu rządzę i możliwe, 
że zdarzy się coś, do czego nie jesteście przyzwyczajeni”.

Intymność małżeńska
W Księdze Przypowieści Salomona 5,18 czytamy: 

„ciesz się żoną twojej młodości”. Pierwszy List do 
Koryntian 7,1–5 jest tekstem kluczowym na temat 

—Harold S. Martin

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

rodzicówdla



11„Miłujcie się wzajemnie miłością braterską... Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność” List do Rzymian 12,10a; 13

intymności małżeńskiej. Małżeństwo jest zaprojek-
towane w taki sposób, żeby unikać pokus do wszel-
kiego rodzaju niemoralności. Niektórym się wydaje, 
że wszystko, co przyjemne, jest złe i grzeszne. Jednak 
intymna relacja małżeńska przy obustronnym oddaniu 
na całe życie nie jest grzechem.

W tym samym kontekście wstrzemięźliwość jest 
również jedną z wielkich cnót życia chrześcijańskiego. 
W życiu małżeńskim stanowi normalny element życia. 

Każdy, kto pragnie dobrego małżeństwa, musi ćwi-
czyć wstrzemięźliwość. To dotyczy opanowania w spra-
wach nawyków kulinarnych, używania języka i ogółu 
relacji z mężem czy żoną. Bożym standardem intym-
ności jest również czystość przedmałżeńska i lojalność 
po ślubie. Jedno i drugie wymaga wstrzemięźliwości.

 

Kontrola finansów (niebezpieczeństwo 
rozrzutności)

Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że szczęście nie bierze 
się z posiadania góry pieniędzy i mnóstwa mate-
rialnego dostatku. Mimo to, pieniądze są ważne  
i w naszym społeczeństwie nie można bez nich żyć.

Największym problemem w tej dziedzinie jest pokusa 
rozrzutności. Kiedy jeszcze raczkowaliśmy, chcieliśmy 
mieć czerwony samochodzik, a potem coś jeszcze –  
w końcu prawdziwy samochód i wiele innych rzeczy. 
W 1 Liście do Tymoteusza 6,8 jesteśmy napominani, 
żeby się uczyć poprzestawania na małym i zadowolenia 
z tego, co niezbędne do życia – jedzeniem, ubraniem  
i schronieniem. Zadowolenie nie jest efektem zaspoko-
jenia wszystkich potrzeb, tylko redukowania pragnień 
do tego, co konieczne!

Zdrowa równowaga w sprawach materialnych jest 
opisana w księdze Przypowieści 30,8–9, gdzie czy-
tamy: „Nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa; (…) 
Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim 
jest PAN? Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imie-
nia mego Boga nadaremnie”. Zarówno wielka bieda, 
jak i wielkie bogactwo mogą być przyczyną trudnych 
pokus. Powinniśmy się modlić o zaspokojenie naszych 
normalnych potrzeb. Prosta rada: „Wydawaj mniej niż 
zarabiasz, a unikniesz długów”. 

Pogoń za luksusem i modą, kupowanie drogiego 
sprzętu sportowego i posiadanie wszystkiego, czego 
pragniemy – jeśli to jest nasz ideał, to gdzie tu miejsce 

na wstrzemięźliwość? Gdzie miejsce na krzyżowa-
nie cielesności? Gdzie nieupodobnianie się do świata? 
Gdzie myślenie o tym, co w górze? 

Powtórzmy kilka rad dotyczących wydawania 
pieniędzy:

1. Nie próbuj dotrzymywać kroku innym. Ktoś napi-
sał, że powodem ciągłego braku oszczędności 
jest fakt, że sąsiedzi kupują zawsze to, na co nas 
nie stać.

2. Bądź świadom, że kupowanie dla przyjemno-
ści może być niebezpieczne. Ono często wzbu-
dza nowe zachcianki i daje impuls do kolejnych 
zakupów. Unikaj zakupów w reakcji na kuszące 
reklamy.

3. Nie kupuj czegoś tylko dla tego, że cena jest oka-
zyjna. Kupowanie towaru tylko z tego powodu 
czasami w ogóle nie jest mądre. Logika „kupiłem 
na przecenie” jest bez sensu i nie usprawiedliwia 
wydawania pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. 
Poza tym, to nie jest to dobra inwestycja.

Lud Boży w ogóle nie powinien oddawać się pożą-
dliwości oczu. Wiele rodzin wydaje mnóstwo pienię-
dzy na dopasowywaniu mebli do dywanów i zasłon – 
to wszystko jest niepotrzebne.

W erze galerii handlowych i powszechnego używa-
nia kart kredytowych nawyki wielu ludzi towarzyszące 
kupowaniu ulegają zmianom. Nie kończące się zaku-
powe szaleństwa prowadzą do beztroskiego oddawa-
nia się przyjemności. Niektóre rodziny wydają co roku 
więcej niż zarabiają, wchodząc dobrowolnie w spiralę 
zadłużenia prowadzącą do katastrofy.

Stawianie czoła nieuchronnym zmianom 
(brak dojrzałości w wierze).  

Każda rodzina doświadcza zmian wymagających 
ciągłego dostosowania ze strony męża i żony.

–śmierć małego dziecka,
–utrata pracy przez męża,
–śmierć męża (i ojca), która ściąga na żonę cały ciężar 

troski o rodzinę i utrzymanie domu,
–długotrwała choroba któregoś z członków rodziny, 

co zmusza czasem do codziennych wizyt u lekarza 
nawet przez wiele lat.

Choroba nawiedziła dom Szymona Piotra (Mk 1,29–
31) tak jak setki innych rodzin w czasach Nowego 
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Testamentu. Niektóre choroby były śmiertelne, inne 
mniej poważne. Niektórzy członkowie rodzin nie prze-
żyli, a inni w pełni odzyskali zdrowie. Czasem choroby 
dotykały ludzi bardzo oddanych służbie Chrystusowi.

Jak sobie radzimy z tymi zmianami? Odpowiedź: 
rozwijając dojrzałą wiarę. W tej dziedzinie może nam 
pomóc przynajmniej kilka wersetów Pisma:

„A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, 
którzy miłują Boga” (Rz 8,28). Kto wierzy tej obiet-
nicy, może iść za trumną podczas pogrzebu, a potem 
wrócić do domu i powiedzieć: „Wiem, że Bóg ma 
wszystko pod kontrolą i działa dla naszego dobra”.

„Zanim doznałem utrapienia, błądziłem; lecz teraz 
przestrzegam Twego słowa” (Ps 119,67). Ludzie doj-
rzali w wierze nie pytają: „Dlaczego to się przytra-
fiło właśnie mnie?” lecz: „Panie, czego chcesz mnie 
nauczyć przez to doświadczenie?”.

„Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja 
moc bowiem doskonali się w słabości” (2 Kor 12,9). 
Dojrzała wiara wie, że słabość może prowadzić do 
duchowej siły. Potrzebujemy siły do odpierania fał-
szywych idei, do mądrego postępowania względem 
innych ludzi i do skutecznego opierania się pokusom.

To właśnie wtedy, gdy sytuacje wydają się całkowi-
cie beznadziejne, a my nie wiemy, co zrobić, Pan często 
wkracza i w szczególny sposób zaczyna nas przemie-
niać w takich ludzi, jakimi pragnie nas widzieć.

Jak sobie radzić z małżeńskimi 
sprzeczkami

Czasem słyszymy małżeństwa twierdzące, że nigdy 
się nie kłócą – ale trudno uwierzyć, żeby dwoje małżon-
ków przeżyło ze sobą całe życie bez żadnej różnicy zdań 
między nimi. Jeśli powstają jakieś konflikty i pojawiają 
się różnice poglądów, próbujcie o nich rozmawiać.

a) Uważnie słuchajcie siebie nawzajem. Nie wchodź-
cie sobie w słowo.

Pozwól drugiej stronie wylać serce, zanim zapro-
ponujesz rozwiązanie. Czasem trzeba posłuchać i nie 
odpowiadać.

b) Rozmawiajcie ze sobą łagodnie.
Nie pozwalaj sobie na eksplozję emocji, nawet 

jeśli druga strona sobie na to pozwala. Pamiętaj, 
że „Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość,  
a przykre słowa wzniecają gniew” (Prz 15,1).

c) Unikajcie kategorycznych stwierdzeń.
Nie oskarżaj drugiej strony zdaniami w stylu: „bo ty 

zawsze się boisz”, „ty mnie w ogóle nie kochasz”, czy 
„nigdy nie potrafisz się opanować”.

d) Nigdy nie posuwajcie się do drwin.
Nic tak nie zraża innych, jak uświadomienie sobie  

w pewnej chwili, że z nich kpisz.
e) Przedstawiajcie swoje stanowiska wyraźnie, lecz 

delikatnie.
Powiedz szczerze, co myślisz, ale zrób to łagodnie 

(Ef 4,15). Mówienie prawdy nie wystarczy; musimy to 
robić w miłości. Spraw, żeby współmałżonek kochał 
cię za to, jak do niego mówisz, niekoniecznie za to, co 
mówisz.

f) Akcentujcie możliwość i wolę harmonijnego współży-
cia nawet przy różnicy poglądów. Mąż, żona i dzieci nie 
muszą myśleć o wszystkim identycznie, żeby rodzina 
mogła żyć ze sobą w harmonii. Wzajemny szacunek, 
szczególnie dla typowych wrodzonych różnic, może 
uzdrowić relacje.

g) Rozwijajcie zdrowe poczucie humoru. Ta cecha 
jest ogromnym atutem w każdej relacji międzyludz-
kiej. Działa jak bufor, łagodząc napięcia. Małżeństwo 
to bardzo poważna sprawa, lecz codziennie zdarza się 
mnóstwo drobnych incydentów, nad którymi można 
przejść do porządku dziennego dzięki poczuciu 
humoru.

Bóg doskonale wie o tym, jak ważna jest faza wzajem-
nego dopasowania się w małżeństwie. W 5 Mojżeszowej 
24,5 czytamy: „Mężczyzna, który niedawno się ożenił, 
nie pójdzie na wojnę ani nie będzie obciążony żadnym 
obowiązkiem pracy. Będzie wolny w swym domu przez 
jeden rok i będzie cieszyć się swoją żoną, którą pojął”. 
Nowożeńców nie wolno było rozdzielać, ani nakładać 
na męża żadnych dodatkowych obowiązków tak, by 
młoda para mogła się dostosować do siebie w nowym 
związku.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Priorytety w życiu rodzinnym

Priorytet to coś, co zajmuje pierwsze miejsce na naszej 
liście ważnych lub pilnych spraw. Życie rodzinne składa 
się z wielu obowiązków i odpowiedzialności – począw-
szy od zwykłych funkcji codziennych aż po duchowy 
pokarm dla naszych rodzin. Pośród napiętych harmo-
nogramów codziennego życia możemy się zastanawiać, 
czy mamy dość czasu, aby wykonać wszystko, co powin-
niśmy! To wymaga weryfikacji naszych priorytetów. Co 
uznajemy za najważniejsze obowiązki w naszym codzien-
nym rozkładzie zajęć? Jakie idee i wartości kształtują 
umysły naszych dzieci dzięki tym priorytetom?

Priorytet uwielbiania Boga. Jako rodzice mający 
na celu duchowe dobro rodziny będziemy zawsze dawać 
pierwszeństwo uwielbieniu i modlitwie w naszym 
domu. Rodzice Jezusa byli przykładami takiej postawy. 
Ich pielgrzymka do Jerozolimy w Święto Paschy ukazuje 
wartość, jaką widzieli w czczeniu Boga. Pobożni rodzice 
kształtują u dziecka pojmowanie Boga i Jego Królestwa 
w codziennej, rodzinnej modlitwie. Tygodniowy roz-
kład zajęć musi być dostosowany do dni i godzin zgro-
madzeń w kościele. Niewiele sytuacji powinno być 
dla nas usprawiedliwieniem nieobecności w kościele. 
Powinniśmy przygotować się na udział w niedzielnym 
nabożeństwie, kończąc odpowiednio wcześniej nasze 
obowiązki w domu w sobotni wieczór. 

Priorytet życia w dyscyplinie. Rodzice –poprzez 
dyscyplinę, nauczanie i przykład –w umysłach dzieci 
wszczepiają moralne wartości odnośnie tego, co jest 
dobre a co złe. To zabiera czas. To wymaga konsekwen-
cji i czujności. Inne obowiązki mogą spowodować, że 
rodzic zlekceważy okazje do udzielania dziecku tych 
ważnych lekcji życiowych. Dotyczy to kształtowania 
u dziecka takich postaw jak wykonywanie pracy aż do 
końca i okazywanie starannego posłuszeństwa bez zwle-
kania, akceptowanie rozczarowań, branie odpowiedzial-
ności za swoje czyny, pokorne przyjmowanie czyichś 
instrukcji, uczciwość i wiarygodność. Dziecko posiada-
jące solidny, moralny fundament położony przez rodzi-
ców jest błogosławione.

Pierwszeństwo potrzeb innych nad własnymi 
pragnieniami. Biblijna zasada: „Niech każdy dba nie 
tylko o to, co jego, ale i o to, co innych” (Flp 2,4) znaj-
duje praktyczne zastosowanie w domu, kiedy rodzice 
uczą potrzeby dzielenia się i wyzbycia egoizmu. 

Rodzice dają przykład tego priorytetu, zmieniając 
na przykład plany na dany dzień, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom innych. To właśnie w domu dziecko zaczyna 
się uczyć samozaparcia, współczucia i zainteresowania 
dobrem innych.

Bądźmy przykładem oddania Jezusowi i Jego 
Kościołowi. Czy nasze dzieci widzą w nas, że praca 
dla Pana ma pierwszeństwo? Że miłujemy Jego Kościół 
i że bronimy jego nauk, przełożonych w Kościele i na-
szych braci w wierze? Nasze dzieci są replikami naszych 
rodzin, wychowania, nauczania i przykładu. Czy będą 
reprezentować te wartości, które naprawdę mogą prze-
trwać próbę czasu i ostać się w wieczności?

Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2019
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Elvin Graybill

5Będziesz miłował PANA, swego Boga, 
całym swym sercem, całą swą duszą  
i z całej swej siły; 6 A te słowa, które ja 

dziś nakazuję tobie, będą w twoim sercu; 
7 I będziesz je często przypominał swoim 
synom i rozmawiał o nich, przebywając  

w swoim domu, idąc drogą,  
kładąc się i wstając. 

Księga Powtórzonego Prawa 6,5–7
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Oto szybkie pytanie do was: Kto był pierwszą osobą 
przyprowadzoną do Pana przez Pawła? Cóż, nikt nie 
wie tego na pewno. Apostoł z całą pewnością przywiódł 
do Niego całe rzesze, jeszcze zanim udał się w pierw-
szą podróż misyjną. Jednak pierwszy przypadek odno-
towany w Biblii miał miejsce na wyspie Cypr. To tam 
poznał Pana rzymski prokonsul Sergiusz Paweł. 

„A kiedy przeszli wyspę aż do Pafos, spotkali tam 
pewnego czarownika, fałszywego proroka, Żyda imie-
niem Bar–Jezus; który należał do otoczenia prokon-
sula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. On to, 
wezwawszy Barnabę i Saula, pragnął słuchać słowa 
Bożego. Lecz sprzeciwił się im Elimas, czarownik – 
tak bowiem tłumaczy się jego imię – usiłując odwieść 
prokonsula od wiary. Wtedy Saul, zwany też Pawłem, 
napełniony Duchem Świętym, spojrzał na niego uważ-
nie; i powiedział: O, synu diabła, pełny wszelkiego pod-
stępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej spra-
wiedliwości! Czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych 
dróg Pana? Oto teraz ręka Pana na tobie: oślepniesz  
i nie będziesz widział słońca przez pewien czas. I natych-
miast ogarnęły go mrok i ciemność, i chodząc wkoło, 
szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy pro-
konsul, widząc, co się stało, uwierzył, zdumiewając się 
nauką Pana” (Dz 13,6–12).

Cypr musiał być ciekawym miejscem dla Pawła i jego 
współpracownika Barnaby. Ta wyspa znajdowała się pod 
silnym wpływem kultury greckiej. Była również bazą 
wypadową dla wszelakich rzymskich działań na Morzu 
Śródziemnym. I jak sugeruje tekst, znajdowała się rów-
nież pod wpływem okultyzmu.

Ewangelizacja Cypru przez Pawła i Barnabę rozpo-
częła się około roku 47 n.e. Łukasz, natchniony autor 
Dziejów Apostolskich, określa Sergiusza Pawła mianem 
„prokonsula”1. Z pewnością jest to odpowiedni tytuł dla 
rzymskiego przedstawiciela władzy na Cyprze w tam-
tych czasach. Wcześniej taki człowiek był tytułowany 
„propraetor”. W roku 58 p.n.e. Cypr został anektowany 
przez cesarstwo rzymskie i od tego czasu wyspą rządził 
przedstawiciel imperium nominowany przez cesarza.  
W ówczesnym języku nosił on miano „legata impe-
rium”, czyli „propraetora”.

W roku 22 p.n.e. Rzym zmienił status Cypru  
z terytorium anektowanego na pełnoprawną pro-
wincję. Odtąd zaczęła ona podlegać władzy wysłan-
nika mianowanego przez senat. Jako „prokonsul” 
rządził całą wyspą w imieniu cesarstwa. „Jednym  
z elementów potwierdzających jego (Łukasza jako histo-
ryka – przyp. red.) dokładność jest doskonała znajomość 
właściwych tytułów, należnych wszystkim ważnym oso-
bistościom, wzmiankowanym na kartach jego dzieł. (…) 
Dla przykładu Cypr, będący prowincją cesarską, stał się 
w 22 roku p.n.e. prowincją senatorską, a zatem od tej 
pory nie administrował już nią legat (propraetor – przyp. 
red.) imperium, lecz prokonsul. Tak więc, kiedy Paweł  
i Barnaba przybyli na Cypr ok. 47 r. n.e., spotkali się tam 
z prokonsulem Sergiuszem Paullusem (Dz 13,7), czło-
wiekiem, o którym dowiadujemy się jeszcze nieco więcej  
z inskrypcji”2.

1Od wydawcy Ziarna Prawdy: W niektórych przekładach polskich [BG] mamy „starosta”.
2Bruce, F.F., Wiarygodność pism Nowego Testamentu, Wydawnictwo Areopag, Katowice 1991, 
str. 101–102.

Cy p ryjczy cy, czarow nicy i Serg iusz
—Rob Sullivan

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

część
historyczna
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Łukasz jest dokładny nie tylko w używaniu tytu-
łów. Historycy i archeolodzy dysponują również 
dowodami na istnienie tego konkretnego prokonsula.  
W roku 1877 podczas prac archeologicznych odkryto 
pewne miejsce niedaleko starożytnego Pafos na 
Cyprze. Kierownikiem prac badawczych na tym sta-
nowisku był Luigi Palma di Cesnola, odznaczony za 
udział w amerykańskiej wojnie secesyjnej. Po wojnie 
został mianowany konsulem Stanów Zjednoczonych 
na Cyprze. Prowadził tam szereg badań. Później 
objął stanowisko pierwszego kustosza Metropolitan 
Museum w Nowym Jorku. To on odkrył inskrypcję 
potwierdzającą, że prokonsul imieniem Paulus rze-
czywiście istniał. Inskrypcja została wyryta na mar-
murowym bloku użytym przy poświęceniu pewnego 
pomnika w pierwszym wieku. Było tam napisane:

Apoloniusz swemu ojcu (…) poświęcił to miejsce 
i pomnik zgodnie z wolą swojej rodziny (…) peł-
niącemu urzędy kierownika placu targowego, 
prefekta, urzędnika miejskiego, arcykapłana 
i zarządcy miejskiego archiwum. Wzniesiony 
25 dnia miesiąca Demarchexusius w 13 roku 
[panowania cesarza Klaudiusza]. Dokonał 
również reform w senacie, wzbogacając go  
o doradców w czasach prokonsula Pawła3.

Trzynasty rok panowania cesarza Klaudiusza przy-
padał na 54 rok n.e., tuż po wizycie Pawła i Barnaby 
na Cyprze. Możliwe, że to właśnie on spotkał się  
z nimi. 

Dodatkowy dowód na istnienie Sergiusza 
Pawła pochodzi ze źródła rzymskiego pocho-
dzącego z pierwszego wieku. Pliniusz Starszy, 
jak określa go historia, był rzymskim dowódcą 
marynarki wojennej żyjącym w latach 23–79 
n.e. Był również mężem stanu, przyrodnikiem  
i historykiem. Spory zakres naszej wiedzy o starożyt-
nym Rzymie pochodzi właśnie od niego. Piastując tak 
wpływowe stanowiska, poznał osobiście wiele waż-
nych postaci w ówczesnym imperium.

Najważniejszym dziełem Pliniusza Starszego jest 
Naturalis Historia (Historia naturalna). Miała ona 
według zamierzeń autora stanowić rzymską ency-
klopedię tamtych czasów. Jest najbardziej obszernym 
pojedynczym dziełem literatury rzymskiej, jakie się 

3Online: http://www.biblehistory.net/newsletter/paulus.htm.

zachowało. Pliniusz sporo miejsca poświęca Cyprowi. 
Właściwie wymienia nawet niejakiego „Sergiusza 
Pawła” na liście urzędników pełniących władzę 
(Księga 2 i 18 jego Historii naturalnej4).

 Pisząc o Cyprze, Pliniusz ujawnia jeszcze jeden szcze-
gół mający związek z relacją Łukasza przedstawioną  
w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich:

Istniały wówczas różne grupy magów od 
czasów Mojżesza, jak Jannes, Jambres  
i Latape, o których mówili Żydzi. Od kilku 
tysięcy lat byli zwolennikami zoroastriani-
zmu, którego wpływy nasiliły się ostatnio na 
wyspie Cypr5. 

Pliniusz Starszy potwierdza tutaj obecność magów 
(zwanych przez Łukasza „czarownikami”) na Cyprze 
w pierwszym wieku. Mieli oni takie wpływy, że histo-
ryk wspomina ich podczas omawiania sytuacji na tej 
wyspie.

Zanim zostawimy Sergiusza Pawła, warto wspo-
mnieć o jeszcze jednej sprawie. Pismo Święte 
mówi, że Azja Mniejsza była kolejnym miejscem, 
do którego udali się Paweł i Barnaba po opuszcze-
niu Cypru. Właściwie skierowali się do Antiochii 
w Pizydii Mniejszej (zob. 13,13–14). W Yalcec 
Museum w Turcji jest wystawiona inskrypcja znale-
ziona w okolicy Antiochii Pizydyjskiej. Widnieje na 
niej w całości słowo „Paulii” i częściowo „Sergii”6. 
Wydaje się, że rodzina Sergiusza Pawła miała na tym 
obszarze dużą posiadłość, a sama inskrypcja może 
dotyczyć właśnie prokonsula. Kto wie? Może Paweł 
i Barnaba udali się tam na prośbę rzymskiego dostoj-
nika z nadzieją na przyprowadzenie jego rodziny do 
Chrystusa!

Ćwiczenie z 13 rozdziału Dziejów Apostolskich 
można z łatwością powtórzyć na podstawie każdego 
innego rozdziału tej księgi. Łukasz przywiązuje nie-
zwykłą wagę do szczegółów i trudno mu udowodnić 
błędy. Biblia jest księgą historyczną. Pod natchnie-
niem Ducha Świętego autorzy zapisali bez błędu tekst, 
który złożył się na Pismo Święte!

Warto wspomnieć również o kilku liczbach  
z Dziejów Apostolskich. Łukasz wymienia 110 osób  

4Pliniusz Starszy, Historia naturalna, Księga 1 i 2, tom 1, przekł. H. Rackham. Harvard University.
5Online: http://www.biblehistory.net/newsletter/paulus.htm.
6Online: http://www.padfield.com/2008/antioch–of–pisidia.html.
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Joost Joosten

Spalony w Veer, w prowincji Zelandia
Wydarzyło się w roku 1560, że w Veere w prowincji 

Zelandia aresztowano pewnego młodego brata nazwiskiem 
Joost Joosten, pochodzącego z wioski Goes w tejże prowin-
cji. Był on dość dobrze obeznany z łaciną.

Kiedy Joost był czternastoletnim uczniem, zdarzyło 
się, że król Filip (hiszpański władca Niderlandów) gościł  
w Zelandii, podczas gdy chłopiec śpiewał w kościelnym 
chórze na galerii, jak to jest w zwyczaju papistowskich 
kościołów. Król był tak zachwycony śpiewem młodzieńca, 
że zapragnął wziąć go do Hiszpanii, przed czym chłopiec 
się wzbraniał i nie chciał wyjeżdżać. Po tym, jak nawrócił 
się na prawdziwą wiarę, przyjął chrzest na podstawie wiary 
i zaczął prowadzić chrześcijańskie życie.

Tego wrogowie prawdy zdzierżyć nie mogli; dlatego aresz-
towano go zaraz po ukończeniu osiemnastego roku życia. 
Musiał ścierpieć wiele ataków, czyniono również wiele prób, 
by odwieść go od Pana. Dyskutował na temat wielu arty-
kułów wiary z czterema inkwizytorami, którzy na wszelkie 

z imienia7. Istnienie wielu z nich zostało potwierdzone 
historycznie w źródłach pozabiblijnych8. W dodatku, 
Łukasz wymienia 32 kraje, 54 miasta i 9 wysp9. 
Wszystkie te dane zostały potwierdzone archeolo-
gicznie z całą pewnością, może z wyjątkiem portu na 
Krecie o nazwie Feniks10 (wymienionego w Dziejach 
Apostolskich 27,12).

Być może sir William Ramsay podsumował to naj-
lepiej: „Łukasz jest pierwszorzędnym historykiem; 
nie tylko wiarygodnie podaje fakty, ale ma również 

7Online: http://www.thruthebible.org/site/c.irLMKXPGLsF/b.4380271/.
8Geisler, Norman, I Don’t Have Enough Faith to be an Atheist, Crossway, Wheaton, Illinois, 
2004, str. 270.
9Geisler, Norman, Baker Encyclopedia of Apologetics, Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 
1991, str. 227.
10W niektórych polskich przekładach „Fenicja” (np. w BG).

sposoby próbowali go przeciągnąć na inną religię. Gdy oka-
zało się, że nie można go przekonać takimi środkami, tortu-
rowali go okrutnie, szczególnie żelaznym narzędziem teer-
lingen, którym rozpychali mu kolana, aż wyskakiwały mu 
ze stawów. Wszystko to jednak mężnie zniósł z wielką cier-
pliwością, wiernie zachowując skarb posiadany w ziemskim 
naczyniu. Dlatego też synowie Heroda skazali go na śmierć 
przez spalenie na stosie, a wyrok wykonano w poniedzia-
łek przed Bożym Narodzeniem.

W drodze na szafot radował się wielce w Panu i wciąż 
śpiewał, idąc do szałasu ze słomy, w który miał zostać 
spalony. Ostatnia linijka pieśni, którą ułożył, brzmiała:  
„O, Panie, Ty jesteś zawsze w moich myślach”. Napisał rów-
nież swoje wyznanie wiary na pięciu kartkach, które jednak 
z czasem zaginęły.

Fragment książki Zwierciadło męczenników, str. 651
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

wyczucie historyka (…). Krótko mówiąc, ten autor 
powinien zostać umieszczony w gronie największych 
historyków”11.

Niniejszy artykuł został opublikowany przez 
Towarzystwo Badań Biblijnych (Associates for Biblical 
Research), które zgodnie z jego misją „istnieje, aby 
służyć powszechnemu Kościołowi Jezusa Chrystusa 
podkreślając i promując autorytet, wiarygodność  
i nieomylność Pisma Świętego”.

 Zaczerpnięto z Associates for Biblical Research
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

11Sir William Ramsay, St. Paul the Traveler and Roman Citizen. Online: http://www.ucgstp.
org/lit/gn/gn030/acts.html.
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—Lucinda J. Rollings

Językowe opowieści

Czy twój język sprawia ci kiedykolwiek problemy? 
Wystaw język i spróbuj zwinąć go w trąbkę. Czy potrze-
bujesz pomocy, aby mieć kontrolę nad swoim językiem?

Bóg uczynił język czymś wyjątkowym w swoim dziele 
stworzenia. Jest on pokryty małymi wyrostkami zwa-
nymi brodawkami językowymi (papillae). To górna war-
stwa języka. Znajduje się w niej do 10 tysięcy kubków 
smakowych. Umożliwiają one rozróżnienie na przykład 
pomiędzy pysznymi ciastkami waniliowymi, słonymi 
orzeszkami ziemnymi a świerzymi warzywami.

Bóg stworzył język dla wspaniałych rzeczy – lizania 
rożków lodowych, przełykania kawałków pysznej pizzy, 
oraz prawidłowego formułowania słów. Jednak naj-
gorszą rzeczą, jaką język potrafi, jest wpakowanie nas  
w kłopoty!

Język to jeden z naszych najbardziej używanych 
mięśni. Ale niestety ten mięsień ćwiczy się też w krzyw-
dzeniu innych za pomocą przykrych uwag. Biblia mówi, 
że język potrafi ranić jak miecz (Prz 12,18). 

Słowa mają wielką moc. Posiadają siłę niszczenia 
przyjaźni albo budowania trwałej, niezniszczalnej więzi 
(Prz 18,21). Można ugasić spór za pomocą spokoj-
nych, uprzejmych słów albo zniszczyć wspaniały dzień  
w rodzinnym gronie przez gniewną odpowiedź  
(Prz 15,1). 

Czy twój język jest taki jak u mrówkojada?  
U niego ten narząd jest cienki, często jaskrawoczerwony  
i zamiast brodawkami, pokryty jest setkami maleńkich 
haczyków. Haczyki te pokryte są lepką śliną, dzięki 

czemu pan mrówkojad z większą łatwością chwyta 
pyszne mrówki i termity, aby je połknąć z mlaśnięciem 
na obiad. 

Czy twój język jest jak ukryta broń pana mrówko-
jada? Zdarzyło ci się nieraz bezmyślnie urazić kogoś 
przykrymi słowami? Albo powiedzieć kłamstwo, obwi-
niając innych za swoje błędy? Może puściłeś lub puściłaś 
dalej plotkę, która zniszczyła czyjąś reputację? Użyłeś 
lub użyłaś kiedyś języka, aby znęcać się nad kimś albo 
kogoś wyzywać?  

Bóg stworzył język mrówkojada w konkretnym celu 
– aby to zwierzę mogło nim chwytać pokarm, ale nasze 
języki nie są stworzone jako broń. Kiedy język mrów-
kojada spełni swoje zadanie, wślizguje się z powrotem 
do otworu gębowego. Jednak podobnie jak nie da się 
wcisnąć z powrotem pasty do tubki, tak samo niemoż-
liwe jest odwołanie raniących słów, które raz zostały 
wypowiedziane. 

Bóg chce, abyśmy wypowiadali słowa budujące 
innych i chwalące Jego. Biblia mówi: „Słowa z ust 
mądrego są łaskawe, ale wargi głupca pożerają jego 
samego” (Kzn 10,12). Oby słowa Psalmu 141,3 stały się 
naszą codzienną modlitwą: „PANIE, postaw straż przy 
moich ustach; strzeż drzwi moich warg”. 

Opanuj swój język i z Bożą pomocą staraj się, by twoje 
słowa były miłe dla wszystkich (Ps 19,14).

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

część
praktyczna
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—Eugenie Daniels

Robienie siana

Czy wiesz, które małe zwierzątko robi siano, a przy tym 
wygląda jak mała, futrzana kulka, kiedy się zwinie? To ame-
rykańska szczekuszka, która dorasta do długości około 20 cm. 
To zwierzę jest spokrewnione z królikiem, ale w rzeczywisto-
ści wygląda bardziej jak przerośnięta mysz. Barwa jej futra to 
coś między kolorem szarym a brązowym, aż do cynamonowego 
beżu. Czasem jest nazywana „gwiżdżącym zającem” z powodu 
wysokiego dźwięku, jaki wydaje w ostrzeganiu przed niebez-
pieczeństwem. Jej rozbrajające wokalizy sprawiają, że brzmi jak 
zabawka–piszczek, ale potrafi też szczekać jak piesek preriowy. 

Amerykańska szczekuszka mieszka w koloniach ponad linią 
drzew w odłamkach skał, zwanych talus, w górach na zachodzie 
Stanów Zjednoczonych, w Brytyjskiej Kolumbii oraz prowincji 
Alberta (Kanada). Tutaj zimy są surowe, ale to małe zwierzątko 
nie zapada w sen zimowy. Żywi się sianem, które sporządziło  
i zmagazynowało w czasie letnich dni. 

Bóg dał szczekuszce zdolność rozróżniania roślin, które są 
najbardziej pożywne. Zwierzę to krząta się cały dzień, groma-
dząc trawy i rośliny oraz wykładając je na skałach do wyschnię-
cia wokół swojego gniazda. Jedna szczekuszka potrafi zrobić 
dwadzieścia pięć wypadów na godzinę, żeby zebrać rośliny na 
siano. Objętość wyschniętych roślin może przekraczać 36 litrów  
i ważyć do 27 kg. Szczekuszka jest nieustannie zajęta, przeno-
sząc wysuszone rośliny na słoneczne miejsca, aby uchronić je 
przed deszczem. W końcu kiedy rośliny są gotowe, zostają zma-
gazynowane w szczelinach na zimę. 

Jesteśmy podobni do szczekuszki w tym, że Bóg dał każdemu 
z nas zdolność służenia Mu bez względu na to, gdzie mieszkamy 
– czy w górach, czy w dolinach; miastach, czy na wybrzeżu. 
Potrzebujemy pilności w naszym powołaniu opowiadania 
innym o tym, co Bóg dla nas uczynił.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Eksplozja elektroniki zmieniła życie 
towarzyskie wielu osób. Możliwości 
porozumiewania się ze znajomymi 
wydają się nieograniczone. Media spo-
łecznościowe rozwijają się szybko i obie-
cują jeszcze więcej zmian. Jaki to będzie 
miało wpływ na lud Boży? Jakie pułapki 
i naciski niesie ze sobą to wszystko? 
Czy możemy używać technologii, żeby 
wzmocnić nasze rodziny i kościoły?

Radio i telewizja przyniosły z sobą 
możliwość „udziału” w nabożeństwach  
i innych wydarzeniach bez wychodzenia 
z domu. Niektóre nabożeństwa są trans-
mitowane online i mogą być odsłuchi-
wane później. Dla chorych nie wycho-
dzących z domu to może być jedyna 
możliwość.

Lecz ten rodzaj łączenia się nie stanowi 
prawdziwej wspólnoty. Brakuje w nim 
możliwości widzenia się ze współwyznaw-
cami oraz prowadzenia bezpośrednich 
rozmów z nimi przed nabożeństwami 
i po nich. Ludzie są istotami towarzy-
skimi i potrzebują interakcji z innymi. 
List do Hebrajczyków 10,25 mówi, żeby 
„nie opuszczać naszego wspólnego zgro-
madzenia, jak to niektórzy mają w zwy-
czaju, ale zachęcać się nawzajem, i to tym 
bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża 
się ten dzień”. W miarę, jak zbliżają się 
czasy końca, wierzący potrzebują więcej 
zachęty, która płynie z osobistego uczest-
nictwa w nabożeństwach i brania czyn-
nego udziału w społeczności świętych.

Pisanie SMS–ów i e–maili umożliwia 
pozostawanie w kontakcie ze znajomymi 

Elektroniczne 

życie 

towarzyskie

—Luke BennetchCzęść trzecia
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i wydaje się być mniej nachalne od rozmowy telefonicz-
nej. Przyjaciele mogą czytać wasze wiadomości wtedy, 
kiedy im to będzie odpowiadało. Mogą się zastanowić 
nad odpowiedzią i napisać ją przy okazji. Ale sms–y  
i e–maile nie umożliwiają nawiązania osobistej interak-
cji, jaka jest normą w przypadku normalnej rozmowy.

Technologia prowadzi ludzi do zastąpienia części 
życia towarzyskiego w realnym świecie jego elektro-
niczną namiastką. To nie jest całkowicie złe, ale rów-
nież nie jest całkowicie dobre. W elektronicznym życiu 
towarzyskim pojawia się więcej nieporozumień niż pod-
czas kontaktów twarzą w twarz. Jest to szczególnie praw-
dziwe podczas dyskusji, różnicy zdań czy napomnień. 
Znacznie łatwiej błędnie zinterpretować tekst niż osobi-
stą lub telefoniczną rozmowę. Łatwiej być nieprzyjem-
nym, niegrzecznym czy nietaktownym tam, gdzie nie 
ma osobistej interakcji z rozmówcą. Brakuje całej mowy 
ciała i nie słyszymy tonu wypowiedzi. Nie ma możli-
wości wtrącenia czegoś na bieżąco. Dobra komunikacja 
obejmuje pytania i odpowiedzi, żeby obie strony mogły 
się kontaktować w omawianej sprawie od razu. Sam fakt 
złożenia wizyty lub rozmowy telefonicznej (czy ich pla-
nowanie) mówią o tym, że nam na niej zależy wtedy, 
gdy termin jest korzystny dla obu stron. 

Technologia „bliskości na odległość” niesie ze sobą 
pokusę, by powiedzieć coś, czego nie powinniśmy. 
Komunikacja między osobami płci przeciwnej może się 
stać zbyt frywolna lub sugestywna. Znajomi mogą się 
kontaktować późno w nocy, kiedy trzeźwy osąd sytuacji 
zaczyna zanikać. W ślad za poufałością mogą iść rozwią-
złość i liberalizm. Element napięcia związany z wysyła-
niem wiadomości i oczekiwaniem na odpowiedź może 
stać się uzależniający. Rodzice powinni pomagać mło-
dzieży w unikaniu pułapek, omawiając z nimi te sprawy 
i nakładając ograniczenia czasowe na ten rodzaj komu-
nikowania się. Niektórzy rodzice żądają od młodszych 
dzieci, żeby zostawiały swoje telefony w kuchni zamiast 
brać je ze sobą do pokoju.

Czy dzieci powinny mieć telefony lub chodzić samo-
pas, zanim jeszcze zrobiły prawo jazdy? Czy mądrze jest 
poddawać nasze dzieci takiej presji? Dlaczego dwuna-
stolatek czy czternastolatek potrzebuje telefonu?

Istnieje ciągle rosnąca presja, żeby dzieci mogły się 
kontaktować ze znajomymi w taki sam sposób jak 
dorośli. Dzieci w wieku szkolnym mogą się czuć „sty-
lowo”, gdy piszą sms–y i dzwonią do rówieśników. 
Mądrzy rodzice nie poddają się presji i trzymają tele-
fony komórkowe z dala od dzieci, chyba że naprawdę 
są im potrzebne. Nawet świat martwi się tym, jak presja 
środowiska wpływa na dzieci, żeby taki telefon miały.

Facebook i podobne sieci społecznościowe są źródłem 
osobnych pułapek i presji. Wklejanie ogromnych ilości 
osobistych informacji i zdjęć zagraża chrześcijańskiej 
wstrzemięźliwości i pokorze. Codzienne, a nawet cogo-
dzinne kroniki dokumentujące, co ludzie robią, mogą  
w efekcie wytworzyć niezdrową poufałość. Czas spę-
dzany na ładowanie stron, zdjęć i śledzenie stron pro-
filów znajomych jest niesamowicie długi; czy z punktu 
widzenia zarządzania czasem jest spędzany właściwie? 
Sieci społecznościowe oferują elektroniczne życie towa-
rzyskie. Czy ludzie rozwijający umiejętności posługi-
wania się narzędziami służącymi do jego prowadzenia 
utracą w końcu zdolność do podtrzymywania osobi-
stych kontaktów międzyludzkich?

Niebezpieczeństwo poddawania się złym wpływom 
przez portale społecznościowe jest ogromne. Zbyt wiele 
upadków moralnych jest wynikiem takich kontaktów 
online. Wywierają one presję na upodobnianie się do 
znajomych, żeby nie wypaść z ich „grupy” i poddać 
się panującym w niej chwilowym trendom. Pouczenia 
rodziców i przywódców kościelnych zostają utopione 
w rwącym nurcie zajęć i pogaduszek w kręgu e–znajo-
mych. Czy lud Boży naprawdę potrzebuje tych mediów 
do życia towarzyskiego?

Aparaty fotograficzne i inne urządzenia z coraz lep-
szymi parametrami rejestracji obrazu są w powszech-
nym użyciu, a obfitość kolejnych modeli przyprawia  
o ból głowy. Nadmierna fascynacja takimi materiałami 
przeszkadza w rozwijaniu dobrych umiejętności społecz-
nych. Niektórzy biegają po wszystkich możliwych wyda-
rzeniach towarzyskich, filmują je i zaczyna im brakować 
towarzystwa „w realu”. Potem zapraszają znajomych do 
domu tylko po to, żeby wspólnie te filmy pooglądać.  
W ich świecie radość przeżywa się elektronicznie. 

Innym problemem związanym z filmowaniem jest 
pokusa, żeby zachowywać się głupio i przyciągać uwagę 
filmujących. W ten sposób wydarzenia towarzyskie są 
zamieniane w tanie komedie o szybko przemijającej 
wartości. Młodzież, a nawet dzieci mogą padać ofiarą 
niewłaściwych relacji damsko–męskich i używać tele-
fonów do karmienia złych pragnień. Rodzice powinni 
wiedzieć, jakie zdjęcia ich dzieci robią sobie i innym.

Gry komputerowe i „aplikacje” tego typu w telefo-
nach oferują jeszcze inny rodzaj zabawy, tym razem nie-
koniecznie towarzyskiej (choć w przypadku gier online 
istnieje tego namiastka). Dorosły człowiek może spę-
dzać całe godziny, bawiąc się w ten sposób. Pamiętajmy, 
że to nie jest taka sama jakość spędzania czasu jak  

—ciąg dalszy na str. 28
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Randy szarpnięciem otworzył szufladę w szafie  
i w samą porę schował czasopismo pod stertą spodni. 
Jego młodszy brat Brian wpadł do pokoju i skoczył na 
łóżko Randy’ego.

Brian zrobił wielkie oczy z ciekawości.
– Co ty robisz, stojąc przy szafie? Wybierasz się dokądś 

wieczorem?
Randy zmarszczył się.
– Jesteś ciekawski, zgadza się? I powinieneś zapukać, 

zanim wparujesz do mojego pokoju.
– Przepraszam, zapomniałem – zwiesił głowę Brian  

i spojrzał na brata z prośbą w oczach. – Zastanawiałem 
się tylko, czy nie poszedłbyś ze mną na rower. Wygląda 
na to, że jesteś zbyt zajęty, żeby robić ze mną cokolwiek.

Przez chwilę Randy niemal przystał na prośbę brata. 
Ale potem przypomniał sobie, że planował przejrzeć to 
czasopismo raz jeszcze i zniszczyć je, zanim ktokolwiek 
mógł zobaczyć, co on ogląda.

– Mam parę rzeczy do zrobienia w pokoju, kolego – 
miał nadzieję, że jego głos tym razem brzmi uprzejmiej. 
Powinienem okazywać trochę więcej zainteresowania bra-
ciszkowi, ale czasem potrafi być utrapieniem – pomyślał.

Brian ze smutkiem otworzył drzwi i zszedł po 
schodach.

Randy poczuł zażenowanie. Brian jest taki niewinny, 
w przeciwieństwie do mnie. Przeszył go dreszcz zazdro-
ści. Dziś wieczorem muszę się tym zająć. Dlaczego w ogóle 
wziąłem to czasopismo w księgarni? Nie wiedziałem, że 
będzie takie zniewalające.

Dzwonek telefonu komórkowego Randy’ego przebił się 
przez jego pogmatwane myśli. Kilka minut potem wsko-
czył do swego samochodu. Brian, jeżdżąc na podjeździe, 

wykręcał rowerem ósemki. Randy otworzył okno samo-
chodu i zawołał do niego:

– Powiedz rodzicom, że mój szef potrzebuje pomocy 
przy rozładunku ciężarówki dzisiaj wieczorem. Nie 
widziałem mamy w pobliżu, a muszę już jechać.

Randy nie mógł zebrać myśli, wyjeżdżając sprzed 
domu. Chyba powinienem był zamknąć mój pokój przed 
wyjazdem, ale znając mamę, to pewnie zechce przy-
nieść tam moje ubrania. A potem mnie zapyta, dlaczego 
zamknąłem pokój, skoro nawet mnie tam nie ma.

Brian patrzył za samochodem brata znikającym z pola 
widzenia, a potem wszedł z powrotem do domu. 

– Mamo! – zawołał. – Gdzie jesteś?
– W szwalni – odpowiedziała.
– Randy chciał, żebym ci powiedział, że jedzie poma-

gać szefowi przy rozładunku ciężarówki.
– Dziękuje, że mi powiedziałeś – spojrzała mama znad 

maszyny do szycia. – Pomożesz mi wieczorem ułożyć tę 
nową układankę?

– Chciałbym!
– A mógłbyś najpierw pobiec na górę i wziąć parę 

spodni z szuflady jego szafy? Muszę zmierzyć długość, 
żeby dopasować te, które szyję.

– Pewnie, mamo – rzucił Brian.
Kilka minut później wrócił z parą spodni i jakimś cza-

sopismem w ręku.
– Spójrz, co znalazłem! – zawołał. W dłoni trzymał 

jakiś obrzydliwy magazyn.
Mama pobladła i wyglądało, jakby jej się zrobiło 

niedobrze.
– Skąd to wziąłeś? – zapytała. – Zdjęcie na okładce 

jest... okropne.

Przymierze z moimi oczami
—D. Martin

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

dlamłodzieży
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Na twarzy Briana malowała się niewinność sześciolatka.
– Znalazłem to w szafie Randy’ego, gdy brałem spodnie. 

Nie wiedziałem, co to jest, ale zauważyłem wystający 
narożnik i byłem ciekaw, dlaczego Randy trzyma to cza-
sopismo razem ze spodniami. Obrazki są złe.

Mama przyciągnęła Briana bliżej.
– Dobrze zrobiłeś, mówiąc mi o tym magazynie. Tata  

i ja porozmawiamy o nim z Randym i wyrzucimy 
tę obrzydliwość z naszego domu. Co byś powiedział 
na układankę teraz? Później mogę popracować nad 
spodniami.

W domu panowała cisza, gdy Randy otworzył fron-
towe drzwi i wszedł do środka. Przechodząc obok pokoju 
rodziców, ujrzał światło w szparze pod drzwiami i usły-
szał ich przytłumione głosy.

Muszę się pozbyć zakazanej rzeczy, ale jak mógłbym 
teraz palić śmieci? Rodzice poczują dym albo mnie zoba-
czą na zewnątrz i będą ciekawi, dlaczego palę śmieci o tej 
porze nocy. Randy wszedł po schodach do swego pokoju 
i otworzył szufladę w szafie. Nie ma! Nie ma czasopisma!

W tym momencie usłyszał pukanie do drzwi pokoju. 
Lekko uchylił drzwi, w których stali rodzice.

– Czegoś chcecie? – zapytał szorstko.
– Owszem – odparł tata. – Mama i ja chcemy z tobą 

porozmawiać.
Randy wskazał ręką na łóżko. Rodzice usiedli na nim 

wyraźnie zmęczeni. Tata odchrząknął i przeszedł od 
razu do rzeczy.

– Mama powiedziała mi o magazynie, który Brian zna-
lazł w twojej szafie. Możesz wyjaśnić, jak się tam znalazł?

Randy nie był w stanie spojrzeć na rodziców. Wiedział, 
że ufali mu jako najstarszemu synowi w rodzinie.

– Kupiłem go niedawno w księgarni i miałem zamiar 
spalić dziś wieczorem, ale szef po mnie zadzwonił – 
wyrzucił z siebie wreszcie Randy.

– Mama się zajmie spaleniem tego – odparł tata. – Od 
jak dawna oglądasz takie rzeczy?

Troska w głosie ojca dodała Randy’emu odwagi, żeby 
podnieść oczy.

– To jest pierwszy, jaki kiedykolwiek wziąłem. 
Widziałem je wcześniej i zawsze próbowałem patrzeć  
w inną stronę. Tym razem pokusa chyba była silniejsza 
niż mogłem znieść – twarz Randy’ego płonęła zakłopo-
taniem i skruchą.

Tata objął opadłe ramiona Randy’ego.
– Randy, możesz być bardzo wdzięczny za to, że nie 

nabawiłeś się tego strasznego zwyczaju. Mama i ja zro-
bimy wszystko, żeby ci pomóc wyrzucić tę obrzydliwość 
z twojego życia.

– Co mogę zrobić, żebym znowu był czysty? – zapytał 
Randy łamiącym się głosem.

Tata sięgnął po Biblię leżącą na stoliku nocnym syna.
– To jest jeden z moich ulubionych wersetów. Pierwszy 

List Jana 1,9: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest 
wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy  
i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości”. Wręczył Biblię 
Randy’emu.

Słowa zamazywały się przed oczyma chłopca. Kiedy 
przemówił, jego głos był słaby.

– Wiem, że powinienem prosić o Boże przebaczenie  
i chcę was poprosić, tato i mamo, żebyście mi wybaczyli. 
Przykro mi, że was rozczarowałem.

– Przebaczamy ci z radością – odpowiedział tata. 
Mama skinęła głową, ocierając łzy z oczu.

– Czy stale czytasz Biblię i modlisz się? – zapytał tata.
– Czasami nie wstaję wystarczająco wcześnie, żeby 

poczytać Biblię – przyznał Randy.
– Cóż, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie 

możesz robić, Randy. Nie zaniedbuj czytania Biblii – 
powiedział tata. – Ja modlę się na głos, jadąc samocho-
dem do pracy. To pozwala mi się skoncentrować na war-
tościowych sprawach i pozwala mi się dłużej modlić, 
kiedy czas mnie goni. Poza tym myślę, że byłoby mądrze 
pozwolić mamie, żeby robiła ci niektóre zakupy. Z przy-
jemnością po nie pojedzie. O ile to możliwe, próbuj 
unikać miejsc, gdzie sprzedaje się takie śmieci jak ten 
magazyn.

– Pewnie masz rację, tato – odparł Randy. Zegar  
w salonie wybił jedenastą, ale nawet nie usłyszał. – 
Pewnie powinienem porozmawiać z Brianem, ale nie 
bardzo wiem, co mu powiedzieć.

Nastała cisza, którą przerwał łagodny głos mamy.
– Mógłbyś mu po prostu powiedzieć, że przykro ci 

z powodu złego przykładu, jaki mu dałeś, trzymając  
w pokoju takie świństwo. Dzieciom zazwyczaj wystarczą 
proste wyjaśnienia.

Tata wręczył Randy’emu zapisaną kartkę.
– Zapisałem kilka biblijnych odnośników. Chciałbym, 

żebyś je znalazł i pomyślał poważnie o tych tekstach. 
Zrobisz to, prawda?

– Zrobię, tato. I dziękuję, że mi to wszystko 
powiedzieliście.

– Proszę bardzo. Niedługo porozmawiamy dłużej na 
temat czystości i będziemy się modlić o Boże prowadze-
nie. Chciałbym lepiej ci pomagać w twoich zmaganiach. 
Mama będzie się za ciebie modlić.
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który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, 
bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i zwycię-
żyliście złego”.

Randy zamknął Biblię i osunął się na kolana. 
– Przebacz mi, Panie, że uległem pokusie. Dziękuję 

za Twoją oczyszczającą moc. Pomóż mi, żebym był sil-
niejszy. Dziękuję, że pracujesz nade mną, posługując się 
Brianem, moimi rodzicami i Twoim Słowem.

Serce Randy’ego było teraz lżejsze niż jeszcze chwilę 
temu. Muszę przeczytać jeszcze jedną rzecz. Otworzył 
modlitewnik leżący na nocnym stoliku. Poszukam tego 
artykułu, który czytałem w ubiegłym tygodniu. O, jest. 
Przeczytał kluczowy werset kilka razy. „Zawarłem przy-
mierze ze swoimi oczami” (Hioba 31,1).

Biblia mówi, że Hiob był człowiekiem sprawiedliwym, 
bojącym się Boga i unikającym zła. Jeśli on musiał zawrzeć 
przymierze ze swoimi oczami, to jak też – zastanowił się 
Randy. – Wtedy tak jak on pozostanę wierny Bogu, gdy 
przyjdzie pokusa.

Zaczerpnięto z Companions, styczeń 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Podnoszenie przyjaciół na duchu

—Curtis Gehman

Kim jest przyjaciel? Definiujemy to pojęcie nastę-
pująco: „Osoba, którą lubimy i cieszymy się jej towa-
rzystwem, lub osoba pomagająca i wspierająca kogoś”. 
Wszyscy lubimy spędzać czas z osobami, z którymi 
możemy porozmawiać i wspólnie robić różne rzeczy, 
szczególne jeśli dzielimy z nimi wspólne zaintereso-
wania. Wiele rzeczy w życiu przynosi większą radość 
wtedy, gdy możemy je robić razem z przyjacielem. Jeśli 
możemy z przyjaciółmi porozmawiać, ułatwia nam to 
zrozumienie różnych trudności i pomaga w trudnych 

momentach, wspierając nas w podejmowaniu właści-
wych decyzji.

Przyjaciele są bardzo ważnym elementem życia każ-
dego człowieka. Najlepszym przyjacielem małego 
dziecka jest mama, która troszczy się o jego potrzeby. 
Dorastając, dziecko zaczyna kierować uwagę na ojca, 
rodzeństwo i rówieśników, z którymi często spędza 
czas. Dzieci nie bardzo jeszcze umieją dobierać sobie 
przyjaciół (ktoś, kto da im cukierka, prawdopodobnie 
zostanie do nich od razu zaliczony!). W wieku szkolnym 

Tata otworzył drzwi i oboje cicho wyszli. Mama 
uśmiechnęła się jeszcze przez ramię do Randy’ego, zanim 
zamknęła za sobą drzwi. 

Mam dobrych rodziców, choć nie zawsze się ze sobą zga-
dzamy. Randy leżał na wznak, patrząc w sufit. Drobne 
wydarzenia z przeszłości przepływały mu przez umysł. 
Wiem, że naprawdę się o mnie troszczą i chcą dla swoich 
dzieci tego, co najlepsze. Tata nauczył mnie wielu przydat-
nych rzeczy, a mama wstaje wcześnie rano, żeby spakować 
mi drugie śniadanie. Dopiero teraz zauważył elegancko 
obrębione spodnie wiszące na krześle.

Usiadł na łóżku i otworzył kartkę otrzymaną od taty. 
Właściwie mógłbym teraz przeczytać te wersety. Może 
dzięki temu będę mógł lepiej zasnąć. Trzy odnośniki 
były zapisane charakterystycznym męskim charakte-
rem pisma. Chyba zajrzę najpierw do Psalmu 101,3. „Nie 
będę stawiał przed oczami niegodziwej rzeczy” – prze-
czytał. O, drugi fragment z Psalmów. Może Dawid też 
takich wersetów potrzebował. Randy znalazł Psalm 119,9: 
„W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy 
zachowuje się według Twego słowa”. Ciekawe, co mówi 
1 List Jana 2,14? Randy przeskoczył do końca swojej 
Biblii. „Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, 

Podstawy stabilnego życia
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zaczynamy myśleć o tym, jak dobierać przyjaciół. 
Najlepszym powinien być nauczyciel. Koledzy i kole-
żanki z klasy mogą być znajomymi, ale niekoniecznie 
znajdą się na liście przyjaciół – najczęściej z dość bła-
hych powodów. Przyjaźń rozwija się między ludźmi, 
którzy często ze sobą bywają. Rodzice celowo starają 
się zapewnić dzieciom zdrowe środowisko, gdzie będą 
mogły sobie znaleźć odpowiednich przyjaciół.

Młodzi ludzie powinni starannie dobierać sobie 
przyjaciół. Jeśli tego nie zrobią, ich życie stanie się 
budynkiem bez fundamentu i pojawi się wiele roz-
czarowań, irytacji i zniechęcenia. Pojawiają się kolejne 
pytania. Kto? Jak? Dlaczego? Naprawdę życie można 
sobie poważnie skomplikować! Oto kilka wskazówek 
w sprawie dobierania przyjaciół i znajomych, a także 
kilka słów o tym, jak być dobrym przyjacielem.

Przede wszystkim chciałbym podkreślić słowo pod-
stawy w podtytule niniejszego artykułu. Podstawa jest 
fundamentem każdej struktury, na którym wszystko 
inne stoi, od którego zależy i na którym się wspiera. 
Podstawą funkcjonowania w roli dobrego przyja-
ciela i doboru dobrych przyjaciół jest Biblia. (…) 
Musimy sami być dobrymi przyjaciółmi innych, żeby 
mieć dobrych przyjaciół podnoszących nas na duchu  
w chrześcijańskim życiu. Wtedy w „strukturze” 
naszego życia nie będzie słabego punktu. Inny ele-
ment fundamentu widzimy w życiu Dawida – „czło-
wieka według Bożego serca”. Życie w posłuszeństwie 
Bogu i posiadanie w Nim najlepszego Przyjaciela 
jest najlepszym fundamentem, jaki można mieć. Już 
sam ten fakt decyduje o tym, jakich przyjaciół sobie 
dobieram i jakim przyjacielem jestem dla innych. 
Posiadając mocny fundament w Chrystusie i Jego 
Słowie, możemy budować w przekonaniu, że Bóg 
będzie nas prowadził i błogosławił nasze przyjaźnie.

Kogo powinniście wybierać na przyjaciół? Pobożni 
rodzice muszą być wśród najbliższych i najbardziej 
podnoszących na duchu przyjaciół młodego czło-
wieka. Oni naprawdę się o was troszczą i często 
udzielają najlepszych rad, kiedy się o nie zwracacie. 
Spędzanie czasu z rodzicami i rodzeństwem powinno 
sprawiać przyjemność. Jeśli stają się oni dla was obcy, 
może to być ostrzeżenie, że inne znajomości prowadzą 
w złym kierunku. Jeśli macie młodsze rodzeństwo, 
traktujcie ich jako przyjaciół. Bóg nie umieścił was 
w jednej rodzinie przez przypadek. Macie odpowie-
dzialność wywierania dobrego wpływu na ich życie 
i stanowienia dla nich przykładu, który mogliby bez-
piecznie naśladować. Przywódcy kościoła również 
powinni być zaliczani do grona waszych przyjaciół. 

Starsi członkowie kościoła są kolejnym wspaniałym 
przykładem. Widzieli już wiele w życiu i często mogą 
opowiedzieć o tym, jakich wyborów sami dokonywali 
i dokąd ich to zaprowadziło. Autentyczne przykłady 
z życia dotyczące wpływu znajomości mogą być dla 
młodego człowieka bardzo cenne.

Prawdopodobnie większość bliskich przyjaciół mło-
dzież dobiera sobie spośród rówieśników. Należy ich 
dobierać ostrożnie, ponieważ będą mieli olbrzymi 
wpływ na kierunek, w jakim potoczy się wasze życie. 
Młodość to bardzo ważny okres, w którym człowiek 
łatwo ulega wpływom. Wasi znajomi i przyjaciele 
będą mieli wpływ na wasze wybory i w konsekwencji 
na waszą przyszłość!

Jak dobrać sobie przyjaciół, którzy podniosą nas na 
duchu? Najpierw sami bądźmy takimi przyjaciółmi. 
Jak reagujecie, gdy rodzice proszą was, żebyście coś  
w życiu zmienili? Czy chętnie poddajecie się ich suge-
stii? Jeśli tak, to zapewne sami znajdziecie się w oto-
czeniu podobnych przyjaciół jak rodzice. Czy macie 
odwagę stanąć na gruncie prawdy, kiedy rozmowa  
z przyjaciółmi przybiera niewłaściwy kierunek? Jeśli 
kolegujecie się z prawdziwymi przyjaciółmi podnoszą-
cymi na duchu, to uszanują słuszne stanowisko i rów-
nież je zajmą. A jeżeli będą szydzić i wyśmiewać się  
z was za to, że stanęliście po właściwej stronie, to uwa-
żajcie! Albowiem ich wpływ dosięgnie was i wkrótce 
wciągną was w podobne postawy, a potem w naganne 
postępowanie.

Czy wasi przyjaciele pragną waszego pozytywnego 
wpływu i polegają na was w tej sprawie? Młodość 
jest okresem nawiązywania wielu nowych znajomości  
w szkole biblijnej, w pracy i tak dalej. Powody, dla któ-
rych je nawiązujecie, będą widoczne w całym waszym 
późniejszym życiu. Dobierajcie znajomych i przy-
jaciół ostrożnie, żebyście potem tego nie żałowali. 
Pamiętajcie, teraz jest najlepszy czas na dobre wybory. 
To, jakim rodzajem przyjaciela sam jesteś, będzie rzu-
towało na twoje późniejsze znajomości. Jak mówią 
słowa pieśni: „Bóg potrzebuje ludzi odważnych i pra-
wych: Oby mógł polegać na tobie”. Czy wasi przyja-
ciele mogą na was polegać?

Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2019
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Kiedy Konrad zeskakiwał po schodach, idąc na 
śniadanie, mama otwierała puszkę z musli na stole. 
Ubrana była inaczej, niż na co dzień.

– Gdzie idziesz, mamo? – zapytał Konrad.
– Na kółko krawieckie – powiedziała mama.
„Kółko krawieckie!” – pomyślał Konrad. Dotąd 

nieraz świetnie się bawił z innymi dziećmi na tym 
kółku. 

– Mogę pójść z tobą? – zapytał.
– Nie, przecież ty chodzisz teraz do szkoły, więc nie 

możesz już mi towarzyszyć na spotkaniach – wyja-
śniła mama, biegnąc na górę do dzidziusia.

Konrad wysunął dolną wargę i kopnął nogę od 
stołu, siadając na krzesło. Nagle dzień, który zaczął 
się normalnie, stał się złym dniem. Nigdy już nie 
będzie mógł pójść z mamą na kółko krawieckie. 
Ominie go ta cała świetna zabawa, którą miały inne 
dzieciaki, a on w tym czasie będzie siedział w ławce 
i ćwiczył pisanie listów. To nie było w porządku. 

Konrad nasypał sobie trochę płatków do miski  
i chlusnął do niej mlekiem. Mleko rozbryzgało się 
na stole i zrobiło małą kałużę. 

– Lepiej to zetrzyj – powiedziała jego starsza sio-
stra Kasia.

– Dobrze, pani kierowniczko! – odciął się i chwy-
cił kawałek ręcznika papierowego, aby zebrać mleko. 
Pomodlił się szybko, zanim zaczął wiosłować łyżką 
w swojej misce z musli, ale nie miał ochoty na dzięk-
czynienie Bogu za Jego pokarm.

Szczęśliwi nieszczęśliwi?
—Romaine Stauffer

– Nie siorb tak! – warknął na Kasię.
– Nie siorbię wcale głośniej niż ty – odparła Kasia.
– Owszem, dużo głośniej – odciął się Konrad. – 

I przestań na mnie tak patrzeć.

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

kącik dla
dzieci
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– Mam już dość tego kolorowania! – powiedział 
Bartek, odkładając kr edki i biegnąc do okna.

Zobaczył, że małe kaczuszki pluskają się w kałuży.
– Zobacz, mamo! – zachichotał.
Mama wyjrzała przez jego ramię. Jego siostra, 

Beatka, także przyszła pooglądać.
– Ale mają zabawę!
Kwa, kwa, kwa – kaczuszki przekrzykiwały się 

podczas kąpieli. Bartek klepnął się w usta i znowu 
roześmiał. 

– Też chcę się tak bawić w kałuży – powiedział.
– Dobrze – zgodziła się mama. – Załóż kalosze  

i weź parasol, bo ciągle pada. Miłej zabawy.
Bartek włożył swoje czerwone kalosze i złapał 

parasol. Wyszedł na deszcz. Kap, kap kap! Krople 
kapały z parasola. Szu, szu, szu – zaszurał w błocie 
butami, w których chowały się suche stopy. 

Kwa, kwa, kwa! Kaczuszki pluskały się i bawiły.
– Idźcie sobie! – Bartek odegnał je rękami. – Ja 

też chcę się bawić w kałuży.

Kłopot z kałużą

– Jak?
– Jakbyś się ze mnie śmiała – powiedział Konrad 

z gniewnym błyskiem w oczach.
– Wiem, co ci dolega. Marudzisz, bo nie możesz 

pójść z mamą – powiedziała siostra.
– Ktoś tu ciska gromy – odezwała się mama, niosąc 

dzidziusia do kuchni. – Co się dzieje?
– Ona siorbie jak koń i śmieje się ze mnie! – war-

knął Konrad.
– Nieprawda – zaprzeczyła Kasia. – On się zwy-

czajnie wkurza, bo musi iść do szkoły.
– Wiem, że zawsze się świetnie bawiłeś z dziećmi 

w czasie pracy kółka – wytłumaczyła mama 
Konradowi. – Ale masz już sześć lat i musisz iść 
do szkoły.

– To niesprawiedliwe – zrzędził Konrad.
– Może i tak – zgodziła się mama. – Wszystko 

wokół ciebie będzie się zmieniać, kiedy zaczniesz 
dorastać. Im szybciej pogodzisz się ze zmianami, 
które Bóg wprowadza do twojego życia, tym będziesz 
szczęśliwszy.

– Ale teraz jestem nieszczęśliwy! – mruknął 
Konrad.

– No, synku – zachichotała mama – tylko nie-
mowlęta i maluchy będą dzisiaj na kółku. Wszystkie 

inne dzieci w twoim wieku też pójdą do szkoły, więc 
będziesz mógł się z nimi bawić na przerwie.

– Aha... – zauważył Konrad cichutko, bo zaczy-
nało mu być głupio.

– Jeśli pójdziesz do szkoły ze złym nastawieniem, 
to będziesz miał nieszczęśliwy cały dzień – oznaj-
miła mama. – Nie możesz być jednocześnie szczę-
śliwy i nieszczęśliwy. 

– Zamiast się marszczyć, uśmiechnij się – powie-
działa Kasia. Zaczęła śpiewać piosenkę, którą 
nauczyła się w szkole: o zamienianiu zmarszczek 
w uśmiech.

Nieznaczny, krzywy uśmieszek pojawił się  
w kąciku ust Konrada. 

– No, zaczyna to wyglądać lepiej – stwierdziła 
mama. – Tak trzymaj, a będziesz miał udany dzień.

Zaczerpnięto ze Story Mates, wrzesień 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

—Janis Good
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Kaczuszki odeszły, kołysząc się. Plusk, plusk, 
plusk – Bartek się roześmiał. 

– Uważaj! – powiedziała Beatka, kierując 
swój rowerek prosto na kałużę.

– Nieeee! – wrzasnął Bartek. – To jest moja 
kałuża!

– Nieprawda! – Beatka musnęła brzeg kałuży 
i ochlapała Bartka.

– Przestań! To moja kałuża! – Bartek zaczął 
płakać.

Beatka odjechała i zatrzymała się. 
– Daj spokój! Pobawmy się razem, przecież 

możemy się podzielić. Możemy razem prze-
jeżdżać przez kałużę.

Bartek upuścił parasol i popędził po swój 
rower. Jechał szybko i prosto w kałużę za 
Beatką. Chlap! Mokre spodnie przylepiły 
się do nóg. Jeździli tam i z powrotem przez 
kałużę. 

– Ale super! – powiedział Bartek.
– Teraz chyba kolej kaczuszek – oznajmiła 

Beatka. – Zobaczmy, co zrobią.
 Bartek zatrzymał rower i kaczuszki wto-

czyły się z powrotem do kałuży. Kwa, kwa, 
kwa.

– Pływajcie, kaczki! – zaśmiał się Bartek.
– Kałuża jest za mała, żeby mogły pływać. 

Ale mogą się chlapać – zauważyła Beatka.
Nagle rozległo się głośne hau, hau. To Aza 

podbiegła i szczekała na kaczki. 
– Nie, Aza! Zły pies! Zostaw kaczuszki  

w spokoju – powiedział Bartek. – Jezus chce, 
abyśmy byli zadowoleni i dzielili się z innymi. 
No już, Aza, dostaniesz smakołyk.

Bartek i Aza pobiegli do domu i tam pies 
dostał od chłopca psi smakołyk. Potem Beatka 
podjechała na swoim rowerze. 

– Powinieneś zobaczyć kałużę teraz – wołała 
brata.

Bartek zerknął na kałuże z ganku. Dwa 
ptaszki pluskały się w wodzie. Zachichotał. 

– Ptaszkom też podoba się moja kałuża – 
ucieszył się.

Igor Kondratyuk

– To nie jest twoja kałuża – zauważyła jego 
siostra.

– Nasza kałuża – poprawił Bartek. – Musimy 
dzielić się kałużą i bawić w zgodzie.

– No właśnie – dodała Beatka. – Wiem, że to 
długo nie potrwa, ale dzisiaj było super, kiedy 
podzieliłeś się kałużą ze mną.

– Wiem – stwierdził z zadowoleniem. – Świetnie 
się razem bawiliśmy, w dodatku z kaczkami  
i ptaszkami. 

Zaczerpnięto ze Story Mates, maj 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Janka złapała nową ściereczkę ze stosu upranej 
bielizny. 

– To jest sukieneczka małej sierotki – powiedziała 
do siebie, układając materiał w odpowiedni kształt. – 
Składam stosy i stosy tego prania dla domu dziecka!

Wdrapała się na poręcz od fotela. 
– Mój stos sięga aż do sufitu – powiedziała, trzy-

mając książkę nad głową.
– Janeczka! – zawołała mama z kuchni. – Składasz 

pranie?
– Uhmmm – wymamrotała Janka, zjeżdżając  

z poręczy.
Nagle zaczęła się uśmiechać, a jej ręce falowały jak 

skrzydła. Zaraz zadziwi mamę!
Kiedy mama weszła do pokoju, wszystkie ubrania 

były starannie poskładane w małe stosiki. 
– O, Janeczko! Dziękuję! – wykrzyknęła mama. 

– Wspaniała robota. A teraz chodź, zrobimy razem 
ciasto czekoladowe.

– Mniam! – Janka wystrzeliła z kanapy, zrzucając 
jedną z ułożonych kupek.

– O! – Klapnęła na podłogę. – Mamo! – jęknęła. 
– Wszystko się przewróciło! 

– Już dobrze. – Mama zaczęła zbierać pranie. – 
Zaraz poskładamy. Następnym razem uważaj bardziej.

Janka w podskokach pobiegła do kuchni. Zobaczyła, 
jak mama wsuwa trzy bochenki chleba do piekarnika.

– Oj – zachichotała. – Wyglądają, jak podusie 
– dzidziusie!

Mama śpiewała jakąś pieśń o zaufaniu. 
– To ulubiona pieśń cioci Zosi, mamo. 
– Tak, to ładna pieśń. – Mama uśmiechnęła się, 

włączając mikser. – Teraz przynieś kakao, Janeczko, 
ale trzymaj je od spodu.

Janka guzdrała się przez chwilę przy szafce. 
– Jak będę duża, to będę taka ładna jak ciocia Zosia. 

– Zwinęła palce u stóp, udając, że chodzi w mięk-
kich, czarnych czółenkach, jak ciocia. – Będę tak 
samo miła jak ona i dzieci będą mnie lubiły. Będę 
im rozdawać...

– Co robisz, Janka? – Głos mamy ją nagle otrzeźwił.
– Ja... nie wiem. – Janeczka gapiła się na drzwiczki 

od szafki. Po co ja tu przyszłam? A, kakao!
Mama zwróciła się do Janki.
– Możesz teraz ostrożnie odmierzyć jedną szklankę 

kakao i wsypać do miseczki, a ja w tym czasie zajmę 
się maleństwem.

Janka powoli wsypała zawartość szklanki do 
miseczki. Na chwilę wzbił się czekoladowy dym. 

– To wulkan! – pisnęła. Wzburzyła kakao palcem. 
Było miękkie jak kurz w kurniku. – A teraz mamy tor-
nado! – Zagłębiła rękę i pokręciła palcem w miseczce.

Tornado potężniało coraz bardziej, aż miska obra-
cała się naprawdę szybko. Nagle ześlizgnęła się  
z blatu. Lepkie masło i cukier osunęły się prosto na 
przód sukienki Janki. Kakao i mąka wzbiły tumany 
wściekłego dymu, uderzając o podłogę. 

– Janka! – Mama ruszyła do kuchni z malutkim 
Natankiem na rękach. – Co ty robisz?

Janka spojrzała na brudną podłogę i swoje stopy 
całe w maśle. Mała łza spłynęła z jej nosa. – Nie wiem!

– Nie musisz mówić! Za to ja wiem – oznajmiła 
mama.

– Ja... ja się w tym bawiłam – Janka wskazała na 
pozostałości ciasta. – I wtedy wszystko spadło!

– Musimy to sprzątnąć – zdecydowała mama. –  
A potem porozmawiamy, gdy będę karmić Natanka.

Mama i Janka sprzątnęły lepką maź i usiadły na 
kanapie. Natanek trzymał butelkę i uśmiechał się do 
Janki, ale ona czuła coś dziwnego w brzuchu i nie 
odpowiedziała uśmiechem. 

– Janeczko – zaczęła mama – dzisiaj skończyłaś skła-
dać pranie tak szybko, kiedy tylko się na tym skupi-
łaś. Podoba mi się, kiedy bardzo się starasz.

Janeczka wydała ciche westchnienie i uśmiechnęła 
się blado. 

– Lubisz ciocię Zosię, prawda? – zapytała mama.
Janka popatrzyła na nią.
– Jeszcze jak!
– Widzisz... ciocia Zosia ma sekret – ciągnęła mama.

Sekret
—Wendy Martin
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– O! – Oczy Janki zrobiły się okrągłe. Uwielbiała 
sekrety!

– Kiedy ciocia Zosia była małą dziewczynką taką 
jak ty, często zapominała o tym, co robi. Była tak 
zajęta wymyślaniem opowiadań, że zapominała 
zająć się młodszym rodzeństwem albo zamknąć kury  
w kurniku. A kiedyś nawet wyrzuciła ściereczkę do 
śmieci.

– Jejku! – Janka zachichotała i podskoczyła na 
kanapie.

Mama uśmiechnęła się. 
– Pewnego razu zmywanie naczyń zajęło cioci Zosi 

tyle czasu, że jej mama musiała zostawić ją z tatu-
siem w domu, a sama poszła z pozostałymi dziećmi 
obejrzeć nowego dzidziusia sąsiadki. Ciocia przez to 
się popłakała, bo musiała zostać w domu i skończyć 
zmywanie. Tego dnia odkryła swój sekret: zaczęła 
myśleć o tym, co robią jej ręce i pracowała bardzo 

starannie. – Oczy mamy zabłysły. – Teraz wszystko 
robi bardzo dobrze, prawda? I ty możesz zastosować 
ten sam sekret, jeśli nauczysz się być staranna. 

 – Czy byłaś staranna, robiąc tornado? – Ścisnęła 
rękę Janki.

Janka wywinęła się z uścisku. Pokręciła głową. 
– Starannej osobie można zaufać – dodała mama. 

– Jak już raz poznasz ten sekret, będę mogła ci 
zaufać przy robieniu ciasta, a nawet przy opiece nad 
braciszkiem.

Janka podskakiwała na kanapie.
– Tak! Tak!
– Dobrze – powiedziała mama. – Teraz zrobimy 

nowe ciasto czekoladowe.

Zaczerpnięto ze Story Mates, grudzień 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

w przypadku zabawy z dziećmi czy spotkania ze zna-
jomymi. Kolorowe gry z dźwiękiem i akcją mają moc 
uzależniającą. I znów pojawia się pytanie o zarządza-
nie naszym czasem. Dlaczego chrześcijański mąż i ojciec 
spędza czas samotnie w swoim elektronicznym świecie, 
zaniedbując własną rodzinę?

Czy elektroniczne życie towarzyskie przygotuje kogo-
kolwiek do chrześcijańskiej służby i przydatności Bogu? 
Czy pomaga ostrożnie wybierać przyjaciół? Czy pogłębi 
duchowe życie i witalność? Czy ma jakiś wkład w rozwój 
zdrowego, biblijnego kościoła? Czy wzmacnia więzy 
małżeńskie i wzajemne relacje małżonków? Czy pomaga 
rodzicom, usługującym i nauczycielom kształtować 
życie dzieci? Czy buduje trwałe znajomości, które prze-
trwają próbę czasu? 

Odpowiedź na powyższe pytania zależy od tego, na 
ile mamy nad nimi kontrolę, od sposobu ich używania  
i od stanu naszego serca. Dzieci Boże prowadzące zdrowe 
życie towarzyskie mogą używać tych technologii, żeby 
się nawzajem zachęcać, pozostając w kontakcie. Dla 
innych, którzy zmagają się z problemami duchowymi 

i społecznymi, elektroniczne życie towarzyskie może 
wyglądać zachęcająco i obiecująco. Ale w końcu może 
ich odciągnąć od Boga i Jego ludu. Naprawdę, wyzwa-
nia technologiczne podkreślają różnice między silnymi  
i słabymi rodzinami.

Nie rozpaczajmy jako ojcowie, lecz starajmy się mieć 
kontakt z dziećmi, żebyśmy wiedzieli, co robią i jak 
możemy je prowadzić.

Potrzebujemy Bożej pomocy, aby się zatrzymać, zasta-
nowić się nad własnym życiem i nad sposobem korzy-
stania z dobrodziejstw technologii. Obyśmy umieli jej 
używać jako narzędzia do szerzenia Bożego Królestwa i do 
wiernego pełnienia naszych obowiązków. Potrzebujemy 
mądrości od Boga, żeby odrzucać to, co nas kusi do tra-
cenia czasu albo do porzucenia towarzyskiej wstrzemięź-
liwości. Musimy zrozumieć, co to są relacje międzyludz-
kie w domach, szkołach i kościołach. Potrzebujemy 
Bożej pomocy, która przygotuje nas do wspólnego życia 
w wieczności, twarzą w twarz z Chrystusem, naszym 
Zbawicielem!

Zaczerpnięto z The Pilgrim and Technology
Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Elektroniczne życie towarzyskie

—ciąg dalszy ze str. 19
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R ozdział dwudziesty pierwszy
– Glenna, co byś powiedziała na wyjazd z dziad-

kami i spędzenie kilu miesięcy w misji dla dziewcząt? 
– zapytała Abigail, gdy wracały do miasta w ponie-
działkowe popołudnie.

– Mogłybyśmy, mamusiu? Naprawdę? Nigdy nie 
byłam na takim wyjeździe!

– Mówiłam ci, że teraz będzie inaczej – Abigail 
zastanawiała się, jak wiele może powiedzieć córce. 
Boże, dotąd nie prosiłam Cię o wskazówki, co mam 
powiedzieć albo zrobić, ale chcę wiedzieć dokładnie, 
jaka jest Twoja wola. Nie wiedząc, co więcej może 
powiedzieć Glennie, jechała w ciszy.

Kiedy tylko wróciły do domu, Abigail zrobiła pranie, 
odkurzyła dom i wsadziła obiad do piekarnika.

Nie należysz tutaj! To nie jest twój dom! – im dłużej 
pracowała w znajomym otoczeniu, tym mocniejsze 
stawało się to uczucie. Ściskało ją żołądku, a jedno-
cześnie odczuwała Bożą obecność, przydającą jej spo-
koju przed nieuchronną konfrontacją ze Scottem.

– Scott, musimy porozmawiać – powiedziała, pod-
chodząc do niego po obiedzie z Biblią w ręku. – 
Glenna bawi się z Jayne, więc wykorzystajmy to. Czy 
słyszałeś mnie w niedzielę, gdy mówiłam, że zosta-
łam chrześcijanką?

Scott zmarszczył brwi.
– Oczywiście, że słyszałem! I co z tego?

Lily BearCzęść dwunasta
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ale wiem, że teraz muszę być posłuszna Bogu, żeby 
pójść do nieba. Przykro mi, Scott. Czy możesz mi 
wybaczyć wszystkie cierpienia, jakich przez mnie 
doznałeś? – Abigail trzęsła się, zbierając żniwo swego 
grzechu, a także z bólu i gniewu, jakie wywołała na 
twarzy Scotta. Lecz pośród tego wszystkiego odczu-
wała obecność Boga, który teraz kierował jej sło-
wami, dając siłę do wykonania tego, co po ludzku 
wydawało się niemożliwe. Boża miłość ją napełniała, 
podtrzymywała, koiła i pomagała trzeźwo myśleć. 
Abi pragnęła, żeby dusza Scotta również odnalazła 
pokój płynący ze zbawienia.

Scott nie odpowiedział, siedząc ze stoickim wyra-
zem twarzy, jakby mu było wszystko jedno. Abigail 
upadała na duchu, a jej serce przeniknęło ukłucie 
strachu.

– Chciałabym... wziąć ze sobą Glennę – wyją-
kała, przełykając ślinę i oblizując wyschnięte wargi. – 
Jadę... z rodzicami do ośrodka misyjnego dla dziew-
cząt. Będziemy tam przez dwa miesiące.

Wzięła głęboki oddech i nurkowała dalej niczym 
kamikadze.

– Glenna jest również twoją córką. Nigdy nie będę 
nastawiać jej przeciwko tobie ani utrudniać wam kon-
taktu. Ale potrzebuję twojej zgody, Scott. Nie mogę 
jej ze sobą wziąć, dopóki jej nie uzyskam.

Niebieskie oczy Scotta przygasły. Jego usta były 
zacięte niczym cienka linia. Lewy policzek drżał. Ale 
nie mówił nic. Wyjął szklankę z suszarki, otworzył 
lodówkę i wyciągnął z niej butelkę piwa. Napełnił 
szklankę i patrząc na Abigail wychylił ją do dna. 
Nalał sobie kolejną. Nagle prawie pełna butelka 
spadła na blat i rozbiła się. Jego dłoń trzymająca 
szklankę drżała i część płynu wylała się, ale nie zwró-
cił na to uwagi i podniósł ją do ust.

Scott! – zawołało jej serce w bolesnej ciszy. – Nie 
w ten sposób! Nie można utopić każdego problemu  
w alkoholu!

– A co ja bym zrobił z Glenną? – dosłownie wypluł 
te słowa z błyskiem w oku. – To ty odchodzisz! I to 
ty za nią odpowiadasz! Co miałbym robić z dziecia-
kiem? Tak czy owak znajdziesz sobie kogoś innego!

– Scott! Nie zostawiam cię dla innego mężczyzny. 
Myślałam, że wyraziłam się jasno! Uwierz mi, odcho-
dzę tylko dlatego, że gdy się pobieraliśmy, byłeś już 
żonaty. Masz już żonę i to nie jestem ja. W oczach 
Boga przysięga małżeńska obowiązuje do śmierci  
i tylko ona z niej zwalnia.

– Nie mogę być twoją żoną – ostateczność tych 
słów zabrzmiała w ciszy pokoju niczym grom. 
Scott odrzucił głowę w tył. Twarz mu pociemniała,  
a szczęka zaczęła drżeć.

– Nie mogę z tobą żyć, Scott. To jest złe w oczach 
Bożych.

O, Boże! – zawołała w głębi serca. – Jakież to trudne! 
Pomóż mi, żebym mu to wyjaśniła w zrozumiały sposób. 

– Scott, twoja pierwsza żona nadal żyje i tak długo, 
jak żyje, pozostaje twoją żoną. Rozwód nie rozwią-
zuje małżeństwa. Dla Boga to ona jest twoją żoną,  
a nie ja. Nie mam prawa z tobą żyć, Scott – prze-
łknęła ślinę, walcząc z napływającymi łzami. Wzięła 
głęboki oddech i poczuła Bożą obecność. Zamiast 
napięcia pojawił się pokój i zaczęła trzeźwo myśleć.

– Gdy zostałam chrześcijanką – ciągnęła – prosi-
łam Boga, żeby mi przebaczył grzechy. Wychodząc 
za ciebie, świadomie okazałam Mu nieposłuszeń-
stwo. Scott, teraz należę do Jezusa. Nie mogę trwać 
w dobrowolnym grzechu. To skazałoby mnie na 
potępienie.

Łamiącym się głosem prosiła go o zrozumienie.
– Jaki to Bóg, który rozdziela męża i żonę! – ryknął 

Scott. – To jakaś kompletna bzdura, że nie możesz ze 
mną żyć. Przysięgałaś mi, Abigail! Dałem ci wszystko, 
co chciałaś, kiedy pobieraliśmy się powtórnie!

Żyły na karku mu nabrzmiały.
– Niech to wszystko...
Abigail aż się skuliła, słysząc plugawy język wycho-

dzący z jego ust. Rzuciła mu pełne współczucia 
spojrzenie. Boża miłość rozjaśniła jej twarz i Scott 
cofnął się, wyczuwając w niej coś innego niż dawniej. 
Przerażało go to – to pełne pokoju piękno, otulające 
całą Abi. Poczuł się bezradny i nie mógł dalej z tym 
walczyć. Chrześcijanka? Jego Abi? 

Jej słowa zaczęły go obmywać niczym łagodny 
deszcz przenikając jego gniew, gdy ku swemu zdu-
mieniu zaczął słuchać, co ma jeszcze do powiedzenia.

– To nie jest decyzja pod wpływem chwilowej 
emocji, Scott. Walczyłam z Bogiem przez lata, ale 
dopiero przez ostatnie miesiące zaczęłam słuchać Jego 
głosu. Uwierz mi, że nie zostawiłabym cię, gdybyś 
był wdowcem. Ale ponieważ twoja żona żyje, to ja 
nie mam do ciebie prawa – w wyrazistych oczach 
Abi zabłysły łzy, które go niemal hipnotyzowały. Nie 
potrafił odwrócić głowy od ich głębi.

– Każde z nas ma wieczne przeznaczenie. Nie 
wiem, jak długo będę jeszcze musiała żyć na tej ziemi, 
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– Zgadza się! Byłem żonaty po raz pierwszy tylko 
przez rok! – krzyknął. – I to tylko dlatego, że ojciec 
mnie do tego zmusił! Zobacz! My jesteśmy mał-
żeństwem już od lat! To, co mówisz, nie ma sensu! 
Dlaczego wypominasz mi coś, co zdarzyło się dawno 
temu?

– Tak jest napisane w Biblii, Scott. Tutaj, pokażę ci 
– Abigail otworzyła Biblię, żeby mu pokazać podkre-
ślone wersety, ale nie chciał na nie spojrzeć.

– Tylko weź Glennę ze sobą! – obrócił się na pięcie, 
otworzył lodówkę, żeby sięgnąć po kolejną butelkę 
piwa i poszedł do salonu, włączając telewizor.

– To wszystko moja wina! Wybacz mi, Panie! Wybacz 
mi! – płakała Abigail. Próbowała przebaczyć samej 
sobie cierpienie, jakie spowodowała. Wzięła Biblię, 
weszła do pokoju Glenny i zamknęła za sobą drzwi. 
Serce rwało ją z bólu. Skazywanie Scotta na cierpie-
nie dlatego, że zdecydowała się służyć Bogu, wydawało 
jej się okrutne. Czuła się osamotniona, była wyczer-
pana fizycznie i potrzebowała potwierdzenia, że doko-
nuje właściwych wyborów.

Otworzyła Biblię i przeczytała podkreślony przez 
siebie werset w 10 rozdziale Ewangelii Marka:  
„I powiedział im: Kto oddala swą żonę i żeni się  
z inną, cudzołoży wobec niej”. Rozmyślając nad nim, 
zajrzała dalej do 6 rozdziału 1 Listu do Koryntian, 
gdzie podkreśliła sobie kolejny werset: „(...) ani roz-
pustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, (…) nie 
odziedziczą królestwa Bożego”. Słowo Boże było jasne. 
Nie miała już żadnych wątpliwości. Tego Bóg od niej 
żąda, jeśli chce Mu być posłuszna.

Tej nocy Abigail spała z Glenną. Obudziła się wcze-
śnie, myśląc o nadchodzącym spotkaniu z szefem. Była 
przerażona. Pewnie się wścieknie jak Scott! – jęknęła 
na samą myśl i poczuła w sercu wielki ciężar. Te decyzje 
były takie trudne! Nie była przyzwyczajona, żeby sta-
wiać czoła takim przeciwnościom. Scott już jej niena-
widził. Czy tak samo będzie w przypadku jego rodziny, 
kiedy się dowiedzą? Jak bardzo rozgniewa się jej szef?

Abigail wzdrygała się na myśl o stojącym przed 
nią zadaniu, ale nie uchylała się od woli Boga. Pokój 
pochodzący od Niego był zbyt realny. Nie chciała 
wracać do niepokoju i strachu, jakie przeżywała, zanim 
oddała Mu swoje życie. Upadłszy na kolana przed sofą 
w salonie, prosiła Boga, żeby z nią poszedł, dając siłę 
i odwagę.

Panie Boże – wołała w sercu. – Potrzebuję Cię. Nie 
umiem zrobić tego sama. W porannej ciszy domu jej 

dusza znalazła umocnienie w czytaniu Bożego Słowa  
i w słodkiej społeczności z Panem przez modlitwę.

Modlitwa o to, żeby mogła dać świadectwo wiary, 
płonęła w sercu Abigail, gdy szła znajomą aleją  
w cieniu starych klonów. Uśmiechnęła się do siebie, sły-
sząc szczekanie dobrze znanego pieska. Nie wchodź na 
moje terytorium! – ostrzegał za każdym razem, gdy tam-
tędy przechodziła.

– Dzień dobry! – zawołała starsza pani, która jak 
zwykle wyszła na taras po poranną gazetę.

– Dzień dobry! – odpowiedziała śpiewnie Abigail. Ich 
znajomość polegała na wymianie tych dwóch słów za 
każdym razem, gdy Abi szła do pracy.

Nie zauważyła, że starsza pani przystanęła, przyglą-
dając się jej uważnie. Nie mogła wiedzieć, co ta kobieta 
myśli w tym momencie. Co się zmieniło w tej młodej 
dziewczynie? Jej pozdrowienie nigdy nie brzmiało tak... no 
właśnie, jak? Zdecydowanie? Pozytywnie? Tak jakby cały 
świat leżał u jej stóp! – starsza pani wciąż patrzyła za zni-
kającą sylwetką.

Wiem, że coś się zmieniło! Ona nawet chodzi inaczej! – 
zastanawiała się, otwierając drzwi i wchodząc do środka.

Abigail nie mogła widzieć, jak bardzo jaśnieje jej 
własna twarz, która teraz była pozbawiona wszel-
kiego makijażu. Oczu nie podkreśliła czarnym tuszem  
i nie miała na sobie pudru. Zamiast tego, widać było 
wewnętrzne szczęście w błyszczących oczach.

– Co jest z tobą? Wyglądasz całkiem inaczej! – wypa-
liła rzeczowo Meg, gdy ujrzała wchodzącą Abigail.

– Hej! Co się stało? – dołączyła inna koleżanka.
– Coś się stało! Tego jestem pewna! – naciskała Meg, 

wpatrując się nadal w swoją menedżerkę, jakby spotkała 
ją po raz pierwszy.

– Jakie pigułki szczęścia brałaś w ten weekend? – 
zapytała kolejna, gdy zgromadził się już spory tłumek 
żądny wyjaśnień.

– Zostałam chrześcijanką – odparła Abigail, uśmie-
chając się do nich.

– Ojej! Opowiadaj!
Abigail stanęła przed nimi i powiedziała:
– Dziewczyny, ja jestem inna, bo zostałam chrześci-

janką. Zmiana, którą widzicie, to nie jest skutek leków. 
Nastąpiła, bo Jezus Chrystus przebaczył mi grzechy, 
napełniając moje serce pokojem i radością. Teraz należę 
do Niego!

Niektóre koleżanki stały jak wryte, inne słabo się 
uśmiechały, a kilka powiedziało, że bardzo się cieszą. 
O dziwo, jedna nawet ją przytuliła.
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Podczas przerwy Abigail trzymała się na uboczu, 
obawiając się, że w przeciwnym wypadku koleżanki 
będą jej proponować papierosa. Nie ufała samej sobie. 
Postanowiła trzymać się z daleka od pokus, jak tylko 
mogła. Dopiero podczas ostatniej przerwy znalazła 
czas, żeby porozmawiać z szefem.

– Zostałam chrześcijanką – wypaliła, zanim jeszcze 
odwaga zdążyła ją opuścić. W Ewangelii Jana 3,16 
Jezus powiedział: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto 
w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. 
Muszę robić to, czego naucza Biblia! Przyszłam, żeby 
panu powiedzieć, że dziś jestem w pracy po raz ostatni. 
Przykro mi – Abigail parła naprzód, dopóki jeszcze 
miała czas, żeby mówić. – Nie mogę złożyć dwutygo-
dniowego wymówienia. Widzi pan, w ostatni week-
end zostałam chrześcijanką.

– Rzuca pani pracę? – zagrzmiał szef. – Tak nie 
można! To dziwaczne! – odsunął fotel, wstał i pochy-
liwszy się nad biurkiem zaczął krzyczeć: – Nie może 
pani tak sobie odejść! Właśnie nadeszło duże zamó-
wienie produkcyjne!

Twarz mu pociemniała, gdy oskarżycielsko groził 
palcem tuż przed jej nosem.

– Mieni się pani chrześcijanką? Chrześcijanką? 
Dobre sobie! Jak można nazwać się chrześcijani-
nem i rzucić pracę ot, tak! – grzmiał dalej, wyprowa-
dzony z równowagi. – Spójrz, co dla ciebie zrobiłem! 
Chrześcijanka! Dobre sobie!

– Proszę! – zawołała Abigail, gdy zamilkł na chwilę, 
żeby nabrać powietrza. – Proszę mi pozwolić to wyja-
śnić. Zostałabym jeszcze tydzień lub dwa, ale nie 
mam gdzie mieszkać.

Szef wpatrywał się w nią, ale pozwolił jej mówić 
dalej.

– Mój mąż jest rozwiedziony. Jego pierwsza żona 
nadal żyje i w związku z tym nie mogę z nim dalej 
żyć. Proszę mi uwierzyć, to nie jest łatwy wybór, 
ale tak naprawdę ja nie mam wyboru! Jeśli chcę żyć  
w relacji z Jezusem Chrystusem, muszę opuścić 
Scotta. Biblia mówi...

– Stop! Dosyć tego! Tracimy mój cenny czas. Proszę 
wyjść! Natychmiast! – pokazał palcem na drzwi. – 
Też mi chrześcijanka!

– Przykro mi – łkała. – Ale nie mogę zostać. Proszę 
mi nie płacić za te dwa ostatnie tygodnie.

Gdy szef patrzył za nią, jak wychodzi z jego gabi-
netu, w miejsce gniewu pojawił się w nim podziw.

Któż, jeśli nie chrześcijanin zrezygnowałby z dwuty-
godniowego zarobku! – żałował, że nie może cofnąć 
swoich słów. Nie chciał jej zranić. W końcu była 
jego najlepszym menedżerem i pracowała najciężej. 
Myślał, że wybuch jego gniewu zmusi ją do zasta-
nowienia, a jemu da więcej czasu, żeby przeko-
nać Abigail do pozostania w firmie. Potrzebował jej!  
A teraz stracił nie tylko najlepszego pracownika, lecz 
również menedżera, który potrafił wykrzesać z pod-
władnych to, co najlepsze.

Po powrocie do domu Abi poczuła, jakby spowi-
jała ją ciemna chmura. Dom? Gdzie właściwie jest 
jej dom? Nie w miejscu, do którego właśnie weszła? 
Zamyślona, chodziła od pokoju do pokoju, nieświa-
doma nawet, że to robi. Zadzwonił telefon. Odebrała.

– Jak minął dzień, córeczko? Modlimy się za ciebie 
– głos Susan był niczym balsam dla jej serca.

– Och, mamo! Potrzebowałam tej rozmowy! – 
poczuła ulgę, ale ku swemu zdumieniu zaczęła płakać.

– Abigail, dobrze się czujesz? – pełna miłości troska 
otoczyła ją niczym koc i przygnębienie ustąpiło.

– Teraz już tak. Nie wiem, dlaczego wciąż tak 
reaguję – była zakłopotana własnymi emocjami. To 
było dla niej coś nowego i nie czuła się z tym dobrze.

– Dzwonię tylko, żeby ci powiedzieć, że postano-
wiliśmy opóźnić wyjazd o tydzień – rzekła Susan. – 
Chciałam zapytać również, kiedy będziesz wyjeżdżać 
z miasta.

Susan zastanawiała się, czy jej troska nie będzie 
przez Abi odebrana jako rodzaj presji.

– Jestem gotowa. Zabiorę Glennę od sąsiadki  
i jedziemy do was. Opowiem o swoim dniu, kiedy już 
będziemy na miejscu. Co za ulga dowiedzieć się, że 
mam jeszcze tydzień do wyjazdu! Wciąż kłębi mi się  
w głowie od wszystkiego, co musiałam ostatnio zrobić.

Tego wieczoru Abigail usiadła z rodzicami, dzieląc 
się wszystkimi trudnymi przeżyciami z całego dnia.

– Jest mi ciężko. Cały czas robię komuś krzywdę! 
Scott jest wkurzony i mam nadzieję, że nie zapije 
się na śmierć. Ale pozwolił mi wziąć Glennę. To 
jest odpowiedź na modlitwy. Biedny ten mój szef! 
Strasznie się na mnie zdenerwował, a nawet podważał 
moje zbawienie. Ale mamo, ja tam nie mogę zostać! 
Scott cierpi, a dziewczyny palą w przerwie, podob-
nie jak wszyscy moi bliscy znajomi. Nie jestem na tyle 
mocna, żeby wytrwać. Nie mogę patrzeć wstecz, tylko 
do przodu. Jeśli tak nie zrobię, to obawiam się, że  
w końcu nie dam rady!
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Rodzice nie chcieli jej cierpienia. Prawo siania  
i zbierania rzeczywiście działało bezlitośnie i bole-
śnie. Ale ojciec zachęcił ją spokojnie:

– Wystarczy ci Bożej łaski. Nigdy nie zapominaj  
o tej obietnicy.

– Wiem. Trzymam się jej na śmierć i życie! Muszę 
zadzwonić do rodziców Scotta. Jestem pewna, że już 
do nich pojechał, żeby im powiedzieć i obawiam się 
ich reakcji.

Abigail trzęsły się ręce, gdy wybierała numer 
rodziców Scotta. Kiedy tylko teściowa usłyszała jej 
głos, rozjuszona wybuchła przekleństwami niczym 
wulkan.

Każde słowo było zaprawione nienawiścią i Abi 
znów się trzęsła pod naporem gniewu wylewającego 
się przez słuchawkę, gdy teściowa wymyślała jej od 
najgorszych, używając najpotworniejszych epitetów.

Lyle i Susan byli wstrząśnięci, słysząc tak gwał-
towny wybuch plugawej mowy, jakiego nigdy nie byli 
świadkami. Nie słyszeli jeszcze kobiety, która potrafi-
łaby tak szaleńczo wrzeszczeć.

– Mamo – protestowała Abi, próbując jakoś 
powstrzymać tę tyradę. – Zostałam chrześcijanką i to 
jest jedyny powód, dla którego odchodzę od Scotta.

Jego matka jej nie słuchała i jedyną rzeczą, o jakiej 
mogła pomyśleć w tej sytuacji Abigail, było powta-
rzanie w kółko: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, 
że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto  
w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

W końcu rozmówczyni rzuciła słuchawką. Cisza, 
która nastała, była dla Abi tak samo raniąca jak złość. 
Kolejna cierpiąca osoba, która nie umiała pojąć drogi 
Bożej i Bożej świętości. Kolejna ofiara jej złych wybo-
rów dokonanych wiele lat temu.

Wieczorem zadzwoniła do Scotta, żeby mu powie-
dzieć o swoich planach.

– Przyjadę jutro, żeby zabrać swoje rzeczy – wyja-
śniła. – Możesz przy tym być. Jane, jedna z moich 
znajomych z kościoła, przyjedzie ze mną.

– Weźmiesz wszystko? – zapytał Scott.
– Nie. Czy właśnie tego się spodziewałeś? – odparła 

zaszokowana. Nawet nie myślała o tym, żeby zabie-
rać ich meble.

– Cóż – asekurował się. – Mama dzwoniła. Obawia 
się, że zostawisz mnie z niczym.

– Nigdy bym tego nie zrobiła, Scott. Chcę tylko 
wziąć kilka naszych ubrań i rzeczy osobistych. Dom  
i umeblowanie należą również do ciebie. Nie będę 

brać odwetu. Nie odchodzę dlatego, że jestem na 
ciebie wściekła. Scott, nie mam prawa z tobą żyć. 
Robię to, bo kocham Boga i nie chcę żyć w grzechu – 
jej duszę przebił ostry ból.

Po zakończeniu rozmowy tępo odeszła od telefonu. 
Szukając ulgi, usiadła na bujanym fotelu i zamknęła 
oczy. O, Boże! – zapłakała z głębi poranionego serca. 
– To jest takie trudne, że sama nie dam rady. Będziesz 
musiał mi pomóc.

– Wiesz, mamo – powiedziała przed wyjazdem 
do miasta po swoje rzeczy. – Robię to wszystko nie 
tylko dla mojego zbawienia, ale również dla przyszło-
ści Glenny. Ostatniej nocy Bóg mi to pokazał. Nie 
wolno mi o tym zapominać i jestem Mu wdzięczna 
za to, że Glenna jest szczęśliwa. Za każdym razem, 
gdy życie wydaje się zbyt trudne, pojawia się nie wia-
domo skąd i podskakując radośnie woła: „Mamusiu! 
Chodź, zobacz!” albo: „Mamusiu, wiesz, co zna-
lazłam?”. Glenna przyjmuje życie takie, jakie jest,  
i cieszy się, że ma was i mnie wyłącznie dla siebie. 
Bóg jest taki dobry! Wie, że ten słoneczny promyk 
jest dla mnie jak balsam, którego potrzebuję.

Scotta nie było w domu, kiedy przyjechały Abigail 
i Jane.

– Nie wezmę zbyt wiele z pokoju Glenny – stwier-
dziła Abi, wybierając kilka ulubionych zabawek córki. 
– Ona ma szmacianą lalkę Ann, i chyba to się dla niej 
tak naprawdę liczy.

Spakowanie ubrań pasujących do nowego stylu 
życia nie zabrało dużo czasu. Abigail zabrała tylko to, 
co sama wniosła do małżeńskiego życia.

– Pamiętasz, kiedy te garnki były obowiązkowym 
elementem wyprawy dla każdej dziewczyny? – roze-
śmiała się, pakując swój zestaw. – Myślę, że każda 
miała coś takiego!

– Wyglądają dokładnie tak jak moje – dodała Jane. 
– Ten sprzedawca znalazł w naszym kościele niezły 
zbyt.

– Będą służyć całe życie! Wspaniała inwesty-
cja! Dajcie waszym dziewczętom zachętę, kupując 
zestawy do doskonałego gotowania! – wyrecytowały 
obie z pamięci, zadowolone że mogą sobie czymkol-
wiek poprawić nastrój.

– Jane, to są tylko... rzeczy – Abigail pokazała wnę-
trze pokoju. – A rzeczy nie mają wiecznej wartości.
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Jane podziwiała pokorę Abi. Miała okazję oglą-
dać w jej domu nieskazitelne, artystycznie ozdobione 
wnętrza i piękne meble. To było miejsce pełne rzeczy, 
które Abigail używała, kochała i po których było 
widać jej gust. A jednak odchodziła, zostawiając to 
wszystko za sobą. Rzeczywiście była nowym człowie-
kiem, a jej wzrok był utkwiony w Jezusie Chrystusie.

Jane wejrzała we własne serce. Czy ona umia-
łaby opuścić własny dom i porzucić wszystko dla 
Chrystusa? Czy jest tak zdecydowana w chodzeniu  
z Nim, jak to wyznaje? Tutaj, w domu Abi, Jane zro-
zumiała własną potrzebę głębszego poddania się 
Panu.

Abigail położyła swoje klucze od domu na stole  
i wyszła, odwracając się od większości swoich ziem-
skich dóbr. Na jej twarzy pojawił się smutek i Jane 
uściskała nową siostrę w Chrystusie.

– Niech cię Pan błogosławi i strzeże, droga siostro. 
Właśnie zmusiłaś mnie, żebym się zastanowiła nad 
swoim stanem duchowym – powiedziała Jane.

Abi zaczęła szlochać, a Jane razem z nią, wyrażając 
współczucie i zrozumienie.

– Dziękuję – szepnęła Abigail. Potem obie wsia-
dły do jej samochodu i odjechały, nie oglądając się 
za siebie.

Panie Boże, przypominaj mi codziennie, że jesteś 
wszystkim, czego potrzebuję – modliła się Abigail, 
wrzucając wyższy bieg i zmierzając do domu.

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bo On wybacza

Chciałam być dobra i rozumiana,
Ale wciąż czegoś mi brakowało.

Zamiast zwyciężać grzech, byłam zwyciężana,
Sumienie mi o tym przypominało.

Kiedyś przeczytałam, a Duch poprowadził,
I prawda stała się dla mnie jaśniejsza – 

Mogę żyć dlatego, że On me grzechy zgładził,
Bo Jego miłość do mnie nigdy się nie zmniejsza.

Wciąż i wciąż podatna na pokusę,
Odczuwam ciężar swego brzemienia,
I znów się modlę: „Ratuj moją duszę,

Bo znów kierunek niebezpiecznie zmieniam”.

Jego wybaczenie znaczy uwolnienie,
Ale prosić Go o to muszę –

Dzięki wybaczeniu mam żywota tchnienie,
I opieram się mocy pokuszeń.

Jego miłosierdzie w moim sercu gości,
Teraz moje życie jest odmienione.

Przebaczenie jest znakiem Jego obecności
Niech Jego Imię będzie uwielbione!1

1 Słowa: Geraldine Koehn. Tłumaczenie własne. Użyto za pozwoleniem.



Bibl ia - ona ży je!
Pokolenie mija po pokoleniu – jednak Biblia żyje.
Narody powstają i upadają – jednak Biblia żyje.
Królowie, dyktatorzy, władcy przychodzą i odchodzą – Biblia żyje.
Potępiona, rozrywana, palona – jednak Biblia żyje.
Powątpiewana, podejrzewana, krytykowana – jednak Biblia żyje.
Potępiana przez ateistów – jednak Biblia żyje.
Wykpiwana i wyśmiewana przez szyderców – jednak Biblia żyje.
Wyolbrzymiana przez fanatyków – jednak żyje.
Błędnie tłumaczona, fałszywie przedstawiana– ona żyje,
Wygłaszana z patosem po aktorsku – jednak żyje.
Jej natchnienie zaprzeczane – jednak żyje.
Jednak żyje – jako pochodnia nogom naszym.
Jednak żyje – jako światłość ścieżkom naszym.
Jednak żyje – jako wzorzec dla dzieciństwa.
Jednak żyje – jako przewodnik dla młodzieży.
Jednak żyje – jako natchnienie, dla dorosłych.
Jednak żyje – jako pociecha dla starców.
Jednak żyje – jako pokarm dla głodnych.
Jednak żyje – jako woda dla spragnionych.
Jednak żyje – jako odpoczynek dla strudzonych.
Jednak żyje – jako światło dla narodów.
Jednak żyje – jako zbawienie dla grzeszników.
Jednak żyje – jako łaska dla wierzących.
Znać ją – to kochać ją.
Kochać ją – to akceptować ją.
Akceptować ją – to życie wieczne!

—O. Woods



Uczciwość najlepszą strategią
—Harold S. Martin

Istnieje opowieść o księciu Buccleugh, który podczas jednej ze swoich przechadzek nabył krowę 
od kogoś z okolicy Dalkeith. Zostawił polecenie, aby ją odstawiono pod jego adres następnego dnia. 
Nazajutrz, kiedy książę był w mieście w interesach, wypatrzył chłopca próbującego nieudolnie pędzić 
tę krowę w stronę jego majątku. 

Chłopiec ten nie wiedząc, że to sam książę, wrzasnął do niego:
– Chodźże tu i pomóż mi z tą bestią!
Książę jednak postanowił, że trochę się zabawi jego kosztem, więc udawał, że nie rozumie. Szedł 

dalej wolnym krokiem, a chłopak nadal nękał go swoim żądaniem pomocy.
W końcu zawołał tonem totalnej udręki:
– Proszę cię, podejdź do mnie i pomóż mi, a oddam ci połowę tego, co dostanę!
Ta ostatnia obietnica wywołała pożądany efekt. Książę podszedł i pomógł chłopcu. 
– I co? − zagadnął go, kiedy wlekli się z krową. – Jak myślisz, ile dostaniesz za tę robotę?
– Oj, nie wiem − powiedział chłopak. – Ale na pewno coś dostanę, bo ludzie z tego majątku są dobrzy.
Kiedy zbliżyli się do domu, książę pędem odbiegł od chłopca i wszedł innym wejściem. Zawołał 

służącego i położył mu na dłoni suwerena1, mówiąc:
– Daj tę monetę temu chłopcu, który przyprowadził krowę.
Następnie książę szybko dołączył do chłopca.
– I jak tam? Ile ci dali? − zapytał książę.
– Zaledwie szylinga − powiedział chłopiec. – Proszę, oto twoja połowa.
– Ale chyba dostałeś więcej − zdziwił się książę.
– Nie − odparł chłopiec z absolutną szczerością. – To wszystko, co dostałem. Nie cieszysz się ze 

swojego udziału?
– Nie − odparł książę. – To chyba jakaś pomyłka. Znam księcia dość dobrze. Może zawróćmy. Myślę, 

że dostaniesz więcej.
Chłopiec się zgodził i wrócili do majątku. Książę zadzwonił do drzwi i rozkazał, aby cała służba 

zebrała się przed domem. 
– A teraz − powiedział do chłopca. – wskaż osobę, która dała ci szylinga.
– To ten człowiek w uniformie − wskazał na kamerdynera.
Nieuczciwy kamerdyner wyznał swoje oszustwo i upadł na kolana, próbując przeprosić księcia, 

jednak ten drugi przerwał mu z oburzeniem i rozkazał oddać chłopcu suwerena. Kamerdyner 
natychmiast stracił swoją posadę. 

– Straciłeś swoje pieniądze, pracę i reputację, a wszystko przez nieuczciwość. Naucz się, że 
uczciwość jest najlepszą strategią.

Zdziwiony chłopiec rozpoznał księcia w swoim pomocniku. Książę był tak zachwycony swoją połową 
udziału, którą chłopiec mu uczciwie oddał, że rozkazał, by posłano go do szkoły i sam łożył na jego 
internat oraz utrzymanie. 

Zaczerpnięto z Select Stories for Children
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

1Angielska moneta złota o wartości 1 funta (20 szylingów), bita w latach: 1489-1604, 1816-1932, 1957-1982 i od 2000 roku. Pierwotnie suweren zawierał ½ uncji (ok. 
15,5 g) czystego złota.


