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

Exodus
—Alvin Mast

Określenie „exodus” oznaczające „wyjście” stanowi
główny temat Księgi Wyjścia, czyli Drugiej Księgi
Mojżeszowej. Jest ona historią Bożego narodu wybranego. Zaczyna się w Egipcie, bogatym kraju i kolebce
tamtejszej cywilizacji. Kiedy w świecie panował głód,
w Egipcie był dostatek. Dlatego Izrael postanowił tam
pójść.
Powiedziano im, żeby sprzedali wszystko, co mają,
bo w Egipcie zaspokoją wszystkie potrzeby. Dlatego
– ufając faraonowi – przeprowadzili się tam. Rodzina
Jakuba została wciągnięta w kulturę tego starożytnego
kraju, w którym składano ofiary pogańskim bogom.
Różnica między kulturą egipską a ludem wybranym przez Boga była zbyt wielka i ich początkowe
wybawienie ostatecznie zakończyło się zniewoleniem.
W końcu Bóg wyprowadził ich z politycznej, kulturowej i społecznej sceny na nową drogę.
Przez kilkaset lat prosperowali w Egipcie, lecz
potem z powodu ucisków zaczęli wołać do Boga,
który ich wysłuchał (2 Wj 2,23). Wówczas Bóg objawił Mojżeszowi swój plan ich uwolnienia. W rozdziałach 1-4 Księgi Wyjścia widzimy, jak plan się krystalizował. W rozdziałach 5-11 czytamy, jak usiłowano
temu przeszkodzić, aż finalnie w rozdziałach 12-18
doszło do jego realizacji.

Czytając o Izraelu w Księdze Rodzaju i w pierwszych
11 rozdziałach Księgi Wyjścia, przypominamy sobie
fragment 7 rozdziału Listu do Rzymian: „Gdy bowiem
byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc” (7,3). Synowie
Izraela dokonywali złych wyborów. Nie dlatego, że
tak chcieli, ale żyjąc w ciele robili to, co wydawało im
się słuszne we własnych oczach: „I okazało się, że przykazanie, które miało być ku życiu, jest mi ku śmierci.
Grzech bowiem, gdy zyskał okazję przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił” (Rz 7,10-11).
To odzwierciedla życie ludzi, którzy nie zwracają się
do Boga, nie pokutują i nie przyjmują Pana Jezusa jako
Zbawiciela. Poza Chrystusem zawsze będziemy mieli
problemy z podejmowaniem właściwych wyborów. Bez
Chrystusa nie możemy podobać się Bogu. Świadectwo
Izraelitów w Egipcie było takie samo jak nasze, gdy
bylismy niewolnikami grzechu: „Nędzny ja człowiek!
Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?” (Rz 7,24).
Rozdziały 12-14 Księgi Wyjścia to historia cudownego uwolnienia Izraela z Egiptu. To nie jest wyłącznie opowieść o tym narodzie – to również opowieść
o Bogu. W rozdziałach 1-18 czytamy o Jego mocy
działającej pośród Jego ludu. Nic, oprócz potężnego
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ramienia Bożego, nie było w stanie wyzwolić Żydów
z Egiptu. Podobnie jest z nami.
Dwunasty rozdział Księgi Wyjścia przedstawia
opuszczenie Egiptu, co oznaczało początek nowego
życia. „Ten miesiąc będzie dla was początkiem miesięcy,
będzie dla was pierwszym miesiącem roku”. Miesiąc
wyjścia z Egiptu był dla nich styczniem. Początkiem
Nowego Roku. Kiedy spożywali baranka, zaczynali
nowe życie. Stare było za nimi, a przed nimi leżała
inna przyszłość. Od tego momentu zawsze wspominali swoją Paschę.
Izraelici znaleźli ratunek w Baranku. Podobnie jak
my. Spójrzcie na ten werset: „Dziękuję Bogu przez
Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu”
(Rz 7,25).
W uwolnieniu Izraelici odkryli łaskę Bożą. Mówi
o tym Księga Wyjścia 19,4: „Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom i jak niosłem was na skrzydłach orłów,
i przyprowadziłem was do siebie”.
Bożym zamierzeniem wobec Izraela było nie tylko
wyprowadzenie ich z Egiptu, ale również wprowadzenie ich do ziemi obiecanej, jak napisano w Księdze
Powtórzonego Prawa 6,23: „Lecz wyprowadził nas
stamtąd, aby nas wprowadzić i dać nam tę ziemię, którą
przysiągł naszym ojcom”.
Wszyscy odkrywamy, że jesteśmy w Egipcie - w niewoli jakiegoś faraona, który składa mętne obietnice,
a potem ich nie wypełnia. „Dam wam dobre miejsce
w ziemi Egiptu i będziecie się żywić tym, co najlepsze z tej ziemi”. Jakże często ludzie są nakłaniani przez
szatana, żeby prowadzić cielesne życie pełne niemoralności, alkoholu, narkotyków i umiłowania pieniędzy.
Im głębiej pogrążamy się w grzechu, tym mocniejsze zapuszcza on w nas korzenie, które nas trzymają
w miejscu. Szatan jest bezwzględnym „faraonem” przekonującym nas, że nie mamy wolności wyboru. Zrobi
wszystko, żeby nas usidlić w tym świecie. Im bardziej
próbujemy się z jego sideł wydostać, tym mocniej się
zaciskają. Pokusy stają się coraz silniejsze.
Wielu powie, że mają wszystko pod kontrolą, choć
jest oczywiste, że to nieprawda. Odpowiedzią nie są
jeszcze większe wysiłki, lecz pozwolenie Bogu, żeby
panował nad nami. Uścisk grzechu może zelżeć tylko
dzięki uchwyceniu się Boga. Izrael przekonał się o tym,
że jedyne prawdziwe wyzwolenie jest w Baranku.
4
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Wyzwolenie polega na poddaniu się planowi Boga,
a nie na realizacji własnych planów. Izraelici byli posłuszni
Bogu i szli za Nim. Mamy mamy czynić podobnie. Oni
się opamiętali i wołali do Niego. My też powinniśmy.
Oni wyszli z Egiptu – my również musimy. Oni przeszli przez wodę – przejdźmy i my.
Nie istnieje droga na skróty do ziemi obiecanej. Biblia
wyjaśnia Boży plan dla tych, którzy wierzą. „Wszyscy
bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga”
(Rz 3,23). Wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie.
Jesteśmy grzesznikami potrzebującymi odkupienia.
Odpowiedzią jest Jezus Chrystus. Tylko przez Niego
możemy zostać uwolnieni od grzechu i śmierci. Uwierzcie
w Niego, a będziecie zbawieni. Exodus Izraela jest historią całkowitego uwolnienia i wzorem dla nas.
Historia o wyjściu z Egiptu zaczyna się od wołania do
Boga i nie kończy się aż do momentu bezpiecznego przekroczenia Jordanu. „Od tego czasu Jezus zaczął głosić
i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo
niebieskie” (Mt 4,17). Niektórzy zatrzymują się po egipskiej stronie Morza Czerwonego. Jednak Biblia wyraźnie mówi, że musimy przejść przez wodę chrztu. „Wtedy
Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy
z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego”
(Dz 2,38).
„Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy
nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez
morze; I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku
i w morzu; Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy;
I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem
ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był
Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg.
Polegli bowiem na pustyni. A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali” (1 Kor 10,1-6).
Tak jak synowie Izraela dokonywali wyborów po drugiej stronie Morza Czerwonego, my również podejmujemy decyzje – mądre decyzje – dzięki prowadzeniu Ducha. Niech Bóg was błogosławi, skoro wierzycie
w Jego plan zbawienia.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

nauczanie

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

Konferencja Jerozolimska
Początkowe rozdziały Dziejów Apostolskich pozwalają
nam uchwycić przebłysk jedności we wczesnym Kościele.
Przekaz podaje: „A to mnóstwo wierzących miało jedno
serce i jedną duszę”.
Czy taka jedność mogła się ostać? Przekonujemy się,
że była ostro testowana kilka lat później z powodu różnicy zdań w społeczności. Jakie zdarzenia doprowadziły
do takich różnic?
Któregoś razu apostoł Piotr modlił się w Joppie i wpadł
w zachwycenie, otrzymując dziwną wizję. Ujrzał wielkie
płótno opuszczające się z nieba, wypełnione różnymi istotami: czystymi i nieczystymi.
– Wstań i jedz − rozkazał głos Piotrowi.
– Ależ nie, Panie. Nigdy nie zjadłem nic nieczystego −
zaprotestował Piotr.
Głos jednak uparcie twierdził:
– Nie nazywaj nieczystym tego, co ja oczyściłem.
I właśnie w tym momencie nadeszła delegacja z Cezarei
wysłana przez Korneliusza, pogańskiego setnika, który
błagał Piotra o odwiedziny. W taki sposób Bóg ukazał swoją
wolę, że Ewangelia nie jest tylko wyłącznie dla Żydów, ale
dla wszystkich.
Mamy też dramatyczne nawrócenie młodego faryzeusza
Saula, kiedy zbliżał się do Damaszku. Był prześladowcą
chrześcijan, ale odtąd stał się Pawłem, wiodącym zwiastunem Dobrej Nowiny wśród pogan i najbardziej płodnym
autorem Nowego Testamentu.
Czy nie–żydowscy wierzący mieli trzymać się Prawa
Mojżeszowego tak jak rodowici Żydzi? Pewni ludzie przyszli do Antiochii, twierdząc, że należy przestrzegać całego
Prawa. Paweł i Barnaba dyskutowali z nimi, lecz nic nie
wskórali. Jak można było rozwiązać taki problem?
Lokalny kościół postanowił wysłać obydwóch do
Jerozolimy, aby skonsultowali się z apostołami. Dołączyło

do nich kilku innych i cała grupa udała się do Judei, głosząc przy okazji po drodze Ewangelię wśród pogan, którzy
ją z radością przyjmowali. To sprawiało głoszącym wielką
radość.
W Jerozolimie zwołano zebranie, na którym zgromadzili
się apostołowie i starsi. Była wśród nich gotowość trzymania się decyzji, jaka zostanie podjęta.
Ta konferencja rozpoczęła się od otwartej debaty. Pewni
faryzeusze, którzy zostali uczniami Pana, upierali się, że
wszyscy wierzący powinni być obrzezani i przestrzegać
całego Prawa Mojżeszowego.
Następnie do zgromadzonych przemówił Piotr.
Przypomniał im, jak został powołany do świadczenia
Korneliuszowi i jak ochrzcił tych, których wcześniej ochrzcił
Duch Święty, choć byli poganami. Piotr wyjaśnił, że Bóg
oczyścił ich serca przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i że
On nie robi różnicy między Żydami a nie–Żydami.
Następnie bracia słuchali Pawła i Barnaby, którzy opowiadali o cudach i znakach, jakie Bóg czynił wśród pogan. Gdy
skończyli, Jakub podsumował dotychczasową sytuację. Jako
filar kościoła jerozolimskiego zaproponował, aby nawróceni spośród pogan nie byli obarczeni żadnymi nakazami
Prawa, poza tymi podstawowymi: powstrzymywać się od
nierządu i od bałwochwalstwa, jak też od mięsa zawierającego krew i od spożywania uduszonych zwierząt.
Te wnioski spotkały się z powszechną akceptacją. Jedność
została zachowana. Jednak zauważmy, że wspólnota
w Jerozolimie podjęła dalsze kroki. Wybrali dwóch ludzi:
Judę i Sylasa, czyli „przodujących wśród braci”, aby towarzyszyli Pawłowi i Barnabie z powrotem do Antiochii
i dostarczyli oficjalny list podsumowujący podjęte
decyzje.
Zatem konferencja w Jerozolimie zakończyła się sukcesem. Wysłuchano różnych opinii i rozwiązano dylemat,
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choć możliwe, że różne głęboko schowane pod powierzchnią problemy wyszły na światło dzienne trochę później.
Nie jest jasne, kiedy miały miejsce wydarzenia opisane
przez Pawła w 2 rozdziale Listu do Galacjan, ani jaki
miały związek z wydarzeniami opisanymi w 15 rozdziale
Dziejów Apostolskich.

Z pewnością sporo możemy nauczyć się na tym przykładzie wyznaczonym przez przywódców pierwszego
Kościoła, którzy stanęli wobec bardzo realnego zagrożenia rozłamem.
Zaczerpnięto z Family Life, listopad 2019
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Boże reduktory stresu
Mojżesz, przywódca Bożego ludu, niósł na sobie ciężkie brzemię. Przez cały dzień przychodzili do niego różni
ludzie, aby załatwiać swoje spory. Jego teść poradził mu:
„Niedobra to rzecz, którą czynisz. Zamęczycie się i ty,
i ten lud, który jest z tobą, bo ta sprawa jest zbyt ciężka
dla ciebie”. Następnie poradził Mojżeszowi, aby przerzucił częściowo autorytet na innych, zaś sam rozsądzał tylko
najważniejsze sprawy. Mojżesz zaakceptował mądrą radę
i Bóg dał mu siłę do dalszej pracy (Zob. WJ 18,13-26).
My również stajemy przed wyzwaniami życia, które mogą
być stresujące: obowiązki w pracy, w rodzinie, niepewność jutra, problemy finansowe, choroba, śmierć − to
kilka z nich.
Stres jest uczuciem napięcia psychicznego i presji.
Niektóre jego rodzaje mogą nam pomóc podnieść motywację do lepszego wykonania pracy. Jednakże zbyt wiele
stresu prowadzi do niepokoju a nawet depresji, kiedy
zaczynamy doświadczać tego, że okoliczności przekraczają naszą wytrzymałość.
Współczesna psychologia ma wiele recept na pomoc
ludziom w stresie. Świat oferuje różne sposoby ochrony
naszych dóbr i naszego życia, zapewniając nas, że przyniesie to nam pokój umysłu. Rozrywki i odprężające wakacje
obiecują zabrać stres z naszego wyścigu szczurów.
Bóg, który nas uczynił i najlepiej zna nasze ograniczenia,
także oferuje nam ulgę od udręki. Jego rozwiązania nie
są tylko „alternatywnym lekiem”; one są jedynym sposobem zdobycia prawdziwego pokoju i szczęścia. Spójrzmy
na niektóre z Bożych reduktorów stresu.
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. (…) Moje
jarzmo jest bowiem przyjemne, a moje brzemię lekkie”
(Mt 11,28-30). Często stres jest wynikiem naszych prób

6

Ziarno Prawdy • listopad 2021

—Wilfred Martin

kierowania swoim życiem. Jezus zaprasza nas, abyśmy
oddali Jemu kontrolę. Oczywiście nadal będą brzemiona,
które trzeba nieść, ale kiedy Jezus idzie z nami w jarzmie, te brzemiona są lekkie w porównaniu z więzami
grzechu i światowych dążeń. Odpoczynek fizyczny jest
także podstawową potrzebą człowieka. Bóg odpoczął siódmego dnia Stworzenia i ustanowił jeden dzień jako odpoczynek dla człowieka. Czy jesteśmy zbyt zaangażowani
w nasze wysiłki na tej ziemi, że nie możemy przyjąć
Bożego modelu dobrego samopoczucia? Bóg obiecuje
odnowić naszą siłę tak, abyśmy mogli wznosić się jak
orły, jeśli Go oczekujemy (zob. Iz 40,31).
„Wzywałem PANA w ucisku; PAN mnie wysłuchał
i postawił mnie na miejscu przestronnym” (Ps 118,5). Czy
czujesz się, jakbyś był/była w ciasnym miejscu i nie wiesz,
w którą stronę skręcić? Synowie Izraela wołali w desperacji, znalazłszy się przed Morzem Czerwonym i pomiędzy
górami z obu stron, z armią wrogów depczących im po
piętach. Boża obietnica dana przez Mojżesza brzmiała:
„Nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wybawienie PANA,
które wam dziś okaże” (2 M 14,13). Bóg zrobił dla nich
suche przejście przez Morze Czerwone.
Nieraz ludzie wpadają w rozpacz, która czasem kończy
się samobójstwem jako jedynym wyobrażalnym wyjściem.
Ale Bóg chce nam ukazać swoje Wybawienie. Modlitwa
jest Jego narzędziem dla nas − narzędziem wzywania Go
w naszej potrzebie. „Wszystkie wasze troski przerzućcie na
niego, gdyż on troszczy się o was” (1 P 5,7). Bóg troszczy
się o nasze potrzeby i zachęca nas, abyśmy złożyli troski
na Nim. Musimy je wypuścić i zaufać Bogu, który ma
najlepsze odpowiedzi na nasze potrzeby.
„Człowieka polegającego na tobie zachowujesz w doskonałym pokoju, bo tobie ufa” (Iz 26,3). Czy miewasz

zawroty głowy od prób wymyślania wszystkich odpowiedzi? Możesz doświadczać doskonałego pokoju, jeśli pozwolisz Bogu działać.
Wiara w Boga jest zdecydowanym reduktorem stresu.
Sytuacje, którym stawiamy czoła, mogą się wydawać wielkie jak góry, ale Jezus obiecał, że jeśli będziemy mieć wiarę
choćby tak małą jak ziarenko gorczycy, to z Jego pomocą
możemy przesunąć te góry (zob. Mt 17,20). Ufność Bogu
jest najlepszym antidotum na zmartwienia. Jezus daje
nam lekcję pokazową, używając przyrody: „Spójrzcie na
ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do
spichlerzy, a jednak wasz Ojciec niebieski żywi je. Czy
wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one?” (Mt 6,26).

Również w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus
ukazuje swoją troskę i Jego Królestwo: „Nie troszczcie się
o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani
o wasze ciało, w co będziecie się ubierać” (w. 25). Mamy
żyć wolni od niepokoju o rzeczy doczesne; w życiu chodzi
o coś więcej niż fizyczne wygody. Bóg wie, czego potrzebujemy. „Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (w. 33).
Bóg ma wszystkie odpowiedzi na nasze potrzeby.
„Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony
człowiek, który mu ufa” (Ps 34,8).
Zaczerpnięto ze Star of Hope, grudzień 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Obfita łaska
Łaska i miłosierdzie idą w parze, często używane razem
w pozdrowieniach Pawła, skierowanych do adresatów
jego listów. Choć te pojęcia mają różne znaczenie, to
jednak współpracują w dziele zbawiania ludzkich dusz.
Ci, którzy doświadczają w swoich sercach efektów łaski,
najpierw przeżywają Boże miłosierdzie.
Miłosierdzie idzie przed łaską w dziele zbawienia
ludzkich dusz. Miłosierdzie często jest definiowane jako
„wstrzymanie tego, na co zasługujemy” albo „współczucie
okazane przestępcy, wstrzymujące wykonanie wyroku”.
Jedną z ilustracji miłosierdzia jest przypadek pewnego
żołnierza podczas amerykańskiej wojny secesyjnej, który
zasnął podczas pełnienia warty. Przewinienie to było
karane śmiercią i taki zapadł wyrok. Dowiedziawszy się
o nim, matka żołnierza udała się do generała, który skazał
jej syna i błagała o miłosierdzie. Generał odpowiedział
chłodno, że musi okazać sprawiedliwość. Matka odpowiedziała: „Nie prosiłam o sprawiedliwość; prosiłam
o miłosierdzie”.
Wszyscy jesteśmy grzesznymi stworzeniami i ciąży
na nas gniew Boży. Następstwem grzechu jest śmierć.
„Zapłatą za grzech jest śmierć” (Rz 6,23); „Dusza, która
grzeszy, umrze” (Ez 18,20). Jednak miłosierdzie Boże
sprawia, że istnieje moratorium na wykonanie wyroku.
Moratorium to odłożenie wykonania wyroku w czasie,

—Herbert Torkelson

zarządzone przez władzę. Bóg w swoim miłosierdziu nie
daje nam od razu tego, na co zasługujemy, czyli wiecznego potępienia. Wstrzymuje sąd, dając każdemu człowiekowi szansę, żeby przyjął Jego łaskę.
Pewnego dnia moratorium dla grzesznika się skończy. Jeśli nie przyjmie Bożej łaski i miłosierdzia, to nieuchronnie spadnie na niego sąd. Wszyscy doświadczają
Bożego miłosierdzia, ale niewielu przyjmuje Jego łaskę
− tylko ci, którzy odpowiadają na wezwanie do przyjęcia zbawienia. Łaska jest definiowana jako „otrzymanie
czegoś, na co nie zasługujemy” albo „okazanie przez
Boga przychylności”.
Aby lepiej zrozumieć łaskę, skupimy się na trzech jej
aspektach wymienionych w Liście do Tytusa 2,11-13:
„Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie
wszystkim ludziom; pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo,
sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie; oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się
wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa”.
1. Łaska niesie zbawienie: „Objawiła się bowiem łaska
Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom”.
2. Łaska naucza, jak żyć: „pouczająca nas, abyśmy
wyrzekłszy się bezbożności (...), trzeźwo, sprawiedliwie
i pobożnie żyli na tym świecie”.
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3. Łaska każe oczekiwać na Pana: „oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego
Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa”.
List do Tytusa 2,11 mówi, że objawiła się łaska niosąca zbawienie. Kiedy się objawiła? Odpowiedź znajdujemy w Ewangelii Jana 1,17: „Łaska i prawda przyszły
przez Jezusa Chrystusa”. Błogosławieństwa łaski, czyli
Bożej przychylności Jezusa w stosunku do ludzi, miały
być udzielone ludzkości po przyjściu Jezusa.
Przed Jego przyjściem ludzie byli pod Prawem, które
nie oferowało faktycznego zgładzenia grzechów, uwolnienia od ich mocy, usprawiedliwienia i odkupienia.
Chrześcijanin doświadcza tego wszystkiego dzięki łasce.
List do Rzymian 3,24 mówi, że dzięki Jego łasce jesteśmy usprawiedliwieni „przez odkupienie, które jest
w Jezusie Chrystusie”. List do Efezjan 1,7 pokazuje, że
mamy przebaczenie według bogactwa łaski Jego.
Jak przyjmujemy łaskę do naszego życia? W drugim
rozdziale Listu do Efezjan powiedziano, że łaska jest
darem przyjmowanym przez wiarę. Werset 9 mówi
dalej, że zbawienie nie jest z uczynków, żeby nikt się
nie chlubił. Zbawienie z łaski jest darem Bożym udzielonym niegodnym ludziom. Dar jest czymś dobrowolnie przekazanym komuś przez inną osobę bez oczekiwania zapłaty. Zbawienia z łaski nie da się wysłużyć
sobie jakąkolwiek ofiarą czy wysiłkiem z naszej strony.
Pismo mówi, że kiedy już zrobimy wszystko, co do nas
należy, wówczas nadal jesteśmy nieużytecznymi sługami (Łk 17,10).
Żydzi próbowali (przynajmniej w większości) zasłużyć na Boże upodobanie bardziej na podstawie uczynków niż przez wiarę. Błędnie pojmowali łaskę. Dlatego
zapytali Chrystusa: „Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?” (J 6,28). W odpowiedzi Pan wskazał
im na zbawczą łaskę. „To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego on posłał” (J 6,29). Posłuszeństwo,
oddzielenie od świata i świętość życia są dobre i słuszne
same w sobie, ale to nie one są podstawą Bożej przychylności. Musi im towarzyszyć wiara. Jesteśmy zbawieni
nie przez osiągnięcia, lecz przez odkupienie. Zbawienie
z łaski jest wyrażone w wielu pieśniach, które śpiewamy:
Cudowna Boża Łaska ta
Zbawiła z grzechów mnie
Zgubiony, nędzny byłem ja
Lecz teraz cieszę się.
8
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Ta Łaska wlała Boży strach
W kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach
Żem na przepaści dnie.
Przez naszą wiarę w Chrystusa zbawiająca Boża łaska
zostaje nam udzielona. Łotr na krzyżu jest tego przykładem. W Ewangelii Łukasza 23,42 słyszymy jego pełne
bólu wołanie: „Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz
do swego królestwa”. Ten wyraz wiary spotkał się z odpowiedzią Jezusa: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz
ze mną w raju”.
Jeśli zbawienie jest darem Bożym z łaski, to jaką rolę
odgrywają nasze uczynki? To nas prowadzi do drugiego
aspektu łaski − ona naucza, jak żyć. Dobre uczynki nie
są podstawą zbawienia, lecz dowodem lub owocem Bożej
łaski w naszym życiu. Innym aspektem łaski Bożej jest
jej moc uzdalniająca do świętego życia. List do Tytusa
2,12 mówi, że ona poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się
bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie. Jako chrześcijanie doświadczamy zagrożeń ze strony świata, które
czasem nas przerastają. Jesteśmy bombardowani pokusami związanymi z technologią, pornografią, nieprzyzwoitością i materializmem zamożnego społeczeństwa.
Jak możemy prowadzić prawe, pobożne życie w takim
otoczeniu? Nie musimy się zamartwiać ani poddawać
i upadać. Mamy obfitość łaski. Obfitość to jest więcej niż
nam potrzeba. „Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska
tym bardziej obfitowała” (Rz 5,20).
W 1 Liście do Tymoteusza 1,14 znajdujemy świadectwo samego apostoła Pawła: „A łaska naszego Pana
stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest
w Chrystusie Jezusie”. W Liście do Hebrajczyków 4,16
Pismo mówi, że w razie pokuszenia powinniśmy „przystąpić z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili”.
Dzięki łasce Bożej my, słabi i ubodzy, możemy być więcej
niż zwycięzcami. Zwycięstwo jest pewne.
Mimo obfitości łaski, nie powinniśmy jej nadużywać.
Nadużywamy jej, kiedy zakładamy, że ona nas zbawi
mimo grzechu zamiast zbawić nas od grzechu. Koncepcja
łaski Marcina Lutra spowodowała, że zachęcał swoich
zwolenników: „Grzesz śmiało; łaska jest obfita”. Takie
pojmowanie łaski doprowadziło go do utraty nadziei, że
może istnieć pobożne, święte Ciało Chrystusa, czyli społeczność odrodzonych ludzi; dlatego też nie oczekiwał od

swoich uczniów świętości. Nie istnieje zbawcza łaska bez
posłuszeństwa, które jest jej owocem.
Życie Johna Newtona, autora pieśni „Cudowna łaska”,
jest przykładem doświadczenia zbawiającej łaski prowadzącej do świętego życia. Opuściwszy dom rodzinny za
młodu, zaczął pracować na statku przewożącym niewolników z Afryki do Anglii. W końcu został jego kapitanem. Żył bezbożnie, niemoralnie, był zatwardziały
i bluźnił. Tak pisze o tym okresie swego życia: „Moje
serce było twarde, język plugawy, a zachowanie rozpustne
i lubieżne”.
Dalej mówi: „Wreszcie mogłem grzeszyć otwarcie i bez
wyrzutów sumienia. Ewangelię Chrystusową wyśmiewałem i profanowałem”.
Podczas podróży do Anglii w roku 1748 Newton
przeżył duchowe nawrócenie. U wybrzeży Irlandii jego
statek trafił na silny sztorm i niemal zatonął. Gdy woda
wdzierała się do niego coraz bardziej, John zawołał do
Boga, żeby go zbawił swoją łaską. Statek w końcu dryfował i dotarł bezpiecznie do brzegu, ale John był już
wtedy innym, nowym człowiekiem. Zaczął czytać Biblię
i inną literaturę o tematyce duchowej. Wzrastał w wierze,
zostając w końcu pastorem. Napisał wiele pieśni, w tym
„Cudowną łaskę”.

Ostatnim aspektem łaski, który omówimy, jest fakt,
że ona każe oczekiwać Pana. „Oczekując błogosławionej nadziei” (Tt 2,13). W pieśni „Cudowna łaska”
John Newton napisał: „Lecz Łaska podźwignęła mnie/I
naprzód wiedzie wciąż/Przez ciemne i burzliwe dnie/Tam,
gdzie ojcowski dom”. Zbawiająca łaska przynosi pokój
z Bogiem. Łaska nauczająca, jak żyć, umożliwia nam
uświęcenie, a łaska każąca oczekiwać Pana niszczy moc
grzechu i śmierci. „Gdzież jest, o śmierci, twoje żądło?
Gdzież jest, o piekło, twoje zwycięstwo? (…) Lecz dzięki
niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa” (1 Kor 15,55.57).
Bez zbawiającej łaski grób jest mrocznym, beznadziejnym i przerażającym miejscem. Tych, którzy doświadczyli zbawiającej łaski przemieniającej życie, Bóg zachęca
do oczekiwania na Pana. Wszyscy możemy pójść doliną
cienia śmierci i zła się nie ulęknąć, ponieważ chrześcijanin umiera w łasce, przechodząc z życia do życia. Śmierć
jest dla nas jedynie bramą do żywota wiecznego. Obfita
łaska prowadzi do bramy niebios. „W ten sposób hojnie
będzie wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego
Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 P 1,11).
Zaczerpnięto z The Christian Contender, marzec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Kiedy mocarze upadają
—Marvin Beachy
Kiedy wiadomość o rzezi na wzgórzach Gilboa dotarła
do uszu Dawida, rozdarł szaty i zapłakał. Saul i Jonatan
właśnie padli w bitwie. W pierwszym rozdziale 2 Księgi
Samuela Dawid trzy razy woła: „Jakże padli mocarze!”.
W jaki sposób upadli Saul i Jonatan? Wiemy, że obaj
dosłownie padli martwi w bitwie. Wydaje się jednak,
że Dawid miał na myśli coś więcej. Być może przypomniał sobie, jak potężnym przywódcą był kiedyś Saul. Jak
wielkie zwycięstwo dał mu Bóg pod Jabesz-Gilead. Może
pomyślał o zmarnowanym życiu i o śmierci obiecującego
księcia z powodu tragicznych pomyłek jego ojca. Dawid
rozpaczał nad tym, co by się mogło stać, gdyby tylko...

Paweł napisał do Tymoteusza: „Dlatego znoś trudy
jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa”. Jakie cechy są niezbędne żołnierzowi, żeby nie był podatny na upadanie? Często kojarzy nam się to ze zdolnością do stawiania czoła trudnościom czy prześladowaniom ze względu
na Chrystusa. To jest bardzo ważny aspekt żołnierskiej
postawy. Mimo to wiele osób przechodzi ten test, jednocześnie go „oblewając”...
Prawdopodobnie każdy z nas wie o jakiejś wpływowej
osobie, którą szanujemy i podziwiamy, a która pogubiła
się na swojej drodze. Może chodzi o kogoś z odrodzonych rodziców czy dziadków, którzy nauczyli nas wielu
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dobrych rzeczy w poprzednich latach. Albo o jakiegoś
przełożonego w Kościele, który wygłosił wiele dobrych
kazań i zainspirował nas wielokrotnie własnym życiem,
zanim coś się zmieniło. Co takiego mogło się stać?
Bóg jest dobry i nie pozwoli nam ulec zwiedzeniu bez
udzielenia jakichś ostrzeżeń. Wróćmy do króla Saula.
Zaczął dobrze. Był wiernym przywódcą. Ale pewnego
dnia zrobił głupi błąd. Bóg w swoim miłosierdziu posłał
człowieka, żeby go skarcić. Ale zamiast przyznać się
do błędu, poprosić o prowadzenie i pójść do przodu,
Saul zaczął szukać wymówek dla własnego postępowania. Postępował tak przez resztę życia, odrzucając upomnienia i pokazując się w dobrym świetle przed ludźmi.
Samuel przypomniał mu: „Czyż to nie wtedy, gdy byłeś
mały w swoich oczach, stałeś się głową pokoleń Izraela
i PAN namaścił cię na króla nad Izraelem?” (1 Sm 15,17).
„Jakże padli mocarze!”.
Bóg włożył w serce każdego z nas potrzebę korzystania z porad innych ludzi. To tak, jakby „ziarna autodestrukcji” zawsze były w nas obecne i czekały, żebyśmy je
wyhodowali. Biblia wzywa nas, żebyśmy słuchali pouczeń
i okazywali mądrość. Nawet nasze największe (naszym
zdaniem) zalety leżą bardzo blisko największych słabości i mogą doprowadzić do upadku. Mimo to, Bóg wielokrotnie daje nam okazję do podniesienia się z upadku,
do pokuty i ruszenia do przodu w wyznaczonym biegu
do nieba. Wielcy mężowie Boży poznali tę tajemnicę.
„Opamiętaj się!”.
Pomyślmy o innym Saulu. Uważał, że ma rację, aż
pewnego dnia Bóg powalił go na ziemię. Wtedy padły
te pamiętne słowa: „Panie, co chcesz, abym zrobił?”
(Dz 9,6). W tym przypadku widzimy pewnego siebie
młodzieńca, który nagle z drżeniem oczekuje prowadzenia
niczym dziecko. Dokąd miał pójść? Do Ananiasza, by ten
mu powiedział, co ma dalej robić. Jakież to upokarzające!
Lecz Saul po tamtym spotkaniu z Jezusem powstał jako
potężny przewodnik we wczesnym Kościele. Przez całe
życie podkreślał swoją małość, nazywając się „najmniejszym ze wszystkich świętych” i „niewartym, żeby nazywać się apostołem”. Poznał tajemnicę Bożego przewodnictwa. Jego użyteczność w armii Pana nie zmniejszyła się
do końca życia, i dlatego mógł przed śmiercią powiedzieć
z przekonaniem: „Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem” (2 Tm 4,7).
Innym wartym rozważenia przykładem jest to, w jaki
sposób apostoł Jan potraktował Diotrefesa, który nie
przyjął jego porady, a zamiast tego wzbudzał w Kościele
niepokój. Dlaczego? W Trzecim Liście Jana 9 czytamy:
„[On], który chce być pierwszym wśród nich”. Możemy
10
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być pewni, że Diotrefes tak o sobie nie mówił, ale był
jakiś powód, dla którego tak się zachowywał. Prawda jest
prosta, ale głęboko przenika nasze dusze. Pycha jest wrodzoną cechą wszystkich i przybiera wiele form − nawet
z pozoru tak sprawiedliwych, że sami siebie nie potrafimy
zrozumieć. Czasem potrzebujemy pokornego zbadania
Kościoła, żeby zobaczyć, gdzie rozwinęły się takie zabójcze
komórki rakowe, które są w stanie niszczyć nasze dusze.
Powinniśmy również pozwolić duchowym braciom, żeby
„poprawiali takiego” (Ga 6,1), pomagając w powrocie do
duchowego zdrowia.
Napomnienie: „bądźcie poddani jedni drugim” dotyczy wszystkich poziomów władzy. Efektywni przewodnicy w domach, w kościele i w szkole muszą stale uznawać potrzebę troski ze strony innych.
Szczególnie problematyczni dla Królestwa Bożego są
„ludzie sukcesu”, którzy popadli w pychę. Wygrali zbyt
wiele bitew. Królestwo Boże poszerzyło swoje granice.
Kolejne dusze znalazły Pana. Jednak w którymś momencie służby tacy ludzie odmawiają przyjęcia słusznych uwag
w związku z ich własną słabością. Wielu wielkich mężów
Bożych upada na tym skrzyżowaniu życia. Zamiast okazać
pokorę, zaczynają wpadać w spiralę wymówek, szukania
dziury w całym, połowicznej pokuty i stałego obwiniania innych. Powoli, ale pewnie upodabniają się do starotestamentowego Saula, który zakończył życie odrzucony,
pokonany i rozgoryczony.
Przypomnijmy sobie Dawida. Mimo że żniwo strasznych grzechów zbierał do końca życia, to jednak znalazł
miłosierdzie i błogosławieństwo u Boga. Biblia mówi:
„Sprawiedliwy upada siedem razy, jednak znowu powstaje;
a niegodziwi popadną w nieszczęście” (Prz 24,16). Tylko
ci, którzy nie chcą przyznać się do upadku, nie mogą
liczyć na Bożą pomoc w powstaniu.
Biblia wzywa nas, żebyśmy „przyoblekli się w pokorę”.
Niech łaska pokory towarzyszy waszemu życiu i zasłoni
wstyd, jaki pycha przynosi Bożemu ludowi! Dlaczego
pycha przynosi wstyd? „Bóg pysznym się sprzeciwia,
a pokornym łaskę daje” (1 P 5,5). Jako ułomni ludzie
nigdy nie będziemy duchowo bogaci, jeśli Wszechmocny
Bóg będzie nam przeciwny. To jest pewne.
I w końcu, istnieje lepsza droga. Jak powiedział Jezus:
„Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, na kogo zaś on
upadnie, zmiażdży go” (Mt 21,44).
Zaczerpnięto z The Christian Contender, grudzień 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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rodziców

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

„Jak chcecie, aby ludzie wam
czynili, tak i wy im czyńcie”

DAWID

—Demetrio Mendez

—Nathan Rudolph

Jest prawdopodobne, że żaden inny werset nie jest równie łatwy do zapamiętania i zarazem równie trudny do wykonania jak ten. Jezus nie tylko
zakazuje czynić zło innym, ale chce, abyśmy myśleli o tym, czego sami sobie
życzymy i to czynili innym. Jaki byłby świat, gdyby każdy tak postępował?
Jakie byłyby nasze domy? Pomyślmy o naszych rodzinach: jakie byłyby,
gdyby wszyscy w nich żyli według tej zasady?
Jako rodzice mamy ogromny obowiązek, by pokazać dzieciom, jak to
wygląda w codziennym życiu. Nasze dzieci znają nas bardzo dobrze. Kiedy
pomagamy żonom, pokazujemy im, jak żyć. Czy szukamy sposobów ulżenia
obowiązkom naszych żon? Albo, myśląc o naszych sąsiadach, czy szukamy
okazji, by im pomóc? Czy myślimy, czego byśmy pragnęli na ich miejscu?
Te słowa Jezusa nie obiecują nic łatwego, jeśli zastosujemy je w życiu. Tak
naprawdę potrzebujemy mocy Ducha Świętego, żeby w ogóle nawet mieć
pragnienie upodobnienia się do Jezusa. Powinniśmy się zatrzymać i pomyśleć o wszystkim, co wiemy o życiu Jezusa. Czy znajdziemy choć jedną sytuację, gdy Jego czyny i Słowa zostały użyte dla Jego własnej satysfakcji? Cała
Jego służba polegała na błogosławieniu innych.
Aby żyć zgodnie z tym nauczaniem, konieczne jest myślenie o innych.
To może być nasze największe wyzwanie. Rodzimy się z samolubną naturą.
Większość czasu poświęcamy na myślenie o sobie, co nam się podoba, co
nas może uszczęśliwić albo jak możemy stworzyć dla siebie szczęśliwe życie.
Jednak decyzja pójścia za Jezusem i stania się Jego uczniem wymaga całkowitej zmiany w naszym sposobie życia. On oczekuje od nas życia nie dla
siebie samych, ale dla innych. Jezus nie tylko oczekuje tego od nas, ale uczy
nas takiego podejścia. Co więcej, obiecuje nam, że zamieszka w nas. Tylko
dzięki mocy Jezusa w naszych sercach jesteśmy w stanie czynić innym to,
co chcemy, by oni robili dla nas.

Pierwszy biblijny zapis o Dawidzie
mówi, że był niezauważany we własnej
rodzinie. Samuel przyszedł do Betlejem,
żeby namaścić następcę Saula. Kazał
starszym poświęcić się przed złożeniem
ofiary. Jesse i jego synowie byli specjalnie wyróżnieni w tym zaproszeniu do
udziału w uroczystości.
Znamy tę historię: Jesse kazał każdemu z synów przejść dwukrotnie
przed Samuelem, podczas gdy prorok
miał namaścić kandydata na króla.
Wątpię, żeby Jesse wiedział, czego
szuka Samuel, ale najwyraźniej nie brał
pod uwagę Dawida. Zapytany przez
Samuela, czy ma jeszcze jakiegoś syna,
odparł: „Nie ma tutaj najmłodszego;
jest w polu i pilnuje trzody”. Czy nie
wydano specjalnego zaproszenia na
ucztę ofiarną? Czy nie było nikogo,
kto mógłby Dawida zastąpić? Dlaczego
go nie było? Czy w ogóle wiedział, że
Samuel ma przybyć?
Charakter Dawida i jego chęć
pomocy rodzinie są godne pochwały.
Prawdopodobnie był wtedy nastolatkiem i takie wydarzenie jak uczta
ofiarna byłoby zapewne wielkim wydarzeniem dla niego. Mimo to, wiedział,
jakie ma obowiązki. Sam opowiadał
później, jak zabił lwa i niedźwiedzia

Zaczerpnięto z Home Horizons
marzec-kwiecień, 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.” 1 List Jana 3,18

11

w obronie trzody. Był oddany wypełnianiu obowiązków,
jakie zostały mu powierzone. Po swoim namaszczeniu na
króla znowu zajął się pasieniem owiec.
W dzisiejszych czasach rodzice doceniają chęć pomocy ze
strony swoich dzieci i młodzieży. Niektóre rodzinne firmy,
jak przedsiębiorstwa rolne, świetnie się nadają do tego, żeby
dzieci mogły pomagać w pracy. Rodziny, których ojcowie
pracują z dala od domu, mogą skorzystać z pomocy dzieci
w inny sposób. Zwykłe prace domowe jak karmienie zwierząt domowych, przynoszenie drewna do kominka czy
zmywanie naczyń i sprzątanie stanowią świetne okazje do
pomocy nawet dla najmłodszych. Wykonywane ochotnie
i z radością są błogosławieństwem zarówno dla nich, jak
i dla rodziców.
Innym aspektem dobrowolnej pomocy jest wytrwałość. Rodzice pokazują swoim przykładem, jak nie tylko
zaczynać dany projekt, ale go skończyć. Dzieci uczą się
w ten sposób, że ukończone dzieło daje satysfakcję, jakiej
nie mamy zaczynając czy przerywając je w połowie. Jeśli
pojawiają się czynniki rozpraszające uwagę, wytrwały pracownik mimo to będzie trzymał się wyznaczonego celu.
Kiedy słyszymy ryk lwów próbujących wstrzymać naszą
pracę, zabijamy je i pracujemy dalej. Nie odrywamy się od
pracy i nie rezygnujemy tylko dlatego, że na ulicy widzimy

przysłowiowego „lwa”1. Czyż Dawidowi nie groziło niebezpieczeństwo, kiedy łapał lwa za grzywę? Stawianie
czoła wyzwaniom jest jednym z elementów wytrwałości.
Dzieci i młodzież wiernie wykonują to, co im powierzono, bez względu na to, jak poważne są te zadania.
Dawid pasł owce, podczas gdy reszta rodziny przygotowywała się do uczty ofiarnej. Młodzi ludzie w podobnych sytuacjach wielokrotnie rezygnują z małych okazji,
żeby pomóc. Ale co powiedział Jezus? „Kto jest wierny
w małych sprawach, będzie wierny i w wielkich”.
Pamiętajmy zatem, że z czasem te niewiele znaczące obowiązki będą zastępowane poważniejszymi, związanymi
z większą odpowiedzialnością. Dawid przybył w końcu
na ucztę jako pasterz, ale wyszedł z niej jako król.
Charakter Dawida przejawiany w tamtym czasie jest
godny podziwu. Obyśmy wszyscy znajdowali satysfakcję
w wypełnianiu obowiązków, do których powołał nas Bóg.
On się raduje, błogosławiąc swym ochotnym pomocnikom. Jakże radosna będzie chwila, gdy usłyszymy te
długo oczekiwane słowa: „Wierny sługo, wejdź do radości Pana swego!”.
Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
1
„Leniwy mówi: Lew jest na dworze, będę zabity na środku ulicy”
(Prz 22,13).

Przywilej etyki pracy
—Melvin Detweiler
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak to jest nie
móc pracować z powodu niepełnosprawności ruchowej?
Odwiedźcie jakiegoś inwalidę i sami się przekonajcie.
Praca nie jest przywilejem wszystkich. Jednak ci z nas,
którzy go posiadają, powinni codziennie dziękować Bogu za zdrowie i siły
fizyczne. Stawianie czoła wszelkim zadaniom z postawą zrozumienia, jakim przywilejem jest praca, bardzo wpływa na jej
postrzeganie i na czerpanie z niej radości.
Kiedy dziecko przychodzi na świat, nie
ma pojęcia o zdrowej etyce pracy. Jego
naturalną skłonnością jest samozadowolenie, a coś takiego jak etyka pracy jest
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wbrew zepsutej naturze. W niniejszym artykule przyjrzymy się, jak mądrzy rodzice mogą nad tym pracować.
Przede wszystkim, sami musimy dawać przykład pracowitości. Tak jak w przypadku każdej innej dobrej
cechy charakteru, najlepiej
uczyć się przez obserwację. Czy
nasze dzieci widzą, jak cieszymy
się codziennymi obowiązkami?
Czy mogą zaobserwować, że
praca daje nam spełnienie? Czy
raczej częściej nas widzą przy
komputerze?
Powinniśmy również być przykładem efektywności w pracy.

Wprawdzie wszyscy różnimy się od siebie w tym zakresie, lecz każdy powinien uczyć się mądrze wykorzystywać czas i myśleć o tym, jak go nie marnować, a także
jak oszczędzać energię i zasoby. Jesteśmy powołani do
zarządzania Bożymi błogosławieństwami i będziemy
z tego rozliczeni podczas sądu.
Zanim nasze dzieci będą mogły rozwinąć zdrową etykę
pracy, powinny sobie przyswoić podstawowe cechy charakteru i chrześcijańskie cnoty. Posłuszeństwo, pilność,
wytrwałość i chęć do pracy muszą im być wpajane od
początku. Ucząc się samodyscypliny w rozwijaniu tych
cnót, będą przygotowane do rozwijania dobrych nawyków dotyczących pracy.
Dzieci w naszych domach powinny być uczone, że
oczekuje się od nich pomagania w pracach domowych.
Te młodsze mogą się nauczyć zmywać i wycierać naczynia, zdejmować pranie z suszarki, zbierać swoje zabawki
na miejsce, wieszać pranie na niskiej suszarce (można ją
dla nich przygotować), utrzymywać czystość w swoich
pokojach i tak dalej. Kiedy podrosną, można od nich
wymagać opieki nad zwierzętami domowymi, na wsi
mogą karmić i poić kury czy króliki, wybierać jajka,
a nawet doić krowę czy kozę. Mogą pomagać w sprzątaniu. Mogą również pracować w ogrodzie, jeśli go posiadamy. Regularne wykonywanie prac domowych na czas
doskonale przygotowuje nasze dzieci do życia.
Jako rodzice powinniśmy tak planować prace domowe,
żeby przynajmniej część z nich wykonywać wspólnie
z dziećmi. Nawet, jeśli ojciec pracuje daleko od domu,
rodziny mieszkające w domach powinny mieć ogródek, drewutnię lub cokolwiek, gdzie można by spędzić
czas, pracując wspólnie z dziećmi. W takiej atmosferze
mogą być przekazywane unikalne wartości i umiejętności, które trudno byłoby wpoić dzieciom w innych
warunkach. Nie wolno dopuszczać, żeby dzieci pracowały w takich miejscach w grupie bez odpowiedniego
nadzoru. To mogłoby doprowadzać do przykrych wydarzeń lub prowokować wypowiadanie słów, których później moglibyśmy żałować. Zatem żyjmy i pracujmy wspólnie z naszymi dziećmi.
Niemiłe aspekty pracy biorą się z Upadku w Edenie.
Oryginalny plan Boży dla człowieka zawierał pracę
− pierwsza para ludzi miała opiekować się ogrodem.
Uważam, że Boży plan dla ludzi odkupionych będzie również w przyszłości zawierał pracę (Obj 7,15). Lecz w tym

pięknym miejscu wszelkie efekty grzechu już przeminą,
a niemiłe aspekty pracy i służby będą już za nami.
Dzieci muszą również być uczone konieczności kończenia rozpoczętych prac. Ludzka natura została wyposażona w kreatywność pozwalającą rozpoczynać nowe projekty. Dzieci muszą się jednak nauczyć, że rozpoczęte
zadanie należy ukończyć nawet wtedy, gdy początkowy
entuzjazm przygaśnie. Efekt przerwania go w połowie jest
niewiele wart. Wytrwałość rozwija fizyczne i mentalne
mięśnie, przygotowując na życiowe trudności. Oprócz
tego, pomaga rozwinąć owoc cierpliwości.
W dzisiejszym zautomatyzowanym i skomputeryzowanym świecie zdrowa etyka pracy została zagubiona.
W takim świecie niezmiernie ważne jest, żeby rodzice
zwracali uwagę młodszemu pokoleniu właśnie na ten
aspekt. W naszych domach musimy zaprowadzić bezpieczne ograniczenia w używaniu elektronicznych gadżetów, a także zwracać uwagę na to, kto i jak ich używa.
Każdy rodzic nastolatków rozumie, że młodzi ludzie
zazwyczaj są zaintrygowani takimi rzeczami. Mogą się
one jednak stać prawdziwym wrogiem rozwijania zdrowej etyki pracy u naszych dzieci (szczególnie tej manualnej). Przy obecnym tempie rozwoju technologii szczególna odpowiedzialność spoczywa w tej sprawie na ojcach.
Komputery, smartfony i inne urządzenia są na porządku
dziennym w naszym życiu, lecz młodszym dzieciom
trzeba narzucić ograniczenia w ich używaniu, jeśli chcemy
wpoić im zdrową etykę pracy.
Druga strona medalu polega na tym, że Biblia uczy
powściągliwości we wszystkim. Jak w przypadku każdej
dobrej rzeczy, jest czas na pracę i powstrzymywanie się
od niej. Zarówno my sami, jak i nasze dzieci powinniśmy się nauczyć, że pracę należy zakończyć przed pójściem
spać. Zdrowa etyka pracy to również odpowiedni odpoczynek, żebyśmy następnego dnia mogli być w pełni sił,
zregenerowani i wypoczęci. Praca nie jest celem samym
w sobie, lecz środkiem do celu.
Pomagajmy naszym dzieciom rozwijać zdrową etykę
pracy, żeby kiedyś umiały zaspokajać własne potrzeby
i same dzielić się z potrzebującymi.
Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Nauczanie dzieci cnót
charakteru
Część pierwsza
Chrześcijański dom ma być czymś więcej niż tylko pensjonatem z całodziennym wyżywieniem. Czymś więcej
niż miejscem do jedzenia, spania, narzekania i kąpieli
kilka razy w tygodniu. Nasze domy powinny być ośrodkami duchowego szkolenia dla dzieci.
Wychowywanie dzieci jest wielkim zadaniem. Nie
twierdzę, że znam wszystkie odpowiedzi, ale mam za sobą
trochę doświadczenia. Wraz z żoną Priscillą mamy sześcioro dzieci i dwadzieścioro siedmioro wnuków. Celem
niniejszego rozdziału jest zaproponowanie metod pomagających rozwinąć w dzieciach charakter, wiarę, posłuszeństwo, bojaźń, schludność, zadowolenie, uprzejmość
i podobne cnoty.
Nasze przesłanie jest oparte na biblijnej prawdzie, zdrowym rozsądku i latach praktyki.

Wiara

Z perspektywy chrześcijańskiej wiara jest mocnym
przekonaniem, że Biblia jest prawdziwa i że nawet rzeczy
niewidziane naturalnym okiem są bardzo realne, jeśli
Słowo Boże o nich mówi.
W Liście do Hebrajczyków 11,3 czytamy: „Przez wiarę
rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem
Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co
widzialne”.
Nasze dzieci potrzebują wiary, która im pomoże przezwyciężyć strach i życiowe niepewności. Musimy zasiać
w ich umysłach świadomość obecności Boga i Jego stałej
pomocy. Musimy położyć podwaliny wiary. Jak my to
robimy?
Modlimy się całą rodziną codziennie rano i wieczorem.
Ten czas powinien zawierać w sobie również krótkie czytanie z Biblii.
Niektóre z najcenniejszych wspomnień z mojego
dzieciństwa to chwile, gdy cała rodzina gromadziła się
rano, żeby wielbić Boga. Gdy myślę o tym rodzinnym
14
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—Harold S. Martin

ołtarzu, przypomina mi się wiersz: „Odwróć się, odwróć
się czasie w swym pędzie i znów uczyń mnie na ten wieczór dziecięciem”.
Zawsze będę nosił w sobie obraz modlącego się ojca
i codziennej rodzinnej modlitwy.
Stale obchodzimy pierwszy dzień tygodnia jako Dzień
Pański. Każdy dzień powinien być przeżywany dla Pana,
lecz zachowywanie specjalnego dnia jako świętego i wolnego od zbędnej pracy pomaga w cementowaniu dziecięcej wiary w Boga.
Nie chodzi o to, że obchodzenie niedzieli ma się stać
czymś restrykcyjnym czy opresyjnym, ani o to, że musimy
w tym dniu kamieniem siedzieć w domu. Po prostu niedziela nie jest po to, żeby malować dom, kosić trawnik,
majstrować przy samochodzie czy robić zakupy w galerii handlowej.
Obchodzenie Dnia Pańskiego pomaga dziecku wzrastać w świadomości faktu, że zależy nam na przynoszeniu radości żywemu Bogu.
Wprowadzamy praktykę zapamiętywania wersetów Pisma
Świętego, robiąc to razem z dziećmi. Gdy są jeszcze bardzo
małe, możecie im pokazywać obrazki, podpisując je wersetem biblijnym. Jednym z naszych ulubionych obrazków
jest podobizna małego chłopca na wózku inwalidzkim,
któremu kolega przynosi kociaka, żeby mógł go pogłaskać. A pod nim jest podpis: „Bądźcie uprzejmi”. Dzieci
mogą się nauczyć tego wersetu w bardzo młodym wieku.
Z wiekiem można wprowadzić zapamiętywanie wersetów rozpoczynających się od kolejnych liter alfabetu. Na
przykład 1 J 3,3; Mt 16,26; Obj 22,14, itd.
Biblia powinna zajmować w domu należne miejsce.
Jeśli widzimy, że Syn Boży, Dzień Boży i Słowo Boże są
szczególnie szanowane, to wiara w sercach naszych dzieci
będzie wzrastać, a jej jakość będzie się rozwijać.

Posłuszeństwo

Posłuszeństwo to postępowanie według instrukcji
kogoś innego, czyli tego, kto posiada władzę.
W Liście do Kolosan 3,20 czytamy: „Dzieci, bądźcie
posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba
się Panu”.
Uczenie dziecka, że ma okazywać posłuszeństwo
szybko i bez szemrania, jest jednym ze sposobów rozwijania jego charakteru. Możemy stopniowo je uczyć coraz
większego posłuszeństwa w wielu kwestiach. To będzie
długi proces, a rezultaty nie pojawią się z dnia na dzień.
Uważajmy, żebyśmy sami jako rodzice byli posłuszni władzom. Naszym celem powinno być na przykład przestrzeganie przepisów dotyczących ograniczenia prędkości
na autostradzie. Nie powinniśmy otwarcie krytykować
nauczyciela szkolnego, stając po stronie dziecka. Ważne
jest również, żeby nie postępować wbrew postanowieniom kościoła, do którego należymy.
Rodzice, którzy łamią prawo państwowe, nie szanują
nauczyciela i nie podporządkowują się standardom obowiązującym w lokalnym kościele, z pewnością nie mogą
oczekiwać, że ich dzieci nauczą się posłuszeństwa.
Mówimy do dzieci stanowczo i ze świadomością posiadania
władzy, traktując własne słowa poważnie. Nie zasypujcie
małego dziecka gradem pytań. Zadając pytanie, czy chce
tego czy owego, stawiamy je przed zbyt trudnym dylematem. Jego dojrzałość często nie jest jeszcze wystarczająca,
żeby podejmować mądre decyzje. Poza tym, takie pytanie
daje dziecku okazję do pokazania własnej niezależności
i czasami odpowiada „nie” − tylko po to, żeby pokazać,
że to ono tu rządzi. Gdy dzieci są starsze, należy je zachęcać do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji.
Nie pytajcie małej córeczki, czy ma ochotę na popołudniowe spanie ani synka, czy zechce po sobie posprzątać okruchy po zjedzeniu kolacji. Nie wydawajcie poleceń kończących się pytaniem „OK?”. Na przykład:
„Posprzątaj po sobie okruchy, OK?”.
Wydając dziecku polecenie zakończone w ten sposób
pytamy je, czy jest ono dla niego akceptowalne − czyli
w rzeczywistości pytamy, czy nasze dziecko ma ochotę
być nam posłuszne!
Wymagamy, żeby dzieci były posłuszne naszym poleceniom
bezzwłocznie. Od niemowlęctwa uczcie je szacunku dla
porządku, hierarchii władzy i posłuszeństwa − karmiąc
w regularnych odstępach czasu (o ile to możliwe) i przestrzegając regularnego harmonogramu dnia. Karmienie
dziecka na żądanie zakłada, że to ono wie najlepiej, kiedy
ma jeść i przyzwyczaja je, że to ono decyduje. Próbujcie
wyznaczać czas wstawania, posiłku, zabawy i drzemki.

Gdy dziecko rośnie i zaczyna brać z półki zabronione
przedmioty, weźcie je za rękę i łagodnie odprowadźcie od
półki, wyjaśniając, że musi trzymać się od tych przedmiotów z daleka. Jeśli złamanie zakazu się powtarza, skarćcie je bardziej stanowczo − i powtarzajcie to, aż dziecko
zapamięta, że ma być posłuszne.
Takie ćwiczenie może zająć wiele miesięcy, albo nawet
lat. Może wam się wydawać, że dziecko nigdy się tego
nie nauczy, ale to nieprawda. Nauczy się, jeśli będziecie
konsekwentni w karaniu.
Wymaganie posłuszeństwa musi być stałe. Rodzicom
nie wolno zignorować nawet pojedynczego aktu nieposłuszeństwa. Właśnie dlatego częste zostawianie dzieci
z opiekunką nie jest mądrą decyzją. Z czasem, dzieci
w wieku lat sześciu czy siedmiu będą już automatycznie posłuszne − o ile wcześniej były tego systematycznie uczone.
Jeśli istnieje harmonia między mężem a żoną, to mogą
trzymać oni jedną linię postępowania wychowawczego.
Niektórym jest łatwiej po prostu „sobie odpuścić”
i pozwolić dzieciom na samodzielne, bezkarne ustalanie
zasad. Nie mogę sobie wyobrazić czegoś bardziej szkodliwego dla dzieci niż zaniedbanie dyscypliny.
To prawda, że dzieci, których wola jest bardziej wyćwiczona w okazywaniu posłuszeństwa, są ludźmi szczęśliwszymi, mają większą wolność i lepiej są odbierane
przez otoczenie niż te, które notorycznie kierują się własnym uporem.
Istnieje szereg powodów, dla których rodzice zaniedbują dyscyplinowania dzieci w kierunku posłuszeństwa. W niektórych przypadkach wynika to z niewiedzy o zepsuciu i skażeniu natury każdego dziecka. Inni
nie chcą trzymać dzieci w ryzach obawiając się, że przestaną kochać rodziców. A jednak List do Hebrajczyków
12,9 mówi, że „nasi cieleśni ojcowie nas karali, a my
szanowaliśmy ich”. Niektórzy rodzice są pobłażliwi
w stosunku do dzieci uważając, że „Dzieci, jak to dzieci
− zawsze będą nieposłuszne, dopóki z tego nie wyrosną”
— ciąg dalszy nastpi
Fragment książki Marriage, Family and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.” 1 List Jana 3,18
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„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

Os∂abienie papiestwa i wzrost
poziomu edukacji
Część trzecia cyklu „Początki reformacji protestanckiej”

Przez wieki Kościół rzymskokatolicki był bardzo
potężny, a tysiące jego parafii miało ogromne wpływy
w całej Europie Zachodniej. Szereg wydarzeń osłabiło
jednak prestiż papiestwa, doprowadzając do reformacji. Najpierw nastąpiła tak zwana „niewola babilońska”
papiestwa. W roku 1309 francuski papież przyjął ofertę
króla Francji, żeby przybyć i tam założyć swoją stolicę.
Wybrał Avignon. Tron papieski pozostał tam aż do roku
1374 (około siedemdziesięciu lat). Przez cały ten czas
wszyscy papieże pochodzili z Francji i pozostawali pod
wpływem francuskich królów. Inne królestwa postrzegały papieża jako narzędzie monarchii francuskiej, a nie
bezstronnego sędziego, jakim miał być.
Następnym wydarzeniem, które osłabiło papiestwo,
była wielka schizma w latach 1374-1417, gdy dwa
rywalizujące ze sobą stronnictwa kardynałów wybierały sobie dwóch różnych papieży równocześnie. Każdy
z nich ekskomunikował rywala. Wreszcie w roku 1417
sobór w Konstancji wybrał nowego papieża, a schizma została zakończona. Zamiast jednak rozprawić się
z doktrynalnymi błędami, przywódcy kościelni używali
swoich pozycji do załatwiania prywatnych interesów.
Angażowali się w polityczne intrygi albo dążyli do uzyskania jak największych środków, by finansować swój
luksusowy styl życia.
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—Matthew Crawford

W tym okresie istniało wiele ugrupowań usiłujących zreformować kościół − lollardowie w Anglii, albigensi we Francji i Niemczech oraz husyci w Czechach.
Chcieli brać czynny udział w funkcjonowaniu Kościoła
i czytać Biblię w ojczystych językach. Oskarżali instytucję Kościoła o nadużywanie władzy, oddalenie od wiernych, zbytnie przywiązywanie wagi do pozycji i brak
zainteresowania naśladowaniem Chrystusa. Mimo to,
Kościół potępił te grupy jako heretyckie, a królowie
często z przyjemnością palili odszczepieńców na stosie.
Edukacja również zmieniała ówczesną scenę polityczną. Ludzie studiowali autorów greckich i rzymskich nie w ramach nauki historii, lecz w celu odrywania zasad filozofii, zarządzania, logiki, gramatyki
i retoryki. Zaczęli kwestionować przekazaną im wcześniej wiedzę. Próbowali dowiedzieć się, co starożytni
mogą im powiedzieć o kondycji ludzkiej, o rządzeniu
państwem i o tym, jak żyć. Wzrost poziomu edukacji
sprawił, że ludzie stawali się coraz mniej przesądni, przestawali opierać się na opinii autorytetów i coraz częściej
myśleli samodzielnie. Byli również coraz mniej zainteresowani życiem przyszłym, a coraz bardziej doczesnością. Ruch ten stał się znany pod nazwą renesansowego
humanizmu.

Ten prąd myślowy miał swą kulminację wraz z dziełem Niccolo Machiavellego zatytułowanym Książę
i opublikowanym w roku 1532, pięć lat po śmierci autora.
Był to podręcznik skutecznego rządzenia dla władców −
i być może do dzisiaj ma wpływ na sposób rządzenia państwami. Machiavelli nie próbował przydawać bohaterowi
swej książki jakichś pozytywnych cech, które zaprowadziłyby go do nieba; przeciwnie, jego zadaniem było utrzymanie władzy na ziemi. Krótko mówiąc, Machiavelli
nauczał przedkładania doraźnych korzyści ponad cnoty
charakteru, przewagi pragmatyzmu nad idealizmem,
a także sukcesu nad moralnością. Aby odnieść sukces,
należało obłudnie udawać jedno, czyniąc w rzeczywistości coś przeciwnego.
Szkoła myślenia tego okresu wydała dwa pozytywne
owoce. Holenderski uczony Desiderius Erasmus (Erazm

z Rotterdamu) zastosował krytyczne podejście w swojej
wersji greckiego Nowego Testamentu, przy czym Luter
użył go później jako podstawy dla przekładu niemieckiego, a William Tyndale do tłumaczenia Biblii na język
angielski.
Promowano również wykształcenie. W roku 1450
czytać i pisać umieli wyłącznie arystokraci i duchowni,
stanowiący w sumie około pięć procent populacji. Do
1550 roku odsetek ten wzrósł do 20 procent − czyli nadal
był niski w porównaniu do naszych standardów. Dzięki
wynalezieniu prasy drukarskiej około roku 1450, dotąd
bardzo drogie książki i broszury stały się powszechnie
dostępne.
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, styczeń 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dzieci m ęczennika
Na przestrzeni wieków większość rodziców troszczyła
się o duchowy dobrostan swych dzieci. W szesnastym
wieku anabaptyści bywali aresztowani, jeśli nie chcieli
ich ochrzcić (w wieku niemowlęcym − przyp. red.).
Niektóre dzieci w tamtych czasach wychowywały się
bez jednego albo nawet obojga rodziców. Wielu męczenników pisało przed śmiercią listy do żon i dzieci.
Dla chrześcijańskich rodziców odebranie im dzieci
na zawsze było dramatem. Wielu z nich czuło się tak
jak Rafel Van Den Velde, który w roku 1576 napisał
do dziecka: „Kochany synu, będziemy rozdzieleni zbyt
wcześnie”.
Jednocześnie rodzice bardzo dbali o to, by dzieci pozostały wierne Bogu. Jacob Dircks (1568) zapytał synów,
idąc na szafot: „Trwacie mimo to, kochani synowie?”.
Na co każdy z nich odpowiedział: „Tak, drogi ojcze”.
Pragnął, by miłowali prawdę ponad życie. Jan de Swarte
(1563) pozdrowił synów, którzy byli świadkami jego
aresztowania. „Dzieci, czy chcecie wraz ze mną pójść
do Nowego Jeruzalem?”. Odpowiedzieli: „Tak, ojcze”.

—David L. Martin

Rozstając się z dziećmi, rodzice troszczyli się o to,
jak będą nauczane. Mayeken Boosers (1564) zachęcała
swoje dzieci, żeby po jej śmierci zachowywały pokój
między sobą i pomagały sobie wzajemnie bez narzekania. Miały zawsze poddawać się tym, którzy je pouczali
w sprawiedliwości i napominali. Napisała do nich, żeby
„nie upodabniali się do świata, popadając w pychę, tańcząc, biegając i plotkując”. Ojcowie zachęcali dzieci,
żeby trzymały się z daleka od ulic, na których panowała bezbożność. W obliczu nadchodzącego męczeństwa wzywali je do prawości w pozostawionych po sobie
listach.
Rodzice troszczyli się o relacje dzieci z Panem.
„Uciekajcie przed cieniem tego świata”. „Miejcie
w nienawiści świat i nie miłujcie swej cielesnej natury”.
„Pragnijcie sprawiedliwości i chodźcie w bojaźni Bożej”.
„Czytajcie Pisma Święte”. „Moje dzieci, bójcie się Boga
i unikajcie wszelkiego zła”.
Mayeken zwróciła swym dzieciom ich listy do niej,
—ciąg dalszy na str. 21

„Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.” 1 List Jana 3,18
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„Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię?” Ewangelia Łukasza 6,46

„Ziemia jest płaska”
—Morris Yoder
Jeżdżąc z odczytami pod tytułem „Niebiosa ogłaszają”,
często jestem pytany o astronomię. W ostatnich latach
jedno z pytań wróciło z niebytu i stało się jednym z najczęściej zadawanych: „Czy Ziemia jest płaska?” albo „Co
mam odpowiedzieć ‘płaskoziemcowi’”?
Istnieje teoria, że Ziemia jest płaskim dyskiem
z Biegunem Północnym w centrum, natomiast Antarktyda
jest w niej przedstawiana jako nieprzenikniona ściana
otaczająca obwód owego dysku. Przysparza ona jednak
wielu problemów.
1. Według Teorii Płaskiej Ziemi (TPZ) odległość Słońca
od Ziemi wynosi 4800 km. To jednak jest sprzeczne
z prawami trygonometrii.
2. Jeśli Słońce rzeczywiście znajduje się w odległości
4800 km od Ziemi, to jego wielkość powinna dla nas
optycznie znacząco wzrastać w południe, a maleć wieczorem. Tak się jednak nie dzieje.
3. Ponadto, wedle TPZ Słońce okrąża Ziemię w ciągu
jednej doby. Gdyby rzeczywiście tak było, to Słońce
widoczne byłoby z jednej strony w czasie wschodu,
a z drugiej podczas zachodu. Tymczasem przez teleskop
widok Słońca jest taki sam, z wyjątkiem obrotu o 1/50
ze względu na jego rotację.
4. Gdyby Ziemia była płaska, to Słońce byłoby
widoczne przez cały czas.
5. Jeśli nie widać go w nocy, to jedno wyjaśnienie
mogłoby być takie, że Słońce świeci punktowo (jak
reflektor) prosto w dół (zwolennicy TPZ są tego zdania).
Dowody przeciwko tej tezie pochodzą z wielu satelitów
i moich własnych obserwacji przez teleskop o dużej mocy.
6. Jeśli jednak rzeczywiście Słońce świeciłoby
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punktowo, to przesuwając się po nieboskłonie powinno
dla nas wyglądać jak płaski owal.
7. Nie powinno nigdy znikać za horyzontem, lecz raczej
poruszać się na dużym okręgu blisko horyzontu na północnym niebie. Według TPZ znikanie Słońca za horyzont jest powodowane zjawiskiem refrakcji (ugięcia promieni słonecznych w atmosferze).
8. Jednak to powodowałoby miraż, tymczasem Słońce
nigdy nie jest widoczne w mirażu niżej niż w rzeczywistości, tylko zawsze wyżej, a wtedy widzimy je dłużej
niż normalnie i wydaje się, że zwalnia tuż nad horyzontem. Z tego samego powodu podczas tzw. równonocy
mamy dzień w rzeczywistości o kilka minut dłuższy,
mimo że spodziewalibyśmy się dokładnego zrównania
dnia z nocą.
9. Oczywisty dowód na to, że Słońce schodzi poniżej horyzontu można zobaczyć tuż po zmierzchu. Cień
Ziemi unosi się wtedy powoli i wygląda jak ciemna błękitna wstęga.
10. Pełnia Księżyca nie powinna istnieć według teorii
płaskiej Ziemi. Nigdy nie byłby w pełni oświetlony przez
Słońce z naszej perspektywy na Ziemi w tym modelu,
ponieważ nie mógłby znaleźć się naprzeciw Słońca.
11. Odpowiedzią mogłoby być emitowanie własnego
światła przez Księżyc. Ale Księżyc nie świeci własnym
światłem, jak widać po jego zaćmieniach. Potwierdzają
to astronauci ze statku Apollo, którzy tam byli (czemu
płaskoziemcy zaprzeczają), a także moje własne obserwacje teleskopowe, podczas których cienie na powierzchni
Księżyca są skierowane dokładnie przeciwnie w stosunku
do padania promieni słonecznych. Poza tym, światło

Księżyca jest zmienne w zależności od jego pozycji na
niebie w stosunku do Słońca.
12. Jeśli Księżyc emituje własne światło, to dlaczego
kiedy jest blisko Słońca, widać tylko jego kawałeczek
świecący jasno?
13. Podczas zaćmienia Księżyca cień Ziemi na Księżycu
jest zawsze okrągły bez względu na porę nocy. Gdyby
Ziemia była płaskim dyskiem, to jej cień zawsze byłby
taki, jaki widzimy o północy. Rozwiązaniem tego problemu zdaniem zwolenników teorii Płaskiej Ziemi jest
fakt, że Księżyc nigdy nie schodzi „poniżej” Ziemi
i dlatego jego zaćmienia są powodowane czymś innym.
14. Jednak żaden alternatywny obiekt (ciemne Słońce,
silne pole magnetyczne itd.) powodujący zaćmienia Księżyca nigdy nie został odkryty. Poza tym, prognozy zaćmień oparte o model kulistej Ziemi zawsze są
dokładne. Dlaczego?
15. Obserwując statki zbliżające się do wybrzeża,
obserwator najpierw widzi szczyt masztu (jeśli takowy
posiada), potem kadłub, a na koniec punkt kontaktu
z wodą. Ten efekt jest powodem, dla którego dawniej
budowano „bocianie gniazdo” na szczytach masztów.
Marynarz mógł z wysoka widzieć ląd z odległości o wiele
dalszej i widział go wcześniej niż załoga na pokładzie.
16. Na Biegunie Północnym mamy Gwiazdę Polarną
wprost nad głową. Moglibyście przenieść się w dowolnym kierunku w linii prostej i dotarlibyście do Bieguna
Południowego na Antarktydzie. Tam z kolei widzielibyście nad głową gwiazdę Polaris Australis. Powodem jest
fakt, że Gwiazda Polarna jest widoczna „ponad” kulistą Ziemią na półkuli północnej, podczas gdy Polaris
Australis widać po przeciwnej stronie globu, na półkuli
południowej.
Problemem dla modelu płaskiej Ziemi jest Antarktyda,
która rzekomo stanowi ścianę lodową otaczającą płaski
okrąg Ziemi. Jeśli przenieślibyście się w prawo albo
w lewo od Bieguna Północnego, to będziecie obserwować na niebie inne gwiazdy, aż dotrzecie do Antarktydy.
W modelu płaskiej Ziemi byłoby to niemożliwe.
Podróżując na lewo od Bieguna Północnego, w końcu
zobaczylibyście nad sobą Polaris Australis, ale nie w przypadku płaskiej Ziemi. Polaris Australis nie jest gwiazdą
wszechobecną i dlatego jej pozycja nad Antarktydą nie
może być wyjaśniona rzekomą ścianą lodu wokół płaszczyzny Ziemi. Nie tylko ta gwiazda stwarza problemy
TPZ, lecz również miliony innych gwiazd.

17. Gdyby model Ziemi jako płaskiego dysku był
poprawny, to wtedy odległości między punktami blisko
Antarktydy byłyby znacznie większe niż znamy je
z modelu Ziemi jako globu. Czasy przelotów
między takimi miastami jak Melbourne w Australii
i Johannesburg w Afryce Południowej powinny być
znacznie dłuższe niż są w rzeczywistości. Jedynym sposobem na tak krótkie podróże w przypadku płaskiej Ziemi
jest znacznie większa szybkość lotu niż faktyczna. Na
płaskiej Ziemi najkrótsza droga między wymienionymi
wyżej miastami wynosiłaby około 21 000 km, podczas
gdy na kulistej Ziemi około 11 000 km.
Każdy, kto wierzy, że Ziemia jest płaska, może sam
sobie na taki problem odpowiedzieć, odbywając zwykłe
szkolenie dla pilotów. Skuteczne loty dookoła świata są
wykonywane wyłącznie dzięki obliczeniom opartym na
założeniu, że Ziemia jest kulista.
18. Na kulistej Ziemi możecie widzieć dalej stając
w wyższym punkcie brzegu. Na płaskiej Ziemi byłoby
to bez różnicy.
19. Na płaskiej Ziemi środek grawitacji powinien być
pod Biegunem Północnym. Czyli każdy powinien odczuwać przyciąganie ziemskie nie tylko prosto w dół, ale
również w kierunku północnym. Im dalej od Bieguna
Północnego, tym silniejsze byłoby przyciąganie w jego
kierunku. Jedynym sposobem uniknięcia tego problemu
byłoby całkowite odrzucenie grawitacji. Jednak ilość
dowodów na jej istnienie jest ogromna, a prawa nią rządzące są na tyle stałe, że na ich podstawie można wysyłać statki kosmiczne.
20. Niektórzy „płaskoziemcy” proponują wyjaśnienie
grawitacji w dół poprzez wznoszenie się dysku Ziemi
w nieustannie przyspieszanym tempie. Gdyby tak się
działo, to w niedługim czasie Ziemia, wznosząc się, przekroczyłaby prędkość światła, która jest graniczna i nic
nie może poruszać się szybciej. Poza tym, dlaczego ta siła
związana z przyspieszeniem nie działałaby na wszystko
tak samo? Bo przecież to zachowanie Ziemi musiałoby
dotyczyć również Słońca i Księżyca, ale nie mogłoby
dotyczyć niczego na powierzchni Ziemi, z nami włącznie. Gdyby tak było, to będąc na Ziemi znajdowalibyśmy się w stanie nieważkości. Satelity konstruowane
na Ziemi jakoś nie odczuwają tej „siły”, bo przecież
twardo spoczywają wtedy na Ziemi. Po wystrzeleniu ich
w przestrzeń kosmiczną, ta „siła” (według teoretyków
Płaskiej Ziemi) powinna nagle przestać na nie działać,
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utrzymując je w stanie nieważkości i uniemożliwiając
powrót na Ziemię.

Fragmenty Biblii zaprzeczające teorii płaskiej Ziemi:
„To ten, który zasiada nad okręgiem ziemi − jej mieszkańcy są jak szarańcza; ten, który rozpostarł niebiosa jak
zasłonę i rozciągnął je jak namiot mieszkalny” (Iz 40,22).
„Kiedy przygotowywał niebiosa, byłam tam; gdy
odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi” (Prz 8,27).
„Wodom nakreślił [okrągłe] granice, aż nastąpi koniec
światłości i ciemności” (Hi 26,10).
To jest możliwe tylko wtedy, kiedy istnieje okrągła granica między światłem i ciemnością na kuli opromienionej światłem słonecznym, rozchodzącym się we wszystkich kierunkach.

Błędy w rozumieniu Pisma Świętego:

„Potem zobaczyłem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, trzymających cztery wiatry ziemi,
aby wiatr nie wiał na ziemię ani na morze, ani na żadne
drzewo” (Obj 7,1).
Ten werset jest często używany na poparcie teorii płaskiej Ziemi. Nie mówi on jednak o kształcie naszej planety. Droga część wersetu (o czterech wiatrach) nadaje
kontekst pierwszej (o czterech krańcach). Język metaforyczny jest tu użyty do określenia głównych kierunków na Ziemi wskazywanych na kompasie. Każdy wie,
że wiatr wieje z każdego kierunku dookoła nas. Gdyby
ten werset brać dosłownie, to Ziemia musiałaby być płaskim kwadratem. Tymczasem nawet sami „płaskoziemcy”
w to nie wierzą.
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, lipiec 2018
© Dogwood Ridge Outdoors
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Uważaj na cukier!
Część pierwsza
„Czy znalazłeś miód? Zjedz tyle, ile trzeba, byś objadłszy
się, nie zwrócił go” (Przypowieści 25,16).

Uważaj! Na co? − na cukier!

Cóż to takiego? To substancja, która czyni miód słodkim i smacznym. To pewna rodzina, której nazwisko
brzmi „-oza” — czyli końcówka znajdowana w nazwie
cukrów prostych, takich jak glukoza, fruktoza, sacharoza,
laktoza i dekstroza. Pierwszy człon nazwy wskazuje na
źródło − i tak fruktoza pochodzi od owoców, a laktoza od
mleka. Są to dwa najważniejsze cukry w licznej rodzinie
zwanej węglowodanami. Glukoza jest tym cukrem, który
właśnie bierzemy pod lupę. Jednakże będziemy używać
ogólnego terminu „cukier”.

Co on powoduje?

Cukier to paliwo w naszym baku. Dodaje energii
komórkom w organizmie. I podobnie jak w samochodzie,
silnik nie zapali, jeśli bak jest pusty. W naszym organizmie insulina, enzym produkowany przez trzustkę, działa
jak pompa, która przemieszcza cukier z krwiobiegu do
20
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—Lester H. Weaver
komórek. Insulina także przetwarza część z tej krążącej
we krwi glukozy w glikogen, który jest przechowywany
w wątrobie. To jest rezerwa paliwa na później, kiedy
poziom cukru spada we krwi. Glikogen jest przetwarzany
z powrotem w glukozę i transportowany do naszych głodnych komórek. Jest to część nieustającego zrównoważonego procesu metabolicznego, w którym pokarm jest
pobierany i zamieniany w formy, które ciało może spożytkować, a produkty uboczne są odrzucane.

Po co pilnować?

Ponieważ coś może się pogorszyć i nawet o tym nie
wiemy.
Czy mamy pilnować poziomu cukru w organizmie,
bo jest dla nas szkodliwy? Nie, cukier jest ważny. Ale też
może być sporym problemem. Podobnie, jak z miodem,
zbyt wiele cukru może nam zaszkodzić. Słodycze, ciasta,
placki i ziemniaki − w ogóle wszystkie węglowodany – stawiają przed nami biblijne wyzwanie umiarkowania. Są też
fizjologiczne powody problemów z cukrem. Rozważymy
je poniżej.

1. Trzustka. Kiedy ciało się starzeje, doświadcza zużycia
wskutek eksploatacji. Trzustka, która do tej pory posłusznie dostarczała insulinę, teraz aby radzić sobie ze zjadanym cukrem, może nie nadążać ze swoją pracą. Te nadprogramowe węglowodany, z którymi dotąd sobie radziłeś/
radziłaś, zaczynają podwyższać poziom cukru we krwi.
Ponadto twoje komórki mogą rozwinąć odporność na
insulinę w procesie wchłaniania glukozy. To powoduje,
że podwyższony poziom glukozy utrzymuje się dłużej niż
normalnie po jedzeniu. Jeśli wysoki poziom cukru pozostaje we krwi nawet po całej nocy bez jedzenia (badanie
na czczo), nasz lekarz może ostrzec nas o stanie przedcukrzycowym (w przybliżeniu 100–125 mg/dl); albo może
uznać, że jest to już cukrzyca, jeśli poziom jest wyższy.
Może zlecić test tolerancji glukozy (test czasowy), który
dokładniej zdiagnozuje negatywne zjawiska w naszych
najważniejszych narządach.
2. System krwionośny. Podwyższony poziom glukozy
może przyczyniać się do zwężania naczyń krwionośnych.
Ten stan wpływa na krążenie w naszych kończynach − stopach i dłoniach. Bez odpowiedniej dostawy krwi nie goją
się rany, co nieraz wymaga amputacji. Nawet naczynia
krwionośne zasilające serce mogą doznać szkody, powodując chorobę serca.
3. Oczy. Retinopatia cukrzycowa to stan spowodowany
uszkodzeniem naczyń krwionośnych doprowadzających
krew do siatkówki. Jest ona częstym powodem ślepoty
nabytej u osób dorosłych. Podwyższony poziom glukozy

wpływa na stan naczyń krwionośnych i dalej na stan zdrowia oka. Wczesne wykrycie i kontrola naszego poziomu
cukru i ciśnienia krwi są czynnikiem hamującym rozwój
tych problemów.
4. Nerki. Podwyższony poziom cukru może doprowadzić do zwężenia naczyń krwionośnych zasilających nerki,
dzięki którym pozostałości metabolizmu są filtrowane
i wydalane. Ta dysfunkcja może prowadzić do uszkodzenia nerek na długo, zanim zostanie wykryta. Okresowe
badania na ogół obejmują morfologię i badanie moczu,
w których te problemy mogą zostać zdiagnozowane.
5. Nerwy czuciowe. Neuropatia cukrzycowa dotyka
większość diabetyków. Wysokie ciśnienie zaburza normalne funkcjonowanie tych nerwów. To prowadzi do
utraty wrażliwości w kończynach, co czasem odczuwamy
w postaci pieczenia albo cierpnięcia. Takie uszkodzenie
nerwów, jeśli jest niezdiagnozowane, często prowadzi
do ran na stopach lub dłoniach z powodu braku czucia.
Potem może wywiązać się infekcja, którą trudno wyleczyć.
Problemy z wysokim poziomem cukru mogą obejmować różne symptomy, począwszy od nieprzyjemnych
i przejściowych stanów jak wymioty, aż do długotrwałych
powikłań w postaci ślepoty, czy wreszcie niewydolności
nerek lub serca. W naszym kolejnym artykule zastanowimy się nad pytaniem: „Jak się pilnować?”.

Dzieci m ęczennika

i córkę: „O, miłosierny Ojcze w niebie, który wybrałeś
i umiłowałeś mnie niegodnego... ja, który jestem tylko
prochem, polecam Ci moją najdroższą żonę i ukochaną
jedyną córkę”. Rafel (1576) napisał do żony i syna: „Oto
moja szczególna modlitwa, którą wznoszę z głębi serca,
w której proszę Boga, żebyście wytrwali w zbawieniu
i żeby Jego imię było przez was uwielbione; Jemu niech
będzie chwała na teraz i na wieki. Amen”.
„Żegnajcie. Załączam ostatnie pozdrowienia jeszcze
na tym świecie” − tak brzmiały ostatnie słowa listu
Mayeken do dzieci.

—ciąg dalszy ze str. 17
pisząc: „Odsyłam Wasze listy do mnie, żebyście pamiętali o złożonych mi obietnicach i wypełnili je”.
W listach rodziców były również modlitwy za dzieci.
Anna z Rotterdamu (1539) napisała w liście do syna:
„Dobry Ojcze, uświęć syna Twojej służebnicy w prawdzie i zachowaj go od złego ze względu na swoje imię,
Panie”. Jan Wouters (1572) zapisał modlitwę za żonę

Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zaczerpnięto z książki: Great Figures in History,
People who influenced religious history for good or ill
© Lamp and Light Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

młodzieży

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

Żelazo ostrzy się żelazem
—Eldon Kreider
Koncepcja ostrzenia żelaznego narzędzia innym kawałkiem żelaza oznacza, że zręczne użycie tych instrumentów jest konieczne do uzyskania upragnionego rezultatu.
Zastosowanie tej ilustracji w ramach lekcji poglądowej na
temat przyjaźni sugeruje, że jesteśmy nieustannie pod wpływem innych i sami wywieramy wpływ na otoczenie w relacjach osobowych. Czy będziemy się nawzajem ostrzyć, czy
stępiać ostrza i pozostawiać je tępymi i nieużytecznymi?
Powinniśmy rozważyć nasz wpływ na siebie nawzajem
i jego dalekosiężne rezultaty. Przecież zostawiamy po sobie
dziedzictwo. Czy będzie miało ostrzący czy tępiący efekt?
Wpływamy na innych w takim samym stopniu, jak inni
na nas. Natura otoczenia, które sobie wybieramy, wpływa
na nas do tego stopnia, że inni widzą, iż jesteśmy inni.
Słuchanie rady pobożnych rodziców oraz innych osób obdarzonych autorytetem pomoże nam rozwinąć zainteresowania i znajomości w miarę dojrzewania, kształtując w ten
sposób także i nasz wpływ na innych.
Bóg szuka światła w tym ciemnym świecie. Może nie służymy na sposób, który budzi uznanie u innych. Ale pamiętajmy, że Bóg najbardziej liczy właśnie na tych, którzy robią
po trochę różnych rzeczy tu i tam. W miarę naszego dojrzewania, nasz wpływ sięga coraz dalej. Bóg szuka wiary
na ziemi, szuka ludzi żyjących wiernie według Jego Słowa
zawartego w Biblii.
Ktoś powiedział: „Bądźcie współczujący wobec wszystkich napotkanych ludzi, bo nigdy nie wiecie do końca, przez
co przechodzą”. Może się to odnosić do tych, z którymi
się krótko stykamy w pracy czy podróży. Pamiętajmy, jeśli
dana osoba jest „naostrzona” poprzez dobre słowo, czyn
i uśmiech, może to w jakimś stopniu polepszyć jej relacje ze
swoim otoczeniem. W jaki sposób inaczej rozprzestrzeni się
miłosierdzie Jezusa? Przyjaźnie, rodziny, kościoły i narody
22

Ziarno Prawdy • listopad 2021

rozwijają się dzięki następującym zasadom: raczej buduj,
niż burz; raczej wytwarzaj, niż zużywaj; i wreszcie − bardziej rozdawaj, niż gromadź dla siebie. Wszystko zaczyna
się od działania jednostki dla dobra innych.
Jako młodzi ludzie najlepiej „ostrzymy” się nawzajem,
trzymając się biblijnych wartości.
1. Szacunek. Szanujemy naszych rodziców i starszych,
którzy – szlifując nasz charakter – pomagają nam z kolei
wygaszać u innych niestosowne, aroganckie zachowania
i słowa.
2. Zadowolenie. Życie w poddaniu się temu, co Bóg
dopuszcza dla naszego doświadczenia, pomoże nam szukać
pokoju ze wszystkimi ludźmi. Możemy wówczas zachęcać
innych, którzy biadają nad swoim losem. Dzięki temu też
nie będą nas fascynować najnowsze gadżety i trendy.
3. Zwycięstwo. Jeśli poddaliśmy nasze życie naszemu
Mistrzowi i doświadczamy zwycięstwa nad cielesną naturą,
wówczas możemy pomóc komuś, kto się z tym zmaga.
Nasze zwycięstwo sprawia, że krzywimy się na dosadne żarty
i potrafimy wspomóc chwiejnych.
4. Służba. Jeśli wypełniamy nasze codzienne życie szukaniem dobra innych, możemy poprzez pomoc wnieść jakąś
treść do ich życia. Możemy też zorganizować pracę tak, aby
komuś, kto jest w potrzebie, udzielić pomocy, której także
inni mogą się podjąć i dzięki temu doświadczyć spełnienia.
Jak często doświadczyliśmy błogosławieństwa od innych?
Bóg liczy na tych nielicznych wiernych. Czy On może polegać na Tobie?
Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wolny od skorupy
—H. M.
Cienie kładły się na ziemię, a słońce łagodnie schodziło
za zachodni horyzont. Miękkie kroki szybko przemieszczały się wzdłuż ledwo widocznej ścieżki pod wysokim
baldachimem dębów. Szybki chód młodego człowieka
wskazywał na to, że jest obznajomiony z otoczeniem.
Pod samotnym cedrem upadł na ręce i kolana, znikając
pod osłoną zwisających gałęzi.
Wreszcie! O ile wiedział, nikt inny nie miał pojęcia
o istnieniu tego miejsca. To była jego tajemna przystań,
w której staczał największe bitwy w swoim sercu. Nie
zwracając uwagi na piękno otoczenia, Jason klęczał
oparty o gałąź. Jego ciężkie serce uderzało boleśnie
w piersi, a chaotyczne myśli pędziły przez jego umysł.
Co spowodowało tę wieczorną eskapadę? Głębokie rozczarowanie czy jakaś straszna katastrofa? Nie, Jason czuł
potrzebę uporządkowania swoich uczuć przed snem, jeśli
sen w ogóle miał szansę nadejść.
Coś musi się zmienić − powiedział do siebie. - Nie mogę
dalej żyć z takim zranieniem.
Oszczerczy komentarz głęboko wbił swoje ostrze.
Najpierw Jason poczuł się totalnie zdradzony, kiedy
dotarły do niego uwagi, jakie jeden z najlepszych przyjaciół robił na jego temat. Gorycz stopniowo zapuszczała korzenie. Jason próbował przebaczyć, ale nadal
unikał swojego dotychczasowego przyjaciela. Zranienie
pozostało, a on wkrótce odkrył, że staje się podejrzliwy
względem pozostałych znajomych. Czy oni czuli to samo?
Czy to on był dziwakiem? A może oni znosili go jedynie
z uprzejmości?
Powoli ziarno nieufności zaczęło kiełkować i Jason
stawał się coraz bardziej drażliwy. Wystarczyło jakieś
przypadkowe stwierdzenie jednego z dotychczasowych
zaufanych przyjaciół, a uznawał je za coś obraźliwego.
Z czasem urazy się kumulowały, a Jason wycofywał się
coraz dalej do swojej skorupy.
Teraz w głębi swojego cedrowego schronienia szukał
pokoju. Delikatny szelest liści spowodował, że Jason spojrzał w dół. Jego oczy z wysiłkiem rozpoznały zarys żółwia
błotnego o nazwie Terrapene. Żółw powoli pokonywał
drogę przez dywan lasu.
Jason z ciekawością i uśmiechem przyglądał się, jak
żółw walczy z przeszkodami, takimi jak nierówna darń.
Jak bardzo ograniczała go skorupa! Czy zwierzę nie

poruszałoby się szybciej i swobodniej, gdyby go tak uwolnić od tego uciążliwego balastu?
Kiedy to pytanie przywędrowało do jego myśli, Jason
uświadomił sobie, że on sam przecież też jest ograniczony
przez skorupę. Jego oczy nagle otworzyły się na brzydotę
zranień i pretensji, które wpuścił do swego serca.
Składając ręce i zamykając oczy, Jason wylewał swoją
frustrację przed Źródłem prawdziwego pocieszenia.
Modlił się o siłę, aby naprawdę przebaczyć tym, którzy
mu sprawili przykrość. Prosił Boga także o przebaczenie
dla siebie za wiele własnych uchybień.
Po raz pierwszy od tygodni poczuł, że Bóg wysłuchał
jego modlitwy. Kiedy wreszcie podniósł się na nogi, jego
serce było lekkie. Ciasna skorupa, która go więziła przez
tak długi czas, zniknęła, a w jej miejsce przyszedł pokój
i pewność, że Bóg był na swoim miejscu, aby pomóc mu
we wszystkim, co było przed nim.
Jason opuścił głowę, czując wyrzuty sumienia, że tak
długo zwlekał z prawdziwym przebaczeniem. Przez to,
że wycofał się w głąb siebie, zatrzymał Boże przebaczenie dla swoich grzechów i nie mógł pomóc innym
w potrzebie. Teraz z Bożą pomocą miał nadzieję skupić
się na potrzebach innych zamiast na swoich.
Zaczerpnięto z Young Companion, wrzesień/październik 2019
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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KAMELEON czy BOHATER
—Daniel Wine

Studium biblijne

Kameleon to jaszczurka, która zmienia kolor, upodabniając się do środowiska. Może być zielona w jednej chwili,
a chwilę potem brązowa, w zależności od różnych warunków, w jakich przebywa. Czasami my ludzie również odczuwamy pokusę, żeby się zmienić tak jak kameleon – zależnie od okoliczności, gdy próbujemy być tacy jak inni, bo
chcemy się do nich upodobnić.
1. Dlaczego jesteśmy kuszeni, żeby być takimi
„kameleonami”?
• Pragniemy być akceptowani. Nie chcemy się
wyróżniać.
• Boimy się tego, co inni o nas pomyślą. „Strach
przed człowiekiem zastawia sidła” (Prz 29,25).
• Chcemy zadowolić ludzi.
• Nie mamy własnych silnych przekonań. Wtedy
łatwiej nam robić to samo co inni.
2. W jaki sposób się zmieniamy?
• A. Chcemy być „spoko”. Mówimy lub zachowujemy się tak, żeby zrobić wrażenie.
• B. Jesteśmy nieposłuszni zasadom wprowadzonym przez rodziców ze strachu przed innymi.
• C. Odmawiamy przyjaźni z niektórymi ludźmi,
nie chcąc się narażać „grupie”.
3. Jakie mamy przykłady „kameleonów” w Biblii?
• A. Adam zjadł owoc podany przez żonę, zamiast
okazać posłuszeństwo Bogu (1 Rdz 3,6).
• B. Aaron poddał się żądaniom Izraelitów, żeby
im zrobić bogów (2 Wj 32,1-6).
• C. Saul oszczędził zwierzęta Amalekitów, bo
chciał się przypodobać ludowi (1 Sm 15,15).
• D. Cała armia izraelska się bała, aż pojawił się
ktoś odważny (Dawid) i zabił Goliata; dopiero
wtedy byli gotowi do walki (1 Sm 14,24.49-52).
• E. Joasz robił to, co słuszne, dopóki żył Jehojada.
Ale po jego śmierci Joasz robił to, czego chcieli
książęta (2 Krn 24,2.17.18).
• F. Herod wtrącił Jana Chrzciciela do więzienia,
żeby zadowolić swoją żonę; potem bał się wycofać
z obietnicy zabicia proroka ze względu na swoich
gości (Mt 14,1-11).
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•

G. Piotr odłączył się od pogan ze względu na
oczekiwania niektórych Żydów (Ga 2,11-14)

4. Jak można uniknąć postawy „kameleona”?
• Musimy dokonywać wyborów opartych na
zasadach zamiast na oczekiwaniach otoczenia. Musimy wiedzieć, co jest dobre, a co złe
i być gotowi opowiedzieć się za dobrem.
• B. Powinniśmy być bardziej przejęci tym, co
myśli o nas Bóg, niż tym, co myślą ludzie.
„PAN jest ze mną, nie będę się bał; cóż może
mi uczynić człowiek?” (Ps 118,6).
• C. Musimy robić wszystko, żeby wykształtować w sobie silny charakter. Prośmy Boga
o odwagę, bo nie jesteśmy w stanie tego dokonać własną mocą.
5. Jakie mamy dobre przykłady w Biblii?
• Noe i jego rodzina byli jedynymi wiernymi
ludźmi w czasach potopu (1 Rdz 6,8; 7,1).
• B. Abram był gotów opuścić rodzinę i znajomych, żeby pójść za Bogiem (1 Rdz 12,1.4).
• C. Daniel wybierał to, co słuszne, bez względu
na koszty (Dn 1).
• D. Szadrach, Meszach i Abednego jako jedyni
odmówili złożenia pokłonu posągowi (Dn 3).
• E. Jozue i Kaleb byli gotowi trwać przy swojej
wierze nawet w obliczu śmierci (4 Lb 13,30
-14,10).
• F. Rachab spuściła przez okno sznur i zaufała
Bogu (Joz 2).
• G. Rut opuściła wszystko, co było jej znajome
(Rt 1,15-18).
Ostatnia myśl: „Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się” (1 Kor 16,13).
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, styczeń 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wielobarwny
PŁASZCZ
—Theresa Alexander, 9, Zomba, Malawi
Moi dwaj bracia jeździli razem ze mną na rowerze,
kiedy nagle zatrzymali się. Prawie się z nimi zderzyłam!
– Zobacz, jaki kameleon! − zawołali.
– Kameleon? − powtórzyłam.
– Chodź i zobacz!
Mieli rację. Na kamieniu siedział malutki śliczny kameleon. Przejeżdżaliśmy obok niego, ale nie zauważyliśmy
go wcześniej. Moi bracia zsiedli z rowerów i kameleon
bardzo powoli wdrapał się na rower starszego brata. Kiedy
dotarł do czarnej kierownicy, zrobił się czarny, pod kolor.
Zapytaliśmy tatusia, co z nim
zrobić. Powiedział, że powinniśmy go zabrać do lasu

bambusowego na naszej posiadłości. Wobec tego zabraliśmy się za pchanie roweru z siedzącym na szczycie
kameleonem i położyliśmy zwierzątko obok brązowego
konara. Zanim wspiął się na konar, na naszych oczach
zmienił ubarwienie na brąz. Potem powoli poszedł na
czubek gałęzi. Gdy dotarł do zielonych liści, błyskawicznie zzieleniał. Widok innych, żółtych gałęzi w zielone
prążki zmienił jego skórę według identycznego wzoru.
Obserwowaliśmy go, jak znika i wtapia się w zielono-żółty las bambusów.
Innym razem odkryliśmy kameleona
w naszym ogrodzie. Mimo że
wszystkie psy wściekle go oszczekiwały, nic mu nie zrobiły.
Patrzyliśmy, jak wspina się
na pobliskie drzewo i wielokrotnie przy tym zmienia
kolory. Nie umiem opowiedzieć wszystkich tych wzorów
i barw, które zaobserwowaliśmy, ale powiem wam, że jeden z nich
naprawdę mnie zdumiał. Skóra jaszczurki stała się szara
w białe trójkąty zwrócone wierzchołkiem do dołu
oraz czarne trójkąty zwrócone wierzchołkami ku
górze. To było fascynujące.
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, maj 2019
©Dogwood Ridge Outdoors
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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kącik dla

dzieci

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

Marcin i kury
—Ida Marie Horst

– Patrz, Reksiu, zrobię dla ciebie budę − powiedział
Marcin, nabierając trochę piasku i wsypując go do
małego domku.
Ogon Reksia tłukł o bok piaskownicy.
Marcin udawał, że trzeba było wybudować ciepły
dom przed zimą.
– Mój dom będzie tutaj − powiedział do psa, nabierając szufelką jeszcze więcej piasku. – Będziemy
mieszkać obok siebie.
Zimny wiatr przywiał kilka liści przez podwórko.
Marcin ściągnął nauszniki czapki na uszy.
– Idzie surowa zima, piesku. Będziemy potrzebować mnóstwo drewna na opał. − Ułożył w stosik małe
gałązki obok swojego „domu” i psiej budy.
Nagle zagdakała kura. Marcin na chwilę zatrzymał
swoją zabawę w opał i śnieg, patrząc w kierunku kurnika. Zbliżał się czas na obowiązki. Mama przypomniała mu wczoraj, żeby je wykonał. Przypomniała
mu też przedwczoraj i jeszcze dzień wcześniej. Mama
powiedziała, że jest na tyle duży, aby zbierać jajka bez
przypominania mu o tym każdego dnia.
Marcin spojrzał na swój mały domek z piasku, który
zrobił dla siebie. Potem popatrzył na budę Reksia
i na gałązki, które poukładał. Nie zebrał odpowiednio
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dużo opału na zimę. On i Reksio zamarzną, jeśli nie
będą mieć wystarczająco dużo drewna.
Marcin przetrząsnął podwórko w poszukiwaniu
kolejnych gałązek. Znowu zagdakała kura.
– Tatuś chodzi do pracy codziennie − mówiła mama.
– Zachowuje się odpowiedzialnie. Ty też musisz być
odpowiedzialny i codziennie zbierać jajka.
Marcin przestał szukać gałązek.
– Chodź, Reksiu − zawołał. – Musimy być odpowiedzialni. − Pobiegł do kurnika.
Reksio pobiegł za Marcinem, machając ogonem.
Przy kurzej grzędzie Marcin zwolnił i podrapał psa
za uszami. Reksio jeszcze bardziej machał ogonem.
Marcin otworzył drzwi kurnika i wślizgnął się do
środka. Kury gdakały i trzepotały skrzydłami. Chłopiec
zagarnął pokarm do pojemników. Następnie chwycił
wiadro z wodą i pobiegł do hydrantu. Nacisnąwszy
rączkę, skierował strumień wody do wiadra.
W kurniku ponapełniał poidła. Następnie z koszykiem w ręce zaczął przeszukiwać grzędy. W pierwszej były dwa jajka, w drugiej pięć, Marcin przeszukał
pozostałe. Wybieranie jajek to była świetna zabawa!
– Mamo, mam czternaście jajek. Możemy upiec
ciasto? − Marcin wpadł do domu z koszykiem jajek.

Mama wyciągnęła rękę i zatrzymała kołyszący się
koszyk.
– Świetny pomysł! Mam teraz rano kilka rzeczy
do zrobienia, ale potem możesz mi pomóc zrobić
ciasto. Dziękuję ci za to, że spełniasz swoje obowiązki
bez przypominania. Cieszy mnie to, że jesteś taki
odpowiedzialny.
Marcin pozostawił jajka na stole i wybiegł. Mógł
teraz zebrać więcej patyków, kiedy mama kończyła
swoje prace. On i Reksio będą jednak mieli mnóstwo drewna na opał.
Tuż po obiedzie mama i Marcin zaczęli robić ciasto.
Marcin obserwował, jak mama oddziela żółtka od
białek. Teraz miała nastąpić jego ulubiona część przyrządzania ciasta!
Mama wlała białka do miseczki. Marcin wyciągnął rękę, żeby włączyć mikser. Pamiętał instrukcje
mamy: „Tylko jedna szybkość przez cały czas aż do
końca”. Wrr, wrr, wrrr.
Śmigło rozbijało białka na pianę.

Marcin wrzucił widelec do miseczki pełnej mąki
i cukru.
– Ja to przesieję, mamo!
Przesiali razem mieszankę i podnieśli mieszadło.
Mama wsypała resztę składników i napełniła formę
do pieczenia.
Powoli Marcin zaniósł formę do piekarnika.
„Powiem o tym tatusiowi − pomyślał. – Będzie
zadowolony”.
I tatuś był rzeczywiście zadowolony z powodu pysznego ciasta do kolacji.
– Wiesz, że to moje ulubione? − zapytał.
Marcin podskoczył w swoim małym krzesełku.
– Tak! A ja pozbierałem jajka bez przypominania!
− wyciągnął do góry ręce. – Było ich czternaście!
Marcin uśmiechnął się i podniósł kawałek ciasta.
Oderwał kawałeczek dla Reksia i powoli zjadł resztę.
Przyjemnie było odczuwać satysfakcję z własnej
odpowiedzialności.
Zaczerpnięto ze Story Mates, grudzień 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Jabłka i postawy
—Katrina Weaver

Był zimny, deszczowy dzień. Andrea usiadła
przy oknie, spoglądając ponuro na krople deszczu znaczące ślady na szybie.
– Dlaczego Bóg musiał zesłać deszcze akurat
dzisiaj, kiedy wiedział, że babcia przyjeżdża mnie
popilnować i zaplanowałyśmy razem pograbić
liście i skakać przez kopczyki? − zapytała głośno.
Mama spojrzała znad leżącego dzidziusia
Tosia, któremu zapinała kaftanik.
– No wiesz, Andreo, Bóg zawsze wie najlepiej.
Przynajmniej mamy deszcz a nie marznącą gołoledź tak niebezpieczną na drogach.
– Wiem − westchnęła dziewczynka – ale tak
bardzo chciałam wyjść z babcią.
Właśnie w tej chwili zadzwonił dzwonek.
– Ja otworzę! − Andrea podskoczyła, zapominając nagle o swoim przygnębieniu. Pobiegła
z ochotą do drzwi. – Cześć, babciu! − wykrzyknęła. – Wejdź.
– Cześć, Andreo – przywitała się babcia wesoło
i weszła.
Kiedy babcia z mamą chwilę porozmawiały,
mama i Antoś pojechali do lekarza.
– Czy jest coś, co szczególnie chciałabyś robić?
− zapytała babcia wnuczkę.
– Nie wiem − powiedziała Andrea, znowu
odczuwając przygnębienie. – Ciągle pada,
a wszystko, co chciałabym zrobić, jest na
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zewnątrz. Mamy mnóstwo liści i chciałam się
dziś bawić na kopcach z nich utworzonych. −
Zmarszczyła czoło.
– No, tak. Bardzo źle to wygląda − zgodziła się
babcia ze współczuciem. – Ale na pewno znajdzie

się mnóstwo świetnych rzeczy tutaj w domu. Po
pierwsze, czy chciałabyś mi pomóc przygotować
niespodziankę dla mamy?
– Niespodziankę? − Oczy Andrei rozbłysły. –
Co to takiego?
– Zrobimy zapiekane jabłka na kolację. Twoja
mama mówiła mi, że trzeba wykorzystać jabłka
i możemy obie zdecydować, w jaki sposób.
Poszły do kuchni i dziewczynka pomogła babci
wyjąć miski, noże i obieraczkę.
– Możesz pokroić jabłka, kiedy obiorę je ze
skórki i usunę gniazda nasienne − powiedziała
babcia, siadając. Andrea wyciągnęła krzesło dla
siebie i zaczęła kroić owoce na połówki.
– O, patrz, babciu! − krzyknęła dziewczynka,
wskazując na rondel. – Już jest tak pełny, że
jabłka prawie spadają z czubka.
– Świetnie, zatem czas na posypkę − zarządziła
babcia. Wyjmij płatki owsiane.
Wymieszały razem płatki, brązowy cukier,
cynamon i olej. Potem rozłożyły powstałą masę
na plasterkach jabłek. Babcia włożyła tackę
z jabłkami do piekarnika i zabrały się za sprzątanie kuchni.
– Pomożesz mi teraz wyrzucić obierki?
− zapytała.
– Dobrze. – Andrea złapała jedną z misek.
Spojrzała do środka i zmarszczyła nos.
– Babciu, w nich jest mnóstwo zepsutych
ogryzków − zawołała.
Babcia skinęła głową.
– Jabłka zaczynały się psuć. Dlatego postanowiłyśmy je przerobić na zapiekankę, zanim całkiem zgniją. Wiesz, wnusiu − dodała w zamyśleniu − te jabłka są trochę jak nasze niektóre
postawy.
– Jabłka jak postawy? − Andrea była zdumiona.
– Co to znaczy?
– Jabłka wyglądały ładnie na zewnątrz, ale
wiele z nich było przegniłych od środka. To dlatego, że zgnilizna zaczyna się do ogryzka, a nie

od skórki, gdzie byłaby widoczna. To wewnątrz
nas dojrzewają postawy. Jeżeli jesteś marudna,
ponieważ pada, albo nie możesz się bawić tak, jak
chciałaś, to jest właśnie taka zła postawa. Możesz
wybrać zadowolenie albo zrzędliwą postawę.
Andrea zamyśliła się.
– Czyli mam zgniłą postawę w sprawie pogody
− podsumowała.
– Zgadza się − potwierdziła babcia. – Ale jest
dobry sposób, żeby to zmienić: zrobić coś miłego
dla kogoś, jak na przykład zapiekane jabłka dla
mamy. To działa, prawda?
– Działa − zgodziła się dziewczynka. –
Przygotowanie niespodzianki to frajda!
Potem poszły obie do salonu i razem zajęły
się układanką. Nie minęło wiele czasu i mama
otworzyła drzwi.
– Już wróciłam! − zawołała, kładąc na stole
kilka toreb z zakupami.
Andrea w podskokach wbiegła do kuchni.
– Powąchaj, mamo! − powiedziała
rozpromieniona.
– Już poczułam od progu − oznajmiła mama.
– Mniam! Zapiekane jabłka to idealna przekąska na zimny, deszczowy wieczór − to mówiąc,
zaczęła odkładać zakupy.
– Córciu, możesz nakryć do stołu?
Kąciki ust dziewczynki opadły a jej oczy przygasły. Tak bardzo chciała dokończyć układankę
z babcią. Już miała zaprotestować i pomarudzić,
kiedy przypomniała sobie, co babcia mówiła na
temat postaw.
– Dobrze − odpowiedziała.
Kiedy babcia weszła do kuchni wziąć na ręce
Antosia, posłała Andrei szczególny uśmiech.
Dziewczynka poczuła przypływ radości. Lepiej
było wybrać postawę zadowolenia, niż być jak
zepsuty ogryzek.
Zaczerpnięto ze Story Mates, październik 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Moje dzieci, nie miłujmy słowem ani językiem, ale uczynkiem i prawdą.” 1 List Jana 3,18

29

fragment

książki

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

Tęsknota

Abigail
za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ

Część piętnasta

R ozdział dwudziesty ósmy

Surowa zima sprowadziła do misji więcej dziewcząt
bez środków do życia niż zwykle − dziewcząt, które nie
miały dokąd pójść i które miały za sobą osobiste tragedie łamiące serca. Niektóre były poirytowane zasadami panującymi w misji, ale skoro było to jedyne
dostępne schronienie, to zostały, niechętnie robiąc to,
czego od nich oczekiwano.
– Bóg kocha również każdą z nich − mama Lena
musiała przypominać o tym Kate, Joanne i Annette
w czasie wyjątkowo trudnych dni dla tej trójki, która
traktowała misję jako swój dom. – Musimy okazywać
im tę samą miłość i miłosierdzie, jaką Bóg okazał nam.
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Lily Bear

Annette wiedziała, że Mama ma rację, lecz wcale
jej to nie pomagało. Zachowania nowych mieszkanek
bywały wstrętne. Miała już dość karmienia się własną
goryczą w stosunku do swego ojca. Pragnęła takiego
samego szczęścia, jakie tryskało z Kate i Joanne. Nie
mogła zaprzeczyć, że między nimi a nią jest ogromny
kontrast i z przykrością stwierdzała, że jest bardziej
podobna do nowych mieszkanek przybyłych tej zimy.
Annette pragnęła tego pokoju z Bogiem, jaki miały
jej przyjaciółki. Wiedziała, że potrzebuje zbawienia
i Bożego przebaczenia. Ale czy mogła przebaczyć ojcu
po tym wszystkim, co jej zrobił?

Nie możesz! To niemożliwe! Poza tym, przecież go nienawidzisz! On nie zasługuje na twoją miłość! Wewnątrz
Annette szalała burza, a biblijne zasady, których
nauczyła się w Domu Hanny, toczyły wojnę z jej cielesną naturą.
Za każdym razem, gdy była gotowa zawołać do
Boga, stawało jej przed oczami wspomnienie ojca,
przypominając o jego niesprawiedliwości. Annette
została wychowana w zamożnym domu. Jej środowisko było tak bardzo różne od domów Kate i Joanne,
że były to dwa różne światy, dlatego najczęściej trzymała się z daleka.
A co z Abigail? Została wychowana inaczej niż one,
a i tak potrzebowała zbawienia − przypominało Annette
jej sumienie, kiedy tylko uciszała poczucie winy, przywołując grzechy swego ojca i oskarżenia wobec niego.
– Kocham Abigail, ale ja nigdy nie brałam narkotyków,
ani nie balowałam jak ona. I nigdy nie opuściłam ojca
− to on mnie opuścił!
„Och, tato, jak mogłeś być tak okrutny!” − wciąż wołało
jej serce w bólu odrzucenia. Dlaczego nie kochał jej na
tyle, żeby zostać? Czy była jakoś odpowiedzialna za
jego odejście? Och, jakże go za to znienawidziła! Był
taki okrutny! Ale nienawiść, o której mówiła, była
tylko przykrywką dla cierpienia, które wciąż ją ścigało.

– Wracaj do swojego pokoju! − Annette nigdy nie
zapomniała tonu, jakim macocha na nią krzyczała,
kiedy była samotną sześciolatką pragnącą tatusia.
– Gdzie jest mój tata? Gdzie jest tatuś? − pytała
w kółko, ale Celia nie chciała odpowiedzieć.
Minęło jedenaście dni, a tata wciąż nie wracał.
Annette upewniła się, że dobrze policzyła, zanim jeszcze raz poszła do Celii z tym samym pytaniem, palącym ją w środku. Zacisnęła spocone piąstki, żołądek
podchodził jej do gardła, ale stała bez ruchu, odmawiając powrotu do pokoju. Musiała się dowiedzieć,
gdzie jest tatuś!
– Gdzie jest tata? − podbródek jej się trząsł, gdy
patrzyła prosto w oczy kobiecie stojącej nad nią.
Celia cofnęła się o krok, po czym gotując się
z gniewu wypaliła:
– Tatuś powiedział, że niedługo zapomnisz. Ha! −
zaśmiała się szorstko. – Chcesz wiedzieć, gdzie jest

tatuś? To ci powiem! Odszedł! Spakował się i odszedł!
Odszedł, bo cię nie kocha i nie chce, żebyś zawracała
mu głowę!
W tym momencie bezpieczny świat Annette runął.
Stała samotna, odrzucona, z wielkimi łzami toczącymi
się po policzkach, nie mając nikogo, kto by ją pocieszył, z wyjątkiem obszarpanego pluszowego misia.
Celia odwróciła się plecami do przerażonej, zranionej dziewczynki. Jej własna zazdrość, złość i samolubny gniew nie zostawiały miejsca na troskę o dziecko.
Oczywiście, tata Annette zostawił jej dom z bogatym
wyposażeniem i dużymi pieniędzmi na koncie z obietnicą jeszcze większych dochodów, jeśli tylko zajmie się
Annette jak własną córką.
Jakże mogłam się na to nie zgodzić! − Narzekała Celia
na życiową niesprawiedliwość. – Nie muszę się martwić o pieniądze, ale kto by chciał zostać uziemiony przez
jakiegoś dzieciaka na kolejne dwanaście lat?
Odwracając się, omal nie wpadła na Annette, stojącą jakby była przyklejona do podłogi. Ziemisto blada
i naznaczona płaczem buzia dziecka powinna wzbudzić w niej współczucie, ale zamiast tego Celia wyładowała na małej całą frustrację.
– Wracaj do pokoju! − wrzasnęła znowu. – Ile razy ci
mówiłam, że masz zostawiać tego koszmarnego misia
u siebie!
Annette wybiegła, przytulając ukochanego pluszaka
z całych sił. Tatuś dał jej go dawno temu, zanim Celia
przyszła i zamieszkała z nimi, i nie było mowy o jego
oddaniu!
Życie Annette zmieniło się drastycznie, odkąd zrozumiała, że tatuś jej już nie kocha. Jej pokój stał się
dla niej więzieniem z wyboru. Nie mogła pozwolić,
żeby miś znalazł się choćby blisko Celii, a Celia z ulgą
potraktowała fakt, że mała zeszła jej z oczu. Pieniędzy
wystarczyło na wszystkie codzienne potrzeby. Celia
kupowała jej ubrania u projektantów mody i zapisała
do prywatnej szkoły. W wieku dziesięciu lat Annette
żyła na luksusowym poziomie niedostępnym dla większości rówieśników. Miała mnóstwo pieniędzy na
własne wydatki i w oczach koleżanek jej życie było
czymś wymarzonym.
Między Celią i Annette istniał milczący rozejm.
Żadna nie wchodziła na terytorium drugiej. Annette
kochała naukę i rzuciła się w wir szkoły, uzyskując najlepsze stopnie. Wkrótce miała takie wyniki, że stała
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się ulubienicą nauczycieli, co sprawiało, że Celia była
z niej dumna.
Pewnego dnia weszła właśnie do domu, gdzie Celia
gościła jakąś znajomą i podsłuchała ich rozmowę.
– Annette ma błyskotliwy umysł. Zdumiewa mnie
swoimi wynikami w nauce.
– Jest również bardzo piękną dziewczyną − dodała
znajoma. – Twoja umowa z jej ojcem opłaciła się
sowicie.
Annette przeszedł zimny dreszcz. Jaka umowa? −
zastanawiała się, ale nie chciała dać Celii satysfakcji,
jak bardzo odrzucenie przez ojca nadal ją boli.
– Kiedy zmusił mnie do wychowania jego córki,
byłam wściekła − opowiadała Celia swojej znajomej.
– Ale teraz zdaję sobie sprawę, jaki dobry interes zrobiłam! Nie muszę pracować! Ten dom jest mój i mam
tyle pieniędzy, ile zechcę! A wszystko dlatego, że trzymam język za zębami!
Celia zaśmiała się samolubnie.
Annette wymknęła się z domu. Trzęsła się ze złości
na Celię i ojca. Złość przerodziła się w nienawiść, gdy
karmiła w sobie poczucie zdrady. Zaczęła się zadawać
z grupą dziewczyn, które kradły towary w sklepach.
Dla nich to była tylko zabawa, ale ona zawsze bała się
do nich przyłączyć. Zamiast tego przypatrywała się,
podziwiając ich odwagę.
Pewnego dnia sama robiła zakupy. Przeglądając
błyszczyki do warg uświadomiła sobie, jak łatwo sobie
jeden wziąć, po prostu chowając w dłoni. Zdając sobie
sprawę z tego, co robi, poszła do kasy z innymi kosmetykami, ukrywając ten jeden. Sięgając do torebki,
z łatwością go tam wrzuciła bez zwrócenia czyjejkolwiek uwagi.
Jakie to było proste! − poczuła w sobie pobudzający zastrzyk adrenaliny, aż na twarzy wystąpiły jej
rumieńce. Wzięła do ręki jakiś kolorowy magazyn
i nieśpiesznie podeszła do kolejki przy kasie. Oblał ją
zimny pot. Rozglądała się wokół nerwowo, pewna,
że ktoś wie, co przed chwilą zrobiła i że ma w torebce
skradziony błyszczek.
Dlaczego go wzięła? Wpadła w panikę i wyszła
z kolejki. Wróciła do alejki z kosmetykami, zamierzając położyć błyszczek z powrotem na półkę.
A co, jeśli ktoś zobaczy, że kładę go z powrotem?
Z duszą na ramieniu sięgnęła do torebki, wyjmując nieszczęsny błyszczek. Wydawało się, że w jej dłoni jest
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ogromny! Rozglądając się wokół nerwowo, wrzuciła
go z powrotem do torebki i wyprostowała ramiona.
Nie bądź głupia − beształa samą siebie w myślach. –
Inni robią to cały czas! Wzięła głęboki oddech i wróciła
do kolejki. Spróbuje jeszcze raz. Nie ma się czego bać!
Ktoś jednak zauważył jej podejrzane ruchy i dał znać
kierownikowi sklepu. Serce Annette waliło jak młot,
kiedy stała przed kasjerką, lecz na zewnątrz starała
się wykazywać kompletny brak zainteresowania, gdy
ta zliczała zakupione towary. Z całej siły próbowała
powstrzymać drżenie rąk, ale gdy tylko kasjerka zwróciła jej resztę, całe napięcie opadło i zadowolona z siebie
skierowała się ku wyjściu.
Kiedy wychodziła ze sklepu, zabrzmiał głośny brzęczek. Zatrzymała się przerażona, widząc jak podchodzi do niej ochroniarz. Twarz jej płonęła, gdy ludzie
odwrócili się, żeby popatrzeć, a ona sama zaczęła się
trząść z poczucia winy.
– Nic nie zrobiłam! Nic nie zrobiłam! − kłamała
histerycznie, próbując jakoś obudzić się z tego koszmaru. Jej protesty jedynie wzmagały poczucie winy,
które próbowała ukryć. Pracownik ochrony przeprowadził ją przez cały sklep. Mijani klienci odwracali się
na widok jego i zaczerwienionej dziewczyny. Po przejściu na zaplecze wprowadził ją do biura, o którego istnieniu nie miała nawet pojęcia.
W drzwiach zauważyła wyładowany po brzegi
kubeł ze śmieciami i natychmiast sięgnęła do torebki
w poszukiwaniu błyszczka. W momencie, gdy ochroniarz odwrócił się, żeby otworzyć szufladę, rzuciła skradziony towar na kupkę śmieci. Wzięła głęboki oddech
i uspokoiła się, gotowa na rozmowę z ochroniarzem,
kiedy dowód jej winy już nie istniał.
Przyszli dwaj policjanci. Annette nonszalancko
zapewniła o swej niewinności, przekonana, że błyszczek jest już dobrze ukryty. Na jej ustach błąkał się
uśmiech, gdy okazało się, że w jej torebce nie ma nic
podejrzanego. Ale panika szybko wróciła, gdy jeden
z policjantów sięgnął do kosza na śmieci i spokojnie
zaczął go opróżniać. Po kilku sekundach wyjął błyszczek, a potem pokazał jej, żeby go sobie obejrzała.
Winę miała tak wyraźnie odciśniętą na twarzy, jakby
ktoś napisał jej na czole wielkimi wytłuszczonymi
literami ZŁODZIEJKA. Annette nie mogła złapać
tchu i chciała umrzeć, ale zamiast tego, skuto ją kajdankami. Płonąc upokorzeniem, została z powrotem

przeprowadzona przez zatłoczony sklep. Klienci przystawali, żeby spojrzeć na nią szyderczo − przestępczyni!
Przyłapana na gorącym uczynku! Dostaje dokładnie
to, na co zasłużyła − mówiły milczące, oskarżycielskie spojrzenia.
Migające światła radiowozu zaparkowanego przed
sklepem czekały, żeby ją jeszcze bardziej upokorzyć.
Przyciągnęły kolejnych ciekawskich gapiów.
To jest zbyt okropne − jęczała do siebie. – Och, żeby
się ten koszmar już skończył, a ja żebym się mogła obudzić w swoim pokoju! Ale to nie był sen; to się działo
naprawdę, a ona była winna.
Co teraz ze mną będzie? Co powie Celia? − myślała,
zatapiając się w tylnym fotelu radiowozu, bardziej obawiając się gniewu Celii niż tego, że właśnie jedzie na
posterunek policji.
Celia była wściekła.
– Nienawidzę cię! − wrzeszczała po wpłaceniu
grzywny za Annette i powrocie z nią do domu. – Po
tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłam! Nie jesteś
nawet moim dzieckiem − pluła jadem. – Dlaczego ja
cię mam tolerować? Mieszkanie z tobą w moim domu
jest dla mnie krępujące!

– I dlatego opuściłam dom − szepnęła Annette do
siebie, zwinięta w fotelu z kolanami podciągniętymi
pod brodę. Patrzyła pustym wzrokiem przed siebie,
a wspomnienia rozpalały ból, który jej nigdy nie opuścił. Wzdrygnęła się na myśl o życiu na ulicy, gdzie nie
miała miejsca, które mogłaby nazwać domem.
Noce były straszne, kiedy spała pod gwiazdami na
pustej ławce nad jeziorem. Łatwo było się zgubić za
dnia w tłumie innych młodych ludzi kłębiących się na
brzegu. Ubrania od projektantów wyraźnie ją odróżniały od pozostałych, podczas gdy jej przyjazne usposobienie i akceptacja dla innych były przepustką na
imprezy. Czasem Annette bywała zapraszana na noc
do nowych znajomych, ale nikt nie podejrzewał, że
jest bezdomna.
Wtedy dowiedziałam się o Domu Anny − myślała
dalej. – Letnie noce stawały się coraz chłodniejsze,
a pieniędzy zaczęło brakować. No i weszłam tutaj, żeby
znaleźć schronienie. Nigdy nie przypuszczałam, że tym
ludziom można ufać i kochać ich!

Marszcząc brwi, rozmyślała nad znaczeniem miłości Taty i Mamy, miłości Abigail i nad własną miłością do Kate i Joanne. Bezduszne zachowanie niektórych nowych mieszkanek działało jej na nerwy. Czy one
nie widzą, jak bardzo Tata i Mama się o nie troszczą?
A jednak sama czuła się potępiona za to, że trzyma
Boga na odległość, nie przyjmując Jego miłości
i przebaczenia. Tak naprawdę niewiele się różniła od
tych samych dziewcząt, które sama surowo osądzała,
czyż nie?
Jej myśli zataczały kolejne kręgi. Była wyczerpana,
zmęczona i zdezorientowana, a w kości ogonowej czuła
bolesne rwanie. Przez cały dzień zmagała się z problemem przebaczenia, a jej duch walczył z tym, co wiedziała, że powinna zrobić, a co wydawało jej się niemożliwe. Przebaczyć ojcu? Jak?
Annette wykrzywiła się z bólu, próbując usiąść do
kolacji tego wieczoru.
– Annette! Co się dzieje? − współczucie Kate wycisnęło jej z oczu łzy.
– Kość ogonowa albo coś w tym rodzaju. Z trudem
mogę siedzieć − przyznała się Annette. Jeszcze przed
położeniem się spać najmniejszy nacisk w tym miejscu
powodował bolesne szarpnięcia i w dodatku Annette
namacała sobie jakiegoś guza. Przerażona zawołała
Abigail.
– Czy to jest jakiś nowotwór? Boję się, Abi − płakała.
– Co oprócz nowotworu rosłoby tak szybko i byłoby
wcześniej nieodczuwalne?
– Tak, masz jakiegoś guza − potwierdziła Abigail. –
Ale nie mam pojęcia, co to jest.
– Nie dotykaj tego! − jęczała Annette. – Och, Abi,
tak się boję! Co będzie, jeśli w nocy umrę?
– Annette, proszę, uspokój się. Jestem pewna, że to
nie jest aż tak groźne! Ale dlaczego tak bardzo się boisz?
– Bo Bóg jest na mnie wściekły! − płakała Annette.
To wyznanie nie było szokujące dla Abi, która obserwowała zmagania Annette z poznaniem Boga i własną
grzesznością. Abigail modliła się za Annette już prawie
od dwóch lat.
– Annette, posłuchaj mnie. Bóg nigdy nie jest wściekły. Może być zasmucony, gdy nie chcemy Go słuchać
albo być posłuszni. Ale się nie wścieka. On nie odwraca
się do nas plecami ani nas nie karze, odmawiając
pomocy, jeśli o nią wołamy. Rozumiesz, Annette? Bóg
pozwala, żeby pewne rzeczy wydarzyły się w naszym
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życiu, aby spowodować naszą potrzebę wołania do
Niego, ale nigdy się nie wścieka i nigdy się nie mści.
Łagodne, kojące słowa Abigail przeszyły skorupę,
którą Annette zbudowała wokół swego serca.
– Ale Abi, jeśli poproszę Boga, żeby odpuścił mi
grzechy, to On będzie oczekiwał, żebym przebaczyła
mojemu ojcu! − słowa wyskakiwały z niej pośród strug
bólu, sięgającego lat, gdy samotna, przerażona dziewczynka została porzucona przez ojca, który odszedł,
żeby gonić za własnymi przyjemnościami.
– Bóg słyszy i wie − zapewniła Abigail, biorąc rękę
Annette i klękając przy jej łóżku. – Pozwól, że się
z tobą pomodlę.
– Panie Boże, Annette cierpi fizyczny ból. Wiem,
że Twoje dotknięcie może ją uzdrowić, jeśli taka jest
Twoja wola. Ale jej serce cierpi z powodu odrzucenia
przez ziemskiego ojca i potrzebuje zapewnienia, że niebiański Ojciec nigdy jej nie porzuci, jeśli do Ciebie
zawoła. Przychodzimy do Ciebie, Panie, żebyś pokazał Twoją moc w jej życiu.
– Dzięki Ci, że słuchasz naszej modlitwy i chwała
Ci za Twoją dobroć dla nas, za Twoją pociechę i za
to, że otworzyłeś drogę, żebyśmy mogli zostać Twymi
dziećmi.
Podczas modlitwy Abigail Annette zaczęła płakać.
Płakała, kiedy Abigail wyszła i zmęczona płaczem
zasnęła.

R ozdział dwudziesty dziewiąty

Annette obudziła się w nocy i okazało się, że ból
przeszedł. Ostrożnie dotknęła pleców, ale guza nie
znalazła. Zamiast niego była mokra plama po pęknięciu i wylaniu cysty. Bóg wysłuchał modlitwy Abigail!
− pomyślała zdumiona. – On się troszczy! On się
naprawdę o mnie troszczy! Kate i Joanne muszą mieć
rację mówiąc, że Bóg jest naszym Ojcem.
Odczuła nagły przypływ nadziei. Głębokie pragnienie pozbycia się ciężkiego brzemienia i stałego
niepokoju, w jakim żyła, skruszyło jej mury obronne.
Zanurzając twarz w poduszkę, Annette wylewała łzy
nawrócenia, wołając: „Jezu, chcę w Ciebie uwierzyć.
Proszę, zabierz moje grzechy. Chcę zostać chrześcijanką i pozwolić Bogu, żeby został moim Ojcem”.
Wtedy w ciemności Annette doświadczyła takiego
pokoju, jakiego nigdy wcześniej nie znała. Więzy
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grzechu z niej opadły. Jej dusza czuła się wolna, lekka
i czysta, a radość zastąpiła rozpacz.
– Dzięki Ci, Jezu! − modliła się. – Dzięki Ci za to,
że zabrałeś moje grzechy i gniew. Teraz czuję chyba
smutek z powodu taty, ale Abigail powiedziała, że
chcesz zostać moim Ojcem. Jestem taka szczęśliwa!
Nigdy czegoś podobnego nie czułam! Dziękuję Ci,
Jezu!
Annette upajała się nowo odkrytą radością.
Otrzymała dar zbawienia: Boża łaska i miłość zastąpiły nienawiść, której się tak kurczowo trzymała. Nie
była już tą samą samotną, odrzuconą dziewczyną,
która zeszłego wieczoru kładła się spać. Zamiast
tego czuła się otulona miłością i troską niebiańskiego Ojca.

Wiele dziewcząt szukających schronienia w Domu
Anny nie wybrało drogi Jezusa Chrystusa. Niektóre
stwierdziły, że nie chcą poddawać się panującym tam
zasadom i odeszły. Inne przyszły, żeby doznać chwilowego wytchnienia, szukając jedynie chleba i ryb,
które dostały. Jeszcze inne zawołały o Boże przebaczenie, ale gdy uświadomiły sobie, że chrześcijańskie życie oznacza również krzyżowanie cielesności,
będąc niemowlętami w Chrystusie poirytowały się
koniecznością osobistej uległości i z powrotem zamieniły nowo odkryty pokój na cielesne zachcianki.
Długie zamieszkiwanie Kate, Joanne i Annette
w Domu Anny przyniosło im stabilność, jakiej większość dziewcząt nie doświadczała. „Możemy jedynie
zasiewać ziarno” − przypomniał swoim współpracownicom Tata Don, kiedy pojawiały się rozczarowania
w życiu kolejnych przybyłych dziewcząt. –
„Pamiętajcie, że jedna dusza jest warta wielkiej ceny.
Naszym zadaniem jest tylko usługiwanie Panu”.
— ciąg dalszy nastpi
Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications, Inc
Przekad na język polski: Krzysztof Dubis

O, lata!
Gdzie tak mkniecie?
O, lata, gdzie szybko tak mkniecie?
Wszak szybciej niż wiatr i niż dźwięk.
Powiedzcie, co sobą niesiecie?
Niepewność mnie dręczy i lęk.
O, lata, gdzie szybko tak mkniecie?
Za rokiem przemija znów rok.
I życie się skończy na świecie,
a potem już ciemność i mrok...
Lecz Biblia nam świeci w ciemności:
że ziemski choć skończy się świat,
Nam Bóg przygotował w wieczności
Dom wieczny wśród jasnych, hen, gwiazd.
Nas naucz tak liczyć dni nasze,
Choć lecą tak szybko, jak mgła,
Byśmy serca tu mądre posiedli,
Nie grzesząc, wciąż stroniąc od zła.

Tuż za drzwiami
—G. Baumgartel

Był grudzień i dwaj mężczyźni opuścili bezpieczne schronienie Fortu Babine, udając się
do miasta Hazelton po żywność i zapasy. Podróż przebiegła spokojnie i dotarli bezpiecznie
do miasta. Clarke załatwił sprawunki, wymienił kilka uprzejmości z właścicielem i wraz
z towarzyszem wyruszył z powrotem do domu poprzez ośnieżone wzgórza.
Kiedy brnęli z trudem ścieżką prowadzącą do domu, zaczął padać śnieg, który gęstniał
z każdą minutą. Ostry wiatr ciął ich twarze po drodze. Świeży śnieg przyklejał się
teraz do ich butów i utrudniał ruchy. Wiatr, który przybierał na sile z każdym kolejnym
kilometrem, siekł ich teraz po twarzy i przenikał do szpiku kości. Śnieżyca rozszalała
się na dobre.
Clarke i jego miejscowy towarzysz mieli silną determinację, aby dotrzeć do Fortu
Babine, zanim zapadnie ciemność nocy. Ale nagle zrobiło się ciemno i z ledwością byli
w stanie utrzymać się na szlaku.
W końcu zaczęli odczuwać osłabienie i zataczali się w ciężkim śniegu. Clarke zapytał
swojego towarzysza:
– Jak daleko jeszcze do Fortu?
– Jakieś szesnaście kilometrów − powiedział towarzysz, zatrzymawszy się.
Clarke niechętnie zdecydował się zatrzymać i rozbić obóz pod krzakami. Tam spędzili
okropną noc, skuleni przy ognisku, głodni i przemarznięci do szpiku kości od lodowatego
wiatru, który świszczał wśród drzew. Śniegu było coraz więcej z godziny na godzinę.
Powoli wreszcie zaczęło widnieć. Świt zapowiadał nowy dzień. Po udrękach nocy cieszyli
się na widok światła dziennego przebijającego się przez zimowe pustkowie.
Nagle stanęli w osłupieniu. Okazało się, że spędzili noc w zimnie zaledwie około stu
metrów od ciepła i wygody Fortu Babine! Obozowali tuż za wejściem i nawet o tym nie
wiedzieli!
Czy ty też obozujesz tuż za drzwiami nadziei, pokoju i odpoczynku, jakie są w Jezusie?
Może nie zdajesz sobie sprawy, że mieszkasz za drzwiami zbawienia. W Ewangelii Jana,
w rozdziale 10, wersecie 9 Jezus mówi: „Ja jestem drzwiami”.
Zaproś Jezusa, który umarł na krzyżu Golgoty. Po co masz drżeć z przenikliwego zimna
pośród ciemności grzechu? Jezus Chrystus chce dać ci odpoczynek. Chociaż nie było
dla Niego miejsca w gospodzie, On pragnie dać ci miejsce schronienia pod skrzydłami
swojej miłości i zrozumienia. Jezus cię woła.
Zaczerpnięto z Dew from Heaven
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

