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3„Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.” List do Kolosan 2,7

Więcej niż prorok

„Co wyszliście zobaczyć?” – zapytał retorycz-
nie swoich uczniów Jezus. – „Trzcinę kołyszącą się 
na wietrze?”. Niektórzy lubią słuchać najnowszych 
nauk łechtających uszy, ale nie słuchaliby Jana 
Chrzciciela. „Człowieka ubranego w miękkie szaty?” 
Niektórzy lubią słuchać dobrze ubranego kaznodziei 
głoszącego materialne powodzenie, ale Jan taki nie 
był. „Oto ci, którzy noszą kosztowne szaty i żyją  
w rozkoszach, są w domach królewskich” (Łk 7,25). 
Chcecie posłuchać „proroka”. Tak, Jan nim był; był 
nawet „więcej niż prorokiem” (zob. Mt 11,7–9). „Nie 
ma wśród narodzonych z kobiet większego proroka 
od Jana Chrzciciela” (Łk 7,28).

Jan Chrzciciel grał wyjątkową rolę w okresie przej-
ściowym. Był ostatnim prorokiem przed Jezusem  
i wszedł na scenę po czterystu latach braku Bożego 
objawienia. „Prawo i Prorocy byli do Jana. Odtąd 
jest głoszone królestwo Boże i każdy się do niego 
gwałtem wdziera” (Łk 16,16). Duch Święty natchnął 
autorów wszystkich czterech Ewangelii, żeby opisali 
Jana w komplementarny sposób. Niech jego życie  
i przesłanie będą dla nas inspiracją.

„Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postę-
pując nienagannie według wszystkich przykazań 
i nakazów Pana” (Łk 1,6). Jan miał niezwykłych 
rodziców, Zachariasza i Elżbietę. Po przedstawieniu 
celu Ewangelii, Łukasz od razu podaje genealogię,  
a potem opisuje to starsze małżeństwo, którym tak 
potężnie posłużył się Bóg. 

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”  
(Łk 1,37). Anioł Gabriel wypowiedział te słowa, 
podsumowując niesamowite cuda, jakie miały miej-
sce w życiu Zachariasza i Elżbiety, a także równo-
ległe wydarzenia w życiu dziewicy Marii, kuzynki 
Elżbiety: anielskie obwieszczenia, odpowiedzi na 
modlitwy, cudowne poczęcia i obie przyszłe matki 
zachęcające się nawzajem i wielbiące Boga. Nawet 
dziecię poruszające się w łonie jednej z nich na głos 
matki Zbawiciela.

„Będzie się nazywał Jan”. Po narodzinach Jana 
Zachariasz i Elżbieta mieli pewien konkretny pro-
blem. Nie polegał on na tym, żeby nadać mu imię, 
lecz by przekonać innych, jakie ono będzie. Obecni 
przy obrzezaniu dziecka nazywali go po ojcu 
Zachariasz i byli zaszokowani pomysłem Elżbiety, 

—James K. Nolt

„Twoje świadectwa też są moją rozkoszą i moimi doradcami.” Psalm 119,24
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żeby nazwać go Janem, bo nikt z rodziny tego 
imienia nie nosił. Jego niemy ojciec napisał na 
tabliczce „Jan jest jego imię” (Łk 1,13.60.63).  
A potem „Zachariasz, jego ojciec, będąc 
napełniony Duchem Świętym, prorokował: 
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo 
nawiedził i odkupił swój lud”. „A dziecko rosło  
i umacniało się w duchu, i przebywało na pusty-
niach aż do dnia ukazania się przed Izraelem” (zob. 
Łk 1,67–80).

„Doszło słowo Boże do Jana (…) na pustyni”. 
Ewangelia Łukasza pokazuje kontrast między 
ważnymi osobistościami polityki i religii a praw-
dziwą wielkością człowieka, który gorliwie przyj-
mował Słowo Boże. „A w piętnastym roku pano-
wania cesarza Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był 
namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, 
jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, 
a Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych 
kapłanów Annasza i Kajfasza doszło słowo Boże 
do Jana, syna Zachariasza, na pustyni” (Łk 3,1–2). 
Po przeczytaniu tych kwalifikacji jesteśmy błogo-
sławieni jego prostą, lecz przemożną pasją: słucha-
niem Boga. Cielesna walka o pozycję i prestiż nie 
skaziła jego celów i działań.

„Odpowiedział: Ja jestem głosem wołającego 
na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział 
prorok Izajasz” (J 1,23). Jan Chrzciciel nie prze-
chodził kryzysu tożsamości. Wiedział, kim jest  
i komu służy. Uświadamiał sobie, że wypełnia pro-
roctwo i śmiało realizował swoje powołanie, gło-
sząc „chrzest na odpuszczenie grzechów” oraz 
ostrzegając przed Bożym sądem w autorytecie sta-
rotestamentowych proroków .

„Wydajcie więc owoce godne pokuty”  
(Mt 3,8). Jan chrzcił tych, którzy naprawdę poku-
towali, nie oferując nikomu fałszywego poczucia 
bezpieczeństwa przez wiarę w zewnętrzny rytuał 
mający gwarantować zbawienie. Brutalnie ganił 
faryzeuszy, którzy chcieli się chrzcić ze względu 
na własną sprawiedliwość („Mamy Abrahama za 

ojca”) i inne ukryte motywacje. Mówił o praw-
dziwej wierze, która wydaje owoc. „Już i siekiera 
do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc 
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje 
wycięte i wrzucone w ogień” (Mt 3,10).

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” 
(J 1,29). Jan wiedział, że Jezus „zbawi swój lud od 
jego grzechów” (Mt 1,21). Sam uniżył się przed 
Nim. „To jest ten, który przyszedłszy po mnie, 
uprzedził mnie, któremu ja nie jestem godny roz-
wiązać rzemyka u jego obuwia” (1,27). Jezus i Jan 
okazywali sobie wzajemnie szczególny szacunek: 
Jezus poprosił Jana, żeby Go ochrzcił, a Jan spełnił 
tę prośbę, choć uważał, że to on powinien przyjąć 
chrzest z rąk Jezusa (zob. Mt 3,13–15).

„A posławszy kata, [tetrarcha Herod] ściął Jana 
w więzieniu” (Mt 14,10). Zachariasz powiedział, 
że Jan „oświeci siedzących w ciemności i w cieniu 
śmierci” (Łk 1,79) i rzeczywiście odważnie potę-
pił cudzołożny związek Heroda i Herodiady. Oni 
jednak bardziej umiłowali ciemność, cielesny 
taniec i hulanki, dlatego prorok został uwięziony 
i ścięty. Jan służył Bogu wiernie od czasu, gdy 
poruszył się w łonie matki, aż do okrutnej śmierci. 
„Którego świat nie był godny”.

Nie mamy tego samego powołania co Jan 
Chrzciciel, ale w naszych kościołach, rodzinach 
i w życiu osobistym musimy prostować kręte 
drogi, podnosić doliny, obniżać pagórki, a wybo-
iste miejsca czynić równiną (Iz 40,4). Serca ojców 
muszą się zwracać ku synom, a serca synów ku 
ojcom (zob. Ml 4,6). Nasze odzienie nie musi być 
z wielbłądziej sierści, nie musimy jadać szarań-
czy i leśnego miodu, ale powinniśmy brać przy-
kład z Jana Chrzciciela w naszym szafarstwie. Nie 
musimy mieszkać na pustyni ani umierać za wiarę, 
lecz potrzebujemy odwagi we wszystkim, do czego 
Bóg nas powołuje. Niech niniejszy numer maga-
zynu świadczy o Światłości, żeby ludzie mogli Weń 
uwierzyć. Tak jak to czynił Jan Chrzciciel.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wdzięczność jest elementem naszej relacji z Bogiem 
i prawdopodobnie jej efektem. Słownik definiuje ją 
jako „świadomość otrzymanych korzyści”. Możemy 
być wdzięczni innym osobom niż Bóg, lecz kierowanie 
wdzięczności do Niego jest cechą wykluczającą każdy 
inny kontekst.

W Starym Testamencie hebrajskie słowa oznaczające 
wdzięczność zawierają w sobie pojęcia takie jak wyzna-
nie i oddawanie chwały. Wyznanie jest przyznaniem się 
do naszych grzesznych skłonności, słabości czy upad-
ków. Ale oznacza również uznanie Bożej dobroci, miło-
sierdzia i świętości − wszystkiego, co jest większe od 
naszych możliwości i powoduje w nas świadomość 
własnej znikomości. Zatem wdzięczność dla Boga jest 
przeplatana z uległością wobec Stwórcy i uznaniem 
zależności od Niego. Zawiera w sobie poznanie Boga, 
które skłania nas do porzucenia grzechu. „Gdy twój lud 
Izraela zostanie pobity przez wroga za to, że zgrzeszył 
przeciw Tobie, a nawróci się do Ciebie, wyzna Twoje 
imię i będzie się modlić, i błagać Cię w tym domu”. 
„Kiedy niebo będzie zamknięte i nie będzie desz-
czu z powodu tego, że zgrzeszyli przeciwko Tobie, 
ale będą się modlić w tym miejscu i wyznawać Twoje 
imię, i odwrócą się od swoich grzechów, bo ich upo-
korzyłeś” (1 Krl 8,33.35). Grzech jest barierą oddziela-
jącą człowieka od Boga i efektem braku uznania Jego 
władzy. Niewdzięczność jest egocentryzmem i polega-
niem na sobie samym, co oddziela nas od społeczno-
ści z Nim. Gdy Izrael poszedł własną drogą i popadł  

5

Wdzięczność
w niewolę, jedyną drogą odnowy był powrót do Niego. 
To oznaczało wyznanie grzechów − okazanie skruchy  
i uznanie Jego wielkości oraz potrzebę Jego przebacze-
nia i błogosławieństwa.

Nehemiasz żył w czasach, gdy Izrael był w niewoli spo-
wodowanej nieposłuszeństwem. Ten mąż Boży został 
zaangażowany w dzieło odbudowy murów Jerozolimy. 
Gdy uświadomił sobie, co się dzieje w Judzie, zawołał 
do Boga: „Niech Twoje ucho będzie uważne, a Twoje 
oczy będą otwarte, aby wysłuchać modlitwy Twego 
sługi, którą teraz zanoszę do Ciebie dniem i nocą za 
synów Izraela, Twoje sługi, i w której wyznaję grzechy 
synów Izraela, które popełniliśmy przeciwko Tobie. 
Również ja i dom mego ojca zgrzeszyliśmy” (Ne 1,6).

Nehemiasz znalazł się w takim czasie i miejscu,  
w którym musiał wyznać Bogu swoje grzechy. Ezdrasz 
i Daniel również są przykładami przywódców, którzy 
znaleźli się w takim położeniu. Wiedzieli, co jest 
potrzebne Izraelowi, żeby znowu mógł doświadczać 
błogosławieństwa i dobroci Bożej.

Wdzięczne serce jest również źródłem uwielbienia. 
To jest element relacji człowieka z Bogiem, owszem 
związany z żalem za grzechy i pokutą. Modlitwy 
Salomona są tego przykładem, jak czytamy w 7 roz-
dziale Drugiej Księgi Kronik w relacji z poświęcenia 
świątyni: „Wszyscy synowie Izraela, widząc spada-
jący ogień i chwałę PANA nad domem, upadli twarzą 
do ziemi, na posadzkę, oddali pokłon PANU i chwa-
lili go, mówiąc: Bo jest dobry, bo na wieki trwa jego 

—Fragment kazania Micaha Zimmermana

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

nauczanie
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miłosierdzie (…) Kapłani zaś stali na swoich stanowi-
skach, również Lewici z instrumentami muzycznymi 
PANA, które wykonał król Dawid na chwałę PANA 
− bo na wieki trwa jego miłosierdzie − i oddał nimi 
chwałę. Naprzeciw nich trąbili kapłani, a cały lud 
Izraela stał”. Synowie Izraela byli poruszeni, by oddać 
Bogu chwałę, widząc Jego odpowiedź na modlitwę 
Salomona.

Wiele psalmów to przejawy wdzięczności i chwały. 
Oto kilka przykładów. „Będę wysławiał PANA według 
jego sprawiedliwości, będę śpiewał imieniu PANA 
Najwyższego” (Ps 7,17). Chwała w uznaniu sprawie-
dliwych dzieł Bożych: „Będę cię wysławiał, PANIE, 
całym mym sercem; będę opowiadał o wszystkich 
twoich cudach” (Ps 9,1). Serce napełnione chwałą 
będzie szczere wobec Boga. Chwała jest decyzją, żeby 
się skoncentrować na Bożym zaopatrzeniu; zatem jest 
elementem dziękczynienia i przejawem wdzięczności.

„Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się 
we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go 
wysławiał za jego zbawcze oblicze” (Ps 42,5. Werset 11 
jest podobny). Zauważmy, jak psalmista koncentruje 
się na chwaleniu Boga; odkrył, że obecne uciski nie 
muszą mu wcale odbierać pokoju. Nadzieja w Bogu 
chroni go przed rozpaczą. Nadzieja jest jednym z bło-
gosławieństw płynących z relacji z Bogiem. Czasem 
doświadczamy ucisków i możemy odczuwać, że nasze 
potrzeby nie są spełnione, lecz nasza nadzieja w Bogu 
pomaga nam zachowywać wdzięczność w sercu.

Ufność jest kolejnym składnikiem pomagającym 
okazywać wdzięczność za zmieniającą życie relację  
z Bogiem. Jest to element codziennych wybo-
rów, a nie tylko okazjonalne uczucie czy ćwiczenie 
dziękczynienia.

W różnych krajach obchodzi się doroczne święto 
dziękczynienia i może to być po prostu zwykłe wyda-
rzenie kulturowe. Jednak dla chrześcijanina dziękczy-
nienie jest częścią życia − efektem relacji z Bogiem.

Wdzięczność jest ważnym wątkiem w Piśmie 
Świętym. „Wysławiajcie PANA, wzywajcie jego imie-
nia, opowiadajcie między narodami sprawy jego” 
(1 Krn 16,8). Dawid zdawał sobie sprawę z tego, jak 
ważne jest dziękczynienie. Bóg nazwał go „człowiekiem 

według Jego serca”. Ta pełna wdzięczności postawa 
bez wątpienia pomogła Dawidowi w trudnych oko-
licznościach życiowych. Uważał, że regularne wyraża-
nie dziękczynienia w zgromadzeniu przez Lewitów jest 
ważne. Zarówno w jego osobistym życiu, jak i w życiu 
społeczności, dziękczynienie miało wkład w sukces 
jego panowania i wierność ludu.

Po ukończeniu budowy świątyni nadszedł czas na 
wielkie dziękczynienie i chwałę dla Boga. „I kiedy tak 
zgodnie trąbili, i śpiewali, i wydawali jeden głos, chwa-
ląc i sławiąc PANA; i gdy podnosili głos przy wtórze 
trąb, cymbałów i innych instrumentów muzycznych, 
chwaląc PANA, że jest dobry, że na wieki trwa jego 
miłosierdzie, wtedy dom, dom PANA, napełnił się 
obłokiem; tak że kapłani nie mogli tam ustać, aby 
pełnić służbę, z powodu tego obłoku, bo chwała PANA 
napełniła dom Boży” (2 Krn 5,13-14). Bóg pokazał 
swoje upodobanie z chwały i dziękczynienia poprzez 
manifestację swej chwały − obłok wewnątrz świątyni.

Dlaczego powinniśmy być wdzięczni? „Dobrą 
rzeczą jest wysławiać PANA i śpiewać twemu imie-
niu, o Najwyższy” (Ps 92,1). Jest wiele powodów do 
wdzięczności dla Pana i na pewno nie możemy podać 
wszystkich. Ale zauważcie, że warto mieć świadomość 
dobrodziejstw, jakie od Niego otrzymujemy. Brak oka-
zywania wdzięczności jest równoznaczny z ignorowa-
niem Jego wielkich błogosławieństw z jakichkolwiek 
powodów i obraża Go.

Dziękujemy Bogu za zbawienie i wybawienie od zła. 
„Ty wyzwalasz mnie od moich wrogów; ty wywyższy-
łeś mnie ponad moich przeciwników, ocaliłeś mnie od 
gwałtownika. Dlatego będę cię, PANIE, sławił wśród 
narodów i będę śpiewał twemu imieniu” (Ps 18,48-
49). Psalmista dziękował Bogu za wyzwolenie. Czy nie 
pamiętamy z własnego doświadczenia, jak nas uwolnił 
z mocy szatana? To z pewnością jest powód do wdzięcz-
ności i uświadomienia sobie błogosławieństw z Jego 
ręki.

Możemy być wdzięczni Bogu za Jego świętość i miło-
sierdzie sprawiające, że chcemy być święci, jak On jest 
święty. Zawsze wierny w miłości i świętości, nie pozwoli 
nam zejść z Bożej Drogi bez wzywania nas z powrotem.
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Apostoł Paweł często wyrażał wdzięczność dla Boga 
za innych wierzących. Jaka jest w naszym życiu korzyść 
z wdzięczności za siebie nawzajem? Pomagamy jedni 
drugim w chrześcijańskim wzroście, bo wdzięczność 
jest zachęcająca. Zauważcie, jak wdzięczny był Paweł, 
mimo że jako przywódca to on był odpowiedzialny za 
zaspokajanie potrzeb braci. Nie możemy czekać z oka-
zywaniem wdzięczności za innych do momentu, aż 
staną się doskonali, bo wdzięczność jest jednym ze spo-
sobów na wzajemną pomoc w uświęceniu. Wdzięczność 
nie oznacza, że powinniśmy powielać błędy innych albo 
udawać, że ich nie widzimy, ale z drugiej strony widząc 
je, trzeba mieć wzgląd na dobro braci. Wdzięczność za 
siebie nawzajem jest konieczna, żeby to dobro dostrze-
gać i zauważać ich wzrastanie w Panu.

„Także przy waszej pomocy poprzez modlitwę za nas, 
aby dar, który otrzymaliśmy dzięki wielu, stał się dla 
wielu powodem dziękczynienia za nas” (2 Kor 1,11). 
Zasiewanie ziarna wdzięczności skutkuje obfitymi 
zbiorami. Bóg jest uwielbiony, gdy taki jest nasz cel.

Co się dzieje, gdy nie jesteśmy wdzięczni? Wiemy  
o tym, jak Izrael zaczął szemrać i narzekać, zamiast 
ufać Bogu, że zaspokoi ich potrzeby. On czasem testuje 
naszą wiarę, żeby przyprowadzić nas do miejsca,  
w którym zaczniemy na Nim polegać. Czasami nie 
odpowiada od razu na nasze prośby o zmianę trudnego 
położenia. Gdy zaczniemy patrzeć na Niego (zamiast 
wbijać wzrok w aktualny problem), to zobaczymy, że 
potrafi zaspokoić nasze potrzeby w sposób przecho-
dzący nasze pojęcie.

W Liście do Rzymian 1,21 widzimy posępny obraz 
tego, co się dzieje z ludźmi odchodzącymi od Boga. 
Brak wdzięczności jest tam wspomniany jako element 
tego dążenia ku zgubie. Wdzięczność jest ważnym ele-
mentem naszej relacji z Bogiem.

Czy możliwe jest dziękowanie Bogu za wszystko? 
List do Rzymian 8,28 mówi, iż „wiemy, że wszystko 
współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest 
tych, którzy są powołani według postanowienia Boga”. 
Wszyscy czasami przeżywamy jakieś życiowe trudno-
ści, zranienia czy straty. Naszą naturalną reakcją jest 
chęć uniknięcia takich sytuacji. Odruch obronny nie 
jest sam w sobie zły, jeśli możemy czemuś konkretnemu 

Jaki jest efekt chętnego okazywania wdzięczności? 
Koncentracja na dobroci płynącej od Boga i szczerym 
jej docenianiu daje nam większą stabilność i siłę.

Radość i bezpieczeństwo w Panu również płyną  
z wdzięcznego serca. Owszem, doświadczamy zaspo-
kajania potrzeb przez innych ludzi, ale ostatecznie to 
Bóg jest jedyną Osobą zdolną zaspokoić wszelkie nasze 
potrzeby. Widzimy również, że możemy mówić innym 
o Panu, a nasza wdzięczność może być tematem takich 
rozmów; będzie tak bardzo obecna w naszym życiu, że 
otoczenie będzie tego świadome.

Wdzięczność dla Boga jest również ważna w oddzie-
laniu się od świata. Rozważając historię Izraela, 
widzimy, że gdy Jego lud był wdzięczny, to Bóg wier-
nie ich strzegł nawet wobec śmiertelnych zagrożeń ze 
strony wrogów. Gdy przestali być wierni, rozproszył ich 
wśród tych narodów. Żyjąc w oddzieleniu od świata, 
możemy Mu ufać, że utrzyma nas w tym stanie.

Zamiłowanie do służby wobec innych również 
jest często rezultatem wdzięczności serca. Pryscylla 
i Akwila są tego przykładem. „Pozdrówcie Pryscyllę 
i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie; 
Którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego 
karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszyst-
kie kościoły pogan” (Rz 16,3-4). To małżeństwo słu-
żyło z wdzięczności za zbawienie. Mimo że pracowali 
dla Pana „na drugim planie”, byli wielkim błogosła-
wieństwem dla Kościoła. Wdzięczność ubogaca relacje 
między wierzącymi, gdy wspólnie służą w Królestwie 
Bożym.

Apostoł Paweł był wdzięczny Bogu za swoich braci  
w wierze. „Bracia, powinniśmy zawsze dziękować Bogu 
za was, co jest rzeczą słuszną, bo bardzo wzrasta wasza 
wiara i u każdego z was pomnaża się wzajemna miłość” 
(2 Tes 1,3). Czy my także widzimy błogosławieństwo, 
jakim są inni bracia i siostry, jako powód do wdzięcz-
ności? „Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować 
Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od 
początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie 
Ducha i wiarę w prawdę” (2 Tes 2,13). Słowo „powin-
niśmy” oznacza „jesteśmy dłużni”. Jesteśmy dłużni 
wobec Boga za wszystko, co nam daje za pośrednic-
twem naszych współbraci. 
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Tytuł sugeruje, że można służyć w sposób nie-
zadowalający. Zastanówmy się najpierw nad defi-
nicją pojęcia służba − właściwie, ta definicja jest 
jedenastą z dwudziestu jeden, jakie znajdują się 
w moim słowniku. To do pewnego stopnia poka-
zuje, jak szerokie jest to pojęcie. Służba: oddanie 
Bogu okazywane poprzez posłuszeństwo i dobre 
uczynki.

Aby służyć w zadowalający sposób, przede 
wszystkim trzeba się narodzić na nowo (J 3,3-
8), doświadczyć odnowienia umysłu i być zdol-
nym do trzeźwego myślenia (Rz 12,1-2). Inną 
koniecznością jest pałanie duchem (Rz 12,11) 
zamiast połowicznego i „luźnego” podejścia do 
służby (Kol 3,23). Księga Kaznodziei Salomona 
9,10 mówiąc tym, dodaje, że nie zawsze będzie 
ku temu okazja: „Wszystko, cokolwiek twoja 
ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły; 
nie ma bowiem żadnej pracy ani zamysłu, ani 
wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmie-
rzasz”. Ewangelie Łukasza 16,13 i Mateusza 6,24 
mówią bardzo wyraźnie, że nikt nie może dwom 
panom służyć, dlatego trzeba mieć jasno posta-
wiony cel i nie wolno mieć rozdwojonego myśle-
nia (Jk 1,6-8; 4,8).

List do Filipian 2,5-8 zachęca, żebyśmy byli 
takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie, 
jeśli chodzi o pokorną służbę Bogu i ludziom. 
Dodatkowo List do Rzymian 7,6 napomina, żeby 
„służyć w nowości ducha” w przeciwieństwie do 
postawy „robię, bo muszę”. List do Efezjan 6,7 
używa zwrotu „służcie z życzliwością”.

Zasadniczym czynnikiem jest wiara. „Bez 
wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo 
ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że 
on jest i że nagradza tych, którzy go szukają”  

zapobiec. Wystawianie siebie lub innych na niepo-
trzebne niebezpieczeństwa nie jest żadnym dobrem, 
ale stale liczymy się z tym, że nie zawsze będziemy 
wiedzieć, co jest dla nas najlepsze, żeby Bóg został naj-
bardziej uwielbiony w naszym życiu. On wie, jak nasz 
oczyszczać.

Mając wdzięczne serce odkrywamy, że Bóg umie 
wydobyć dobro ze wszystkich złych rzeczy. Dlatego 
choć nie dziękujemy Mu za problemy, to możemy 
dziękować za dobro, jakiego nam udzielił, przeprowa-
dzając nas przez nie. Umieszczanie wszystkich cier-
pień i wszystkich problemów w jednej kategorii może 
się wydawać bezduszne (bo jedne mogą być bardziej 
bolesne od innych), ale wybierając wdzięczność, kon-
centrujemy się na korzyściach otrzymywanych od 
Boga (zamiast na problemach i cierpieniu). Będąc  
w tym stanie dostrzegamy, że dla Boga nie ma proble-
mów zbyt dużych ani zbyt małych. To nam pomaga 
dziękować Mu za wszystko.

Podkreślając potrzebę wdzięczności, jednocześnie 
pamiętamy, że Bóg zna nasze ograniczenia, zna słabo-
ści i nie ma do nas pretensji, gdy rozpaczamy i prze-
żywamy wewnętrzne zmagania. Ale wdzięczność 
pomaga przekuwać to, co postrzegamy jako nieod-
wracalną szkodę, w permanentne błogosławieństwo 
wypływające z takich doświadczeń życiowych.

Wdzięczność jest częściowo wyborem uświadomie-
nia sobie otrzymywanych dóbr. Mówię „częściowo”, 
ponieważ nie zawsze potrafimy sami z siebie być 
wdzięczni za wszystko. Nie jesteśmy w stanie robić 
tego zawsze i bez Bożej pomocy.

Wdzięczność jest cnotą, której uczymy się na ziemi, 
ale która z pewnością będzie trwała w niebie. Ci, którzy 
okażą się godni, żeby być z Panem, będą Go wielbić 
w sposób doskonały. Księga Objawienia mówi o tym, 
jak mieszkańcy nieba stale oddają chwałę Temu, który 
zasiada na tronie i żyje na wieki wieków. Rzucając 
swoje korony przed tronem mówią: „Godzien jesteś, 
Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stwo-
rzyłeś wszystko i z Twojej woli trwa i zostało stwo-
rzone” (Obj 4,9-11). Wdzięczność i dziękczynienie jest 
elementem uwielbienia w niebie.

Wdzięczność będzie trwała na zawsze. Jeśli jesteśmy 
wierni tutaj, to możemy mieć nadzieję przyłączyć się 
do tego dziękczynienia w wieczności, i to bez kłopo-
tliwych jej wymiarów w tym życiu.

Zaczerpnięto z The Timely Truth, wrzesień 2008
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Marvin Wise

Zadowalająca 
służba 

chrześcijańska
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(Hbr 11,6). Wiara umożliwiła bohaterom wymie-
nionym w tym rozdziale takie życie, jakie prowadzili. 
Jest tym, co łączy słabych śmiertelników z mocą Bożą. 
Dzięki niej możemy za apostołem Pawłem powtórzyć 
świadectwo zapisane w Liście do Filipian 4,11-13.

Stwierdzenie „cierpliwości wam potrzeba” (Hbr 
10,36) jest prawdziwe również dzisiaj, o ile służymy 
wiernie. List Jakuba 5,8 zachęca do cierpliwości,  
a List do Hebrajczyków 12,1 do tego, żebyśmy ‘biegli 
wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu’. Często zapo-
minamy, że cierpliwość jest często doskonalona w oko-
licznościach nieprzyjemnych.

„Doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. 
Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście 
byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków” 
(Jk 1,3-4).

Innym zasadniczym elementem jest troska wyni-
kająca z miłości. Pierwsze trzy wersety 13 rozdziału  
1 Listu do Koryntian podają listę cech, które bez miło-
ści nie przynoszą niczego dobrego. List do Kolosan 
3,14 podaje następującą wskazówkę: „A nade wszystko 
przyodziejcie się w miłość, która jest więzią dosko-
nałości”. Jezus również podkreśla potrzebę miłości  
(Mt 22,37-40).

Teraz przyjrzyjmy się kilku szczegółowym instruk-
cjom zawartym w Biblii, pomagającym zrozumieć 
konkretne sfery służby. Jest wiele takich i podob-
nych, którym możemy i powinniśmy być posłuszni. 
„Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę 
chwały, to jest owoc warg, które wyznają jego imię”  
(Hbr 13,15). Pierwszy List do Tymoteusza 5,21 naka-
zuje czynić wszystko „nie mając względu na osoby, nie 
kierując się stronniczością”. Tzw. Złota Zasada jest tak 
szeroka, że obejmuje całą naszą służbę: „Wszystko więc, 
co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To 
bowiem jest Prawo i Prorocy” (Mt 7,12).

Ewangelia Mateusza 7,2 przedstawia reguły siania 
i zbierania. Pierwszy List do Tesaloniczan 5,11-22 
wymienia wiele przykazań dotyczących zachowania 
siebie w niewinności i uświęceniu przez Boga aż do 
powrotu Pana Jezusa.

„Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, 
abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, 
przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba”  
(Rz 12,1). Reszta tego rozdziału pokazuje wiele okazji  
i możliwości okazywania przywiązania do Boga poprzez 
posłuszeństwo i dobre uczynki.

List do Rzymian radzi między innymi, żeby „trzeźwo 
myśleć”, a 2 List do Tymoteusza 2,15 nakazuje „dobrze 
rozkładać słowo prawdy”. Porażka w tej dziedzinie 
zaowocowała wieloma fałszywymi naukami i prakty-
kami. W Liście do Rzymian 12,4-5 Paweł mówi, że róż-
nimy się od siebie nawzajem, ale jako Ciało Chrystusa 
potrzebujemy się nawzajem. W wersetach 6-8 podaje 
szczegółową instrukcję na temat używania różnych 
darów. Z tych i innych fragmentów wnioskuję, że kon-
kretny dar lub zdolność nie są nawet w przybliżeniu tak 
ważne jak wierność, z jaką ich używamy.

Zadowalająca służba nie musi być związana z wyróż-
niającym się miejscem, ważną pozycją czy wielkimi czy-
nami. Biblia nie podaje imienia ubogiej wdowy, która 
wrzuciła do skarbnicy wszystko, co miała na utrzyma-
nie, ani imienia Miłosiernego Samarytanina, który usłu-
żył w potrzebie człowiekowi obrabowanemu przez ban-
dytów (Łk 10,33-35), a jednak w Bożych oczach ich 
służba była wartościowa.

W Drugiej Księdze Mojżeszowej 4,2 Bóg zapytał 
Mojżesza: „Co masz w swojej ręce?”. To pytanie jest 
istotne dla każdego dziecka Bożego. Odpowiedź może 
być różna, ale gotowość do służby w dużej mierze zde-
terminuje sukces.

Ojcowie, matki, starsi kościoła, nauczyciele szkolni  
i każdy inny członek społeczności ma w ręku taką „laskę”, 
która może zostać użyta przez Boga. W Pierwszym Liście 
do Tymoteusza 4,12 znajdujemy bardzo ogólną dyrek-
tywę: „Bądź dla wierzących przykładem”. Bardziej szcze-
gółowe instrukcje dla mężów i żon znajdujemy w Liście 
do Efezjan 5,24-25 i w Liście do Kolosan 3,18-19; a dla 
niewolników i ich panów w Liście do Kolosan 3,22-4,1.

Dzieci również otrzymują wskazówki w Liście do 
Kolosan 3,20 i w Liście do Efezjan 6,1-3 wraz z obiet-
nicą „aby wam się dobrze wiodło”. Tę listę konkretnych 
obowiązków można by ciągnąć w nieskończoność, ale 
nawet małe, ledwie zauważalne uczynki wiernej służby 
są zauważane i nagradzane przez Boga (Mt 10,40-42).

Takim „kubkiem wody” dla spragnionego może być 
chęć wysłuchania kogoś, napisanie listu, odwiedzenie 
kogoś, rozmowa telefoniczna z chorym, osieroconym 
lub zniechęconym bratem czy bliźnim. Jak widzimy  
w Mateusza 25,45-46, Bóg zauważa również zaniedba-
nia i rozprawia się z nimi.

Trzeci List Jana podaje przykład złej służby, jakim 
jest „umiłowanie pierwszych miejsc”. Tym, co może 

—ciąg dalszy na str. 17
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 Utrwalanie pobożnego przykładu
Innym elementem związanym z właściwym kształto-

waniem dzieci jest dobry przykład. Instrukcje i poucza-
nie nie przyniosą wielu korzyści, jeśli nie będą poparte 
dobrym przykładem naszego własnego życia. Zgodnie  
z Listem do Tytusa 2,7 powinniśmy we wszystkim sta-
wiać siebie „za wzór dobrych uczynków”. „Wzór” jest 
modelem lub przewodnikiem do tworzenia rzeczy. 
Musimy żyć tak, abyśmy mogli bez zażenowania zachę-
cać nasze dzieci, by podążały tą samą drogą.

Jeśli rodzic stale prowadzi samochód przekracza-
jąc dozwoloną prędkość, to będzie mu trudno nauczyć 
dziecko szacunku dla władz państwowych. Rodzice, 
którzy rozwiodą się i ponownie zawrą związki małżeń-
skie, będą mieli trudności z przekonaniem dziecka, by 
„nie łamało słowa”. Człowiek, który bierze imię Boga 
nadaremnie, będzie miał kłopot z przekonaniem syna, 
by nie przysięgał. Ojciec i matka muszą żyć uczciwie  
i z wzajemnym szacunkiem, jeśli oczekują, że ich dzieci 
będą postępowały podobnie. Nasze dzieci widzą nasze 
postępowanie i obserwują nasze zachowanie, a to, co 
widzą, ma znacznie silniejszy wpływ na ich umysły niż 
to, co im się mówi. One wiedzą, czy jesteśmy hipo-
krytami, czy nie. Są lepszymi obserwatorami ludzkich 
zachowań, niż nam się wydaje.

Jeśli często się modlisz, to wkrótce zobaczysz, że twoje 
dziecko naśladuje twoje modlitwy. Jeżeli regularnie 
uczestniczysz w nabożeństwach kościelnych i nie kry-
tykujesz stale kościoła, to możesz oczekiwać, że twoje 
dzieci będą uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych. 
Jeśli będziesz plotkować, to twoje dzieci prawdopodob-
nie też będą plotkować. Kiedy twoje dziecko dorośnie, 
będzie bardzo podobne do ciebie. Dzieci są wspaniałymi 
naśladowcami. Dlatego angielskie dzieci mają angielski 
akcent, szkockie dzieci mają szkocki akcent, a w Stanach 
Zjednoczonych dzieci z południa mają południowy 
akcent.

Ojciec i matka, którzy się kochają i wzajemnie szanują, 
będą wysyłać do swoich dzieci sygnał, że one również 
są kochane. Zig Ziglar opowiadał następującą historię  
o swojej rodzinie. Mówił, że gdy jego syn miał piętnaście 
lat, spytał go, co powie ludziom, jeśli oni go zapytają, 
co mu się najbardziej podoba w jego ojcu. Młody czło-
wiek pomyślał chwilę, zanim odpowiedział: „Najbardziej 
podoba mi się w moim ojcu to, że kocha moją mamę”.

Kiedy dzieci widzą ojców i matki kochających się 
nawzajem, wówczas czują się o wiele bezpieczniej i uczą 
się, jak traktować innych ludzi, których spotykają.

Zauważą, jak ze sobą rozmawiacie. Zauważą, czy ojciec 
otwiera matce drzwi i czy przysuwa krzesło, gdy ona 
siada. Dzieci uczą się, obserwując swoje matki i ojców  

—Harold S. Martin

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 
dotyczące NAUCZANIA DZIECI

Część druga

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

rodzicówdla
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i próbują ich naśladować. Większość dzieci chciałaby być 
takim mężczyzną lub taką kobietą, jak ich ojciec i matka.

Małe oczy patrzą w ciebie
Obserwując w noc i w dzień;
Uszy malca, które szybko
Wchłoną każde słowo weń.

Tyś idolem jest malucha,
Najmądrzejszym z mądrych dlań;
Jego mały umysł w tobie
Nie jest w stanie dojrzeć hańb.

Dajesz przykład swoim życiem,
Wszelkim zachowaniem swym,
Temu chłopcu, który pragnie,
Gdy dorośnie, być jak ty.

Zadanie wychowywania dzieci obejmuje nie tylko 
nauczanie i instruowanie, ale również dawanie dobrego 
przykładu.

Dążenie do konsekwentnej dyscypliny
Trzecim elementem kształtowania dzieci jest konse-

kwentna dyscyplina. Pouczanie i przykład nie wystarczą. 
Za złe postępowanie należy karcić.

Dziecko rodzi się z grzeszną naturą. Każde dziecko 
jest podatne na złe postępowanie i prawie nieustannie 
potrzebuje korekty. Możecie oczekiwać posłuszeństwa, 
jeśli wasze dzieci wiedzą, że będzie ono wymagane. Ale 
jeśli za każdym razem, gdy jęczą i wołają, poddajecie się 
albo jeśli za każdym razem, gdy płaczą i krzyczą, pozwa-
lacie im robić coś po swojemu, albo jeśli wydajecie pole-
cenia, a potem nigdy nie widzicie podporządkowania się 
− to wasze dzieci nie nauczą się posłuszeństwa − i to wy 
będziecie temu winni.

Nie ma uniwersalnej metody karcenia, która byłaby 
zawsze najlepsza. Charaktery dzieci są tak zróżnico-
wane, że to, co może być karą dla jednego, okazuje się 
nie być karą dla drugiego. Ale z pewnością nie możemy 
się zgodzić z nowoczesnym poglądem, że nigdy nie 
wolno dziecka karcić. Niektórzy rodzice zbyt często 
i zbyt zaciekle używają fizycznych kar, ale pozbawie-
nie dziecka przywilejów lub inna stosowna kara pozba-
wiona gniewu, pozwoli usunąć gorzką postawę u zbun-
towanego dziecka.

Biblia opowiada się za stanowczą dyscypliną i z pew-
nością instrukcja ta jest odpowiednia w Księdze Przysłów 
19,18, gdzie jest napisane: „Karć swego syna, dopóki jest 
nadzieja, i niech twoja dusza mu nie pobłaża z powodu 
jego płaczu”.

W Księdze Przysłów 13,24 czytamy: „Kto oszczę-
dza swą rózgę, nienawidzi swego syna, a kto go kocha, 
karci w porę” [przypisy do tego wersetu tłumaczą: wcze-
śnie]. Dziecko, które uczy się szacunku dla autorytetu 
w domu, szybciej nauczy się szanować władzę Boga  
i prawdopodobnie będzie miało odpowiedni szacunek 
dla autorytetu państwa.

Pewna nauczycielka pracująca na terenie środkowo-za-
chodniego miasta, miała dwóch błyskotliwych, lecz nie-
sfornych młodych uczniów w swojej klasie. Jeden był 
synem górnika, drugi − miejscowego polityka. Znosiła 
tę niesforną parę chłopców przez jakiś czas, ale pew-
nego dnia surowo ich skarciła. Powiedziała później: 
„Ojciec, który był górnikiem, następnego dnia wysłał 
mi liścik, że dobrze zrobiłam. Drugi chłopak chwalił się, 
że jego ojciec dopilnuje, bym za rok tu już nie praco-
wała”. Nauczycielka uczyła w szkolnictwie już od dwu-
nastu lat, ale w następnym roku jej kontrakt nie został 
przedłużony. Powiedziała potem w skrócie: „Syn górnika 
został później senatorem w swoim ojczystym regionie; 
syn polityka (w czasie, gdy opisywała to zdarzenie) odsia-
dywał dożywotnią karę w więzieniu federalnym”1. Biblia 
mówi: „Rózga i upomnienia dają mądrość, a samowolne 
dziecko przynosi wstyd swojej matce” (Księga Przysłów 
29,15).

Dziecko nie powinno być karane za każde wykro-
czenie. Na przykład, jeśli Walter zachowuje się głupio  
w kuchni i rozbija kosztowne naczynie, albo zostawia 
najlepszą piłę ojca w deszczu, jest to często dziecinna 
nieodpowiedzialność i należy potraktować ją jako taką. 
Dzieci nie zachowują się i nie myślą jak dorośli. Na róż-
nych poziomach wiekowych mają odmienne umiejęt-
ności. Apostoł Paweł pisze: „Dopóki byłem dzieckiem, 
mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myśla-
łem jak dziecko” (1 Kor 13,11). Istnieją dziecinne spo-
soby myślenia, mówienia i rozumowania, a rodzice 
muszą to uwzględnić. W zależności od wieku i dojrza-
łości, być może Walterowi należałoby kazać zapłacić za 
tę szkodę, jednak surowsze karcenie jest właściwe wtedy, 

1Wydarzenie to miało miejsce w szkole publicznej wiele lat temu.
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kiedy dziecko wyzywająco mówi: „Nie, nie zrobię tego” 
lub „cicho bądź”, albo kiedy świadomie robi coś, czego 
mu wyraźnie zabroniono.

Jeśli skarciłeś dziecko w rozpalonym gniewie lub dzia-
łałeś o wiele za szybko, to najlepszym rozwiązaniem jest 
pójście do dziecka i przeproszenie go. Dzieci będą szano-
wać autorytet rodziców, którzy są skłonni do przyznania 
się do popełnionych błędów. 

Istnieje kilka faktów dotyczących stosowania karcenia, 
które należy przekazać rodzicom:

1. Bóg uznaje właściwe formy karcenia dzieci, które 
nie wyrządzają im krzywdy, lecz są pouczające.  
W przeciwieństwie do tego, prawdziwym błędem 
jest bicie dziecka po głowie.

2. Błędem jest karcenie dziecka, jeśli nie wie, dla-
czego jest karcone lub jeśli nie zostało wcześniej 
ostrzeżone, że pewne zachowania doprowadzą do 
otrzymania kary.

3. Nigdy nie gróź dziecku karą, chyba że mówisz 
poważnie i zamierzasz je skarcić, jeśli będzie kon-
tynuowało swoje nieposłuszeństwo. Dzieci zazwy-
czaj będą cię testować. Chcą ci zaufać, ale jeśli 
grozisz, a potem nie wykonujesz tego, wówczas są 
zdezorientowane. Z kolei rodzice muszą pamiętać, 
że biblijne kary to nie to samo, co znęcanie się nad 
dziećmi. Biblijne kary to kara, która jest wykony-
wana ze stanowczością, ale zawsze z powściągliwo-
ścią. Rodzic, który dyscyplinuje dziecko w sposób 
biblijny, nigdy nie spowoduje zranienia ani trwa-
łego uszkodzenia ciała.

Niektórzy rodzice mówią, że ich dzieci są tak uparte, 
iż kary nie przynoszą żadnego pożytku. Nie wierzę  
w to. Nie wierzę, że gdziekolwiek znajdzie się chłopiec 
lub dziewczynka, na których rozsądna, stanowcza kara 
nie będzie miała wpływu − jeśli rodzice rozpoczną 
wystarczająco wcześnie, jeśli będą rozsądni w stosunku 
do swoich żądań i jeśli matka i ojciec będą stali razem 
zgadzając się, że kara powinna zostać wymierzona. Jeśli 
nigdy nie karcisz swoich dzieci, wyrządzasz im wielką 
krzywdę. Dobra, stanowcza, konsekwentna dyscyplina  
w twoim domu pomoże twemu dziecku wcześniej 
żałować, lepiej się zachowywać i żyć szczęśliwiej. 
Nadto być może będą one wybawione przed piekłem 
na zawsze.

Kiedy małe dziecko wkłada swoją małą dłoń do twojej, 
może ona być rozmazana lodami czekoladowymi; może 
być zabrudzona od pogłaskania psa; palec może być 
owinięty plasterkiem. Ale najważniejszą rzeczą w tych 
małych dłoniach jest to, że są to dłonie przyszłości. Te 
dłonie pewnego dnia albo będą trzymać Biblię albo 
zabójczą broń. Te ręce będą albo dyrygować kościelnym 
chórem, albo obracać kołem do gry hazardowej. Ręce te 
albo opatrzą ranę jak pielęgniarka w szpitalu, albo będą 
drżeć, kontrolowane przez umysł alkoholika. Myślenie 
o małym dziecku w tych kategoriach powinno stano-
wić wyzwanie dla chrześcijańskich rodziców, aby byli 
jak najpełniej oddani zadaniu szkolenia swoich dzieci na 
chwałę Bożą. Żaden szczery ojciec czy szczera matka nie 
może patrzeć na dziecko z całym jego potencjałem grze-
chu i błądzenia, nie drżąc jednocześnie z powodu swej 
wielkiej odpowiedzialności.

Jest taka krótka modlitwa, która powinna wyrażać 
szczere pragnienie serca każdego prawdziwego rodzica. 
Nieznany poeta użył bardzo poruszających słów. Przekaz 
brzmi następująco:

O Boże, wielki Ojcze, Panie i Królu,
Nasze dzieci do Ciebie przynosimy;
Prowadź ich stopy po świętych drogach;
Oświeć je w najciemniejsze dni.
Podtrzymuj je po kres ich życia,
A ostatecznie bezpiecznie doprowadź je do nieba.

Jeśli czytasz ten artykuł, lecz jeszcze nie oddałeś swo-
jego życia w całości Panu Jezusowi Chrystusowi i nie 
zacząłeś żyć według standardów Słowa Bożego, to powi-
nieneś być świadom, że największą rzeczą w życiu, jaką 
może zrobić każdy młody człowiek, jest pamiętanie  
o swoim Stwórcy w czasach swojej młodości. 

Oddaj swoje serce Jezusowi, kiedy jesteś jeszcze młody, 
zanim nadejdzie zima życia i zanim twoje serce stanie się 
zimne i bezowocne.

Nie wkraczaj w życie samotnie. Idź z Jezusem 
Chrystusem. Będziesz Go potrzebował, gdy stawisz czoła 
doświadczeniom życia.

Fragment książki Małżeństwo, rodzina i chrześcijański dom
Brethren Revival Fellowship

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Trzy i pół roku temu rozpoczęła się moja podróż, 
której nigdy wcześniej nie podjąłem. Prawdę mówiąc, 
obserwowałem innych, którzy byli już w trakcie tej 
podróży. Czytałem o niej książki i słuchałem kazań. 
Nawet posiadałem mnóstwo opinii na temat, jak naj-
lepiej tę wędrówkę zrealizować i dzieliłem się nimi 
z wszystkimi, którzy byli zainteresowani. Ale sam nie 
doświadczyłem jej nigdy. Aż w końcu podjąłem tę decy-
zję i wtedy wszystko się skończyło. To, jak dobrze byłem 
wcześniej przygotowany, okazało się bez znaczenia −  
dopiero prawdziwe życie mogło mnie przygotować na 
podróż ojcostwa. 

I pomimo początkowej fazy i braku autorytetu  
w tej dziedzinie, jestem przekonany, że rodzicielstwo to 
święty kredyt zaufania − zadanie tak wielkiej wagi, że 
tylko sam Bóg może uzdolnić nas do wypełnienia go  
w skuteczny sposób.

Modlę się, abym nigdy nie stracił poczucia bojaźni 
wobec tego powierzonego mi zadania. Modlę się, abym 
nigdy nie stał się zadowolony z siebie i zarozumiały 
co do moich rodzicielskich umiejętności. I modlę się, 
abyśmy razem jako chrześcijańscy rodzice mogli zro-
zumieć rangę tej odpowiedzialności i rzucić się w Boże 
ramiona, błagając Go o pomoc w wychowaniu naszych 
dzieci. Modlę się, żeby On pomógł nam je kształtować 
w sposób, jaki pomoże im stać się mężczyznami i kobie-
tami wywierającymi uświęcający wpływ na ten upadły 
świat. 

Podejmując się tej misji, powinniśmy rozważyć kilka 
prawd:

Rodzicielstwo jest lustrem.
Dzieci nie tylko niosą fizyczne podobieństwo do 

rodziców, ale w miarę dorastania, zaczynają działać  
i myśleć jak oni. Przychodzą na świat jako bardzo wraż-
liwe, podatne na wpływy istoty, a kto powinien je kształ-
tować bardziej niż ci, którzy dali im życie? Jako rodzice 
musimy wcześnie uznać ten fakt i kiedy widzimy  
u naszych dzieci postępowanie i postawy, które nas nie-
pokoją, powinniśmy skierować reflektor w nasze wnę-
trze. Nie wolno nam nigdy wymagać od naszych dzieci 
standardów wyższych niż te, których sami przestrzegamy. 

I powinniśmy dziękować Bogu za te żywe lustra, które 
umieścił w naszym życiu. 

Rodzicielstwo uczy pokory.
Zanim staniemy się rodzicami, jesteśmy przyzwycza-

jeni do sporego zakresu niezależności. Przyzwyczailiśmy 
się do podejmowania decyzji niezależnie albo wspól-
nie razem z ukochaną żoną. Jednak kiedy dzieci przy-
chodzą na świat, wnoszą ze sobą swój upór i zdecydo-
wane opinie na temat tego, jak powinno przebiegać 
nasze życie. Nieuchronnie te dwa przeciwstawne bie-
guny muszą się zderzyć. Mając jako rodzice dużą odpo-
wiedzialność w ukrócaniu i kształtowaniu tych upodo-
bań, odkrywamy też, że nasze dzieci potrafią być bardzo 
uparte, mają swoją dozę egoizmu oraz pragnienie, aby 
zawsze mieć rację i robić po swojemu. Czasem podą-
żamy za mrocznymi stronami naszych upodobań, co 
prowadzi do złego zachowania, a wówczas pozostaje 
tylko ukorzyć się i powiedzieć: „Przepraszam, myliłem 
się, byłem egoistą. Wybaczcie mi”. 

Rodzicielstwo jest dla odpornych.
Któregoś dnia wszystko nam się sypie. Reagujemy 

w sposób, o którym wiemy, że jest zły, tylko dlatego, 
że jesteśmy spóźnieni, samochód nie chce zapalić, nie 
możemy znaleźć portfela, a maluszek zadaje ciągle pyta-
nie, które już zdążył zadać jakieś dziesięć razy. Nagle pod-
nosimy głos, wybuchamy i robimy wszystko, czego nie 
powinniśmy. Robimy to, czego dobry rodzic NIGDY 
nie robi. Potem zamartwiamy się, czy maluszek teraz nie 
będzie skazany na kryzys w relacjach z nami, czy przy-
padkiem nie popchnie go to w kierunku młodocianego 
buntu. Czujemy się pokonani. 

Coraz bardziej jestem przekonany, że skuteczne rodzi-
cielstwo nie polega na robieniu właściwych rzeczy, ale 
na posiadaniu odporności na takie sytuacje, po któ-
rych potrafimy się pozbierać i nabrać odwagi, żeby spró-
bować ponownie. Diabeł chce, żebyśmy się pogrążyli  
w zniechęceniu, poczuciu klęski i porzucili nasze zadania 
jako pokonani. Biblia mówi: „Kto wytrwa do końca, ten 
będzie zbawiony”. Rodzicielstwo wymaga tego rodzaju 
wytrwałości i uporu, który nie pozwala się poddać. 

Podróż ze świętym kredytem zaufania
—Daniel Miller

—ciąg dalszy na str. 34
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Rok 1500 jest zazwyczaj uważany za począ-
tek ery współczesnej. Europa Zachodnia zaczęła 
się wyłaniać z mroków średniowiecza. Jej lud-
ność liczyła około 80 milionów (w porówna-
niu do dzisiejszych 750 milionów). Liczebność 
pięciu największych miast, z których cztery leżą 
we Włoszech, wynosiła około 100 000 miesz-
kańców. Wcześniej była większa, lecz w wyniku 
wybuchu zarazy czarnej dżumy, zwanej czarną 
śmiercią, zmniejszyła się o jedną trzecią do nawet 
połowy. Przed rokiem 1500 populacja zaczęła 
się odradzać. Poddaństwo zostało w większo-
ści porzucone, ponieważ nie było wystarczającej 
liczby chłopów do pracy w polu. Mniej pracow-
ników oznaczało wyższe zarobki i większą okazję 
do wyboru zawodu.

Chcąc prawidłowo zrozumieć reformację, 
musimy najpierw mieć pojęcie o tym, jak żyli  
i myśleli ludzie w tamtych czasach. Jeśli mówimy, 
że geografia jest kierunkiem, to kultura jest 

rzeczywistością (a właściwie tym, w jaki sposób 
ludzie ją postrzegają). Innymi słowy, nie zrozu-
miemy ludzi dopóty, dopóki nie będziemy mieć 
pojęcia o ich światopoglądzie.

Aby zrozumieć życie w XVI wieku, zaczniemy 
od wsi. Najbardziej okazałym budynkiem był 
tam kościół. Był równie imponujący jak zamek 
lub dwór lokalnego właściciela ziemskiego 
(szlachcica). Posiadał on całą okoliczną ziemię, 
którą wydzierżawiał ludziom, żeby ją uprawiali 
albo hodowali owce, woły czy świnie. Należał 
do niego młyn i miejscowa piekarnia, za któ-
rych używanie brał stosowne opłaty. Słowem, 
był najbogatszą i najważniejszą osobą w całej wsi. 
Odpowiadał za zatrudnienie księdza w miejsco-
wej parafii i zbieranie podatków dla kościoła, 
króla i dla siebie.

Pozostali mieszkańcy wsi żyli na granicy nie-
zbędnej do przeżycia. Średnia długość życia 
wynosiła trzydzieści pięć lat. Śmiertelność 

Życie na wsi 
w przedreformacyjnej Europie

—Matthew CrawfordCzęść pierwsza cyklu „Początki reformacji protestanckiej”

„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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niemowląt mieściła się w granicy 20 procent  
w pierwszym roku życia i 10 procent w wieku od 
roku do dziesięciu lat. Ponieważ dzieci musiały 
pomagać w pracy już od trzeciego roku życia, 
mnożyły się wypadki. Każda choroba była 
poważna, bo nie istniała współczesna medycyna 
ani pojęcie na temat zasad higieny, zarazków  
i rozszerzania się zarazy.

Marne zbiory mogły oznaczać katastrofę. 
Śmierć z głodu była jednak rzadkim przypad-
kiem. Istniała zależność między brakiem uro-
dzaju a okresami zarazy, wynikającej prawdopo-
dobnie z powodu niedożywienia.

Bardziej znaczny mieszkaniec wsi mógł miesz-
kać w wiejskim domu z kamienia lub drewna. 
Typowa rodzina mieszkała wspólnie w jednym 
pomieszczeniu, którego ściany były zbudowane 
z plecionki obrzucanej gliną lub z czegokolwiek, 
co można by było nią obrzucić − błota, zwierzę-
cego gnoju. Plecioną i obrzuconą konstrukcję 
szkieletową stanowiły splecione patyki, trzcina 
lub gałęzie. Okien nie było, żeby nie wpusz-
czać do środka zimnego powietrza. W centrum 
pomieszczenia stało palenisko − nie ceglany piec, 
tylko coś w rodzaju dymiącego ogniska. To było 
jedyne źródło światła i ciepła. W tej sytuacji nie 
istniało pojęcie prywatności, jak je rozumiemy 
dzisiaj. Jeśli rodzina miała aż dwa pomieszczenia, 
to jedno było przeznaczone dla ludzi, a drugie 
dla zwierząt. Owce i krowy były tak cennym 
źródłem wełny i mleka, że w zimie trzymano je 
wewnątrz, żeby chronić przed mrozem i wilgocią. 
Ich śmierć oznaczała dla rodziny ekonomiczną 
katastrofę. Jeśli mieli tylko jedno pomieszczenie, 
to mieszkali w nim razem ze zwierzętami.

Wieśniacy byli ludźmi religijnymi, którzy co 
niedzielę chodzili do kościoła i święcili wszystkie 
święta (których w ciągu roku było około czter-
dziestu). Celebrowano każdy ważny rytuał − 
chrzty, śluby i pogrzeby.

Ci ludzie wierzyli w Boga − w to, że stworzył 
świat i że aktywnie działał w ich codzienności. Sir 

Arthur Conan Doyle powiedział: „W tych pro-
stych czasach istniała bojaźń i świadomość tajem-
nicy. Człowiek zachowywał stosowną powagę, 
mając niebo bardzo nisko nad głową i piekło tuż 
pod stopami. Rękę Boga widziano wszędzie − 
w tęczy, w komecie, grzmocie i wietrze. Diabeł 
gniewnie stąpał po ziemi, strojąc fochy za krza-
kiem o zmierzchu, a w nocy śmiał się na głos 
(…). Obrzydliwy szatan zawsze chyłkiem skra-
dał się za człowiekiem, podpowiadając mu nik-
czemne pomysły, podczas gdy w górze czuwał 
anioł stróż, wskazując wąską i krętą drogę. Jakże 
ktokolwiek mógł wątpić w to wszystko, skoro 
papież, ksiądz i uczony byli zjednoczeni w wierze 
i nikt na świecie nie śmiał zakwestionować tego 
wszystkiego?”1.

O ateistach nikt wtedy nie słyszał, być może 
dlatego, że taki światopogląd był zbyt niebez-
pieczny, żeby go wyrażać publicznie. Po roku 
1550 słowo ateista oznaczało dla katolika „prote-
stant”, a dla protestanta „katolik”.

Msza w kościele była odprawiana po łacinie  
i tylko kazanie było głoszone w rodzimym 
języku. Ponieważ ludzie nie podróżowali,  
a ksiądz był jedyną wykształconą osobą w oko-
licy, stanowił też jedyne źródło wiadomości.  
A skoro był zatrudniany (i mógł zostać zwol-
niony) przez lokalnego właściciela ziemskiego, 
przekazywał jedynie te wieści, które ludzie 
„powinni” byli słyszeć.

Po mszy mieszkańcy wioski zbierali się na 
zewnątrz kościoła na wspólny posiłek. Spędzali 
popołudnie odwiedzając znajomych i bliskich 
lub grając w coś na plebanii lub parafialnym 
trawniku. Cmentarz był przy kościele, więc  
w pewnym sensie cała wieś była razem w prze-
szłości i w teraźniejszości. Ponieważ parafianie 
wierzyli w czyściec, modlili się za dusze zmar-
łych przy okazji rozmów nad grobami.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, listopad 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

1Sir Arthur Conan Doyle, Sir Nigel, str. 246.
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Przed reformacją w Europie Zachodniej istniała 
złożona struktura społeczna, którą historycy nazy-
wają „wielkim łańcuchem istnienia”. Zachodni 
Europejczycy uważali, że hierarchia była podobna 
do koncentrycznych sfer w ptolemejskim kosmo-
sie. Gwiazdy były na zewnątrz, a potem ku środ-
kowi kierowały się rozmieszczone kolejno planety, 
księżyc, ziemia (w środku), a w środku ziemi pie-
kielne płomienie.

Struktura społeczna była uporządkowana 
podobnie. Bóg przebywał wszędzie, ale szczegól-
nie ponad gwiazdami. Aniołowie przemierzali 
niebiosa między Bogiem a ludźmi. Ludzie miesz-
kali na ziemi, chodząc prosto. Zwierzęta również 
chodziły po ziemi, ale bliżej niej. (W Europie nie 
znano słoni ani żyraf, więc większość zwierząt było 
naprawdę bliżej ziemi). Rośliny były jeszcze niższe, 
z wyjątkiem drzew. A kamienie dosłownie na niej 
leżały.

To, co wyżej, w rozumieniu ówczesnych ludzi 
było automatycznie bliżej Boga niż to, co na dole. 
Iglica katedry św. Pawła w Londynie miała wyso-
kość prawie 200 metrów, zanim spłonęła w 1666 
roku. Wierny wchodził do katedry po schodach, 
żeby się znaleźć bliżej Boga. Natomiast dusze potę-
pionych mieszkały pod ziemią, najdalej od Boga 
zarówno fizycznie, jak i duchowo.

Ludzkość mieszkała pośrodku. Wierzono wtedy, 
że (z wyjątkiem Boga) każdy poziom istnienia 
miał w sobie odrobinę tego powyżej i tego poni-
żej. Ludzie mieli w sobie coś z aniołów i coś ze 
zwierząt. Francis Bacon napisał, że „natura czło-
wieka nie ma nic wspólnego ani z ziołami ani  

z chwastami, więc niechaj czasem podlewa te 
pierwsze i niszczy te drugie”1.

Z wyjątkiem Boga każdy poziom istnienia dzie-
lił się na podpoziomy. Król był uosobieniem spra-
wiedliwości i czci, sprawując władzę na ziemi  
w imieniu Boga. Był najważniejszym członkiem 
społeczeństwa. I najbogatszym. Poniżej w hierar-
chii społecznej byli arystokraci − książęta, barono-
wie i tak dalej. Posiadali oni ogromne pałace, mieli 
pokaźne majątki i wiele służby. Drobna szlachta − 
w Anglii byli to rycerze, w Hiszpanii hidalgos, a we 
Francji seigneurs − posiadali jedną lub dwie nieru-
chomości. Zajmowali się dbaniem o interesy króla.

Poniżej szlachty w hierarchii stali chłopi. 
Najbogatsi mogli posiadać jedno lub dwa gospo-
darstwa rolne i mieli się tak dobrze, jak niejeden 
szlachcic. Różnica między nimi była taka, że ci 
drudzy nie pracowali. Drobny właściciel ziemski 
pomagał w orce, sianiu czy żniwach. Gospodarze 
nie mieli własnych farm. Dzierżawili pola i na 
przykład w Anglii mogli zarabiać do kilkudziesię-
ciu razy mniej niż szlachta. 

Poniżej w drabinie społecznej byli pracownicy 
najemni bez stałego źródła utrzymania. Często 
migrowali w poszukiwaniu pracy. Na samym dnie 
znajdowała się biedota bez żadnych środków do 
życia. O tych ludziach można było powiedzieć, że 
zupełnie wypadli z łańcucha. 

Osoba posiadająca najwyższy status na danym 
poziomie hierarchii była postrzegana analogicz-
nie do Boga. Król w państwie, biskup w kościele 
i ojciec w domu jako sprawujący Bożą władzę na 

1Francis Bacon, Works of Francis Bacon, tom 5, str. 470.

—Matthew CrawfordCzęść druga cyklu „Początki reformacji protestanckiej”

Struktura społeczna  
w przedreformacyjnej Europie
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ziemi mieli być szanowani, a wszyscy znajdujący 
się w gestii ich władzy mieli im być posłuszni.

Wreszcie, był to łańcuch, a nie drabina, po której 
można by się wspinać. Zamach na ten łańcuch 
był jednoznaczny z podważeniem ładu panują-
cego w kosmosie. Bunt przeciwko królowi, kwe-
stionowanie zdania biskupa czy nieposłuszeństwo 
wobec ojca niosły za sobą poważne konsekwencje. 
Szekspir wyraził współczesną mu opinię w słynnej 
przemowie z tragedii Troilus i Kresyda:

Toć niebo samo, planety i ziemia
Pilnują wiernie pierwszeństwa porządku.

(…) Lecz gdy planety grzeszną mieszaniną
W nieład popadną, jak potworne klęski!
Wokoło bunty; tu ziemia się trzęsie,
Tam ryczy morze, tu szaleją wiatry; (…) 

Znieś stopniowanie, spuść jedną tę strunę,
A słuchaj, straszny naokoło rozdźwięk!2

Skoro tylko jeden procent ludzi na szczycie hie-
rarchii posiadało 50 procent ziemi i 100 procent 
władzy, to dlaczego pozostałych 99 się nie bunto-
wało? Było ku temu szereg powodów. Po pierwsze, 
edukacja. W każdą niedzielę ludzie słuchali nauki 
o porządku społecznym. Nie było żadnej konku-
rencji ze strony innych religii.

2William Shakespeare, Troilus i Kresyda, tłum. Leon Ulrich, 1895. Własność publiczna.

Po drugie, paternalizm i szacunek, co minima-
lizowało najgorsze efekty.

Paternalizm był poglądem, że osoby posta-
wione wyżej w łańcuchu odpowiadały za opiekę 
nad innymi, których Bóg im powierzył. W końcu 
Bóg był ich Ojcem − kochającym Ojcem dbającym 
o swoje dzieci. Obowiązkiem władcy było trosz-
czyć się o poddanych, bronić ich w czasie wojny  
i zapewnić pracę oraz pomoc socjalną w trudnych 
czasach.

W zamian za to mieli oni szacunek ze strony 
poddanych. Prosty lud okazywał to poprzez conie-
dzielne chodzenie do kościoła, płacenie podatków  
i dziesięcin, a także posłuszeństwo wobec praw kró-
lewskich i kościelnych. Spotykając osobę o wyż-
szym statusie należało się pokłonić, uchylić kapelu-
sza lub ustąpić z drogi. Jeśli ktoś szedł chodnikiem 
i zobaczył idącego z przeciwka księcia Richmond, 
to będąc społecznie niżej należało zejść z chodnika 
na ulicę, żeby książę mógł przejść po wewnętrz-
nej stronie przy ścianie lub budynku. Weźmy pod 
uwagę, że ulica stanowiła również rynsztok. Nie 
było bardziej wyszukanej formy szacunku niż wej-
ście w odchody, żeby ktoś inny mógł przejść.

Jednak z początkiem kolejnego wieku w łańcu-
chu zaczęły pojawiać się pęknięcia. W umysłach 
ludzi kształtowały się idee, które w końcu miały 
doprowadzić do jego zerwania i podważenia reli-
gijnego status quo.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, grudzień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

sprawić, że dobre uczynki staną się niezadowalające, jest 
osobista ambicja, pragnienie uznania (czego przykładem 
jest Diotrefes), brak miłości, służba z obowiązku (1 Kor 
13), hipokryzja (Mt 6,1-18) w odniesieniu do jałmużny, 

modlitwy i postu. W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza 
czytamy o wielu złych motywacjach czynienia dobra, 
które są ostro potępiane przez Jezusa.

„Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale 
sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto 
bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu  
i cieszy się uznaniem u ludzi” (Rz 14,17-18).

Zaczerpnięto z The Timely Truth, wrzesień 2008
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 9

Zadowalająca służba 
chrześcijańska
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—Luke Bennetch

Wpływ internetu
Internet jest kolejnym elementem technologii wywie-

rającym na nas presję. Okazuje się, że niezbędnym  
w naszym życiu. W interesach coraz konieczniejsze 
jest załatwianie spraw online. Większość społeczeń-
stwa korzysta z tej technologii. Nawet ci chrześcijanie, 
którzy zdecydowanie sprzeciwiali się obecności internetu  
w swoich domach, obecnie odkrywają, że wywiera on 
coraz większy wpływ na ich życie.

Wpływ internetu zmienia nasz sposób myślenia, szu-
kania informacji i robienia interesów. Ta zmiana, jak 
większość zmian związanych z technologią, ma swoje 
dobre i złe strony. 

Internet poważnie zmienił dostępność informacji. 
Możemy z łatwością oglądać miliony stron za pośred-
nictwem komputera. Szukanie odpowiedzi na dowolne 
pytanie techniczne dostarczy nam nieskończoną 
ilość możliwych odpowiedzi. Mechanicy, inżyniero-
wie, budowniczowie i rolnicy mogą uzyskać najśwież-
sze informacje, które pomogą im rozwiązać konkretny 
problem. Coraz więcej firm przenosi zamawianie części  
i usług do sieci. Wraz z wzrostem tego trendu będziemy 
stawać przed coraz większą „koniecznością” uzasadnio-
nego korzystania z internetu.

Niestety, mamy w związku z tym równie łatwy dostęp 
do moralnego śmietnika. Niedawno przeprowadzona 
ankieta wykazała, że 43% internetu zawiera treści por-
nograficzne, a 60 % wszystkich wejść na strony ma zwią-
zek z niemoralnością. To ona jest na pierwszym miej-
scu wśród motywacji przeszukiwania internetu. Mądrzy 
ludzie nie ignorują niebezpieczeństw z tym związanych, 

lecz chętnie korzystają z ochrony, filtrów i programów 
blokujących zawartość.

Przy takim ogromie dostępnych informacji zmienia 
się również sposób ich poszukiwania. Możemy w krót-
kim czasie znaleźć ich więcej, niż rzeczywiście potrzebu-
jemy. To prowadzi do bardziej powierzchownego czyta-
nia. Możemy kształtować własne opinie na podstawie 
ciekawostek zebranych z wielu źródeł, pomijając ważne 
elementy. Właściwie, możemy nawet preferować takie 
strony, gdzie przeczytamy tylko podsumowania i wnio-
ski dokonane za nas przez innych.

Szukanie informacji w internecie może być bardzo 
zwodnicze. Wyskakujące podczas szukania reklamy 
zapraszają do zmiany kierunku poszukiwań i zabierają 
nam czas − czasem kierując naszą uwagę ku bezboż-
ności. To wszystko jest zaprzeczeniem dobrych nawy-
ków związanych z badaniem jakiegokolwiek tematu. 
Powierzchowne czytanie i powszechne rozproszenie 
uwagi jest gotowym przepisem na wyciąganie błędnych 
wniosków.

Dla niektórych informacja staje się bożkiem pochła-
niającym ich czas. Być może chodzi nam o uzyskanie 
naprawdę potrzebnej informacji, ale samo jej szukanie 
utrudnia inne ważne czynności, jakie trzeba wykonać. Są 
ludzie, dla których internet jest rodzajem zniewolenia. 
Społeczeństwo dysponuje wielkim zasobem informacji  
i jest od nich uzależnione, ale wielu ludziom coraz trud-
niej przełożyć je na praktyczne zastosowanie.

Czytanie papierowych książek wychodzi z mody. 
Czytelnicy wolą poszukać szybkich odpowiedzi  

Część czwarta

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

część
praktyczna
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w internecie. Niektórzy kupują książki już w tylko  
w wersji elektronicznej. Wydawcy obawiają się, że papie-
rowa książka niedługo w ogóle zaniknie.

Gazety również przechodzą na elektroniczny tusz, żeby 
zaoszczędzić na kosztach produkcji i dystrybucji. Proste, 
bezprzewodowe połączenie może dostarczyć czasopismo 
bezpośrednio do naszych domów, a my możemy prze-
czytać je na ekranie. Koniec z ciężarówkami wyłado-
wanymi papierem, koniec z dostawcami gazet − tylko 
wydanie elektroniczne opublikowane w sieci i ściągnięte 
na nasze urządzenia.

Niektóre firmy pracują nad integracją sieci społeczno-
ściowych i e-booków. Przy takiej technologii po przeczy-
taniu można błyskawicznie dzielić się swoimi opiniami 
w otoczeniu. Za jakiś czas zaniknie przeżywanie opowie-
ści w starym stylu, gdy samotnie wkraczaliśmy w świat 
bohaterów i towarzyszyliśmy im aż do końca powie-
ści. Zamiast tego, będziemy czytać „wśród znajomych”  
i rozumieć fabułę pod ich wpływem.

Następnie mamy tak zwaną „wiki-prawdę” (wynika-
jącą z technologii tworzenia wspólnych źródeł informa-
cji. Wikipedia, darmowa encyklopedia online, polega 
na publikowaniu artykułów edytowanych przez czytel-
ników. To, co w niej czytamy na dowolny temat, może 
być efektem wspólnych wysiłków i opinii wielu auto-
rów. Wiara w to, że większość musi mieć rację, jest wiarą 
w naturalną dobroć człowieka. Takie źródła informacji 
wymagają od czytelnika dużej dozy ostrożności.

Innym rodzajem presji, z jakim spotykamy się w inter-
necie, jest integracja wielu technologii. Telefon, radio  
i telewizja kiedyś były oddzielne, ale teraz to wszystko 
jest dostępne w sieci.

Kiedyś Kościół mógł odnosić się do każdej technologii 
oddzielnie. Akceptowano telefony, lecz odrzucano tele-
wizję. Dzisiejsze smartfony umożliwiają nie tylko roz-
mowy telefoniczne, ale również łączą nas ze stronami 
internetowymi proponującymi słuchanie muzyki, oglą-
danie filmów i rozrywkę. Są to w pełni rozwinięte mini-
komputery połączone z internetem. Rozmiary elektro-
nicznych gadżetów z pełną dostępnością do sieci wciąż 
maleją, a ich różnorodność wzrasta.

Możliwe, że konserwatywne kościoły lepiej by zrobiły, 
odcinając się od technologii, niż próbując jakoś sobie  
z nią radzić. Czasami łatwiej zupełnie odmówić sobie 
stosowania nowinek w tej kwestii niż nauczać umiarko-
wania i ostrzegać przed nadużyciami. Łatwiej wymusić 
abstynencję niż umiarkowanie. I rzeczywiście, rezygna-
cja z radia i telewizji była błogosławieństwem dla takich 
społeczności. Ale coraz większa konieczność używania 
internetu sprawia, że całkowita rezygnacja staje się dla 

wielu niemożliwa. Poza tym, byłoby to niemądre, skoro 
wiemy, że tak wiele osób go używa w ten czy inny sposób. 
Jednak otwarcie drzwi na oścież wszystkiemu, co się z tą 
technologią wiąże, byłoby jeszcze gorsze.

Prędkość, z jaką nadchodzą nowe technologie  
i z jaką ludzie zaczynają ich używać, powinna zaniepo-
koić każdy kościół pragnący świętości i oddzielenia od 
świata. Ignorowanie tematu jest równoznaczne z jego 
akceptacją. A jeśli coś jest akceptowane i używane, to 
później bardzo trudno z tego zrezygnować (o ile w ogóle 
to możliwe).

Użyteczność, wszechobecność i siła internetu wpły-
wają na nasze jego postrzeganie. Nowe pokolenia utoż-
samiają się z erą technologii, w której internet łączy 
wszystko ze sobą. Wielu starszych ludzi opiera się tym 
zmianom. Obawiają się globalizacji jako elementu zwod-
niczego systemu antychrysta. Młodsi widzą przyszłość  
w używaniu internetu, podczas gdy starsze pokolenie 
widzi w nim narzędzie zwiedzenia i zniszczenia Kościoła.

I tak kościoły są świadkami wielkiego podziału w spo-
sobie myślenia. Pierwsza grupa zadaje sobie pytanie: 
„Czy całkowicie zrezygnujemy z używania internetu?”. 
Ponieważ większość naszych kościołów nie obierze tej 
drogi, starsze i młodsze pokolenia muszą współpraco-
wać, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak używać 
internetu mądrze, bezpiecznie i z umiarem.

Podsumowując, wpływ internetu ma swoje dobre  
i złe strony. Kiedy rozprasza, dostarcza informacji kształ-
towanych przez masy, prowadzi do straty czasu, uczy 
złych nawyków badawczych i utrudnia nabywanie prak-
tycznych umiejętności w pracy, to musimy uważać! 
Niezbędna jest przemyślana i ostrożna reakcja na presję, 
jeśli to konieczne.

Oto kilka prostych wskazówek do bezpiecznego uży-
wania internetu:

 · Traktuj go jak narzędzie, a nie zabawkę.

 · Ogranicz czas spędzany w sieci.

 · Nie pozwól, żeby dzieci używały go bez nadzoru ze 
strony rodziców.

 · Zainstaluj program filtrujący treści.

 · Nie wchodź do internetu na osobności.

 · Unikaj sieci społecznościowych.

—ciąg dlaszy na str. 25
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Życzliwość wobec 
niepełnosprawnych

Tekst wprowadzający: 2 Księga Samuela 9,1-13.

Pewnej nocy podczas burzy wielki konar oderwał się od drzewa na kempingu, 
gdzie rodzina mojego brata mieszkała czasowo w przyczepie. Moja bratowa podnio-
sła się, żeby sprawdzić bezpieczeństwo ich maleńkiego synka i wtedy właśnie spadła 

na nią gałąź. To spowodowało jej całkowity paraliż od szyi w dół na całą resztę życia. 
Byłem pod wielkim wrażeniem dobroci, z jaką mój brat traktował przez dziesięć lat 

swoją niepełnosprawną żonę aż do jej śmierci. W tym czasie pielęgnował ją na co dzień  
i woził na wózku, kiedy była taka potrzeba, oraz robił wiele innych rzeczy. 

Tak samo jestem pod wrażeniem dobroci i troski króla Dawida w stosunku do kalekiego 
Mefiboszeta, co opisuje znany tekst biblijny. Przyczyna jego niepełnosprawności przedstawiona 

jest w 2 Księdze Samuela 4,4: „A Jonatan, syn Saula, miał jednego syna chromego na obie nogi. Gdy miał 
on bowiem pięć lat, a nadeszła wieść z Jizreel o śmierci Saula i Jonatana, jego piastunka pochwyciła go i uciekła. Ale  

w pośpiechu tej ucieczki upadł i został kaleką”.
Wysoko też oceniam postawę Hioba, który zaświadcza: „Byłem oczami dla ślepego, a nogami dla chromego. Byłem 

ojcem ubogich, a sprawę, której nie znałem, badałem” (Hioba 29,15-16).
Dzięki mojej bratowej nauczyłem się zasad etykiety związanej z używaniem przez nią wózka:

1. Zawsze pytamy osobę na wózku, czy potrzebuje pomocy, zanim tej pomocy udzielimy. Nasza pomoc wcale nie 
musi być mile widziana albo potrzebna.

2. Nie należy się opierać o wózek osoby, która go zajmuje. Jest to osobista przestrzeń użytkownika wózka.

3. Mówimy bezpośrednio do użytkownika wózka, a nie do kogoś w pobliżu, jakby osoba na wózku nie istniała, albo 
miała umysłowy defekt.

4. Jeśli rozmowa trwa dłużej niż kilka minut, warto rozważyć przyjęcie siedzącej pozycji albo przykucnięcie obok, aby 
znaleźć się na tym samym poziomie co osoba na wózku.

5. Nie powstrzymujmy dzieci od zadawania pytań na temat wózka. Otwarta komunikacja pomaga dzieciom prze-
zwyciężyć strach i niewłaściwe postawy.

6. Nie wolno zachowywać się w stosunku do takiej osoby protekcjonalnie albo z politowaniem.

7. Nie zakładajmy, że używanie wózka jest tragedią. Można się na nim dość niezależnie poruszać. 

8. W porządku jest używanie określeń typu „jedziemy” w stosunku do osoby na wózku, gdyż ona przypuszczalnie 
też tak mówi.

Bądźmy delikatni w stosunku do niepełnosprawnych osób. Uprzejmość jest językiem, który głusi słyszą, a ślepi widzą. 
Zaczerpnięto z Fruitful Families

Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

—Howard BeanProsimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocie-
szajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpli-

wi dla wszystkich (1 Tes 5,14).
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Jako dzieci Boże będziemy poważnie traktować odna-
lezienie Bożej woli w życiowych decyzjach. Życie według 
tej woli jest zasadniczą sprawą dla wszystkich grup wie-
kowych. Młodzi ludzie często zmagają się z tym aspek-
tem życia. Kiedy dorastamy i robimy się bardziej sta-
teczni, szukanie woli Bożej staje się łatwiejsze. Wola 
Boga to Jego życzenie w stosunku do mnie i pragnienie, 
żebym się stawał takim, jakim On mnie chce widzieć. 
Bóg nie zmusza nikogo, żeby taki był, choć „chce, aby 
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania 
prawdy” (1 Tm 2,4).

Jak znaleźć Bożą wolę (Rzymian 12,1-3)?
Pierwszy z tych wersetów jest zachętą do oddawa-

nia naszych ciał na żywą ofiarę Bogu. Musimy mieć 
postawę gotowości w tej sprawie. Nie ma sensu szukać 
woli Bożej, jeśli nie mam ochoty jej zaakceptować, 
kiedy mi się ona nie podoba.

W drugim wersecie widzimy potrzebę przemienie-
nia i odnowienia umysłu. Jeśli upodabniamy się do 
tego świata, to nie możemy się przekonać, jaka jest wola 
Boga. Weźmy na przykład Bileama. Pragnienie otrzy-
mania zapłaty za nieprawość uniemożliwiło mu zaak-
ceptowanie woli Bożej. Podobnie, jeśli przejmiemy cele 
i pragnienia świata, nasza percepcja woli Bożej stanie się 
wypaczona i niedokładna.

W wersecie trzecim czytamy o tym, jak ważna jest 
pokora i trzeźwa samoocena. Jeśli pragniemy Bożego 
prowadzenia w naszym życiu, to musimy być na tyle 
pokorni, żeby za nim pójść. Saul został namaszczony na 
króla Izraela, kiedy jeszcze we własnych oczach był nie-
znaczny. Jednak w miarę jak rosła jego samoocena, jego 

 Znalezienie Bożej woli
—Stephen Byler

pragnienie pozostania w centrum Bożej woli zaczęło 
słabnąć. Po pierwsze, bezprawnie złożył ofiarę. Po drugie, 
zaniechał całkowitego wyniszczenia Amalekitów, choć 
otrzymał od Boga taki nakaz. Po trzecie, zamordował 
kapłanów wyznaczonych przez Boga. Pod koniec życia 
rozpaczliwie szukał wskazówek, lecz Bóg nie odpowie-
dział mu ani słowem.

Brak pokory stał się ewidentny, gdy Saul nie chciał 
zabić króla Agaga na rozkaz Boży. W tamtych czasach 
symbolem zwycięstwa było to, gdy podbity król jadał 
u stołu zwycięzcy (Sdz 1). Ponadto Saul chciał, żeby 
Samuel ‘uczcił go przed starszyzną i przed całym ludem 
Izraela’. Widzimy również, jak zazdrościł Dawidowi, 
gdy kobiety śpiewały, że Saul pobił swój tysiąc, lecz 
Dawid pobił dziesięć tysięcy.

Znajdowanie Bożej woli jest stałym procesem. Czy 
jesteśmy oddani chodzeniu zgodnie z Jego wolą ku 
doskonałości, czy zadowalamy się byle czym? Szukając 
Jego woli, w naturalny sposób zmagamy się z nieja-
snościami. Jednak czynienie tego, co w tym zakresie 
wiemy, jest niezwykle istotne, ponieważ Bóg może nam 
potem objaśnić to, co dla nas jest niezrozumiałe. Zbyt 
często marudzimy i boimy się jak Saul, bo tak naprawdę 
chcemy, żeby coś się działo według naszej woli.

Zatem przyjrzyjmy się kilku dziedzinom, w których 
wola Boża jest dla nas jasna.

Pierwszy List do Tesaloniczan 4,3 wyraźnie mówi, że 
wolą Boga dla nas jest uświęcenie ciała. To dotyczy spo-
sobu naszego myślenia i tego, na co sobie pozwalamy. 
Uświęcenie jest oddzieleniem dla świętego celu. Czy 
nasze myśli i działania są oddzielone dla świętości? Czy 
może dla grzechu?

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

dlamłodzieży
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W Pierwszym Liście Piotra 2,15 czytamy, że czynie-
nie dobra jest wolą Bożą. Czynienie dobra powinno 
być stylem życia. Wola Boża obowiązuje mnie nie tylko 
wtedy, kiedy mi się ona podoba, lecz zawsze. Nie ma 
takich sytuacji, gdy wolą Bożą dla nas jest czynienie zła. 
Ta zasada powinna być widoczna w naszym życiu nawet 
przy wyborze zawodu. Apostoł podkreśla w Liście do 
Efezjan 4,28, żeby ‘pracować, czyniąc własnymi rękami 
to, co jest dobre, abyśmy mieli z czego udzielać potrze-
bującemu’. W Liście do Tytusa 3,14 czytamy o ‘przo-
dowaniu w dobrych uczynkach’. Jeśli pragniemy być  
w centrum Bożej woli, to nasz zawód powinien polegać 
na czynieniu dobra i wykonywaniu tego, co potrzebne, 
a nie na spekulacjach, wytwarzaniu albo sprzedawaniu 
dóbr luksusowych i tak dalej.

Pierwszy List do Tesaloniczan 5,18 pokazuje, że wolą 
Bożą jest, abyśmy byli wdzięczni! Złe postawy mogą być 
nieposłuszeństwem wobec woli Bożej. Wielu inwalidów 
wzmocniło się w Bogu, decydując się na okazywanie Mu 
wdzięczności. List do Efezjan 6,6 podkreśla ‘czynienie 
woli Bożej z serca’. Ile razy przyjmowaliśmy ją ze wzdy-
chaniem? Jeśli chodzi o czynienie dobra i wdzięczność 
Bogu nie musimy się zastanawiać, jaka jest wola Boga, 
bo jest jasno wyrażona. Powinniśmy się jej dzięki łasce 
Bożej podporządkować.

Teraz zastanówmy się nad czterema wskazówkami 
pomagającymi rozeznać wolę Bożą w tych dziedzinach, 
w których nie jest tak jasno wyrażona.

Słowo Boże
W Biblii zawsze znajdziemy wskazówki, które mogą 

nas poprowadzić, o ile będziemy postępować zgodnie  
z nimi. Na przykład, Słowo Boże nie powie nam dokład-
nie, z kim się mamy pobrać, lecz zasada „byle w Panu” 
zawęża grono potencjalnych kandydatów do osób odro-
dzonych. Jeśli Słowo podaje taką wskazówkę, mogę się 
odprężyć w przekonaniu, że taka jest wola Boga dla 
mojego życia.

Rady od innych
Powinniśmy brać pod uwagę porady ludzi, którzy 

chodzą z Bogiem. Można się tak skoncentrować 
na jednym przykazaniu biblijnym, że w innej dzie-
dzinie będzie nam brakowało zdrowej równowagi. 
Potrzebujemy trzeźwiącego wpływu braci, którzy 
‘dobrze wykładają Słowo prawdy’. Ponadto, wskazówki 
od mężów Bożych są wolą Bożą. Opieranie się autoryta-
tywnym radom sług Bożych jest równoznaczne z opie-
raniem się woli Bożej, bo przecież sam Bóg ustanowił 
takich ludzi.

Wydarzenia
Często mówimy o Bogu otwierającym i zamykającym 

drzwi. Paweł pisze: „drzwi zastałem otwarte w Panu”.
Czasem potrzebujemy zaakceptować wolę Boga, 

kiedy On zamyka przed nami drzwi. „Trudno ci prze-
ciw ościeniowi wierzgać” (Dz 26,14). Kopanie w drzwi 
zamknięte przez Boga może zaboleć wyłącznie nas.

Prowadzenie Ducha Świętego
Bóg mówi do nas przez Ducha Świętego. Może się to 

objawiać w postaci jakiegoś wewnętrznego przynagle-
nia albo odczucia. Musimy jednak „badać duchy, czy są  
z Boga” (1 J 4,1). Czasem mogą mieć na nas wpływ siły, 
z których nie zdajemy sobie sprawy. Sprawdzajmy takie 
przynaglenia za pomocą Słowa Bożego i/lub konsultu-
jąc je z braćmi. Uczucia są zmienne i mogą być jedynie 
uczuciami.

Gdy stajemy w obliczu ważnych decyzji, dobrze zro-
bimy, jeśli spokojnie i bez pośpiechu zastanowimy się. 
Jeżeli, będąc otwarci na Słowo i wskazówki od braci, 
otrzymamy jakąś negatywną poradę co do naszych 
odczuć, to należy je potraktować jako zwykłe ludzkie 
emocje. Jeśli są od Boga, to będzie dla nas jasne. Dopóki 
nie będziemy mieli jasności, nie powinniśmy podejmo-
wać dalszych kroków. Kiedy jednak będziemy ją mieli, 
to nie ignorujmy jej.

Gdy Słowo Boże podaje nam wyraźną wskazówkę, 
to nie czekajmy, aż okoliczności lub uczucia będą  
z nią zgodne. Na przykład, jeśli Pismo mówi: „Dzieci, 
bądźcie posłuszne swoim rodzicom”, to mamy wolę 
Bożą podaną „na tacy”, bez względu na to, co czujemy  
w danej sprawie!

Odkrywając, dzięki łasce Boga, Jego wolę dla naszego 
życia, możemy czasem być zaniepokojeni widząc, jak 
inni obierają inne drogi. W Ewangelii Jana 21,9 Jezus 
powiedział do Piotra: „Ty pójdź za mną”. To była jasna 
wskazówka. Z pewnością Piotr nie powinien mieć 
więcej pytań dotyczącej woli Bożej. Ale on, wskazując 
na innego ucznia, zapytał: „Panie, a co z nim?”. Jezus 
jednak szybko zwrócił uwagę Piotra na jego własne 
życie. „Ty pójdź za mną”. Troszcząc się o to, czy nasi 
bracia idą za wolą Bożą, powinniśmy sami ją wybierać 
dla własnego życia.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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W pałacu króla
—D.K.R.

Promienie porannego słońca prześwitywały przez 
pajęczynę. „Jaki piękny wzór” − przeszło mi przez 
myśl podczas oględzin tego misternego dzieła. „Jak 
pająk może coś takiego skonstruować?”.

Naukowcy twierdzą, że na świecie istnieje około 
40 tysięcy gatunków pająków. Żyją prawie wszę-
dzie: w górach, na pustyniach, łąkach, w lasach  
i stawach. Oczywiście pająki bywają też w domach. 
Prawdopodobnie w tej chwili gdzieś w pobliżu 
ciebie żyje sobie jakiś pająk! Księga Przysłów 30,28 
mówi: „Pająk pracuje rękoma, a bywa w pałacach 
królewskich”. 

Istnieje wiele różnych rodzajów pajęczych sieci, 
ale niektóre z tych bardziej znajomych utkane są 
przez krzyżakowate. Pająki te tworzą regularne 
sieci z cieniutkiego jedwabiu, który jest rozcią-
gliwy i mocny. Gdyby ten jedwab miał 2,5 cm gru-
bości, mógłby utrzymać ciężar 74 ton. Ponieważ 
jednak jest bardzo cienki, ludzkie oko z trudem go 
zauważa, chyba, że jest pokryty rosą albo kurzem. 

Z tego wspaniałego jedwabiu krzyżakowaty 
zaczyna nocą tkać swoją sieć, aby schwytać nie-
świadome niczego owady. Pająk zaczyna od wytło-
czenia płynu przez gruczoły przędne w odnóżach. 
Kiedy płyn jest wypychany przez końcówki z tych 
gruczołów, zamienia się w pasma. Pasma są następ-
nie zwijane w mocne jedwabne włókna. Wiatr 
bywa pomocny w przenoszeniu maleńkiej nici 
jedwabnej z ciała pająka na gałąź lub inną roślinę. 
Pierwsza nić jest pozioma, druga tworzy literę 
Y. Wkrótce sieć zaczyna wyglądać jak szprychy 
zawarte w kole. Pająk kończy pajęczynę, dodając 

lepkie pasma formujące spiralę od jednej „szpry-
chy” do drugiej. To wszystko zajmuje mu mniej 
niż godzinę. Bóg obdarzył pająka zdumiewającą 
umiejętnością powlekania swoich odnóży oleistą 
substancją, dzięki czemu nie przykleja się on do 
swojej własnej sieci!

Choć wielu ludzi nie cierpi pająków, a panie 
domu pozbywają się ich, to Bóg stworzył te 
owady w konkretnym celu. Wiele ssaków, ptaków,  
a nawet ryb żywi się pająkami. Ptaki potrafią nawet 
wykorzystać pajęczą sieć do umoszczenia gniazd 
dla swoich młodych. Choć kilka rodzajów pają-
ków (jak czarna wdowa) posiada zdolność jadowi-
tego ukąszenia, pająki ogólnie są pożyteczne dla 
ludzi. Zabijają wiele szkodliwych i uprzykrzonych 
owadów jak pasikoniki czy komary, które poże-
rają uprawy lub powodują choroby. Choć nie 
lubię pajęczyn w domu, to lubię oglądać pająki 
na zewnątrz, szczególnie rankiem wczesną jesienią, 
kiedy pola są pełne rosy. 

Księga Rodzaju 1,25 mówi: „I Bóg uczynił (…) 
wszelkie zwierzęta, które pełzają po ziemi według 
swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre”. 
W Księdze Przysłów autor zwany Agurem, pisze: 
„Cztery są rzeczy najmniejsze na ziemi, jednak 
mędrsze nad mędrców (…)” (30,24), po czym 
wymienia też i pająka, którego uznaje za jedno 
z najmądrzejszych stworzeń. Cieszę się, że Bóg 
stworzył pająki.

Zaczerpnięto z Family Life, styczeń 2020
Pathway Publishers

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Pole słomy
Ta historia wydarzyła się w latach sześćdziesiątych. 

Przelotny wietrzyk przeczesywał słomę i wachlował 
trójkę małych chłopców bawiących się na polu w parne, 
letnie popołudnie. Co za wspaniały ranek! Obserwowali 
wcześniej dziadka, jak ścinał pszenicę na polu. Jednak 
dziadek już był teraz w domu, pozostawiając za sobą 
rżysko po ściętej pszenicy. 

Fabian, Gabryś i Mateuszek czekali teraz na kolejne 
wielkie wydarzenie − to będzie zbieranie słomy po 
wyschnięciu i wiązanie w snopki. Wtedy dziadek przyj-
dzie znowu i przyjdzie też wujek Abel, a wraz z nimi 
więcej chłopców i dorosłych z sąsiedztwa. Zbiorą słomę 
w snopki i poukładają je w stodole na zimę dla krów.  

Zeszłego roku chłopcy oglądali wiązanie snopów  
z brzegu pola. Pomagali wtedy mamie w noszeniu 
jedzenia i napojów dla żeńców. Oczywiście też poma-
gali mężczyznom zjeść kanapki z wędliną i ciastka oraz 
wypić herbatę, którą mama podała. Fabian w skryto-
ści ducha miał nadzieję, że tym razem będzie mógł już 
pomagać przy wiązaniu snopów. W końcu skończył 
dziesięć lat już kilka tygodni temu. Miał nadzieję, że 
dziadek zauważył, jak duży rośnie jego wnuk. 

Ale tymczasem chłopcy musieli się zadowolić budo-
waniem fortu z leżącej luzem słomy. Upchawszy ją 
dookoła, w krótkim czasie cieszyli się odpoczynkiem, 
opierając się o miękkie „ściany” swojego słomianego 
fortu. Żuli przy tym beztrosko źdźbła, a czasem nawet 
pozostałości ziarna pszenicy, które kombajn pozostawił 
przy żniwie. Marzył im się czas wiązania snopów. 

– Ale słońce razi − powiedział Fabian.
– Tak, a ta guma nie jest tak dobra jak zawartość 

maminej torebki − poskarżył się Gabriel. Żuł na razie 
ziarna zboża.

– Prawdziwa guma byłaby pyszna − zapiszczał mały 
Mateuszek.

– Dobra, Mateuszku. Idź i poproś mamę, czy mogłaby 
nam dać po kawałku gumy. Fabian i ja weźmiemy para-
sol − zarządził Gabriel. Wstał i ruszył do domu.

– Czemu zawsze mnie wysyłacie po prośbie? − prote-
stował Mateuszek. – Wiecie, że mama powie „nie”.

—Keitha Miller

– Wcale tak nie powie. Ona i maluchy mają teraz 
swoją drzemkę. Mama zawsze mówi „dobrze”, kiedy 
jest półprzytomna. Masz najłatwiejsze zadanie. Fabian 
i ja poszukamy parasola i spotkamy się z tobą na ganku  
z tyłu domu. Upewnij się, że masz trzy kawałki − szep-
nął Gabriel, kiedy zbliżali się do domu.

– Odprowadzę cię do drzwi sypialni − zaoferował się 
Fabian w ramach braterskiej dobroci, gdyż zauważył 
zwątpienie na twarzy Mateuszka. 

Wkrótce trzej chłopcy byli znów razem na ganku. 
Trzy kawałki gumy i parasol czekały na dalszą 
zabawę. Zanim wyruszyli z powrotem, Fabian zauwa-
żył skrzynkę z jabłkami na podłodze. To były te zie-
lone jabłka, z których mama robiła przecier jabłkowy. 
Powiedziała wcześniej chłopcom, że nie nadają się one 
do jedzenia na surowo. Ale cóż, z pewnością nie zaszko-
dzi kilka zabrać. Fabian ugryzł jedno i ruszył do drzwi. 
Gabriel i Mateuszek pospieszyli za jego przykładem. 
Też od jakiegoś czasu chcieli spróbować tych jabłek. 
Wyglądały doskonale. Poza tym obiad długo nie zapeł-
nia żołądka dorastających chłopców. 

Wkrótce usadowili się pod parasolem z powrotem  
w swoim forcie. To była zabawa! Odpoczywanie  
w cieniu parasola i żucie prawdziwej gumy w ich sekret-
nej kryjówce. Ale te jabłka... Były naprawdę cierp-
kie. Gdyby Fabian nie wiedział, mógłby pomyśleć, że 
za chwilę żołądek przekręci mu się do góry nogami. 
Gabriel musiał mieć ten sam problem. 

– Chyba lepiej, żeby mama faktycznie przerobiła 
resztę na przecier – skomentował drwiąco, odrzucając 
nadgryzione jabłko.

Chłopcy mieli jednak pewien kłopot. Co zrobić  
z papierkami od gumy? Niby przecież mama powie-
działa, że mogą wziąć gumę... Z drugiej strony, nie 
bardzo wiedziała, co mówi. Cóż więc mogli zrobić  
w takiej sytuacji?

Może poczucie winy ich zainspirowało, a może zwykła 
fascynacja zapałkami, w każdym razie zdecydowali, że 
dowód musi ulec zniszczeniu i to poprzez spalenie. 
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Jestem pewien, że w umyśle każdego chłopca zapa-
lenie małego płomyczka, który ma spalić opakowanie, 
jest czymś zwykłym. Na pewno ci chłopcy nie myśleli  
o tym, jak łatwo taki mały płomyk przenosi się na suchą 
słomę, przeskakując i rozrastając się na liczne płomie-
nie, które trzeszczą i skaczą przez całe pole, niszcząc 
wszystko po drodze swoim dzikim żywiołem. Wkrótce 
jednak się o tym przekonali!

Strażacy gaszący ogień na polu słomy zgromadzili 
sporą widownię. Jeden ze świadków sugerował, że 
może ktoś przejeżdżając samochodem wyrzucił nie-
dopałek papierosa przez okno i w ten sposób zapró-
szył ogień. Była to prawdopodobna spekulacja, jednak 
gdzie podziewali się Fabian, Gabriel i Mateuszek pod-
czas tego widowiska? 

Żaden chłopiec zdrowy na umyśle nie przegapiłby 
akcji gaśniczej straży pożarnej. Jednak tych trzech 
dręczyły niespokojne myśli. Gdyby ktoś zajrzał wła-
śnie za stodołę w tym czasie, znalazłby trzech przera-
żonych, pełnych skruchy małych chłopców pozostają-
cych w ukryciu. I kiedy pożar w końcu się zakończył, 
cóż takiego znaleziono na środku sczerniałego pola? 
Osmalony, pojedynczy szkielet parasola. 

Kiedy ostatni wóz strażacki przejechał obok domu  
i ostatni gapie rozeszli się po domach, Fabian, Gabriel 
i Mateuszek mieli się z czego tłumaczyć − była w tych 
wyjaśnieniach guma do żucia, parasol, zielone jabłka  
i zapałki. 

Tej nocy trzej chłopcy z ciężkim sercem poszli do 
dziadka z przeprosinami za spalenie jego pola. 

– Wiecie − powiedział dziadek w zamyśleniu po 
wysłuchaniu przeprosin. – Spalenie kilku papierków po 
gumie wydaje się całkiem niewinne. Wystarczył do tego 
tylko mały ogienek. Ale ten ogienek rozprzestrzenił się 
tak szybko i pożarł prawie wszystko na swojej ścieżce.  
Z grzechem jest tak samo: tu przemycony kawałek gumy, 
tam ukradzione jabłko… Ale grzech, jeśli z niego nie 
pokutujemy, rozszerzy swój zasięg i zniszczy jak ogień.

I na tym dziadek zakończył:
– Zapamiętajcie ten werset: „wiedzcie, że wasz grzech 

was znajdzie”.

Zaczerpnięto z Family Life, sierpień-wrzesień 2019
Pathway Publishers

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Kościół musi współpracować w poszukiwaniu uczci-
wej odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jak możemy zachowywać uczciwość i ostrożność  
w używaniu internetu, kiedy jest niezbędny w intere-
sach lub użytkowaniu osobistym?

2. Jakie środki ochrony przedsięwziąć, żeby zachować 
czyste serca podczas używania internetu?

3. W jaki sposób umożliwić wspólnotę ludzi nieużywa-
jących internetu i używających go w umiarkowany 
sposób?

4. Jak podtrzymywać i promować mentalność piel-
grzyma w erze rozwiniętych technologii?

5. Jak połączyć mądrość starszych ludzi i technolo-
giczną żarliwość młodzieży?

6. Jak wyposażyć naszą młodzież w mądrość i doświad-
czenie, żeby dokonywali wyborów służących przy-
szłemu Kościołowi, jeśli Przyjście Pańskie się opóźni?

7. Czy możemy używać tego narzędzia z umiarem, 
zachowując jednocześnie gotowość rezygnacji  
z niego, kiedy stanie się jawnym narzędziem diabła?

Technologia szybko się zmienia i musimy na bie-
żąco na te zmiany reagować. Jako ojcowie i przełożeni 
musimy o tym myśleć (będą się pojawiać kolejne pyta-
nia, o których jeszcze nie wiemy) i znaleźć bezpieczne 
odpowiedzi dla siebie i naszych rodzin. Niech Bóg nam 
pomoże zadawać właściwe pytania na temat używania 
technologii i znajdować odpowiedzi. Uważajmy, żeby 
nosić w sobie obraz Chrystusa zamiast ulegać wpły-
wom tego świata!

Fragment książki The Pilgrim and Technology
Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wpływ internetu
—ciąg dalszy na str. 19
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– Mamo! − wysapał ośmioletni Kaleb wpa-
dając do kuchni. – Czy możemy pożyczyć 
taśmę mierniczą?

– Oczywiście. Wygląda na to, że bardzo się 
spieszysz.

– Tata powiedział, że możemy przywieźć cie-
laczka od dziadka, jak tylko skończymy dla 
niego zagrodę −  powiedział Kaleb, chwytając 
taśmę mierniczą i pędząc do stajni.

W końcu zagroda została ukończona  
i rodzice z Melissą i Kalebem wskoczyli do 
półciężarówki dziadka, którą mieli przywieźć 
cielaczka. Rodzina Kaleba miała tylko samo-
chód osobowy, który nie nadawał się do prze-
wożenia zwierząt gospodarczych. 

Tata podjechał pod niebieską stajnię dziadka. 
– Witajcie −  powiedział dziadek wychodząc. 

– W czym mogę pomóc?
– Przyjeżdżamy po naszego małego cielaczka 

– odparł Kaleb.
– Jesteś na tyle duży, żeby się nim zajmo-

wać? − oczy dziadka zabłysły wesoło.
– Jasne! − powiedział Kaleb, podskakując 

tam i z powrotem.
Tata i dziadek przetransportowali czarno–

białego cielaczka do tyłu półciężarówki.
– Kochanie − powiedział tata do mamy − 

czy możesz poprowadzić auto? Ja tymczasem 
będę trzymał zwierzę tutaj z tyłu.

Cielaczek Kaleba
—Elfreda R. Showalter

– Oczywiście − odparła mama, po czym razem z dziećmi 
wskoczyła do środka, a tata wdrapał się do tyłu i zabez-
pieczał transport.

W domu umieścili zwierzę w gotowej zagrodzie. 
Przez pierwsze dwa tygodnie nikt nie musiał przypomi-
nać Kalebowi o karmieniu cielaczka. Mama podgrze-
wała mleko, wlewała je do wiaderka z nierdzewnej stali,  
a Kaleb zanosił je do stajni, gdzie cielaczek wszystko żłopał 
łapczywie. 

Kiedy zaczęła się szkoła, Kaleb czasem musiał się spie-
szyć, aby skończyć swoje obowiązki na czas. Potem zaczęło 
się robić coraz chłodniej i ciemniej, a Kaleb żałował, że nie 

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

kącik dla
dzieci
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– Ten prosiak śmierdzi! − Ośmioletni Adrian 
gapił się na największą świnkę w zagrodzie. Świnka 
zachrumkała, przyciskając swój ryj do ogrodzenia.

– Stary żarłok! − narzekał Adrian, nalewając 
pomyje do koryta.

Jarek dołączył do Adriana obok zagrody. 
– O, tak. Jest tłusty!
Szyja świni marszczyła się, tworząc grube obrę-

cze tłuszczu. Nawet jej ratki wyglądały jak pulchne 
bochenki chleba, które mama wyrabiała. Chłopcy 
obserwowali, jak zwierzę wsadza ryj do koryta. 
Mlaskając, wypuszczało bańki powietrza do jedze-
nia i wydawało przy tym głębokie chrząkania. 
Inne świnie też próbowały jeść, ale wielki żarłok je 

przepędzał. Zawsze musiały czekać, aż najpierw on 
skończy jeść. 

– Były takie śliczne jako małe prosiaczki − powie-
dział Adrian. – Staraliśmy się, żeby zawsze były 
czyste i różowe, pamiętasz?

– Taaa… − oczy Jarka zabłysły na to wspomnie-
nie. – Za pomocą węża gumowego! Nie podo-
bało im się to. Nawet Aleks był słodki, a teraz taki  
z niego wieprz! 

Jarek zmarszczył nos. 
– Teraz to po prostu siedzi i tylko żre!
Adrian potaknął. 
– Wiem. Dlatego jest taki gruby. Teraz z niego jest 

Aleksander WIELKI! − Rozpostarł ramiona szeroko. 

Jak ten prosiak
—Wendy Martin

może dłużej zostać w domu, ale cały czas dbał o swo-
jego czarno–białego podopiecznego. Czasem jednak 
mama musiała mu przypominać o jego obowiązkach. 

Aż pewnego zimowego dnia rodzice pojechali do 
szpitala, bo mama urodziła dzidziusia. Kaleb, Karen 
i Melissa zostali u dziadków z ciocią Molly. 

– Czas pochować twoje zabawki i klocki Lego − 
powiedziała ciocia tego wieczoru. – Zawiozę was dzi-
siaj do domu i tam już położycie się spać. Tata powie-
dział, że wróci na wieczór.

Melissa uśmiechnęła się do Kaleba podczas jazdy 
samochodem z ciocią. 

– Do tej pory tylko raz jechałam tym autem.
– Weźmy latarkę i nakarmimy cielaczka, zanim 

wejdziemy do domu − zaproponował Kaleb, zamy-
kając drzwi.

Tymczasem w szpitalu mama powiedziała do taty:
– Ciekawa jestem, czy Kaleb będzie pamiętał  

o nakarmieniu cielaczka. Może tak być pochłonięty 
nowym dzidziusiem, że zapomni.

– Sprawdzę po powrocie − powiedział tata.
Kaleb i Melissa nie widzieli świateł samochodu taty 

na podjeździe. I nie widzieli, jak sprawdza stan cie-
laczka, ani nie słyszeli, jak mówi do niego: „Widzę, 
że masz co jeść i co pić. Kaleb uczy się odpowiedzial-
ności”. W tym czasie dzieci mocno spały. 

Następnego dnia tata powiedział do Kaleba:
– Sprawdziłem cielaczka wczoraj wieczorem  

i widziałem, że o wszystko zadbałeś. Cieszę się, że 
uczysz się odpowiedzialności. Ważne jest zawsze 
pamiętać o obowiązkach, bez względu na wszystko. 
Cieszę się, że pamiętałeś o tym wczoraj, mimo że 
urodził się twój braciszek.

Kaleb nie mógł powstrzymać uśmiechu ze szczęścia. 

Zaczerpnięto z Wee Lambs, grudzień 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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– I jest odrażający! Taki tłusty, że wydaje mi się, 
jakby nie bardzo mógł już chodzić.

Jarek odwrócił się. 
– Jestem głodny. Chodźmy już.
Chłopcy wsunęli się na krzesła przy stole. 
– Mniam! Mamo, te małe placuszki są niesamo-

wite! − Uśmiechnęli się do siebie na drugim końcu 
stołu i pochylili głowy na modlitwę. Kruche pla-
cuszki były ich ulubionym przysmakiem. Lepki 
czerwony sok wiśniowy wyciekał z malutkich 
dziurek na szczycie płatkowatych skorupek. 

Ania podskakiwała na krześle. Jej blond warko-
cze podskakiwały razem z nią. 

– Pomagałam mamie specjalnie je robić i cał-
kiem sama powkładałam na tacę! − zerknęła na 
Adriana siedzącego obok. – Musiałam uważać, 
jak nie wiem co, bo były okropnie gorące.

Adrian pokiwał głową, nadal wpatrując się  
w placuszki. Zastanawiał się, ile będzie mógł zjeść. 

Rodzina podziękowała Bogu za jedzenie.  
W brzuchu Adriana coś burczało jak niezno-
śny szczeniak. Czuł, że ślina napływa mu do ust. 
Zaczął się wiercić na krześle. Oj, kiedy wreszcie 
tata skończy się modlić!

Cały posiłek smakował przepysznie i wresz-
cie nadszedł czas, aby podać wokoło placuszki. 
Adrian znowu przeliczał je wzrokiem. Już wybrał 
w myślach jedną sztukę, którą chciał zjeść. Jej 
skorupka wyglądała na grubszą niż w innych. 
Wiedział, że w środku były pyszne wisienki. 

„On może zjeść moje ciastko” − zmartwił się 
Adrian i aż mu oczy się powiększyły. Sięgnął bły-
skawicznie przez stół i złapał największą sztukę. 
Półmisek wyślizgnął się z rąk Jarka i wszystkie 
placuszki wylądowały na podłodze. 

– Oj! − Jarek ze zdumieniem wykonał nagły 
zwrot do tyłu.

Zaległa cisza i wszyscy patrzyli na Adriana. 
Wślizgnął się z powrotem na krzesło z placusz-
kiem w ręce. Chciał go ukryć pod stołem. 

– Adrian − głos taty brzmiał poważnie. – Chyba 
jesteś łapczywy. Musisz przeprosić i oddać Jarkowi 
tego placuszka. Może to pomoże ci opanować 
samolubstwo. 

– Dobrze, tato – przytaknął Adrian. Potarł oczy 
pięścią. Spojrzał znowu błagalnym wzrokiem. Nie 

mógł znieść utraty swojego grubiutkiego pla-
cuszka. Tak bardzo miał na niego ochotę!

„Może Jarek też miał na niego chętkę” − pomy-
ślał. Twarz paliła go ze wstydu. „Całkiem, jak ten 
prosiak. Jestem tak samo żarłoczny”.

– Przepraszam, Jarek. − Powoli wyciągnął rękę 
z placuszkiem. – Nie chcę być paskudny jak 
Aleksander Wielki.

Jarek uśmiechnął się.
– Przebaczone. Nie jesteś tak paskudny jak pro-

siak, tylko jak ty.
– Ja też! − zachichotała Ania. – A placuszki  

i tak nie wszystkie się pokruszyły. – Jej brązowe 
oczy błyszczały. 

Adrian nadal czuł pustkę w brzuchu w miej-
scu, dokąd miał powędrować placuszek. Wydał 
z siebie głębokie westchnienie. Nie wolno mu już 
nigdy zachowywać się jak Aleksander Wielki.

Ania ześlizgnęła się z krzesła i pobiegła obok 
chłopców do taty. Stając na paluszkach, wyszep-
tała coś mu do ucha. Tata uśmiechnął się do niej. 

– Chi–chi − zachichotała.
– Adrian − odezwał się tata. – Ania chce podzie-

lić się z tobą swoim placuszkiem. Czy myślisz, że 
zasługujesz na to?

Adrian spojrzał na Anię, a potem na swoje 
kolana. Pokręcił powoli głową.

– Zgadza się − powiedział tata łagodnie. – Ale 
to dobrze, że Ania chce cię obdarować, choć nie 
zasługujesz.

Ania wystrzeliła ze swojego krzesła, prawie 
poślizgnąwszy się na dywaniku kuchennym. 

– Masz! − pisnęła, upuszczając na talerz Adriana 
chrupiący kawałek.

– Dzię–ę–ki − mruknął chłopiec, po czym 
zamrugał ze zdziwienia.

Na jego talerzu nie leżał tylko jeden kawałek, 
ale DWA! Obok kawałka Ani wylądowała lepka 
część z talerza Jarka!

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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R ozdział dwudziesty czwarty
–To nie pani! − rzuciła ostro kobieta w biurze licencyj-

nym, sprawdzając prawo jazdy Abi. 
– To prawda − zgodziła się Abigail z uśmiechem, 

patrząc na zmarszczone brwi kobiety. Następnie pospie-
szyła z wyjaśnieniem. 

– Ta osoba na zdjęciu nie jest tą samą, jaką widzi mnie 
pani dzisiaj. Proszę zrozumieć, to zdjęcie zostało zro-
bione, zanim zostałam chrześcijanką. Boża łaska i miło-
sierdzie zmieniły mnie w całkiem innego człowieka. 
Nie przypominam „starej siebie”. Mój ubiór, fryzura  
i wszystko inne teraz jest nowe.

Nastawienie kobiety zmieniło się. 

– Zgadza się! − popatrzyła jeszcze raz na zdjęcie  
w prawie jazdy. – Żadnego podobieństwa. Żadnego!

– Oto moja metryka urodzenia − Abigail położyła 
dokument na biurku, uśmiechając się ciepło. – Gdyby 
potrzebne były jakieś dodatkowe dowody, że ja to ja.

Zanim Abigail odeszła od biurka z odnowionym 
prawem jazdy, powiedziała cicho: – Chcę pani powie-
dzieć, jak wiele dla mnie znaczy fakt, że nie widzi pani 
podobieństwa między osobą, jaką jestem teraz, a zdję-
ciem ze starego prawa jazdy. Właśnie to robi Jezus 
Chrystus z każdym, kto odda Mu swoje życie. 

– Niewiarygodne! − odparła urzędniczka, zdumiona 
widzialnym dowodem zmian, jakie zaszły w Abigail.

Lily BearCzęść czternasta

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



30  Ziarno Prawdy  •  październik 2021

powiewami, które wydawały się celowo powodować 
zamieszanie. Widoczność spadła prawie do zera, lecz 
ludzka masa wytrwale szła przed siebie. Dla większo-
ści była to jedynie kolejna przeszkoda do pokonania  
w okrutnym kursie zwanym życiem.

Ależ dzień na przechadzkę! − zawołała Abigail, zafa-
scynowana śnieżną burzą. – Zima w takim natężeniu 
nie przestaje mnie zadziwiać. Przeżyłam tutaj już jedną, 
ale nadal nie mogę się przyzwyczaić. Gdybym miała 
zabłądzić w takich warunkach, to wątpię, czy bym prze-
żyła. W każdym razie, byłoby dla mnie trudne doświad-
czenie − przyznała się mamie Lenie.

Zwracając się do Joanne, powiedziała głośno: 
– Spójrz! Widzisz, jak śnieg gromadzi się przy 

drzwiach na patio? Wyobrażasz sobie być na zewnątrz 
w czymś takim?

Pytanie Abigail zaskoczyło Joanne, która bez namy-
słu odparła:

– Tak, wiem coś o tym.
W jej oczach widać było widać ogromny smutek, gdy 

podniosła je na Abigail, jakby prosząc o zrozumienie. 
Wiedziona jakąś Bożą intuicją, Abi nachyliła się, żeby 
przytulić tę ciężko zranioną dziewczynę.

– Powiedz mi o tym, Joanne. Chcę pomóc − szepnęła, 
gdy drżące ramiona otuliły jej szyję.

Potoczyła się lawina spazmów pełnych bólu, podczas 
gdy Abigail łagodnie prowadziła dziewczynę ku sofie 
przy wyjściu na patio, gdzie na zewnątrz burzyła się 
zima.

Abigail skłoniła głowę w modlitwie, głaszcząc jej 
długie włosy koloru popiołu. Mama Lena, tata Don, 
jej rodzice i sama Abi od wielu miesięcy martwili się  
o Joanne. Była zbyt cicha, zbyt wycofana, zbyt nie-
śmiała. Wszyscy byli zdania, że choć Joanne mieszka  
z nimi, to w środku nadal ucieka.

– Nic takiego − wyrzuciła z siebie Joanne, gdy spazmy 
opadły i mogła już mówić. – Uciekłam, i nikogo to nie 
obchodzi!

Gdy płacz ustał, Abigail odgadła, że właśnie to porzu-
cenie było źródłem cierpienia. Jej łzy mieszały się  
ze łzami Joanne.

– Pamiętaj, że Boga to obchodzi. On cię kocha  
i bardzo troszczy się o twoje życie. Uwierz mi, Joanne, 
że ja też cię kocham. Jesteś cenna, a twoja nieśmiertelna 
dusza jest cenna dla Boga.

Dzięki Ci Panie za nowe życie! Tak się cieszę, że mogę 
dawać temu świadectwo dla Ciebie! − pomodliła się 
cichutko Abi, wychodząc szczęśliwa z budynku.

R ozdział dwudziesty piąty
Susan dostrzegła w skrzynce jakiś list. Cudownie! List 

od Abigail! Uśmiechając się, otworzyła kopertę.

Najdroższa Mamo,
Dziś rano słuchałam pewnej pieśni o pójściu do nieba  

i spotkaniu z Jezusem. Była taka piękna. Płakałam  
i modliłam się, próbując śpiewać do tej melodii, ale sama 
wiesz, jaki skrzekliwy jest mój głos.

Cóż, z pewnością służymy cudownemu Bogu − tak się 
cieszę, że mogę to robić! Nie mogłabym sama!

„Nie troszczcie się o nic, ale w każdej sprawie powierzaj-
cie prośby wasze Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczy-
nieniem.. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozu-
mienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 
Jezusie” − Filipian 4,6–7.

Tak się cieszę, że możemy się również modlić − cóż za 
wspaniały przywilej!

Zawsze mogę zawołać do Boga i wiedzieć, że On popro-
wadzi mnie swoją ręką na wszystkich drogach!

Kochająca Abigail

Susan miała już mokre policzki. Chwała Ci, Panie, 
że nasza córka może mieć tak piękne życie dzięki Tobie.

R ozdział dwudziesty szósty
Minął rok. Minęło kolejne lato. Jesień jeszcze nie roz-

winęła w pełni swych kolorów, a do miasta weszła już 
wczesna zima. Pewnego wieczoru gęste chmury spu-
ściły mokry, ciężki śnieg. Wiatr wył między budyn-
kami, zamiatając chodniki i gromadząc z całą siłą 
tumany białego puchu, którym dmuchał wszędzie, 
gdzie mógł się wcisnąć.

Nacierając z furią, chciał zatrzymać każdy pojazd znaj-
dujący się na jego drodze. Rzucał się pod koła z trudem 
ledwo jadących ciężarówek i samochodów osobowych, 
które starały się pełzać mimo fatalnych warunków na 
drogach. Przechodnie również walczyli z lodowatymi 
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– Pomyśl o miłości, jaką mama Lena i tata Don nie-
ustannie nam okazują. Pomyśl o całym ich poświęce-
niu, żeby nam było wygodnie. Mamy szczęśliwe miej-
sce zwane domem. Jesteśmy pobłogosławione dobrym 
jedzeniem i wzajemną troską. Pomyśl o wszystkich 
modlitwach i nauczaniu, jakie otrzymujemy.

– Ale Abi! Ty nie wiesz! Nikt z was nie wie! − gwał-
towne spazmy ponownie wstrząsnęły Joanne. – Och, ty 
nie masz pojęcia!

Jej cierpienie przypomniało Abigail płacz jej własnej 
matki, gdy jej córka opuszczała dom. Wspomnienie 
tego momentu przeszyło ją bólem.

– Posłuchaj, Joanne, ja znam ten straszny ból, jaki 
czujesz. Posłuchaj, muszę ci coś opowiedzieć.

Joanne uspokoiła się, gdy Abi zaczęła opowiadać  
o cierpieniu, jakie jej bunt przyniósł jej najbliższym.

– Próbowałam jakoś uśmierzyć mój ból, zażywając 
narkotyki, pijąc i dziko imprezując – mówiła. – Ale on 
zawsze wracał.

– Joanne, moje małżeństwo było przez więk-
szość czasu koszmarem. Zabrałam Glennę i uciekłam  
z domu, żeby przez jakiś czas żyć z innym mężczyzną, 
ale to tylko pogłębiło moje nieszczęście. Ten ból nigdy 
nie odszedł i zawsze, zawsze słyszałam ten płacz matki, 
której złamałam serce. Możesz nie znać płaczu własnej 
matki, ale słyszysz wołanie Boga. On czeka, żebyś do 
Niego przyszła. Tylko On może uzdrowić twoją duszę.

– Joanne, moja matka nie była w stanie zabrać tego 
bólu. Tylko Bóg mógł to zrobić. Tylko On może czło-
wieka oczyścić i uwolnić od goryczy grzechu.

– Ale ty nie wiesz! − jęczała Joanne. – Sprzedałam się, 
żeby przeżyć. Była zima, właśnie taka jak ta. To było 
obrzydliwe! To było straszne!

Konwulsje znowu wstrząsały Joanne. W tym momen-
cie do pokoju weszła mama Lena. Natychmiast pode-
szła do leżącej dziewczyny i wzięła jej dłonie w swoje.

– Otwórz serce na Boga − prosiła czule. – Otwórz 
Mu serce i poproś, żeby ci dał zrozumienie, kiedy prze-
czytam z Biblii pewną historię. Joanne, zamknij oczy  
i pomódl się ze mną.

– Panie Boże, przychodzimy do Ciebie. Pobłogosław 
Joanne zrozumieniem, kiedy będziemy czytać Twoje 
życiodajne Słowo prawdy. Joanne doświadczyła wiele 
zła i grzechu w swoim krótkim życiu. Chcielibyśmy, 

żeby doznała wiecznego pokoju, jaki dajesz swoim 
dzieciom. Dziękuję Ci, Panie za to, że jesteś tu pośród 
nas. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.

Mam Lena otworzyła Biblię na 2 rozdziale Księgi 
Jozuego i przeczytała historię o nierządnicy Rachab. 
Potem przeszła do Nowego Testamentu.

– Joanne, w 11 rozdziale Listu do Hebrajczyków czy-
tamy o bohaterach wiary. Bóg wymienił ich, żebyśmy 
doznali zachęty dzięki wyborom, jakich oni dokonali. 
Prostytutka Rachab jest wymieniona wraz z pozostałymi 
bohaterami. Przeczytam ci werset trzydziesty pierw-
szy: „Przez wiarę nierządnica Rachab nie zginęła razem  
z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów”.

– Rachab słyszała o Bogu Izraela i o tym, jak chronił 
Żydów przed wrogami. Kiedy izraelscy szpiedzy przy-
szli do jej domu, ukryła ich, bo bała się ich Boga i bała 
się o własne życie. Powiedziała szpiegom: „PAN, wasz 
Bóg, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi”. 
Uznała Boga jako Najwyższego i uwierzyła w Niego.

– Kiedy Rachab wypuściła szpiegów poza mury 
miasta, żeby mogli uciec, powiedzieli jej, że oszczę-
dzą nie tylko ją samą, ale również całą jej rodzinę. 
Posłuchaj wersetu 21: „Jak powiedzieliście, niech tak 
będzie. Wtedy wypuściła ich i poszli. I przywiązała 
czerwony sznur do okna”.

– Rachab bała się Boga i nie chciała ryzykować. Nie 
wiedziała, kiedy Izraelici wrócą i zdobędą jej miasto, 
ale chciała być gotowa, gdy przyjdą. Nie chciała minąć 
się z własnym zbawieniem, czekając zbyt długo i nie 
wykonując instrukcji szpiegów. Natychmiast zrobiła to, 
co jej powiedzieli.

W pokoju nastała cisza. Boża obecność ogarnęła całą 
trójkę, a Joanne poczuła promień nadziei. Rachab była 
kiedyś prostytutką, ale Bóg ją uratował! Czy może to 
samo zrobić dla Joanne? Zaczęła się nad tym zastana-
wiać i usiadła. Popatrzyła w kierunku patio, obserwu-
jąc płatki śniegu bijące niezmordowanie w szybę.

– Cieszę się, że tu jestem − wyszeptała, obserwując 
burzę na zewnątrz.

– My też − mama Lena ścisnęła ją za rękę. – My też. 
Zrozumiałaś to, co przeczytałam?

Joanne skinęła głową.
– Myślę, że rozumiem. Poczułam wewnątrz nadzieję, 

jakiej nie czułam nigdy wcześniej. Będę o tym myśleć 
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i modlić się − dodała głosem, który nie był już tak 
zalękniony.

Abigail ucieszyła się, że Joanne zrobiła pierwszy 
krok. Nie było ważne, że był mały i tak niepewny. 
Dla mieszkańców misji oznaczało to początek drogi 
ku jej uzdrowieniu. Będą się nadal modlić i okazy-
wać jej miłość. Ich serca czekały, żeby któregoś dnia 
Joanne przyjęła całkowite uzdrowienie i zbawienie  
u stóp Jezusa.

R ozdział dwudziesty siódmy
Zima zadomowiła się w mieście. Śnieg padał bez 

przerwy, mocno utrudniając życie mieszkańcom trzy-
manym w lodowatym uścisku. Wiejący bez prze-
rwy wiatr przydawał zamieszania i problemów. Pługi 
śnieżne raz po raz przejeżdżały ulicami, próbując czy-
ścić nawierzchnię, a ciężarówki wywoziły sterty śniegu 
zgarnięte na pobocza. Wydawało się, że to syzyfowa 
praca, bo kiedy tylko ulice robiły się przejezdne, nad-
chodziła kolejna burza śnieżna, zakopując całe miasto 
w białym puchu.

W jeden z takich wieczorów tata Don wszedł do 
salonu z ogłoszeniem:

– Witam wszystkich! Czy możemy się dzisiaj wcze-
śniej pomodlić? Bo mam trochę papierkowej roboty  
w biurze. Poza tym, z pewnością wolelibyśmy, żeby 
nasz mały i pogodny Bobby nie zaczął marudzić!

Sięgając do podłogi, zgarnął z niej pulchnego bobasa, 
który zaczął piszczeć z radości, kołysany przez Dona 
wysoko nad głową.

Kiedy tylko posadził malca z powrotem, gwałtowne 
walenie w bramę zakłóciło ich prywatność. Wszystkie 
oczy zwróciły się na tatę Dona. Co teraz? Kto stał na 
zewnątrz? Jaki miał cel? Czy mieszkańcy mogli czuć 
się bezpiecznie? Pytania bez odpowiedzi zawisły nad 
grupą, bo każdy zdawał sobie sprawę ze stałych niebez-
pieczeństw czyhających w ciemności.

Śnieg bił w okienne szyby, a porywisty wiatr szalał  
w temperaturze prawie minus 20 stopni. 

– Gdyby tylko nie było tak zimno na zewnątrz! − 
powiedziała zamyślona mama Lena. Dziewczyny spoj-
rzały po sobie, patrząc na Bobby’ego ukrytego w sil-
nych ramionach taty Dona.

– Módlmy się − tata skłonił głowę. – Panie Boże, 

nasz miłosierny Ojcze, Ty wiesz, kto stoi za bramą. 
Poprowadź nas i powiedz, co powinniśmy zrobić. 
Dziękuję za Twoją kojącą obecność pośród nas. 
Chwalimy Cię za to, że bezpiecznie nas trzymasz  
w swoim ręku. W Imieniu Jezusa. Amen.

Tata Don ogarnął wzrokiem całą rodzinę, a potem 
zatrzymał go na żonie. Oprócz Kate, Joanne i Annette, 
rodzina w ośrodku powiększyła się o sześć dziewcząt 
szukających schronienia przed zimą. Bicie w drzwi 
robiło się coraz gwałtowniejsze. Wyglądało na to, że 
ktoś ma poważne problemy.

– Gdyby tylko nie było tak zimno! − powtórzyła 
cicho mama Lena. Wręczając jej Bobby’ego, tata Don 
poszedł odpowiedzieć na alarm. Nikt nie powiedział 
ani słowa, gdy wkładał buty, a potem sięgał po płaszcz 
i czapkę. Ani wtedy, gdy otworzył zamek i wyszedł na 
zewnątrz, znikając w śnieżnej nocy, skąd dochodziło 
pukanie.

Mama Lena odczuła silne pragnienie szukania 
ochrony u Boga. Nie chciała niepokoić dziewcząt, więc 
powiedziała:

– Dziewczęta, uklęknijmy do modlitwy o tatę. 
Poprosimy Boga, żeby go strzegł, a potem zaśpiewamy, 
pozostając na kolanach.

Po modlitwie małe zgromadzenie zaśpiewało 
„Przyjacielem naszym Jezus” − jedyną pieśń, jakiej 
nowo przybyłe dziewczyny nauczyły się na razie na 
pamięć.

Tymczasem na zewnątrz tata Don nie mógł dostrzec 
twarzy dwóch mężczyzn, stojących po drugiej stro-
nie zamkniętej bramy. Z pewnością przebywanie na 
zewnątrz w taką noc musiało być okropne.

– Hej, proszę pana! Utknęliśmy! − zawołał jeden  
z nich, machając w głąb ulicy, gdzie wszystko było 
zasłonięte padającym śniegiem. – Możemy użyć pań-
skiego telefonu?

Tata Don zawahał się. Czy Bóg daje mu właśnie okazję 
do podzielenia się przesłaniem Ewangelii? Ale z drugiej 
strony, czy można ufać tym dwóm mężczyznom? 

Widząc jego wahanie, jeden z mężczyzn powiedział:
– Jeden z nas musi zadzwonić. Jeśli nasi znajomi nie 

rozpoznają naszych głosów, to po prostu odłożą telefon.
– To prawda, proszę pana. Czysta prawda. Człowieku! 

My musimy się jakoś dostać do domu!
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– Noc jest okropna − przyznał tata Don, otwierając 
bramę i wpuszczając gości na ogrodzony teren. Kiedy 
zamykał bramę z powrotem, jeden z mężczyzn wyda-
wał się niezwykle pobudzony. Ale po szturchnięciu 
przez kompana uspokoił się i zamilkł. Kiedy Don zoba-
czył tę nagłą zmianę, ogarnął go niepokój. Coś było nie 
tak. Nagle poczuł, że jest otoczony przez zło, ale wie-
dział, iż jest za późno, by cofnąć podjęte decyzje.

Oto jestem z tobą − te elektryzujące słowa wstrząsnęły 
nim do głębi.

Chroń nas, Panie. Okaż nam swą moc − zawołało 
serce Dona w modlitwie, gdy prowadził mężczyzn do 
bocznych drzwi, gdzie czekała jego ukochana rodzina. 
Z każdym kolejnym krokiem narastało w nim odczu-
cie obecności zła, lecz zbliżając się do domu poczuł, że 
strach go opuszcza. Bóg szedł za nim, powstrzymu-
jąc zło. W ciszy i zaufaniu Don sięgnął do klamki, nie 
znając rezultatu tej sytuacji, a jednocześnie odpoczy-
wając w Bogu, którego moc przewyższała wszelkie zło.

Śpiew unosił się w powietrzu, gdy tata Don otworzył 
drzwi dwóm nieznajomym. Piękno sceny przed nimi 
na zawsze wyryło się w jego pamięci. W salonie jego 
żona, Abigail i dziewczęta klęczały w kręgu ze spusz-
czonymi głowami, złożonymi dłońmi i słowa pieśni 
ogarnęły trzech wchodzących mężczyzn. Tata Don 
czuł, że wkracza na święty teren. Nieznajomi zatrzymali 
się, otworzyli usta i patrzyli na to wszystko osłupiali,  
a muzyka płynęła wokół nich, jakby chciała ich obmyć. 
Harmonijny kanon napełnił salon, gdy cała grupa śpie-
wała refren: „Wznośmy głos przed łaski tron!”.

Mężczyźni nie byli w stanie się ruszyć, a ich roz-
biegane oczy szeroko otworzyły się z poruszenia. 
Wpatrując się w grupkę kobiet i dzieci przestępowali  
z nogi na nogę, usiłowali coś powiedzieć, ale żadne 
słowo nie wyszło z ich ust. Tata Don czuł Bożą obec-
ność, gdy rodzina nadal śpiewała, nie zwracając uwagi 
na dwóch intruzów.

– Panowie, telefon jest tam. Telefon jest tam − powta-
rzał tata Don, próbując zwrócić ich uwagę. Lecz zamiast 
go słuchać, mężczyźni rozejrzeli się po pokoju szalonym 
wzrokiem, po czym wybiegli przez te same drzwi, któ-
rymi weszli. Tata Don nie tracił czasu, żeby ich gonić. 
Otworzył przed nimi bramę i zostawił otwartą. Obaj 
błyskawicznie zniknęli w morzu białej zawieruchy. Tata 
Don zamknął bramę drżącymi rękami.

Bóg ich ochronił! Jaką krzywdę planowali im zrobić? 
Jaki cel miał Bóg w tym, żeby pozwolić Lenie i jemu 
wpuścić tych ludzi? Takie pytania go nękały, gdy 
wracał do domu. A potem przypomniał sobie obraz, 
który zapadł mu w pamięć − piękny obraz jego śpiewa-
jącej rodziny. Bóg z całą pewnością był dzisiaj pośród nas! 
− nie mógł się nadziwić.

– Poszli? − zapytała mama Lena, gdy zamknął za 
sobą drzwi.

– Tak, chwała Bogu! Musimy Mu podziękować za 
Jego dobroć − odparł, przechodząc przez pokój, by dołą-
czyć do modlitwy. Nie zwracając uwagi, że nie zdążył 
zdjąć ośnieżonych butów, ukląkł wraz z nimi, by chwa-
lić Boga za Jego ochronę i odpowiedź na modlitwę.

– Zaraz po tym, jak wyszedłeś, obleciał mnie strach − 
wyznała mama Lena, kiedy wstawali z kolan.

– Chyba wszyscy tak się czuliśmy. No nie, dziew-
czyny? − powiedziała Abigail, przytulając Glennę. 
Głowy pokiwały twierdząco. Abi uśmiechała się czule, 
gdy jej córka wtuliła się mocniej w jej bezpieczne 
ramiona. Patrzyła na wszystkich po kolei, zatrzymując 
wzrok na Joanne, która nadal była blada z przerażenia.

– To byli źli ludzie... źli ludzie − szeptała roztrzęsiona, 
wpatrując się bezmyślnie w ciemność za oknem.

– Ale dziewczęta, jak cudownie, że Bóg był tu z nami 
i że jest o wiele potężniejszy! − zachęcała Abigail. – 
Joanne, On nam dzisiaj przekazał bez słów pewną wia-
domość. Każdy z nas ją otrzymał, gdy poczuł, że coś 
jest nie w porządku. To Duch Święty skłonił nas do 
modlitwy i śpiewu. Jego moc jest większa niż wszelkie 
zło dookoła.

Joanne potwierdziła to skinieniem głowy, zbyt wstrzą-
śnięta, żeby mówić. Ci ludzie przyszli zrobić im krzywdę! 
Wiedziała o tym! A jednak, kiedy zaczęła śpiewać wraz  
z innymi, strach minął. Bóg, którego jeszcze osobi-
ście nie znała, łagodnie prowadził ją krok po kroku 
do odkrycia Jego samego i zrozumienia Jego zbawczej 
miłości.

Kilka dni później tata Don zebrał całą rodzinę.
– Bóg faktycznie ochronił nas przed niebezpieczeń-

stwem tego wieczoru, gdy zgodziłem się wpuścić dwóch 
mężczyzn na teren misji. To, co powiem, nie będzie po 
to, żeby was straszyć. Bardziej chciałbym wam pomóc 
uświadomić sobie, jak wielka jest dobroć i miłosierdzie 
naszego Boga.
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– Dzisiaj rano poszedłem otworzyć bramę i potkną-
łem się o to − powiedział, pokazując łańcuch, linę  
i metalowy pręt.

Joanne zaczęła krzyczeć. Z warg płynęła jej krew, kiedy 
opadła na najbliższy fotel z twarzą białą jak kreda.

– Drogie dziecko! Drogie dziecko! Pozwól, żeby ta 
koszmarna przeszłość od ciebie odeszła − mama Lena 
przytuliła drżącą dziewczynę. – Spójrz na Jezusa. On cię 
widzi i kocha. On cię chce uzdrowić.

Abigail podeszła i uklękła przy Joanne. Wzięła ją za 
rękę i zaczęła się modlić.

– Drogi Ojcze, pomóż Joanne poczuć Twoje kocha-
jące ramiona. Pomóż jej spojrzeć w górę i zoba-
czyć Twoją rękę, która ją podnosi z otchłani rozpaczy  
i ratuje przed strachem, który ją niszczy. Tak jak ukocha-
łeś Rachab, tak samo kochasz Joanne i dajesz jej ten sam 
czerwony sznur − krew Twego Syna Jezusa Chrystusa 
wylaną na Golgocie. Dziękuję ci, że to samo zbawienie, 
odpuszczenie grzechów i pokój masz dla Joanne.

Tego ranka rodzinny salon znów stał się świętym miej-
scem, gdy Boża chwała przemieniła zagubioną, zranioną, 
poszukującą duszę. Joanne znalazła nowe życie, gdy uklę-
kła u stóp Jezusa w modlitwie pokutującego grzesznika.

– Jezu, jestem niczym. Moje życie jest okropne. 

Jestem niczym, ale tata, mama i Abigail mówią, że mnie 

kochasz i przebaczysz całe moje zło i wszystkie grze-

chy. Chcę być tak szczęśliwa jak oni. Wierzę w Ciebie, 

Jezu. Możesz odpuścić moje straszne grzechy. Dziękuję, 

że umarłeś za mnie i zbawiłeś mnie.

Joanne wreszcie przestała uciekać. Pokój − niepo-

jęty pokój − przeniknął każdy zakątek jej serca. Radość 

zaczęła bić z do niedawna smutnych, szarych oczu, 

powodując ich blask taki sam jak u Bobby’ego.

– Zastanawiam się, czy Bóg nie przysłał tych dwóch 

złoczyńców po to, żeby ci pokazać, jak bardzo nas kocha 

− powiedziała po prostu Kate, przytulając Joanne.

Annette cicho płakała. Ona również zaczynała rozu-

mieć, jak wielka jest Boża miłość.

—ciąg dalszy nastąpi 

Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications
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Rodzicielstwo jest Bożą szkołą. 
Zanim staniemy się rodzicami, możemy myśleć, że 

umiemy już większość tego, co życie może nas nauczyć. 
Może odnieśliśmy sukces w biznesie, służbie, małżeń-
stwie albo w kościele. Ale niewątpliwie rodzicielstwo 
rzuca nam nowe wyzwania − nowe scenariusze, zmusza-
jące nas do decyzji odnośnie rzeczy, których wcześniej 
nie braliśmy pod uwagę. 

Rodzicielstwo wymaga od nas rodzaju mądrości  
i wytrwałości, jakiej nie wymaga żadne inne zadanie. 
I Bóg to wie. W podróży rodzicielskiej wydaje się, że 

On celowo postanowił, że zarówno dzieci, jak i rodzice 
muszą być uczniami. Poprzez nasze dzieci Bóg uczy nas 
piękna, niewinności, zaufania i miłości. Przez nasze 
dzieci On daje nam okazje do rozwijania wytrwałości, 
uprzejmości i świętej cierpliwości. Poprzez nasze dzieci 
On daje możliwość, by biec do Niego w modlitwie  
o mądrość, którą nam obiecał. 

To coś znacznie więcej, niż zwykła podróż. 
Rodzicielstwo to święty kredyt zaufania. Oby Bóg nam 
pomagał go nie zmarnować. 

Zaczerpnięto z LifeLines, listopad-grudzień 2017
Wykorzystano za pozwoleniem

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Podróż ze świętym kredytem zaufania

—ciąg dalszy ze str. 13



Być może nad ranem
Być może nad ranem, gdy zorza zabłyśnie

I promień słoneczny przez mgły się przeciśnie

Ukaże się Jezus, jaśniejszy nad słońce

Wziąć z ziemi wybrany Swój lud

Być może z wieczora, lub też o północy

W pełności Swej chwały i wielkiej Swej mocy

Pan przyjdzie w promieniach Swej dziwnej światłości

Wziąć w wieczne przybytki Swój lud.

I wojska niebieskie z Nim z nieba zstępują

I dusze zbawionych z radością witają

I wszyscy radośnie śpiewają donośnie

Że z ziemi wziął wierny Swój lud.

O, będzie to radość wejść bez cierpień, bólu

Na sale weselne, chwalebny nasz Królu

I śpiewać hymn chwały, wdzięczności, wspaniały

Żeś z ziemi wziął wierny Swój lud.

A wtedy uwielbienia i wiecznych chwał zaśpiewamy Mu hymn:

On już idzie, Alleluja! Alleluja! Amen!

—H. L. Turner



—James Baer

„Tak bowiem mówi Pan BÓG, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju 
jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła. Ale wyście tego 
nie chcieli!” (Iz 30,15).

Nie widzimy, żeby Królestwo Boże przychodziło z pompą  
i fajerwerkami. Nie tak było zapowiadane. W rzeczywistości wielu 
ludzi, których Jezus uzdrowił, dostało nakaz, aby nikomu o tym nie 
mówić. Niektórzy nie posłuchali i opowiadali wszystkim napotkanym, 
gdyż nie mogli powstrzymać radości. 

Jesteśmy zdumieni tym, jak rzadko Jezus choćby nawet podniósł 
głos. Jak baranek prowadzony na rzeź, nie otworzył nawet ust  
i nie znaleziono w Nim oszustwa. Jego siła wyrażała się w cichości  
i w zaufaniu aż do samego końca, kiedy stanął przed Piłatem.

Słowa są bardzo ważne, chociaż te, które wypowiadał Jezus, nie były 
bardzo liczne. Wszystko, co zapisał ewangelista Jan, można przeczytać 
w kilka godzin. Ciche życie Syna Bożego i zaufanie woli Ojca było 
największym i najpotężniejszym świadectwem. 

Choć jesteśmy powołani do ogłaszania ustami przesłania Ewangelii 
i musimy okazywać w tym wierność, istnieje równie wielka potrzeba 
przeżywania cichego i pełnego ufności życia. Współcześni ludzie 
są zbyt często pozbawieni takiego przykładu. Potrzebne są im nie 
tyle słowa, co przykład codziennego życia. Musimy im pokazać, jak 
Ewangelia działa, demonstrując jej odniesienie do dzisiejszego świata. 

Moc Ewangelii to jej słuszne prawo do przemiany każdego mężczyzny 
i kobiety z głośnego i niesfornego grzesznika w ufającego, cichego 
świętego. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Jako 
droga pokazuje On nam, jak mamy chodzić i którędy. Jako prawda 
daje nam prawidłowy światopogląd. Jako życie − wskazuje nam, jak 
żyć. 

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czas milczenia


