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3„Oddajcie PANU chwałę należną jego imieniu, oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości.” Księga Psalmów 29,2

Troska o słabych

Eliasz odniósł wielkie zwycięstwo na Górze 
Karmel, udowadniając kapłanom Baala, że ich bóg 
nie istnieje. Wszedł na górę, zarżnął wołu na ofiarę, 
po czym zszedł i zabił czterystu proroków Baala. 
Następnie znowu wszedł, żeby się modlić, a potem 
szybko biegł, prześcigając Achaba jadącego rydwa-
nem. Prawdopodobnie był już wtedy zmęczony 
fizycznie, emocjonalnie i psychicznie.

Jezebel groziła mu śmiercią, więc uciekł na pusty-
nię, gdzie usiadł pod krzakiem jałowca. Miał taką 
depresję, że życzył sobie śmierci. Na pomoc przy-
szedł mu anioł, dwukrotnie podając mu posiłek. Za 
drugim razem polecił prorokowi, żeby udał się na 
Górę Horeb, gdzie znajdowała się pieczara.

Na Horebie (1 Krl 19) Pan sprawił, że przed 
Eliaszem zerwał się potężny wiatr. Jednak Pana w 
nim nie było. Potem nastąpiło trzęsienie ziemi. Ale 
Pana nie było również w nim. 

A potem Eliasz usłyszał cichy głos. Wtedy zakrył 
twarz płaszczem i stanął u wyjścia pieczary. Wówczas 
Bóg zapytał go cicho i łagodnie: „Co tu robisz, 
Eliaszu?”.

Zauważcie, że Bóg mówił do proroka łagodnie. 
Możecie sobie wyobrazić, co to dla niego oznaczało? 
Nie mógł znieść więcej. Nie potrafiłby przyjąć nagany. 

Potrzebował kogoś, kto by go pocieszył. Boga, który 
rozumie.

Eliasz cierpiał na depresję. Był przepracowany, 
oskarżany i lękał się o swoje życie. Takie okoliczno-
ści rzeczywiście grożą załamaniem. Dzisiaj wiele osób 
jest w podobnej sytuacji. Wszyscy znamy takie czyn-
niki wywołujące depresję jak na przykład problemy 
zdrowotne, niewygody życiowe i inne przyczyny 
stresu. 

Każdy czasem ulega zniechęceniu. Synowie Izraela 
również mu ulegali. Jego źródłem jest przeważnie 
brak nadziei na to, że odzyskamy coś, co uważamy, iż 
straciliśmy bezpowrotnie. Jeśli to uczucie towarzyszy 
nam zbyt długo, zaczynamy uginać się pod ciężarem 
wielkiego smutku. A kiedy on nas przemoże, stajemy 
się bezbronni społecznie, bezradni psychicznie i bez-
silni fizycznie. Taki stan nazywamy depresją.

Musimy zrozumieć, że gdy znajdujemy się w sytu-
acji mogącej wywołać depresję, trzeba jak najszybciej 
się z tego wyrwać. Nie możemy tego zrobić bez rzu-
cenia się w Boże miłosierne ramiona, wiedząc, że gdy 
jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni.

Paweł pisze o cierniu w swoim ciele i o tym, że 
prosił Boga o jego usunięcie. Bóg odpowiedział mu, 
że Jego łaska jest wystarczająca, bo moc doskonali się 

—Alvin Mast

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

od redakcjisłowo
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w słabości. Apostoł to przyjął i napisał, że chęt-
nie będzie się chlubił słabościami. Jego sytuacja się 
nie zmieniła, lecz żył dalej wiedząc, że „kiedy jest 
słaby, wtedy jest mocny”.

Ludzie ciepiący na depresję często chcą, żeby 
zostawić ich w spokoju – jak Eliasz. Uważają, że są 
bezwartościowi. Życzą sobie śmierci – jak Eliasz. 
Niektórzy popełniają samobójstwo.

To, w jaki sposób Bóg przemówił do Eliasza, 
stanowi dla nas pewną lekcję. „Co tu robisz, 
Eliaszu?”. Surowe poszturchiwanie, by człowiek  
w depresji przełamał swoje niedomaganie, jest  
w stosunku do niego okrutne. Jeśli go potępimy, 
depresja prawdopodobnie się pogłębi.

Bóg nie kazał Eliaszowi, żeby przestał się wygłu-
piać i wrócił tam, skąd przyszedł. Nie powiedział 
mu, żeby przestał się użalać nad sobą i żeby zacho-
wał się jak mężczyzna. W ogóle nie potraktował 
proroka surowo. Wręcz przeciwnie.

Pomagając osobom z depresją, trzeba dopro-
wadzić je do punktu, w którym zaczną właści-
wie myśleć o sobie. Paweł pisał do Koryntian, że 
mamy porzucić wyobrażenia i wszelką wyniosłość 
podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, zmusza-
jąc wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi  
(2 Kor 10,5).

Cierpiący na depresję potrzebuje zachęty, celu  
i czasu na uzdrowienie. Bóg powiedział Eliaszowi, 
żeby namaścił Elizeusza na swoje miejsce. 
Wiedział, że Eliasz jest pod zbyt silną presją stresu 
i potrzebuje odpocząć. Możemy zachęcać takich 
ludzi, próbując zrozumieć ich trudne położenie. 
„Potrzebujesz odpoczynku. Znajdziemy kogoś, 
kto by cię w tym czasie zastąpił”.

Pomagamy mu zrzucić ciężar, jakikolwiek by 
on nie był. Może trzeba ulżyć mu w pracy albo 
pomóc zrzucić ciężar winy. Jeśli zgrzeszył, to spró-
bujmy łagodnie przywieść go do upamiętania. 
Musimy pamiętać, że choć możemy być narzę-
dziami w rękach Boga, to jedynie On jest w stanie 
sprawić, że człowiek będzie szczerze pokutować. 
Jeśli już pokazujemy komuś jego błąd, róbmy to  
z miłością i bez oskarżania.

Powinniśmy okazywać współczucie i spróbo-
wać wejść w położenie cierpiącego. Bóg pokazał 

również Eliaszowi, że cała sytuacja nie powstała 
z jego winy. Posłał go do służby, żeby namaścił 
Jehu na króla nad Izraelem. Wytłumaczył proro-
kowi, że to Achab przyczynił się do jego cierpie-
nia. To twarde i nie liczące się z nikim serce króla 
tak bardzo utrudniło mu działanie. W ten sposób 
Bóg dał mu do zrozumienia, że wie o złych czy-
nach Achaba i że zdejmie ciężar powodujący utra-
pienie proroka. 

Eliasz nie wszedł z powrotem do pieczary i nie 
poprosił Boga, żeby przysłał doń kolejnego anioła. 
Czasem ludzie cierpiący na depresję właśnie tak 
się zachowują. Mrok i beznadzieja w pieczarze 
zaczynają ich pociągać bardziej niż światło. Wolą 
nasączać łzami poduszkę niż zaczerpnąć świeżego 
powietrza Bożej woli. W takich sytuacjach powin-
niśmy spróbować pokazać im Jego wolę i przeko-
nać, że mogą być silni swoją słabością.

Eliasz poszedł i zrobił to, co polecił mu Bóg. Nie 
czytamy wiele o późniejszych jego losach, z wyjąt-
kiem opisu wspaniałej sceny wstąpienia do nieba 
na rydwanie ognistym. Eliasz miewał momenty 
zniechęcenia, ale słuchał Boga i został obfi-
cie nagrodzony za miłość i posłuszeństwo wobec 
Pana. Został wzięty do domu w niebie.

 
    Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



„Oddajcie PANU chwałę należną jego imieniu, oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości.” Księga Psalmów 29,2

Fragment z Księgi Daniela 7,25 zawiera proroctwo odno-
szące się do czasów ostatecznych. Opisuje ono sytuację,  
w której jeden z posłańców szatana postępuje całkowicie 
na przekór Bogu. Daniel pisze: „Będzie mówił słowa prze-
ciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego; będzie 
zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego 
ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu”.

Przeklęta misja „wytracenia świętych Najwyższego” jest 
celem szatana, wroga Chrystusa. Jest to typowe dla każdego 
z podstępnych posłańców szatana na świecie, czy to jako 
anioła światła, ryczącego lwa, czy jakiejkolwiek innej zwal-
czającej wiarę postaci.

Szatan od zarania dziejów starał się wytracić świętych. 
Jednak w tych ostatnich dniach szatan wzmaga swoje wysiłki, 
ponieważ zdaje sobie sprawę, że jego czas dobiega końca. 
„Dlatego radujcie się niebiosa i wy, ich mieszkańcy. Biada 
mieszkańcom ziemi i morza, bo zszedł do was diabeł pała-
jący wielkim gniewem, gdyż wie, że ma niewiele czasu.”  
(Obj. 12:12). 

Co znaczy duchowo wytracić świętych? Aramejskie kreśle-
nie „wytracić” w tym kontekście pochodzi od hebrajskiego 
słowa oznaczającego „nękać i zmęczyć”. Szatan nieustan-
nie próbuje nękać i męczyć wiernych świętych, aby znie-
chęcić ich duchowo i uniemożliwić im wytrwanie w czy-
stej wierze biblijnej. Pracuje bardzo sprytnie, aby powoli 
osłabić i złamać przekonanie o całkowitym posłuszeństwie 
Nowemu Testamentowi. Chce osłabić naszą odporność na 
otaczające nas wszelkiego rodzaju wpływy grzechu i świato-
wości. Desperacko pragnie rozmyć i zniszczyć Bożą perspek-
tywę na naszych osobistych, rodzinnych i kościelnych fron-
tach. Chciałby, byśmy zmęczyli się walką i zniechęcili do 
podjęcia decydującego „dobrego boju wiary”.

5

Wytracanie świętych Najwyższego

Jeden z najsmutniejszych obrazów w historii ludu Bożego 
w Starym Testamencie znajduje się w Psalmie 78,9: „Synowie 
Efraima, uzbrojeni i wyposażeni w łuki, w dniu bitwy wyco-
fali się”. Efraim otrzymał od Boga wszelkie konieczne środki 
do zwycięstwa w walce z wrogami. Ale zamiast tego zmęczyli 
się i ulegli pokusie, by się poddać, odłożyć miecze i zawrócić. 
Ostatecznie wydawało im się, że o wiele łatwiej będzie dołą-
czyć do wrogów niż walczyć z nimi, bo wtedy bitwa dobie-
gnie końca. Jednak nie zdawali sobie sprawy, że teraz stanęli 
przeciwko Bogu i że będą musieli doświadczyć zarówno bez-
pośrednich, jak i wiecznych konsekwencji swej nie dającej 
się usprawiedliwić klęski.

Jakich metod używa szatan, aby wytracić współczesnych 
świętych?

Tak jak wysokie temperatury i ciśnienie prowadzą do zuży-
cia łożysk i innych elementów w świecie mechanicznym, tak 
diabeł stosuje duchowy upał i presję do wyniszczenia zdro-
wej wiary i przekonań dzieci Bożych. Oto kilka metod, które 
szatan stosuje dzisiaj, aby wytracić wiernych.

1. Przez nieustanne bombardowanie. Szatan ma nadzieję, 
że nieustannie ataki na nasze słabe punkty ostatecznie nas 
wykończą. Niestety, zbyt często udaje mu się złamać wiarę 
wielu ludzi. Żywy przykład widać w życiu Lota, kiedy miesz-
kał w Sodomie. „Ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród 
nich, patrząc i słuchając, trapił dzień po dniu swą sprawie-
dliwą duszę ich bezbożnymi uczynkami” (2 P 2,8). Słowo 
trapił w tym wersecie oznacza „bombardował”. Wystawienie 
Lota na niegodziwość Sodomy bombardowało jego duszę  
z każdej strony, aż w końcu doprowadziło go do życia  
w jaskini z dwiema córkami. Jego żona i dzieci straciły wiarę.

„Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu,  
a ucieknie od was” (Jk 4,7). Jeśli nie będziesz się mu niezłomnie 

—Marvin Rohrer

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

nauczanie
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opierał, to na pewno zostanie w pobliżu i będzie bombardo-
wał cię ognistymi pociskami aż do twojego upadku.

2. Poprzez zmianę sprawdzonych przez wieki biblijnych praw 
i standardów. Jak czytamy w Daniela 7,25: „Będzie zamie-
rzał zmienić czasy i prawa”. Około sześćdziesiąt lat temu 
pewni liberalni myśliciele religijni przekręcając Pismo Święte 
twierdzili, że Bóg ustanowił „nowy” standard moralny na 
nasze czasy. Aby przeciwdziałać temu myśleniu, w zimowej 
szkole biblijnej wygłoszono zdrowe poselstwo pod tytułem 
„Szatańskie wpływy nowej moralności”. Poniżej przedsta-
wiamy kilka punktów tego przesłania.

„Nowa” moralność dostosowuje moralność do okolicz-
ności. „Nowa” moralność wypacza ustalone przez Boga gra-
nice. „Nowa” moralność jest po prostu „starą” − zdefinio-
waną w Biblii − niemoralnością cielesności i hańby, jednak 
uznaną za niewinną. „Nowa” moralność jest jawnym niepo-
słuszeństwem Słowu Bożemu i w konsekwencji grzechem! 
Boże zasady moralne nigdy się nie zmieniają, niezależnie od 
tego, jakiego uzasadnienia używa cielesny człowiek, by je 
usprawiedliwić.

Wróg wiernego Kościoła nadal próbuje wywierać taki sam 
wpływ na nas dzisiaj. Kościół został ustanowiony przez Boga, 
aby ustanowić solidne biblijne standardy dla swojego ludu. 
Tymczasem pojawia się argument, że te wymagania nie są 
realistyczne w naszych czasach; takie myślenie z pewnością 
przyczyni się do wytracenia świętych.

3. Poprzez mieszanie prawdy z błędem, niepospolitego z tym, 
co światowe, i posłuszeństwa z nieposłuszeństwem. Diabeł to 
wybitny kombinator. Wie, że mieszanie prawdy z błędem 
utrudnia rozpoznanie błędu. Im bardziej zbliżają się do 
siebie prawda i błąd, tym większe zagrożenie. Świat obfituje  
w niebezpieczne mieszaniny duchowe: w światowych książ-
kach, w licznych czasopismach, nawet religijnych, a także 
w większości pozycji dostępnych w bibliotekach publicz-
nych. Mieszaniny dobra i zła znajdują się również w rekla-
mach, seminariach, a także w różnego rodzaju przedsięwzię-
ciach biznesowych i akcjach religijnych. Beztroska styczność 
z tymi płodnymi źródłami ekumenizmu z całą pewnością 
„wytraci” nasze przekonania o podtrzymywaniu charaktery-
stycznych doktryn i jasno zarysowanych zarządzeń Nowego 
Testamentu. Nie dajcie się zwieść! Tak się stało; a jeśli nie 
będziemy się pilnować, stanie się to i z nami!

4. Poprzez stopniowy proces odstępstwa. Prawdziwa wiara 
i posłuszeństwo ginie najczęściej wskutek małych, nieła-
two zauważalnych zmian. Niewielkie odstępstwa od Pisma 
Świętego były często usprawiedliwiane jako „drobnostki”, 
ponieważ powoli i niepostrzeżenie zanikało przekonanie  
o zdrowym biblijnym posłuszeństwie.

5. Przez mentalność typu „po prostu nie możemy się bez tego 
obejść”. Nasz wróg stale zamierza nas przekonać, że istnieją 
pewne świeckie rzeczy, bez których absolutnie nie możemy 
przetrwać. Na przykład, w latach sześćdziesiątych wielu 
zaniepokojonych rodziców w naszych kościołach dostrze-
gło konieczność wycofania swoich dzieci ze szkodliwych 
szkół publicznych i zapewnienia im chrześcijańskiej eduka-
cji szkolnej. Inni natomiast stwierdzili: „Absolutnie nie! Nie 
wyślemy naszych dzieci do szkoły, która nie posiada uzna-
wanego przez państwo certyfikatu”. Więc nadal wysyłali je 
do szkoły publicznej. Jaki był efekt?

Wszystkie dzieci, z jakimi miałem do czynienia, a których 
rodzice odmówili wysłania ich do szkoły chrześcijańskiej 
związanej z lokalnym kościołem, zostały wchłonięte przez 
świat. Stawiając państwowy system edukacji przed edukacją 
chrześcijańską, rodzice ci stracili swoje dzieci na rzecz świata.

Niektóre osoby przyjęły stanowisko „nie możemy się bez 
tego obejść” wobec radia, telewizji, niefiltrowanego Internetu 
i tak dalej, i także poniosły z tego powodu straty duchowe.

6. Poprzez krytykowanie pobożnych rodziców lub biblij-
nego kościoła za jego sprzeciw wobec duchowo niebezpiecz-
nych praktyk. Czasami podnoszony jest argument: „Tamci 
ludzie mogą swobodnie robić to samo i są dobrymi chrześci-
janami”. Każdy biblijny dom lub wspólnota ma powierzoną 
przez Boga odpowiedzialność za ustalanie takich standardów, 
które uważają za najbardziej biblijne i bezpieczne. Jeśli porów-
namy się sami ze sobą, nie jesteśmy mądrzy (2 Kor 10,12).

Jeśli zawsze przyglądamy się temu, co robią lub na co 
pozwalają inni ludzie deklarujący się jako chrześcijanie, aby 
usprawiedliwić to, co robimy, nasze biblijne przekonania  
z pewnością zostaną wykorzenione.

Jak możemy oprzeć się naciskom i zabiegom szatana zmie-
rzającym do zniszczenia naszego duchowego życia?

1. Przede wszystkim musimy zachować przemieniony umysł 
i pozwolić, aby obfite życie Chrystusa wypełniło nasze serca.  
„A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieniaj-
cie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli 
rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga”  
(Rz 12,2). Ponieważ żyjemy w społeczeństwie nurzają-
cym się w grzechu, musimy postępować ostrożnie i nigdy 
nie pozwalać, aby nasze duchowe rozeznanie wyparowało. 
Przemieniony umysł i nowe życie w Chrystusie są kanałami, 
przez które „Bóg zaspokoi wszelką [naszą] potrzebę według 
swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Flp 4,19). 
To daje nam „warunkową” nieutracalność zbawienia chro-
niącą nas przed odpadnięciem od Boga.

2. Zawsze używaj Pisma Świętego, aby ocenić poziom bez-
pieczeństwa duchowego swoich przekonań. Zastanów się, czy 
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powinniśmy tłumaczyć się przed nikim, jeśli jesteśmy 
„mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe” (Rz 16,19). 
Jest to podstawa obrony przed nieprzyjacielem, który chce 
nas wytracić. Nie bez powodu musimy modlić się systema-
tycznie, jak nauczał nas Chrystus: „Nie wódź nas na poku-
szenie”. On wie dokładnie, które pokusy są dla nas zbyt silne, 
tak że mogą wytracić nas duchowo.

6. Angażuj się w zdrowe biblijne relacje braterskie. Jednym 
z praw rządzących każdą społecznością jest to, że stajemy się 
podobni do ludzi, z którymi przestajemy.

Szatan stara się oślepić cię na to, jak bardzo jesteś wyjało-
wiony duchowo. Dlatego też otrzymaliśmy od Boga szcze-
gólne ostrzeżenie: „Tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, 
aby nie upadł” (1 Kor 10,12). Jako dziecko Boże nie musisz 
tracić biblijnej wiary i pozwalać przeciwnikowi, żeby cię nisz-
czył. „Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze, a kto 
ma czyste ręce, nabierze siły” (Hi 17,9).

„Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, 
czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy nie-
bezpieczeństwo, czy miecz? Jak jest napisane: Z powodu 
ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce prze-
znaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwycię-
żamy przez tego, który nas umiłował” (Rz 8,35-37).

Nieograniczone źródła Boże dają nam wszystko, co jest 
niezbędne do długiego i męczącego biegu dla Niego, aż do 
zwycięskiego przekroczenia linii mety. Każdy człowiek musi 
wytrwać do końca, by skończyć w niebie, aby się nie pozwo-
lił ostatecznie pokonać i nie poszedł do piekła. Wybór należy 
do nas. Dzięki łasce Bożej wytrwajmy pokornie dla Niego.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pismo Święte jest dla ciebie jedyną nieomylną normą wiary 
i praktyki. Upewnij się, czy wciąż traktujesz Słowo Boże jako 
najwyższy i ostateczny autorytet w każdej decyzji życiowej. 
„Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na 
mojej ścieżce” (Ps 119,105). Ta lampa i światłość powinna 
oświetlać całe twoje życie. Jeżeli będziemy konsekwentnie  
i sumiennie jej przestrzegać, będziemy obwarowani prze-
ciwko naciskom, które mogą nas duchowo zniszczyć.

3. Zawsze trzymaj się kurczowo Ducha Bożego.  
„(...) Gdy wróg przyjdzie jak rzeka, Duch PANA przepędzi go”  
(Iz 59,19). Zalew grzechu i bezbożności ogarnia nas ze wszyst-
kich stron. Sztandarem, który wznosi Duch Boży, jest Jego 
niewzruszalne Słowo. Solidne wały Słowa Bożego, ze wszyst-
kimi jego czystymi doktrynami i zasadami, nigdy nie zostaną 
przełamane, ponieważ są umocnione przez niepokonanego 
Ducha Pana! Najważniejsze pytanie brzmi: „Czy stoję pewnie 
w Duchu Świętym?”. Ta duchowa ochrona w ogóle mnie 
nie zabezpieczy, jeśli nie stanę z Duchem Bożym w pełnym 
posłuszeństwie Jego Słowu. „Ducha nie gaście” (1 Tes. 5,19). 
Nie zagłuszaj Nauczyciela!

4. Nigdy nie przestań korzystać z łaski Bożej. „Wzrastajcie 
zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa” (2 P 3,18). Wzrastać w łasce to wzrastać w ducho-
wym umocnieniu i przejawiać wszelkie chrześcijańskie cnoty 
przedstawione w Słowie. Musimy również wzrastać w naszej 
gotowości do sięgania po Bożą łaskę, która pozwala nam prze-
trwać, gdy przyjdą próby życia. Wierzący Galacjanie pozwo-
lili się wyniszczyć i „wypadli z łaski” (Ga 5,4), ponieważ nie 
dbali o to, by wzrastać w tej łasce.

5. Celowo unikaj obszarów charakteryzujących się dużą 
pokusą. Dzisiejszy świat oferuje w pobliżu nas wiele miejsc 
obfitujących w grzech i pokusę, tak jak to było w Sodomie. 
Przy pomocy Bożej łaski musimy unikać tych miejsc! Nie 

Usługiwanie żałobnikom
Śmierć jest skutkiem grzechu. Odkupienie poprzez 

śmierć Jezusa usuwa do pewnego stopnia żądło śmierci, 
ale zawsze przynosi ona rozstanie, ból, przygnębienie, toteż 
nadal jest bolesnym doświadczeniem. Każdy człowiek musi 
umrzeć, z wyjątkiem ludzi, którzy dożyją przyjścia Jezusa 
(Hbr 9,27). Oznacza to nie tylko, że umrzemy (o ile nie 
doczekamy przyjścia Jezusa), ale że każdy człowiek, który 

„Smutek” definiuje się jako „emocjonalny ból powiązany 
z uczuciem niekorzystnej sytuacji, stratą, rozpaczą, żałobą, 
żalem, bezradnością oraz rozczarowaniem”. Podczas gdy 
smutek może mieć różne przyczyny, w niniejszym artykule 
skupimy się na smutku wywołanym żałobą. Oczywiście 
wiele z obecnych tu przemyśleń ma także zastosowanie  
w pozostałych przypadkach. 

—Enos Shank
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żyje już wystarczająco długo, prawdopodobnie przeżyje 
utratę kogoś bliskiego i będzie miał do czynienia z ludźmi 
pogrążonymi w cierpieniu. Jako chrześcijanie nie załamu-
jemy się tak jak ci, którzy nie mają nadziei (1 Tes 4,13). 
Smutek jest danym od Boga i zaprojektowanym przez 
Niego mechanizmem dla ujścia naszych emocji. Jest to 
coś, co może służyć naszemu dobru i na chwałę Stwórcy, 
jeśli tylko umiejętnie na niego reagujemy. Gdzie byliby-
śmy dzisiaj, gdyby smutek nie nauczył nas tylu rzeczy! 

Bóg za pomocą śmierci naszych bliskich przypomina 
nam, że pewnego dnia spotkamy Jego samego, i w ten 
sposób przygotowuje nas na tę chwilę. Biblia uczy nas 
usługiwania ludziom pogrążonym w smutku (Ga 6,2; 
Rz 12,15; Ez 3,15; Hi 2,13). Zamierzeniem Boga jest to, 
aby bracia i siostry w Panu umieli nosić nawzajem swoje 
brzemiona. 

Często ludzie wokół nas nie mają się z kim podzielić 
brzemieniem bólu po stracie bliskiej osoby, ponieważ czło-
wiek nieodnowiony w duchu nie chce myśleć o śmierci. 
W okresach żałoby jako chrześcijanie znajdujemy oparcie 
i pociechę w Kościele. Powinniśmy także umieć ogarnąć 
współczuciem i pociechą ludzi tego świata, którzy opła-
kują bliskich. W dalszej części zastanowimy się nad wska-
zówkami, jak usługiwać takim osobom. 

Smutek po czyjejś śmierci musi wykonać swoją pracę  
i aby przynieść uzdrowienie i spokój, potrzeba mu czasu. 
Odciska on na nas ślad i emocje, które będą nam towa-
rzyszyć przez całe życie. To wszystko może posłużyć 
naszemu dobru, jeśli pozwolimy Bogu użyć smutku  
w naszym życiu zgodnie z Jego wolą. Ponieważ każdy  
z nas jest inny i okoliczności w naszym życiu są różne, ten 
proces przebiega inaczej u każdego i jest często nieprze-
widywalny. Psychologia podzieliła go na pewne przewi-
dywalne etapy, ale ważniejsze od ich zdefiniowania jest 
uświadomienie sobie, że wymaga on czasu i współpracy 
z naszej strony, jeśli ma się dobrze skończyć. Możliwe jest 
usiłowanie określenia różnych faz i przyspieszenia przej-
ścia przez nie wszystkie, przez co można przeszkodzić we 
właściwym i wystarczającym procesie żałoby. 

Życie nie jest równe wobec wszystkich. Bóg dopuszcza 
u niektórych ludzi większą miarę smutku niż u innych. 
Jednak jest zawsze kochający i nie pozwoli na więcej, niż 
możemy unieść. „A wiemy, że wszystko współdziała dla 
dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są 
powołani według postanowienia Boga” (Rz 8,28). Pytania 
typu „dlaczego?” nie potrzebują odpowiedzi. Powierzamy 
je Bogu i Jego opatrzności. W środku tego doświadczenia 
musimy też pamiętać o Bożej dobroci. Mamy tak wiele 

rzeczy, za które możemy dziękować. Bóg nie obiecał, że 
życie będzie łatwe! On nas kocha i działa dla naszego 
dobra. Zawsze możemy znaleźć Jego błogosławieństwa 
w naszym życiu, nawet pośród cierpienia. Jego obecność 
i błogosławieństwa to coś, do czego zawsze mamy dostęp, 
a czas żałoby nie jest tu wyjątkiem. 

Szczegóły i okoliczności śmierci często wyznaczają 
zakres i intensywność żałoby. Nagła, niespodziewana 
śmierć często przynosi głębsze cierpienie, niż śmierć 
osoby starej i „sytej dni”. Również odpowiedzialność  
i rola zmarłego wpływa na uczucia innych. Z ludzkiego 
punktu widzenia wydaje się, że zmarły rodzic małych 
dzieci był tak bardzo potrzebny, a teraz go zabrakło. Choć 
trochę na innej zasadzie, zgon doświadczonego przeło-
żonego społeczności również wydaje się być dużą stratą. 
W następnej części spróbujemy rozważyć niektóre prak-
tyczne sposoby usługiwania żałobnikom. 

Bożą wolą jest usługiwanie ludziom w żałobie. Choć 
brzemię żałoby i jej fazy są czymś, przez co każdy musi 
przejść sam, Bóg dał nam braci i siostry na czas tej 
podróży. Sam Bóg jest z nami (Ps 23,4), a Jego Słowo 
jest dla nas laską i kijem. 

Ból jest czymś rzeczywistym. W stanie szoku spowodo-
wanym śmiercią bliskiej osoby, szczególnie nagłą i niespo-
dziewaną, człowiek może nie być w stanie myśleć jasno 
i logicznie. Słów, które ktoś taki może wypowiedzieć  
w tych pierwszych chwilach, nie powinniśmy powierz-
chownie osądzać. To prawda, my, chrześcijanie powinni-
śmy się pilnować, aby nie reagować w niegodny w sposób. 
Jednak jeśli coś musi być skorygowane, lepiej jest pocze-
kać, aż ta osoba sama będzie o tym przekonana, albo 
przynajmniej poczekać do chwili, w której ten ktoś będzie 
już w stanie racjonalnie myśleć. Może nie być w stanie 
nawet sobie przypomnieć, co powiedział w chwili szoku.

Kiedy komuś ktoś umiera, ludzie zazwyczaj rzucają się 
natychmiast, aby stać blisko przy rodzinie. Oczywiście, 
nie każdy może z powodu odległości i różnych sytuacji, nie 
każdy też może się na coś przydać. Oczekujemy natych-
miast, że rodzina, miejscowy zbór i przyjaciele wykażą 
się odpowiedzialnością. Nawet w tej sytuacji lepiej jest 
pójść, okazać swoje wsparcie i zaangażowanie, a następ-
nie odejść jako zbędny pomocnik, niż gdyby się miało 
okazać, że brakuje na miejscu pomocnych ludzi. Osoby  
w żałobie potrzebują swoich najbliższych, aby byli z nimi  
i pomogli podjąć wiele decyzji, które trzeba podjąć. Trzeba 
wykonać wiele rozmów telefonicznych i skontaktować 
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się z różnymi ludźmi, zaplanować pogrzeb, posiłek dla 
gości i możliwie także zakwaterowanie dla przyjezdnych. 

Ktoś będzie potrzebny, żeby rozporządzić obowiązkami 
domowymi, które trzeba tak czy siak wykonać. Często 
jest to projekt zespołowy, który trzeba doprowadzić do 
końca. Pewna rodzina rolnicza doświadczyła takiej sytuacji  
w środku sianokosów, kiedy akurat przybyła pomoc. Jeśli 
nie chcecie narzucać się rodzinie w żałobie ofertą swojej 
pomocy, można zadzwonić do któregoś ze starszych zboru 
albo do dalszego krewnego, aby zaproponować pomoc. 
Nie do wszystkich rzeczy należy koniecznie wyznaczać 
konkretne osoby. Pewna rodzina opowiedziała mi o sąsia-
dach, którzy przyszli i zgrabili im iście na podwórzu. Może 
trzeba skosić trawnik, wyplewić ogród, spakować dzie-
ciom drugie śniadanie do szkoły lub ugotować coś dla 
rodziny. Zabierz się do pracy w sposób praktyczny, nie 
jako doradca lub widz. 

Wielu zastanawia się, co powiedzieć osobom w żało-
bie. Wasza obecność, uścisk i pozdrowienie może znaczyć 
więcej niż słowa. Trzej przyjaciele Hioba siedzieli z nim 
przez siedem dni, milcząc. Gdyby potem wyjechali, praw-
dopodobnie zrobiliby więcej dobrego, niż zostając i roz-
mawiając z nim. Zawsze można powiedzieć: „Modlę się 
za ciebie” i dopilnować, aby to faktycznie zostało wyko-
nane. Kilka takich słów może mieć głębię w tego rodzaju 
zamieszaniu wśród tylu ludzi. Odwiedziny są ważne, ale 
powinny się odbyć później. 

Przyniesienie jedzenia jest wspaniałym sposobem oka-
zania troski, ale najpierw warto sprawdzić, czy coś przy-
nieść, aby ta rodzina nie została zarzucona stertą potraw, 
których nie da się wykorzystać, ani zagospodarować. Być 
może odwiedziny kilka tygodni później będą lepszym roz-
wiązaniem. Kiedy odwiedzamy tych ludzi, starajmy się 
wejść w ich skórę; bądźmy gotowi ich słuchać i płakać  
z nimi. Jeśli po kilku zdaniach nie wyglądają na gotowych, 
żeby się otworzyć, nie należy ich naciskać. Nie wolno nam 
natomiast unikać rozmowy o utracie ich bliskiego. 

Bóg obdarzył nas dwoma naturalnymi ujściami dla 
smutku: płaczem i rozmową na ten temat. Nawet jeśli 
osobiście nie przeszliście przez żałobę, możecie być tro-
skliwi, gotowi do słuchania i dzielenia się czyimś smut-
kiem. Przepuśćcie przez cenzurę własne komentarze: „Jak 
bym się czuł/czuła na ich miejscu, gdyby ktoś coś takiego 
powiedział?”. Nie odsuwajcie się tylko dlatego, że mogli-
byście palnąć coś głupiego. To byłby błąd. Lepiej pójść  
i okazać zainteresowanie. Ludzie w żałobie zrozumieją, że 
się o nich troszczycie i pewnie zrozumieją wasze intencje, 
nawet jeśli nie są one sformułowane jak trzeba. 

Mężowie, okazujcie ciepło i troskę wobec swoich żon  
w żałobie. Ponieważ kobiety są z natury bardziej zoriento-
wane na uczucia i emocje, mogą przeżywać smutek inten-
sywniej i dłużej. Wielu nie potrafi zrozumieć żałoby matki 
za swoim nowo narodzonym dzieckiem albo poronionym 
przedwcześnie. Puste ramiona powodują czasem nawet 
gorszy ból, niż utrata jakiegoś starszego dziecka. 

Wiadomości mailowe, telefony, czy odwiedziny, a także 
pytania, jak sobie radzą członkowie rodziny w żało-
bie, zazwyczaj wysypują się, zanim oni są na to gotowi. 
Niektórzy mają na tyle wyczucia, żeby nie spieszyć się  
z mailami. Lepiej zadziała w tym przypadku kartka 
wysłana pocztą z wyrazami współczucia. Ciągła potrzeba 
osoby w żałobie do rozpamiętywania straty i mówienia  
o niej nie jest sama w sobie sygnałem, że ten ktoś nie 
umie się z tym pogodzić, nawet jeśli śmierć nastąpiła 
dawno temu. 

Pamiętajmy, że każdy jest inny, toteż proces żałoby może 
także się różnić u wielu osób. Pytanie pozostaje otwarte, 
czego potrzebuje człowiek, aby zrzucić część swojego brze-
mienia? Prawdopodobnie będzie mniej chętny do poru-
szenia tematu w miarę upływu czasu, ale nadal potrze-
buje kogoś, kto będzie chciał go wysłuchać. Danie komuś 
do zrozumienia, że naszym zdaniem czas już powrócić do 
normalnego trybu życia i porzucić żałobę, może głęboko 
kogoś zranić i spowodować szkodę. Ktoś powiedział, że 
zamiast zapytać: „Jak się teraz czujesz?”, lepiej zapytać: 
„Czy ten tydzień był dla ciebie trudny?”. To może być dla 
zapytanego mniej skomplikowane. 

Bądź przede wszystkim wrażliwy i pamiętający w te 
szczególne dni, które budzą smutek na nowo. Urodziny, 
rocznice, itp. − wszystko to są wyjątkowe momenty, 
o których trzeba pamiętać. Niedziele bez planów na 
popołudnie, bez gości, mogą być próbą przez jakiś czas. 
Zostawienie kwiatów pod drzwiami, czy karteczki z cie-
płym słowem; wszystko to mówi: „Pamiętam o tobie”.

Narażenie na utratę bliskich i żałobę powinno służyć 
przygotowaniu nas wszystkich na czas, kiedy „otrze Bóg 
wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, 
ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy prze-
minęły” (Obj 21,4). 

Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Artykuł ten przedstawia trzy ogólne zasady związane 
z biblijnym nauczaniem dzieci.

W pierwszym wersecie Psalmu 127 czytamy „Jeśli 
PAN nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy 
go wznoszą”. Jest to ogólne stwierdzenie, które dotyczy 
przeróżnych sytuacji. Mówi ono, że jeśli Bóg nam nie 
pomoże, to poniesiemy porażkę − bez względu na nasze 
umiejętności. Ta koncepcja jest prawdziwa zarówno 
przy budowie domu, jak i przy wychowywaniu dzieci.

W Psalmie 127,3 czytamy, że dzieci są „nagrodą”. 
Nie są one przekleństwem, tragedią, przypadkiem czy 
też uciążliwością. Dzieci są przejawem łaski Bożej. Są 
„dziedzictwem od PANA”. 

Psalm 127,4 mówi, że są one „jak strzały w ręku 
mocarza”. Strzała jest przedmiotem przeznaczonym do 
wystrzelenia w kierunku celu. W przypadku małego 
dziecka głównym celem jest nauczenie go posłuszeń-
stwa i uczciwego życia.

Jeżeli dziecko zbłądzi i zgubi się, podczas gdy grupa 
ludzi podziwia piękno lasu, grupa natychmiast rozcho-
dzi się na zboczu wzgórza i przeszukuje każde miej-
sce z nadzieją na odnalezienie zguby. Piękno lasu nie 
wydaje im się już tak zachwycające. Cała uwaga skupia 
się teraz na poszukiwaniu niebieskookiej dziewczynki, 
która może ma mniej niż dwa lata i może waży mniej 
niż 15 kilogramów. Jednak mimo tego, że jest młoda  
i wciąż bardzo mała, jest o wiele cenniejsza niż wszyst-
kie widoki wzgórz podziwiane zaledwie kilka minut 

wcześniej. Mała dziewczynka jest istotą ludzką. Potrafi 
kochać, śmiać się i płakać. Potrafi śpiewać, mówić  
i modlić się. Góra nie może robić takich rzeczy. Dziecko 
jest żywą duszą i dlatego jest bardzo cenną wartością.

Dobre domy nie zdarzają się tak po prostu. Są one 
wynikiem starannego planowania i myślenia, dyscy-
pliny i modlitwy. Nie ma znaczenia, czy nasz dom to 
chata na wzgórzu, przydrożny domek, gospodarstwo  
w samym środku otwartego pola, czy rezydencja na 
bulwarze − może to być albo przedsmak nieba na ziemi, 
albo przedsmak piekła w czterech ścianach. Wszystko 
zależy od tego, jak wiernie wywiązujemy się z naszych 
zobowiązań.

Nasze domy mają się stać centralą duchowego roz-
woju naszych dzieci. Na kształtowanie dzieci składają 
się co najmniej trzy elementy, a pierwszym z nich jest 
potrzeba pilnego nauczania.

1. Skoncentrujmy się na pilnym nauczaniu
Rodziny Izraela otrzymały polecenie codziennego 

nauczania Słowa Bożego w swoich domach. Biblia 
mówi: „A te słowa, które ja dziś nakazuję tobie, będą 
w twoim sercu; i będziesz je często przypominał swoim 
synom i rozmawiał o nich, przebywając w swoim domu, 
idąc drogą, kładąc się i wstając” (5 M 6,6-7). Nauczanie 
nie może być czymś okazjonalnym lub sporadycznym. 
Jest czymś, na co musimy stale zwracać uwagę. Istnieje 
wiele metod związanych z pilnym nauczaniem.

—Harold S. Martin

Praktyczne wskazówki dotyczące 
nauczania dzieci

Część pierwsza

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

rodzicówdla
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a. Wczesny start
Połowa całego rozwoju ludzkiej inteligencji przebiega 

w wieku od jednego do czterech lat. W tych wczesnych 
latach kształtują się nawyki i przyswajane są podsta-
wowe zasady życia. Jeśli nie da się nakłonić pięciolatka, 
aby podniósł swoje zabawki, prawdopodobnie nie będzie 
można go opanować, gdy będzie miał piętnaście lat. Na 
pierwsze pięć lub sześć lat życia dziecka przypada klu-
czowy okres, w którym można go nauczyć właściwych 
postaw. Jeśli przegapicie te sześć lat, to jego otwartość 
na otrzymywanie instrukcji prawdopodobnie nigdy się 
już nie powtórzy. O ile może być nadzieja dla błądzą-
cego nastolatka dzięki wytrwałości i modlitwie, o tyle 
znacznie lepiej jest zaszczepiać odpowiednie wartości już  
w życie małego dziecka.

b. Nauczanie z miłością
Instrukcja podana w Biblii brzmi tak: „Ojcowie, nie 

pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały 
na duchu” (Kol 3,21). Jest to przestroga przed stałym 
nękaniem. 

Rodzice muszą dyscyplinować dzieci, natomiast 
powinni wystrzegać się ciągłego ich dręczenia, aby nie 
nabrały poczucia, że nigdy nie mogą zrobić niczego 
dobrze. Obowiązkiem rodzica jest nie tylko karcenie, ale 
również zachęta. Pomocne jest pochwalenie dziecka za 
dobrze wykonane zadanie, kiedykolwiek tylko możesz. 
Pochwal swoją córkę mówiąc: „Zrobiłaś kawał dobrej 
roboty, porządkując dziś rano swój pokój”. Lub powiedz 
synowi w wieku szkolnym: „Twoje pismo w zeszycie jest 
naprawdę ładne”. Większość z nas stara się zadowolić 
kogoś, kto docenia nasze wysiłki; czujemy się natomiast 
odrzuceni przez tych, którzy są wobec nas nadmiernie 
krytyczni.

Innym sposobem okazywania dzieciom miłości jest 
spędzanie z nimi czasu. Nie rób jedynie czegoś dla 
swoich dzieci; działaj z nimi. Jeden z ojców po spędze-
niu wieczoru na grze w piłkę z jego dziećmi i z ich kil-
koma kolegami z sąsiedztwa (bolały go mięśnie i plecy), 
powiedział: „Wolę mieć dziś wieczorem ból pleców niż 
później ból serca”. I to był mądry ojciec.

Tysiące dzieci dostają wszystko, czego chcą, oprócz 
czasu i uwagi rodziców. Nie żałujcie dziecka, które nie 
ma nowego roweru lub którego rodziców nie stać na 
encyklopedię. Szkoda raczej dziecka, którego rodzice nie 
mają czasu na rodzinny piknik, spacer po lesie czy dzień 
w zoo. Rodzice powinni regularnie bawić się z dziećmi 
i opowiadać im różne historie. Rozwijajcie umiejętność 
spędzania czasu z rodziną.

c. Nauka znajomości Biblii
Kształcenie w domu odbywa się nieustannie. Chcąc 

nie chcąc wszystkie nasze wypowiedzi i sposób ich prze-
kazywania; to, co robimy; to, co pozostawiamy bez 
odpowiedzi − to wszystko stanowi naukę dla naszych 
dzieci. Jednak jednym ze świadomych sposobów naucza-
nia naszych dzieci poprzez zaplanowane i uporządko-
wane metody jest prowadzenie krótkich, regularnych, 
codziennych modlitw rodzinnych. Niektóre z najcen-
niejszych wspomnień z mojego dzieciństwa pochodzą 
z czasów, kiedy rodzice zwoływali nas, ojciec wyciągał 
Biblię, czytał z niej, a następnie klękaliśmy razem do 
modlitwy. Te modlitwy bywały krótkie, ale były pilnie 
przestrzegane każdego dnia.

W zbyt wielu domach sprawy Pańskie są w ciągu 
tygodnia prawie całkowicie ignorowane, pomimo tego 
że rodzina uczestniczy w nabożeństwach kościelnych 
co niedzielę. Rodzice powinni poświęcić w domu czas 
na wspólne zapamiętywanie Pisma Świętego i czytanie 
dzieciom wartościowych książek − i w ten sposób zasiać 
w umysłach dzieci znajomość Biblii (i innej zdrowej 
literatury).

Zauważyliśmy, że zapamiętywanie fragmentów Pisma 
Świętego jest łatwiejsze, gdy wybieramy wersety roz-
poczynające się od kolejnych liter alfabetu. Na przy-
kład, dla litery „Ł” można użyć Księgi Przysłów 15,1 
(„Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre 
słowa wzniecają gniew”). Napisz wersety na dużym arku-
szu grubego papieru i przeczytaj je przy stole podczas 
wieczornego posiłku.

Zapisz je na małych karteczkach, aby każde z dzieci 
miało swój własny zbiór wersetów biblijnych. Małe 
dzieci lubią zbierać owady i liście; może zatem warto 
zachęcić je do posiadania własnego zbioru zapamięta-
nych wersetów biblijnych?

d. Nauczanie natychmiastowego posłuszeństwa
Posłuszeństwo jest kamieniem węgielnym przyszłego 

charakteru dziecka. Kiedy prosisz, aby coś zostało zro-
bione, nie powinno być żadnych pytań, żadnych sporów, 
żadnego zaprzeczania i żadnych opóźnień. Gdy wyda-
jecie polecenie, dajcie dzieciom do zrozumienia, że ma 
ono być wykonane. A jeśli nie zostanie wykonane, grozi 
im natychmiastowa kara. Kiedy matka i ojciec wydają 
polecenie, posłuszeństwo jest oczekiwane i wymagane. 
A może wasze dzieci wiedzą, że będziecie powtarzać 
to polecenie kilka razy więcej, jeśli nie zareagują? Tak 
samo łatwo jest nauczyć bardzo małe dziecko, aby było 
posłuszne za pierwszym razem, jak zmusić je do posłu-
szeństwa, kiedy usłyszy o tym po raz dziewiąty, ale – za 
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każdym razem, kiedy dziecko nie jest posłuszne – karę 
musisz wymierzyć natychmiast.

Kilka lat temu jedna z matek opowiedziała swojemu 
pastorowi następującą historię, będąc przy tym bardzo 
rozbawiona. Powiedziała: „Mam sześcioletniego syna  
i ostatnio wydarzyła się zabawna rzecz. Był na podwórku 
i bawił się. Miałam gotowy obiad, było przyjemnie  
i ciepło, wyszłam, zawołałam go, kazałam mu wejść  
i zjeść”.

„Ale – kontynuowała – w ogóle nie zwracał na 
mnie uwagi. Musiałam kilkakrotnie odgrzewać obiad. 
Odgrzałam go po raz drugi i ponownie go zawołałam. 
Ostatecznie musiałam trzykrotnie odgrzewać, zanim  
w końcu przyszedł na posiłek”. 

Kaznodzieja odparł: „Proszę pani, rozpoznanie pani 
przypadku zajmuje niewiele czasu. Gdyby podgrzała 
pani to, co trzeba, to zejście się obiadu i chłopca nie zaję-
łoby wiele czasu”.

Jednym z powodów, dla których dzieci nie powinny 
być przekazywane od jednej niańki do drugiej jest fakt, 
że zazwyczaj brakuje wtedy spójności w zakresie dys-
cypliny. Matki małych dzieci powinny być w domu  
i być stale czujne, aby dopilnować, żeby dziecko było 
posłuszne od razu.

e. Nauczanie nawyków pracy
Każde dziecko potrzebuje zaplanowanej rutyny 

zabawy, odpoczynku i pracy. Dzieci potrzebują pracy 
dostosowanej do ich wieku i możliwości. Dziewczynki 
powinny być uczone obowiązków domowych, a chłopcy 
mogą wykonywać szereg czynności w gospodarstwie. 
Od najmłodszych lat dzieci należy uczyć, jak samemu 
ścielić swoje łóżko i zamiatać okruchy po posiłku. Nie 
ma niczego, co stanowiłoby większe wyzwanie dla mło-
dego człowieka, niż przekazanie mu odpowiedzialności. 
Wyznaczone obowiązki uczą dzieci, że oczekuje się od 
nich podjęcia pracy i dobrego jej wykonania.

Zaniedbanie nauczenia naszych dzieci konieczno-
ści pracy i przydzielenia im odpowiednich obowiązków 
jest okrucieństwem, a nie okazaniem im uczuć. Naucz 
swoje dzieci pracować i uświadom im, że pieniądze nie 
są czymś, co można mieć za darmo.

Kształtowanie dzieci wiąże się z pilnym ich naucza-
niem. Rozpocznijcie wcześnie, róbcie to z miłością, 
nauczajcie posłuszeństwa, nauczajcie Biblii, nauczajcie 
nawyków pracy.

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Marriage, Family and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship

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

Oddanie
Rozmyślając nad tematem oddania w małżeństwie, 

bez większego namysłu stwierdzilibyśmy zapewne, że 
w naszym przypadku jest ono silne. „Nigdzie się nie 
wybieram. Ona też. Ta kwestia została rozstrzygnięta 
dawno temu, kiedy poprosiłem ją o rękę!”. Uważamy, 
że wystarczająco dużo modlitw zostało zaniesionych  
i zbyt wiele światła padło na nasze serca, żeby mieć wąt-
pliwości dotyczące wzajemnego oddania na całe życie. 
Gdy podczas ceremonii ślubnej w kościele oboje usły-
szeliśmy pytanie: „Czy ty...? Czy ty...?”, wówczas z sze-
roko otwartymi oczami oboje stanowczo odpowiedzie-
liśmy „Tak!”. Oddanie ugruntowane już w naszych 
sercach zostało potwierdzone publicznie wobec siebie 

nawzajem, wobec świata i przed Bogiem. Rozpoczęło 
się życie małżeńskie.

I tak życie toczy się dzień za dniem, nabierając tempa 
z upływem lat. Mamy swoje wzloty i upadki. W tym 
wszystkim coraz bardziej zbliżamy się do siebie, pole-
gając na sobie, wspierając się wzajemnie, a także dzie-
ląc blaski i cienie wspólnego życia. Nasze świadectwo 
wobec świata jest dobre. Otoczenie widzi nasze wza-
jemne oddanie, które jest dla innych zachętą. Cieszymy 
się tym i widzimy, że warto było włożyć w to wielo-
letni wysiłek. Widzimy wokół tragiczne efekty braku 
takich wartości w małżeństwach i wcale nie mamy 
ochoty tego naśladować. Sama myśl o czymś takim jest 

—Russell Stephanson
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zdumiewająca dla kogoś, kto zakosztował owocu prze-
strzegania Bożych wskazówek w tym zakresie.

Spoglądając wstecz widzimy, że pełne oddania 
życie małżeńskie zaczęło się od naszego poddania się 
Chrystusowi jeszcze przed ślubem. To oznaczało nie 
tylko odpuszczenie grzechów, ale również zmianę pana 
nad naszym życiem. Zostaliśmy uczniami Pana Jezusa  
i jako uczniowie pragniemy pełnić Jego wolę. Była ona 
różna w różnych momentach naszego kawalerskiego  
i panieńskiego życia, ale to miało nas przygotować na 
przyszłość, która oznaczała między innymi wstąpienie  
w związek małżeński.

Małżeńskie oddanie musi mieć solidny fundament 
w naszym oddaniu Chrystusowi. To jest wymaganie 
oczywiste, które zawsze należy podkreślać. Oddanie 
Chrystusowi to między innymi modlitwa − osobi-
sta, małżeńska i rodzinna − o wyznaczonej porze. 
Wyznaczanie pory nie oznacza, że nie modlimy się 
oprócz tego spontanicznie w razie potrzeby. Oddanie 
Chrystusowi to również czytanie Biblii, które wzmac-
nia wiarę. Jeśli ono nas nie inspiruje, to powinniśmy 
oczyścić umysł ze wszystkiego, co zajmuje nam myśli na 
pierwszym miejscu. Określanie sobie konkretnej pory 
na czytanie Biblii również jest ważne i pomocne. 

Przynależność do biblijnego kościoła jest kluczem do 
oddania Chrystusowi, za którym idzie wzajemne odda-
nie małżeńskie. Bóg z łatwością może podtrzymywać 
rodzinę bez społeczności innych chrześcijan, ale tylko  
w przypadkach, kiedy w okolicy nie ma takiego zgroma-
dzenia. Jeśli pary małżeńskie i rodziny mają ze sobą rela-
cje, to funkcjonujemy w zdrowszy sposób, będąc w Ciele 
Chrystusa. To są podstawowe elementy, bez których 
małżeństwo może ulec stagnacji i stać się bezowocne.

We wzajemnym oddaniu ważną rolę pełni dyscyplina. 
Przybiera ona wiele form i jak stwierdził pewien autor 
„nie jest ona świętością, ale bez niej trudno świętość 
podtrzymywać”. Wzajemne oddanie jest niezbędne, 
jeśli mamy zauważać nasze upadki i przyznawać się do 
nich, pozwalając Chrystusowi zamienić je w siłę i bło-
gosławieństwo dla innych. Upadki i wady nie znikają 
w ciągu kilku dni, a systematyczna zmiana nawyków 
wymaga właśnie dyscypliny. Czasem mamy przywilej 
obserwować piękne przykłady z życia starszych mał-
żeństw. Czy nie powinno nas to pobudzać do większego 
wysiłku, żeby wzajemne oddanie w naszych relacjach  
z żoną/mężem było coraz większe? Samodyscyplina jest 
podstawą takiego dążenia do doskonałości.

W przypadku udziału w maratonie dyscyplina jest 
ważna zarówno przed startem, jak i w trakcie biegu. 
Czasem już na trasie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy 

byliśmy wcześniej wystarczająco dobrze przygotowani. 
W przypadku biegów długodystansowych nasz rezultat 
jest mniej więcej znany jeszcze na jakiś czas przed metą. 
W życiu małżeńskim może być podobnie. Po jakimś 
czasie wychodzą na jaw nasze braki. Mogą zostać zauwa-
żone przez współmałżonka na długo przed tym, zanim 
sami je u siebie stwierdzimy. On czy ona z miłością 
muszą je znosić, czekając na ten moment. Świadomość, 
że jesteśmy kochani mimo naszych wad, jest wielką 
pociechą. Niestety, istnieje tendencja do zakładania, że 
współmałżonek akceptuje nas razem z wadami, więc  
i tak jest z nami szczęśliwy. W takich sytuacjach całe nasze 
pragnienie poprawy pozostaje tylko pobożnym życze-
niem, o którym szybko zapominamy po kilku smacz-
nych posiłkach i udanych spotkaniach towarzyskich.

Podsumowując, chciałbym wspomnieć o jeszcze 
jednym kluczu do wzajemnego oddania w małżeństwie, 
czyli o dziele uświęcenia dokonywanym przez Chrystusa 
w naszych sercach. W Księdze Kaznodziei Salomona 
9,10 czytamy: „Wszystko, cokolwiek twoja ręka posta-
nowi czynić, czyń z całej swojej siły”. Natomiast w Liście 
do Efezjan 5,25-28 znajdujemy wskazówkę: „Mężowie, 
miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół  
i wydał za niego samego siebie; aby go uświęcić, oczy-
ściwszy obmyciem wodą przez słowo; by stawić przed 
sobą kościół chwalebny, niemający skazy ani zmarszczki, 
ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i niena-
ganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony 
jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie 
miłuje”.

Te i inne fragmenty Pisma mówią o oddaniu i o tym, że 
małżeństwo jest nam dane w celu wzajemnego budowa-
nia się męża i żony, żeby każde z nas sprawowało własne 
zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Musimy pamiętać  
o tym, że Bóg może uczynić o wiele więcej, niż prosimy 
i myślimy, a naszym celem jest zajęcie ziemi kananejskiej 
i pokonanie wszelkich olbrzymów, jacy staną nam na 
drodze. Powinniśmy nad sobą pracować, zamiast popa-
dać w samozadowolenie mimo własnych wad. Tak jak 
Chrystus oddał siebie samego za Kościół, podobnie my 
musimy umrzeć dla samych siebie i oddać się całkowicie 
Chrystusowi we wszystkich naszych przedsięwzięciach, 
z małżeństwem włącznie. Jedynie wtedy nasze wzajemne 
oddanie małżeńskie będzie błogosławione i samo stanie 
się błogosławieństwem.

Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2019
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Ta historia jest oparta na książce Omara Eby „A Whisper 
in a Dry Land” (Szept w suchej ziemi). 

Pochodzenie Merlina 
Merlin R. Grove urodził się 9 lutego 1929 roku  

w rodzinie Russela i Annie Grove w Markham, w pro-
wincji Ontario w Kanadzie. W wieku trzynastu lat 
przyjął chrzest w kościele menonitów Wideman 4 maja 
1942 roku. Podczas drugiej wojny światowej uczęszczał 
do szkoły biblijnej w Ontario.

11 września 1951 roku Merlin poślubił Dorothy 
Bechtel, która właśnie ukończyła szkołę pielęgniarską  
i miała wtedy 25 lat.

Po ślubie prowadzili farmę mleczną. W kolejnych 
latach Bóg pobłogosławił ich trojgiem dzieci − kolejno 
przychodzili na świat Bruce, Pauline i David. Farma 
prosperowała dobrze.

Lecz Merlin i Dorothy pragnęli czegoś więcej niż bło-
gosławieństwo rosnącej rodziny i prowadzenia dobrze 
prosperującej farmy. Zaangażowali się w działalność 
misyjną w Toronto, a potem w miesiącach zimowych 
Merlin zapisał się do szkoły biblijnej Toronto Bible 
College w tym mieście. 

W szkole biblijnej pewien gościnny mówca z misji  
w Sudanie rzucił Merlinowi wyzwanie, mówiąc: „Bóg 
nie może kierować zaparkowanym samochodem”.

Do Somalii 
Po ukończeniu kursu w Toronto Bible College Merlin 

skontaktował się Zarządem Misji i Dobroczynności 
Wschodnich Menonitów w Salunga w stanie 
Pensylwania, w wyniku czego Grovesowie zostali 
wysłani na misję do Somalii w Afryce Wschodniej. 
Kościół menonitów w Wideman do tej pracy ordyno-
wał Merlina.

Nie wszyscy pochwalali tę decyzję. Rodzice Merlina 
ze smutkiem patrzyli, jak Grovesowie opuszczają 
rodzinną farmę. Jeden z niewierzących sąsiadów 
powiedział:

– Każdy, kto zawozi tyle mleka do miasta, robiąc na 
tym takie wielkie pieniądze, a potem sprzedaje groma-
dzone latami całe stado rasowych krów Holstein tylko 
po to, żeby głosić kazania w Afryce, jest głupcem! To 
po prostu fanatyzm. 

Wielka zmiana 
Grovesowie nie pozwolili się odwieść od wyjazdu do 

Afryki mimo poświęceń, na jakie musieli w tym celu 
się zdobyć. W czerwcu 1960 roku weszli na pokład 
samolotu lecącego do stolicy Somalii Mogadiscio 
(obecna nazwa to Mogadiszu). Stamtąd przejechali 
100 kilometrów na północ do Mahaddei w prowin-
cji Uen. Jakaż to była dla nich zmiana, gdy po wyj-
ściu z samolotu wylądowali w miejscu, gdzie krowy, 
kozy i wielbłądy chodziły po ulicach; z luksusowych 

Śmierć to zysk
—Chester Weaver

„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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supermarketów na kupieckie uliczki, gdzie sprzedaje 
się na wolnym powietrzu, a zamiast kościołów stoją 
meczety i minarety. Widoki i odgłosy były całkiem 
inne niż w domu. A języki? Trochę angielskiego, poza 
tym włoski, francuski i wiele dialektów tubylczych 
plemion. 

Włoski wpływ 
Aby było jeszcze ciekawiej, zaledwie kilka dni przed 

przybyciem Grovesów do Mogadiscio, kraj uzyskał 
niepodległość, przestając być cudzoziemską kolonią.  
1 lipca 1960 roku uformowano nowy rząd na czele 
państwa złożonego z dwóch krajów, które były oddzie-
lone od siebie przez ostatnie dziesięć lat. 

Ta historia ma swe początki w końcu XIX wieku, 
gdy Wielka Brytania i Francja rozszerzały imperialne 
wpływy w Afryce, zostawiając w tyle Włochy. Dzięki 
kilku traktatom pokojowym z lokalnymi sułtanami  
i po kilku poważnych konfliktach zbrojnych z sąsied-
nimi krajami, Włochy uzyskały kontrolę nad waż-
nymi portami morskimi nad Morzem Arabskim  
i skrawkiem suchego lądu rozciągającego się wzdłuż 
wybrzeża 2000 km na północ i 800 km na północny–
zachód od równika.

Po pokonaniu Włoch w drugiej wojnie świato-
wej Somaliland został podzielony na dwie części. 
Część północno–zachodnia kraju została nazwana 
Protektoratem Włoskim i rządzili tam Włosi. Część 
południowa była zwana Terytorium Powierniczym 
ONZ, czyli Somali Brytyjskim. Ten podział istniał 
od roku 1950 do 1 lipca 1960 roku, kiedy to obydwa 
terytoria zostały zjednoczone pod władzą somalijską 
ze stolicą w Mogadiszu.

Nauka kraju i ludzi 
Właśnie w tym niepewnym okresie przejścia do nie-

podległych rządów narodowych Grovesowie przyje-
chali do nowo utworzonej Republiki Somalii. Zostali 
wysłani do małej wioski Mahaddei w prowincji Uen. 
Tutaj Merlin miał się zająć zarządzaniem szkołą dla 
około stu chłopców. Zespół nauczycielski składał się  
z trójki misjonarzy i trójki Somalijczyków.

Jednak Merlin miał zamiar robić coś więcej niż tylko 
zarządzać szkołą. Chciał głosić ewangelię tubylcom  
z plemienia Bantu, którzy nominalnie byli muzułma-
nami. Dlatego zaczął zbliżać się do ludzi i uczestniczyć 
w ich codziennym życiu.

Obserwował, co się działo podczas wezwań do modli-
twy. Siadał wśród ludzi, uczestnicząc w ich społecz-
nych zachowaniach. Napisał: „Godzinami siedziałem 

przed wiejskim meczetem, gdzie wznoszono modlitwy 
za zmarłych. Robiłem to z szacunku dla ludzi, któ-
rych już dobrze znałem. Pomagałem w umyciu ciała 
zmarłego dziecka znajomych i szedłem w konduk-
cie za trumną niesioną na ramionach przez czterech 
mężczyzn (…). Zostałem poproszony o sprawdzanie 
procedur ludzi odpowiedzialnych za sprawienie, żeby 
ciało zostało pochowane ‘wygodnie’”.

Marlin zauważył również, jak trudne było życie 
somalijskiej kobiety. Mogła ze wszystkich sił próbo-
wać zadowolić swego męża, a mimo to bywała zmu-
szana do patrzenia, jak on bierze sobie drugą żonę. 
Islam pozwalał mieć cztery żony jednocześnie, z któ-
rymi mąż mógł się rozwieść, kiedy tylko chciał. „Jeden 
z wodzów bierze sobie każdego roku nową żonę” − 
zanotował z pamiętniku.

Zarządzanie placówką misyjną 
Misja w Mahaddei już od chwili założenia placówki 

była zarządzana przez inną rodzinę. Przez cały ten 
czas nikt nie przychodził na niedzielne nabożeństwa. 
Mimo że kilku muzułmanów chciało przychodzić, to 
jednak nie zdecydowali się na ten krok, gdyż obawiali 
się potępienia ze strony miejscowej społeczności.

Merlin napisał: „Tym z nas, którzy urodzili się  
w chrześcijańskich domach, trudno pojąć, jak poważ-
nym krokiem dla muzułmanina jest przejście na chrze-
ścijaństwo. Mimo to, niektórzy z nich wyrażają takie 
pragnienie po tym, jak dowiedzieli się o nim więcej. 
Jeden nastolatek miał sen, w którym zostało mu 
pokazane, że Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem. 
Wprawdzie za bardzo boi się reakcji rodziny, żeby 
przyjść na nabożeństwo, lecz potajemnie zaczął czytać 
Nowy Testament. I teraz zastanawia się nad kosz-
tami pójścia za Jezusem. Modlimy się, żeby one go nie 
przerosły”.

Po tym, jak pewien młodzieniec oddał serce 
Chrystusowi, jego ojciec był wściekły:

– Jeśli Ali chce być chrześcijaninem, to w porządku, 
ale ja nie chcę go już mieć za syna. Mam pięciu innych.

– Nie chcę cię więcej widzieć − powiedział do Alego.
A do Merlina rzekł:
– Dziękuję ci, że próbujesz nas pogodzić, ale to 

na nic. Nasze drogi się teraz rozchodzą, zamiast biec  
w jednym kierunku.

Po czym spojrzał na Alego i dodał beznamiętnie:
– Nawet się z tobą nie pożegnam. Jesteś dla mnie 

kimś obcym.
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Po roku pobytu w Somalii Merlin rozpoczął zaję-
cia biblijne dla siedmiu mężczyzn i chłopców, którzy 
prosili, żeby wykładać im Słowo Boże. Nie było żad-
nych publicznych ogłoszeń; spotkania odbywały się 
na terytorium przeciwnika. W liście do zarządu misji 
napisał: „Ci z was w Stanach, którzy zastanawiają się, 
czy robicie dobry użytek z waszych pieniędzy, niech 
się zastanowią nad zyskami netto przynoszonymi  
w naszej placówce misyjnej. Kto może powiedzieć, że 
dawanie na misje się nie opłaca? (…) Cieszymy się, że 
Bóg używa swego Słowa, by przekonać choćby kilka 
muzułmańskich serc o ich potrzebie Zbawiciela”.

Sprzeczne polecenia 
Ale w placówce misyjnej nie zawsze wszystko szło 

gładko. Pewnego dnia sponsorowana przez rząd pie-
lęgniarka nie mająca w misji żadnego głosu decydu-
jącego, powiedziała z zazdrością:

– Wasza klinika nie może działać w piątki, które są 
dla nas, muzułmanów, dniami modlitwy i nie wolno 
wam leczyć nikogo spoza grona waszych własnych 
uczniów.

Merlin przekazał tę informację lokalnemu komen-
dantowi policji i zapytał, czy klinika powinna być 
otwarta w piątki czy nie. Komendant odpowiedział:

– Takie zakazy są bezprawne. Pracujcie dalej tak 
jak dotąd. Niech klinika pozostanie otwarta w piątki,  
a wy leczcie każdego, kto się zgłasza.

Innego dnia minister edukacji Somalii zaprosił na 
rozmowę Merlina i Wilberta Linda, podczas której 
powiedział:

– Somalia jest krajem muzułmańskim, a państwo 
ma prawo kontrolować i nauczać islamu we wszyst-
kich szkołach publicznych i prywatnych. Obecna 
konstytucja gwarantująca wolność religijną nie-
bawem zostanie zmieniona i od wszystkich dzieci 
muzułmańskich rodziców i od tych, których przynaj-
mniej ojciec jest muzułmaninem, będzie się wyma-
gać wyznawania tej religii. Dziecko nie może zmie-
niać wyznania przed ukończeniem dwudziestego 
pierwszego roku życia. Tak czy owak, nie ma muzuł-
manów, którzy chcieliby przyjmować jakąkolwiek 
inną wiarę. Religia jest bardzo ważnym elementem  
w życiu naszego kraju.

– Dobre szkoły są potrzebne, podobnie jak wiele 
innych rzeczy, ale nie w sprawach najbardziej zasadni-
czych dla religii islamskiej. Każdy, kto naucza muzuł-
manów innej religii, nie podporządkowuje się prawu 
państwowemu. Prywatne szkoły mogą istnieć, ale ich 

program nauczania musi być ten sam, co w szkołach 
publicznych. Nauczanie religii będzie obowiązkowe,  
a postępy uczniów będą sprawdzane na podstawie 
egzaminów. Dopóki uczeń takiego egzaminu nie 
zda, jego świadectwo będzie nieważne.

– Nauczyciele religii będą opłacani przez rząd  
i będą pracować w szkołach prywatnych oraz publicz-
nych. Cały skład grona nauczycielskiego szkoły pry-
watnej będzie wyznaczany przez władze państwowe. 

Konflikt z islamem 
Po takim potraktowaniu przez ministra edu-

kacji, Merlin nie był pewien, co dalej zrobić ze 
szkołą. Mimo to, rozpoczęli nowy rok szkolny  
4 czerwca 1961 roku, nie przyjmując do klasy ucznia, 
który poprzednio sprawiał problemy wychowawcze. 
Ojciec chłopca bardzo się rozzłościł i zagroził całej 
misji rozlicznymi konsekwencjami, jeśli jego syn nie 
będzie mógł rozpocząć nauki w szkole. Tydzień póź-
niej miejscowy komendant policji przekonał Merlina, 
żeby wybaczył chłopcu i przyjął go do klasy.

Potem szkoła miała kolejny problem. Nauczyciel 
arabskiego zaczął nauczać w szkole islamu. Kiedy 
Merlin zapytał go, czemu to robi, odparł:

– Mam prawo uczyć islamu.
– Został pan zatrudniony jako nauczyciel arab-

skiego, a nie religii − powiedział Merlin. – I możliwa 
jest nauka arabskiego bez jednoczesnego nauczania 
islamu. Dlatego prosimy, żeby pan przestał mówić 
na lekcjach o sprawach dotyczących religii.

Nauczyciel się rozgniewał i nie posłuchał tego 
wezwania. Szkoła wysłała mu protest na piśmie, ale 
to nic nie zmieniło. Nauczyciel nadal głosił treści 
zakazane przez szkołę.

Tymczasem cała wioska była już wzburzona. 
Podżegacze działali w najlepsze. Znajomi nauczyciela 
arabskiego zaczęli opowiadać chłopcom, że misja 
chce ich zmusić do przejścia na chrześcijaństwo.

Następnie minister edukacji potwierdził, że 
nauczyciel wykroczył poza swoje uprawnienia. Do 
tego dodał kilka słów komentarza lokalny komen-
dant policji:

– Starsi tej wioski wykraczają poza posiadaną 
władzę. Konstytucja naszego kraju gwarantuje wol-
ność religijną.

W końcu nauczyciel arabskiego został zwolniony 
z pracy.
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Wypalenie 
Niestety, wybuchła kolejna fala niezadowolenia. 

Merlin był już zmęczony i z trudem zasypiał. W tym 
trudnym czasie przyjechali do niego z wizytą rodzice, 
przywożąc ze sobą odświeżenie i uzdrowienie, które 
pozostało z nim przez cały czas ich pobytu. Potem, 
10 marca 1962 ruszyli w drogę powrotną do Kanady.

Trzynaście dni później Grovesowie otrzymali 
wiadomość, że placówka misyjna i cała jej działal-
ność mają zostać zawieszone. Ambasador Stanów 
Zjednoczonych był niezadowolony, że misjona-
rze rozprowadzali darmowe traktaty zatytuło-
wane „Droga zbawienia”. Mówiły one o Chrystusie, 
Trójcy i tak dalej. Ktoś doniósł o tym prezydentowi 
Somalii, który odwiedzał właśnie tamtejszy meczet. 
Namawiano prezydenta, żeby zapobiegł rozprzestrze-
nianiu się tej herezji!

Misjonarz Wilbert Lind przeprosił amerykań-
skiego ambasadora za spowodowanie problemów  
i obiecał, że misja spróbuje nie urażać nikogo więcej.

W tym samym tygodniu wiele tysięcy 
Somalijczyków przemaszerowało spod ambasady 
brytyjskiej do gmachu parlamentu, gdzie premier 
wygłosił dwugodzinne przemówienie, w którym 
powiedział między innymi:

– Wolność religijna zagwarantowana w naszej kon-
stytucji powinna zostać usunięta. W międzyczasie 
misje należy zamknąć.

Po tych słowach zaczęły się zamieszki i demonstra-
cje przeciwko misji menonitów i placówka została 
zamknięta.

Dlaczego? Po pierwsze, menonici zostali oskar-
żeni o posiadanie własnych narodowych „kapłanów”, 
którzy nauczają Somalijczyków wiary chrześcijań-
skiej. Po drugie literatura chrześcijańska w języku 
arabskim była rozpowszechniana w stolicy.

5 lipca 1962 roku Merlin otrzymał informację, 
że placówka otrzymała pozwolenie na kontynuację 
działalności. Dlaczego? Z powodu zakulisowych 
nacisków na władze.

Nienawiść i morderstwo 
Kilka dni później w poniedziałek o 15.30 pierwsi 

uczniowie zaczęli się schodzić do szkoły. W tym 
samym czasie 55 letni muzułmański mułła Jassin 
Ahmed Ibrahim zakończył nawoływanie do modli-
twy i zszedł do meczetu, prosząc Allaha o błogo-
sławieństwo w oczyszczeniu Somalii z niewier-
nych. Skoro chrześcijańskiej misji nie można było się 

pozbyć w pokojowy sposób, wierni synowie islamu 
muszą się uciec do przemocy. Schował pod płasz-
czem obosieczny sztylet i skierował się ku placówce 
misyjnej.

Właśnie odbywały się zapisy do szkoły. Merlin sie-
dział przy maszynie do pisania. Harold Stauffer obok 
niego prowadził księgi. Jassin wszedł, rozejrzał się, 
usiadł na krześle i patrzył, jak Merlin żartuje i rozma-
wia z uczniami. Nagle wstał i zaczął dźgać Merlina 
w pierś raz za razem. Merlin osunął się na podłogę, 
a Jassin nadal zadawał ciosy. Słysząc odgłosy prze-
pychanki, Harold podniósł głowę i zobaczył, co się 
dzieje. Widząc, że nic nie może zrobić, zaczął ucie-
kać w kierunku drzwi. Jassin pobiegł za nim, przepy-
chając się tak jak on przez tłum uczniów nie wiedzą-
cych, o co chodzi.

Słysząc, że ktoś zakłóca spokój w sali, Dorothy 
wyszła na podjazd. Harold krzyknął:

– Uciekaj Dorothy, on ma nóż! − Jassin podszedł 
do niej, a ona cofała się patrząc mu w oczy. Nagle 
potknęła się i upadła. Widząc syna, który wyszedł za 
nią, zawołała:

– Bruce, uciekaj!
Sztylet Jassina dosięgnął jej, przecinając brzuch. 

Wtedy pojawił się Harold, więc Jassin ruszył za 
nim. Tymczasem Dorothy zaczęła pełzać do domu 
Staufferów, trzymając się za brzuch.

– On nie żyje, prawda? − zapytała. – Zajmijcie się 
dziećmi. Ja chyba też umrę.

Zabójca uciekł do jakiejś wioski na przedmieściach 
Mogadiszu, gdzie został aresztowany z zakrwawio-
nym sztyletem w dłoni. Dorothy przeżyła, odzyskała 
zdrowie i wróciła do Ontario. Placówka działała jesz-
cze przez jakiś czas, aż została zamknięta na stałe.

Miłość i przebaczenie 
Napastnik został później postawiony przed sądem. 

W trakcie rozprawy Harold Stauffer, przemawiając 
w imieniu personelu placówki misyjnej i Dorothy 
Grove, przeczytał oświadczenie miłości i przebacze-
nia. Morderca został skazany na dożywocie.

Publikujemy te historię, aby dopilnować, by życie  
i świadectwo Merlina Grovesa nie zostały 
zapomniane.

Zaczerpnięto z Anabaptist Voice, lato 2018
©   Anabaptist Voice

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—Dewey Miller

Świat grzybów

Co to właściwie są grzyby kape-
luszowe? Jak rosną? Jak się roz-
mnażają? Czym się żywią? Tak 
naprawdę, wszystkie grzyby 

jadalne wyrastają z właściwych dla 
siebie grzybni, ale generalnie grzybnie 

i wyrastające z nich grzyby są wszędzie. Grzyb to jest 
organizm żywy rosnący na innych roślinach lub na roz-
kładającej się materii pozbawionej chlorofilu. Spleśniały 
chleb, który niedawno wyrzuciliście, miał na sobie roz-
wijające się grzyby. Martwe zwierzę leżące na autostra-
dzie gnije na skutek działania grzybów. Nie, na tym 
wszystkim nie wyrosną grzyby – one są tylko nosi-
cielem przyszłych pokoleń grzybów rozwijających się  
z grzybni.

Na świecie jest wiele rodzajów grzybów. Grzyby 
jadalne, takie jak pieczarki, są przedstawicielami wielu 
rodzajów, ale istnieje jeszcze więcej rodzajów grzy-
bów nieposiadających kapeluszy. Bez drożdży chleb  
w ogóle by nie urósł. Kiszone ogórki czy kiszonka to też 
efekt pracy grzybów. Penicylina jest grzybem rosnącym  
w wielkich kadziach i stosowanym do leczenia chorób. 
Rdza zbożowa, głownia kukurydzy czy zwykła rdza to 
jeszcze inne formy grzybów. My jednak chcemy zająć 
się grzybniami produkującymi grzyby kapeluszowe 
– niektóre są pyszne, inne powodują choroby,  
a jeszcze inne mogą w niewielkich ilościach 
człowieka przyprawić o śmierć po ich spożyciu. 

Spróbujmy prześledzić życie grzyba. Nie ma on 
nasion, które można sadzić albo które są rozrzucane 
przez wiatr, roznoszone przez zwierzęta i tak dalej. 
Grzyb zaczyna swoje życie od zarodnika, czyli wła-
ściwie jednej komórki nowego pokolenia. Z jakiegoś 
pół miliarda zarodników jednego grzyba (śliczna pur-
chawka może mieć ich nawet kilka trylionów), kilka  
z nich osadza się w szczelinie kłody leżącej w lesie. 
Kilka dni później, po solidnym deszczu, przy 
właściwej temperaturze i odpowiedniej wil-
gotności drewna, komórka zaczyna pęcz-
nieć, zasysając wodę. Po chwili skóra zarod-
nika pęka i na zewnątrz wychodzi maleńka 
smuga protoplazmy (zespołów komórek). 
Prawie natychmiast zaczyna się rozgałęziać, 
a w miarę rozrostu kilka odnóg spotyka się  
z bliźniaczymi odnogami tego samego gatunku 
grzyba. Gdy odnogi wywierają ciśnienie na siebie 
nawzajem, ich protoplazma się miesza. 

Teraz zaczyna się prawdziwy rozrost! Wiele włókien 
lub odnóg rozchodzi się we wszystkich kierunkach, 

szukając pożywienia. Czasem będąc w lesie zedrzyj-
cie trochę kory z gnijącej kłody i zobaczcie, gdzie 

rośnie grzyb. Potem, gdy pokarmu jest wystarcza-
jąco dużo, a wilgotność i temperatura są odpo-
wiednie, między odnogami pojawia się wiele 
grudek wielkości łebka od szpilki. Są to przyszłe 

grzyby. Po solidnym deszczu grudki pęcznieją, 

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

część
praktyczna
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robiąc się wielokrotnie większe i wydostają się ponad 
powierzchnię, gdzie rozwijają się w grzyby. Gdy doj-
rzeją, produkują kolejne zarodniki i cykl się powtarza.

Zarodniki grzybów rozprzestrzeniają się na różne 
interesujące sposoby. Czasem, gdy w lesie znajdziecie 
dojrzałą purchawkę, spróbujcie ją delikatnie zgnieść 
pod butem albo kopnąć. Zobaczycie chmurę brązowych 
zarodników strzelającą w powietrze. To samo dzieje się 
wtedy, gdy krople deszczu uderzają w powierzchnię 
purchawki. W grzybach gniazdnicowatych zarodniki 
są obudowane woreczkami w kształcie jajka, leżącymi 
na wierzchu grzybni dotąd, aż „gniazdo” nie zostanie 
wstrząśnięte. Wiewiórki, ptaki, jelenie i inne zwierzęta 
również pomagają w rozprzestrzenianiu się grzybów. 
Zarodniki mogą być przenoszone przez wiatr nawet 
na odległość wielu tysięcy kilometrów. Kilka lat temu, 
gdy rdza zbożowa zniszczyła zbiory na Środkowym 
Zachodzie Stanów Zjednoczonych, stało się to właśnie 
za pośrednictwem wiatru.

Grzyby nie tylko nie rosną z nasion, lecz również nie 
produkują własnego pożywienia. Nie zawierają chlo-
rofilu, więc nie mogą używać energii słonecznej do 
wytwarzania pokarmu ze składników odżywczych 
zawartych w ziemi. Są pasożytami karmiącymi się 
materią z otoczenia. Odnogi, jakie widzicie pod korą 
albo w ziemi, wchłaniają pokarm od żywiciela, czyli 
materii, na której grzyb się rozwija. Grzyby wydzie-
lają enzymy pozwalające im żywić się prawie na każdej 
substancji – nawet na izolacji przewodów elektrycz-
nych, czy pokrowcu od lornetki. Pleśń na chlebie czy 
mięsie przecina włókna, żeby dostać się do pokarmu 
wewnątrz żywiciela.

Grzyby służą do wielu celów, z których najbardziej 
znanym są hodowle grzybów jadalnych. W ostatnich 
latach do celów komercyjnych wyhodowano około 100 
milionów kilogramów grzybów. Pieczarki najczęściej 
hoduje się w jaskiniach albo w piwnicach.

Bardzo znanym grzybem jadalnym jest smardz. 
Osoby dobrze znające się na grzybach znajdą jednak 
wiele rodzajów smacznych grzybów w „spiżarni 
natury”.

Istnieje wiele szkół rozpoznawania jadalnych 
grzybów, ale właściwie jedyną bezpieczną 
jest po prostu sprawdzenie danego okazu  
w atlasie grzybów. Nigdy nie jedz grzyba, 
zanim się nie upewnisz całkowicie co to za 

rodzaj – jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to nie jedz! 
Inna zasada, którą warto się kierować, brzmi: nigdy nie 
jedz grzyba, który brzydko pachnie.

Wiele grzybów może po spożyciu spowodować 
poważne choroby, a niektóre są śmiertelnie trujące. 
Jednym z nich jest muchomor jadowity. Ma on jasno-
-białą barwę, kapelusz z białymi blaszkami i smukłą, 
białą nóżkę z frędzlami u góry. Rośnie razem z mucho-
morem zielonkawym. W Stanach Zjednoczonych mamy 
rocznie około sześciu ofiar śmiertelnych po spożyciu tru-

jących grzybów, przeważnie odmian mucho-
morów – nawet niewielka dawka jest  

w stanie przyprawić dorosłą osobę  
o śmierć po kilku godzinach od 
spożycia. 

Grzyby są nie tylko źródłem pożywienia, 
ale również niszczą martwą materię. Kiedy 
drzewo upada podczas burzy albo zwierzę 

zdycha, grzyby przystępują do procesu roz-
kładu. Co by się stało, gdyby nagle wszystkie grzyby 
zostały wytępione? Wkrótce piętrzyłyby się stosy mar-
twych organizmów. Cudowny Bóg stworzył ten świat  
w taki sposób, żeby mógł się pięknie rozwijać.

Niektóre grzyby nie czekają, aż im się 
nadarzy jakaś obumarła materia, na 
której mogłyby się rozwijać, ale ata-
kują żywe stworzenia. Choroby roślin,  
a nawet ludzi, takie jak grzybica skóry 
są przykładem takiego działania. Grzyb  
z grupy Phycomycete, do którego należy pleśń 
atakująca pieczywo, mączniak rzekomy winorośli, biała 
rdza roślin i grzyby lęgniowe spowodowały klęskę ziem-
niaczaną w Irlandii w latach czterdziestych XIX wieku.  
W tamtym okresie niezliczone rzesze wyemigrowały do 
Stanów Zjednoczonych, a blisko milion ludzi umarło 
w głodu. 

W księgarniach i bibliotekach jest wiele dobrych ksią-
żek o grzybach. Encyklopedie i podręczniki naukowe 

także oferują wiedzę o świecie tych organizmów. 

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, lipiec 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—Howard Bean

Bądź uczicwy
Co byś zrobił, gdybyś znalazł portfel z pieniędzmi  

i kontaktem do właściciela w środku? W 2013 czasopi-
smo Reader’s Digest przeprowadziło eksperyment, żeby 
się przekonać, w których miastach na świecie miesz-
kają najuczciwsi ludzie. W szesnastu różnych miastach 
na całym świecie „zgubiono” po dwanaście portfeli  
w pobliżu centrów handlowych, w parkach i na chod-
nikach, czyli razem 192 portfele. Osoby, które je pod-
rzuciły, miały obserwować znalazców. W każdym 
portfelu było nazwisko właściciela, poprawny numer 
telefonu do niego, zdjęcie rodzinne, karty kredytowe  
i równowartość 50 dolarów w miejscowej walucie.

W Helsinkach jedenaście z dwunastu portfeli wró-
ciło do właścicieli. W Nowym Jorku −  osiem z dwu-
nastu. W Lizbonie tylko jeden. Na 192 portfeli tylko 
czterdzieści siedem procent zostało zwróconych.

Uczciwość jest nie tylko najlepszą strategią; jest 
jedyną strategią dla chrześcijanina. „Nikomu złem za 
zło nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec 
wszystkich ludzi” (Rz 12,17). Przyjrzyjmy się kilku 
rodzajom zastosowania tej strategii w naszych spra-
wach finansowych.

Podatki. Nie uważam, żeby wielu ludzi cieszyło się 
z konieczności płacenia podatków. Gdy kupuję samo-
chód, nie muszę koniecznie odczuwać ciepła na sercu, 
płacąc 13% od wartości władzom prowincji Ontario 
w Kanadzie, gdzie mieszkam. Płacąc podatek od 
dochodu czuję się lepiej, bo jestem Bogu wdzięczny, że 
mam z czego tę daninę płacić (bo zarabiam więcej niż 
wynosi kwota wolna od podatku). „Oddawajcie więc 
każdemu to, co mu się należy: komu podatek, temu 
podatek, komu cło, temu cło, komu bojaźń, temu 
bojaźń, komu cześć, temu cześć” (Rz 13,7). Unikanie 
płacenia podatków jest często pokusą dla osób pracu-
jących na własny rachunek. Niedawno kupowałem 
używany komputer. Sprzedawca powiedział: „Jeśli pan 
zapłaci kartą, to będę musiał naliczyć 13% podatku” 
sugerując, że gdybym zapłacił gotówką, on nie nali-
czyłby mi podatku. Zapłaciłem kartą.

W 1987 roku w Stanach Zjednoczonych znikło  
7 milionów dzieci, co ma swoje przełożenie na wyso-
kość podatków. Im więcej dzieci w rodzinie, tym więk-
sza ulga w postaci tzw. „ulgi prorodzinnej” zachęcającej 

do powiększania rodziny. Wcześniej rodzice mieli zgła-
szać dobrowolnie i uczciwie liczbę dzieci w rodzinie  
i nikt tego nie sprawdzał. W 1987 roku po raz pierw-
szy podatnicy musieli w rocznym zeznaniu wpisać 
numer ubezpieczenia każdego dziecka. Okazało się, 
że zgłoszono o 7 milionów dzieci mniej niż w 1986! 
Około 66 000 podatników, którzy rok wcześniej zgła-
szali posiadanie co najmniej czwórki dzieci, w 1987 
nie zgłosiło żadnego. (Rok później tylko dwa miliony 
dzieci „odnalazły się” ponownie, gdy rodzice uzyskali 
numery ubezpieczenia dla swoich dzieci).

Gdy Szymon Piotr został zapytany, czy Jezus płaci 
podatki, odpowiedział: „Owszem”. Pewnego razu 
Jezus zapłacił podatek w wyjątkowy sposób. Powiedział 
Piotrowi: „(...) Idź nad morze, zarzuć wędkę, weź 
pierwszą złowioną rybę i otwórz jej pyszczek, a znaj-
dziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie”  
(Mt 17,27). Mimo że można zgodnie z prawem korzy-
stać z ulg i zwolnień od podatków, chrześcijanin powi-
nien płacić tyle, ile prawo od niego wymaga. Możemy 
się również modlić, żeby władze mądrze rozporządziły 
tymi pieniędzmi.

Przeoczenie. Jeśli podczas zakupu sprzedawca przez 
niedopatrzenie policzy wam za mało, to czy powin-
niście mu zwrócić na to uwagę? Jeśli powinniście 
dostać w ramach reszty banknot o niższej wartości,  
a roztargniona (zmęczona?) kasjerka poda wam bank-
not o wartości dwukrotnie wyższej, to czy mówicie 
„dziękuję” i chowacie go do kieszeni? Myślę, że apo-
stoł Paweł wskazałby kasjerce, że się pomyliła, bo sam 
pisał: „mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszyst-
kim dobrze postępować” (Hbr 13,18).

Zgubione przedmioty. Nie znalazłem jeszcze w Biblii 
zalecenia, żeby znalezione przedmioty traktować jako 
własne. Znam za to „złotą zasadę” czynienia ludziom 
tak, jak byśmy chcieli, żeby oni nam czynili.

Pewien nauczyciel ze stanu Connecticut kupił uży-
wane biurko za 150 dolarów. Chciał je częściowo roz-
montować, żeby można je było wynieść z pokoju.  
W trakcie demontażu zorientował się, że w szufladzie 

—ciąg dalszy na str. 28
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„Eliasz był człowiekiem podlegającym tym samym doznaniom 
co my i modlił się gorliwie, żeby nie padał deszcz, i nie spadł 
deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu 
się modlił i niebo spuściło deszcz, i ziemia wydała swój plon”  
(Jk 5,17–18).

Eliasz doświadczał podobnych odczuć i emocji co my. W krót-
kim czasie od wielkiego uniesienia po zwycięstwie na Górze 
Karmel przeszedł w stan głębokiego zniechęcenia pod krzakiem 
jałowca. Bóg chce, żebyśmy się do Niego modlili bez względu na 
swój stan emocjonalny. On nie jest ograniczony naszą krucho-
ścią czy niemożnością.

Co dawało Eliaszowi moc w modlitwie do Boga? Znał i rozu-
miał Boży głos. Kiedy „doszło do niego słowo PANA (…) 
poszedł (…) i uczynił według słowa PANA”. Życie w posłu-
szeństwie Bogu i Jego Słowu jest warunkiem efektywnego życia 
modlitewnego. Psalm 66,18 mówi: „Gdybym zważał na niepra-
wość w swoim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał”.

Określenie „modlił się gorliwie” niesie ze sobą myśl o uwiel-
bieniu. Czy możemy modlić się skutecznie nie uwielbiając Boga? 
Uwielbienie wymaga postawy pełnej bojaźni, pokornego serca, 
a także całkowitej ufności w Bożą moc. Bez tego nawet nie 
dotkniemy mocy Bożej w modlitwie.

Elementem „gorliwej” modlitwy jest „modlitwa nieustanna”  
(1 Tes 5,17). „Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze 
należy się modlić i nie ustawać” (Łk 18,1). Bądźmy wierni  
w modlitwie, żeby Boża moc mogła działać w naszym życiu.

Zaczerpnięto z Light of Life, tom 38 nr 2
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Eliasz—
mąż gorliwy w modlitwie Z ł o d z i e j e 

k u r
—Anthony Martin

Angus osobiście opowiedział tę historię.
Był rok 1930. Piętnastoletni Jack Harris 

i jego dwa lata młodszy brat Angus sie-
dzieli na łóżku w swojej sypialni na 
poddaszu. 

– Przydałoby się nam więcej pieniędzy 
− zaczął Jack.

– Wiem − zgodził się Angus. – Ciągle 
musimy nosić zdarte ubrania i chodzimy 
spać o głodzie, a ten śmierdzący chrze-
ścijanin, Levi Martin, zawsze ma wszyst-
kiego pod dostatkiem.

– Słuchaj, mam pomysł − powiedział 
Jack. – Moglibyśmy się podkraść do jego 
gospodarstwa, włamać się do kurnika  
i wziąć parę kurek. Stary skąpiec ma ich 
więcej niż mu potrzeba.

– Dobry pomysł! − podchwycił Angus. 
– Przyrządzimy jedną albo dwie, a resztę 
moglibyśmy sprzedać rzeźnikowi.

– Poczekamy godzinkę, a potem 
wymkniemy się przez okno i zeskoczymy 
z dachu szopy − planował Jack. Chłopcy 
wiedzieli, że ich tata by im nie przeszka-
dzał, ale mama sprzeciwiłaby się temu 
planowi.

O pół do jedenastej w nocy Levi 
Martin był w stajni, pielęgnując swoją 
mleczną krowę, która miała gorączkę. 
Lampa przestała w końcu świecić i nic 

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

dlamłodzieży
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już nie mógł zrobić dla chorej krowy, więc postano-
wił położyć się spać. Na drugi dzień miał okopywać 
kukurydzę. 

Kiedy tylko wyszedł za drzwi i odwrócił się, aby 
je zamknąć, zauważył nagle jakiś ruch przy kurniku, 
kilkadziesiąt metrów dalej. Zamarł, nie ruszając się  
z miejsca. Kiedy obserwował z ukrycia, dwaj chłopcy 
okrążali róg kurnika. Jeden wszedł do środka, a drugi 
ruszył w kierunku okna z torbą. Ich zamiary były 
oczywiste. 

Levi myślał szybko. „Wyglądają jak chłopcy Harrisa. 
Co mam zrobić?”.

Zrobił kilka kroków. Chłopiec przy oknie musiał 
go usłyszeć, bo nagle obrócił się błyskawicznie, wpa-
trywał się w niego przez kilka sekund, a następnie jak 
strzała pomknął do lasu. 

Levi poszedł do kurnika, myśląc, że zamknie okno. 
Kiedy właśnie sięgał do niego ręką, usłyszał cichy 
szept:

– Jack, gdzie jest torba?
Oj, przez te emocje zapomniał o chłopcu w kur-

niku. Szybko podniósł torbę do okna. 
Angus wrzucił do torby najpierw jedną kurę,  

a potem dwie kolejne. 
– Ile jeszcze? − szepnął.
– Jeszcze kilka − odpowiedział Levi, próbując naśla-

dować głoś Jacka. Kiedy Angus wrzucił dwie kolejne 
kury do torby, Levi szepnął: – Wystarczy.

Biorąc worek, Levi szybko popędził do drzwi, 
zanim chłopiec miał możliwość wyjść z kurnika. 
Kiedy Angus zobaczył gospodarza blokującego wej-
ście, wydał cichy okrzyk przerażenia. 

– A masz sznurek, żeby zawiązać worek? − zagad-
nął Levi.

Chłopiec jakby nie słyszał. 
– Bbb...łagam, niech mnie pan nie zgłasza policji. 

Strasznie przepraszam. Powiem prawdę: to nie był mój 
pomysł.

– Nie zgłoszę tego na policję − zapewnił Levi ska-
mieniałego ze strachu chłopca. – Ale chcę, żebyś mi 
obiecał, że przyjdziesz jutro. Mam dla ciebie pracę. 
Daję ci te kury jako zaliczkę na poczet zapłaty. − To 
mówiąc, wręczył Angusowi worek. – I koniecznie 
przyprowadź też starszego brata.

Gospodarz odszedł do drzwi, a chłopiec śmignął ku 
gęstwinie bez słowa. 

– Biedne dzieciaki − wymruczał Levi. – Mam 
nadzieję, że przyjdą. Dobrze by im zrobiło popraco-
wać przez dzień przy okopywaniu kukurydzy. Ale nie 
spodziewam się, że przyjdą. Przynajmniej wiedzą, że 
nie żywię do nich nienawiści.

Po opróżnieniu worka z kurami w szopie na narzę-
dzia, Angus natychmiast wdrapał się na beczkę z desz-
czówką, a potem do okna na poddaszu. Znalazł Jacka 
zwiniętego w łóżku. Brat udawał, że śpi. 

– Mało brakowało! − mruknął pod nosem.
Natychmiast Jack się wyprostował, nagle zupełnie 

obudzony. 
– Co to było? − dopytywał się.
Angus opowiedział mu całą historię, dodając na 

zakończenie:
– Nie mogę zrozumieć, czemu nie zawiadomił poli-

cji. Nie może być takim skąpcem, jak myśleliśmy.
– Myślisz, że powinniśmy tam jutro pójść? − zapy-

tał Jack.
– Lepiej tak − odparł Angus. – Może na nas donieść, 

jeśli nie przyjdziemy. 
Następnego dnia ku swojemu zdziwieniu Levi 

dostrzegł chłopców Harrisów wchodzących na jego 
podwórko. 

– Dzień dobry, chłopcy − przywitał ich wesoło. – 
Jesteście w sam raz na śniadanie.

Po solidnym śniadaniu, Levi wręczył każdemu  
z nich motykę i poprowadził ich na pole kukurydzy 
za domem. Wyjaśnił dokładnie, czego oczekuje, i udał 
się do swoich zajęć. 

Zanim bracia poszli do domu wieczorem, Levi 
zawarł z nimi układ. Za każdym razem, kiedy nie 
będą mieli co robić, mogą przyjść i popracować na 
jego gospodarstwie, a on zapłaci im tyle, ile będzie 
mógł, i w taki sposób, aby było sprawiedliwie. 

Przez całe lato w wolnym czasie bracia Harris praco-
wali dla Leviego. Oprócz nauczenia się cennych zasad 
etycznych pracy, mieli też możliwość obserwować 
codzienne życie prawdziwych chrześcijan i dostrzec 
błogosławieństwo odpłacania dobrem za zło.

Zaczerpnięto z Young Companion, wrzesień/październik 2019
Pathway Publishers

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wulkan na polu kukurydzy
—Joanna F. Martin

Dla mieszkańców wsi Paricutin i San Juan 
Parangaricutiro w Meksyku luty 1943 roku był miesią-
cem niezwykłym. Od czasu do czasu spod ziemi wydo-
bywały się dziwne odgłosy i niedługo później zatrzęsła 
się ziemia. Im głośniej narastały dźwięki, tym bardziej 
odczuwalne były wstrząsy. Z biegiem dni stawały się 
coraz częstsze. 19 lutego ktoś naliczył trzysta małych 
wstrząsów ziemi. W wyniku tego popękały nawet grube, 
kamienne ściany miejscowych kościołów w Paricutin 
i San Juan.

Mimo to, życie meksykańskich rolników toczyło się 
normalnie. 20 lutego nastał piękny, spokojny dzień. Był 
zwyczajny aż do wczesnego popołudnia. Dionisio Pulido 
zbierał gałęzie, żeby je przygotować do spalenia, gdy na 
swoim polu zauważył półmetrową szczelinę w ziemi. Jego 
pracownik Demetrio Toral właśnie skończył orać puste 
pole kukurydziane i odwrócił się, by z przerażeniem zaob-
serwować, jak ziemia za nim pochłonęła świeżo wyżło-
bione bruzdy.

Pulido obserwował przerażony, jak drzewa się koły-
szą, ziemia podnosi się na dwa metry, a spod niej wydo-
bywa się dym i popiół. Spod jego stóp wydobył się dźwięk 
podobny do grzmotu, któremu towarzyszył tak mocny 
zapach siarki, że poparzył mu nos. Rozejrzał się za swymi 
wołami, ale ich nie było. Po powrocie do domu stwier-
dził, że przybiegły tam przed nim.

Tego wieczoru, widząc kolumnę dymu i słysząc opo-
wieści Pulido, grupa mężczyzn zebrała się w miejscowym 
kościele. Postanowili udać się na miejsce i zbadać to zja-
wisko. Dwóch z nich podeszło bliżej szczeliny w kuku-
rydzianym polu, żeby z bliska zobaczyć, co się dzieje. 
Trzeci zauważył, że tworzy się coraz większe pęknięcie 
i ostrzegł ich, żeby się cofnęli. Ledwo zdążyli to zrobić, 
gdy ziemia za nimi się zapadła. Gdy mężczyźni wrócili 
do miasteczka, zrelacjonowali wszystko księdzu, który 
poszedł do kościelnej biblioteki i porównał ich obserwa-
cje z opisem w książce na temat Wezuwiusza. Powiedział 
im, że właśnie widzieli tworzący się wulkan.

W nocy z wulkanicznego otworu zaczęły buchać pło-
mienie na wysokość ośmiuset metrów, którym towa-
rzyszyły błyski światła wyglądające jak błyskawice. Na 

okoliczny teren zaczął spadać z wysokości piasek i popiół. 
Utworzył się dziesięciometrowy kopiec, z którego wydo-
bywał się dym i wylatywały w powietrze kamienie.

O 10 rano w San Juan zgromadzili się przedstawiciele 
lokalnych władz. Niektórzy z nich już widzieli dziwne 
zjawiska i byli pod wielkim wrażeniem. Burmistrz mia-
steczka skontaktował się telefonicznie z urzędnikami  
w stolicy i po krótkiej dyskusji nazwali dymiący pagórek 
wulkanem Paricutin.

Nazajutrz, 22 lutego miało miejsce silne trzęsienie ziemi 
trwające siedem do ośmiu minut. Z wulkanu zaczęła 
wypływać pierwsza lawa, tocząc się wolno z prędkością 
trzech metrów na godzinę, paląc doszczętnie kukury-
dziane pole Pulido.

Na początku marca wulkan od czasu do czasu się 
powiększał, a w powietrze wylatywały pociski − jedne 
wielkości grochu, inne wielkości budynku. Podczas tych 
wybuchów w okolicznych miejscowościach trzęsły się 
szyby i otwierały się drzwi.

W połowie marca wulkan zamiast pocisków zaczął 
wyrzucać popiół i gazy. Popiół zasłonił niebo gęstą 
chmurą, a temperatura spadła z powodu braku oświe-
tlenia słonecznego. Popiół przykrył rośliny, niszcząc 
wszystko i nie pozwalając kwiatom na zapylanie. Nocą 
kolumna popiołu jaśniała światłem, mieniąc się bardziej 
niż księżyc. Mieszkańcy okolicznych wsi musieli strącać 
wulkaniczny pył z dachów, a gdy zaczęły padać okre-
sowe deszcze, z nieba padało błoto w wyniku mieszania 
się popiołu z wodą.

Na początku czerwca lawa zaczęła się zbliżać do wsi 
Paricutin. Ponieważ wieś była położona na grzbiecie 
wzgórza, ludzie nie bali się, że zostanie zalana. Jednak gdy 
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okoliczne pola zostały całkowicie przykryte popiołem, 
rząd meksykański zarządził ewakuację, oferując miejsco-
wym nowe miejsce do osiedlenia. Ci nie byli zbyt chętni, 
by opuszczać rodzinne strony.

Z początkiem lipca zagłada groziła im już w każdej 
chwili. Ludzie rozebrali swoje domy i wywieźli ele-
menty kościoła: mężczyźni wzięli się za belki i dźwi-
gary, a kobiety i dzieci za lżejsze części wystroju, takie 
jak drzwi od szafek i kwietniki. Rok później wypływ 
lawy ustał, pozostawiając tylko kościelną wieżę sterczącą 
nad rumowiskiem.

Mieszkańcy Paricutin zostali osiedleni w nowym 
miejscu zwanym Caltzonzin, na terenie położonym 750 
metrów niżej od ich górskich domów rodzinnych. W tę 
przeprowadzkę władze włożyły wiele wysiłku, lecz mimo 
to mieszkańcy przez lata nie czuli się dobrze w nowym 
miejscu i nowych domach.

Nie tylko wieś padła ofiarą tego kataklizmu. Tego roku 
w okolicach wulkanu Paracutin nie było żadnych zbio-
rów. Zwierzęta domowe poginęły, zatruwając się ska-
żoną roślinnością. Nie było owoców ani jagód, a wszelka 
dzika zwierzyna uciekła. Drzewa obumarły, kończąc  
w ten sposób handel zbieraną żywicą. W maju 1943 roku 
Czerwony Krzyż wydał 165 000 dolarów na pomoc żyw-
nościową, przeciwdziałając niechybnej klęsce głodu.

Druga przesiedlona społeczność Miguel Silva powstała 
około czterdziestu kilometrów od Caltzonzin, ale również 
nie mogła się rozwinąć. Ziemia okazała się zbyt jałowa, 
żeby wyżywić przybyłych migrantów. Klimat był o wiele 
cieplejszy od tego, do którego przywykli, a woda powodo-
wała wiele chorób przewodu pokarmowego. Oprócz tego, 
swoje żniwo zaczęła zbierać również malaria, w wyniku 
czego zmarła jedna dziesiąta ludności. Wielu uciekinie-
rów przeniosło się w inne miejsca − do innych wsi w oko-
licy, do Stanów Zjednoczonych, albo wrócili do zasypa-
nych domów.

Po pierwszych dwóch latach zaciekawienie wulka-
nem wygasło. Pole zastygłej lawy już się nie powięk-
szało, a kolejne erupcje zwiększały jedynie głębokość 
krateru. Przez kolejne siedem lat wulkan rósł w kolej-
nych fazach, tworząc nowe stożki, otwory termiczne, kra-
tery i strumienie lawy oraz od czasu do czasu zmieniał 
swój kształt. Jego koniec nastąpił w roku 1952, gdy lawa 
przestała płynąć, a popiół przestał się unosić nad nowo 
powstałą górą.

Stopniowo życie rodzin mieszkających pod wulkanem 
Paricutin wróciło do normy. Największym bieżącym pro-
blemem było wytyczanie granic własności działek, bo 
wszystkie oznaczenia zostały przykryte lawą i popiołem. 
Spory toczyły się przez całe lata sześćdziesiąte, kiedy to 
posuwano się do zabójstw, strzelania do bydła sąsiadów, 
wzniecania pożarów i niszczenia zbiorów. W roku 1969 
na miejsce wezwano geodetów, żeby ustalili granice,  
o które toczyły się wszystkie sąsiedzkie wojny.

Mimo iż żyjemy w niespokojnym świecie, gdzie wystę-
pują wstrząsy, trzęsienia ziemi, podpalenia i zasypania, 
to ufamy wiecznemu Słowu Bożemu.

Biblia jest stała
Choćby chwiały się góry;

Zawsze będzie stała 
W tym świecie ponurym,

Słowo jest żywe, trwalsze od kamienia.
Bo Biblia się nie zmienia.

—Haldor Lillenas

Źródło: Luhr, James F. and Tom Simkin. Parícutin, the Volcano Born in a Mexican 
Cornfield. Phoenix, Arizona: Smithsonian Institution, 1993.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Diana mieszkała na farmie w Paragwaju, 
w Ameryce Południowej, z tatusiem  
i mamusią. Często kiedy mocno padało, 
prąd był odcięty na kilka godzin. Pewnego 
razu, kiedy lało, prądu nie było przez dwie 
doby. Niebo było ciemne, ale w domu 
było jeszcze ciemniej. 

Diana kolorowała swoją malowankę 
przy największym oknie w domu. Mama 
siedziała obok niej, szyjąc w rękach, 
ponieważ maszyna do szycia chwilowo nie 
mogła działać bez elektryczności. 

Deszcz pluskał w okna i bębnił o bla-
szaną dachówkę. 

– Myślisz, mamusiu, że powódź okryje 
cały świat? − zapytała dziewczynka, kolo-
rując arkę Noego. Musiała mówić głośno, 
żeby mamusia mogła ją słyszeć wśród 
deszczu.

– Bóg obiecał, że już nigdy nie będzie 
potopu na ziemi. Umieścił tęczę na 
niebie, aby przypominała o Jego obietnicy 
− powiedziała mama, spoglądając znad 
sukienki, którą reperowała, doszywając 
łatkę. Wstała i ziewnęła.

– Spać mi się chce przez tę szarą pogodę 

Wiosłowanie w kałuży
—Elfreda R. Showalter

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

kącik dla
dzieci
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i brak prądu, który nie pozwala zapalić światła. 
Muszę coś zrobić, żeby się obudzić.

– Ja też – zgodziła się Diana. Upuściła swoją 
czerwoną kredkę na stół i podbiegła do mamy.

– Popatrz, na naszej uliczce zrobił się mały 
staw. Zróbmy sobie ćwiczenia w wiosłowaniu.

– O, super! − pisnęła dziewczynka. – Możemy 
już?

Mama uśmiechnęła się szeroko do córki.
– Najpierw poskładaj kredki.
Diana popędziła do stolika i wepchnęła 

kredki do pudełka. Jedna upadła na podłogę. 
Zanurkowała pod stół i złapała ją. Wkrótce jej 
rzeczy były poukładane. 

Potem pospieszyła za mamą do drzwi od 
podwórka. 

– W czym będziemy pływać? − zastanawiała 
się.

– Pewnie w plastikowym korytku, jakich 
tatuś używa do karmienia cielaczków − odparła 
mamusia. Wskoczyła w wielkie, gumowe buty 
taty, a Diana − w swoje małe, różowe kaloszki 
w grochy.

Mama otworzyła drzwi. Wiatr próbował je 
zatrzasnąć znowu, ale mama trzymała mocno, 
żeby nie zepchnęły Diany i nie uderzyły w nią. 

Diana zaczęła biec uliczką, ale usłyszała, jak 
mama przekrzykuje wiatr:

– Idę po koryto do stajni!
Dziewczynka zawróciła i pobiegła za nią. 

Wiatr owinął jej warkocz wokół karku, a deszcz 
spływał jej po twarzy. To było fantastyczne 
uczucie. Pomyślała, że prawie jak latanie. 

Zrównała się z mamą.
– Śmiesznie chodzisz w butach tatusia, mamo 

− powiedziała.
Mama zachichotała. 
– Czy wyglądamy obie jak dwie kaczki pluska-

jące się w kałuży na tym grząskim podwórku?
– Kwa, kwa − odparła Diana z chichotem.
W stajni mama wyjęła plastikowe koryto  

i cisnęła je na zewnątrz. Plask, plusk − kląskały 

ich kalosze, kiedy spieszyły do stawu przy 
uliczce. 

– Wiatr wieje w naszą stronę, więc przebrnę 
na drugą stronę i wciągnę cię do łódki − wymy-
śliła mama i Diana wgramoliła się do środka. 
Aż drżała z zachwytu.

– Zimno ci? − zapytała mama.
– Nie − odpowiedziała. – Jest super. To mój 

pierwszy raz w łódce − ponad nią deszcz nadal 
z pluskiem spadał na ziemię, a obok mama  
w swoich wielkich butach robiła plusk, plask.

Nagle mama wydała z siebie cichy okrzyk  
i zatrzymała się. 

– Co się stało? – zastanawiała się Diana. 
Wyjrzała ze swojej łódki w stronę, gdzie mama 
wpatrywała się w wodę.

– Woda przybiera i już dochodzi do górnej 
cholewy butów − wyjaśniła mama. – Nigdy nie 
myślałam, że poziom wody przekroczy wyso-
kość kaloszy tatusia − zrobiła przy tym kilka 
kroków, aż przekroczyły najgłębsze miejsce.

Dianie podobało się, kiedy mamusia ciągnęła 
łódkę przez wodę. Ale było jeszcze zabawniej, 
kiedy dotarły na drugą stronę i mama puściła 
łódkę. Silny wiatr ją spychał w szybkim tempie. 
Diana wyciągnęła ręce i krzyknęła do mamy, 
przekrzykując wiejący wiatr. 

– Jestem kaczuszką płynącą po wodzie!
Mama znowu zrobiła kilka pluskających 

kroków, aby pociągnąć trochę łódkę z Dianą  
z powrotem na drugą stronę. Kiedy tam 
dotarły, znowu wypuściła łódkę i Diana żeglo-
wała po wodzie. 

Dziewczynka nigdy wcześniej nie znała 
równie cudownej rzeczy. Czuła się tak lekko 
na powierzchni, kiedy wiatr pchał ją z tyłu, 
a ciepły deszcz spływał ciągle z góry. Zrobiła 
już wiele rundek tam i z powrotem. W końcu 
mama powiedziała:

– Czas wracać do domu. Możesz zrobić jesz-
cze jedną przejażdżkę i kończymy. Trzeba się 
wysuszyć.
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Krzyś starannie napisał ostatnią odpowiedź  
w teście z matematyki. Potem sprawdził wszyst-
kie, aby się upewnić, że dobrze je napisał. 
„Wreszcie po wszystkim” − pomyślał. „Na pewno 
mam 100 procent”.

Krzyś był w pierwszej klasie, a to był pierwszy 
jego test w tym roku. Pani obiecała wyjątkową, 
puchatą naklejkę uczniom, którzy zdobędą 100 
procent z zadań. A Krzyś bardzo chciał dostać 
naklejkę. Dzisiaj już kilka razy myślał o swoim 
teście. 

Następnego dnia rano kiedy tylko się obudził, 
przypomniał sobie o teście. Czy zobaczy śliczną, 
puchatą naklejkę u góry swojego sprawdzianu? 

Nareszcie lekcje się zaczęły i pani zaczęła odda-
wać testy. Krzyś szybko zerknął na swoją ocenę. 
Wydawało mu się, że serce mu wpadnie do 
butów, kiedy zobaczył 96 procent wypisane obok 
nazwiska. Nie zasłużył na specjalną naklejkę. 

– Hahaha! − zaśmiali się Grzesiek i Jurek, dwaj 
pierwszoklasiści.

– Chłopcy − zareagowała nauczycielka stanow-
czo. – Co was tak rozśmieszyło?

Chłopcy próbowali powstrzymać śmiech. 

– Oczy Krzyśka zrobiły się taaaakie duże, 
kiedy zobaczył ocenę − wyjaśnił Jurek i znowu 
się roześmiał.

– Krzysiu, czy ty się wygłupiasz? − zapytała 
pani.

– Nie, po prostu się zdziwiłem, że nie napisa-
łem na 100 procent − odparł Krzyś.

– Rozumiem. Grzesiu i Jurku, muszę wam 
postawić minusy obok waszych nazwisk na 
tablicy. Jedną z zasad w tej klasie jest to, że macie 
się zachowywać spokojnie. Głośne śmiechy prze-
szkadzają innym uczniom.

Krzyś uśmiechnął się do siebie. „Czy naprawdę 
wyglądałem tak śmiesznie, kiedy otworzyłem 
oczy szeroko ze zdziwienia? Nie chciałem nikogo 
wpakować w kłopoty” − pomyślał. 

Kiedy wrócił do domu po południu, poszedł do 
łazienki i spojrzał na siebie w lustrze. Otworzył 
szeroko oczy, tak jak w szkole. „Faktycznie 
wygląda to śmiesznie” − uznał. 

Znalazł po chwili swoją starszą siostrę, Agę. 
– Zobacz, jakie robię wielkie oczy − powiedział 

i znowu zrobił swoją minę.
Aga śmiała się bez końca. 

Wielkie oczy i złe oceny
—Lydia Faldin

– Oj, mamo! − jęknęła Diana. – Nie chcę koń-
czyć tej zabawy. To jest takie fajne. 

– Wiem, kochanie − powiedziała mama. – Ale 
czas już wrócić do domu.

– Nie mogę się doczekać, aż tata wróci do 
domu i opowiem mu, jaką miałyśmy zabawę 
dziś rano − powiedziała Diana, wychodząc  

z łódki. – Cieszę się, że Bóg zalał naszą uliczkę 
troszkę więcej niż wysokość butów taty. Nie ma 
lepszej rzeczy, niż wiosłowanie w korytku dla 
cieląt.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– Oj, Krzysiu, to tak śmiesznie wygląda. Gdzie 
się tego nauczyłeś?

Krzyś znowu to zrobił, bo zabawnie było roz-
śmieszać siostrę w ten sposób. 

Nagle coś mu wpadło do głowy. Może gdyby 
tak zrobił wielkie oczy w szkole ponownie, to 
nauczycielka też uznałaby, że to jest śmieszne. 
„Kiedy da mi zadania, spróbuję to zrobić” 
− postanowił.

Następnego dnia pani rozdawała zadania. 
Krzyś czekał, aż znajdzie się z przodu klasy. 
Znowu rzucił okiem na swoją ocenę na teście  
i otworzył oczy jeszcze szerzej niż dotąd. Postarał 
się też, żeby usta mu opadły i potrząsnął głową, 
jakby nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. 

Grzesiek i Jurek zatkali usta, powstrzymując 
śmiech. Kilkoro innych uczniów też się śmiało.

Krzyś uśmiechnął się i spojrzał na nauczycielkę, 
ale ona wcale się nie śmiała. Właściwie nawet nie 
była wcale zadowolona. 

– Krzysiu − powiedziała życzliwie, ale stanow-
czo. – Tym razem będę musiała tobie posta-
wić minus obok twojego nazwiska za odwraca-
nie uwagi klasy. I chcę z tobą pomówić podczas 
przerwy.

– Dobrze, proszę pani – zgodził się Krzyś. Czuł 
się zawstydzony, gdyż pani wcale nie uznała, że 

jego wielkie oczy są zabawne. Co mu powie na 
przerwie?

Przerwa nadeszła aż za szybko i Krzyś został 
sam z nauczycielką.

– Krzysiu − zaczęła. – Jeśli coś nas dziwi, to 
normalne jest, że okazujemy to swoim wyrazem 
twarzy. Ale kiedy przesadzamy z okazywaniem 
zdziwienia albo je udajemy tylko po to, żeby 
inni się z nas śmiali, to już nie jest w porządku. 
Rozumiesz, co chcę powiedzieć?

Krzyś pokiwał głową. „Tak, zrobiłem to, żeby 
inni się śmiali, a nie dlatego, że byłem zdzi-
wiony” − pomyślał.

– Przepraszam za moje zachowanie − powie-
dział. – Postaram się poprawić.

Kiedy nauczycielka pozwoliła mu przyłączyć 
się do zabawy z kolegami, Krzyś wstał zza sto-
lika. Uśmiechnął się do pani i tym razem ona też 
uśmiechnęła się do niego.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

leży 98 000 dolarów w gotówce. Natychmiast zwrócił 
pieniądze sprzedawcy biurka. Odmówił potem przy-
jęcia nagrody, ale pozwolił byłej właścicielce biurka, 
91-letniej wdowie, na zwrot 150 dolarów.

Pewien bezdomny w Bostonie znalazł plecak,  
w którym było 2400 dolarów w gotówce i 40 000 

dolarów w czekach podróżnych. Natychmiast odniósł 
plecak na policję, która odnalazła właściciela, okazał 
się nim jakiś turysta z Chin. Dla bezdomnego utwo-
rzono fundusz powierniczy, który zebrał ponad 150 000 
dolarów. W tym przypadku uczciwość dosłownie się 
„opłaciła”.

W sensie duchowym uczciwość opłaca się zawsze.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bądź uczciwy
—ciąg dalszy ze str. 20
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Rozdział dwudziesty drugi
Nadzieja Anny. Napis wymalowany nad bramą były 

jedynym widocznym znakiem, że ten budynek różni 
się od innych szarych zabudowań w dzielnicy. Ale 
chwileczkę! Okna! Lśniące okna błyszczały spoza krat 
bezpieczeństwa, łapiąc światło, odbijając je i śląc jasne 
promienie na całą okolicę pokrytą warstwą brudu. 

– Mamo, spójrz na te okna! Nadzieja Anny! Jakie 
to trafne! Te okna są oknami nadziei, lśniącymi dla 
wszystkich, którzy zechcą popatrzeć w górę. Cieszę 
się, że tu przyjechałam − wyznała Abigail. Jej uśmiech 
wypływał z wewnętrznej radości, nadając twarzy blask 
współgrający z oknami. Nie myślała już o brzydkich 
ścianach otaczających misję.

– Witajcie i niech was Bóg błogosławi! − powitali 
ich Don i Lena, którzy byli odpowiedzialni za prowa-
dzenie misji. Od razu związało ich uczucie wzajemnej 
jedności. Wszyscy byli tutaj w wyniku Bożego prowa-
dzenia, a zgromadził ich Jego Duch.

– Abigail, ciebie witamy szczególnie − siwiejąca 
żona dyrektora delikatnie wzięła Abi w ramiona. – 
Dziewczęta nazywają mnie mamą Leną.

Jej melodyjny głos otulił Abi uczuciem ciepła.
– Tak się cieszymy! − ciągnęła mama Lena. – 

Chwała Bogu za Jego dzieło łaski w twoim życiu, 
Abigail. Jesteś świadectwem cudu Bożego miłosier-
dzia. Wierzę, że będziesz miała wielki wpływ na naszą 
pracę w tym miejscu.

Lily BearCzęść trzynasta

fragment
książki

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

Abigail
Tęsknota 

za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ
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Zacieniony, spokojny ogród zdobił koniec 
podwórka. 

– Jak tu pięknie! − zawołały razem Susan i Abigail, 
gdy mama Lena oprowadziła je po całym terenie.

– Okazuje się, że otoczenie wpływa terapeutycz-
nie na dziewczęta. Dbają, żeby pielić ogród i on roz-
kwita pod ich czułą opieką! Obserwowanie wzrostu 
i zbieranie warzyw to dla nich nowe doświadczenie. 
Czekając na zbiory, muszą nieźle ćwiczyć cierpliwość! 
− zaśmiała się mama Lena. – Wiele razy słyszałam, jak 
mają do siebie wzajemnie pretensje o to, że zebrały 
coś przedwcześnie. „Słyszałaś, że mama mówiła, żeby 
się nie spieszyć! Więc poczekaj!” − i ja właśnie to im 
mówię.

– Cieszę się, że mamy ten ogród w środku miasta! 
Myślę, że moje własne potrzeby pod tym względem 
są tak samo wielkie, jak w ich przypadku − przyznała 
Abigail. – Ja też potrzebuję terapii w postaci wzru-
szania gleby, pracy wśród kwiatów, słuchania śpiewu 
ptaków i oglądania motyli. Ja też potrzebuję miejsca, 
żeby rozmyślać o Bogu.

Pod zacienioną ścianą zachodnią stał szereg ławek. 
Żółte stokrotki kwitły obficie, wsadzając zawadiac-
kie główki między inne kwiaty zalane słońcem. 
Wybrukowany zakątek służył dzieciom do zabaw  
w skakankę i gry w piłkę. Pod starym drzewem 
Abigail zobaczyła piaskownicę i grubą linę zwisającą 
z potężnego konara.

– Mamo! − Glenna pociągnęła Abi za rękę. – Mogę 
się pohuśtać?

– Jeśli mama Lena pozwoli − odparła Abigail, 
uśmiechając się do podekscytowanej córki. Huśtanie 
się na linie zwisającej z konara było dla jej dziecka 
prawdziwą nowością!

– Huśtawki są po to, żeby ich używać – uśmiech-
nęła się Lena. – Nawet duże dziewczyny nie mogą 
oprzeć się temu wyzwaniu.

– Zaczekaj, Glenno − powiedziała Abi. – Pamiętasz? 
Rozmawialiśmy o tym, że dziadek i babcia przy-
jeżdżają tu na dwa miesiące. Chciałabyś też tutaj 
mieszkać?

– Tak! – ucieszyła się Glenna od razu. – Jeśli dzia-
dek i babcia tu będą, to ja też chcę!

– Dziewczęta to uwielbiają − oznajmiła mama 
Lena, gdy chodziły wokół wysokich, gęstych krze-
wów. W kącie patio stał duży, murowany grill i stolik 
do jedzenia na wolnym powietrzu. – Używamy tego, 

Głos Leny przycichł, gdy pomyślała o cierpieniu 
młodych mieszkanek misji. Jakże je kochała! Były dla 
niej cenne, a mimo to nie mogła się przebić przez 
mur ich nieufności.

– Abigail uchwyciła już przebłysk tutejszych 
potrzeb − podzieliła się Susan. – Nazwała wasze 
okna „oknami nadziei”. Ich lśniąca czystość bardzo 
się różni od brudu tych ulic pełnych niezbawionych 
ludzi, niemających nadziei.

– Czy to nie piękne, że możemy zaoferować im 
nadzieję? − zgodziła się mama Lena. – Abigail, nigdy 
się nie bój składać świadectwa przed dziewczynami. 
Gdy usłyszą o twoim życiu, pomoże im to uświado-
mić sobie, jak bardzo Bóg je kocha.

– Tata Don i ja podziwiamy to, jak Bóg odpowiada 
na modlitwy. Dziewczęta mieszkające tu na dłużej, 
podobnie jak te, które u nas goszczą na kilka dni, 
wszystkie mówią, że ja nic nie rozumiem, bo nie 
byłam w takiej sytuacji jak one. I mają rację. Nie 
rozumiemy, przez co one przechodzą.

– One myślą, że zawsze żyliśmy w jakiejś szklanej 
bańce, jak ten przycisk do papieru, mający w środku 
domek i ludziki. Potrząśniesz i w środku zaczyna 
padać śnieg, a potem wszystko wraca do cichego 
porządku. Tak właśnie one nas postrzegają. To jest 
frustrujące! I boli, bo myślą, że nasz Bóg jest dla nich 
inny niż dla nas.

– Ona przeszły przez niewiarygodne cierpienie… 
cierpienie, o którym nie mam pojęcia, i one mają 
w tym rację − nie znam ich świata, a one nie poj-
mują tego, że Bóg go zna. Modlimy się, Abigail, żeby 
wyraźnie zobaczyły dzięki tobie, jaki On jest.

W oczach Abigail stanęły łzy. Jej serce pałało powo-
łaniem od Boga... tą misją... tym oknem nadziei.

Panie − wołała. – Jestem Twoja. Możesz się mną 
posłużyć, oto jestem. Te wszystkie lata, które zmarno-
wałam w grzechu, cały ten ból, jaki przynoszę Scottowi 
i jego rodzinie... gdybyś tylko zechciał się mną posłu-
żyć dla Twojej chwały! Skłoniła głowę i zamknęła oczy, 
zapominając o otoczeniu, gdy poczuła na barkach 
brzemię dzieła Pańskiego.

Susan i Lena wymieniły spojrzenia, a potem rów-
nież skłoniły głowy, dziękując Bogu za gotowość  
i uległość, jakie widziały na twarzy Jego odkupionej 
córki.
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kiedy tylko pogoda pozwala. Jak możecie zgadnąć, 
jest to ulubione miejsce posiłków.

– Nie mogę się doczekać na spotkanie z waszymi 
dziewczętami i jak Bóg da, to i „naszymi” − powie-
działa Susan, gdy wchodziły do domu przez drzwi 
jadalni.

– Tak. Dziewczęta są najważniejszymi kwiatami 
rosnącymi tutaj, w misji. Poszły dzisiaj do pobli-
skiego parku. Chciałam mieć kilka spokojnych chwil, 
żeby przywitać ciebie i Abigail.

– Chcę wam je przedstawić, zanim spotkacie się  
z nimi osobiście − ciągnęła Lena. – Powiem wam 
wystarczająco dużo, żebyście czuły się spokojnie, 
kiedy jutro wyjedziemy. Każda z nich jest wyjąt-
kowa. Kochamy każdą i każda niesie własny, wyjąt-
kowy bagaż zmagań. Wszystkie są podobne do siebie 
pod tym względem, że boją się przed innymi ujawnić 
swoją przeszłość, z miliona powodów. Odrzucenie, 
znęcanie się fizyczne i emocjonalne są dla nich 
wystarczającym powodem, żeby trzymać się od nas 
na dystans.

– Modlimy się, Abigail, abyś dzieląc się z nimi wła-
snym życiem spowodowała, że się otworzą, bo ty 
możesz się utożsamić z ich przeżyciami.

– Ile dziewcząt tu mieszka? − dociekała Susan. – 
Powiedziano nam, że w miesiącach letnich zwykle nie 
jest ich dużo.

– Teraz mamy tylko trzy. Letnia pogoda zniechęca 
do naszego programu. One zazwyczaj zapominają  
o tutejszym bezpieczeństwie i o prawdach, jakie usły-
szały, mieszkając tutaj. Bezdomność nie jest w lecie 
tak uciążliwa, a letnie pokusy są silne! Więc wracają 
do starych znajomości, zawierają nowe i wtapiają 
się w tłum nad jeziorem. Ale cieszymy się, że Kate, 
Joanne i Annette nie opuściły nas, żeby wstąpić w te 
letnie szeregi.

– Annette jest najmłodsza i przyszła do nas najpóź-
niej z nich. Nie ma jeszcze czternastu lat, ale została 
wyrzucona z domu, kiedy nakryto ją na kradzieży  
w sklepie. Ma bogatego ojca, który porzucił jej maco-
chę, a macocha nie ma ochoty zajmować się młodą 
przestępczynią, która nie jest z nią spokrewniona.

– Joanne ma szesnaście lat i nosi wiele blizn. Te 
wypalone na ciele można zobaczyć, ale nie mam 
pojęcia, co jest powodem jej głębokich zranień emo-
cjonalnych. Wpadła do nas biegiem i wydaje się, że 
nadal nie może się w tym biegu zatrzymać.

Potem mamy Kate i jej małego synka. Bobby 
zaczyna właśnie chodzić w wieku dziesięciu i pół 
miesiąca. Kate w dniu przyjścia niedawno skończyła 
szesnaście lat. Próbowała jakoś stanąć na własne nogi, 
gdy zorientowała się, że jest w ciąży. Okazało się, że 
niedoszły ojczym ma skłonności do przemocy, a Kate 
była pogrążona w rozpaczy, chcąc skończyć ze swoim 
nieszczęśliwym życiem. Ale chwała Bogu, że jest  
z nami!

– Mamy tylko tę trójkę mieszkańców, ale każda 
z nich jest dla nas wiele warta. Nawet, gdyby-
śmy nikogo tu nie gościli, to nie przypuszczam, że 
zamknęlibyśmy misję. Co by było, gdyby ktoś przy-
szedł, potrzebując schronienia? − ciepła twarz mamy 
Leny jaśniała Bożą miłością. 

Rozdział dwudziesty trzeci
Minęło pięć tygodni, odkąd Lyle, Susan i Abigail 

przyjechali do misji. Nowi pracownicy czuli się już 
tak, jakby mieszkali tu o wiele dłużej i znali dziew-
częta o wiele lepiej.

– Dziewczyny, wyluzujcie się. Szlafroki od tego są 
− zaśpiewała Abigail pewnego wieczoru. Jej uśmiech 
osaczył dziewczęta siedzące sztywno na jej łóżku. 
Wzięła dwie poduszki i rzuciła w ich kierunku. Jedna 
niespodziewanie uderzyła w głowę Annette, a druga 
przefrunęła nad nią. Wszystkie trzy wybuchły chi-
chotem, gdy Kate złapała drugą poduszkę i odrzu-
ciła w Abigail. Trafiła prosto w twarz, a po niej nadle-
ciała druga.

– Dzięki! Teraz są moje! − uśmiechnęła się Abigail.
– Ja idę na podłogę − ogłosiła Kate wsadzając sobie 

jedną poduszkę pod plecy. Położywszy ciemnowłosą 
głowę na brzegu łóżka, oddychała już z mniejszym 
napięciem. Abigail na pewno nie chciała nam zmyć 
głowy! − doszła do wniosku z westchnieniem ulgi.

– Wszystkie wyglądacie teraz na odprężone − 
powiedziała Abi, sięgając po samotne metalowe krze-
sło stojące w kącie. – Siedzenie po turecku jest już 
zbyt męczące dla moich starych kości, więc cieszę się, 
że zostawiłyście dla mnie najwygodniejsze krzesło! 
Ach, jakie wygodne!

Wydała teatralne westchnienie zadowolona, że 
odprężone dziewczęta doceniły tę odrobinę sarkazmu.

– Dziewczyny − zaczęła – nie myślcie ani przez 
chwilkę, że jesteście choć trochę inne ode mnie. 
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Chcę, żebyście wiedziały, że jedynym powodem, dla 
którego tu z wami siedzę, jest miłość Boga do mnie. 
Dziś wieczorem chcę wam opowiedzieć moją historię. 
Nie lubię mówić o moim życiu, bo jest pełne cierpie-
nia i żalu. Są w nim głębokie rany, które zadałam nie 
tylko sobie, ale również innym. Chciałabym cofnąć 
czas i przeżyć je na nowo. Ale wszystkie wiemy, że to 
niemożliwe.

Dziewczęta spojrzały po sobie nawzajem, sze-
roko otwierając oczy ze zdumienia. Czy one dobrze 
usłyszały?

– Rok temu − ciągnęła Abi. − znajomi myśleli, że 
prowadzę fajne życie. Miałam piękny dom, dobrze 
płatną pracę, przyjaciół chętnych do imprezowa-
nia, marihuanę paliłam jak papierosy − ale mimo 
to byłam nieszczęśliwa. Wiem, jak to jest mieszkać 
w domu, gdzie są wieczne kłótnie. Przykro mi to 
mówić, ale miałam w tym spory udział. Wiem, co 
to znaczy stać w sądzie, mieć pistolet przyłożony do 
głowy i tak się przerazić, że z trudem się oddycha. 
Wiem, co to znaczy cierpienie, samotność, odrzuce-
nie i wykorzystanie.

Oczy dziewcząt robiły się coraz większe, a Joanne aż 
podkurczyła nogi pod brodą, żeby ukryć ich drżenie.

– Ale wiem również, co to znaczy mieć rodziców, 
którzy się modlili za mnie nawet wtedy, gdy łama-
łam im serca − głos Abi się załamał. – Przepraszam, 
jednak jestem inna od was, bo mam rodziców, którzy 
mnie kochają i nigdy mnie nie porzucili, choć wypro-
wadziłam się z domu, żeby żyć po swojemu.

Kate spojrzała na Annette i Joanne, mrugając 
oczami z niedowierzaniem. Nie mieściło jej się to  
w głowie. Jak mogłaś opuścić dom, jeśli rodzice cię 
kochali i nigdy nie wyrzucili?

Abigail wzięła do ręki Biblię i otworzyła ją.
– Chcę wam przeczytać kilka wersetów z Listu 

do Rzymian. Jest tu napisane: „Nie ma sprawie-
dliwego, ani jednego (…) Wszyscy bowiem zgrze-
szyli i są pozbawieni chwały Boga”. Zauważyłyście 
słowo „wszyscy”? Nawet gdybym nie opuściła domu 
i nigdy nie wdała się w nic okropnego, to te wersety 
mówią o mnie. Wszyscy. Każdy. Wy i ja − wszyscy 
− zgrzeszyliśmy!

– Dziewczyny, opowiadam wam moją historię 
po to, żeby wam pomóc zrozumieć, jak wielka jest 
miłość Boga i Jego miłosierdzie. Bóg pragnie, żeby 
każdy Go poznał. Jest Mu przykro, kiedy wybieramy 

zło. Płacze, gdy cierpimy, i czeka, żebyśmy Go zaczęli 
szukać i żeby mógł nam pomóc.

– Miłość i miłosierdzie Boga są tak wielkie, że 
umarł za nas. On chce zabrać nam wszelki ból i dać 
pokój oraz szczęście. Żaden nasz uczynek nie jest 
zbyt okropny, żeby Bóg nie mógł nam go przebaczyć. 
Nigdy o tym nie zapominajcie. I pamiętajcie, że was 
kocham i trochę mogę utożsamić się z tym, jakie było 
wasze życie, zanim znalazłyście schronienie u mamy 
Leny i taty Dona.

Joanne mocniej ścisnęła kolana. Jej blada skóra  
w świetle lampy zbielała jak kreda, a ciemne wystra-
szone oczy utkwiła w Abigail.

– Rodzice nie byli odpowiedzialni za to, że opuści-
łam dom. Przy nich czułam się bezpiecznie. Uczyli 
mnie, jak odróżniać prawdę od fałszu i dobro od 
zła. Spędzaliśmy razem całe godziny jako rodzina  
i z okresu dorastania mam tylko dobre, cenne wspo-
mnienia. Nie byłam ani porzucona, ani maltreto-
wana. Miałam opiekę i wiele miłości. Zaczynacie 
poznawać moich rodziców, więc same wiecie, że 
mówię prawdę, zgadza się? − dziewczęta pokiwały 
głowami i Abigail mówiła dalej.

– Widzę po waszych twarzach, że macie pytania. 
Pewnie się zastanawiacie, dlaczego w takim razie opu-
ściłam dom i jak mogłam to zrobić. Cóż, nie umiem 
odpowiedzieć i to mnie prześladuje − w oczach Abi 
stanęły łzy.

– Wiem tylko, że zaczęły mi przychodzić do głowy 
myśli, które nie były prawdą i zaczęłam wierzyć  
w kłamstwa podsuwane przez diabła. Wierząc w nie, 
zaczęłam zatrzymywać swoje zranienia i małe pro-
blemy wyłącznie dla siebie, zamiast iść do rodziców 
po pomoc.

– Och, dziewczyny... dlaczego do nich wtedy nie 
poszłam? Gdybym tylko to zrobiła! Oszczędziłabym 
sobie wielu lat cierpienia. Ale nie... byłam uparta 
i krnąbrna. Myślałam, że jakoś sama z tego wyjdę. 
Przestałam czytać Biblię. Przestałam słuchać tego, co 
mówiono w kościele. Przestałam się modlić. Stałam 
się profesjonalistką w udawaniu kogoś, kim nie 
byłam! Umiałam mówić to, czego ode mnie oczeki-
wano! Na zewnątrz zachowywałam się tak, jak chcieli 
rodzice, podczas gdy w środku kipiałam złością i pla-
nowałam własne, niezależne życie.

– Dziewczyny, to wszystko zaczęło się wtedy, 
gdy pomyślałam, że jestem mądrzejsza od Boga. 
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Tymczasem bez Niego nic się tak naprawdę nie 
udaje. Może nam się wydawać przez jakiś czas, że jest 
inaczej, ale głęboko w sercu wiemy, że to nieprawda. 
Zawsze musimy coś robić, żeby czuć się szczęśliwe. 
Zawsze szukamy czegoś, co daje nam poczucie, że 
jesteśmy kimś ważnym, ale to uczucie jest krótko-
trwałe, a potem znika. Jest tylko jedna Osoba, która 
może zapełnić tę pustkę i dać nam szczęście. Ta Osoba 
to Jezus Chrystus.

Było już późno, gdy Abigail pożegnała się z dziew-
czętami i zamknęła drzwi swojej sypialni. O, Boże − 
modliła się z głębi serca – posłuż się mną jako narzę-
dziem w Twoim ręku. Pomóż mi okazać im miłość, żeby 
one poznały Ciebie i nauczyły się, jak Ci ufać. Są takie 
młode i potrzebują Ciebie. Pomóż im, Panie, zobaczyć 
w Tobie Ojca, jakiego nigdy nie miały.

Po skończonej rozmowie z niebiańskim Ojcem, 
podeszła do okna i wyjrzała przez kraty. Noc wyda-
wała się wzmacniać zgiełk miasta. Przeszedł ją dreszcz. 
Wiedziała, że w cieniu czai się zło, które chce pochło-
nąć tyle ofiar, ile znajdzie się na ulicach. Spojrzała  
w dół na maleńki skrawek ogrodu należącego do misji. 
Za murami tego domu, w podwórku, była odrobina 
spokoju i bezpieczeństwa, otoczona ostrzem kolcza-
stego drutu dla wzmocnienia bezpieczeństwa.

Abigail pragnęła wyjść poza ten bezpieczny mur. 
Chciała szukać innych dziewcząt w mieście, włóczą-
cych się w ciemności, i sprowadzić je do tego bez-
piecznego miejsca, gdzie mogłyby usłyszeć Ewangelię 
Jezusa Chrystusa.

– Panie Boże − szepnęła w noc – uwielbiam Cię 
za to, że uchroniłeś mnie od śmierci, gdy znalazłam 
się poza Twoją trzodą. Dziękuję, że zbawiłeś mnie od 
ciężaru grzechu. Nie jestem warta Twojej ochrony  
i przebaczenia.

Po jej policzku potoczyła się łza. Czy powiedziałam 
dziś dziewczętom wystarczająco dużo? A może powie-
działam za dużo?

Podczas gdy ulice roiły się od ludzi, Abigail roz-
myślała nad kontrastem między życiem w świecie  
i bezpieczeństwem w ręku Jezusa. Nagle uświadomiła 
sobie, że po tym, jak oddała Mu swoje życie, ani razu 
nie odczuła pokusy, żeby zapalić. Nawet nie pomy-
ślała o papierosach! To prawdziwy cud − zachwycała 
się. – Jaki Bóg jest dla mnie dobry!

Rozmowa Abigail z dziewczętami szeroko otwo-
rzyła drzwi do wzajemnej komunikacji.

– O to właśnie modliła się mama Lena − przypo-
mniała córce Susan, kiedy zaczęły ufać Abi.

Dwa tygodnie po tej rozmowie Kate znalazła ją 
samą i wypaliła:

– Wiedziałaś, że przyszłam tutaj, bo bałam się  
o Bobby’ego?

– Nie, nie wiedziałam − odparła Abi.
– Właśnie dlatego przyszłam. Nie chciałam, żeby 

był tak bity, jak ja byłam. Mama przychodziła do 
domu pijana i jeśli moi młodsi bracia i siostry zawra-
cali jej czymkolwiek głowę, wściekała się na mnie 
tylko dlatego, że byłam najstarsza. Wreszcie miałam 
tego dość i uciekłam z domu. Ale dokąd miałam 
pójść bez pieniędzy? − Kate wyrzuciła ręce w górę. – 
Nie wiedziałam, co mam robić, więc zamieszkałam 
z Gregiem. On mi dał miejsce do spania i miałam 
cokolwiek do jedzenia. Traktował mnie całkiem 
dobrze, dopóki nie urodziłam Bobby’ego.

Ściszyła głos, poruszona wyrytymi w pamięci 
wspomnieniami.

– Greg zaczął się wściekać o drobiazgi i bił mnie za 
każdym razem, kiedy był na mnie zły. Jeśli Bobby za 
bardzo płakał, też mnie bił. Nigdy nie wiedziałam, 
kiedy będzie następny wybuch. Kiedy uciekałam  
z domu, przyrzekłam sobie, że nigdy nie będę miesz-
kać z nikim, kto się nade mną znęca, a potem Greg 
zrobił się taki jak moja matka.

– Chciałam ze sobą skończyć. Nie miałam się gdzie 
podziać. Bobby był wszystkim, co miałam. Kiedy 
trzymałam go w ramionach, jego czarne oczy wpa-
trywały się we mnie, a głowa z miękkimi kręconymi 
włoskami wtulała się w moją pierś. Wiedziałam, że 
moje dziecko czuje się bezpieczne. Wiedziałam, że 
ten mały mi ufa. Byłam wszystkim, co miał.

– Za każdym razem, kiedy Greg mnie bił, koncen-
trowałam się na Bobbym. Tak bardzo kocham moje 
dziecko! Jak mogłam popełnić samobójstwo? Kto by 
się wtedy zajął Bobbym? Chciałam wrócić z nim do 
domu i pokazać go matce. Myślisz, że pozwoliłaby 
mi wrócić?

Z pytania Kate emanowała tęsknota, ale zanim 
Abi odpowiedziała, dziewczyna uśmiechnęła się nie-
śmiało i powiedziała:

– Wtedy dowiedziałam się o Nadziei Anny. Teraz 
Bobby jest bezpieczny i ja też.

– Czy twoja matka wie, że masz dziecko? − zapy-
tała łagodnie Abigail.
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– Nie, ona nic nie wie o Bobbym.
– Pomódlmy się o to − zachęciła Abi. – Bóg wie 

wszystko o twojej matce, o tobie i o Bobbym.
– Wiem − wyszeptała Kate, podnosząc błyszczące 

oczy. – Wiem, że On wie! Odkąd z nami rozma-
wiałaś, jestem gotowa w sercu, żeby Go rzeczywi-
ście poznać. Widzę, jaki Bóg jest ważny dla ciebie. 
Odkąd przyszłam do misji, obserwowałam mamę 
Lenę i tatę Dona. Mama Lena myśli, że nie słucha-
łam tego, co nam oboje mówili o Nim, ale ja słucha-
łam i zapamiętywałam.

– Mama Lena jest taka dobra. Chciałam wiedzieć, 
dlaczego ona umie nas tak dobrze traktować, mimo 
że jesteśmy dla niej obce. Mam małego chłopca  
i chcę być dla niego dobrą matką jak mama Lena. 
Z początku nie myślałam, że Bóg chce mnie przy-
garnąć, bo przecież moje życie jest bardzo odmienne 
od życia mamy Leny. Ale stwierdziłam, że skoro Bóg 
może kochać ciebie po tym wszystkim, co zrobiłaś, to 
może mnie też przyjmie.

– Wczoraj modliłam się i powiedziałam Bogu, że 
chcę Go kochać tak jak ty i mama Lena i tata Don. 
Powiedziałam Bogu, że żałuję i że jeśli mi przeba-
czy, to chcę Go kochać, nawet jeśli nie wiem o Nim 
zbyt wiele.

– I Abigail, ja wiem, że Jezus mnie kocha! − Kate 
nabożnie położyła rękę na sercu. – Wiem, że mnie 
kocha, bo czuję, że coś zmieniło się we mnie. Wiem, 
że Bóg słuchał, kiedy się modliłam!

– Kate! − Abigail wyprostowała się z szerokim 
uśmiechem. – Kochana, tak się cieszę razem z tobą, 
że będę płakać! Tak się cieszę, że wiesz, jak Bóg się 
o ciebie troszczy. Nigdy nie będziesz żałowała tej 
decyzji.

– Chciałam ci powiedzieć o tym wczoraj, ale nie 
byłam pewna, czy to się dzieje naprawdę − wyznała 
Kate.

Tak nawiązała się bliska relacja między nimi, lecz 
dwie pozostałe dziewczyny nie poszły śladem Kate. 
Joanne i Anette bacznie obserwowały, chcąc też 
mieć dla siebie coś takiego, ale jednocześnie się tego 
obawiały. 

Lyle i Susan również mieli udział w przywileju 
nauczania i w prowadzeniu nowej uczennicy Jezusa 
na początku jej drogi z Bogiem, ale to wobec Abi 
Kate miała najwięcej śmiałości i to z nią dzieliła się 
tym, co leżało jej na sercu.

Dwa miesiące urlopu minęły. Tata Don i mama 
Lena wrócili do misji. Abigail i Glenna czule poże-
gnali się Lyle’m i Susan. Glenna przytuliła się do 
Susan i powiedziała:

– Ale babciu, dlaczego nie możesz zostać z nami?
– Glenna, kochanie, dziadek i ja uważamy, że Bóg 

chce naszego powrotu do ludzi, którzy nas potrze-
bują w kościele i w domu. Ale mamie powiedział, 
żeby została w misji. Przyjedziemy was odwiedzić  
i wy nas też będziecie czasem odwiedzać. Zawsze was 
kochamy, nawet kiedy się rozstajemy.

Abi uświadomiła sobie, że to jest jej kolejny krok  
w chodzeniu z Bogiem i była wdzięczna za to, że 
rodzice popierają jej pozostanie w misji.

– Czy Glenna będzie umiała się pogodzić z pozo-
staniem tutaj bez twoich rodziców? − zapytał tata 
Don, gdy Lyle i Susan machali na pożegnanie zapła-
kanej wnuczce.

– Będzie tęsknić za dziadkami − odparła Abigail. – 
Ale ona zawsze szybko przystosowuje się do nowych 
okoliczności. Poza tym, jej ojciec nie bardzo się przej-
muje tym, gdzie jestem i co się dzieje z jego córką. 
Kiedyś mieszkała w domu, gdzie alkohol, narkotyki 
i imprezy były normą, a my jako rodzice nie mieli-
śmy właściwie dla niej czasu, i też jakoś sobie z tym 
radziła.

– Teraz jest w bezpiecznym otoczeniu i upaja się 
tym. Ma matkę, która wreszcie jest dla niej matką. 
Don, ja zawsze kochałam moją córkę. Nawet, kiedy 
prowadziłam zły styl życia, Glenna wiedziała, że ją 
kocham. Teraz ma matkę, która naprawdę żyje dla 
Boga i to widać w zmianie naszych relacji. Chwała 
Mu za to, że Glenna z ochotą przejmuje nasz nowy 
styl życia i nowe okoliczności.

– Jej zdolność do adaptacji jest dla mnie cudem 
od Pana. Powierzyłam swoją córkę w Jego kochające 
ręce.

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



Kościół nie zbawi duszy twej

Kościół nie zbawi duszy twej,
Ani nie zgładzi twoich zmaz,
Bo tylko Chrystus zbawi cię,

Wyzwoli cię w swej łaski czas.

Uczynki nie zbawiły mię,
Ani gorliwość, ani łzy,

To Jezus Chrystus zbawił mię,
On winy me wziął na swój krzyż.

Zakon nie zbawi duszy mej, 
Nie zbawią mię uczynki cnót, 
Bo tylko Chrystus zbawi mię, 

W Nim źródło łaski żywych wód.

On za grzesznych spłacił okup,
Wziąwszy na się ciężar kary,

Poniósł śmierć dla pojednania,
Tam na krzyżu, na Kalwarii!

—Oswald J. Smith
Fragmenty traktatu Ewangelia, którą głosimy



Poważny błąd
—Harold S. Martin

„Droga prawych to odstąpić od zła; kto strzeże swojej drogi, strzeże swej duszy” 
(Przysłów 16,17).

„Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale jej końcem jest droga 
do śmierci” (16,25).

Może mamy skłonność wierzyć, że werset 25 dotyczy drogi niewierzącego 
grzesznika. Ale przeważnie zadowoleni z siebie grzesznicy nie zawracają sobie 
głowy tym, jaką drogą idą. Mnie się wydaje, że raczej dotyczy to kogoś, kto jest 
wierzący i wierzy, iż kroczy właściwą drogą, ale jest oszukany. 

Jest droga, która wydaje się słuszna. Dlaczego droga ma się wydawać słuszna, 
skoro nie jest słuszna? Czy może są na niej rzeczy, które pokazują nam, że jest to 
zła droga? Czy możliwe jest, że zostaliśmy omamieni?

Pomyślmy o różnych rzeczach, które mogłyby pomóc nam uniknąć drogi 
jedynie pozornie właściwej. 

Droga mogłaby wydawać się słuszna, gdyby wielu nią poszło. Jezus powiedział  
w Ewangelii Mateusza 7,13, że istnieje szeroka droga, która prowadzi do 
zniszczenia i wielu nią chodzi. Kontrastuje ją z wąską drogą, która prowadzi do 
życia i niewielu ją znajduje. To jest chyba najważniejszy powód, dla którego tłumy 
idą w swojej ślepocie złą drogą. Na pytanie „Dlaczego?” odpowiadają oni: „Bo 
wszyscy tam idą”. Czy kiedykolwiek to słyszeliście? To jest tragiczne zwiedzenie. 

Droga wydaje się prawdziwa, kiedy jest atrakcyjna. Wydaje się łatwa, po 
najmniejszej linii oporu. Różne drogi, które oferują wolność, to drogi zniszczenia 
duszy. Zawsze na początku są atrakcyjne, ale kończą się duchową śmiercią. 
Jeśli niebezpieczeństwo nie jest oczywiste, często odmawiamy przyjęcia do 
wiadomości, że się do niego zbliżamy. Ostrożność ulatuje z wiatrem.

Droga może wydawać się właściwa, ponieważ nasze sumienie jest przewrotne. 
Tylko sumienie ukształtowane i prowadzone przez Boga jest bezpiecznym 
przewodnikiem. Ale sumienie zdeformowane przez własne założenia i osłabione 
przez uprzedzenie nie jest wiarygodne. Nie może dokonywać właściwych 
moralnych osądów. 

Jak możemy uniknąć drogi, która jedynie wydaje się prawdziwa? Musimy znać 
prawdę. Musimy znać osobiście Pana Jezusa. On jest Drogą, Prawdą i Życiem. 
Musimy znać Słowo Boże − Biblię. Nie pozostawajmy na drodze, która jedynie 
wydaje się słuszna, ale prowadzi do śmierci wiecznej, gdzie nie ma drogi życia. 

Fragmenty do przeczytania: Księga Przysłów Salomona 16,1-25. 
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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