ZIARNO PRAWDY
Czasopismo chrześcijańskie · grudzień 2021 · Nie na sprzedaż

W TYM NUMERZE: On zbawi lud swój od grzechów jego · Chrześcijanin i polityka
Wolność w przebaczaniu· Technologia, przekonania i braterstwo · Siła wpływu · Ułatwiaj sobie życie

Spis

Treści
Ziarno Prawdy
Wydawca:
Christian Aid Ministries
P.O. Box 360
Berlin, OH 44610 USA

Wydawane w Polsce przez:
Międzynarodowa Misja Anabaptystyczna
ul. Miłosza 8
05–300 Stara Niedziałka
redakcja@ziarnoprawdy.pl

Komitet rewizyjny:
Ernest Hochstetler | Johnny Miller
Clay Zimmerman | Fred Miller | Michael Jantzi

Redaktor naczelny:
Alvin Mast

Zastępca redaktora naczelnego:
James K. Nolt

Skład komputerowy:
Kristi Yoder | Irene Martin
Paweł Szczepanik

Korektorzy:
Jolanta Ławrynowicz | Szymon Matusiak

Zdjęcie na okładce:
Adobe Stock: Sowa śnieżna, Ottawa, Kanada
Czasopismo jest bezpłatne.
Dobrowolne ofiary można wpłacać na nasze konto:
Fundacja „Dziedzictwo”
ING Bank Śląski nr:

91 1050 1894 1000 0022 9084 2752
© 2021 Całość niniejszej publikacji ani żadna jej część
nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody
Christian Aid Ministries.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.christianaidministries.org

Słowo od redakcji
On zbawi lud swój od grzechów jego��������������������������������������������� 3

Nauczanie
Nasz model miłości i niesprzeciwiania się złu������������������������������ 5
O czym mówi nam ból?������������������������������������������������������������������ 6
Chrześcijanin i polityka������������������������������������������������������������������ 7
Wolność w przebaczaniu���������������������������������������������������������������� 8

Dla rodziców
Prowadzenie dzieci od niewinności do odpowiedzialności�������� 11
Nauczanie dzieci cnót charakteru (część druga)�����������������������������13

Część historyczna
Królowie w przedreformacyjnej Europie (część czwarta)������������������ 15

Część praktyczna
Technologia, przekonania i braterstwo����������������������������������������18
Uważaj na cukier! (część druga) ������������������������������������������������������20

Dla młodzieży
Siła wpływu�������������������������������������������������������������������������������������21
Narodziny w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia��������������������������� 23
Miała dwie drobne monety�����������������������������������������������������������24
Jeśli twój nieprzyjaciel jest spragniony...������������������������������������� 25

Kącik dla dzieci
Ułatwiaj sobie życie�����������������������������������������������������������������������26
Zadowolona Madzia���������������������������������������������������������������������� 27
Zimny budynek kościoła��������������������������������������������������������������� 29

Fragment książki
Tęsknota za Abigail (część szesnasta)���������������������������������������������30

Poezja
Jaką masz pewność? ���������������������������������������������������������������������35

Ostatnia strona
Wiara czy uczucia ������������������������������������������������������������������������36

słowo

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

On zbawi lud swój
od grzechów jego
—James K. Nolt

Józef był oszołomiony. Jego wybranka, wzór wszelkich cnót, spodziewała się dziecka. Nie chciał robić
Marii wstydu, ale jak miał ją oddalić bez rozgłosu?
Pośród tego zamieszania anioł przyniósł mu najbardziej niesamowitą wiadomość: „Józefie, synu Dawida,
nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co
się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I urodzi
syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi
swój lud od jego grzechów” (Mt 1,20–21). To przyniosło Józefowi wielki pokój, odpocznienie, a zarazem wprowadziło w stan ekscytacji.
Maria zapewne opowiedziała Józefowi o jej własnym zdumiewającym objawieniu, które otrzymała
za pośrednictwem anioła: „Oto poczniesz w swym
łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus”
(Łk 1,31). Po urodzeniu tego Boskiego dziecięcia,
oboje z Józefem postąpili według Prawa: „A gdy
minęło osiem dni i należało obrzezać dziecko, nadano
mu imię Jezus, którym nazwał je anioł, zanim się
poczęło w łonie” (Łk 2,21).
Jak prorokował Izajasz, Jezus został również nazwany
Immanuel, czyli „Bóg z nami” (Iz 7,14; Mt 1,23). Nie

przypadkiem oba imiona są podane w tym samym
rozdziale Ewangelii Mateusza. Jezus zbawia swój
lud od jego grzechów, stając się Wcielonym Bogiem
i zamieszkując wśród ludzi. „Bo zaprawdę nie przyjął
natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. Dlatego
musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby
stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu”
(Hbr 2,16–17).
Bóg objawił znaczenie Jezusa również innym
ludziom. Trzymając nowo narodzonego Zbawiciela
w ramionach, Symeon się uradował: „Gdyż moje oczy
ujrzały twoje zbawienie; Które przygotowałeś wobec
wszystkich ludzi; Światłość na oświecenie pogan
i chwałę twego ludu, Izraela” (Łk 2,30–32). Lata później, gdy Jezus rozpoczął służbę, Jan Chrzciciel przedstawił Go jako Tego, który zbawia lud od jego grzechów: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”
(J 1,29).
Jedynie Jezus może zbawić swój lud od grzechów.
Istnieli wielcy nauczyciele, wielcy prorocy i kaznodzieje, uczeni i mówcy, ale tylko jeden Zbawiciel

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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(zob. Dz 4,12). Bóg tak powiedział i nie wstydźmy
się nigdy tej wyjątkowości Jezusa, nawet jeśli żyjemy
w pluralistycznym świecie, gdzie wielu ludzi wierzy,
że wszystkie religijne drogi prowadzą do tego samego
nieba.
Jezus zbawia swój lud od jego grzechów swoją niezrównaną mocą: „Tego Bóg wywyższył swoją prawicą,
aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać
pokutę i przebaczenie grzechów” (Dz 5,31). „Który,
będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty
i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego
siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach”
(Hbr 1,3). Alleluja, cóż za Zbawiciel! Wielki w swoim
majestacie, a zarazem chętny, żeby zbawić marnych
ludzi.
Jezus zbawia ludzi, gdy rodzą się na nowo.
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie
narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Odpuszczenie grzechów nie
jest jakimś wyizolowanym wydarzeniem; stanowi element całego procesu nawrócenia. Musimy upamiętać
się ze swoich grzechów, uwierzyć w Jezusa Chrystusa
i oddać Mu swoje życie na służbę. Wtedy Bóg odpuszcza nam grzechy przez Jezusa Chrystusa, zostajemy
usprawiedliwieni przez wiarę i otrzymujemy dar
Ducha Świętego.
Jezus zbawia swój lud od jego grzechów, pomagając
mu w przezwyciężaniu pokus. „Nie mamy bowiem
najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć
naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim
podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc
z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili”
(Hbr 4,15–16). Pieśń „Przyjacielem moim Jezus” mówi
o błogosławieństwie, jakim jest oddanie Jezusowi
w modlitwie naszych grzechów, żalów, ucisków
i pokus, naszych kłopotów i smutków (zob. również
Hbr 2,18).
Jezus chce nas ustrzec od grzeszenia uczynkiem,
słowem i myślą, a nawet od najbardziej skrytych nieuświęconych postaw – a mimo to upadamy. „Moje
4
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dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak
ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa
Chrystusa sprawiedliwego. I on jest przebłaganiem
za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za
grzechy całego świata” (1 J 2,1–2). „Całego świata!”
Każdy żyjący mężczyzna i każda kobieta może dostąpić odpuszczenia wszystkich grzechów. Możemy
porozmawiać z naszym Adwokatem i Pośrednikiem
nawet dziś!
Jezus pokazał swą władzę odpuszczania grzechów,
będąc jeszcze na ziemi. „Lecz abyście wiedzieli, że Syn
Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy –
powiedział do sparaliżowanego: Mówię ci: Wstań, weź
swoje posłanie i idź do domu” (Łk 5,24). Najbardziej
niezwykłym przykładem odpuszczenia grzechów
przez Jezusa jest cudzołożnica, trzęsąca się ze strachu
w tłumie oskarżycieli. Wtedy usłyszała Jego słowa:
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią
kamieniem”. Nie poczuła jednak rzucanych kamieni.
Zamiast tego, najstarsi powoli zaczęli odchodzić,
a potem następni, i w końcu wszyscy oskarżyciele odeszli. Stała teraz sama przed Zbawicielem całego świata.
Wiedząc, że jej serce jest skruszone, powiedział: „I ja
ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz” (J 8,11).
Dzisiaj Jezus jest równie gotów odpuszczać nasze
grzechy. Dziękuję Mu i uwielbiam Go za odpuszczenie moich win i za przyjęcie mnie za Jego syna. Drogi
Czytelniku, czy wszystkie twoje grzechy są odpuszczone? „Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze
grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody” (Dz 3,19). Możemy przyjąć
Zbawiciela i już dzisiaj stać się Jego synem lub córką.
Drodzy Bracia i Siostry, „Chodźmy uwielbiać Go,
naszego Chrystusa i Pana”. On „nas umiłował i obmył
nas z naszych grzechów swoją krwią; I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała
i moc na wieki wieków. Amen” (Obj 1,5–6).
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

nauczanie

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

Nasz model miłości i niesprzeciwiania się złu
—Howard Bean
Jak powinien się zachować wierzący, jeśli ktoś mu grozi,
rani go albo traktuje niesprawiedliwie? Jezus nie tylko nauczał
zasady niesprzeciwiania się złu, ale również tę postawę pokazywał w praktyce. Przyjrzyjmy się kilku takim przykładom
z Jego życia.
Pewnego dnia prowadził uczniów przez Samarię w długiej
drodze do Jerozolimy. Wysłał kilku z nich, żeby zorganizowali
jakiś nocleg. Lecz gdy Samarytanie zorientowali się, że grupa
ta zmierza do Jerozolimy, odmówili przyjęcia ich pod swój
dach. „A jego uczniowie Jakub i Jan, widząc to, powiedzieli:
Panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień zstąpił z nieba
i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Lecz Jezus, odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział: Nie wiecie, jakiego jesteście
ducha. Syn Człowieczy bowiem nie przyszedł zatracać dusz
ludzkich, ale je zbawić. I poszli do innej wioski” (Łk 9,54–56).
Dwaj „synowie gromu” zdenerwowali się obrażaniem ich
Mistrza i zadali nieodpowiednie pytanie, prawdopodobnie
próbując usprawiedliwić swoje uczucia na podstawie przeżyć Eliasza opisanych w 2 Księdze Królewskiej 1,12. Pewnie
myśleli, że ich postawa wynika z miłości do Jezusa. Ale On
wiedział, że ich motywacja wynika z chęci zemsty i złych
uczuć w stosunku do Samarytan. Nie próbujcie okazywać
gorliwej miłości do Boga, gwałcąc równocześnie zasadę niesprzeciwiania się złu.
Syn Boży był pełen agape − to greckie słowo oznacza ofiarną
miłość. Ta miłość, która nie domaga się wzajemności, skłoniła
Króla będącego miłością do zbawienia ludzi, zamiast zniszczenia ich. Miłość agape jest nie tyle emocją, co aktem woli.
Bez względu na to, co zrobią nam wrogowie, będziemy się
starali czynić im jak najlepiej.
Inną sytuacją, w której Jezus pokazał, jak należy nie sprzeciwiać się złu, było Jego aresztowanie w Ogrodzie Oliwnym przez
uzbrojoną grupę wysłaną przez Sanhedryn. Kiedy próbowali

Go dotknąć, wówczas jeden z uczniów „uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho” (Łk 22,50). Ewangelia
Jana identyfikuje go jako Piotra. Zamiast go pochwalić,
Jezus „dotknąwszy jego ucha, uzdrowił [sługę arcykapłana]”
(Łk 22,51). Następnie powiedział Piotrowi, żeby odłożył miecz.
Mimo że Jezus mógł wezwać 720001 aniołów, żeby Go bronili
i unicestwili aresztujących, pozwolił się aresztować i poprowadzić na niesprawiedliwy sąd.
Po swoim aresztowaniu, Jezus przeżył okrutne przesłuchania
i procesy. Jeden z nich odbył się przed Herodem. Ewangelia
Łukasza 23,8–11 mówi: „Na widok Jezusa Herod bardzo się
ucieszył. Od dawna bowiem pragnął go zobaczyć, ponieważ
wiele o nim słyszał i spodziewał się, że ujrzy jakiś cud przez
niego dokonany. I zadawał mu wiele pytań, lecz on mu nic
nie odpowiedział. A naczelni kapłani i uczeni w Piśmie stali
tam i gwałtownie go oskarżali. Wtedy Herod ze swymi żołnierzami wzgardził nim i naśmiewał się z niego, ubierając
go w białą szatę, i odesłał z powrotem do Piłata” (Łk 23,8–
11). Niestety, Herod i inni żydowscy przywódcy potraktowali Jezusa nieuprzejmie i szydzili z Niego. Czy odwzajemnił
im się tym samym? Nie. Milczał nawet wtedy, gdy stawiono
Go przed Piłatem przedstawiając przy tym fałszywe oskarżenia, co wielce zadziwiło gubernatora (Mt 27,14). Dokładnie
tak prorokował Izajasz (53,7).
Po tym, jak Jezus został niesprawiedliwie przybity do krzyża,
nadal okazywał postawę miłości, niesprzeciwiania się złu i przebaczenia. Zamiast odwzajemniać nienawistne uczucia swoim
prześladowcom, przebaczał wrogom.
Choć obydwaj złoczyńcy ukrzyżowani z Chrystusem
z początku Mu złorzeczyli (Mt 27,38–44), to jeden z nich
przeżył zmianę serca. Być może dzięki pełnej miłości postawie
1

„Dwanaście legionów” w Mateusza 26,53.

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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Chrystusa wobec nieprzyjaciół został przekonany o swoim
grzechu. Jezus zapewnił pokutującego grzesznika, że jeszcze
tego samego dnia znajdzie się z Nim w raju.
Przez całe swoje życie na ziemi Jezus stale okazywał postawę
miłości i nie sprzeciwiał się złu. Podziwiam Dirka Willemsa
za to, jak postąpił za Jego przykładem i według nauczania
Pana. W szesnastym wieku władze chciały go stracić za to, że
był anabaptystą, lecz najpierw musiały go złapać i aresztować.
Pewnego mroźnego dnia przedstawiciele władzy biegli za nim
po cienkim lodzie zamarzniętego jeziora. Obejrzawszy się za
siebie, Dirk ujrzał ich dowódcę tonącego, bo lód się pod nim
załamał. Co byście zrobili na miejscu Dirka?

Przystąpił on do „czynienia dobra tym, którzy nas nienawidzą”. Zawrócił i pomógł swemu prześladowcy wydostać
się z wody. Ponieważ uratował mu życie, dowódca chciał go
uwolnić. Lecz burmistrz miasta (który stanowił najwyższą
władzę w okolicy) nie pozwolił na to. Nie do wiary, lecz uratowany musiał aresztować tego, który go uratował. Niedługo
po tym niezwykłym aresztowaniu, Dirk Willems zginął śmiercią męczeńską.
Zaczerpnięto z Companions, wrzesień 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

O czym mówi nam ból?
—D.G.B.
Jest wpół do trzeciej w nocy. Nie zmrużyłem oka do tej
pory przez koszmarny ból zęba. Wziąłem więcej środków
przeciwbólowych niż zazwyczaj. Pisząc ten tekst, często robię
przerwę i łapię się za szczękę. Ależ boli!
Kiedy człowiek marzy o nadejściu poranka, czas tak bardzo
się wlecze! Próbowałem położyć się z powrotem, przekonując
się jedynie, że mogę tylko rzucać się z boku na bok, podczas
gdy zegar pokazuje, że minęło zaledwie piętnaście minut.
Sprowokowało mnie to do myślenia. Jak będzie w piekle,
gdzie nie tylko boli jedna mała część ciała, ale całe ciało
pogrążone jest w niewysłowionym bólu. Myśl, że całe ciało
mogłoby boleć o wiele, wiele bardziej niż mój ząb teraz,
wydaje się nie do wytrzymania. Ale w piekle tak właśnie
by było. Biblia opisuje je w taki sposób: „Jeśli twoja ręka
jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla
ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce, pójść
do piekła, w ogień nieugaszony; gdzie robak nie umiera,
a ogień nie gaśnie” (Mk 9,43–44).
Zadzwoniłem do mojego dentysty wczoraj wieczorem.
Podał mi kilka sposobów na uśmierzenie bólu. A jeśli nie
ma dentysty, do którego można zadzwonić? Wyrwać sobie
ząb samemu, gdybym musiał? Nie wiem. Ale w piekle nie
ma nikogo, do kogo by można zadzwonić. Nie można też
w żaden sposób sobie ulżyć.
Dentysta powiedział, że zajmie się moim zębem następnego dnia rano. Pewnie, że to mnie podbudowało. Ale co,
gdyby powiedział: „Nic się już nie da zrobić; musi pan
z tym żyć aż do śmierci”? To byłoby straszne, ale przynajmniej
6
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mógłbym uciec przed bólem w śmierć. Jednak w piekle ludzie
nie umierają, bez względu na to, jak bardzo by chcieli. Nie
mają nic poza perspektywą wieczności.
Następnego dnia dentysta powiedział mi, że mój problem
wynikł z tego, iż za długo zwlekałem z wizytą. Mój ząb się
zepsuł tak bardzo, że trzeba albo zastosować leczenie kanałowe albo go wyrwać. Teraz żałuję, że wcześniej do niego
nie poszedłem. Ale stało się i jestem teraz w tym miejscu.
To jest konsekwencja mojego zwlekania.
Tak właśnie ludzie kończą w piekle − odkładają swoją
szansę na uniknięcie tego miejsca. Myślą o tym tak, jak ja
myślałem o swoim zębie − „Innym razem, kiedyś się tym
zajmę”. W piekle będzie dla nich za późno, aby coś zrobić
z tym niekończącym się bólem i cierpieniem.
U dentysty nie spodziewam się pikniku. Osiągnięcie ulgi
kosztuje dodatkowy wcześniejszy dyskomfort. Ale jeśli to
daje wolność od bólu, chętnie go przyjmę.
Uniknięcie piekła także kosztuje co nieco. Pewnie dlatego
niektórzy ludzie odkładają jakąkolwiek decyzję w tej sprawie. Może musieliby wyznać głęboko ukryty grzech. Może
musieliby żyć inaczej. Ich przyjaciele może zaczęliby z nich
drwić i odrzuciliby ich. A to by bolało. Więc nic nie robią.
Ale przyjdzie czas, kiedy wobec bólu piekła wszystkie inne
bóle spowodowane poniesieniem kosztów uniknięcia tamtego bólu będą wydawać się znikome.
Bóle zębów nie skazują człowieka na piekło, ale grzech −
tak. Mój dentysta nie może mi pomóc w sprawie grzechu,
gdyż on ma problem ze swoim własnym grzechem. Tak jak

każdy z nas. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni
chwały Boga” (Rz 3,23).
Tak bardzo się cieszę, że problem grzechu można rozwiązać, że Jezus przyniósł nam rozwiązanie. „Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla
naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni” (Iz 53,5). On dał swoje życie jako okup za grzeszników, którzy przychodzą do Niego w pokucie i wierze. On
leczy przebaczając grzechy i adoptując ludzi do swojej rodziny.
Ten ból zęba dał mi nowe uznanie dla tego przywileju −
ocalenia od wiecznego cierpienia. Przekonał mnie, że nigdy

nie opłaca się odkładać coś tak ważnego jak moje wieczne
przeznaczenie. Chcę być coraz bardziej wdzięczny za uzdrowienie, jakie Jezus przyniósł mojej duszy.
Teraz jest już po wpół do czwartej. Zamierzam położyć się
i poczekać na ranek. Modlę się, abyś nie musiał/a odkładać
zrobienia tego, co pozwala uniknąć wiecznego cierpienia
i co jest o wiele większe, niż jakiekolwiek cierpienie tu na
ziemi. Przyjdź do Jezusa teraz, nie czekaj do rana. Wtedy
może być za późno.
Zaczerpnięto ze Star of Hope, kwiecień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

CHRZEŚCIJANIN I POLITYKA
W ostatnich latach mamy do czynienia z coraz większym
politycznym wrzeniem. Ludzie bardziej się angażują i wypowiadają bez ogródek w obronie swoich politycznych przekonań.
Pojawił się nawet agresywny trend przekonywania chrześcijan, żeby wzięli udział w życiu politycznym poprzez głosowanie. Jakie zasady kierują dziećmi Bożymi w odniesieniu do
zaangażowania politycznego w społeczeństwie? Jak we wszystkich dziedzinach życia, Słowo Boże podaje nam odpowiedzi.
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Jako jego obywatele, kierujemy się prawem stojącym wyżej od zasad tego świata.
Z tego powodu nie obejmujemy publicznych stanowisk i nie
głosujemy. Służba na urzędach wybieralnych wymaga bezpośredniego zaangażowania w ustalaniu i egzekwowaniu przepisów prawa. Biorąc udział w głosowaniu, obywatel identyfikuje
się z określonym systemem rządów i w ten sposób pośrednio
akceptuje pewien zakres odpowiedzialności za decyzje i działania rządzących. Ponieważ rządy tego świata należą do księcia
tego świata, zachodzi nieuchronny konflikt między wyborami
i działaniami ziemskich władz a Bożym doskonałym prawem.
To sprawia, że zaangażowanie w ziemskie rządy jest niespójne
z chrześcijańskimi przekonaniami.
Jako chrześcijanie jesteśmy mianowani na ambasadorów
Chrystusa. Ambasador identyfikuje się z reprezentowanym
przez siebie krajem, a nie z miejscem, w którym mieści się
jego placówka. Jest to właściwa ilustracja miejsca chrześcijan w świecie. Reprezentujemy naszą niebiańską ojczyznę
i w jasny sposób otwarcie się do niej przyznajemy. Bronimy
jej dobrego imienia. Pomagamy mieszkańcom tego świata zrozumieć prawdę o niej i zachęcamy do przyjęcia jej obywatelstwa. Ale nie angażujemy się w rządzenie królestwami tego
świata, ponieważ oznaczałoby to dla nas konflikt interesów.

—N.C.H

Wypadałoby, żebyśmy jako chrześcijanie zastanowili się nad
własnym stosunkiem do polityki. Z pewnością wszyscy się
zgadzamy, że korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego jest w naszym przypadku niewłaściwe. A co z pomniejszymi sprawami? Czy nasza postawa jest spójna we wszystkich
dziedzinach dotykających polityki?
W jaki sposób mówimy o polityce? Konserwatywne poglądy
skłaniają nas do przychylnego traktowania tych polityków,
którzy wydają się wspierać i bronić konserwatywnych wartości. Musimy jednak być ostrożni w wyrażaniu opinii w tych
sprawach. Wspierając określonych działaczy politycznych i lekceważąc innych, wysyłamy mylne sygnały i dajemy sprzeczne
świadectwo. Czy odmowa zaangażowania w życie polityczne
poprzez głosowanie nie jest sprzeczna z wyrażaniem osobistych
preferencji w tej sprawie? A co z wypowiedziami świadczącymi o braku szacunku dla rządzących? Nie psujmy naszego
świadectwa w społeczeństwie nierozważnymi wypowiedziami
w tych kwestiach.
Ktoś słusznie powiedział, że odpowiedzialność chrześcijanina w stosunku do rządzących to „płać, módl się i bądź
posłuszny”. Stosując konsekwentnie tę biblijną zasadę, przeważnie zyskujemy szacunek ze strony otoczenia. Przestrzeganie
prawa danego kraju (o ile nie wchodzi ono w konflikt z nadrzędnym Prawem Bożym) i dobrowolne płacenie podatków
pozwoli nam spokojnie żyć w „ziemi Goszen” pośród bezbożnego społeczeństwa. Stała modlitwa za nasze władze porusza
Bożą rękę ku dobru społeczeństwa − a jest to ręka o wiele silniejsza od głosu oddanego w dniu wyborów.
Czy istnieje możliwość przekonania rządzących do podjęcia
konkretnych decyzji zgodnych z naszymi oczekiwaniami? Jest
coś takiego jak lobbing, czyli wywieranie presji na wybranych
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przedstawicieli władz, żeby uchwalili przepisy sprzyjające lobbystom. Presja bywa związana z wypowiadanymi wprost lub nie
wprost groźbami negatywnego rozgłosu w mediach i aktywnego sprzeciwu podczas najbliższych wyborów. Ten rodzaj
aktywności nie licuje z postawą oddzielenia od świata i niesprzeciwiania się złu.
Z drugiej strony, chrześcijanie mogą z szacunkiem odwoływać się do rządzących, aby rozważyli ich postulaty. Paweł
dokładnie tak zrobił, odwołując się do cesarskiego sądu
w Rzymie. Historia konserwatywnych chrześcijan pokazuje

różne przykłady apelowania do władz. Należy to robić na podstawie biblijnych przekonań, a nie jedynie w celu uzyskania
większej przychylności.
Jako chrześcijanie zawsze będziemy musieli jakoś być zależni
od ziemskich władców. Bądźmy w tych relacjach konsekwentnymi i wiernymi obywatelami nieba, żyjącymi wśród społeczeństwa tego świata.
Zaczerpnięto z The Eastern Mennonite Testimony
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wolność w przebaczaniu
—Na podstawie kazania Sama Troyera
Temat przebaczenia dotyczy zarówno Bożego przebaczenia udzielonego nam, jak i naszego obowiązku przebaczania
innym. Przebaczenie jest atrybutem Boga. Musimy pamiętać, że On odpuścił nam nieskończenie więcej niż my kiedykolwiek będziemy w stanie odpuścić innym.
Wierzący zostają włączeni do Bożej rodziny i doświadczają
relacji z Ojcem dzięki dziełu Chrystusa. Jest to możliwe jedynie na podstawie przebaczenia naszych win. Między nami
a Bogiem istniała bariera, której sami nie mogliśmy usunąć
− bariera grzechu. Dzieło pojednania dokonane przez Jezusa
usunęło ją i dało możliwość odpuszczenia grzechów każdemu, kto w Niego wierzy (Ef 2).
W Księdze Izajasza 53,11 czytamy: „Z udręki swojej duszy
ujrzy owoc i nasyci się”. Ojciec przyjął ofiarę Jezusa jako
odkupienie za nasze grzechy. Dlatego przebaczenie jest dla
nas tak ważnym tematem.
„Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam
przebaczy wasz Ojciec niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy
wam waszych przewinień” (Mt 6,14–15). Jednym z warunków Bożego odpuszczenia naszych grzechów, ustanowionym przez Niego samego, jest dobrowolne odpuszczenie
tym, którzy zgrzeszyli przeciwko nam.
W osiemnastym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus opowiedział pewną historię, która doskonale oddaje porównanie naszego długu wobec Niego z długami naszych winowajców wobec nas. Pomaga również zrozumieć związek Bożego
przebaczenia z naszym obowiązkiem odpuszczania innym.
Jezus porównał Królestwo Niebios do „króla, który chciał
się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać,
przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć
8
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tysięcy talentów”. To była ogromna suma − o wiele większa,
niż sługa miał nadzieję kiedykolwiek spłacić. Ten biedak był
bankrutem. Ponieważ nie mógł spłacić długu, „jego pan kazał
go sprzedać wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc:
Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Próbował
wziąć odpowiedzialność za swój dług, choć jego obietnice
nie były realistyczne. Jednak w odpowiedzi na prośbę sługi,
jego pan zlitował się nad nim i umorzył mu dług.
Biedny sługa został nagle uwolniony od wielkiego długu,
którego nie miał szans spłacić. Jaka powinna być jego reakcja? Pomyślelibyśmy, że przepełniony wdzięcznością okaże
podobne współczucie własnym dłużnikom.
Ale opowieść Jezusa mówi dalej, że „gdy ten sługa
wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był
mu winien sto groszy. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc:
Oddaj, coś winien!”. Mimo że dług jego współsługi był
bardzo mały w porównaniu z tym, co pan mu darował,
w tym przypadku nie było miłosierdzia. Jego współsługa
padł przed nim na kolana, obiecując spłacić dług, ale „on
jednak nie chciał, ale poszedł i wtrącił go do więzienia,
dopóki nie odda długu”.
Gdy król usłyszał o tym, jak sługa uwolniony od długu
potraktował swego współsługę, wezwał go i powiedział: „Zły
sługo, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja zmiłowałem się nad tobą? I jego pan, rozgniewany, wydał go katom, dopóki nie odda wszystkiego, co był
mu winien”. Jezus tak oto zakończył tę historię: „Tak i wam
uczyni mój Ojciec niebieski, jeśli każdy z was nie przebaczy
z serca swemu bratu jego przewinień”.

Nasz dług wobec Boga jest o wiele większy, niż ktokolwiek byłby w stanie zaciągnąć wobec nas. Gdy nie umiemy
lub nie chcemy odpuścić bratu czy siostrze, którzy zawinili wobec nas, jesteśmy tak samo nierozsądni jak ten sługa,
który zażądał spłaty długu od swego współsługi. Bóg jest dla
nas bardzo miłosierny; my również powinniśmy okazywać
innym miłosierdzie.
Co to jest prawdziwe odpuszczenie z serca? „A gdy stoicie,
modląc się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś,
aby i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze
przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz Ojciec,
który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych przewinień”
(Mk 11,25–26). Tutaj znowu przebaczanie innym jest blisko
związane z naszą relacją z Bogiem Ojcem.
W Ewangelii Łukasza 17,3–4 Jezus mówi uczniom, żeby
odpuszczać swoim winowajcom nawet wielokrotne przewinienia. „Miejcie się na baczności. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go, a jeśli żałuje, przebacz mu.
A jeśli siedem razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i siedem
razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego
− przebacz mu”. Pewnego razu Piotr zapytał, czy wystarczy
odpuścić siedem razy. Wtedy Pan odpowiedział: „Nie mówię
ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt po siedem razy”
(Mt 18,21–22). Dokładnie byłoby to 490 razy! Jezus mówi
po prostu, że Bóg wzywa nas do przebaczania, a jeśli komuś
liczymy przewinienia, to tracimy z oczu istotę sprawy.
Uprzejmość i wrażliwość to cechy, które nasz Zbawiciel
okazał, odpuszczając nasze grzechy, i które nadal okazuje,
kiedy upadamy. Wzywa nas do tego samego. „Bądźcie dla
siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak
i wam Bóg przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,32). W Liście do
Kolosan 3,12–13 Pismo Święte wzywa nas do okazywania
podobnych cnót. „Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć,
pokorę, łagodność, cierpliwość; Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy”. To wszystko
są niezbędne elementy przebaczenia, konieczne do przeżywania go w pełni.
Czym jest prawdziwe odpuszczenie? Jezus powiedział, że
Bóg nam nie przebaczy, jeśli my nie „odpuścimy z serca”.
Przebaczenie jest pewnym stanem serca. Jednym z jego aspektów jest to, że przestajemy odczuwać urazę ze względu na
krzywdę, jaka została nam wyrządzona. To jest jedna z nauk,
które odróżniają Nowy Testament od Starego. Jezus mówił
o potrzebie serca. Duch Święty mieszkający w nas uzdalnia
nie tylko do tego, żeby się nie mścić, lecz również działać
w duchu miłości. Z natury czujemy się urażeni, gdy ktoś
nas skrzywdzi lub wejdzie nam w drogę, nawet jeśli nie okazujemy tego na zewnątrz. Nasza cielesność czerpie z urazy

satysfakcję. Wiele osób nosi w sercu taki korzeń goryczy przez
wiele lat, a niektórzy aż do śmierci. Lecz prawdziwe przebaczenie zastępuje urazę miłością i cierpliwością.
W Ewangelii Mateusza 5,43–48 Jezus naucza o Bożej cnocie
prawdziwej miłości do tych, którzy jej nie odwzajemniają.
„Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził. Lecz ja
wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie
tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was
nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło
i prześladują was; abyście byli synami waszego Ojca, który
jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi
nad złymi i nad dobrymi, i deszcz zsyła na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was
miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego
czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią? Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie”.
Te wersety nauczają o postępowaniu w duchu miłości.
Jesteśmy powołani nie tylko do tego, żeby znosić złe traktowanie, nie tylko zaciskać wargi i nie odzywać się, ale miłować − przejawiać miłość Bożą w sercach w odniesieniu do
złych ludzi, którzy mogą próbować nas krzywdzić, ale również wobec braci na co dzień. Jak nasz Zbawiciel, który wisząc
na krzyżu, powiedział: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą,
co czynią”. Podobnie Szczepan, kiedy lecące kamienie gasiły
jego życie, zawołał: „Panie, nie poczytaj im tego za grzech”.
Innym elementem przebaczenia jest coś, co się dzieje
w naszym umyśle. Aby przestać odczuwać urazę wobec krzywdziciela, musimy go uwolnić. To nie my jesteśmy odpowiedzialni za wymierzanie sprawiedliwości. Pomstę zostawiamy
Bogu. Wtedy sami jesteśmy wolni, żeby się modlić za naszych
krzywdzicieli i dobrze im życzyć. Gdy to robimy, odkrywamy
w sobie piękną wolność do przebaczania.
Oczywiście, osobiste przebaczenie nie oczyszcza nikogo
przed Bogiem, ani nie usuwa odpowiedzialności za okazanie skruchy z powodu grzechu, ale ono jest moją odpowiedzialnością wobec winowajców, a poza tym uwalnia mnie
samego od urazy noszonej w sercu.
Podtrzymywanie ducha przebaczenia nie jest łatwe.
Możemy podjąć decyzję, żeby komuś przebaczyć, ale
musimy również postanowić, że utrzymamy przebaczenie
i nie będziemy pozwalać, żeby uczucie urazy powróciło − szczególnie, jeśli wyrządzona nam krzywda mocno nas dotknęła.
Są ludzie, którzy do końca życia noszą blizny po krzywdach
wyrządzonych przez innych. Nasze przebaczenie nie uwalnia
ich przed Bogiem, ale jeśli im przebaczymy, to wspomnienia
o przykrych incydentach nie będą powodować powrotu zranionych uczuć. Musimy zrozumieć, że przebaczenie i zapomnienie to nie są synonimy. Czasami wybaczamy i od razu
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zapominamy, co jest błogosławieństwem, ale nie zawsze tak
jest. Prawdziwe przebaczenie usuwa jednak żądło z naszego
serca. Przebaczenie jest równoznaczne z uznaniem własnej
odpowiedzialności przed Bogiem, żeby wybrać miłość i uwolnić winowajcę. Prawdziwie przebaczając, często rzeczywiście zapominamy, ale powinniśmy wiedzieć, że to są dwie
różne rzeczy.
Przebaczenie jest aktem woli. Kiedy wspomnienie wyrządzonej nam krzywdy wraca do nas, wówczas nie rozpamiętujmy jej, ale powierzmy sprawę Bogu, chodząc w pokoju
i miłości. „Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu
i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce,
która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa”
(1 P 1,13). Dzięki Bożej łasce i mocy jesteśmy w stanie przebaczać. Możemy albo pozwolić, żeby nasz umysł karmił
się myśleniem o krzywdach, albo z mocą Ducha Świętego
przejąć kontrolę nad własnymi myślami. Jak mówi List
do Filipian 4,8 „o tym myślcie”. Bóg nie oczekuje od nas
o reakcji niemożliwych, ale daje łaskę do przebaczenia i prowadzi nasze umysły właściwymi drogami, pomagając miłować bliźnich. (…)
(…) Nieprzebaczone zranienia, urazy i gorycz są ciężarami,
które ściągają nas w dół i przeszkadzają w wyznaczonym
biegu. „Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę
świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który
nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu” (Hbr 12,1). Gdy trzymamy się własnych krzywd i doznanej niesprawiedliwości, uniemożliwia
nam to prowadzenie zwycięskiego życia chrześcijańskiego.
W przebaczeniu jest wolność. (…)
(…) Umiłowani bracia i siostry, Chrystus nie chce, byśmy
chodzili obciążeni zranieniami z przeszłości.
„Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni”
(J 8,36). Nie możemy panować nad życiowymi okolicznościami, ale Pan daje nam okazje i nakłada na nas odpowiedzialność właściwego reagowania. Możemy pogrążać się
w rozpaczy w związku z doznanymi krzywdami albo tę rozpacz
odrzucić. Wybór należy do nas. Jeśli Chrystus nas wyzwala,
to jesteśmy prawdziwie wolni.
„Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości” (Rz 13,14). Ten
werset pięknie pasuje do problemu przebaczenia. Możemy
pozwolić zranieniom, żeby nas obciążały, albo wykorzystać
łaskę Bożą, żeby odpuścić. Użalanie się nad sobą w związku
z dawnymi krzywdami jest próbą samodzielnego usprawiedliwiania się i zaspokajaniem cielesności.
Przebaczenie jest wyborem. Możemy go unikać, zasłaniając się myślą, że przecież nasz winowajca nie okazał skruchy. Ale Pismo mówi, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Albo możemy usprawiedliwiać
10
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swoją niechęć do przebaczenia tym, że nasz winowajca nie
rozumie, że wyrządził nam krzywdę, albo że zrobi to po
raz kolejny. Czy naprawdę rozumiemy głębię naszych win
wobec Chrystusa? Pismo mówi, że jeśli dobrowolnie grzeszymy, to krzyżujemy Syna Bożego po raz drugi. Nasza niechęć do przebaczenia bratu jest jak wzięcie młotka i wbijanie gwoździ w ręce i nogi Chrystusa. On nas umiłował
i odpuścił nam, wiedząc, że zgrzeszymy jeszcze wiele razy.
A przecież nie mamy lepszego przykładu postępowania niż
On. Wprawdzie nie możemy Go naśladować w doskonały
sposób, ale taki powinien być nasz cel.
W Psalmie 103,10–12 widać kolejny aspekt przebaczenia: „Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani
nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko
bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest jego miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód
od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki”.
Z tego podobieństwa rozumiemy, że Bóg całkowicie usunął
nasze grzechy. „PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi? Ale u ciebie jest przebaczenie, aby
się ciebie bano” (Ps 130,3–4). Gdyby Bóg księgował nasze
grzechy, to kto byłby przed Nim czysty? Ale w Chrystusie
jest odpuszczenie.
Bóg nie pamięta naszych grzechów i nieprawości. Gdy
pokutujemy, On nam wybacza. „Będę bowiem łaskawy dla
ich występków, a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę” (Hbr 8,12). Pismo mówi nam również, że choćby nasze
grzechy były czerwone jak szkarłat, to wybieleją jak śnieg.
Pomyślmy o świeżym śniegu i jego oślepiającej bieli; jak
często nasze przebaczenie zostawia szare smugi na naszych
braciach i siostrach?
Czy naprawdę rozumiemy przebaczenie? Jak często odpuszczamy komuś werbalnie, ale w sercu nadal chowamy urazę
wobec niego? Potem gdy znowu coś się stanie, okazuje się że
„topór wojenny” wciąż wystaje spod ziemi. Przebaczenie jest
czymś więcej niż zawieszeniem broni. Pełne odpuszczenie win
jest dziełem Ducha Świętego w nas, jak mówi Słowo Boże;
nie jest tylko tolerancją, potulnym charakterem czy próbą
„poradzenia sobie” zamiast załatwienia problemu do końca.
Warto zauważyć, że Chrystus mówił o przebaczeniu również wtedy, gdy uczył, jak się mamy modlić: „I odpuść nam
nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Jak często zadajemy sobie pytanie: „Czy naprawdę chciałbym, żeby Pan odpuszczał moje winy w taki sposób, w jaki
ja odpuszczam innym?”. Odpuszczając z serca, prawdziwie
doświadczamy wolności, która z odpuszczeniem przychodzi.
Zaczerpnięto z The Timely Truth, grudzień 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dla

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

Prowadzenie dzieci od
niewinności do odpowiedzialności
—Andrew Burkholder
Dzieci są niewinne. Jezus wyraźnie dał to do zrozumienia, mówiąc: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie
i nie zabraniajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże”. Powiedział również: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa
Niebios”. To pozwala nam zrozumieć, że dzieci są bezpieczne dzięki odkupieńczej ofierze Chrystusa i są obywatelami Królestwa Bożego.
W ciągu kilku krótkich lat niewinne dzieci przechodzą
do fazy dorosłości, kiedy stają się już odpowiedzialne za
swoje czyny. Bóg dał je pod opiekę rodzicom, którzy mają
do spełnienia ważną rolę. Nauczyciele, przełożeni miejscowego kościoła i cała społeczność również mają swój
udział w tym procesie, lecz rodzice wywierają na dzieci
większy wpływ niż wszyscy pozostali razem.
Dzieci przychodzą na świat bez żadnego doświadczenia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im odpowiedniego prowadzenia w okresie dojrzewania. Dusze,
które obiorą złą drogę, rzadko potrafią później wrócić
do trzody.
Jak rodzice mogą prowadzić te małe owieczki od bezpieczeństwa w ramionach Chrystusa do odpowiedzialnego zachowania owiec idących za Pasterzem?
Nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami. Potrzebujemy
Bożej pomocy, żeby je prowadzić. W związku z tym sami
potrzebujemy Jego prowadzenia. Dzieci doskonale widzą,

czy obieramy Jego drogi czy własne. Musimy żyć odpowiedzialnie jako dorośli ludzie, zanim zaczniemy formować w dzieciach taką odpowiedzialność przed Panem.
Musimy pamiętać, że małe dzieci odpowiadają za
swe czyny przed rodzicami. One nie są jeszcze odpowiedzialne przed Bogiem. Najlepiej będą przygotowane do tego, wzrastając w poczuciu odpowiedzialności
przed ojcem i matką. Ważne jest, żeby nasze komunikaty
pokazujące kierunek były jasne. „Saro, zamieć podłogę
i odkurz meble. Potem możesz poczytać książkę”. Z drugiej strony, w miarę rozwoju, dzieci powinny same już
wiedzieć, czego się od nich oczekuje. Jeśli wczoraj nie
wolno było Kubie wchodzić na parapet, to dzisiaj nie
wolno mu samodzielnie otwierać okna.
Gdy dzieci rozumieją oczekiwania rodziców, wówczas stają się odpowiedzialne za ich spełnianie. W końcu
same widzą po naszych reakcjach, jak Bóg traktuje dobre
zachowanie, a jak złe.
Musimy chronić niewinność naszych dzieci. To
ma związek z zachowywaniem ich sumienia w czystości. Sumienie splamione kłamstwem, oszustwem i kradzieżą nie jest przygotowane do wejścia w fazę odpowiedzialności przed Panem. Gdy dziecko zrobi coś złego,
wtedy jego sumienie reaguje na to poczuciem winy.
Aby sumienie mogło nadal pokazywać dziecku właściwy
kierunek postępowania, musi zostać oczyszczone. Gdy

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2

11

istnieje powód, żeby uwierzyło, że rodzice widzą jego
zły postępek, ale nie reagują, sumienie zaczyna ulegać
zatwardziałości.
Zbyt szeroka wiedza o grzechach pleniących się
wokół nas również może zranić rozwijające się sumienie. Chrześcijański dom powinien być bezpieczną przystanią chroniącą przed złem tego świata. Rodzice muszą
uważać, co dzieci czytają, z kim się kolegują oraz jakimi
gadżetami technologicznymi się posługują. Te kanały
mogą szybko im dostarczyć więcej negatywnych informacji i bodźców, niż są w stanie znieść.
Musimy uważać, żeby nie zgorszyć maluczkich.
Możemy ich gorszyć przez wymaganie od siebie samych
mniej niż od nich. Weźcie pod uwagę, co się może dziać
w umyśle dziecka besztanego za spóźnienie na śniadanie, podczas gdy jego ojciec stale się spóźnia na umówione spotkania.
Możemy również urazić nasze dzieci, stosując podwójne
miary. Nawet, jeśli jesteśmy w stanie ukryć przed braćmi
z kościoła, dokąd chodzimy wieczorami, jakiej muzyki
słuchamy i jak wykorzystujemy telefon, to nasze dzieci
prawdopodobnie to widzą. Nie można ich zwieść pozorami. Obłudni rodzice nie będą skutecznie prowadzić
dzieci do Boga.
Zgorszenia przyjść muszą, ale zamiast je powodować,
rodzice powinni doradzać i rozsądzać w przypadku, gdy
pochodzą z zewnętrznych źródeł.
Musimy starać się o duchowy pokarm dla rodziny.
W domu powinna panować Boża atmosfera. Dzieje się
tak wtedy, gdy poświęcamy czas na wspólną modlitwę
rodziny i dbamy o to, żeby była dla wszystkich czymś
ważnym. Młodsze dzieci mogą wybierać pieśni i odpowiadać na proste pytania biblijne. Modlitwy przed
posiłkami i przed snem powinny wpajać pewne pojęcie o Bogu. Istnieje mnóstwo okazji do wskazywania
dzieciom na Boże stworzenie oraz władzę Stwórcy nad
naszym życiem. Pewnego dnia Bóg powoła to dziecko.
Chcielibyśmy, żeby jego ucho usłyszało ten głos.
Musimy mieć jasno sprecyzowaną drogę do zbawienia. To pomoże nam wiedzieć, kiedy Pan powołuje.
Chcąc uzyskać zbawienie, trzeba najpierw uświadomić
sobie własną grzeszność. Małe dzieci nie są tego świadome. Kiedy dwunastolatek pyta rodziców, czy jest już
wystarczająco duży, żeby się nawrócić i zostać chrześcijaninem, wtedy należy go zapytać, co sprawiło, że tego pragnie. Może gryzie go coś konkretnego. Może dowiedział
12
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się, że jego kuzyn niedawno się nawrócił. Jeśli się zorientujemy, że dziecko nie ma jeszcze zrozumienia grzechu
i zbawienia, to możemy dojść do wniosku, że jeszcze
nie czas dla niego na publiczną pokutę i pojednanie
z Bogiem.
Równocześnie pragniemy podsycać pragnienie dziecka,
żeby stać się chrześcijaninem. Teraz może być dobry
moment na rozpoczęcie regularnej modlitwy. Naszym
celem jest to, żeby taki nastolatek zaczął podążać za
Bogiem. Musimy pozostawać blisko niego w tym okresie, bo być może niedługo będzie gotowy do podjęcia
ostatecznej decyzji.
Niektóre dzieci po osiągnięciu wieku nastoletniego
w ogóle nie przejawiają zainteresowania nawróceniem do
Chrystusa. Jeśli tak jest, to może rodzice powinni sami go
o to zapytać: „Pawle, czy zastanawiałeś się, na ile ostatnie kazanie może odnosić się do ciebie?”, „Anno, co to
znaczy narodzić się na nowo?”. Nie pozwólmy umknąć
takim okazjom i upewnijmy się, że nasze dziecko wie,
jak bardzo troszczymy się o jego duchową drogę.
Musimy osobiście interesować się każdym swoim
dzieckiem. Prowadzenie ich wymaga czasu. Takie wartościowe chwile mogą się nadarzać podczas wspólnej
pracy czy podróży. Rozmowy powinny czasem wejść na
głębsze tematy. Rodzice korzystając z takich momentów
powinni łagodnie kierować serce dziecka ku Bogu. Jeśli
ma jakiś problem w szkole, należy mu pomóc rozwiązać
go w postawie Chrystusowej.
Nastolatki przeżywają rozwojowe zmiany, których same
nie rozumieją. To jest czas, żeby rodzice byli szczególnie
blisko i tłumaczyli, co się dzieje. Powinniśmy zachęcać
do stawiania pytań i udzielać odpowiedzi. Niektóre pytania mogą być trudne, ale chrześcijańscy rodzice cieszą się
z tego, że dzieci szukają u nich rady. To jest zawsze wspaniała okazja do wskazania właściwego kierunku.
Niedługo nasze niewinne dzieci dorosną. Każdy wysiłek prowadzący je do Pana będzie się wtedy wydawał już
drobiazgiem. „Nie ma dla mnie większej radości od tej,
gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie” (3 J 4).
Zaczerpnięto z The Eastern Mennonite Testimony
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nauczanie dzieci
cnót charakteru
Część druga
Wdzięczność

Wdzięczność jest ważną postawą; to ciepłe uczucie doceniania korzyści otrzymanych od innych. Dzieci powinny
być uczone zawsze dziękować, gdy ktoś wyświadczy im
dobro. Jeśli otrzymają prezent z daleka od znajomych lub
krewnych, nie powinny zapominać, żeby napisać choćby
krótkie podziękowanie.
W Liście do Efezjan 5,20 czytamy, że powinniśmy ‘za
wszystko dziękować Bogu i Ojcu w imię naszego Pana
Jezusa Chrystusa’. Wdzięczność wiąże się z poczuciem
zadowolenia, a zadowolenie to cieszenie się tym, co się ma
− bez ciągłego domagania się więcej i więcej. Ci, którzy są
zadowoleni ze skromnego stanu posiadania, mają większą tendencję do okazywania wdzięczności niż obfitujący we wszystko.
W naszych czasach materialnego dostatku sztuka okazywania wdzięczności jest często zaniedbywana. Możemy
nauczyć dzieci tej cechy poprzez uprzednie nauczenie ich
życia w poczuciu zadowolenia. Należy im często przypominać, żeby dziękowały za otrzymane dobrodziejstwa.
Istnieje szereg zasad, o których należy pamiętać, zachęcając do zadowolenia.
a) Postanówmy, że będziemy prowadzić proste życie pod
względem gustu i stylu. Nie pozwalajcie dzieciom przyzwyczajać się do najwykwintniejszych dań, wielkiej różnorodności ubrań i luksusowych prezentów urodzinowych.
Dzieci powinny być uczone przy każdej okazji, żeby
uprzyjemniać sobie czas zwykłymi rzeczami, takimi jak
klocki czy kartonowe pudełka. Dzieci bardzo lubią się
bawić pustymi pudłami z kartonu. Rozrzucają je, chowają się za nimi, wpełzają do nich i bawią się w dom. Czy
zauważyliście, że dziecko po otrzymaniu drogiej zabawki
i tak wybiera do zabawy takie pudło, jeśli tylko znajdzie
się ono w pobliżu?
Odkryliśmy, że nie jest dobrym pomysłem zostawianie
katalogów i czasopism z reklamami zabawek rozrzuconych

—Harold S. Martin

po domu tak, by dzieci mogły je oglądać. To zazwyczaj
rodzi w nich poczucie niezadowolenia z tego, co mają.
Myślą, że muszą mieć to, co tam zobaczą.
Musimy odmawiać kupowania zabawek i innych dóbr
konsumenckich, które tak naprawdę nie są ani przydatne,
ani konieczne.
b) Nalegajmy, żeby dzieci jadły to, co się im podaje.
Jeśli nie zechcą, to będą głodne. Należy im podawać niewielkie ilości naraz. Jeśli po zjedzeniu nadal będą głodne,
to dostaną dokładkę. W ten sposób jedzenie nie będzie
się marnować.
Jedzenie może być proste i smaczne zarazem. Niech
dzieci się zadowalają czasem kromką chleba z dżemem
zamiast myśleć, że zawsze muszą dostawać szynkę i jakiś
wykwintny gatunek sera albo drożdżówkę z francuskiego
ciasta. Na pewno nie jest rzeczą słuszną wyrzucać jedzenie, podczas gdy tak wielu ludzi chodzi spać z pustym
żołądkiem.
c) Kładźmy nacisk na biblijne nauczanie o hojności,
pokazując dzieciom potrzeby tych, którym się gorzej wiedzie. Przeciwieństwem zadowolenia jest zachłanność, czyli
nienasycenie. Ale Bóg ma na to lekarstwo. Wspaniałym
chrześcijańskim antidotum na truciznę zachłanności jest
łaska dawania. Od momentu, gdy dzieci zaczną otrzymywać własne pieniądze, powinny być uczone, żeby dawać
ich część na pracę Pańską. A żyjąc pod łaską, powinniśmy
ochotnie i hojnie łożyć na poszerzanie Królestwa Bożego.
W okresie Wielkiego Kryzysu w latach trzydziestych
ubiegłego wieku (miał miejsce w latach 1929–1933 −
przyp. red.) byliśmy bardzo biedni. Mama nie miała
pralki ani zlewozmywaka z wyciąganą rączką i prysznicem. Nawet nie mieliśmy w domu toalety. Wielu mężczyzn próbowało jakoś wyżywić rodzinę, sprzedając
w handlu obwoźnym szpulki z nićmi i inne małe przedmioty domowego użytku. Nazywaliśmy ich „trampami”
i mama często zapraszała ich na poczęstunek.
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Pewna rodzina będąca w podróży spotkała bezdomnego, który poprosił ich o pieniądze na jedzenie. Rodzice
z początku nie bardzo chcieli mu dać, ale jak opowiadał później ojciec tej rodziny: „Na szczęście mu daliśmy.
Nasza kilkuletnia córka mówiła o tym potem przez cały
czas i nadal przy okazji o tym opowiada”1.
Ucząc dzieci dawania innym, pomagamy im przezwyciężyć grzechy pożądliwości i chciwości. Pokazujcie im,
że zarabianie pieniędzy wiąże się z ciężką pracą i oszczędnym wydawaniem.
d) Zabierzcie dzieci na wycieczkę do okolicznego szrotu
albo na wysypisko śmieci. Nic lepiej nie ilustruje pustki
materializmu niż te dwa miejsca. Rozejrzyjcie się po tych
miejscach pamiętając, że wszystko, co tam leży, kiedyś
było dla kogoś cenne.
Jeden z naszych wnuków znalazł na wysypisku śmieci
kilka skuterów śnieżnych. Teraz je odnawia, naprawia,
maluje i sprzedaje.
Pomaganie dzieciom w rozwijaniu wdzięczności w sercach jest stałym procesem. Posiadacze ogrodów wiedzą,
że piękne kwiaty nie wyrastają z dnia na dzień. Nasiona
trzeba posiać i nawodnić na długo przed ujrzeniem upragnionego efektu tej pracy. Tak samo jest z wychowywaniem dzieci.

Uprzejmość

Uprzejmość to działanie wynikające z chęci udzielania pomocy i grzeczności − nawet w małych sprawach.
Pan oczekuje od nas wszystkich przejawów społecznego
obycia − na przykład, żebyśmy umieli mówić „dziękuję”
i „proszę” nawet członkom własnej rodziny. Jeśli dzieci
nie są uczone dobrych manier, to będą biegać po domu,
brać z tacy zawsze największe jabłko i przerywać innym
podczas rozmowy dlatego, że (jak my wszyscy) urodziły
się z samolubnymi tendencjami. Właśnie dlatego trzeba
je wychowywać.
a) Bądźmy zawsze konsekwentni we własnym przestrzeganiu dobrych obyczajów. Rodzice muszą sami wykazywać uprzejmość wobec innych w każdej sytuacji.
Musimy zwracać uwagę na to, by nie okazywać uprzejmości jedynie w stosunku do konkretnych osób zajmujących wysokie stanowiska w hierarchii władzy, lecz wobec
wszystkich − nawet tych, którzy mogą być słabi i mniej
uznani w tym świecie − osób starszych, niepełnosprawnych, dziwnych, prostych i tak dalej.
b) Stale zachęcajmy do okazywania przejawów troski
o innych. Trzeba uczyć dzieci czegoś więcej niż mówienia
„proszę” i „dziękuję”. (Te słowa są właściwe, lecz łatwo się
Czasem lepiej kupić takim ludziom coś do jedzenia, żeby się upewnić, że nie kupią sobie
za otrzymany dar alkoholu.
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dewaluują, używane na co dzień w rutynowych zdaniach).
Dzieci muszą być uczone, by czasem dać zabawkę koledze
czy koleżance, która ma ich mniej, oddać im pierwszeństwo w zabawie, jeśli są gośćmi i zachować ciszę, kiedy
ktoś jest chory lub odpoczywa.
c) Nie pozwalajmy na żadne „przezywanie”. Uprzejmość
wobec wszystkich oznacza, że unikamy tego rodzaju
zachowań.
Mamy w Biblii przykład, kiedy grupa młodych ludzi
przezywała mężczyznę w średnim wieku „łysy”2. Ten brak
szacunku był dla Boga tak obraźliwy, że postanowił sam
interweniować. Pozwolił parze niedźwiedzi, żeby wyszły
z lasu i rozszarpały czterdziestu dwóch winnych. Czytamy
o tym w 2 Księdze Królewskiej 2,23–24.
Następnym razem, gdy będziemy kuszeni, żeby się
z kogokolwiek wyśmiewać, przypomnijmy sobie, co Bóg
myśli o takich szyderstwach.
Rodzice powinni starać się nauczyć dzieci odpowiadania na pytania zadawane przez gości i uprzejmego rozmawiania z innymi.
W niektórych domach, gdy gość wita się z dzieckiem,
nie słyszy w odpowiedzi nawet burknięcia. To prawda,
że dzieci są różne; jedne są bardziej otwarte w kontaktach niż inne. Lecz jeśli ktoś nie reaguje na pozdrowienie, daje tym samym sygnał, że osoba pozdrawiająca nie
jest warta żadnej odpowiedzi.
Rodzice powinni dopilnować, żeby dzieci przerywały swoje aktualne zajęcie i uważnie posłuchały, kiedy
ktoś do nich mówi, odpowiadając na każde powitanie.
Mamy szanować starszych i wstawać na widok siwej głowy
(Kpł 19,32).

Schludność

Schludność to staranne utrzymywanie rzeczy w czystości, porządku i na właściwych miejscach. Jak uczyć
schludności?
a) Uczmy schludności, czystości i porządku już od najmłodszych lat. Należy ustalić regularną porę wstawania,
posiłków, opowiadania dzieciom różnych historii i kładzenia się spać. Dzieci będą się czuły bezpieczniej, gdy
wszystko będzie się toczyć w stałym rytmie tydzień po
tygodniu.
b) Jako rodzice sami utrzymujmy dom w czystości i porządku. Dobrym zwyczajem jest nie wychodzić
2
W dokładnym tłumaczeniu ci młodzieńcy wołali do proroka: „W górę, łysy,
w górę, łysy!”. Oznacza to, iż domagali się od niego, by – jako prorok znienawidzony przez
ich bałwochwalczych rodziców i ich samych, opuścił ten świat podobnie do swego poprzednika, proroka Eliasza, który w rydwanie ognistym został uniesiony do nieba. Pogarda dla
Elizeusza wynikała z oddania się fałszywemu kultowi (przyp. red.).

—ciąg dalszy na str. 17
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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

‚
Krolowie w przedreformacyjnej Europie
Część czwarta cyklu „Początki reformacji protestanckiej”
Czy średniowieczni królowie byli potężnymi monarchami, sprawującymi całkowitą kontrolę nad ich poddanymi? Okazuje się, że wcale nie. Aby władzę uzyskać, król
darował szlachcie ziemię w zamian za jej usługi. Szlachta
miała za to wspierać rycerstwo, które stanowiło siłę militarną danego kraju w razie potrzeby. Jednak w rzeczywistości system ten nie zawsze działał. Często szlachta
zwalczała się nawzajem, żeby poszerzyć własne wpływy
i zdobyć więcej terytoriów. Czasami dochodziło do podbojów okolicznych miast (które dzięki handlowi bywały
bogate, stanowiąc łakomy kąsek). Co więcej, próbowano
zaatakować samego króla.
Przykładem takiego puczu była wojna stuletnia, która
toczyła się w latach 1337–1453. W tym okresie kolejni
francuscy arystokraci wykorzystywali słabość monarchii
we własnym kraju. Jednym z nich był książę Normandii.
Oprócz tego był królem Anglii, lecz to nie powstrzymało
go od roszczeń do francuskiego tronu. Zyskał on poparcie innych arystokratów w kraju i wojna toczyła się aż do
śmierci pierwotnych antagonistów. Wreszcie z inspiracji
Joanny d’Arc tron objął delfin (następca tronu) Francji
i przepędził Anglików z kraju. To osłabiło prestiż króla
Anglii, więc tamtejsi książęta wystąpili przeciwko niemu.
Ten konflikt nazwano wojną Dwóch Róż, która zakończyła się w 1485 roku, gdy książę Richmond Henry pokonał króla Ryszarda III w bitwie pod Bosworth, wstąpił na
tron i przyjął imię Henryk VII.
W wyniku tej średniowiecznej masakry wzrosły w siłę
cztery królestwa − Hiszpanii, Francji, Anglii oraz Świętego
Cesarstwa Rzymskiego. W przypadku pierwszych trzech

—Matthew Crawford

doszło do konsolidacji władzy w jednym kraju i powstania silnych monarchii. Czwarte było luźną konfederacją
złożoną z Niemiec, Austrii i Niderlandów (obszar dzisiejszej Belgii, Holandii i Luksemburga). Jak przenikliwie
zauważył Voltaire, Święte Cesarstwo Rzymskie nie było
nigdy ani święte, ani rzymskie, ani nie było cesarstwem.
Hiszpania zjednoczyła się, gdy Ferdynand Aragonii
poślubił Izabelę Kastylijską. Wspólnie wypędzili Maurów
i położyli kres buntom szlachty, która wystąpiła przeciwko
nim. W 1491 roku ich władza nie podlegała już dyskusji.
Wnuk Ferdynanda objął tron w roku 1516 jako Karol V.
Francja została zjednoczona przez Karola VII w roku
1453, po wojnie stuletniej. Jego następcą został Ludwik
XI, który dokonał skutecznego zjednoczenia narodu. Był
znany jako „pająk” w związku z cierpliwym i subtelnym
przeprowadzaniem subtelnych intryg mających na celu
stopniowe powiększanie wpływów i terytoriów. Jego wnuk
Franciszek I był królem Francji u zarania reformacji.
W Anglii Henryk VII zaprowadził pokój i zjednoczył
naród. W roku 1509 tron objął po nim jego jedyny żyjący
syn, przyjmując imię Henryk VIII.
Na różne sposoby królowie ci dążyli do zbudowania niezależnego centrum władzy, żeby uzyskać władzę
absolutną. Zburzyli zamki zbuntowanej szlachty, wyjęli
spod prawa jej prywatne armie, które trzeba było opłacać
zamiast obdarowywać ziemią. Od tej pory książęta musieli
płacić królowi określone sumy jako gwarancję dobrych
relacji na przyszłość. Tymczasem władcy podnieśli rangę
szlachty niższej, przekazując jej odpowiedzialność za przestrzeganie prawa i porządku na jej włościach. Czyniąc tak,

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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zmniejszyli na ich korzyść znaczenie książąt tytularnych.
Drobna szlachta była zbyt słaba, by stanowić zagrożenie
dla monarchii.
Na własnym dworze królowie wyznaczali prawników
i kupców, by zajmowali się ich interesami. Ludzie ci znali
się na biznesie, a ponadto byli również zbyt słabi, żeby
zagrażać władcy.
Królowie kojarzyli również strategiczne i dyplomatyczne
małżeństwa. Na przykład Ferdynand i Izabela wydali swoje
córki za mąż za członków innych panujących rodów. Jedna
wyszła za portugalskiego księcia, druga poślubiła księcia
z rodu Habsburgów w Austrii, a trzecia (Katarzyna) − księcia Artura z angielskiej dynastii Tudorów. Po jego śmierci
wyszła za jego brata, który później został królem i przyjął imię Henryk VIII (jednakże to małżeństwo nie było
udane). Wszystkie te związki miały służyć poszerzaniu
hiszpańskiego terytorium i zwiększeniu wpływów.
Królowie ci podtrzymywali dobre stosunki z Kościołem.
Ferdynand i Izabela promowali krwawą inkwizycję w celu
wykorzenienia heretyków. Papież nadał im tytuły „królów
katolickich”.
Henryk VIII napisał dzieło Assertio Septem
Sacramentorum w celu obalenia herezji niejakiego
Marcina Lutra. Papież nazwał go za to „obrońcą wiary”
i niedługo potem tego pożałował, gdy w roku 1534
Henryk zerwał więź z Kościołem rzymskim, który nie
chciał dać mu rozwodu z Katarzyną. Nie mogła mu dać
męskiego potomka, a król Henryk był przekonany, że
jedynie syn może zostać następcą tronu. Jak na ironię,
jego córka królowa Elżbieta I chlubiła się: „Wiem, że mam
ciało słabej i wątłej kobiety, lecz mam też męskie serce
i żołądek”.
Ci władcy byli bardzo wykształceni, a także znali wiele
języków. Kosmopolita Karol V stwierdził: „Mówię po hiszpańsku do Boga, po włosku do kobiet, po francusku do
mężczyzn, a po niemiecku do mojego konia”1. Zatrudniali
literatów do pisania pochlebczych historii ich panowania,
malarzy do tworzenia upiększonych portretów własnych,
ale swych przodków kazali im przedstawiać w jak najgorszy sposób. Na przykład badania przy użyciu promieniowania rentgenowskiego wykazały, że Henryk VIII przerobił wizerunki Ryszarda III (którego zdetronizował), każąc
podkreślić jego garb. Franciszek I zgromadził wspaniały
księgozbiór królewski, zawierający wiele książek i dzieł
sztuki. Henryk VIII komponował muzykę i grał na lutni.
Sztuka i wojna były jednak kosztowne. Skąd brano na to
pieniądze? Wcześniej królowie zwolnili szlachtę i duchowieństwo z płacenia podatków, żeby zyskać ich wsparcie.
Robert Bucholtz, Foundation of Western Civilization, tom 1, str. 27.
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Chłopi byli bardzo ubodzy. Jednakże miasta stawały się
coraz bogatsze dzięki handlowi. W związku z tym stanowiły dla monarchów naturalnego sprzymierzeńca. Płaciły
podatki, a w zamian za to królowie chronili je przed grasującą szlachtą. Za każdym razem, gdy delegacja miejskich
radców była informowana o podniesieniu danin, wiązało
się to z większymi przywilejami dla rady miejskiej. Mogli
pytać o to, w jaki sposób zostały wykorzystane uprzednio
wpłacone pieniądze oraz wnosić skargę do króla. Z jego
punktu widzenia taki układ nie był korzystny. Skoro miał
być tak potężny, jak tego chciał Machiavelli w ramach
swych politycznych teorii, to potrzebował wielkich pieniędzy bez możliwości zadawania mu niewygodnych pytań.
Czy istniał jakiś inny sposób, żeby to osiągnąć? Włoscy
kupcy podążali na Bliski Wschód w ślad za krucjatami,
nawiązując kontakty ze swymi muzułmańskimi partnerami. Dzięki nim sprowadzali ze wschodu przyprawy i tkaniny, bardzo się przy tym bogacąc. Wszystkie okoliczne
królestwa próbowały podbić Italię, żeby przejąć kontrolę
nad tymi bogactwami.
W końcu Portugalczycy znaleźli sposób na ominięcie
muzułmańskich kupców i nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych z Dalekim Wschodem. Książę Henryk
(zwany Henrykiem Żeglarzem) był czołowym zwolennikiem wypraw na południe od Portugalii. Jego celem
było zbadanie, czy istnieje możliwość opłynięcia Afryki
i dostania się drogą morską do Indii. W roku 1473 jedna
z załóg pod jego banderą przekroczyła równik, nie padając ofiarą żadnych legendarnych potworów morskich.
W 1488 Bartolomeu Dias dotarł do Przylądka Dobrej
Nadziei dowodząc, że Afryka gdzieś się kończy. W 1497
roku Vasco da Gama opłynął Przylądek, dotarł do Indii
i wrócił, przywożąc stamtąd wielkie bogactwa. Zysk z tej
podróży sześciokrotnie przewyższył jej koszty. Nagle wszyscy zapragnęli skorzystać na tym przedsięwzięciu.
Tymczasem w roku 1492 król Ferdynand i królowa
Izabela zgodzili się sfinansować inne przedsięwzięcie zaproponowane przez nieznanego żeglarza imieniem Cristóbal
Colón. Krzysztof Kolumb, bo znamy go pod tym [spolszczonym − przyp. tłum.] nazwiskiem, wystąpił z teorią,
że płynąc cały czas na zachód będzie można dotrzeć do
Indii. Wbrew powszechnej opinii wśród dzisiejszego społeczeństwa, najlepiej wykształceni Europejczycy wcale nie
wierzyli, że Ziemia jest płaska. Uważali, że jest kulą. Nie
wiedzieli tylko, jakie ta kula ma rozmiary. Żeglarze od
dawna wiedzieli o krzywiźnie ziemi. Obawiali się nie tego,
że po dotarciu na koniec świata spadną z niego, tylko że
na opłynięcie kuli ziemskiej może nie starczyć im życia.
Teoria Kolumba była słuszna, ale pomylił się w obliczeniach. Uważał, że do Japonii jest jakieś 4300 kilometrów,

podczas gdy w rzeczywistości dystans ten wynosi ok.
19 300 kilometrów. Otrzymał jednak pozwolenie na
wypłynięcie. Po siedemdziesięciu dniach podróży dotarł
do małej wyspy na Morzu Karaibskim i nazwał ją San
Salvador. Umierając, wciąż był przekonany, że dopłynął
do Wschodnich Indii.
W miarę, jak wysyłano kolejne ekspedycje, hiszpańska
korona coraz bardziej zdawała sobie sprawę, że Kolumb
wcale nie dotarł do Wschodnich Indii, lecz do nowego
kontynentu, co było o wiele bardziej wartościowe. Między
Hiszpanią a Portugalią zaczęły pojawiać się napięcia
związane z kontrolą nad handlem z Nowym Światem.
W związku z tym, w 1494 roku papież opracował traktat
z Tordesillas, przydzielając Hiszpanii tereny na zachód,
a Portugalii − na wschód od ustalonej przez niego linii
demarkacyjnej. Obydwa kraje stały się ówczesnymi mocarstwami, które przejęły kontrolę nad rozwojem handlu
zamorskiego.
Francuzi i Anglicy również wysyłali swoich żeglarzy za
morze, lecz zamiast wylądować na słonecznych Karaibach,
odkryli oni Amerykę Północną, a stamtąd przywozili
drewno, skóry i ryby z bogatych łowisk Grand Banks.
Minęło wiele lat, zanim oba kraje zaczęły czerpać zyski ze
swoich zamorskich terytoriów. W międzyczasie angielskie
statki najeżdżały hiszpańskie kolonie w Nowym Świecie,
przechwytując towary sprowadzane przez hiszpańską flotę.
A co wtedy działo się w Świętym Cesarstwie Rzymskim?

W roku 1517 na tron wstąpił Maksymilian I. Jednak, jego
imperium było mocarstwem tylko z nazwy. Składało się
z ponad trzystu elektoratów, margrabstw, baronostw, diecezji i tak dalej. Cesarz był wybierany przez przewodniczących siedmiu elektoratów przy udziale papieża, więc nie
miał realnej władzy. Potężna szlachta i nieprzyjazny papież
mogli mu przysporzyć poważnych problemów. Ponieważ
cesarstwo było położone na terenach głównie śródlądowych, nie rozwinęło zamorskiego handlu i nie angażowało
się w wielkie ekspedycje do dalekich krajów.
W takich warunkach położenie geograficzne decydowało o sile danego kraju. Cesarz był słaby, bo nie dysponował wielkimi zasobami finansowymi − częściowo
właśnie z powodu braku możliwości prowadzenia zamorskiego handlu na dużą skalę. Pozostawał jedynie „prezesem zarządu” trzech setek maleńkich obszarów. Ta słabość
centralnej władzy wyjaśnia, dlaczego reformacja protestancka mogła nastąpić tylko w jednym miejscu, ironicznie zwanym Świętym Cesarstwem Rzymskim. Mimo to,
wydarzenia przebiegające w jednym miejscu mogą mieć
potężny wpływ na inne obszary.
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, luty 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nauczanie dzieci cnót charakteru
—ciąg dalszy ze str. 14
z domu, dopóki nie sprzątniemy ze stołu, zabawki nie
zostaną poukładane, a podłoga zmieciona. Wszystko
powinno również być czyste i na swoim miejscu, gdy
rodzina idzie spać wieczorem.
Dzieci zawsze powinny być uczone, żeby nie wchodzić do domu w ubłoconych butach, nie rzucać śmieci
na podłogę i nie plamić szyb palcami. Młodzież powinna
się uczyć utrzymania porządku we własnych pokojach.
c) Niech nasze dzieci utrzymują swoje pokoje w czystości i porządku. Pokój dziecka jest ważnym elementem jego
życia od najmłodszych lat. To w tym miejscu codziennie zamyka oczy we śnie i otwiera je nazajutrz rano. Jego
pokój nie powinien być zaniedbany, żeby nie zaczynało
dnia w poczuciu przygnębienia.

– Ubrania powinny wisieć na właściwych miejscach,
– Łóżka powinny być posłane,
– Książki powinny stać ładnie ułożone na półkach.
Bóg jest Bogiem ładu i porządku. W naszych domach
nie powinien panować chaos, bo to by Mu się nie
podobało.
Młode kobiety powinny być uczone prowadzenia domu
(Tt 2,5). Niektórzy kładą nacisk na słowo „dom”, lecz
należy również podkreślić to drugie słowo, czyli „prowadzenie”. Matki mają dobrze prowadzić dom i utrzymywać go w czystości.
Fragment książki Marriage, Family and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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„Dlaczego więc mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie robicie tego, co mówię?” Ewangelia Łukasza 6,46

Technologia, przekonania
i braterstwo
—Luke Bennetch
Członkowie naszych kościołów mają różne poglądy na
temat technologii i jej używania. Niektórzy mają silne
przekonanie, że powinniśmy używać większość technologicznych wynalazków, a inni są temu przeciwni.
Prawdopodobnie żadna społeczność nie ma stuprocentowej jedności zdania na ten temat. Czy jest możliwe życie
w całkowitej harmonii mimo takich różnic?
Przy współczesnych wyzwaniach technologicznych
Kościół dramatycznie musi alarmować ludzi, którzy chcą
jeszcze stawiać jakieś granice, podejmując mądre, bezpieczne decyzje dla siebie i swoich rodzin. Kościelni przełożeni nie mogą kontrolować sposobu używania technologii wśród członków społeczności. Rodzice muszą
mieć własne przekonania i twardo trzymać wspólną linię
wychowawczą w domach. Pragnienie posiadania i robienia tego, co inni, może zrujnować nasze rodziny.
Kościół potrzebuje również ludzi, którzy umieją rozróżniać, jaki wpływ ma na nas technologia i jakie są jej owoce.
Zrobienie kroku wstecz i spojrzenie na problem z pewnego dystansu jest trudne, ale konieczne. Uczciwa ocena
może nam pomóc w ograniczeniu obsesji i straty czasu.
Jeśli odkrywamy, że coś nam utrudnia rozwój duchowy,
powinniśmy się tego pozbyć, nawet jeśli inni tego nadal
używają. Może po prostu są na to bardziej odporni od nas.
Kto wie, może czasem powinniśmy sobie założyć „technologiczny post”, żeby jaśniej zobaczyć duchowe rezultaty naszego używania tego typu urządzeń.
W zależności od indywidualnych upodobań możemy
obrać w tej dziedzinie różne drogi. Poszczególne rodziny
mogą się różnić od siebie, i w jednych stosunek do
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tego będzie bardziej restrykcyjny, a w drugich mniej.
Niektórzy mogą unikać technologicznych nowinek i czuć
się nieswojo, widząc braci bardziej aktywnych na tym
polu. Z kolei inni mogą być zawsze na bieżąco z aktualnymi trendami, nie umiejąc myśleć o niczym innym.
Ten rodzaj różnorodności jest testem dla braterskiej jedności i pokoju.
Nowotestamentowy Kościół stanął w obliczu problemu,
który niósł ze sobą podziały: obrzezanie i przestrzeganie Prawa Mojżeszowego. Zapewne towarzyszyły temu
emocje głębsze niż różnice w podejściu do współczesnej
technologii. Aby znaleźć rozwiązanie, przełożeni spotkali się w Jerozolimie, omówili sprawę i przedstawili
Kościołowi dyrektywy. W ważnych i potencjalnie „wybuchowych” sprawach ważne jest to, żeby właśnie przełożeni zadbali o wyznaczenie kierunku.
W kościołach opisanych w Nowym Testamencie byli
zarówno ludzie zachowujący Prawo Mojżeszowe jako
całość, jak i tacy, którzy mieli bardziej liberalny stosunek do jego szczegółowych przepisów. Linia podziału
prawdopodobnie nie przebiegała ściśle pomiędzy Żydami
a nie–Żydami. Bracia z pogan przyjmujący Ewangelię
nie obrzezywali się i możemy sobie tylko wyobrazić,
jak ich żydowscy współbracia musieli się czuć, widząc
zmianę wynikającą z Nowego Przymierza. Kościół doznał
jednak pewnej ulgi po decyzji podjętej podczas Soboru
Jerozolimskiego.
W 14 rozdziale Listu do Rzymian apostoł Paweł podaje
ważne zasady, którymi Kościół powinien się kierować
w przypadku różnicy przekonań.

Po pierwsze, różnorodność opinii, praktyk i zdań
w niektórych sprawach jest czymś normalnym. Mamy
różne doświadczenia, a potrzeba używania technologii
nie musi być dla wszystkich taka sama. Powinniśmy
unikać przypuszczeń i spekulacji na temat tego, jak inni
się nią posługują. Zamiast tego, zakładajmy prawość
naszych braci, mając pełną świadomość, jak subtelne
mogą być pułapki z nią związane i jaką szkodę mogą
nam wyrządzić. Dobrowolna otwartość przed innymi
oraz gotowość na ewentualne napomnienie jest źródłem
siły i zachęty.
Nasze postawy powinny być sprawdzane w świetle
Słowa Bożego. Paweł pisze w 12 rozdziale 1 Listu do
Koryntian o Kościele będącym jednym Ciałem posiadającym wiele członków. To wyklucza dwie szczególne
zasady. Nie wolno nam myśleć, że skoro nie jestem ręką,
to nie należę do ciała. Nie wolno nam również myśleć
o kimkolwiek: nie potrzebuję ciebie. Złe postawy pojawiają się wtedy, gdy próbujemy oceniać wartość innych
braci i sióstr w Kościele. Tymczasem wszyscy musimy zrozumieć, że każdy członek Ciała (bez względu na to, jak
się od nas różni) pełni ważną rolę w Bożym Królestwie.
Niektórzy mogą mieć tendencję do postrzegania ludzi
posługujących się najnowszymi technologiami jako ważniejszych. Czy jednak używanie lub nieużywanie technologii zmienia w jakikolwiek sposób wartość człowieka
w Bożych oczach? Czy takie postawy niosą ze sobą pokój,
miłość i zbudowanie w Kościele?
Po trzecie, każdy zda sprawę za siebie przed Panem.
Możemy zachowywać w społeczności pełne braterstwo
w sprawie technologii, a mimo to wykraczać poza Bożą
wolę, pozwalając sobie na grzeszne zachowania. Musimy
zachowywać czyste sumienie i czyste serca. Jesteśmy przed
Bogiem odpowiedzialni za nasze myśli, czyny i słowa.
Kościoły mogą pomagać swoim członkom trwać w czystości sumień dzięki uczciwej ocenie potrzeby korzystania z internetu i podawaniu bezpiecznych, praktycznych
wskazówek. Jeśli jakiś członek Kościoła musi łamać standardy, żeby wykonywać swoją pracę, to obciąża własne
sumienie, co pociąga za sobą skłonności do coraz łatwiejszego okazywania nieposłuszeństwa wobec Boga. Oddani
i posłuszni Panu chrześcijanie o czystych sumieniach
i sercach są błogosławieństwem dla Kościoła i pomagają
mu wzrastać!
Po czwarte, musimy uważać, żeby nie dawać powodu
do zgorszenia słabszym w wierze. Powinniśmy przemyśleć
presje, pułapki i pokusy związane z każdą formą technologii i zastanowić się, jak nie rzucać przeszkód pod nogi
słabszym. Niektórych rzeczy trzeba będzie sobie odmówić. Co do innych trzeba będzie jakoś się zabezpieczać.

W Księdze Powtórzonego Prawa 22,8 czytamy: „Gdy zbudujesz nowy dom, wtedy uczynisz na swoim dachu ogrodzenie, byś nie sprowadził krwi na swój dom, gdyby ktoś
z niego spadł”. Takie ogrodzenie chroniło np. dzieci nieświadome niebezpieczeństwa przed efektami ich beztroskiego zachowania. Właściwie każdy z nas jest słaby; jesteśmy tylko ludźmi i potrzebujemy barierek ochronnych.
Po piąte, technologia jest sama w sobie obojętna moralnie. Ludzkie wybory już takie nie są. „Wiem i jestem
przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by
samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa
coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste” (Rz 14,14).
Technologia prowadzi do moralnego dobra lub zła
w zależności od tego, jak z niej korzystamy. W znacznym
stopniu jest to problem osobistej uczciwości. „Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno
ich umysł, jak i sumienie” (Tt 1,15). Musimy być odpowiedzialni za własne wybory. Jeśli nurzamy się w nieprawości, to nie zrzucajmy winy na technologię. Łatwo
(o wiele za łatwo) jest mówić: „Nie mogłem się powstrzymać. Pokusa była zbyt wielka”. Zamiast tego powinniśmy
powiedzieć: „Zgrzeszyłem. Potrzebuję Bożego oczyszczenia i przebaczenia. I zdaję sobie sprawę, że skłonność do
zła jest w moim własnym sercu”.
Po szóste, jesteśmy Pańscy we wszystkich aspektach
naszego życia. Nie należymy do samych siebie, jak napisał Paweł: „Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga”
(1 Kor 10,31). Można by dodać: ‘Czy piszecie SMS–a czy
maila, czy korzystacie z przeglądarki, wszystko róbcie ku
chwale Boga’. Łatwo jest stracić z pola widzenia nasze
powołanie do wielbienia Boga, a zamiast tego oddać się
szukaniu chwały u ludzi i gromadzeniu dóbr. Zbyt wielkie
koncentrowanie się na dobrach doczesnych i technologicznych gadżetach będzie ograbiać Boga z należnej Mu uwagi
i wzbudzać w nas uczucie zazdrości w stosunku do
innych.
Po siódme, „Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła
Bożego” (Rz 14,20). Moglibyśmy powiedzieć inaczej:
‘Z powodu technologii nie niszcz dzieła Bożego’.
„Uważajcie, aby przypadkiem wasza wolność nie stała się
dla słabych powodem do zgorszenia” (1 Kor 8,9). Musimy
uznać, że wstrzemięźliwość jest czasem najlepszą metodą
ochrony dla innych. Bądźmy gotowi do poświęceń dla
dobra braci i sióstr. Czy jesteśmy w stanie rozmawiać
o różnych technologiach i zgodzić się, w jaki sposób
umiejętnie z nich korzystać? Czy umiemy przyjąć rady
wynikające z troski wiernych współbraci?

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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Dobrze jest ustalić sobie w społeczności jakieś minimalne standardy stosowania technologii. Pomagają one
członkom zboru zrozumieć zagrożenia i służą rozpoznaniu obszarów, w których próby mogą być najtrudniejsze.
Są źródłem poczucia bezpieczeństwa i ukierunkowania
dla młodzieży i innych, którzy nie mają wyostrzonego
rozeznania problemu. Stanowią podstawę wspólnej
troski i wprowadzają w pewnym stopniu jedność kościelnej praktyki. Stworzenie standardów wymaga braterskiej dyskusji oraz interakcji, co pomaga budować świadomość i przekonania.

„W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy
bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach
niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc [...]” (Ef 6,10–14).
Fragment książki The Pilgrim and Technology
© Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Uważaj na cukier!
Część druga
„Czy znalazłeś miód? Zjedz tyle, ile trzeba, byś objadłszy się, nie zwrócił go” (Przypowieści 25,16).
Jak się pilnować? Przez obserwację:
1. Swojej rodzinnej historii. Lekarze na pewno wypytają cię na temat medycznej historii twojej rodziny podczas
wywiadu, gdyż niektóre problemy mogą być genetycznie
uwarunkowane. Cukrzyca lubi się w rodzinie powtarzać.
Zatem jeśli twoi rodzice lub dziadkowie mieli takie problemy, skonsultuj się z lekarzem i zrób sobie badanie poziomu
glukozy − nawet jeśli uważasz, że jesteś zdrowy, młody
i w świetnej formie. Czasem to, czego nie widzimy, czyni
szkody.
2. Jak się czujesz. Odczucia mogą być ulotne, ale są faktami. Diabetycy często uświadamiają sobie po fakcie, że
jednak doświadczali klasycznych objawów cukrzycy. Nikt
nie zostaje cukrzykiem z dnia na dzień. Często zauważenie
znaczących objawów zajmuje nam jakiś czas. Symptomem
cukrzycy jest nadmierne pragnienie. Nerki próbują wydalić
nadmiar glukozy i organizm szuka rozwiązania problemu
poprzez rozcieńczenie stężenia. Zdiagnozowani diabetycy
zazwyczaj są świadomi odczuć towarzyszących znacząco
wysokiemu lub niskiemu poziomowi cukru.
Wysoki poziom cukru − hiperglikemia. Oprócz wzmożonego
pragnienia można również doświadczać zaburzeń wzroku,
nudności albo utraty wagi. Jednakże wysoki poziom cukru
może rozwijać się bez tych nienormalnych objawów. I to
jest jeden z powodów dla którego warto zrobić sobie test
na glukozę, jeśli w rodzinie mamy cukrzycę.
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—Lester H. Weaver
Niski poziom cukru − hipoglikemia. Nienormalnie niski
poziom cukru może występować u diabetyków, którzy nadmiernie skorygowali swój wysoki jego poziom. W związku
z tym problemy mogą nadejść niespodziewanie. W takich
przypadkach z pomocą może przyjść batonik czekoladowy
schowany na wypadek w kieszeni. Zakres objawów może
być różny: począwszy od zwykłego zmęczenia i głodu,
poprzez pocenie się i przyspieszone tętno, uczucie zagubienia, a nawet śpiączka. Gwałtowne wahania poziomu
glukozy powinny być starannie monitorowane.
3. To, co jesz. Zrozumienie podstawowych zasad żywienia może się przydać. Ale szczególnie pomaga ono osobom
z problemem cukrzycowym. Naucz się czytać wykaz składników na opakowaniach. Sześćdziesiąt pięć gramów cukru
w 500 ml mleka może „osłodzić” twoją krew. Ponieważ
łyżeczka cukru to zaledwie cztery gramy (piętnaście kalorii), to przekłada się na około dziewiętnaście łyżeczek
o wartości 290 kalorii. Płatki śniadaniowe cieszą się złą sławą
z powodu wysokiej zawartości cukru. Również syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy jest z tego powodu
na szczycie listy produktów wysokosłodzonych. Mamy w
prawdzie w zasięgu ręki obfite informacje dietetyczne, ale
nawet poza tą techniczną wiedzą, zwykłe zdroworozsądkowe wyczucie zrównoważonej diety może zdziałać cuda.
Inny aspekt kontroli poziomu cukru to wiedza nie tylko
o tym, ile cukru zawiera dane pożywienie, ale też w jakiej
formie oraz jak szybko będzie on przyswojony. Mówimy
—ciąg dalszy na str. 34

dla

młodzieży

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

Siła wpływu
Bóg w swej mądrości uczynił nas stworzeniami społecznymi. Cieszymy się towarzystwem innych istot ludzkich.
Jednym z aspektów naszej społecznej natury jest wpływ:
oddziałujemy na innych, a oni na nas. Czym jest taki społeczny zasięg? Można go zdefiniować jako zdolność do
zmieniania innych, szczególnie bez wysiłku.
Źródłosłów słowa „wpływ” to „wpływać do wnętrza”.
Zatem wpływem jest to, co przenika do naszego życia
ze strony innych ludzi. My również na nich wpływamy,
ponieważ z nas wypływa coś, co wpływa do ich życia. Takie
oddziaływanie może być pozytywne lub negatywne, rzadziej neutralne. Może być świadome, ale najczęściej jest
nieświadome. Pozytywny czy negatywny, świadomy czy
nie, wpływ zawsze jest silny i wszechobecny.
Niektóre nasze wysiłki w celu wpłynięcia na innych są
jawne i celowe. Na przykład rodzice wychowują swoje
dzieci, nauczyciele przekazują wiedzę uczniom, a przywódcy kościelni przewodzą społeczności. Lecz istnieje
również taki rodzaj wpływu na innych, który wykracza
poza nasze intencjonalne zachowania. Możemy powiedzieć, że wpływ jest sumą wszystkich efektów oddziaływania jednej osoby na drugą.
Skoro wpływ jest najczęściej nieświadomy, to dlaczego
ma taką moc? Jednym z aspektów naszej społecznej natury
jest zdolność i chęć naśladownictwa. Z natury pragniemy
być podobni do otoczenia. Mamy tendencję do samoakceptacji lub jej braku w zależności od tego, jak nas postrzegają inni. W związku z tym chcemy się do nich jakoś
dopasować. Ponadto, możemy sobie wyobrazić, że inni
nas akceptują lub odrzucają i naturalnie wolelibyśmy tę

—Abner Rudolph

pierwszą opcję. Uważnie odczytujemy sygnały płynące
ze strony otoczenia i robimy to, co ma szansę spotkać się
z jego uznaniem.
Wpływ jest czymś nieuniknionym. Już od urodzenia
jesteśmy kształtowani przez nieskończoną ilość jego źródeł.
Nikt nie jest całkowicie samowystarczalny. Nawet, jeśli
ktoś chciałby być bardziej niezależny i próbuje dokonywać
jak najwięcej własnych wyborów, to po prostu zamienia
jedne wpływy na inne. Równie nieunikniony jest fakt, że
sami stale wywieramy wpływ. Oddziałujemy na otoczenie w równie oczywisty sposób, jak żyjemy i oddychamy.
Ponieważ stale ktoś wpływa na nas, a my na kogoś,
można nas nazwać kanałami wpływu. „Bramką kontrolną”
w tym procesie jest nasz wybór. Inni są odpowiedzialni za
to, co przekazują nam, lecz jeśli zdecydujemy się ulec złym
wpływom, to nie zrzucajmy winy na ich źródła. Inni nie
mogą nas winić za jakikolwiek negatywny wpływ na nich,
ale mimo to odpowiemy przed Bogiem za to, że zdecydowaliśmy się go wywrzeć.
Skoro wpływ jest tak silny i ma taki potencjał budowania i niszczenia, to co należy z tym zrobić? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zostań uczniem Mordechaja
i obserwuj pozytywny wpływ, jaki wywierał. Jednocześnie
spróbuj go porównać z wpływami Hamana.

Ludzie wywierający pozytywny wpływ mają
zasady. Mordechaj traktował nikczemnego Hamana

zgodnie z niezłomnymi regułami dotyczącymi dobra
i zła. Nie wahał się, stojąc w obliczu sprzeciwu. Natomiast
Haman działał wyłącznie z egoistycznych pobudek, nie
kierując się moralnością.

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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W naszym życiu taki proces zaczyna się wraz z odrodzeniem dzięki krwi Chrystusa i trwa dzięki zdecydowanemu stosowaniu się do zasad prawdy. Gdy odczuwamy
negatywną presję ze strony środowiska, wówczas ludzie
z zasadami zachowują się według wzorców otrzymanych
od rodziców, przywódców i innych ludzi chodzących
w Duchu. Selektywnie dobierają wpływy ze strony
innych i odciskają pozytywne piętno na ich życiu.
Ludzie z zasadami dokonują właściwych wyborów, nie
tylko dlatego, że mają dobry wpływ, który nie jest celem,
lecz produktem ubocznym prawego stylu życia. Kierując
się zasadami, biorą pod uwagę swoje oddziaływanie na
innych, nie chcąc nikogo zgorszyć (1 Kor 8,13).

Ludzie wywierający pozytywny wpływ rozumieją swoją odpowiedzialność za jego wywieranie. Jakże inaczej Mordechaj mógłby nie ulegać wpły-

wom pogańskiej kultury? Jakże inaczej mógłby tak
poważnie traktować wychowywanie Estery? W Księdze
Estery nie ma ani jednej wzmianki o Bogu, lecz mamy
wszelkie powody uważać, że Mordechaj był pełen bojaźni
Bożej.
Odpowiedzialność za uważne wywieranie wpływu jest
poważna. Jeśli nie wpływam pozytywnie na współmałżonka, na dziecko, na swego ucznia, na brata czy bliźniego, to kto to będzie robił? Nawet, jeśli inni mają na
nich dobry wpływ, to czy mój, który będzie daleki od
ideału, nie narazi go na niebezpieczeństwo?

Ludzie wywierający pozytywny wpływ
pragną jedynie dobra innych. Troska Mordechaja

o dobro Estery jest widoczna w tym, jak często chodził
do pałacu, żeby się o nią wypytać. Troskę o dobro Bożego
narodu wybranego widać w jego żałobie i radach udzielanych Esterze. W przeciwieństwie do niego, Haman
działał wyłącznie we własnym interesie i nie dbał o to,
że jego czyny mogą być dla innych zgubne.

Ludzie wywierający pozytywny wpływ są
szczerzy i otwarci. Gdy Mordechaj dowiedział się,

że edykt królewski został podpisany, otwarcie rozpaczał,
i nie robił tego dla osobistej korzyści. Miał sprawę Bożą
w sercu i ono krwawiło. Tymczasem Haman postępował oszukańczo według swego tajnego planu, próbując
manipulować królem tak, by osiągnąć swój cel.
Gdybyście dokonali wyrywkowej kontroli szczerego
człowieka, to znaleźlibyście w niej autentyczne chrześcijaństwo. Żadnych pozorów, żadnych pokładów słabego zaangażowania, żadnych ukrytych celów, żadnych
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niejasnych motywacji, żadnego udawania; sama prawda.
Powodem tego wszystkiego jest podstawowy fakt, że
wywierany przez nas wpływ jest sumą wszystkich elementów naszego życia, a nie tylko tego, co zewnętrzne.
Każdy wybór, jakiego dokonujemy, książka, jaką czytamy, każdy znajomy, którego towarzystwem się cieszymy, składają się na to, kim jesteśmy i jaki wpływ na
innych wywieramy. Jak ktoś powiedział: „Nauczamy
przez to, co mówimy. Nauczamy przez to, co robimy.
Ale przede wszystkim nauczamy przez to, jacy jesteśmy”.
Co możemy zrobić, żeby nasz wpływ był większy? Możemy spojrzeć na daną osobę lub jej sytuację
i zapragnąć poprawy przy naszym udziale. Jedne rzeczy
leżą w sferze naszego wpływu i naszej odpowiedzialności, a reszta jest poza nią. Próbując wpłynąć na ten
drugi obszar, prawdopodobnie będziemy nieskuteczni,
a nawet możemy zaszkodzić. Jednak jeśli przez modlitwę i stały wysiłek próbujemy pomóc tam, gdzie leży to
w naszym zasięgu, tym samym zwiększamy możliwość
wywarcia wpływu tam, gdzie dotychczas było to niemożliwe. Mordechaj zaczął od wychowywania Estery,
ale w końcu uzyskał kontrolę nad królem i całym narodem. Ludzie, którzy wywierają największy wpływ ku
dobremu, zazwyczaj zaczynali od wierności w małych
sprawach. „Widzisz człowieka pilnego w swoich sprawach? On będzie stał przed królami, nie będzie stał przed
podłymi” (Prz 22,29).
Innym sposobem powiększenia naszego wpływu jest
nałożenie go na wpływ braci w Kościele. Jeśli nasze
oddziaływanie jest sprzeczne z kierunkiem nadawanym
przez przełożonych Kościoła, to wysyłamy mylne sygnały
innym, a efektem jest zamieszanie. Jakże potężny jest
jednak wpływ zsynchronizowany z dobrym oddziaływaniem Kościoła jako całości! Taki przykład mówi o wiele
więcej niż słowa lub zarządzanie przez starszych zboru.
To, czy mamy jakikolwiek wpływ, nie jest najważniejsze – podobnie jak to, czy jesteśmy pod wpływem
kogoś innego. Prawdziwe pytanie brzmi: „Na czym ten
wpływ polega?” Oby Bóg pochwalił kiedyś nasz wpływ
na innych tak, jak to zrobił w przypadku Mordechaja:
„Żyd [Mordechaj]… troszczył się o dobro swego ludu
i głosił pokój całemu swemu ludowi” (Est 10,3)
Zaczerpnięto z The Eastern Mennonite Testimony, grudzień 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Narodziny w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia
—Howard Bean

Kim Phuc Phan (znana także jako „napalmowa dziewczynka”) wychowała się w Wietnamie w religii Cao Dai.
Jest to uniwersalistyczna religia, która uznaje wszystkie
wierzenia za równe i pochodzące od Boga: Allah, Tao,
Nicość, itd. Podstawowym założeniem jest idea, że „ty
jesteś bogiem, a bóg jest tobą”. Jednak po swoim potwornym, traumatycznym przeżyciu, które obiegło cały świat,
Kim uświadomiła sobie, że bogowie Cao Dai na nic jej
się nie przydali.
W 1972 roku podczas wojny w Wietnamie amerykańskie wojska omyłkowo zrzuciły cztery bomby napalmowe na sojuszników zamiast na wrogów. Przerażona
Kim wybiegła ze świątyni Cao Dai.
Uciekając przed płonącym gazem, krzyczała: „Parzy!
Parzy!”. Jakiś fotograf uchwycił ten moment na zdjęciu.
Ogień miał temperaturę ponad 1000ºC i spalił jej plecy.
Zabił też jej dwoje kuzynów. Kim umieszczono w kostnicy, ale jej rodzice wydostali ją stamtąd i zabrali do szpitala, gdzie przeszła siedemnaście operacji.
Lecz bomba także wypaliła jej emocje i reakcje, okaleczając ją goryczą, żalem i gniewem. Kim miała wtedy
zaledwie dziewięć lat. Cierpiała na ciele z powodu suchej,
swędzącej skóry, niemożności normalnego pocenia się
w tropikalnym klimacie i trudności w rozciąganiu ciała,
które nieodwracalnie utraciło swoją naturalną elastyczność. Z powodu zeszpecenia dziewczynka notorycznie
spotykała się z odrzuceniem.
W czasie wojny ze Stanami Zjednoczonymi rząd komunistyczny próbował używać jej przypadku dla celów propagandowych, ale jej się to nie podobało. Zaczęła poważnie zastanawiać się nad samobójstwem.
W 1982 roku zaszyła się w głównej bibliotece
w Sajgonie, przeszukując książki na temat religii: buddyzmu, islamu i hinduizmu. Szukała celu w życiu.
Wtedy zaczęła czytać Nowy Testament. Wkrótce uświadomiła sobie, że Jezus jest drogą do Boga, i to jedyną
drogą. Przeczytała o tym, jak cierpiał, był oszpecony
i pozwolił się przybić do krzyża. Zagłębiała się coraz bardziej w Nowy Testament i zastanawiała się, czy Jezus może
zabrać jej wewnętrzne cierpienie i dać pokój.
W Wigilię Bożego Narodzenia brała udział w specjalnym nabożeństwie w malutkim kościele w Sajgonie.
Tam usłyszała pastora, który opowiadał o tym, jak Boże

Narodzenie wskazuje na jedyny prawdziwy dar, którym
jest Jezus. Pobudziło to Kim do szukania miłości i radości w Jezusie i odrzucenia nienawiści oraz goryczy. Kiedy
pastor skończył mówić, wyszła ze swojego miejsca do
przodu, aby powiedzieć „tak” Jezusowi. Narodziła się
na nowo w noc, kiedy ludzie świętowali narodzenie
Chrystusa.
W poranek świąteczny obudziła się z tym samym pokojem w sercu, który aniołowie zwiastowali pasterzom.
Jezus pomógł jej przebaczyć tym, którzy ją skrzywdzili.
Złożyła świadectwo: „Życie w nienawiści i goryczy o mało
mnie nie zabiło. Kiedy nauczyłam się przebaczać tym,
którzy spowodowali moje cierpienie, prawie doświadczyłam nieba”.
W 1986 roku pozwolono jej studiować na Kubie, gdzie
spotkała pewnego Wietnamczyka i poślubiła go w 1992
roku. W drodze do Moskwy w czasie podróży poślubnej ich samolot zatrzymał się w Nowej Funlandii, aby
uzupełnić paliwo. Oboje z mężem skorzystali z okazji
i poprosili o azyl polityczny, którego Kanada im udzieliła. Kim uzyskała kanadyjskie obywatelstwo w 1996 roku
i mieszka blisko Toronto. Podróżuje do różnych miejsc
świata, aby nieść pomoc rannym i okaleczonym na różne
sposoby przez wojnę.
Lubię myśleć o tej historii w Święta, ponieważ doświadczenie Kim jest dobrą ilustracją tego, po co Jezus przyszedł na świat. „(...) Chrystus Jezus przyszedł na świat,
aby zbawić grzeszników (…)” [1 Tm 1,15]. On przyszedł, aby przynieść pokój, którego Kim tak rozpaczliwie potrzebowała. Jezus powiedział: „Pokój zostawiam
wam, mój pokój daję wam; daję wam nie tak, jak daje
świat. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka”
(J 14,27). Ten pokój możliwy jest dla wszystkich, którzy
pokładają w Nim swoją wiarę. „Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 5,1).
Jezus przyszedł na świat również jako przykład przebaczenia, a także łaski koniecznej do przebaczenia. Do
swoich żydowskich i rzymskich prześladowców powiedział: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”
(Łk 23,34). I poprzez ofiarę Jego krwi, którą dobrowolnie przelał na krzyżu, ofiaruje On przebaczenie każdemu,
kto je przyjmie. „W którym mamy odkupienie przez jego

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa jego łaski”
(Ef 1,7). Jeśli szczerze wyznamy nasz grzech i zgodzimy
się z diagnozą Boga, wówczas On jako „wierny i sprawiedliwy, przebacza nam nasze grzechy i oczyszcza nas
z wszelkiej nieprawości” (1J 1,9).
Chrystus umożliwia każdemu wierzącemu przebaczenie tym, którzy go skrzywdzili: „Znosząc jedni drugich
i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy”

(Kol 3,13). Przebaczenie oznacza odnowienie zerwanej relacji. „Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył
w Chrystusie” (Ef 4,32). Najlepsi ludzie to ci, którzy przebaczają z całego serca.
Zaczerpnięto z Companions, grudzień 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Miała dwie drobne monety
—Robert Stauffer
Stary farmer mieszkał w pobliżu Dryden w Ontario od
wielu lat. Właściwie dobrze pamiętał swoje wczesne lata,
kiedy pieniędzy było tyle, co „kot napłakał”, a przez dach
mógł oglądać gwiazdy na niebie. Wiedział, jak to jest się
przebudzić po śnieżycy i odkryć na kocu, pod którym się
leży, warstwę śniegu. Nie, nie idealizował tych „dobrych
dawnych czasów”, ale odebrał lekcję z tamtego skrajnego
trudu. On i jego rodzice nauczyli się, jak gospodarować
pieniędzmi.
Zazwyczaj od tego farmera regularnie kupowałem
nabiał i siano dla naszych mlecznych kóz, i lubiłem go
pociągnąć za język na temat „tamtych” czasów. Pewnego
dnia zrobił ciekawe porównanie pomiędzy teraźniejszością a przeszłością.
– Nie mieliśmy wiele w sensie pieniędzy − powiedział
rzeczowo. – Nauczyliśmy się oszczędzać trochę, żeby mieć
coś na czarną godzinę. Teraz mam syna − kontynuował
− który ma dobrze płatną pracę w fabryce papieru. To
niewiarygodne, ile on zarabia na tydzień. Jednak już dwa
dni po wypłacie nie ma ani grosza przy duszy. Ciągle chce
pożyczać ode mnie.
Wspomnienie tej rozmowy powróciło do mnie tego
ranka, kiedy rozmyślałem o biednej wdowie z dwunastego rozdziału Ewangelii Marka. Miała tylko dwie
marne monety. Ale je miała! Pewnie byłoby to dla nas
trzeźwiące doświadczenie, gdybyśmy mogli mieć wgląd
w jej poprzedni tydzień i dowiedzieć się, co kupiła, a bez
czego musiała się obejść. Taki biedny człowiek ma wiele
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potrzeb, ale Biblia mówi, że tamtego dnia miała do dyspozycji dwa grosze.
Być może siedziała w świątyni z blaszanym kubkiem,
żebrząc u bogatych przechodniów. Mogła też być na targu
tego dnia, zanim wydała swoje pieniądze na jedzenie. Dla
mnie jest to zdumiewające, że miała te monety, kiedy
poszła do skarbony. Mogła je przecież bez trudu wydać
na siebie i nikt by jej o to nie winił. Ale pojawiła się właśnie tutaj, oddając swoje dwa grosze.
Biedna wdowa i farmer spod Dryden mieli coś wspólnego ze sobą. Oboje nauczyli się wydawać mniej, niż zarobili. A kiedy farmer był w wielkiej potrzebie, zdołał ją
zaspokoić swoimi mizernymi oszczędnościami. I wdowa
też wydawała mniej, niż posiadała. Wciąż trzymała więc
te swoje drobne dwie monety, a tego dnia odczuła przynaglenie w duchu, aby je oddać w ofierze Panu. Jezus
zauważył jej uczynek i użył go jako lekcji poglądowej dla
swoich uczniów i dla nas − na temat dawania ze swoich
środków do życia.
Jeśli nie nauczymy się wydawać mniej, niż zarabiamy,
prawdopodobnie staniemy wobec wielu sytuacji takich
jak syn farmera, który nie miał nic już po kilku dniach
od wypłaty. Jest jednak też wątpliwe, czy te ostatnie kilka
dolarów, jakie nam pozostanie, oddamy Panu.
Zaczerpnięto z Companions, grudzień 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jeśli twój nieprzyjaciel jest spragniony...
—Lanita Weaver
W środkowej, tropikalnej części Kostaryki był piękny
niedzielny poranek. Ptaki śpiewały, a muczenie krów
niosło się wszędzie w okolicy. Tak, to był naprawdę piękny
dzień.
W domu rodziny Stoltzfoos każdy w pośpiechu szykował się do kościoła.
– Miguel − powiedział tata. – W związku z ostatnimi napadami i w sytuacji, gdy mamy tu gości oraz ich
rzeczy, nie czuję się dobrze, zostawiając teren bez nadzoru. Wiadomo, że na ogół przychodzi tylko Wynn, który
wynosi to i owo, ale on jest nieszkodliwy. Czy wobec
tego mógłbyś zostać i mieć oko na wszystko, kiedy pojedziemy do kościoła?
– Oczywiście − odparł Miguel.
– Bardzo ci dziękuję. Pamiętaj, żeby zadzwonić do
mnie, w razie gdyby coś dziwnego działo się dookoła.
Przyjadę jak najszybciej − przypomniał mu tata.
Godzinę później Miguel obserwował, jak jego rodzina
i goście wyjeżdżają na nabożeństwo. „Co też Bóg ma dla
mnie na dzisiaj? − myślał. – Zastanawiam się, czy Wynn
znowu przyjdzie”. Myśli Miguela pędziły jedna za drugą.
„Czemu to właśnie zawsze on nas się czepia? I tak już
niewiele mamy i nasze zasoby się ciągle
kurczą z jego powodu. Chciałbym,
żeby sobie poszedł i nigdy nie
wracał!”.
„Ale zaraz! Może źle o tym
myślę?”. Tata powiedział mu
poprzedniego dnia, że Wynn
może sobie zabrać wszystko, co
mają. Bóg ich zaopatrzy.
„To prawda − pomyślał
Miguel. – Ale czemu Bóg nie
powstrzyma Wynna od kradzieży? Czy Bóg próbuje sprawić w ten sposób, abyśmy położyli całą ufność w Nim?”.
Postanowił przeczytać swoją
lekcję do szkoły niedzielnej
i dalej myśleć o Bogu. Kiedy
skończył czytać, nagle jak na
zawołanie część pieśni przyszła mu na myśl: „Mój Ojciec
to wszystko zaplanował”. To

prawda, Bóg zaplanował wszystko, więc po co się martwić? Westchnął w modlitwie, prosząc Boga o przebaczenie gorzkich uczuć, jakie miał w stosunku do Wynna.
„A cóż ten pies znowu tak szczeka?” − zastanawiał się
Miguel. Ostrożnie wyjrzał przez okno. „O, nie! To znowu
Wynn chodzi po ogrodzie. Czy powinienem wyjść i spotkać się z nim, czy może...”
Pomodlił się szybko, wychodząc w pośpiechu za drzwi
i poszedł w kierunku ogrodu naprzeciw Wynnowi.
Wkrótce stali twarzą w twarz. Na twarzy mężczyzny
widać było wyraz zaskoczenia i zdenerwowanie.
– Przyszedłem kupić karmę dla kur − powiedział Wynn.
– Masz jeszcze jakiś zapas, który mógłbym kupić?
– Oj, Wynn − odparł Miguel. – Przecież wiesz, że nie
sprzedaję karmy w niedzielę, ale jak przyjdziesz jutro, to
wtedy ci trochę sprzedam.
– Dobrze, nie ma sprawy! − zgodził się Wynn. –
A mógłbym dostać szklankę wody?
– Jasne, zaraz ci przyniosę! − zaoferował się Miguel.
Zaraz przybiegł z powrotem za róg domu z wodą.
Przyglądał się, jak Wynn pochłania napój.
—ciąg dalszy na str. 28

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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„Ilekroć strach mnie ogarnia, ufam tobie.” Księga Psalmów 56,3

Ułatwiaj sobie życie
Marek zsunął kurtkę i rzucił ją na krzesło. Kurtka ześlizgnęła się na podłogę, kiedy odkładał na ladę pojemnik
na drugie śniadanie.
– Czy twoja kurtka mieszka na podłodze? − zapytała
mama.
– Nie − powiedział Marek i podniósł ją, rzucając na
krzesło.
– Marek! − krzyknęła mama. – Tam ma zostać?
– Aa–a–aj! − jęknął Marek. Znowu podniósł kurtkę
i odwiesił na wieszak.
Marek próbował być grzeczny, ale to było takie trudne.
To, czego oczekiwali od niego rodzice i nauczycielka
pierwszej klasy, nie zawsze zgadzało się z tym, co robił.
Tak łatwo było robić to, co lubił, nie zastanawiając się,
czy to jest dobre i właściwe.
– Umyłeś ręce? − zapytała mama, kiedy Marek wślizgnął się na swoje krzesło, żeby zjeść kolację.
Marek potwierdził.
– Ale mydłem? − drążyła mama. – Zaraz sprawdzimy.
Marek podniósł dłonie, a mama je powąchała.
– Idź i umyj mydłem − poleciła.
Kolejna poprawka! Czemu jest tyle reguł do zapamiętania? Odwieś kurtkę na wieszak; używaj mydła do
mycia rąk; nie biegaj z wrzaskiem po korytarzu w szkole;
nie przepychaj się w kolejce; pisz litery wewnątrz linijek
w zeszycie i tak dalej. Reguły i zasady nie mają końca.
Marek wrócił i kolejny test wąchania przebiegł
pomyślnie.
– Dobrze − powiedziała mama, poklepując go po plecach. – Teraz możesz jeść.
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—Romaine Stauffer

Marek pochylił głowę, gdy dziękował Bogu za jedzenie.
– Co to jest? − zapytał chłopiec podejrzliwie, kiedy
mama nałożyła mu coś zielonego na talerz.
– Puree z groszku − oznajmiła mama.
– Bleee... − Marek skrzywił się pod nosem. – Paskudne!
– Skąd wiesz? Przecież nawet nie spróbowałeś.
Marek spojrzał na papkę. Był pewien, że smakuje
strasznie.
– Nie mogę tego jeść − stwierdził.
– Oczywiście, że możesz − powiedział tata. – Weź na
łyżkę i do dzieła!
Marek wziął odrobinę do ust i dostał odruchu wymiotnego. Był już za duży, żeby wpadać w histerię, ale zanim
miał czas o tym pomyśleć, sprawy uległy pogorszeniu.
Tata wziął go do swojego pokoju.
– Sprawiasz dużo problemów sobie i nam wszystkim −
tłumaczył tata, kiedy Marek się uspokoił. – Czy nie prościej byłoby zwyczajnie zjeść groszek, zamiast robić tyle
zamieszania i ponieść karę?

Marek pociągnął nosem i skinął.
– Czasami ja też muszę robić rzeczy, które są trudne
i których bym najchętniej nie robił − wyjaśniał tata. –
Musisz się nauczyć robić takie trudne rzeczy, kiedy jesteś
jeszcze młody, ponieważ w swoim dorosłym życiu będziesz
musiał robić rzeczy jeszcze trudniejsze.
Tata mówił jeszcze dłużej o kłopotach, jakie sprowadza
robienie złych rzeczy, i o nagrodzie za dobre.
– Czy teraz możesz wrócić do stołu i zjeść trochę
groszku? − zapytał.
Marek pociągnął nosem i znowu skinął głową. Wrócił
do stołu i włożył łyżkę groszku do ust. Popił to wodą
i groszek powoli zniknął w jego żołądku.
– Już! − rozpromienił się chłopiec, kiedy wszystko
przełknął.
– Dobra robota! − pochwalił tata. – Następnym razem,
gdy będziesz musiał zrobić coś trudnego, ułatwiaj sobie
życie i rób to od razu.

Nazajutrz Marek próbował z całych sił zapamiętać mnóstwo tych drobiazgowych zasad i słuchać ich.
Odwiesił kurtkę na wieszak po powrocie ze szkoły. Potem
pomógł mamie nakryć do stołu do kolacji i zapełnić
zmywarkę. Zachowywał się miło, nie spierając się i nie
narzekając.
– Dziękuję za twoją uprzejmość i miłe zachowanie
− oznajmiła mama przed snem. – Byłeś dziś dla mnie
cudownym towarzystwem.
– Nie ma za co − odparł Marek z szerokim uśmiechem.
Postanowiłem, że ułatwię sobie życie.
Mama zachichotała. – Możesz to powtórzyć jutro?
– Spróbuję − powiedział Marek, wchodząc na piętro.
Musiał przyznać, że ten dzień był dla niego naprawdę
łatwiejszy.
Zaczerpnięto ze Story Mates, październik 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zadowolona Madzia
– Mamo, gdzie jest mój szalik? − zapytała Madzia.
– Na suszarce. Zaraz ci go zdejmę. Ale − ciągnęła
dalej mama – uważam, że nie powinnaś za długo
przebywać na zewnątrz, bo jest zimno. Zawołam cię
z powrotem za jakiś kwadrans.
– Oj, mamo! Ale ja chciałam pozjeżdżać na sankach,
zanim wezmę się za obowiązki − błagała Madzia, zasuwając zamek kurtki i wkładając rękawiczki.
– Boję się, że twoje przeziębienie się pogorszy, jeśli
zostaniesz dłużej. A poza tym, Madziu, chciałabym,
żebyś była zawsze zadowolona z moich decyzji.
– Dobrze, mamo! − zgodziła się Madzia gorliwie.
– Miłego saneczkowania, dzieci!
Mama uśmiechnęła się do każdego z nich, kiedy
wychodzili za drzwi.
Madzi wydawało się, że minęło tylko parę minut,
kiedy mama zawołała ją do domu:
– Madziu! Chodź już!

Dziewczynka powoli brnęła przez śnieg. Ostrożnie
strzepnęła śnieg z butów przed wejściem do domu.
Powoli zdjęła buty.
– Fajnie było zjeżdżać? − zapytała ją mama.
– Tak, ale nie zdążyłam się nacieszyć − nachmurzyła się Madzia.
– Cieszę się, że miałaś frajdę, ale musisz umieć
być zadowolona z tego, co masz. Czy wiesz, że jeśli
będziesz starała się uszczęśliwić innych, to samą siebie
też uszczęśliwisz? − zapytała mama z uśmiechem. –
A może zrobiłabyś kartkę ozdobną dla babci?
Madzia rozpromieniła się.
– Czy masz mamo jakiś magazyn, z którego mogłabym wyciąć obrazki?
– Pewnie! Mam katalog ogrodniczy z pięknymi zdjęciami kwiatów, które możesz wykorzystać − powiedziała mama. – Pójdę go przynieść, a ty znajdź kawałek papieru kolorowego.
– Dzięki, mamo. − Madzia pobiegła do pokoju
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z szyciem, gdzie schowane były też dodatki papiernicze. Szybko wyjęła pudełko z barwnymi kartonikami
i wyjęła śliczną różową kartkę. – Mamo, czy mogłabyś mi ją przeciąć na pół?
– Z przyjemnością. Możesz w tym czasie przejrzeć
katalog.
Madzia znalazła nożyczki i usiadła przy swoim małym
stoliku. Starannie zaczęła wycinać ładne zdjęcia.
– Już mam kartkę. Zgięłam ją dodatkowo na pół.
– O, jakie ładne! − zawołała mama, patrząc na
obrazki, które Madzia wycięła.
Madzia starannie wycięła jeszcze inne obrazki
i zaczęła je przyklejać z przodu kartki. Został jej jeszcze jeden obrazek, więc przykleiła go wewnątrz kartki.
„Teraz muszę poprosić mamę, żeby mi zrobiła napis” −
postanowiła. Wybrała ładny pisak i poszła do mamy.
Znalazła ją przy kuchennym stole, piszącą list.
– Mamusiu, napiszesz mi coś w środku? − poprosiła Madzia.
– Oczywiście. Napiszę ci, kiedy skończę to zdanie
− odpowiedziała mama. – O, już. Skończyłam. Co
chcesz, żebym ci napisała?
– No, na przykład, że byliśmy dziś na sankach.
– Dobrze i co jeszcze? − zapytała mama po skończeniu napisu.
– Możesz jeszcze napisać, że wczoraj pomogłam ci
upiec ciasteczka − zdecydowała Madzia.
– Jeszcze coś?
– To jeszcze napisz: „Kocham Cię” i dalej moje imię
− stwierdziła Madzia.
– Dziękuję, mamusiu − powiedziała Madzia, kiedy
mama jej pokazała kartkę. Ostrożnie podpisała się na
dole i oddała mamie kartkę do wysłania.

– Zrobiłaś ładną kartkę. Na pewno babci będzie się
spodoba.
– Cieszę się! − uśmiechnęła się dziewczynka.
Podbiegła w podskokach do okna.
– Mamo, chyba wszyscy wracają. Możemy zrobić dla
nich gorącą czekoladę?
– Tak, świetny pomysł. Będziesz mi pomagać. I dziękuję za takie radosne usposobienie − zauważyła mama.
Madzia uśmiechnęła się do mamy, a potem pobiegła
po swój stołeczek, z którego mogła dosięgnąć kubków.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, styczeń 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jeśli twój nieprzyjaciel jest spragniony...
—ciąg dalszy ze str. 25

Ci, Boże, za okazję do okazania życzliwości Wynnowi”.
Następnie przyszedł mu na myśl ten werset: „Jeśli twój

– Gracias para el agua. Adios!1 − zawołał Wynn przez
ramię i zniknął w lesie.
Miguel wyruszył do domu, pogwizdując piosenkę, która
chodziła mu po głowie. Jego serce śpiewało. „Dziękuję
Dziękuję za wodę. Do widzenia! (hiszp.).

1
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nieprzyjaciel jest spragniony, napój go...” i pomyślał, że
dokładnie to zrobił.
Zaczerpnięto z Partners, styczeń 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zimny budynek kościoła
—Emily Belle

– Jest za piętnaście siódma − oznajmił Kuba, kiedy
rodzina wjeżdżała na parking zboru na środowe wieczorne spotkanie modlitewne.
– Dobrze − powiedziała mama. – To oznacza, że
mamy jeszcze mnóstwo czasu.
Kuba zapiął ciaśniej kurtkę i wygramolił się z samochodu. Przenikliwy marcowy wiatr chłostał go bezlitośnie po głowie. Zimno wydawało się przewiewać kurtkę na wylot. „Jak dobrze będzie w ciepłym
budynku kościoła” − pomyślał.
Kiedy jednak wszedł do środka, wcale nie poczuł
się cieplej. Ze zdziwieniem stwierdził, że było tu tylko
odrobinę cieplej niż na zewnątrz!
Spojrzał pytająco na tatę. Tata przytaknął głową.
– Chyba nie działa ogrzewanie − szepnął do syna. –
Dobrze, że chociaż mamy kurtki na sobie.
Kuba drżał, siadając obok taty na zimnej ławce.
Kiedy zgromadzenie zaśpiewało trzy pieśni, brat
William zapytał, czy mają jakieś prośby o modlitwę.
Wkrótce wstał brat Dawid i oznajmił:
– Dziękujmy Bogu dzisiaj za tyle ciepła, ile mamy
w naszym budynku teraz.
Kuba skrzywił się. O co chodziło bratu Dawidowi?
W budynku kościoła wcale nie było ciepło, a wręcz
przeciwnie. Kuba postanowił, że zapyta tatę później.
Szczękał zębami z zimna podczas modlitwy, więc
jeszcze mocniej opatulił się kurtką. Wreszcie nabożeństwo się skończyło.
– Było dzisiaj bardzo chłodno − zauważyła mama
w drodze do domu.
– Tak − potwierdził tata. – Termometr wskazywał
koło trzynastu stopni wewnątrz budynku.
– Trzynaście! − zawołał Kuba. – Czuło się raczej,
jakby było poniżej zera!
– Poniżej zera to było na zewnątrz − odparł tata.
– Ale tato, czemu brat Dawid powiedział, że
w środku jest ciepło? − zapytał zaintrygowany Kuba.
– Ja bym się z tym nie zgodził.
– No cóż − odparł tata z namysłem − on powiedział,
że powinniśmy podziękować Bogu za to ciepło, które
mieliśmy dzisiaj. Przecież w środku nie było tak zimno
jak na zewnątrz. Przynajmniej mieliśmy miejsce, które

chroniło nas przed zimną pogodą, i kurtki, które nas
ogrzewały. Wiele lat temu nasi przodkowie musieli się
spotykać po lasach i polach, nawet gdy było zimno.
Możemy być bardzo wdzięczni Bogu, że mieliśmy takie
miejsce na spotkanie dzisiaj wieczorem, mimo że było
zimniej niż zwykle.
– Możemy też być wdzięczni za to, że nie jesteśmy
prześladowani jak nasi przodkowie − dodała mama
poważnie.
– Właśnie − zgodził się tata. – Biblia mówi: „za
wszystko dziękujcie”. Powinniśmy być zawsze pełni
dziękczynienia za rzeczy, które Bóg nam daje. Wielu
ludzi na świecie nie ma ciepłych domów, aby się schronić przed zimnem. Inni z kolei nie mogą się gromadzić,
aby uwielbić Boga.
Wracali do domu w ciszy, a Kuba rozmyślał. Był
zadowolony, że miał kurtkę. Był też szczęśliwy, bo miał
pobożnych rodziców i wielu przyjaciół. I wreszcie był
wdzięczny za to, że jego rodzina wracała do ciepłego
domu z ciepłymi łóżkami. Bóg dał mu wiele cudownych rzeczy.
– Dziękuję Ci, Boże − szepnął.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, marzec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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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 trzydziesty

– Cześć Abigail, właśnie skończyłam rozmowę z Tarą
− poinformowała córkę Susan. – Nie miałam pojęcia,
z kim rozmawiam, dopóki się nie przedstawiła jako siostra
Scotta. Zapomniałam, że przecież pracowałyście razem.
Tak czy owak, Tara prosiła, żeby ci powiedzieć...
Tara! Dlaczego miałaby dzwonić do mamy? Wspomnienia
wróciły do Abigail, przenosząc ją w czasie do starego życia
i zatrzymując dalszą rozmowę. Z wysiłkiem je odepchnęła
i spróbowała sobie przypomnieć, co mówi mama, ale złapała tylko końcówkę jej pytania: „Czy byłabyś w stanie
przyjechać do domu?”.
– Przepraszam, mamusiu − wróciła do siebie. – Czy
mogłabyś powtórzyć to, co właśnie mówiłaś? Myśli mi
błądziły i nie uważałam.
– Matka Scotta umiera i Tara prosi, żebyś przyjechała
do domu − powtórzyła Susan.
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Lily Bear

– Powinnam? Co myśli o tym tato? − targały nią sprzeczne
emocje, gdy myślała o powrocie do tych, którzy przez
wiele lat stanowili jej rodzinę.
– Rozmawiałam z nim o twoim powrocie i powiedział,
że jeśli czujesz Boże potwierdzenie, to powinnaś pojechać. To może być jedyna okazja, żeby rodzina Scotta
mogła się dowiedzieć, czego Bóg dokonał w twoim życiu.
Abigail, modlimy się za ciebie i będziemy popierać każdą
twoją decyzję.
– W takim razie oto moja odpowiedź. Będę starała się
pojechać. Dam wam znać, kiedy już wszystko przygotuję. I mamo, dzięki za wasze modlitwy i za modlitwę
za mamę Tary.
Czy matka Scotta wciąż mnie oskarża o zniszczenie życia
jej synowi? Tara chyba musi to widzieć inaczej, skoro próbuje mnie znaleźć. A co ze Scottem? Co z Glenną? Co, jeśli

Scott zmieni zdanie w sprawie naszej córki? Abigail zrobiło się przykro, gdy pomyślała o cierpieniu, jakie zadała
rodzinie Scotta. Jego rodzice zawsze ją kochali i akceptowali. Nie było łatwo do nich teraz wrócić.
Udało jej się zarezerwować lot jeszcze tego wieczoru.
Z pomocą dziewcząt z misji jej walizki zostały spakowane
w rekordowym tempie i zanim jeszcze były gotowe opuścić to bezpieczne miejsce, już musiały się żegnać.
Wiele scen przechodziło przez myśl Abigail podczas
nocnego lotu. Nie widziała się ze Scottem ani z nim nie
rozmawiała od tego strasznego telefonu, gdy próbowała
wyjaśnić, dlaczego nie może z nim już dłużej żyć.
Panie Boże, trudno mi tam jechać − modliła się do swego
niebiańskiego Ojca, nie mogąc zasnąć. W misji czułam się
tak chroniona, a teraz muszę się zobaczyć ze Scottem i jego
rodziną. Przebacz mi, że stałam się przyczyną ich cierpienia.
Przebacz mi, że nakłoniłam Scotta do palenia marihuany.
Wyrządziłam tej rodzinie tyle krzywdy, choć wiedziałam,
że to, co robię, od początku było złe. Tak głęboko pogrążyłam się w grzechu. Panie, Ty uratowałeś mi życie. Nigdy nie
zasługiwałam na Twoje przebaczenie i nie mogę się Ciebie
nachwalić za zbawienie mojej duszy i dar życia wiecznego!
Modlę się za rodzinę Scotta, a szczególnie za jego mamę
w tym czasie − żeby wszyscy znaleźli zbawienie dla swoich
dusz, dopóki jeszcze jest nadzieja.
Glenna spała mocno na fotelu przy oknie.
– Mamo − zapytała przed odlotem. – Myślisz, że
mogłabym usiąść przy oknie? Nigdy jeszcze nie leciałam samolotem!
Abi obserwowała śpiącą córkę. Po raz kolejny Glenna
pokazała swoją zdolność przystosowywania się do zmian.
Czy Scott będzie chciał mieć ją z powrotem? To pytanie
prześladowało Abi. Chciała, żeby to zostało raz na zawsze
ustalone, ale wiedziała, że to jest w tej chwili niemożliwe.
Zmęczona, oparła się na wezgłowiu fotela. Jej pytania
były daremne. Od tego zaczynała ją tylko boleć głowa!
Musi wszystko zostawić w Bożych rękach i zaufać Mu.
Zaufać. Tyle się nauczyła o zaufaniu od dziewcząt
w Domu Hanny. Od jej dziewcząt! Widziała w ich życiu
piękną przemianę w Boże dzieci.
Lyle i Susan przywitali się na lotnisku ze zmęczonymi
podróżnikami.
– Babcia! − Glenna wtuliła się w ukochaną babcię. –
Nie mogę się doczekać, żeby pojechać z tobą do domu!
Tęskniłam za tobą!
– Przyjechaliśmy na lotnisko dwoma samochodami −
wyjaśnił Lyle, gdy razem odbierali bagaże. – Czuję, że najlepiej będzie, jak od razu pojedziesz do Tary. Dzwoniła
do nas znowu i mówiła, że zbliża się koniec.

– Dzięki, tato. Nie wiedziałam, jak to się wszystko potoczy. I dziękuję, że oboje przyjechaliście po Glennę. Czuję
ulgę, zostawiając ją z wami.
– Nauczyłam się wiele o zaufaniu, pracując z dziewczętami w Domu Hanny. Z początku nie mogłam zebrać
myśli, mając przed sobą spotkanie z rodziną Scotta, ale gdy
odpoczęłam w Panu, przyszedł pokój. Ciągle zdumiewa
mnie to, jak Bóg troszczy się o każdą naszą potrzebę.
A ja jestem taka niegodna.
– Gdzie jest moja wiara? Czy Bóg się już nie zmęczył
tym ciągłym przychodzeniem do Niego? − zapytała.
– Córeczko − odparł Lyle, ciesząc się z jej duchowego
wzrostu. – Jezus daje nam takie dwie obietnice. Pierwsza
to „tego, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz”.
A druga brzmi: „jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech
prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana”. Bóg nigdy się nie męczy przychodzeniem do Niego. To przychodzenie umacnia nas,
żebyśmy byli Jego wiernymi dziećmi, kiedy stajemy w obliczu przeciwności. Właśnie wtedy, gdy czujemy się samowystarczalni, jesteśmy najbardziej narażeni na porażkę
z rąk przeciwnika naszych dusz.
– Dzięki, tato. Spróbuję to zapamiętać − obiecała Abigail,
gdy dotarli na parking i przygotowywali się do odjechania w różnych kierunkach.
– Niech cię Bóg błogosławi i strzeże, Abigail − Susan
wyciągnęła ręce, żeby przytulić córkę. – Modlimy się
za ciebie. Bóg ma jakiś cel w twojej podróży do rodziny
Scotta i będzie z tobą.
Słowa otuchy od rodziców sprawiły, że całe zmęczenie
opadło z Abi. Ich miłość i troska dodały jej sił do stawienia czoła nowemu wyzwaniu.

– Abigail! − Tara rzuciła jej się na szyję, otwierając drzwi.
– Tak się cieszę, że jesteś!
Trzymając jeszcze byłą szwagierkę w ramionach, zaczęła
szlochać.
– Wyglądasz zupełnie inaczej! − powiedziała, uśmiechając się przez łzy i przyglądając się starej znajomej.
– Ty... twoja twarz! Ona po prostu jaśnieje! − dodała,
łagodnie dotykając dłonią policzka Abi.
– Zero makijażu! Cała jesteś taka naturalna! Niewiarygodne,
że tak pięknie wyglądasz! Ale to jest jakieś inne piękno
− zmarszczyła czoło, przyglądając się twarzy Abigail. –
Inna, a jednak znajoma.
– Och, Taro, widzisz na mojej twarzy Boży pokój! Jestem
nową osobą, nie tą Abi, jaką dawniej znałaś − Abigail
odwzajemniła uścisk Tary i zapytała łagodnie: – Jak mama?
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– Lekarz powiedział, że to się może stać w każdej chwili
− może za kilka dni. Chodź, mama leży w salonie.
Abigail nie była przygotowana na cień energicznej kobiety,
jaką niegdyś znała. Ogarnął ją smutek. Mamo, mamo, czy
jesteś gotowa na spotkanie z Bogiem? − wołało jej serce, gdy
wpatrywała się w zniszczone ciało leżące tak nieruchomo.
– Mamo − powiedziała cicho. – To ja, Abi. Jestem tu
i kocham cię, mamo.
Na prześcieradło zaczęły kapać jej łzy, gdy odczuła przepływającą przez nią Bożą miłość skierowaną ku umierającej, którą przez wiele lat nazywała matką.
– Mamo, zawsze byłaś dla mnie taka dobra. Chcę cię
prosić o przebaczenie wszystkich cierpień, jakich ci przysporzyłam, odchodząc od Scotta. I tego, że byłam powodem twojej troski w ciągu tych wszystkich lat, kiedy tu
mieszkałam − Abigail nie wiedziała, czy jej słowa są słyszane, ale modliła się, żeby były.
– Abi, spójrz! − obie kobiety patrzyły, jak mama walczy,
żeby skupić na nich wzrok. – Mów dalej, Abi! Mama nie
poznawała nas już od dwóch dni.
– Mamo − powtórzyła Abi. – Chciałam się z tobą zobaczyć. Dziękuję, że byłaś dla mnie taka dobra. Kocham
cię, mamo, a Bóg kocha cię jeszcze bardziej.
Tara zaczęła płakać, kiedy jej mama skupiła swój wzrok
ponad nią.
– Przykro mi, że każde z was tyle się przeze mnie nacierpiało − Abi załamał się głos i rozpłakała się, głaszcząc
wychudzoną dłoń. – Kocham was wszystkich. Nie mogłam
zostać ze Scottem, bo Biblia mówi, że to od początku był
grzech.
Abi odczuwała głębokie współczucie, patrząc w puste,
pozbawione nadziei oczy umierającej byłej teściowej. Matka
Tary poruszyła się słabo, rozchyliła usta, a jej oczy jeszcze
raz spojrzały nieobecnym wzrokiem, a potem się zamknęły.
Jej ciało się odprężyło i zapadła się jeszcze głębiej w białą
poduszkę.
Tara wygładziła narzutę; potem pocałowała matkę, próbując opanować emocje.
– Nie wiem, czy mama zrozumiała cokolwiek z tego,
co mówiłam, ale Taro, mówiłam poważnie. Kocham was
wszystkich. Moje egoistyczne wybory dotknęły wiele niewinnych osób. Jedynie dzięki Bożemu miłosierdziu i Jego
łasce mogę być wierna temu, czego On oczekuje.
– Krzywdziłam twojego brata. Od początku wiedziałam,
że nie mam prawa z nim być. Opowiem ci, co się stało
zaraz po tym, jak z nim zamieszkałam. Wychodziliśmy
ze sklepu, kiedy wpadłam na jego pierwszą żonę i jej drugiego męża. I zostałam rażona jak piorunem. Jakby przemówił do mnie słyszalny głos: „Nie należysz do niego”.
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– Wiedziałam, że źle robię, ale byłam zdecydowana
żyć po swojemu, więc wyszłam za niego. Zraniłam nie
tylko Scotta, ale was wszystkich. Wybaczysz mi, Taro? −
zapytała Abigail.
– Abi, próbuję zrozumieć i chętnie ci przebaczam, ale
nie wiem, dlaczego uważasz, że potrzebujesz przebaczenia.
Kiedy o tym mówisz, brzmi to tak słusznie, że nie mogę
z tym dyskutować. Chyba po prostu musisz robić to, co
uważasz za właściwe. Ja cię naprawdę kocham, Abigail.
Zawsze tak było. Tylko żałuję, że to wszystko tak wyszło
− zakończyła Tara ze smutkiem.
Tego popołudnia, gdy mama leżała w śpiączce, dwie
stare znajome spędziły godziny opowiadając sobie nawzajem o swoim życiu. Tara była zafascynowana opowieściami Abigail z Domu Hanny i zaintrygowana opisami
północnego klimatu.
Rozmowa przygasła wieczorem, kiedy Abigail już
z trudem walczyła z sennością.
– Zamierzasz jeszcze wyjść za mąż? − to bezpośrednie
pytanie wprawiło Abi w zdumienie.
Wziąwszy głęboki oddech, żeby zebrać myśli, pomodliła się przed udzieleniem odpowiedzi.
– Nie, Taro, już nie wyjdę za mąż − odpowiedziała.
– Dlaczego? Bóg na pewno nie oczekuje od ciebie samotnego życia bez miłości aż do końca! − wypaliła Tara.
– Och, Taro, żyję bez męża, ale nie bez miłości! − odparła
Abigail. – Mam w sercu miłość Bożą. Ona może wypełnić każdą pustkę w moim życiu, i wypełnia, jeśli tylko
Mu na to pozwolę. Posłuszeństwo Jego woli i przestrzeganie przykazań daje mi odczuwać cudowną, bliską więź
z moim niebiańskim Ojcem. Ona jest piękna i daje spełnienie − pospieszyła z wyjaśnieniem.
– Cieszę się, że ani Todd ani ja nie byliśmy rozwodnikami, zanim się poznaliśmy!
Nagle Tara zorientowała się, co powiedziała.
– Och, Abi! To nie zabrzmiało przyjemnie. Nie pomyślałam! − zarumieniła się ze wstydu.
– Nie przepraszaj. Masz pełne prawo czuć się szczęśliwa
w swoim małżeństwie. Ja też się cieszę. Żyjesz z Toddem
w związku uznawanym przez Boga. Grzech cudzołóstwa
jest poważny. Taro, przez wszystkie lata życia ze Scottem
wiedziałam, że żyję w grzechu. Nie tylko życie z nim było
grzechem, lecz cały nasz styl życia był grzeszny. Zakazane
narkotyki, alkohol, niewierność małżeńska − listę można
ciągnąć w nieskończoność.
– Wszystko, co robiłam, było jedną wielką próbą zagłuszenia Bożego głosu. Strasznie bałam się śmierci. Nie miałam
najmniejszej wątpliwości, że gdybym umarła, skończyłabym w piekle na zawsze. Wiedziałam o tym, ale byłam
zbyt krnąbrna, żeby coś zmienić. Za każdym razem, gdy

myślałam o konsekwencjach mojego grzechu, szatan przeciwdziałał strachowi, wmawiając mi kłamstwa. Im dłużej
go słuchałam, tym bardziej byłam zniewolona w jego uścisku. Nadal się dziwię, że Bóg nigdy nie przestał za mną iść.
Tara siedziała w ciszy. Jej serce było dotykane prawdą,
którą dzieliła się Abigail.
– Chcę być pewna, że kiedy stanę przed Bogiem, nie
będę zbrukana żadnym świadomym grzechem − ciągnęła
cicho Abi. – Taro, wieczność trwa na zawsze. Nie współczuj mi. Mam taki pokój! Jestem naprawdę szczęśliwa.
– Nie chcę robić niczego, co spowodowałoby utratę tej
radości, która napełnia moje serce i duszę. Ale wierz mi,
zmagam się z poddaniem własnej woli Bogu. Czasem czuję
się samotna. Życie jest pełne rozczarowań i nie zawsze
łatwe. Diabeł stale próbuje podważyć moją relację z niebiańskim Ojcem, atakując mnie zniechęceniem albo przeciwnościami. Chociaż myślę, że daleko mi do tego, jaką
chciałabym być, pokój z Bogiem jest wart więcej niż jakakolwiek przyjemność poza Jego planem.
– Rozumiem, Abi − zgodziła się Tara. – Twoja twarz
jaśnieje tak pięknie. Ja też jestem chrześcijanką... jestem...
ale − zawahała się i dodała tęsknie: – Chciałabym mieć
taki pokój jak ty.
– Taro, jeśli mam być świadkiem Jezusa, to powinnam być bez nagany. Moje życie musi przede wszystkim
ukazywać owoc Ducha, o jakim jest napisane w Liście
do Galacjan: „Owocem zaś Ducha jest miłość, radość,
pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; łagodność,
powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa”.
– Jedynym sposobem, żeby się upewnić, że wypełniam
wszystkie Boże nakazy, jest żyć teraz samotnie. Ja tylko
zbieram to, co sama zasiałam.
Abigail wzięła głęboki oddech.
– Taro, modlę się za twojego brata, żeby doświadczył
Bożego przebaczenia i cudownego pokoju od Niego. Będę
się o to modlić, jak długo oboje żyjemy. Od dawna proszę
Pana, żeby Duch Święty mówił do niego i żeby Scott
szukał Boga.
– Cóż, Abi, jak powiedziałam, myślę, że rozumiem,
chciałabym bardzo, żeby tak się stało i naprawdę kocham
cię z całego serca!
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Wyczerpanie ogarnęło Abigail na długo przed nadejściem wieczoru. Powrót do tego miasta obudził zagrzebane w pamięci wspomnienia.
– Panie Boże − wołała. – Jestem taka słaba! Potrzebuję
siły od Ciebie. Spraw, żeby moje słowa i czyny były wierne

Tobie. Martwię się o mamę. Obawiam się, że nie jest przygotowana na spotkanie z Tobą, Panie.
Podczas gdy Abi walczyła ze zmęczeniem ciała i ducha,
przyjechał Scott, żeby zobaczyć matkę. Rzucił Abigail
pobieżne spojrzenie, a potem całkowicie ją ignorował.
Poczuła się zraniona, a równocześnie ulżyło jej, że nie
ma rozmowy na temat Glenny. Zdecydowała, że najlepiej będzie pozostawać w tle i siedzieć cicho.
Im dłużej wieczór się przeciągał, tym bardziej była
spięta. Nagle poczuła, że nie może wytrzymać już ani
chwili dłużej w zatłoczonym pokoju. Wymknąwszy się
po cichu, zadzwoniła do rodziców.
– Mamo − mówiła przez łzy. – Modlicie się? Strasznie
mi tu ciężko!
– Tak, córeczko, modlimy się. Pamiętaj, że Boża moc
jest większa niż wszystko, co przeżywamy. On ma dla nas
obfitość łaski. Proś Pana o moc. On jest z tobą.
– Wiem, mamo. Dzięki, że mi przypomniałaś. Czuję
się taka samotna.
– Spróbuj zasnąć − doradziła mama, zanim zakończyły
rozmowę.
Jedynym miejscem, gdzie Abi mogła spać, była sofa
w salonie. Jakiś czas nie mogła zasnąć, ale w końcu się
udało. Nagle się obudziła zlana potem. Od razu przypomniał jej się przerażający sen sprzed chwili. Zobaczyła
w myślach ciemny, zamglony pokój, gdzie pojawiła się
ubrana na szaro postać chodząca powoli wokół szpitalnego łóżka, na którym leżała matka Scotta.
Jej twarz pozostawała w cieniu i ani razu na nią nie
spojrzała, okrążając łóżko. Zadrżała, przypominając sobie
lodowaty chłód, który ją ogarnął i jego zniknięcie, gdy
szara postać opuściła pokój i znikła. Serce Abi waliło,
wyławiając każdy nocny dźwięk w pokoju.
Czyżby mama odeszła? Przeszła na drżących nogach
przez salon i stanęła przy szpitalnym łóżku. Tutaj w świetle ulicznych lamp sączącym się przez okienne żaluzje
zobaczyła, jak pierś mamy wznosi się i opada, gdy stara
się oddychać.
Drżąc z ulgi, łagodnie sięgnęła kruchej dłoni. Wiem, że
jesteś ze mną, Panie Jezu. Ten sen i zło były takie rzeczywiste. Niebiański Ojcze, jeśli to możliwe, daj mi okazję, żeby
jeszcze raz przemówić do mamy. Ona Cię nie zna jako swojego Zbawiciela i wydaje się, że szatan tylko czeka, żeby ją
zabrać. Chroń mnie, Ojcze. Dziękuję Ci, że już pokonałeś złego na Krzyżu.
Abigail wróciła na sofę i próbowała zasnąć, ale sen nie
chciał nadejść. Więc zaczęła się modlić za tę zbolałą z rozpaczy rodzinę, rozpaczającą bez nadziei na niebo. Czekała
na wschód słońca, żeby rozproszył ciemną noc i tęskniła do domu rodziców, gdzie było bezpiecznie. Czuła

„Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.” Księga Izajasza 9,2
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się osamotniona, jakby pozostawiona na jakiejś samotnej wyspie pośrodku niczego. Bóg wiedział o jej potrzebie i przypomniał jej o swej miłości kojącą pieśnią: „Czy
twoja kotwica przetrwa burze życia (...)”. Te błogosławione słowa wypełniły jej umysł i serce, gdy karmiła się
ich przesłaniem.
Nie była sama i miała kotwicę − Jezusa Chrystusa. Jej
kotwica była pewna! On ją trzyma bezpiecznie w swoim
ręku bez względu na to, jak straszna jest burza.
Nazajutrz Abigail zadzwoniła do domu, kiedy tylko jej
mama wstała.
– Mamo − powiedziała. – Miałam sen. Był okropny
i bardzo realny.
Następnie opowiedziała, co jej się śniło.
– Od samego opowiadania o nim ciarki mnie przechodzą − zakończyła.
– Zawiadomię nasze zgromadzenie − odparła Susan. –
Otoczymy cię dzisiaj modlitwą.
Kilka godzin później Abigail została wezwana do łóżka
umierającej kobiety z trudem łapiącej powietrze. Jej twarz
była wykrzywiona w straszliwym grymasie, gdy zwijała
się w męczarniach, próbując trzymać się życia. Umieranie
bez Chrystusa było zbyt straszne − Abigail potrzebowała
Bożej obecności i pociechy.
– Czy mogę przeczytać coś z Biblii? − zapytała, otwierając Ewangelię Jana na rozdziale czternastym. Tara skinęła
głową i Abi zaczęła: – „Niech się nie trwoży wasze serce.

Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca
jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym
wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę
i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do
siebie, żebyście, gdzie ja jestem, i wy byli”.
Kojące, pocieszające Słowo Boże wypełniło pomieszczenie, gdy Tara i jej ojciec stali przy łóżku ich żony i matki.
– Już dobrze, kochanie − zapewniał ją ojciec Tary, trzymając zimną dłoń swojej żony. – Możesz odejść. Z nami
wszystko będzie dobrze.
Każdy oddech wydawał się ostatni, gdy matka walczyła
o życie. Jej twarz wykrzywiła się w koszmarnym grymasie, utworzyła usta, lecz nie wydały żadnego dźwięku.
Wreszcie nadeszły konwulsje i bezwładnie opadła na łóżko.
Tara rzuciła się w ramiona Abigail z niekontrolowanym szlochem.
– Straszne! Śmierć jest straszna! Och, Abi! − jęczała. –
To takie straszne!

—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Uważaj na cukier
—ciąg dalszy ze str. 20
w związku z tym o indeksie glikemicznym. Łyżeczka cukru
błyskawicznie podwyższy nasz poziom glukozy, ponieważ
jest już w takiej formie, że komórki naszego ciała natychmiast łatwo ją wchłoną. Węglowodany złożone jak chleb,
ziemniaki i potrawy mączne są także źródłem energii dla
ciała. Bardziej złożone cząsteczki w tych potrawach muszą
być najpierw zredukowane do cukru prostego, czyli glukozy, aby mogły być spalone przez komórki. Ten proces
wymaga pewnego czasu; zatem poziom cukru we krwi
nigdy nie osiąga najwyższej wartości, którą by osiągnął,
gdybyśmy przyjęli równoważną ilość cukru prostego naraz.
Dlatego korzystanie ze zbalansowanej diety zawierającej
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białka, owoce i warzywa wraz z węglowodanami rozrzedza glukozę we krwi. Warto pilnować swojego spożycia
cukru. Chociaż węglowodany są zawsze potrzebne, wpuszczanie wielkiej ilości ich końcowego produktu, glukozy, do
naszych komórek, wymaga od trzustki produkcji insuliny,
która bierze w tym udział. Jeśli nasze komórki rozwiną
odporność na insulinę, trzustka będzie musiała pracować
więcej, aby produkować więcej insuliny. I w ten sposób
im mniej problemu z cukrem sprawiamy naszemu organizmowi, tym dłużej będzie prawdopodobnie dobrze działał.
Zaczerpnięto z Home Horizons, wrzesień 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jaką masz pewność?
Jaką masz pewność, że jutro serce twoje będzie pracować?
I że jutro będziesz jeść, pić, handlować, ucztować?
Skąd masz gwarancję, że żyć będziesz długie lata?
Czy może za tydzień nie będzie wystawiona śmierci twojej data?
Pan Bóg skrył tajemnicę odejścia naszego z tej ziemi,
By każdy był gotowy, nie odkładał na przyszłe lata.
Gotowy do wieczności, pojednany z Bogiem,
Pewny on zbawienia, którego nie był godzien.
Chrystus Pan mówi: Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie.
I kazał tak głosić po całym świecie wszędzie,
Bóg jest miłosierny, pragnie zbawić każdego,
Kto go przyjmie i uwierzy w Święte Słowo Jego.
Szczęśliwy ten, któremu odpuszczone są nieprawości,
Ma pokój w duszy, nie boi się wieczności,
Dziękuje Bogu, że jest obywatelem Nieba,
A to i dla ciebie ta pewność potrzebna.
Ta pewność w gwarancji Słowa naszego Pana,
Ty możesz się upewnić w szóstym rozdziale Ewangelii Jana,
Chrystus czterokrotnie upewnia, że wzbudzi cię w dzień ostateczny,
Każdemu, kto Jemu zaufa, da żywot wieczny.
—Wincenty Bryćko, 1997

Wiara czy uczucia

—James Baer

Czy obudziłeś się może dzisiaj rano z wątpliwościami na temat swojego
chrześcijańskiego życia? Może nie czułeś się zupełnie jak chrześcijanin. Czy
wiesz, że jeśli pozwolimy diabłu na takie działanie, doprowadzi nas to do relacji
z Bogiem opartej na uczuciach, czyli właściwie do zaprzeczenia relacji? Drugi List
do Koryntian 5,7 mówi, że chodzimy przez wiarę, a nie przez widzenie.
Wiara jest tym, co Bóg chce w nas widzieć. On pragnie, abyśmy wykraczali poza
zmienne odczucia w uchwyceniu się duchowych prawd. Bóg pragnie widzieć w nas
wiarę; wiarę, którą Bóg nazywa sprawiedliwością, i która była udziałem Abrahama.
Musimy przedzierać się przez nasze emocje, odczucia i nastroje do prawdziwego
oddania dla Boga. Często mylnie bierzemy nasze uczucia za przejaw głębszego
życia, podczas gdy okazuje się, że to właśnie one hamują głębię, której szukamy.
Uczucia, które wymykają się spod kontroli, sieją spustoszenie w wierze. Prowadzą
nas od jednego do drugiego przeżycia. Nie możemy opierać naszego doświadczenia
duchowego na uczuciach. Na podstawie Słowa Boga wierzymy w Niego i w to, co dla
nas uczynił. On chce, abyśmy ubiegali się o błogosławieństwo Jego wykonanego
dzieła.
Jeśli budzisz się w nocy, walcząc z brakiem pewności i ze zwątpieniem, to
poniższe proste kroki mogą być pomocne:
•
Powiedz Bogu, że cieszysz się z tego, iż Go znasz poprzez Jego Syna.
Ewangelia Jana 17,3 mówi: „A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego
prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. Ta prawda
niejednokrotnie rozpraszała ciemne chmury w mojej duszy. Twoja radość daje
jasny sygnał szatanowi. Zapamiętaj werset z Listu do Filipian 3,10.
•
Przypomnij sobie, przetraw i wyznaj swoją wiarę w Boga. Powiedz zwyczajnie:
„Wierzę w Boga i Jego Syna Jezusa, który umarł za moje grzechy. Wierzę, że powstał
z martwych trzeciego dnia i tym sposobem zabezpieczył też dla mnie na przyszłość
tę obietnicę − że i ja zmartwychwstanę”. Mówiąc to, utwierdzasz swoją wiarę.
•
Teraz daj odpór diabłu, rozkazując mu odejść.
•
Podziękuj Bogu za pociechę, jaką jest Jego obecność.
List do Rzymian 15,13 mówi: „A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością
i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego”.
Teraz spróbuj zasnąć. Jesteś w dobrych rękach.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

