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słowo

OD REDAKCJI
Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie
na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. Księga Habakuka 2,2

Drzwi naszego życia
—James K. Nolt
„Miłego dnia, pa, pa!” – powiedziałem do żony,
wychodząc do pracy. Otwierając te same drzwi kilka
godzin później i wchodząc do domu, zostałem przywitany radosnym „Cześć!”. Otwierałem i zamykałem te drzwi, wchodziłem przez nie i wychodziłem
częściej niż przez wszystkie inne na świecie. W tym
nowym roku mam nadzieję i modlę się o zdrowie,
żeby dalej to robić.
Są w moim życiu inne drzwi ważne dla mnie: drzwi
mojego miejsca pracy, drzwi kościoła, drzwi gabinetu
mojego dentysty i… pomyślcie tylko o wszystkich
drzwiach w waszym życiu i z czym one są związane.
Drzwi, których używamy, wiele mówią o naszym
życiu. Jak często używamy drzwi naszych kościołów?
Drzwi lokalnych domów opieki, żeby zaśpiewać starszym lub chorym osobom? Przeciwieństwem są drzwi
wiecznego potępienia: drzwi pubów, klubów nocnych
i innych miejsc grzesznej rozrywki. Współczesna technologia może otworzyć wiele drzwi – tych dobrych
i złych.
Biblia mówi o wejściach do namiotów, do domów,
do przybytku, do świątyni i do innych pomieszczeń,
jak arka Noego, którą zamknąć mógł tylko Bóg.
Zarówno w historiach biblijnych, jak i w naszym

codziennym życiu fizyczne drzwi są ważne, ale Biblia
mówi o nich często również w sensie duchowym.
Rozmyślanie nad biblijną metaforyką może być ciekawe i inspirujące.
Najlepszymi drzwiami są te, które prowadzą do
Boga przez relację z Jezusem Chrystusem; On sam
pięknie to opisał w Ewangelii Jana 10,1–9. Jezus jest
Bramą dla owiec. Przychodząc do Boga w inny sposób
– czy to poprzez rytuały, teologię czy religijny zwyczaj – zachowujemy się jak złodzieje. Musimy słuchać
Jego głosu i iść za Nim pośród wielu trudnych decyzji,
przed jakimi codziennie stajemy. Ucieczka od obcych
głosów oznacza unikanie szatana i jego demonicznych
zastępów. Oczywiście, przyjęcie Jezusa jako Bramy,
dzięki której otrzymujemy zbawienie, jest uwarunkowane otwarciem naszego serca. „Oto stoję u drzwi
i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi,
wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze
mną”. Wtedy możemy „wejść, wyjść i znaleźć pastwisko” oraz „wieczerzać z Nim”.
Biblia używa drzwi jako symbolu okazji i powoływania do służby. „Gdy zaś przybyłem do Troady,
aby głosić ewangelię Chrystusa, drzwi zostały mi
otwarte w Panu” (2 Kor 2,12). Bóg skierował Pawła

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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do Macedonii, używając wizji (zob. Dz 16,5).
Apostoł mógł się tam radować nawróceniem Lidii
i innych. Jednak wraz z Sylasem wkrótce znaleźli się
w lochu, z krwawiącymi plecami i zakuci w kajdany.
Co teraz? Jakie tam były drzwi? Zamiast zwątpić
w Boga, obaj potraktowali zamknięte drzwi więzienia jako okazję: „O północy Paweł i Sylas modlili
się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli
ich” (Dz 16,25). Następnie Bóg w cudowny sposób
otworzył bramę więzienia, dając im okazję do usługiwania strażnikowi i jego rodzinie. Jak my możemy
oddać się Bogu, żeby nam w życiu otwierał i zamykał
drzwi, nawet pośród bolesnych doświadczeń?
„Otworzyły się bowiem przede mną drzwi wielkie i owocne, a mam wielu przeciwników” (1 Kor
16,9). W wersetach 6–9 Paweł przedstawił swe
plany podróży. Najpierw chciał zostać w Efezie
aż do Pięćdziesiątnicy ze względu na otwierającą
się okazję do służby, a potem w lecie udać się do
Macedonii i przezimować w Koryncie z zastrzeżeniem: „jeśli Pan pozwoli”. Idąc za wolą Bożą, był
gotów zmienić plany ze względu na otwarte drzwi do
zwiastowania. Nie spodziewał się, że te „wspaniałe
drzwi” oznaczają nieprzerwane pasmo powodzenia;
był świadomy, że na drodze stanie „wielu przeciwników” – fizycznych (źli ludzie) lub duchowych (szatan
i jego zastępy). Paweł nie cieszył się drzwiami prowadzącymi do wygód, tylko okazją do budowania
Królestwa Bożego.
Bóg otwiera i zamyka drzwi według swojej suwerennej woli. Nie wyważajmy ich, stosując podstęp
i nieetyczne środki, ani nie wahajmy się wchodzić
tam, gdzie Bóg drzwi otwiera. Szanujmy bramy
otwierane dla innych, nie przywłaszczajmy sobie ich
powołania i nie zazdrośćmy nikomu jego drzwi, jeśli
są bardziej eleganckie czy prestiżowe od naszych.
„Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą
otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć”
(Obj 3,8a).
Biblia podaje jeszcze inny obraz drzwi – takich,
które otwierają się zbyt szybko, zbyt bezmyślnie,
a czasami zbyt długo, gdy brakuje nam odwagi,
by mówić potrzebną prawdę. W życiu codziennym
4
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otwarcie drzwi pokazuje, co jest wewnątrz domu
albo pokoju; otwarcie ust pokazuje, co jest w sercu
i umyśle. „PANIE, postaw straż przy moich ustach;
strzeż drzwi moich warg” (Ps 141,3). Niech Bóg
pomoże nam wypowiadać tylko budujące myśli. To,
co nie buduje, niech zostanie nie tylko wewnątrz nas,
ale niech ulegnie przemianie i uświęceniu.
W Wędrówce Pielgrzyma, klasycznej alegorii
chrześcijańskiego życia pióra Johna Bunyana, dwie
główne postaci Chrześcijanin i Ufny podróżują do
Niebiańskiego Miasta. W wyniku błędnych decyzji śpią na podłodze lochu w Zamku Zwątpienia.
Są więźniami Jego właściciela, Olbrzyma Rozpaczy,
który ich złapał i wtrącił do obrzydliwej, śmierdzącej celi. Przez kilka dni obaj byli pozbawieni jedzenia
i picia, lżeni, potwornie bici, grożono im, wzywano do samobójstwa, a także pokazywano im
czaszki innych ofiar zwątpienia i rozpaczy. Mogli
się tylko modlić, co też czynili! W pewnej chwili
Chrześcijanin przypomniał sobie, że ma w kieszeni
klucz obietnicy! Najpierw otworzył nim wewnętrzne
drzwi więzienia, a potem zewnętrzne wiodące na
dziedziniec zamku. Następnie z wielkim trudem
otworzyli żelazną bramę i uciekli z radością z powrotem na Drogę Króla.
Nie musimy być ofiarami zwątpienia i rozpaczy,
ani żadnego innego oręża szatana. Używajmy klucza
obietnicy – Boże obietnice otwierają drzwi, żebyśmy
mogli zostać uwolnieni z więzów – czy to będzie rozpacz, niemoralność, złe myśli, zniechęcenie, gniew
czy cokolwiek innego z szatańskich narzędzi.
Słowo Boże mówi o wiele więcej o fizycznych
i duchowych drzwiach. Rozmyślajmy o tych prawdach i stosujmy je w życiu. Nasze życzenia dla Was
na ten rok dotyczą drzwi i są wyrażone w wersecie: „Błogosławiony będziesz, gdy będziesz wchodził,
i

błogosławiony,

gdy

będziesz

wychodził”

(Pwt 28,6). Amen.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

NAUCZANIE
A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą,
a krew Jezusa Chrystusa, jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 1 List Jana 1,7

Szczęśliwego Nowego Roku!
—J. J. Martin

– Szczęśliwego Nowego Roku!
– Dziękuję. Nawzajem.
Prawdopodobnie słyszeliście lub sami mówiliście te
słowa w okresie noworocznym. Zazwyczaj są wypowiadane z jakimś przyjaznym gestem, ale bez poważniejszych przemyśleń na temat ich znaczenia.
Niektórzy uważają, że ich życie jest kontrolowane
przez jakieś mistyczne siły losu, szczęścia czy fortuny.
Dlatego wyrażają życzenia zdrowia, pomyślności
i sukcesów w nadchodzącym roku.
Czy możliwy jest szczęśliwy rok 2022, jeśli spodziewamy się w nim problemów? Czy można doświadczać szczęścia pośród nienawiści, strajków, braku produktów na półkach i nieustannych podwyżek cen?
Ogłoszenia w gazetach promują ideę, że im wygodniejsze, łatwiejsze i bardziej luksusowe jest życie, tym
ludzie będą szczęśliwsi. To prowadzi wielu do przekonania, że pieniądze dają szczęście. I tak rozpoczyna się gonitwa za nimi. Proponuje się wyścigi o
wielką stawkę. Prezenty reklamowe, loterie i losowania dają naiwnym uczestnikom podsycone pożądliwością przekonanie, że któregoś dnia ich „statek”
przypłynie.
Jest całkiem oczywiste, że większość takich marzycieli żyje i umiera bez spełnienia swych wybujałych
pragnień. Nieliczni zwycięzcy loterii zazwyczaj sami
się przekonują, że wygrana nie dała im tego, czego

oczekiwali. „Darmowe wakacje” okazały się drogą
wyprawą. Nowy samochód zaczął pochłaniać o wiele
większą część miesięcznego budżetu niż „szczęśliwy
zwycięzca” sobie wyobrażał. Tysięczne, stutysięczne
czy nawet milionowe wygrane nie są w stanie dać
pokoju serca i umysłu.
Gdzie jest ich źródło? Odpowiedź jest w Biblii.
„Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje.
Błogosławiony lud, którego Bogiem jest PAN”
(Ps 144,15). Najpierw musimy uznać, że Bóg ma
kontrolę nad wszystkim w naszym życiu. „PAN zabija
i ożywia, wprowadza do grobu i wyprowadza. PAN
czyni ubogim i bogatym, poniża i wywyższa. Podnosi
z prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, by
posadzić ich z książętami i pozwolić im odziedziczyć
tron chwały. Do PANA bowiem należą filary ziemi,
na nich osadził świat” (1 Sm 2,6–8). Odrzucenie tej
prawdy i położenie ufności w szczęściu nigdy nie
zmieni faktu, że twoje życie jest w ręku Boga.
Prawdziwe szczęście to doświadczanie Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Aby je otrzymać,
musimy przestrzegać Jego przykazań. „Błogosławieni,
którzy wypełniają Jego przykazania, aby mieli prawo
do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta”
(Obj 22,14). „A to jest jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali
się wzajemnie, jak nam przykazał” (1 J 3,23).

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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Gdy szczerze wierzymy w Jezusa jako naszego
Zbawiciela i Pana, odwracamy się od grzechu i żyjemy
w posłuszeństwie Jego Słowu, będziemy odczuwać
głęboki pokój i radość serca. Ta radość nie zależy od
okoliczności; pochodzi od Chrystusa mieszkającego
w naszym wnętrzu. Gdy doświadczamy radości zbawienia, staje się dla nas jasne, że wszelkie ziemskie
uganianie się za szczęściem jest próżne.

Owszem, dzięki Bogu możemy przeżywać szczęśliwy
rok 2022, jeśli ‘boimy się Boga i przestrzegamy Jego
przykazań. Ponieważ to jest cały obowiązek człowieka’
(Kzn 12,13).
Zaczerpnięto ze Star of Hope, styczeń 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Witalność biblijnego, konserwatywnego Kościoła
—Enos L. Horst
Aby Kościół mógł się rozwijać, musi być żywy
duchowo. Kościół odkupiony przez Chrystusa jako Jego
Oblubienica jest żywym organizmem czerpiącym życie
ze społeczności z Nim. Chrystus stale uświęca i oczyszcza ją, żeby jej witalność wzrastała. Jego intencją jest
przysposobić sobie świętą i nieskazitelną Oblubienicę.
Określenie witalność pochodzi od łacińskiego „vita”
czyli „życie” i oznacza „przejawy żywotności i tego, co
pomaga podtrzymywać życie”. Witalność Kościoła jest
podstawą jego rozwoju. Kościół jest biblijny, jeśli żyje
w harmonii z Pismem Świętym, czyli żywym Słowem.
Konserwatywny Kościół zachowuje (czyli konserwuje),
utrzymuje i „podejmuje walkę o wiarę raz przekazaną
świętym” (Judy 3). Termin konserwatywny może być
dla niektórych sygnałem ostrzegawczym. Czasem kojarzy się z Kościołami, które pilnie podkreślają formę, ale
nie bardzo przejawiają świadectwo duchowego życia
i mocy. Biblijny konserwatyzm oznacza naśladowanie
Jezusa w naszym życiu osobistym i kościelnym.
Historia Kościoła pokazuje, że witalność lokalnych społeczności nie zawsze była odpowiednia.
Nawet w samym Piśmie widzimy, że już w pierwszym wieku niektórym zborom brakowało witalności
(Księga Objawienia, rozdz. 2–3). Od tego czasu widać
pewien wzorzec, w którym duchowe ożywienie i rozkwit Kościołów przeplatają się ze spadkiem żywotności
i popadaniem w odstępstwo, a następnie z duchowym
przebudzeniem wiernej resztki i powrotem to duchowej witalności.
6
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Zamysłem autora niniejszego artykułu nie jest ustalenie powodów czy mechanizmu tego wzorca, ani stwierdzenie, w którym miejscu tego cyklu znajdujemy się
obecnie. Pragniemy natomiast zająć się tym, w jaki
sposób Kościół może podtrzymywać swą duchową
żywotność.
W Kościele nowotestamentowym witalność jest
w skrócie opisana w Dziejach Apostolskich 9,31.
„A tak kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się [oświecane i kierowane
nauczaniem apostolskim] i żyjąc w bojaźni Pańskiej
[w czystym braterstwie], i rozrastały się [duchowo
i liczebnie] przez pociechę Ducha Świętego [jako pełen
Ducha i prowadzony przez Ducha organizm]. To wspaniały obraz życia Kościoła Jezusa Chrystusa! Taki jest
duchowy stan, jakiego Chrystus oczekuje i jaki może
zapewnić − żywe oznaki Kościoła, do którego każdy
z nas chciałby należeć.

Przeszkody utrudniające duchową witalność

Indywidualizm dezorientuje ludzi i niszczy żywotność
(Iz 65,2–5). Ekstremalne praktyki, ekstremalna samodyscyplina lub poświęcenie w stylu „choćbym ciało swoje
oddał na spalenie” połączone z porównywaniem się
z innymi i stwierdzeniem: „jestem lepszy od ciebie” nie
jest życiem w Jezusie Chrystusie. Mentalność polegająca na tym, że mój sposób życia jest właściwy i mój
Kościół jest najlepszy, przy jednoczesnym potępianiu
innych, to jest pycha, a nie przejaw duchowego życia.

Indywidualistyczne twierdzenia, że jakiś „duch” prowadzi jednostkę i dlatego nie potrzebujemy duchowej społeczności z innymi, są destruktywne (czyli niszczące).
Tradycjonalizm, czyli trzymanie się tego, co robimy
od dawna i sprzeciwianie się temu, co jest nowe, bez
oceniania jednego lub drugiego w świetle prawdy, nie
służy ani podtrzymywaniu, ani rozwijaniu duchowego
życia. Obstawanie przy praktykach nie opartych na
Słowie Bożym może utrudnić duchowy rozwój obecnemu pokoleniu i stać się zalążkiem pogardy ze strony
jego potomstwa. Nie mylmy tradycjonalizmu z biblijnym nakazem ‘stania niewzruszenie i trzymania się
przekazanych nauk, o których zostaliśmy pouczeni czy
to przez mowę, czy przez list’ (2 Tes 2,15). Jeśli oczekujemy zachowania witalności w Kościele, to musimy
trzymać się biblijnych praktyk, które były błogosławieństwem w przeszłości.
Fundamentalizm ograbił wiele Kościołów z duchowego życia. Ewangelia socjalna, głoszenie tzw. „taniej
łaski”, ekstremalne podejście do charyzmatów, bratanie się z nieodrodzonymi, nominalnymi „braćmi
w wierze”, przekonanie o pewności zbawienia bez
konieczności posłuszeństwa i uświęcenia [bezwarunkowa nieutracalność zbawienia] zabijają żywotność.
Zaprzeczanie jasnemu nauczaniu biblijnemu o autorytecie w Kościele, o skromności, o oddzieleniu od świata
czy niesprzeciwianiu się złu również może wyssać
duchowe życie z Kościoła.

Czynniki wpływające pozytywnie na witalność Kościoła

Życie w Chrystusie. Witalność Kościoła opiera się na
jego życiu w Chrystusie. „On jest głową ciała − Kościoła”
(Kol 1,18). On „wzbudził nas z Chrystusem” (Ef 2,5).
„Chrystus jest życiem naszym” (Kol 3,4). Duch Święty
zamieszkujący w nas jest życiem dla duszy. Witalność
Kościoła zależy od tego, na ile każdy z jego członków
jest oddany Jezusowi.
Bezwarunkowe trzymanie się Słowa Bożego. Każde
prawdziwe przebudzenie w historii Kościoła miało
związek z powrotem do zdrowego biblijnego nauczania i praktyki. Żyjemy na tyle, na ile jesteśmy posłuszni
Słowu. Jesteśmy na tyle konserwatywni, na ile jesteśmy
biblijni. W tętniącym życiem wczesnym Kościele „z całą
gotowością przyjęli Słowo (…) trwając w nauce apostolskiej” (Dz 2,41–42). Kościół będzie żywy, jeśli trzyma
się Biblii jako swego autorytetu i odrzuca filozofie ludzkie oraz światowe praktyki.
Jeden z reformatorów, Ulrich Zwingli, utrzymywał,
że rada miasta Zurych jest władna decydować o tym,

czy należy nadal odprawiać mszę. Bracia Szwajcarscy
stwierdzili, że Duch Boży poprzez Słowo już zdecydował o tej sprawie. Dyskusje sceptyków i wprowadzanie takich nowych przekładów Biblii, które podważają
prawdę, niszczą żywotność Kościoła. Rozumiemy, że
Bóg natchnął Pismo Święte i dlatego jest ono życiodajne.
Każdy wysiłek mający na celu zachowywanie przekonań
i praktyk kościelnych niezależnie od życia w Chrystusie
i Jego Słowie będzie daremny.
Przekonanie o grzechu pochodzące od Ducha Świętego.
Przekonanie o grzechu, które pobudza do życia w posłuszeństwie Bogu, pomaga Kościołowi zachować witalność. Niewiele rzeczy potrafi ją zepsuć szybciej niż
zachowywanie pozorów pobożności bez wrażliwości
na głos Ducha Świętego w tej sprawie. Gdy pokornie
nakłaniamy ucha ku głosowi Boga i pozwalamy Mu
wypalać Jego prawdę w naszych sercach, wówczas wola
Boża stanie się naszym przekonaniem. Tylko wtedy,
gdy duchowa żywotność jest obecna w naszych sercach,
możemy skutecznie przyczyniać się do duchowego wzrostu żywego Ciała Chrystusa.
Biblijna dyscyplina. Dyscyplina nigdy nie była pojęciem popularnym w Kościele i dzisiaj także nim nie jest.
Poziom witalności w danym zgromadzeniu będzie proporcjonalny do skutecznego stosowania biblijnej dyscypliny, która z kolei jest niezbędna dla zachowania wiary
i jej konserwatywnych zastosowań. Nieczysty stół Pański
podczas Wieczerzy Pańskiej wydaje owoc w postaci chorego ciała Chrystusa (lokalnego zboru − przyp. red.).
Wystarczy zostawić nieco kwasu w postaci niewyznanych grzechów, żeby znacznie zaszkodzić żywotności
Kościoła (1 Kor 5,6; 11,30). Zdrowy program nauczania
jest rzeczywiście wartościowy, a podejmowanie powierzchownych tematów ma swoje miejsce. Dopóki jednak
grzeszne postawy serc nie zostaną nazwane i odpowiednio potraktowane (otrzeźwiająco i z miłością), dopóty
witalność Kościoła może być zagrożona.
Wyraźnie określone granice braterstwa. Jezus powiedział uczniom, że przyniósł na ziemię miecz, którym
jest prawda. Warunkiem pewności Ojcowskiego błogosławieństwa jest właściwe ustalenie granic tam, gdzie
wytycza je miecz prawdy (2 Kor 6,14–18). Wszyscy
kochamy społeczność i potrzebujemy jej, a w dzisiejszych czasach mamy całkiem szerokie pole do nawiązywania potencjalnego braterstwa. Duchowe życie i bezpieczeństwo w naszych Kościołach, jakim cieszymy się
od połowy ubiegłego wieku, jest efektem poważnego
traktowania sprawy granic braterstwa przez duchowych
ludzi. Postanowili oni „wyjść spomiędzy” Kościołów,
w których biblijne przekonania uległy erozji. Nakreślili

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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wyraźne granice. Na podstawie Pisma określili, w jakich
sytuacjach konieczne jest oddzielenie, a następnie starali
się odpowiednio postępować.
Czy linia wyznaczona przez miecz prawdy ulega dzisiaj zamazaniu? Czy istnieją „szare strefy” i „dymne
zasłony”, które wprowadzają podróżnych w błąd, przestawiając drogowskazy? Nikt z nas nie powinien się cieszyć perspektywą podziału. Jak napisał dr Vane Havner,
„Każdy krok naprzód w rozwoju Kościoła miał związek
z podziałem”. Możemy się zgodzić z tą tezą pod warunkiem, że podział jest konieczny ze względu na duchowe
życie i bezpieczeństwo Kościoła. To, z kim będziemy
się bratać, wpłynie na przyszłość naszej społeczności.
Musimy się skupić na witalności własnego Kościoła!
Pozwólmy zatem Mieczowi Ducha oddzielać światłość
od ciemności. Tylko wtedy Kościół będzie bezpieczny
i witalny.
Zdrowe głoszenie Ewangelii. „Mowa o Krzyżu jest mocą
Bożą dla nas, którzy jesteśmy zbawieni”. „Upodobało
się Bogu zbawić tych, którzy wierzą, przez głupie zwiastowanie” (1 Kor 1,17–24). Głoszenie Ewangelii dotyka
serca i przynosi życie dla duszy. Wysiłki w celu zastępowania zdrowego głoszenia działaniami apelującymi
do cielesności dewastują witalność Kościoła. Niech nasi
wierni bracia nieustraszenie wypełniają swoje powołanie, żeby ‘iść i mówić ludziom w świątyni te wszystkie
słowa, które darzą życiem’ (Dz 5,20).
Bliskie braterstwo duchowe. Kluczem do podtrzymywania żywotności duchowego braterstwa jest miłość
i wzajemne oddanie. Postawa Kaina „czy jestem stróżem brata mego?” zniszczy życie w każdym lokalnym kościele. W Kościele Jezusa Chrystusa „nikt nie
żyje dla siebie samego”. Czujemy westchnienie brata.

Wypełniamy prawo Chrystusa niosąc brzemiona jedni
drugich. Rozumiemy, że nasze własne życie duchowe
w dużym stopniu zależy od postawy braci. Każdy członek
zboru, który odnajduje swoje miejsce w Bożym planie,
przyczynia się do rozwoju życia całej społeczności.
Wizja misyjna. Dlaczego Chrystus nie odwołuje każdej
duszy do siebie z tego grzesznego świata zaraz po jej zbawieniu? Ma plan dla wszystkich, których odkupił. A my
mamy do wypełnienia konkretną misję! Zostaliśmy zbawieni, żeby służyć! Żeby być światłością świata i solą
ziemi. Priorytetem naszej misji jest zbawienie własnej
duszy i dusz naszych dzieci. Lecz świadomość beznadziejnego stanu dusz w naszym otoczeniu i na całym świecie roznieca w naszych sercach wizję: „Jesteśmy ambasadorami Chrystusa”. Prawdopodobnie jeszcze nigdy
w historii nie było na całym świecie takiego pragnienia
i poszukiwania biblijnie nauczających i posłusznych
Biblii ludzi, którzy potrafią wskazać drogę do żywota.
Jakże moglibyśmy zawieść poszukujących?
Kościół, który przestaje być konserwatywną, oddzieloną od świata, duchową społecznością odrodzonych
ludzi, ma już niewiele do zaoferowania. Aby pozostać
żywym organizmem, musimy podtrzymywać wyraźne
świadectwo i aktywnie pokazywać je światu.
Kościół Jezusa Chrystusa przeżyje! Witalność Kościoła
jest dzisiaj bardzo ważna. Chrystus wkrótce powróci po
swoją Oblubienicę, która odtąd będzie z Nim już na
zawsze!
Zaczerpnięto z The Christian Contender, marzec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Niesprzeciwianie się złu w społeczeństwie
—Howard Bean
Chrześcijanie są powołani do pokojowego życia wśród
wszystkich ludzi, okazując miłość i nastawienie pozbawione chęci odwetu. Mamy wokół siebie wielu niewierzących. Wchodzimy w interakcje z sąsiadami, towarzyszami podróży, współpracownikami, ludźmi, z którymi
robimy interesy, oraz innymi, którzy łamią prawo. List do
8
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Rzymian 12,18 tak to ujmuje: „Jeśli to możliwe, o ile to od
was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju”.

Prowadzenie samochodu
Jeśli jesteś kierowcą, to musisz w czasie jazdy okazywać
dobre maniery i zasady bezpieczeństwa. Inni użytkownicy

ruchu drogowego mogą zajechać ci drogę i wrzeszczeć,
wygrażać ci albo zachowywać się nieodpowiedzialnie. Nie
powinieneś nigdy im się rewanżować tym samym albo
doprowadzać tę osobę do stanu zażenowania. Złota zasada
mówi: „Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili,
i wy im czyńcie” (Mt 7,12).

Pozwy sądowe

Biblia podaje nam instrukcje co do pozwów do sądu.
Jezus mówi: „Temu, kto chce się z tobą procesować i wziąć
twoją szatę, zostaw i płaszcz” (Mt 5,40).
Dlaczego chrześcijanie nie powinni się procesować?
Oto pięć powodów zaczerpniętych z 1 Listu do Koryntian
6,1–8. Pozwanie brata do sądu jest czymś skandalicznym
(w. 1). Bracia w społeczności powinni być na tyle mądrzy,
aby rozstrzygać spory i konflikty (ww. 2–5) bez angażowania w to świeckiego sądownictwa. Procesy między wierzącymi są antyświadectwem wobec zagubionego świata
(w. 6). Odwoływanie się do prawa świeckiego jest złe
(ww. 7,8). Lepiej jest cierpieć niesprawiedliwość, niż się
procesować (w. 7).

W pracy

Nie powinniśmy brać odwetu wobec współpracownika,
który nas źle traktuje albo oczernia. Powinniśmy odpowiedzieć uprzejmością, zgodnie w Listem do Rzymian 12,20–
21: „Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go,
jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć
złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
Nie pomożemy w niczym, uzbrajając się do wojny, ale
musimy żyć konsekwentnie według zasady niesprzeciwiania się złu. Chrześcijanin, który nie stawia oporu wobec
zła, nie może służyć jako policjant, czy ktokolwiek, kto
musi używać siły w swoim zawodzie.

Sąsiedzi

Sąsiedzkie spory łatwo wybuchają i szybko przybierają na
sile. Nawet jeśli nasi sąsiedzi są niemądrzy, wierzący musi
ćwiczyć cierpliwość i szukać sposobności, aby odpłacić
dobrem za zło. „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” (Mt 5,44).
W osiemnastym wieku wydarzyła się pewna historia:
któregoś wieczoru jacyś podli ludzie postanowili zrobić
paskudny kawał pewnemu pastorowi i jego żonie. Kiedy
małżeństwo spało w swoim domu, oni zakradli się i zaczęli
zdejmować kryty strzechą dach. Hałasy obudziły gospodarza i wtedy postanowił on zrobić tak, jak doradza Księga

Przysłów 25,21: „Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny,
nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą”.
Poprosił żonę, aby szybko przygotowała prosty posiłek. Następnie kaznodzieja wyszedł na zewnątrz i zawołał tych ludzi, zapraszając ich do domu. Wyobraźmy sobie,
jak głupio musiało im się zrobić, kiedy usiedli przy stole!
Ten chrześcijanin pomodlił się następnie z życzliwością
za swoich gości i za swoją rodzinę. Jakoś apetyt całkiem
opuścił tych mężczyzn. Ponieważ nie mogli nic przełknąć,
szybko opuścili dom i położyli z powrotem strzechę na
dachu.

Konflikty na tle rasowym

W Stanach Zjednoczonych i do pewnego stopnia
w Kanadzie istnieją napięcia na tle rasowym, które czasem
doprowadzają do wybuchu przemocy. Wierzący powinni
uznawać, że wszyscy ludzie są równi przed Bogiem. Bóg
„z jednej krwi uczynił wszystkie narody ludzkie, żeby mieszkały na całej powierzchni ziemi, określiwszy czasy wcześniej wyznaczone i zamierzone granice ich zamieszkania”
(Dz 17,26). W Kościele „Nie ma Żyda ani Greka, nie ma
niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety;
wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie”
(Ga 3,28). Wierzący nie może hodować w sobie żadnych
uprzedzeń. „Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy”
(Jk 2,9).
Jak chrześcijanie mają propagować pokój między rasami?
Poprzez uznanie uprzedzeń rasowych za grzech. Mamy
traktować wszystkich ludzi z miłością i sprawiedliwością.
Unikajmy używania obraźliwych określeń w odniesieniu
do ludzi innej rasy. Nie naśmiewamy się, nie szydzimy
i nie robimy złośliwych uwag na temat innych narodowości. Należy z całą świadomością uznać, że wszyscy ludzie są
równi i stworzeni na obraz Boga. Zawierajmy przyjaźnie
z ludźmi różnych ras i okazujmy gościnność wszystkim.

Groźby

Czy chrześcijanie − właściciele domu − powinni wystawiać
na zewnątrz znak: „Wstęp wzbroniony. Nieprzestrzeganie
grozi odpowiedzialnością prawną”?
Znaki z napisem „własność prywatna” są dopuszczalne,
jednak gdy pojawia się w nich groźba, szczególnie stwierdzająca, że złamanie zakazu grozi pozwem sądowym,
nie jest to przejaw pokojowej postawy. List to Rzymian
12,17 mówi: „Nikomu złem za zło nie odpłacajcie”. Część
dobroci zawiera się w miłowaniu ludzi bardziej, niż na to
zasługują.
Zaczerpnięto z Companions, wrzesień 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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dla

RODZICÓW
Wtedy tam, nad rzeką Achawa, ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem
i abyśmy uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. Księga Ezdrasza 8,21

Wpływ rodziny na Kościół
—Fragment kazania Nevina Nolta

Każdy z nas był pod wpływem swojej rodziny − lepszym lub gorszym. „A wy staliście się naśladowcami
naszymi i Pana, przyjmując słowo pośród wielkiego
ucisku, z radością Ducha Świętego; tak że staliście
się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii
i Achai. Od was bowiem słowo Pańskie rozbrzmiewało nie tylko w Macedonii i Achai, ale też wasza
wiara w Boga rozkrzewiła się w każdym miejscu, tak
że nie trzeba nam mówić czegokolwiek” (1 Tes 1,6–
8). Apostoł Paweł zauważył tutaj, że świadectwo życia
adresatów (z życiem rodzinnym włącznie) było znane
nawet za granicą. Kogo naśladowali? Apostoła Pawła
i przywódców, kierując się naukami Pana.
Każda rodzina powinna iść za Panem. I każdy z nas
odgrywa swoją rolę w poprawie życia rodzinnego.
„Pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie,
a która najpierw mieszkała w twojej babce Lois
i w twojej matce Eunice, jestem też pewien, że
i w tobie mieszka” (2 Tm 1,5). Pokolenia wierności
Bogu są wielkim błogosławieństwem, ale trzeba w to
włożyć wiele pracy. Niektórzy rezygnują, przerywają
ten łańcuch pokoleniowy, żeby pójść do świata, i tracą
błogosławieństwo. Jakże wdzięczni jesteśmy za tych,
którzy wybierają drogę wiary!
Rodziny mają wpływ na Kościół. Kiedy życie
rodzinne się załamuje albo nie jest takie, jak być

10

Ziarno Prawdy • styczeń 2022

powinno, wówczas świadectwo Kościoła słabnie.
Jednak silne rodziny są dla niego błogosławieństwem
i wzmacniają jego świadectwo. Wiemy, że jak rodzina
wpływa na Kościół, tak Kościół wpływa na rodzinę.
To Kościół wpaja rodzinie wartości i wzorce myślowe
poprzez głoszone kazania i braterski przykład. Wiele
rodzin cieszy się błogosławieństwem i doznaje wzmocnienia ze strony Kościoła, który jest wierny Bogu.
Rodziny mają wkład w świadectwo Kościoła
poprzez modlitwę, czystość, szczerość i społeczną prawość. Otoczenie widzi uczciwość Kościoła poprzez
obserwację życia należących do niego rodzin, które
pokazują zasady życiowe w odpowiedniej perspektywie. Nawet nie próbujmy pomyśleć, że w naszych
domach mogą panować standardy zaniżone w stosunku do tego, co wyznacza Kościół. On potrzebuje
silnych rodzin.
Kto jest odpowiedzialny za siłę rodziny? Każdy ma
w tym swój udział, ale najwięcej zależy od ojca. Bóg
powiedział o Abrahamie: „Znam go bowiem i wiem,
że będzie nakazywał swoim synom i swemu domowi
po sobie, aby strzegli drogi PANA” (Rdz 18,19).
Ojciec jest cegłą i zaprawą domu − on podtrzymuje
rodzinę i stanowi jej spoiwo. Prowadzi ją poprzez
nauczanie Słowa Bożego. Silne rodziny nie są budowane przy pomocy przesiadywania w kawiarniach,

chodzenia po galeriach handlowych czy spełniania
się w pracy zawodowej poza domem. Nie są budowane na długach, które łapią ojca niczym sidła, uniemożliwiając czerpanie radości z życia rodzinnego. Nie
są również budowane na nowych modelach samochodów, najnowszych gadżetach elektronicznych czy
efektownych stylizacjach wedle najnowszych trendów mody. Ojcowie, czy przypadkiem nie pożądamy
czegoś z powyższej listy? Jeśli tak, to pamiętajmy, że
w ten sposób domu nie zbudujemy.
Silne rodziny są budowane według projektu Mistrza
opisanego w 5 i 6 rozdziale Listu do Efezjan, gdzie
ojciec jest wyznaczony jako głowa domu działająca
pod kierownictwem Pana. Jego bojaźń Boża oraz
miłość do żony i dzieci stanowią bazę dla pobożnej rodziny. Okres wychowywania dzieci to jest dla
ojca „pracowity sezon”. Musi wtedy odmówić sobie
innych rzeczy, aby mógł dać rodzinie z siebie to, co
najlepsze. Przewodzenie własnemu domowi jest elementem budowania Kościoła.
Odpowiedzialnością matek jest służenie rodzinie
z miłością. Rodzina jest ich priorytetem, choć każdy
kolejny dzień stanowi wyzwanie. Kobiety dbają o czystość rodziny. Matka wie, gdzie są aktualnie dzieci
i co się z nimi dzieje. Jeśli zachodzi taka potrzeba, to
uzgadnia z ojcem wspólną linię postępowania w różnych kwestiach. Zachęca go do niesienia ciężaru przywództwa. Jej życie modlitewne jest ważnym elementem troski o rodzinę.
Matki pomagają gromadzić członków rodziny
na różne sposoby. Na przykład, jeśli ktoś przyniesie jakieś słodycze, a dzieci od razu chcą spróbować,
matka może powiedzieć: „Poczekajcie z tym do wieczora, kiedy już wszyscy będą w domu. Wtedy się
tym wspólnie poczęstujemy”. Taka postawa uczy szacunku dla jedności rodziny. Dzięki temu dzieci rozumieją, że zrobienie czegoś dla wszystkich może przynosić radość.
Starsi bracia i siostry są odpowiedzialni za dawanie młodszemu rodzeństwu dobrego przykładu.
Wielu młodych ludzi poprzez zły przykład wydało
złe świadectwo o własnej rodzinie. Apostoł Jan
pisze: „Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście
mocni” (1 J 2,14). Postrzegał młodość jako taki okres,
w którym mamy być silni w Panu.
Młodzieży, czy umiecie rozróżniać między dobrem
a złem i co stanowi o tym, kto jest prawdziwym przyjacielem, a kto nie? Jeśli tak, to czy wiecie, dlaczego

tak jest? Bo odrodzeni rodzice uczą was tego od
maleńkości. Wielu młodych ludzi w świecie nie ma
takiego luksusu. Czy szanujecie waszych rodziców
i przywódców Kościoła? A może koncentrujecie się
na ich błędach? Niech nasza młodzież będzie mocna
w Słowie Bożym i wierna we wzmacnianiu naszych
rodzin poprzez zachęcanie rodziców i modlitwę za
nich.
Nawet dzieci w wieku od 12 to 16 lat mogą być błogosławieństwem dla swego domu dzięki szacunkowi
okazywanemu rodzicom. Dorastanie i nabieranie siły
nie polega na tym, że naginamy zasady i próbujemy
przesuwać ustalone granice. Natomiast szacunek dla
rodziców i ich nauczania jest wyrazem prawdziwej siły
charakteru, która wzmacnia rodzinę i cały Kościół.
Jest taka historia o trzynastoletnim chłopcu
z rodziny anabaptystów, który mieszkał z rodzicami
w górach, uciekając przed prześladowaniami. Kiedy
przyszła jego kolej, żeby zejść na dół i kupić żywność,
w drodze powrotnej został aresztowany. Żołnierze
kazali mu powiedzieć, gdzie mieszkają rodzice, ale on
po prostu odparł, że nie może tego zrobić. W końcu
jeden z żołnierzy zaprowadził go na krawędź przepaści i zagroził, że go strąci, jeśli nie powie. Nie powiedział i został strącony. Umarł, wiernie służąc rodzinie. Nastolatkowie, czy służycie dzisiaj wiernie swoim
rodzinom, poświęcając się dla innych?
Nawet sześcio– i siedmiolatki mogą być już odpowiedzialne. Pomagając w domu, czynią życie rodzinne
przyjemniejszym. Przyjaźń wobec wszystkich jest
wielkim błogosławieństwem dla innych.
W jaki sposób rodziny reprezentują Kościół?
Weźmy pod uwagę tę opisaną w Księdze Jeremiasza:
„Czyż sam nie widzisz, co robią w miastach Judy i na
ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drwa, ojcowie
rozniecają ogień, a ich żony ugniatają ciasto, aby robić
placki” − oto szczęśliwa rodzina, która pracuje razem.
Ale komu oni cześć oddają? Robią placki ‘dla królowej niebios i wylewają ofiary z płynów innym bogom,
aby mnie do gniewu pobudzać’ (Jr 7,18). Mamy tutaj
dom, który wywiera zły wpływ w Jerozolimie. „Czy
to jest przeciwko mnie, że mnie do gniewu pobudzają? − mówi PAN. Czy nie raczej przeciwko nim,
ku ich własnemu pohańbieniu?” (Jr 7,19). Obyśmy
nigdy nie zapominali, że w naszych rodzinach chcemy
reprezentować Pana.
—ciąg dalszy na str. 14

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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Nauczanie dzieci
cnót charakteru
Część trzecia

Bojaźń

Bojaźń jest uczuciem głębokiego szacunku wobec
świętości. Księga Przypowieści Salomona 9,10 mówi:
„Początkiem mądrości jest bojaźń PANA [czyli szacunek dla świętości], a wiedza o tym, co święte, to
rozum”.
Istnieją praktyczne sposoby, dzięki którym rodzice
mogą uczyć dzieci szacunku dla świętości.
a) Musimy uczyć dzieci okazywania bojaźni podczas
nabożeństw. Dziecko musi się nauczyć, że w pewnych
miejscach ma zachować ciszę. Jednym z najlepszych
sposobów nauczenia dziecka, że ma siedzieć cicho
podczas nabożeństw, jest wymaganie tego w czasie
rodzinnej modlitwy w domu. Nie ma lepszej „klasy”,
w której można ich tego nauczyć.
Jeśli dziecko uparcie głośno płacze (albo zachowuje
się niewłaściwie w inny sposób) podczas nabożeństwa,
to należy je wynieść lub wyprowadzić, mocno przytrzymać i nie pozwolić na chodzenie po sali. Musi się
nauczyć, że wzięcie go na zewnątrz jest mniej atrakcyjne niż pozostanie na nabożeństwie. Po wyprowadzeniu go nie dawajcie mu żadnych zabawek ani
czegokolwiek do jedzenia.
Rodzice powinni dopilnować, żeby dzieci zostały
po nabożeństwie z nimi albo z inną odpowiedzialną osobą. Pozwalanie im na bieganie po sali
po nabożeństwie jest profanacją świętego miejsca.
b) Uczmy dzieci bojaźni w domu. Oboje rodzice
powinni okazywać sobie wzajemnie szacunek.
Jeśli czasem zdarzą się uchybienia pod tym względem, to należy przeprosić poszkodowaną stronę.
Widząc takie zachowanie dzieci będą się uczyć,
że rodzice również są tylko ludźmi i szanować
uczciwość oraz pokorę tych, którzy są gotowi
przeprosić.
12
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—Harold S. Martin

Bojaźń (a właściwie szacunek) w domu obejmuje
również zakazy dotyczące konkretnych gatunków
muzyki słuchanej przez dzieci i rodzajów zabawek, jakimi się codziennie bawią. Można rozszerzyć szacunek dla pewnych świętości w domu, stosując regulacje dotyczące ubiorów noszonych przez
dzieci.
Na przykład, zabawki kupowane naszym dzieciom sygnalizują im pewne wartości, które uważamy za ważne. Rodzice muszą wybierać takie
zabawki, które są spójne z wyznawanymi wartościami i cechami charakteru, jakie pragniemy
w nich rozwinąć.
Jeśli w rodzinie są małe dziewczynki, to mogą
mieć lalki do zabawy, ale z pewnością nie powinny
to być nieskromnie ubrane podobizny gwiazd filmowych. Reprezentują one taki rodzaj ludzi, którego nie postawilibyście dzieciom za wzór do
naśladowania.
Co do małych chłopców − czy zauważyliście,
jak wiele zabawek to po prostu obrzydliwe repliki
wyposażenia wojskowego? Rodzice powinni uczyć
dzieci bawić się raczej układankami i narzędziami.
Taka zabawka jak pistolet nie może być nazwana
czymś miłym ani chwalebnym (Flp 4,8).
c) Powinniśmy uczyć dzieci bojaźni dla Bożych
dzieł w naturze. Poświęćcie czas, żeby pokazywać
im takie rzeczy jak:
– piękno rozwijającego się kwiatu,
– siłę, z jaką wielkie drzewo opiera się burzy,
– różnorodność ptaków przylatujących do karmnika.
Mówienie o Bożej wielkości i dobroci nie jest przeznaczone tylko na czas nabożeństwa w niedzielę.

Nigdy nie zapomnę powrotów z naszego wielkiego ogrodu w gorące letnie wieczory siedemdziesiąt lat temu, gdy byłem chłopcem. Pracowaliśmy
do zachodu słońca, a potem przy dobrej pogodzie leżeliśmy z tatą na trawie patrząc w niebo,
a on pokazywał mi Wielki Wóz, Drogę Mleczną,
Gwiazdę Polarną i różne konstelacje. Wtedy
czasem cytował krótki wiersz: „Mrugnij, mrugnij,

gwiazdko mała, pokaż, gdzieś ty się podziała?”.
Bojaźń Boża (odczucie szacunku dla Boga) jest
początkiem mądrości.
Fragment książki Marriage, Family and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship
P.O. Box 543, Ephrata, PA 17522
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Uzupełnianie się
„Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry
pożytek ze swojej pracy” (Księga Kaznodziei 4,9).
Jak mąż i żona mogą być zjednoczeni w małżeństwie
w lepszy sposób, niż będąc jednym? Uzupełniają się
wzajemnie. W Księdze Kaznodziei Salomon wymienia korzyści życia we dwoje w porównaniu z życiem
w pojedynkę; jednak to, co plasuje się najwyżej, nie
jest tylko byciem we dwoje. „(…) A potrójny sznur nie
rozerwie się tak łatwo”. Małżeństwo, w którym Bóg nie
jest wystawiony na zewnątrz przez męża lub żonę, ma
wsparcie i potencjał wzajemnego dopełniania się.
Uzupełniać się to znaczy właśnie też dopełniać się
nawzajem lub udoskonalać. Wszystkim nam brakuje doskonałości. Autor Księgi Przysłów zauważa:
„Żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek”. Jeśli bliźni potrafią pomagać
sobie nawzajem, to o ileż więcej mogą dla siebie zrobić
mąż i żona, spędzając ze sobą większość swojego życia?
Możemy nie widzieć własnych obszarów niedoskonałości, ale wierny współmałżonek je dostrzega. Zwykłe
wskazanie tych dziedzin może być łatwe; pomoc
w poprawieniu tych dziedzin bywa już trudniejsza.
Ale dzięki przyjęciu Bożego sposobu życia i roli, jaką
Bóg nam przypisuje, możemy pomóc sobie wzajemnie
w naszej małżeńskiej podróży.
Mąż i żona mogą się nawzajem dopełniać w codziennym prowadzeniu domu, dążąc do jak najlepszego
wypełniania swoich obowiązków. Bóg zaplanował dla
żony rolę strażniczki ogniska domowego. Gotowanie,
szycie, sprzątanie i zarządzanie gospodarstwem
domowym są tymi dziedzinami, w których celuje

—James Dale Martin

chrześcijańska żona. Mąż wypełnia swoją rolę jako
żywiciel rodziny, przywódca obarczony większą odpowiedzialnością za ochronę swojego domu przed wpływami świata. Podczas gdy Bóg zaplanował, że odpowiedzialność za zaopatrzenie rodziny spoczywa na mężu,
żona uzupełnia go, podejmując się dobrego zarządzania domem.

Dzięki przyjęciu Bożego sposobu życia
i roli, jaką Bóg nam przypisuje, możemy
pomóc sobie wzajemnie w naszej
małżeńskiej podróży.

„Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale
badajcie duchy, czy są z Boga (…)” (1 J 4,1). Mąż
i żona pomagają sobie wzajemnie badać duchy i rozeznawać sprawy we właściwy sposób. Różnice w położeniu życiowym, osobowościach, słabościach i siłach
pomagają małżonkom dopełniać się nawzajem. Mąż
i żona mogą sobie nawzajem doradzać i być dla siebie
głosem mądrości.
Mąż i żona także uzupełniają się w rodzicielstwie.
Każde z nich ma inny sposób zaspokajania potrzeb
swoich dzieci. Żona w najlepszy sposób zaspokaja
potrzeby niemowlęcia, podczas gdy jej mąż zapewnia dyscyplinę i ukierunkowanie w miarę dorastania dziecka. Żona może najlepiej okazywać współczucie dziecku. Dziecko oczekuje, że to ojciec zapewni mu
ochronę i bezpieczeństwo.

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24

13

Dopełniając się poprzez swoje role
w małżeństwie, każde z małżonków
szlifuje swój charakter.

Małżonkowie dopełniają się także, wspierając wzajemnie swój autorytet, co z kolei owocuje pokojem
wśród dzieci. Uzupełnianie się wpływa korzystnie na
wychowanie dziecka. Może zaistnieć sytuacja, gdy jedno
z rodziców widzi, że polecenia drugiego nie są jasne
i może brakuje konsekwencji w karności. Małżonkowie
powinni sobie pomagać w poprawie tych niedociągnięć.
Zrównoważenie osobowości jest kolejnym sposobem, w jaki małżonkowie się uzupełniają. Niektórzy są

Wpływ rodziny na
Kościół
—ciąg dalszy ze str. 11

Rodziny są odpowiedzialne za to, żeby reprezentować Kościół w szczerej modlitwie. W takiej
atmosferze przekazuje się wiarę. Przyjrzyjmy
się rodzinie Tymoteusza: były tam trzy pokolenia wiary w Boga. Bojaźń Boża jest podkreślana, gdy zachęcamy dzieci do spokojnego siedzenia podczas nabożeństwa. Po jego
zakończeniu oczekujemy od nich godnego
i właściwego zachowania. Ojcowie, czy wiecie, co
robią wasze dzieci po wyjściu z kościoła?
Rodziny reprezentują Kościół poprzez swoją
czystość moralną, która zapewnia domowi Bożą
przychylność i odpocznienie. Rodziny reprezentują Kościół poprzez uczciwość. Nasze sprawy
finansowe powinny być prowadzone przejrzyście.
14
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powolniejsi, inni szybsi i może nawet przesadni, z tendencją do skrajności. Jedni dużo mówią; inni są cisi.
Niektórzy przykładają wagę do działania i osiągania
celów; inni znów poświęcają uwagę relacjom z ludźmi.
Mąż i żona uzupełniają się wzajemnie w swoim odbiorze rzeczywistości: rzeczy nie muszą być takie, jak się
wydaje.
Dopełniając się poprzez swoje role w małżeństwie,
każde z małżonków szlifuje swój charakter. Kiedy
każde z nich się zmienia, małżeństwo także będzie się
zmieniać.
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czasami możemy pomóc dzieciom, żeby wróciły
do kogoś ze znajomych i przeprosiły za stwierdzenie niezgodne z prawdą. To, co i jak mówimy,
powinno zawsze być spójne z wyznawaną wiarą
chrześcijańską.
Rodziny reprezentują Kościół poprzez pobożne
i zdrowe relacje. Nasze dzieci nie biegają po
podwórku sąsiadów razem z innymi, których nikt
nie pilnuje. Chcemy, żeby ich zajęcia i rozmowy
były zdrowe. Wielu naszych sąsiadów to mili
ludzie, ale musimy strzec naszych domów, jeśli
chcemy pomyślnie przejść test wiary.
„Niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku;
lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie,
w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze,
w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania,
zachęcania i nauki. Nie zaniedbuj daru, który jest
w tobie” (1 Tm 4,12–14). Niech te zasady będą
wdrażane w naszych rodzinach.
Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

część

HISTORYCZNA
A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia
nas, których dosięgnął kres czasów. 1 List do Koryntian 10,11

Początek reformacji
Część piąta cyklu „Początki reformacji protestanckiej”
—Matthew Crawford

Powszechnie uważa się, że reformacja rozpoczęła się w roku 1517 od wystąpienia pewnego mnicha nazwiskiem Marcin Luter.
W 1512 uzyskał on tytuł profesora uniwersytetu w Wittenberdze; w tym mieście
w 1514 roku został księdzem w parafii na
zamku. W liście do przyjaciela z roku 1516
pisał, że jest bardzo zajęty. „Prawie przez cały
czas nie robię nic innego, tylko piszę listy.
Powinienem mieć chyba skrybów lub sekretarzy do pomocy (…). Głoszę kazania w klasztorze, podczas posiłków, jestem proszony
o usługę w kościele miejskim, muszę nadzorować program studiów i w sumie jestem przełożonym jedenastu klasztorów. Oprócz tego
jestem zarządcą stawów rybnych w Laitzkav
i Torqua. Angażuję się w dyskusje z mieszkańcami Herzbergu. Wykładam listy Pawłowe
i nadal zbieram materiały na temat Księgi
Psalmów. Mam niewiele wolnego czasu dla
siebie czy na odprawianie mszy. Oprócz tego,

zmagam się z ciałem, światem i z diabłem.
Sam zobacz, jaki jestem leniwy!”1.
Przede wszystkim jednak Marcin Luter
miał obsesję na punkcie osiągnięcia bezgrzeszności. Uważał, że Bóg jest tak święty
i wielki, iż człowiek nie jest w stanie zapracować na zbawienie. Dlatego, gdy wiosną 1517
roku mnich Johann Tetzel zaczął sprzedawać odpusty w okolicznych miastach, Luter
uznał, że nie może już dłużej milczeć. (Zyski
z odpustów były przeznaczane na finansowanie budowy Bazyliki św. Piotra w Rzymie).
Tetzel nauczał: „Słuchajcie, Bóg i święty
Piotr wzywają was. Zastanówcie się nad zbawieniem swoich dusz i dusz waszych zmarłych krewnych (…). Weźcie pod uwagę, że
wszyscy, którzy okazali skruchę w swych sercach, wyznali grzechy i zapłacili za odpust,
uzyskają całkowite odpuszczenie grzechów.
Eric Metexas, Martin Luther, the Man Who Rediscovered God and Changed the World,
str. 7.
1

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24

15

Słuchajcie głosów swych drogich zmarłych krewnych i znajomych, wołających: ‘Miejcie miłosierdzie nad nami. Możecie nas wyrwać z tego miejsca kaźni za kilka nędznych groszy. Zostawicie
nas w tych płomieniach? Opóźnicie nasze wejście
do obiecanej chwały?’. Pamiętajcie, że możemy
ich uwolnić, bo gdy tylko w tej skarbonie moneta
zabrzęczy, dusza z czyśćca wychodzi i już nikt jej
nie dręczy”2.
Co znaczyły określenia czyściec i odpusty?
Katolicka teologia głosiła, że po śmierci prawdziwi nikczemnicy idą do piekła. Święci i bardzo
pobożni trafiają do nieba. Zostawała trzecia
kategoria ludzi, którzy nie byli ani bardzo źli,
ani bardzo pobożni. Ich dusze po śmierci idą do
miejsca zwanego czyśćcem, gdzie przez jakiś czas
muszą być oczyszczane z grzechów, zanim wejdą
do niebiańskiej chwały. Nie trzeba chyba mówić,
że każdy dobry katolik wolałby spędzić tam najmniej czasu, jak to tylko możliwe.
Podstawą dla odpustów była idea, że zasługi
Chrystusa i świętych nie tylko wystarczyły, żeby
zapracować na zbawienie danej osoby, ale ich
wartość wykraczała daleko poza to. Te wszystkie zasługi wypracowane ich dobrymi uczynkami zostały powierzone Kościołowi, który
miał ich strzec jako tak zwanego skarbca zasług.
Dlatego Kościół katolicki − któremu rzekomo
zostały dane klucze do niego według Ewangelii
Mateusza 19,19 − mógł go otwierać i rozdawać
zgromadzone tam skarby, kiedy tylko chciał.
Według Kościoła, była to wyłącznie jego prerogatywa. Kiedykolwiek ktoś zapłacił za odpust,
Kościół miał udzielone przez Chrystusa prawo za
odpowiednią opłatą udzielić mu nieco ze zgromadzonych w skarbcu dóbr.
Zdaniem Lutra była to poważna herezja. Bo
przecież kto dostanie się pierwszy do nieba w systemie, gdzie ludzie płacą za zbawienie? Bogacze!
Luter opracował swoje obiekcje i na znak protestu
przybił na bramie miejscowego kościoła dokument znany pod nazwą „95 tez” jako zaproszenie
Dz. cyt., str. 103.

2
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do debaty na ten temat. Sprawa mogłaby się
na tym zakończyć, ale ktoś przetłumaczył go
z łaciny na niemiecki. Pewien przedsiębiorczy
drukarz w Norymberdze wykonał kopie, inni
poszli jego śladem i w ten sposób dokument
został rozpowszechniony po Niemczech i całej
Europie. (W tamtych czasach nie istniała jeszcze ochrona praw autorskich, więc można było
drukować bez ograniczeń wszystko, co nadawało
się do sprzedania).
Reakcja Kościoła katolickiego na tezy Lutra
była powolna. W końcu, instytucja ta wyeliminowała doszczętnie całą konkurencję w ciągu
poprzedniego tysiąca lat. Cztery lata później,
w roku 1521, Luter został wezwany na sejm
w Wormacji, żeby odpowiadać na zarzut głoszenia herezji. Tam, przed obliczem cesarza,
odmówił odwołania swych poglądów. „Dopóki
nie zostanę przekonany na podstawie Pisma
Świętego i zdrowego rozsądku, bo nie ufam jedynie zdaniu papieża czy soborów, ponieważ często
się mylili i sami sobie zaprzeczali, dopóty jestem
związany Pismem Świętym, jakie cytowałem,
a moje sumienie jest w niewoli Słowa Bożego.
Nie mogę i nie wyrzeknę się niczego, co miałoby
być sprzeczne z moim sumieniem. Tak mi dopomóż Bóg. Amen”3.
Sejm wyjął go spod prawa, ogłaszając przestępcą. Gdyby Luter mieszkał w Anglii,
Hiszpanii lub Francji z silnymi i scentralizowanymi monarchiami, zostałby zaciągnięty na
rynek i publicznie spalony na stosie. Był jednak
obywatelem Świętego Imperium Rzymskiego,
gdzie cesarz był politycznie słabszy od książąt.
Pamiętacie teorię, że geografia rzutuje na przeznaczenie? Cesarz był słaby, ponieważ nie mógł
zbudować imperium opartego na silnym handlu.
Był ubogi, więc książęta mogli mu się przeciwstawić, kiedy tylko chcieli. Jeden z nich, Fryderyk
Mądry, stanął po stronie Lutra i przy jego milczącej zgodzie dysydent został „porwany” przez
swoich zwolenników na zamek w Wartburgu.
Dz. cyt., str. 216.

3

Tam, zaopatrzony w egzemplarz greckiego
Nowego Testamentu wydanego przez Erazma
z Rotterdamu, Luter rozpoczął prace nad przekładem Biblii na język niemiecki. (Jako zbieg
zapuścił również brodę, prawdopodobnie
w celu zmiany wyglądu). Mimo znakomitej pracy
Erazma, Luter nie cenił go osobiście, ponieważ
odmówił on zajęcia jasnego stanowiska w sporze.
(Luter powiedział kiedyś, że Erazm wije się jak
piskorz i tylko Chrystus może go złapać). Przy
użyciu greckiego Nowego Testamentu dokonał
zdumiewającego dzieła, tłumacząc cały Nowy
testament w ciągu jedenastu tygodni.4 Jak zweryfikowała historia, jego przekład był znakomity
i nadal jest czytany w kolejnych wydaniach.
Podsumowując, praca Lutra miała wpływ na
dwa przekłady ważne dla historii anabaptystów. Po pierwsze, wpłynęła na szwajcarskiego
reformatora Ulricha Zwingliego. Podobnie
jak Niemcy, Szwajcaria była luźną konfederacją, w której idee rozpowszechniano bez przeszkód. Zainspirowany pracą Lutra, Zwingli
zaczął reformować kościół w Zurychu, któremu
przewodniczył.
Używając tłumaczenia Lutra na język niemiecki, Zwingli i jego współpracownicy z okolicznych miejscowości przetłumaczyli Biblię
z niemieckiego na łacinę i dialekt szwajcarski.
Jest znana pod nazwą Biblii Froschauer; preferowali ją bracia szwajcarscy. Razem ze Zwinglim
studiowali wtedy Conrad Grebel, Felix Manz,
George Blaurock i Simon Strumpf. Gdy Zwingli
odmówił kontynuowania reform przed uzyskaniem zgody władz cywilnych, cała czwórka
w roku 1525 wystąpiła z kościoła i zainicjowała
ruch anabaptystyczny.5
Po drugie, Luter miał wpływ na pewnego
angielskiego dysydenta religijnego nazwiskiem William Tyndale. W 1524 roku został on
wydalony z Anglii. Jednym z jego przestępstw
4
Od wydawcy: Luter prawdopodobnie miał dostęp do wcześniejszych przekładów Biblii
na niemiecki.

Od wydawcy: Pragnęli oni kościoła oddzielonego od państwa, w którym praktykuje się
chrzest dorosłych, uczniostwo, wzajemną miłość Chrystusową i niesprzeciwianie się złu.
5

był fakt, że dzięki jego przekładowi chłopiec
od pługa będzie znał Biblię lepiej od biskupa.
Przebywając w Niemczech, Tyndale spotkał się
z Lutrem i był pod wrażeniem jego przekładu
na niemiecki, a głównie wiernością tłumaczenia greki na codzienny język ludu. Przy użyciu
greckiego Nowego Testamentu Erazma, Tyndale
dokonał angielskiego przekładu, który dla Anglii
znaczył tyle, co tłumaczenie Lutra dla Niemiec.
Tłumacze Biblii Króla Jakuba często posługiwali
się pracą Tyndale’a. Około 80% jej tekstu stanowią wyrażenia zaczerpnięte wprost od Tyndale’a.
Na koniec przypomnijmy Pierwszy List do
Tymoteusza 2,1–4: „Zachęcam więc przede
wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie
ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach
Boga, naszego Zbawiciela; który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy”.
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Patryk − „apostoł” Irlandii
—David L. Martin
385 n.e.–461 n.e.
Irlandia jest nazywana Zieloną Wyspą. Oczywiście przyczyną tej zieleni jest obficie padający deszcz. Niebo jest tam
często szare, a nad wzgórzami unosi się mgła.
Kilkaset lat po Chrystusie mieszkańców Irlandii nazywano Celtami. Ubierali się barwnie, lubili towarzystwo
i bawili się przy okazji różnych świąt. Lecz ich religia trzymała ich w strachu. Składali ofiary setkom bogów, których
nie kochali i przez których kochani nie byli. W nocy przed
nadejściem nowego roku w ich kalendarzu chowali się za
zamkniętymi drzwiami, wynosząc przed domy pokarm dla
duchów zmarłych, które rzekomo przemierzały wtedy cały
kraj. Ich kapłani i sędziowie, zwani druidami, przewodniczyli przesądnym obrzędom.
Celtowie lubili się śmiać, ale równie łatwo tracili panowanie nad sobą. Często chowali wzajemne urazy i atakowali terytoria sąsiadów. Walczyli między sobą bardziej niż
z innymi narodami, a mimo to znajdowali czas na najazdy
na wybrzeża Anglii, skąd przywozili między innymi
niewolników.
Pewnego razu schwytali grupę ludzi, w której znajdował się szesnastoletni wówczas chłopiec imieniem Patryk.
Jego ojciec był diakonem, a dziadek przywódcą w kościele.
Porywacze zrobili z niego pasterza. To było trudne życie,
szczególnie zimą, gdy irlandzka wilgoć przeszywała mu
kości. Podczas pracy modlił się przez wiele lat, żeby Bóg
go uwolnił i pozwolił wrócić do Anglii. Mimo że nie miał
Biblii, stopniowo zbliżył się do Boga i poznał Go lepiej.
Nauczył się również języka celtyckiego i miejscowych
zwyczajów.
Po sześciu latach nieustającej modlitwy, Patryk zaczął
we śnie słyszeć wezwanie, żeby wyruszył na wschodnie
wybrzeże Irlandii i wsiadł tam na statek. Wreszcie uciekł
od swoich właścicieli i po kilkudniowej podróży dotarł na
brzeg, gdzie rzeczywiście ujrzał statek. Marynarze zabrali go
na pokład, ale ku zdumieniu Patryka oni również wzięli go
do niewoli! A co z obietnicą Boga, że zabierze go z powrotem do Anglii? W kolejnym śnie Pan zapewnił go, że niewola potrwa tylko dwa miesiące, a potem będzie mógł
wrócić do domu. Wreszcie marynarze go uwolnili, ale znalazł się w obcej ziemi, która zdaniem niektórych, była dzisiejszą Francją.
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Gdy wreszcie dotarł do domu i rodziny, zastanawiając się
nad swoją przyszłością, otrzymał kolejny sen. Bóg wzywał
go, żeby wrócił do Irlandii i zaniósł Celtom Ewangelię!
Wstrząśnięty powiedział o tym rodzinie i znajomym.
Wszyscy próbowali go przekonać, że wolą Bożą dla niego
jest pozostanie wśród swoich. Po co wracać do miejsca,
z którego chciał przez tyle lat uciec i jeszcze się o to modlił?
Kościelni przywódcy również próbowali grać na zwłokę,
wskazując na to, że Patryk musi się jeszcze wiele nauczyć
na temat Biblii i nauk Kościoła. „Nie jesteś jeszcze przygotowany, żeby zostać misjonarzem” − mówili.
I tak Patryk zaczął się o to modlić − tym razem przez
dwadzieścia pięć lat! W międzyczasie uczył się pilnie
i został nawet prezbiterem (stopień w kościelnej hierarchii).
Wreszcie wyświęcono go na biskupa Irlandii i wkrótce po
tym popłynął z grupą towarzyszy na Zieloną Wyspę.
Życie w Irlandii znów okazało się trudne. Głosząc kazania
w deszczu i próbując zasnąć w zimnych szałasach, Patryk
cały się trząsł − nie tylko z zimna, lecz czasem z powodu
choroby. Lecz te trudności nie były dla niego zaskoczeniem.
Wspomnienie wilgoci i przenikającego zimna z przeszłości
tym razem były dla niego umocnieniem. Znajomość miejscowych zwyczajów również okazała się bardzo pomocna.
Słuchacze żywo reagowali na zwiastowanie tego nieustraszonego kaznodziei przemawiającego w ich rodzimym
języku. Patryk i jego współpracownicy ochrzcili tysiące
ludzi, ordynowali spośród nich liderów, a potem ochrzcili
kolejne tysiące. Tak chrześcijaństwo dotarło do Irlandii.
Patryk nie tylko głosił kazania, lecz nauczał również praktycznego życia. Upominał, a nawet wykluczał z kościoła
ludzi, którzy nie żyli pobożnie, oraz tych, którzy wracali
do starych praktyk pogańskich.
Do dzisiaj obchodzi się w kilku krajach Dzień świętego
Patryka w rocznicę jego śmierci, czyli 17 marca. Uczestnicy
tych obchodów zakładają wtedy na siebie coś w kolorze
zielonym1.
Fragment książki Great Figures in History,
People who influenced religious history for good or ill
© Lamp & Light Publishers
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1
Nie wierzymy w kanonizację „świętych”, ale szanujemy dobro czynione w przeszłości przez
dobrych ludzi.

część

PRAKTYCZNA
Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły...
Księga Kaznodziei 9,10a

Technologiczne tsunami
Część pierwsza
Mój pierwszy komputer stacjonarny kupiłem w 1983
roku. W towarzystwie pewnego nauczyciela miejscowej szkoły średniej pojechałem na targi technologiczne
i kupiłem komputer marki Morrow Designs dla małej
firmy, którą zamierzałem założyć. Miał kineskopowy
monitor, po włączeniu którego pojawiała się migająca
literka „C” czekająca ma moje instrukcje. W środku słychać było obrotowe ruchy miękkiej dyskietki 5¼ cala.
O systemie Windows nikt oczywiście wtedy jeszcze nie
słyszał. Każda dyskietka miała potężną jak na owe czasy
pojemność 200 kilobajtów (KB). Biblia w wersji Króla
Jakuba zajmowała 4800 kb pamięci, więc można ją było
zapisać tylko na 24 dyskietkach!
Tego wieczoru wróciłem do domu z zapewnieniem
mojego profesora, że posiadam najnowszy model komputera. Stałem się wtedy również uboższy o 2000 dolarów. Wydawało się, że to majątek, ale byłem zadowolony. Wiedziałem, że zakup najnowszej technologii nie
zawsze jest tani.
Około rok później w naszym domu miało miejsce włamanie i mój komputer został skradziony. Zatem poszedłem do sklepu i dowiedziałem się, że w międzyczasie
w dziedzinie komputerów dokonał się wielki postęp. Tym
razem wróciłem do domu z nowym komputerem, który
miał już zainstalowany tak zwany dysk twardy. Już nie
musiałem gromadzić informacji wyłącznie na wymiennych dyskietkach. Zamiast tego, mały dysk talerzowy,
którego obroty było słychać z głębi obudowy, zapisywał
wszystkie dane. Jego pojemność wynosiła zawrotne 5,4

—Gary Miller

megabajtów (MB). Wyobraźcie sobie, że mieściła się na
nim nie tylko cała Biblia! To było niewyobrażalne.
Oprogramowanie stale się zmieniało i niedługo mój
komputer stracił cały swój prestiż. Zbrakło mi w nim
pamięci, a w porównaniu do kolejnych generacji komputerów mój wydawał się już dinozaurem. Wciąż pamiętam, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem monitor komputerowy pokazujący prawdziwy obraz. Wydawało mi
się to zjawiskiem na pograniczu fantastyki naukowej
i pobudzało wyobraźnię. Nigdy wcześniej nie kojarzyłem
komputera z telewizorem, a teraz nagle zaczęto rozmawiać o takich możliwościach. Czyżby komputery mogły
być używane do czegoś więcej niż tylko do prowadzenia firmy?
Na początku lat dziewięćdziesiątych „zrobiłem kolejny
upgrade” (upgrade − uaktualnienie sprzętu lub oprogramowania na wyższy poziom jakościowy − przyp. red.),
jak to się już zwykło mówić. Wtedy te małe twarde dyski
miały pojemności rzędu gigabajtów, czyli tysięcy megabajtów. Na jednym dysku mieściło się 200 Biblii albo
5000 dyskietek! Sprzedawca w sklepie komputerowym
zapewniał, że projektanci komputerów dochodzą już do
granic możliwości w mieszczeniu ilości informacji na
dysku. Powiedział, że po prostu fizycznie nie ma tam
więcej miejsca, żeby wyjść poza pojemność 1 GB. Kolejny
raz wróciłem do domu w przekonaniu, że osiągamy granicę możliwości gromadzenia danych. Oczywiście wszyscy dzisiaj wiemy, że ten przemysł wtedy dopiero raczkował. Dzisiaj możecie kupić przenośne karty pamięci
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mogące pomieścić tysiące egzemplarzy Biblii. I jeśli przeszłość miałaby być jakimś wskaźnikiem, to jesteśmy jeszcze daleko od końca tego postępu.
W tym samym okresie przemysł komputerowy
doświadczał wielkich przełomów, a jednym z nich była
moc obliczeniowa procesora. Gordon Moor – współzałożyciel firmy Intel i pionier w dziedzinie konstrukcji układów scalonych, znanych powszechnie pod nazwą
procesorów – przewidywał w roku 1965, że każdego
roku przemysł będzie w stanie podwajać liczbę układów mieszczącą się na jednostce powierzchni procesora.
W 1975 poprawił swoje przewidywania i stwierdził,
że takie podwojenie będzie miało miejsce co dwa lata.
Spodziewał się, że komputery będą coraz tańsze, szybsze
i użyteczne do celów, o jakich ludzie nawet dotychczas
nie marzyli. Ta śmiała przepowiednia była przez wielu
wyśmiewana, ale jej trafność potwierdza się od czterdziestu lat.
Chcąc uzyskać lepszy obraz tych gwałtownych przemian, wyobraźmy sobie takie samo ich tempo w przemyśle transportowym. Gdyby przemysł samochodowy rozwijał się tak samo szybko, to podróżowalibyśmy dzisiaj
z prędkością 450 000 kilometrów na godzinę, zużywając
na 100 kilometrów około 0,00012 litra paliwa kosztującego grosze za litr!1 Podczas gdy możliwość gromadzenia
danych rosła, jeszcze bardziej spektakularny wzrost dotyczył zdolności ich przetwarzania. Komputery stawały się
równocześnie coraz tańsze, coraz szybsze i coraz mniejsze. To bardzo wpłynęło na nasze życie, pracę i dostęp
do informacji.
Kiedy byłem mały, mieliśmy wielotomową encyklopedię i jeśli miałem jakieś pytanie na dany temat, to wiedziałem, gdzie zajrzeć. Pamiętam ten długi rząd opasłych tomów na najwyższej półce w gabinecie ojca.
Uwielbiałem stawać na krześle, brać do rąk którychś
z nich i wertować. Każdy tom zawierał niewiarygodne
ilości wiedzy. Ale papierowe wydania encyklopedii są już
przeszłością, a Encyclopaedia Britannica przestała być
wydawana drukiem po 2010 roku.

Stała zmiana

Życie polega na zmianach. Codziennie uświadamiam
sobie, że dzisiaj nie będzie dokładną kopią tego, co się
wydarzyło wczoraj. Okoliczności, wyzwania i decyzje
będą różne, a ja się z tym godzę. Gdyby dzień dzisiejszy był kopią wczorajszego, to coś byłoby zdecydowanie nie tak. Z jednym wszakże zastrzeżeniem z mojej
strony; nie lubię zbyt wielu zmian w zbyt krótkim czasie.
Jednak dla wielu z nas taki jest właśnie opis świata,
w którym żyjemy. Czy możecie sobie wyobrazić człowieka
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z dziewiętnastego wieku czytającego którąkolwiek z dzisiejszych gazet? W krótkim czasie nasz świat doświadczył
tak potężnych zmian, jakich nie wyobrażało sobie żadne
z poprzednich pokoleń. Standardy moralności, wiara
w Boga, a nawet społeczny pogląd na prawdę − wszystko
jest do wzięcia. Powszechne obyczaje, które wydawały się
niewzruszone, podobnie jak definicje małżeństwa i tożsamości płciowej, nagle stały się przedmiotem dyskusji. To wszystko przyczyniło się do stworzenia jakiegoś
zagmatwanego świata, w którym życie, wychowywanie
dzieci i ciągłe przemiany technologiczne stają się coraz
poważniejszymi wyzwaniami.

Eksplozja elektroniki

Niemal co tydzień pojawia się jakiś nowy gadżet, nowe
urządzenie albo produkt, o którym nigdy wcześniej nie
słyszeliśmy i nie przypuszczaliśmy, że go potrzebujemy.
Ci z nas, którzy pamiętają jeszcze koniec dwudziestego
wieku, są świadkami takiej eksplozji w dziedzinie elektroniki, jakiej świat nigdy nie widział. Komunikacja,
transport, rozrywka i tradycyjny handel − wszystko to
zmieniło się pod jej wpływem. Nasz język zaczął ewoluować w kierunku wymaganym przez media społecznościowe. Młodzież komunikuje się przy pomocy dialektu
nie istniejącego jeszcze kilka lat temu. Wychowałem
się, nie znając takich wyrazów jak gigabajt czy megabajt. Sprawdzanie poczty sprowadzało się wtedy do krótkiego spaceru i otwarcia skrzynki na listy. To wszystko
się zmieniło, a Google (coś, o czymś kiedyś w ogóle nie
wiedziałem) jest teraz wyrazem powszechnie używanym
w każdym języku.
Ci z nas, którzy idą za Jezusem i starają się wytyczać
bezpieczny kurs dla siebie i własnych dzieci, stale napotykają poważne wyzwania. Zmiany zachodzą szybko,
więc skąd mamy wiedzieć, jaką drogę obrać? Każda
decyzja rodzi jakieś konsekwencje, ale skąd wiadomo,
jakie one będą? Pojawia się pokusa, żeby założyć, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które się z tym zmaga, ale
gdy przyjrzymy się wpływowi technologii na ludzkość
i Kościół z szerszej perspektywy, to zobaczymy powody
do bicia na alarm.
Fragment książki Surviving the Tech Tsunami
©2019 TGS International
A subsidiary of Christian Aid Ministries
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Przypisy:
1
Intel Corporation, “50 Years of Moore’s Law,” [video], <http://www.intel.com/content/www/
us/en/silicon–innovations/moores–law–technology.html>, dostęp: 23.05.2017.

Spotkanie na szczycie
Co zrobić ze statkiem kosmicznym za 700 milionów
dolarów po zakończeniu jego misji? To pytanie zadawali sobie inżynierowie z NASA po tym, jak sonda
New Horizons przeleciała już w pobliżu Plutona. Nie
chcieli jej stracić. Na pokładzie było jeszcze wystarczająco dużo paliwa, żeby zmienić jej kierunek i wysłać
do zbadania innych obiektów w przestrzeni kosmicznej.
Dlatego użyli teleskopu Hubble’a do szukania takiego
obiektu. Przeszukali Pas Kuipera, czyli zespół asteroid
na zewnątrz systemu słonecznego poza orbitą Neptuna.
W 2014 roku znaleźli pewien obiekt, który jak
się później okazało, miał 29 kilometrów średnicy.
Ostatecznie nazwano go Ultima Thule, co pasowało
do sytuacji, ponieważ ten termin oznacza ekstremalnie
odległy lub nieznany obszar. Postanowili więc odwiedzić tę asteroidę, która leży 6,5 miliarda kilometrów od
Ziemi. Zadanie okazało się nie lada wyzwaniem, gdyż
miał być to najdalszy obiekt odwiedzony kiedykolwiek
przez sondę kosmiczną.
Wiązały się z nim niebezpieczeństwa. Czy małe skały
skupione wokół Ultima Thule zachowują się jak jego
mini księżyce? Należało utrzymać sondę na tyle daleko,
by uniknąć potencjalnego zagrożenia.
Fotografowanie tego obiektu przez sondę New
Horizons również nie należało do łatwych. Jej kamery
o wysokiej rozdzielczości musiały pracować przy prędkości 51 km/h. Powstało zatem pytanie: czy zdołają
utrzymać Ultima Thule w swoim polu widzenia?
Istniała również bariera komunikacyjna. Transmisja
sygnału z odległości 6,5 miliarda kilometrów zajmuje
6 godzin, żeby dotrzeć do sondy. Czyli przesył sygnału
w obie strony trwa 12 godzin, a to z kolei uniemożliwia regulację ustawień na bieżąco podczas przelotu.
Wszystko więc musiało być zaprogramowane wcześniej,
a kamerę należało odpowiednio ustawić, bez żadnych
zmian dokonywanych podczas operacji. Tylko wtedy
można było utrzymać Ultima Thule w polu widzenia
kamery, podczas gdy sonda przelatywała obok planetoidy z prędkością 14 kilometrów na sekundę. Jeszcze bardziej komplikował sprawę fakt, że sama Ultima Thule
porusza się z prędkością około 16 000 kilometrów na
godzinę.
Mimo to, udało się uzyskać jej zdjęcia o wysokiej
rozdzielczości zaledwie kilka minut po tym, jak sonda

—Morris Yoder

maksymalnie zbliżyła się do badanego obiektu. Stało się
to 1 stycznia o godzinie 12:26 czasu wschodnioamerykańskiego − około pół godziny po rozpoczęciu nowego roku.
Zanim nastąpił przelot, zauważono że Ultima Thule
przesłoniła jakąś gwiazdę. To spowodowało, że gwiazda
rzuciła na nią cień. Pozostawanie w cieniu sondy umożliwiło naukowcom stwierdzenie, czy wokół planetoidy istnieje jakiś pierścień innych obiektów lub chmura odłamków skalnych.
Zespół naukowców nastawił teleskopy i kamery zgodnie z linią cienia, a następnie dokładnie zmierzyli czas
ułamków sekundy, gdy gwiazda mignęła, a potem pojawiła się znowu. Pomiar różnicy czasu pozwolił im określić z grubsza kształt asteroidy. Zauważyli, że składa się
ona z dwóch części.
Gdy planetoida Ultima Thule została sfotografowana
podczas przelotu sondy, rzeczywiście okazało się, że
wygląda jak dwie kule zetknięte ze sobą. Na szczęście,
nadano jej dwuczęściową
nazwę
i
można
było
uniknąć
problemów z terminologią. Większa część
obiektu
została
nazwana Ultima,
Ultima Thule
a mniejsza Thule.
W krótkim czasie
przelotu New Horizons w pobliżu planetoidy sonda wykonała tak wielką ilość zdjęć, że przesyłanie ich na Ziemię
trwało w sumie około dwudziestu miesięcy.
Sukces tej misji świadczy o tym, że prawa fizyki są precyzyjne i przewidywalne. Bóg stworzył je, by rządziły
ruchem ciał niebieskich. Ponadto fakt, że ludzkość tak
bardzo koncentruje się na odkrywaniu Jego dzieł, znalazł
odzwierciedlenie u wejścia do Laboratorium Cavendish
na Uniwersytecie w Oksfordzie, gdzie dokonano odkrycia elektronu, neutronu i struktury DNA. Widnieje tam
napis wzięty z Psalmu 111:2 − „Wielkie są dzieła PANA,
rozważane przez wszystkich, którzy je miłują”.
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, maj 2019
© Dogwood Ridge Outdoors
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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MŁODZIEŻY
W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Psalm 119,9

„Nie odrzucaj nauki swojej matki”
Maeyken Boosers przypieczętowała swoją wiarę śmiercią w 1564 roku. Oto list od niej do swoich dzieci:
„Moje najdroższe dzieci, przesyłam Wam
pozdrowienia z głębi serca! Nie odrzucajcie
nauki swojej matki, która jest teraz w więzach
z powodu prawdy, gdyż tak się podoba Bogu,
aby wszyscy, którzy żyją pobożnie, cierpieli
prześladowania. Dlatego też jestem zadowolona i pełna radości, jako że sługa musi podążać za swoim panem. Niech Jego doskonała
wola się dzieje w moim życiu; gdyby On tak
zechciał, to przecież uniknęłabym tych więzów.
Moje drogie dzieci, tak dzieje się od początku,
że sprawiedliwi muszą cierpieć, zaś bezbożni
zwyciężają. Ale ich dzień wkrótce nadejdzie,
a wtedy będą rozpaczać i wołać w swoim nieszczęściu: ‘Padnijcie na nas! A do pagórków:
Przykryjcie nas’ (Łk 23,30). Niestety! Kiedy
sprawiedliwi będą świecić jak słońce, bezbożni
pójdą w wieczny ogień.
O, moje umiłowane dzieci, badajcie Pisma
i bądźcie im posłuszne, abyście mogły usłyszeć
te błogosławione słowa: ‘Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata’. Módlcie
się do Pana o mądrość i uczcie się bojaźni Bożej,
a zyskacie prawdziwe poznanie. Nie idźcie na
kompromis ze światem, oddając się pysze, próżnym rozrywkom, bieganinie i pustym plotkom,
ale trwajcie w chodzeniu za Panem w pobożności, ozdabiając się jak święte kobiety, przyjmujcie
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nauki biblijne i żyjcie zgodnie z nimi, aby wasze
dusze były zbawione i abyśmy się mogły spotkać
w wieczności. Oby Wszechmocny Bóg i Król
królów dał Wam swoją łaskę według bogactwa swojej dobroci, żebyście mogli być wzmocnieni w swoim wewnętrznym człowieku i aby
Chrystus zamieszkał w Waszych sercach, prowadząc Was do prawdy.
Proszę Was, moje kochane dzieci, abyście
żyły we wzajemnym pokoju, bo to jest owoc
Ducha. Pomagajcie sobie nawzajem z ochotą,
bez narzekania, i zawsze pamiętajcie o biednych. Rozmawiajcie ze sobą o wszystkim, co
przeżywacie; nie bądźcie przyjaciółmi mamony
niesprawiedliwości; miłujcie rzeczy wieczne,
a nie doczesne; szukajcie tego, co w górze,
a nie na dole; bo wszelkie ciało jest jak trawa,
a cała chwała ludzka jak kwiat trawy, który dziś
jest a jutro będzie wrzucony w piec. Chwała
ludzka przemija, ale Słowo Pana trwa na wieki
(Iz 40,6). Nie miłujcie tego świata ani rzeczy,
które są na nim, mianowicie pożądliwość oczu
i pycha życia, które nie są z Boga, ale ze świata.
Świat zginie wraz z tym wszystkim, ale ten, kto
pełni wolę Ojca, trwa na wieki (1 J 2,17; 1 Kor
7,31).
Moje dzieci, czyńcie wszystko zgodnie z wolą
Pana; ja, Wasza matka, mam nadzieję pójść
drogą przed Wami. Zapamiętajcie więc to,
w jaki sposób idę przed Wami i nie zważajcie
na zaszczyty tego świata, ale poczytujcie sobie

za honor, jeśli cierpicie dla imienia naszego
Boga. Ten, który był Królem nad wszystkimi,
nie wstydził się opuścić swojej chwały i przyszedł na świat, cierpiał najbardziej niegodziwą
śmierć za nas, choć był niewinny, był bity
i okaleczony, aż nie zostało żadne zdrowe miejsce na Jego błogosławionym ciele. Zaprawdę
umiłował nas, pozostawiając nam przykład,
abyśmy mogli wstąpić w Jego ślady. On jest
światłością, która przyszła na świat, aby wszyscy, którzy idą za Nim, nie chodzili w ciemności, ale mieli światłość życia (J 8,12). Oby Pan
dał, żeby światłość świeciła także wokół Was
i abyście w niej chodzili. Amen.”

Jeszcze jeden krótki list od tej samej matki do jej
dzieci:
„Moje dzieci, witam Was najserdeczniej
i odsyłam Wasze listy, abyście mogły wypełnić
wszystkie obietnice, które złożyłyście w nich
wobec mnie. Zawsze bądźcie poddani tym,
którzy pouczają was w sprawiedliwości i napominają Was za Wasze uchybienia. Żegnajcie na
tym świecie. Moje drogie dzieci, bójcie się Boga
i unikajcie zła”.
Zaczerpnięto z Martyrs’ Mirror, str. 668–669.
Przedruk z Home Horizons, czerwiec 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Strzeż się, abyś nie zapomniał PANA”

—Delmer Leinbach

Zapomnieć Boga? Któż by kiedykolwiek zrobił coś
takiego? Może myślimy, że nam się to nigdy nie przydarzy, ale nie możemy zaprzeczyć, że biorąc pod uwagę
naszą ludzką słabość, istnieje prawdopodobieństwo, iż
możemy zrobić coś, czego nigdy byśmy się po sobie nie
spodziewali. Tytuł niniejszego artykułu jest ostrzeżeniem, żebyśmy się mieli na baczności i żeby ten problem nigdy się w naszym życiu nie pojawił.
Bóg jest tym, który „daje życie i tchnienie, i wszystko”.
On wydał sam siebie, żeby przynieść zbawienie światu
pogrążonemu w grzechu. On jest tym, który „zna tych,
którzy są jego”. On nigdy nie zapomni o swoich dzieciach. „Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad płodem swego łona?
A choćby też i ona zapomniała, ja jednak o tobie nie
zapomnę. Oto na swoich dłoniach wyryłem cię; twoje
mury są zawsze przede mną” (Iz 49,15–16). On jest
wieczny, wszechwiedzący, wszechobecny i wszechmocny; a jednak wybrał śmiertelników do wykonania swoich zamysłów. Czy odważylibyśmy się zapomnieć Boga? A jednak zdarza się to często i niemal
niepostrzeżenie.
Dlaczego ktokolwiek miałby zapomnieć Boga? Jakie
wpływy i okoliczności mogą to spowodować? Nasz tytuł
pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa 6,12: „Strzeż

się, abyś nie zapomniał PANA, który cię wyprowadził
z ziemi Egiptu, z domu niewoli”.
Kontekstem tego wersetu jest wprowadzenie synów
Izraela do Ziemi Obiecanej. Skąd ich Bóg wyprowadził? Z brutalnej niewoli w ziemi egipskiej! Bóg wyzwolił ich z okrutnego zniewolenia, prowadząc przez
„wielką i straszną pustynię”. Teraz, gdy mieli wejść do
ziemi Kanaan, Bóg wypowiedział do nich to właśnie
ostrzeżenie.
W Drugim Liście Piotra czytamy o ludziach odrodzonych, którzy nie obfitują w chrześcijańskie cnoty i łaski:
„kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów”. Czyli jednym z powodów, dla których moglibyśmy zapomnieć Boga, jest brak doceniania naszego
odkupienia i uwolnienia z grzechu. Na początku należeliśmy do Boga, potem zgrzeszyliśmy, ale On nas
odkupił! Nie zapominajmy dziękować Mu codziennie
za wielkie zbawienie, które umożliwił całej ludzkości
i którego osobiście doświadczamy.
Innym czynnikiem, który może spowodować, że zapomnimy Pana, jest materialne błogosławieństwo z Jego
ręki. „(...) Gdy więc będziesz jadł do syta (…) strzeż się,
abyś nie zapomniał PANA”. Mamy „domy pełne wszelakich dóbr”. Ławo zapomnieć, że nasz powszedni chleb

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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pochodzi od Boga i że tak naprawdę mamy znacznie,
znacznie więcej środków niż jest to konieczne w celu
zaspokojenia podstawowych potrzeb. „Mając natomiast
jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym” (1 Tm 6,8).
Czy naprawdę jesteśmy tego świadomi? Strzeżmy się.
Z powyższym jest związane powodzenie materialne.
Bóg ostrzegał Izraelitów w 5 Księdze Mojżeszowej 8,11–
14: „Aby − gdy najesz się do syta, pobudujesz piękne
domy i zamieszkasz w nich; i kiedy twoje bydło i owce
rozmnożą się, przybędzie ci srebra i złota oraz wszystko,
co będziesz miał, powiększy się; twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał PANA, swego Boga”. Czy
nasza sytuacja dzisiaj jest inna? Nawet młodzi ludzie są
w stanie zarabiać całkiem sporo, w wyniku czego posiadają coraz więcej dóbr. Posiadanie dóbr samo w sobie
nie jest złe, ale musimy pamiętać, że „nie od tego, że
ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie”. Zatem kupując nowy smartfon albo odtwarzacz musimy pamiętać, że „to [Bóg] daje ci siłę do zdobywania bogactwa”
i wszystko, co posiadamy, musi być spożytkowane na
Jego cześć i chwałę.
Mamy również tendencję do zapominania o Bogu,
gdy wszystko idzie nam dobrze. Jeśli wszystko toczy się
dokładnie tak, jak byśmy tego chcieli, możemy zapomnieć, że to Bóg daje nam każdy nowy dzień, każdy

oddech i tak naprawdę nie mamy kontroli nad własnym
życiem. Jak ktoś napisał w pieśni: „Dziękuję Ci, że na
wszelką radość/pada smutku cień/ że rzuca się nawet
na najpiękniejszy czas/że czujemy wtedy bólu cierń/aby
ziemska chwała wskazywała drogę/ zamiast wiązać nas
w niewolę”. Pamiętamy również, że „tęcza pojawia się
po burzy”. Dziękujmy Bogu za wiele radości w życiu
i prośmy o odwagę, by właściwie reagować na „cienie”
i „ciernie”.
Jakie jest antidotum na problem zapominania Boga?
Rozwijajmy w życiu postawę pokory i pamiętajmy, że
jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami. Dziękujmy
Bogu za każdy dzień, „bo każdy dzień przynosi nowe
łaski”. Próbujmy podtrzymywać świadomość obecności
Bożej w naszym życiu pamiętając, że kiedyś „za wszystko
zdamy sprawę Bogu”.
„Pamiętaj więc o swoim Stwórcy w dniach swojej
młodości” (Kzn 12,1).
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

W rękach garncarza
Obserwując pracę garncarskiego mistrza odnosimy
wrażenie, że fascynujący proces formowania użytecznego
naczynia z bryły gliny wydaje się pozbawiony wysiłku.
Podczas gdy koło się obraca, bryła gliny reaguje na ruchy
dłoni garncarza, poddając się jego zamysłowi. Nie jest to
bynajmniej tak łatwe, jak się wydaje. Mistrz garncarski
ma za sobą godziny, dni i lata pracy.
Zdumiony obserwator powiedział do pewnego garncarza: „Zrobił pan to w ciągu pięciu minut!”. Na to garncarz odpowiedział: „Właściwie, to w ciągu trzydziestu
dwóch lat i pięciu minut”.
Najpierw glina musi zostać umieszczona idealnie na
środku koła, inaczej będzie ono się chwiało na boki podczas obrotu i w końcu się przekrzywi. Podobnie nasza
wola musi być umieszczona dokładnie w centrum
woli naszego Mistrza, inaczej będziemy podobni „do
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—Teresa Flora

fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam”
(Jk 1,6). Jeśli nie znajdujemy się idealnie w środku woli
Mistrza Garncarza, to będziemy ludźmi „unoszonymi
każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez
podstęp prowadzący na manowce błędu” (Ef 4,14). To
niebezpieczne miejsce.
Im większa gruda gliny, tym trudniej umiejscowić
ją idealnie na środku koła. Umieszczanie tam mniejszych kawałków jest łatwiejszym zadaniem. Podobnie
jest z małymi dziećmi: łatwiej je kształtować i modelować. To kładzie wielką odpowiedzialność na rodzicach.
Uświadomienie sobie tego powinno zgiąć ich kolana
w błaganiu Mistrza Garncarza o pomoc w nadawaniu
kształtu ich drogocennym dzieciom.
Glina jest bardzo plastyczna wtedy, gdy jest kształtowana po raz pierwszy, ale potem wysycha i wtedy

twardnieje. Jak plastyczni i podatni jesteśmy w rękach
naszego Mistrza? Czy jesteśmy miękką gliną poddającą
się Bogu w procesie formowania nas w naczynie, które
Jemu się podoba? Czy może jesteśmy twardzi i uparci?
Gliniane naczynia, które nie zostały jeszcze wypalone,
mogą mieć wiele nierówności, które muszą zostać zeszlifowane. W takiej surowej ceramice można wyryć ornamenty, ukrywając pewne niedociągnięcia i wydobywając piękno naczynia. Polerowanie i rzeźbienie w naszym
życiu czyni nas cierpliwszymi, bardziej wytrwałymi
w cierpieniu, mniej skorymi do gniewu, bardziej obfitującymi w miłosierdzie − pod każdym względem użyteczne naczynia do służby Mistrzowi.
Jednym z wyzwań dla garncarza jest zrobienie dwóch
naczyń, które wyglądają podobnie. Mistrzowi może się
to niemal udać, ale proces ręcznego wyrabiania oznacza,
że nadal będą tam pewne drobne różnice. Każdy z nas jest
ręcznym wyrobem Boga. Wszyscy mamy pewne wyjątkowe dary i wyjątkowe miejsce naszego funkcjonowania.
Kiedy niewypalony wyrób jest już całkowicie
wyschnięty, wówczas można go włożyć do pieca i poddać
działaniu ognia, którego temperatura osiąga około 2000
stopni. „Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który
na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś
niezwykłego spotkało” (1 P 4,12). Wszelkie zanieczyszczenia zostają wypalone, ale mogą pozostawić ślad na
naczyniu. Czasem żar powoduje, że naczynie pęka. Kiedy
przechodzimy przez próby, zwracajmy się do Jezusa po
siłę i pocieszenie. On przechodził przez te same próby.
Po pierwszym wypaleniu naczynie jest nazywane terakotą. Ma nijaki, ziemisty kolor i jest gotowe do glazurowania. Glazura to ochronna, szklista powłoka na naczyniu. Kościół jest powłoką, która oferuje ochronę naszym
duszom w czasie podróży przez życie. Glazura wydobywa również prawdziwe piękno naczynia; nasze piękno
wychodzi na jaw, gdy życie zlewa się z życiem innych
w jedno ciało Chrystusa, w którym zajmujemy swoje własne miejsce, zespoleni z innymi więzami miłości
i pokoju.
Chcąc zapewnić ochronę
naczyniu i uzyskać piękno glazury, każde naczynie musi być
włożone do pieca na kolejne
wypalanie w skrajnie wysokiej
temperaturze przekraczającej
dwa tysiące stopni Celsjusza.
Czasem naczynia, które nie
pękają podczas pierwszego
wypalania, pękają podczas

drugiego. Nasze próby wydają się niekiedy zbyt trudne
do zniesienia, ale możemy się radować w Bogu, że On
nie da nam więcej niż możemy unieść, więc musimy
spoglądać ku Niemu, gdy brakuje nam sił. „Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny
i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły,
ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść”
(1 Kor 10,13).
List Jakuba 1,2–4 przypomina nam: „Poczytujcie to
sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite
próby przechodzicie; wiedząc, że doświadczenie waszej
wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni
swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający
żadnych braków”.
Próby nie wydają się żadnym powodem do radości.
Matthew Henry powiada: „Jest jednak radość w niedoli,
jeśli zastanowimy się nad innymi wartościami naszych
prób. Po pierwsze: wiara − musi to być niewzruszone
przekonanie co do wielkich prawd chrześcijaństwa i stanowcze trzymanie się tych prawd w czasie ucisków. Po
drugie: chrześcijańska cierpliwość, która pozwala nam
na tryumfowanie podczas i po czasie naszej próby. Jeśli
pozwolimy, aby wykonywała w nas dzieło, to próba ta
zdziała w nas prawdziwe cuda. Jeżeli znosimy wszystko,
co Bóg nam przeznaczył i tak długo, jak jest to w Jego
planie, i kiedy nie tylko to znosimy, ale radujemy się
pośród tych prób, to cierpliwość w nas się doskonali.
Kiedy zaś dzieło cierpliwości jest ukończone, wówczas
chrześcijanin jest doskonały i nie brak mu niczego. Po
trzecie: modlitwa, szczególnie o mądrość. Nie powinniśmy się modlić tak bardzo o usunięcie naszej niedoli, jak
o mądrość, aby ją dobrze wykorzystać. Mądrość w czasie
próby to szczególny dar Boga”.
Nasze próby są tylko chwilowe; potem będziemy nosić
koronę na wieki, jeśli pozostaniemy wtedy wierni. „Aby
doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się
w ogniu, okazało się ku chwale,
czci i sławie przy objawieniu
Jezusa Chrystusa” (1 P 1,7).
Obyśmy przynosili Mu
chwałę i cześć podczas procesu formowania nas, polerowania i wypalania, aby stać się
naczyniem odpowiednim do
użytku dla naszego Mistrza.
Zaczerpnięto z Family Life, styczeń 2020
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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kącik dla

DZIECI

Lecz Jezus powiedział: Zostawcie dzieci i nie zabraniajcie im przychodzić do mnie,
bo do takich należy królestwo niebieskie. Ewangelia wg Mateusza 19,14

Chcę potrzymać dzidziusia
– Nie mogę się doczekać jutra! − wyrzuciła z siebie Janka. – To niedziela, a ja chcę
wziąć na ręce wszystkie dzidziusie!
Mama spojrzała zdziwiona na swoją córkę.
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—Jenny

– Janeczko! Chyba inne dziewczynki też
będą tak chciały.
– Tak, ale... − zaprotestowała dziewczynka.
– Ale co?
– No... Marzenka, Monika i Zosia mają
małe siostrzyczki, a ja nie. Ja jestem najmłodsza w rodzinie.
– Mimo to one też będą chciały ponosić
dzidziusie. Możecie się zmieniać − zwróciła
jej uwagę mama. – To byłoby w porządku.
– Pewnie tak − powiedziała Janka.
Pomyślała chwilę. – Chyba jednak nie chcę
trzymać wszystkich maluchów naraz. Może
jednego.
– To dobrze − odparła mama. – Możesz
trzymać maleństwo tylko za pozwoleniem jego matki. I musisz uważać,
a także uszanować to, czego ona sobie
życzy. Zostań też w miejscu, gdzie
matka dziecka może cię widzieć przez
cały czas. Cieszę się, że tak lubisz dzidziusie. One są cenne dla Boga i On
chce, abyśmy je kochali.
– Może ja też zostanę mamą, gdy dorosnę − powiedziała Janka.

– Może tak − zgodziła się mama. – Albo
może Bóg zechce, abyś pomagała innym
matkom przy ich dzieciach. Kiedy trzymasz
maleństwa w odpowiedni sposób, uczysz się
coraz więcej, jak być pomocną.
Następnego dnia Janka siedziała w kościele.
Wydawało jej się, że minęła wieczność, zanim
nabożeństwo się skończyło, ale siedziała cicho
i słuchała kazania.
Janka spojrzała na malutką siostrę Marzenki.
Dzidziuś był taki śliczny!

„Mam nadzieję, że będę mogła ją potrzymać”
− pomyślała. Wtedy przypomniała sobie, co
powiedziała jej mama.
„Podzielę się nią z innymi dziewczynkami”
− postanowiła.
I tak zrobiła.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, luty 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nauka cierpliwości
Kamil upuścił książkę na krześle.
– Mam już dość oglądania obrazków −
powiedział. – Gdzie jest tata?
– Jest w garażu. Naprawia traktor − odparła
mama. – Chcesz mu pomóc?
– Jasne! − ucieszył się Kamil. – Nie umiem
naprawiać, ale mogę się przyglądać.
– Ja też chcę! − pisnął mały Rysio.
Kamil spojrzał na braciszka, wkładając
kurtkę.
– No, to szybko się ubieraj − zawołał.
Rysio prędziutko złapał swoją kurtkę.
– Pomóż mi zasunąć zamek.
Kamil niecierpliwie pociągnął suwak. Potem
powiedział:
– A chodźże już! − Po czym pośpieszył do
drzwi.
– Czekaj na mnie! Muszę jeszcze założyć
buty! − narzekał Rysio.
Mama podeszła do drzwi i zapytała:

– Czy jesteś miły dla Rysia? Musisz być cierpliwy dla małego braciszka.
Kamil czekał, a tymczasem Rysio walczył
z butami. Nie miał ani krzty cierpliwości dla
swojego brata. Rysio był taki powolny!
Po drodze do garażu Kamil pędził pierwszy. Rysio nie mógł nadążyć. Kamil wbiegł do
garażu, trzaskając za sobą drzwiami. Zobaczył
różne części maszyny na podłodze. Tata był
zajęty przykręcaniem czegoś kluczem. Wkrótce
też i Rysio otworzył drzwi i wszedł do środka.
Tata spojrzał na nich.
– Cieszę się, że przyszliście mi pomóc −
powiedział. – No, Kamil, chwyć ten klucz
i potrzymaj przez chwilę, a ja spróbuję to
odkręcić.
Kamil był szczęśliwy.
– Próbujesz to odkręcić, tatusiu?
– Tak, traktor nie chce odpalić. Próbuję
wyjąć silnik, aby pan Allen mógł go naprawić.

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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Tata wyjął silnik z traktora. Kamil i Rysio
jechali razem z nim w ciężarówce na farmę
pana Allena odległą o pięć kilometrów.
Czekali we trzech, podczas gdy pan Allen
naprawiał silnik. Potem powiedział:
– Gotowe! Teraz silnik powinien działać jak
nowy. Mam nadzieję, że uda wam się popracować traktorem, zanim nadejdzie zapowiedziana na wieczór śnieżyca.
– Też mam taką nadzieję − zgodził się tata.
Zapłacił panu Allenowi i pośpieszył z synami
do domu.
– Zaprowadź Rysia do mamy, Kamilku −
poprosił tata, gdy dotarli do domu. – Potem
możesz wyjść jeszcze, jeśli chcesz.
Kamil złapał Rysia za rękę.
– Chodź − powiedział. Ciągnął brata
szybko. Zanim dotarli do domu, Rysio
płakał.
Mama wzięła go na ręce.
– Co się dzieje, synku? − zapytała
łagodnie, ale Rysio ciągle płakał.
Mama spojrzała na Kamila.
– Byłeś znowu niecierpliwy dla
niego?
– Muszę się śpieszyć, żeby pomóc
tacie − powiedział Kamil.
– Pomaganie tacie jest ważne − zgodziła się mama − ale nie aż tak ważne
jak uprzejmość dla swojego brata. Musisz
Rysia przeprosić − dodała surowo.
– Przepraszam − powiedział Kamil szybko
i popędził do taty.
Tata spojrzał na niego znad swojej pracy.
– Prawie skończyłem zakładać silnik −
powiedział. Przykręcił jeszcze kilka innych
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elementów i wstał. – Zobaczmy, czy działa. −
Włączył traktor.
Wrrrr − zawarczał silnik i traktor odpalił.
Tata uśmiechnął się do Kamila. – Teraz śnieżyca może sobie przyjść.
W nocy spadł śnieg, tworząc zaspy na wysokość ogrodzenia. Tata i traktor mieli mnóstwo
roboty przez całe rano, odsuwając zaspy.
Po obiedzie tata oznajmił:
– Powinienem narąbać zapas drewna do
kominka. Ktoś mi pomoże?

– Ja! − zawołał Kamil radośnie. Ubrał się
ciepło i wspiął na traktor z tatusiem. Traktor
musiał się przebijać z trudem przez głęboki
śnieg do zagajnika.
Kamil został bezpieczny na traktorze, kiedy
tata ścinał drzewo. Potem zszedł na ziemię,
żeby przyjrzeć się, jak tata tnie na kawałki
pień i gałęzie. Gdy to już było zrobione, tata
spojrzał na zegarek:
– Czas na inne obowiązki − powiedział.
Znowu wdrapali się na traktor, ale gdy tata
przekręcił kluczyk, nic się nie stało! Spróbował
ponownie i dalej cisza.
– No trudno, wygląda na to, że już nie pracuje − uśmiechnął się do Kamila. – Będziemy
musieli iść piechotą do domu.
– Ale co się dzieje? − zniecierpliwił się
Kamil, kiedy brnęli przez śnieg. – Czy pan
Allen nie postarał się jak trzeba?
Tata popatrzył na Kamila.
– Na pewno był przekonany, że go naprawił i nie będziemy marudzić z tego powodu
− tłumaczył spokojnie. – Jutro znowu pojadę
do lasu i wyjmę silnik, a potem zawiozę do
pana Allena.
Następnego ranka Kamil zapytał;
– Tato, mogę jechać z tobą do lasu po silnik?
Nie był zbyt szczęśliwy, gdy tata odmówił,
bo lubił z nim jeździć.
– Możesz pomóc mi skończyć zmywać
naczynia − zawołała mama. – A potem możesz
się pobawić z Rysiem. Będzie taki szczęśliwy.
Wkrótce mama przyniosła układankę podłogową z szafy.
– Proszę − położyła pudełko obok niego.
– Synku, możesz pomóc Rysiowi ułożyć ten
wóz strażacki.

– Dobrze – odparł Kamil.
Ale Rysiowi nie bardzo wychodziło dopasowywanie fragmentów.
– Rysiu, nie! – zniecierpliwił się Kamil,
biorąc puzzla z jego ręki. – Ten kawałek
wchodzi tutaj, widzisz?
Wkrótce Rysio był zmęczony układanką.
Odszedł i wyjął ciężarówkę ze skrzynki
z zabawkami.
Kamil rozebrał układankę i wrzucił puzzle
z powrotem do pudełka.
– On i tak tego nie umie! − poskarżył się. –
Mam już dość tego pomagania mu.
Mama odłożyła szycie.
– Kamil, chodź na chwilę! − zawołała, wskazując mu miejsce obok siebie. – Nie jesteś
miły ani uczynny dla swojego młodszego
brata. Biblia uczy nas, abyśmy byli cierpliwi
dla wszystkich ludzi, a to znaczy, że także dla
młodszego rodzeństwa − popatrzyła stanowczo na synka. – Czy tata zezłościł się na pana
Allena albo zniecierpliwił, kiedy silnik przestał działać? − ciągnęła dalej.
Kamil potrząsnął głową. Myślał o tacie,
który musiał wytężać siły w śniegu, aby
znowu wyjąć silnik z traktora. Nie, tata był
zawsze życzliwy i cierpliwy. On też chciał być
taki sam. Spojrzał na pogodną twarz mamy,
która uśmiechnęła się i dodała:
– Jeśli chcesz wyrosnąć na uprzejmego
i cierpliwego człowieka jak tata, musisz zacząć
ćwiczyć już teraz.
Kamil potaknął. Wiedział, że rodzice mu
w tym pomogą i był zadowolony.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, styczeń 2019
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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fragment

KSIĄŻKI

Czytali więc z księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak,
żeby zrozumiano to, co czytali. Księga Nehemiasza 8,8

Tęsknota

Abigail
za

POWRÓT CÓRKI MARNOTRAWNEJ

Lily Bear

Część siedemnasta

R ozdział trzydziesty drugi

Przyszła wiosna! − napisała Joanne. – Widzieliśmy
w ogrodzie pierwszego rudzika i czekamy tylko, żeby
zacząć pracować na zewnątrz! Mama Lena pozwala
Anette i mnie wybierać nasiona do ogrodu, ale może
dlatego, że żadna z innych dziewcząt nie pali się do
tego. Myślę, że nie mają pojęcia, jak fajnie jest oglądać
rosnące rośliny, a potem zbierać warzywa.
Kiedy wracasz? Tęsknię, tęsknię, tęsknię za tobą!
Pamiętasz tę tablicę wiszącą obok wejścia do domu?
Mama Lena mi powiedziała, że zawsze ją tak bardzo
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lubiłaś. Cóż, czytałam ją przy każdej okazji i myślę, że
zaczyna mi się również bardzo podobać! Sprawia, że
myślę o Tobie i o niebie, gdzie nie będzie problemów.
Cieszysz się, że mamy na co czekać?
Wracaj jak najprędzej!
Kocham Cię,
Joanne
P. S. Przepisałam dla Ciebie ten wiersz z tablicy, bo
pewnie za nim tęsknisz!!!

Abigail odłożyła list i wyjęła z koperty oddzielną
kartkę z odręcznie skopiowanym wierszem, napisanym starannym charakterem pisma Joanne.
Gdy Bóg do nieba mnie odwoła −
Jakaż to będzie radość ogromna!
Gdy przywita mnie chór aniołów,
A Jezus wyciągnie ku mnie ramiona.
Wielka radość przydaje w sercu tęsknienia,
Aby zobaczyć Twarz Zbawiciela!
To będzie wielki dzień uwielbienia,
Kiedy utonę w Jego objęciach!
Nie jestem warta zamieszkania
W pięknych mieszkaniach na wysokości!
Przygotowanych dla Jego świętych
Co doświadczyli Jego miłości!
Chcę zejść ze świata, gdzie tyle nieszczęścia,
I wejść do „Domu”, gdzie jaśnieją wszyscy.
Zamieszkać wreszcie w niebiańskim mieście,
I być przyodziana w biały bisior czysty.
Oczy zaszły jej łzami, gdy pomyślała o tym, co
Chrystus uczynił dla niej, dla Glenny i dla dziewcząt
w misji. Jeśli Bóg zechce, to Abigail i Glenna wrócą
tam po dorocznej konferencji w czerwcu, w której
planują uczestniczyć.

Uczestnictwo w konferencji okazało się dla
Abigail większym błogosławieństwem niż się tego
spodziewała i oczekiwała. Po każdej sesji czuła się
zachęcona do wchodzenia w kolejne nowe etapy
duchowego życia.
Przerwy między sesjami były dodatkowym błogosławieństwem, gdy inni pielgrzymi dzielili się
słowem z braćmi i siostrami.
– Abigail! Jak ja tęskniłam, żeby cię znowu
zobaczyć! − przywitała ją Faith. – Chwała Bogu
za dzieło Jego łaski w twoim życiu. Modlę się za
ciebie, Abigail. Codziennie się modliłam. Kiedy
opuściłaś rodzinny dom, obiecałam Bogu, że będę
się modlić za ciebie każdego dnia, aż wrócisz.

– Niech cię Pan błogosławi i strzeże, kochana
siostro − odparła Abigail. – Nie mogę się nadziwić
mocy modlitwy! Módl się nadal, proszę! Czasami
czuję się taka samotna! Widzę wokół wasze szczęśliwe rodziny i zastanawiam się, czy jestem godna
być wśród was. Tak naprawdę jestem outsiderem.
Nigdy nie będę mogła doświadczyć radości kompletnej rodziny. Ograbiłam Glennę z poczucia bezpieczeństwa, jakie daje posiadanie odrodzonego
ojca.
– Faith, proszę nie przestawaj się za mnie modlić.
Kusiciel często mnie prowokuje do spoglądania
w przyszłość. W słabszych momentach atakuje
mnie, mówiąc: „Nigdy sobie nie poradzisz!”. Wtedy
zaczynam się bać.
– Muszę troszczyć się o Glennę materialnie
i duchowo. Gdy nie patrzę na Pana i nie odpoczywam w Nim, wówczas zaczynam panikować.
Potrzebuję twoich modlitw tak samo jak wcześniej.
– Cieszę się, że mi to powiedziałaś − odparła życzliwie Faith. – Nigdy nie myślałam o tym wszystkim, co przechodzisz. Tak mi przykro, Abigail. Od
dawna cieszę się twoim zbawieniem, a jednocześnie
zapominam o tym, z czym się zmagasz. Ale bądź
pewna, że się za ciebie modlę i nie przestanę. Nie
myśl, że jesteś outsiderem. Należysz do Kościoła!
Jesteś naszą siostrą i wszyscy należymy do Bożej
rodziny.
To powiedziawszy, Faith przytuliła Abigail
z miłością i zrozumieniem.
– Nie zrozum mnie źle − pospieszyła Abigail
z dalszymi wyjaśnieniami. – Jestem naprawdę
szczęśliwa, służąc Panu. On wystarczy! Jest wszystkim, czego potrzebuję! Ale jestem też człowiekiem,
a przeciwnik wciąż krąży wokół i próbuje mnie
pochłonąć.
– Chcę być wierna mojemu Bogu. Chcę Mu
służyć. Chcę mówić innym o Jego cudownej,
odkupieńczej miłości i pokazywać ją w moim
życiu. Chciałabym, żeby każdy osobiście doświadczył radości zbawienia i pokoju Bożego.
– Niech cię Bóg błogosławi, Faith. Twoje
wytrwałe modlitwy sprowadziły mnie z powrotem do Bożej owczarni.
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– Abigail? − odezwała się niepewnie wysoka
kobieta stojąca obok. Abi odwróciła się w kierunku tego głosu i od razu poznała Sandrę, która
w szkole sprawiała jej tyle przykrości. Jednak
widok wieloletniego wroga nie wzbudził w niej
goryczy. Zamiast tego, miała w sercu współczucie.
Sandra wyraźnie nie umiała znaleźć słów, więc
Abigail odezwała się pierwsza.
– Sandro − powiedziała. – Cieszę się, że mam
teraz relację z Bogiem. Wiem, że jako młode
dziewczęta obie nie przepadałyśmy za sobą, ale
teraz chciałabym cię poznać na nowo i dzielić
z tobą Bożą łaskę i miłosierdzie.
Złamana Sandra rozpłakała się.
– Czy możesz mi wybaczyć? − zapytała przez
łzy. – Och, Abigail, czuję się w dużym stopniu
odpowiedzialna za twoje odejście z Kościoła.
Żałowałam od wielu lat, ale byłam zbyt dumna,
żeby to publicznie wyznać.
– Tak, Sandro. Wybaczyłam ci. Wprawdzie
miałaś w tym swój udział, ale ostatecznie to ja
podejmowałam złe wybory. To jednak jest już za
nami. Teraz obie bądźmy wierne Bogu i dokonujmy wyborów w świetle Jego woli.
Sandra westchnęła z wyraźną ulgą.
– Tak się cieszę, że wróciłaś − szepnęła. –
Pierwszy raz od wielu lat czuję się wolna od poczucia winy.

– Chyba nie zdążyłyśmy się poznać − powitała Abi jakaś uśmiechnięta siostra, gdy drugiego
popołudnia obie czekały na wieczorny posiłek. –
Nazywam się Rebecca.
– A ja Abigail. Jestem na takiej konferencji po
raz pierwszy od wielu lat.
Abigail! − pomyślała Rebecca. – Czy to naprawdę
ona? Czy to jest ta Abigail, za którą się modliłam
przez te wszystkie lata?
– Kim są twoi rodzice? Może to pomogłoby mi
cię skojarzyć.
– Tak, pewnie znasz moich rodziców. Nazywają
się Lyle i Susan.
– O, tak! Twoi rodzice są mi bardzo drodzy!
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− zawołała Rebecca. – Przez te wszystkie lata byli
dla mnie źródłem inspiracji i zachęty. Widzisz, ja
też jestem samotną matką. Mąż porzucił nie tylko
Boga, ale i całą rodzinę. Ale czy Bóg nie jest dla
nas dobry?
Abigail od razu przypomniała sobie korespondencję między jej matką a matką Rebeki, Mary.
Wzajemna więź związana z Bożą dobrocią dla
nich jako samotnych matek połączyła odtąd obie
kobiety w szczególny sposób.
– Abigail, tak bym ci chciała powiedzieć, że tutaj
na konferencji jest również mój Ivan! Że wrócił do
Boga i do nas! Ale Bóg nie odpowiedział na moje
modlitwy tak, jak tego oczekiwałam. Zamiast
tego, zaspokaja każdą moją potrzebę duchową,
fizyczną i emocjonalną. Tak, Jego miłosierdzie
i łaska są większe, niż na to zasługuję − dokończyła Rebecca.
Abigail dostrzegła uśmiech swojej matki z drugiego końca sali − uśmiech, który był efektem długich lat modlitwy i poddania się Bogu. Uśmiech
miłości, zachęty i głębokiego dziękczynienia.
Córko − zdawał się oznaczać. – Bóg nigdy nie
zawodzi... nigdy!
Widząc ten uśmiech Abigail czuła, jaką radość
w sercu ma jej matka. Lubiła myśleć o tym, co
znaczy każdy jej uśmiech.
Jezus oddał swoje życie, a córka wróciła!
Jezus przebacza i z prochu w blask obraca!
Z powodu Jego miłości
Zamiast żałoby mamy pełnię radości!
Duch Abigail rozradował się, że może być
odziana w szatę zbawienia dzięki odkupieńczej
miłości Bożej!
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Strumień słonecznego światła rozjaśniał
kościelne okna, gdy młoda para stała z przodu
zgromadzenia.
– Ślubuję − powiedziała wyraźnie, patrząc w oczy
ukochanego Williama, który wkrótce miał zostać
jej mężem. Tak, chciała się z nim związać na całe
życie, okazać uległość jako wierna chrześcijańska

żona, kochać go i pielęgnować w zdrowiu i chorobie, w szczęściu i nieszczęściu.
Panie Boże! − Jej serce było zbyt przejęte, żeby
jasno formułować myśli o własnych uczuciach,
ale wiedziała, że Bóg stoi przy niej i Williamie,
gdy przysięgają sobie miłość i wierność małżeńską. Wiedziała, że mają Jego błogosławieństwo
i to było tego dnia najważniejsze.
Abigail otarła łzy radości i smutku − radości, bo
jej odkupiona córka chodzi z Bogiem i żyje dla
Niego... radości z otrzymania w darze bogobojnego zięcia. Odczuwała jednak również smutek,
bo życie Glenny i jej miało się od tej chwili zmienić na zawsze.
Państwo młodzi zwrócili się twarzami do zgromadzenia, rodziny i przyjaciół.
I wtedy cały smutek Abigail uleciał. Z twarzy
jej młodych dzieci biła miłość. Dzięki Ci, Panie!
Nie zasługuję na takie szczęście. Dzięki Ci za dobroć
w stosunku do mnie. Dziękuję, że Ty sam naprawdę
wystarczysz!
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Minęło ponad czterdzieści lat, odkąd Abigail
usiadła nad wzburzonym oceanem z sercem,
w którym szalała podobna zawierucha. Dzisiaj
ostrożnie zeszła wydeptaną ścieżką prowadzącą na
plażę. Morska trawa głaskała jej ramiona, kołysząc się w rytmie fal bijących o brzeg. Zatrzymała
się w drodze, by posłuchać szeptu trawy morskiej
szeleszczącej na wietrze. Zafascynowana patrzyła,
jak nadchodzące fale biją o skalisty brzeg, wzbudzając mgłę znad protestujących kamieni.
Jej twarz jaśniała radością, gdy upajała się widokiem i dźwiękiem oceanu tak ukochanego w dzieciństwie. Biorąc głęboki wdech, smakowała wzruszający moment wspomnień.
Na chwilę zamknęła oczy, delektując się morską
mgłą i ciepłym popołudniowym wiatrem bawiącym się jej siwiejącymi włosami.
Wspomnienia! Wzięła głęboki wdech, otworzyła
oczy i mocno chwyciła swoją laskę. Chora noga
dawała się we znaki. Skrzywiła się, lecz dawna,
kiedyś tak znana i wydeptana ścieżka przyciągała
ją niczym magnes.

Pokój napełniał jej serce − już nie ten, który
płynął ze stałego uderzania potężnych fal oceanu
o brzeg, lecz wewnętrzny, pochodzący od niebiańskiego Ojca, bo codziennie chciała żyć w całkowitym posłuszeństwie wobec Jezusa Chrystusa.
Doszedłszy do plaży, Abigail znalazła miejsce do
siedzenia wśród porzuconych kawałków drewna
wyrzuconych na brzeg.
– Chyba się starzeję! − zaśmiała się pod nosem,
odkładając laskę, żeby pomasować kolano. – Ale
warto było pocierpieć, żeby to wszystko zobaczyć!
Wyrzuciła ramiona w górę, sycąc się Bożym
stworzeniem.
– Panie! − wołało jej serce. – Twoja łaska i miłosierdzie są niesamowite! Nie jestem godna Twojej dobroci
wobec mnie. Oczy piekły ją od łez, gdy myślała
o cudzie, jakiego doświadczyła dzień wcześniej podczas wizyty u swego teścia, którego kiedyś dobrze
znała.
Przypomniał jej się szok, jakiego doznała wchodząc do szpitalnej sali i widząc starego, kruchego
mężczyznę. Jakoś nie myślała o nim w ten sposób,
wyobrażając sobie, że nadal jest tym samym silnym,
zdrowym mężczyzną, jak kiedyś. Uśmiechnęła się
teraz na wspomnienie wczorajszej rozmowy.
– Kim pani jest? − zapytał słaby, drżący głos, gdy
nieśmiało weszła do sali, ciekawa, czy w ogóle zostanie wpuszczona.
– Tato − określenie sprzed lat samo wyskoczyło
jej z ust, zanim zdążyła pomyśleć. – Nie pamiętasz mnie? − wyjąkała z gwałtownie bijącym sercem,
patrząc w dół na starą twarz ojca Scotta.
– Jestem Abigail. Pamiętasz?
– Abigail? − zapytał z wahaniem.
– Abigail! − jego brązowe źrenice rozszerzyły się
w nagłym olśnieniu.
– Abi! To naprawdę ty? − oczy zaszły mu mgłą.
Zawahał się, a potem wymamrotał:
– Myślałem o tobie i chciałem z tobą porozmawiać
− ciągnął tak cicho, że Abigail musiała się nachylić,
żeby go słyszeć. W gardle poczuła ściśnięcie. Zawsze
traktował ją uprzejmie i uznawał za córkę. Jakże
musiała go zranić, opuszczając jego syna! Panie Boże
− westchnęła w sercu. – Daj mu poznać pokój płynący
z odpuszczenia grzechów. Daj mu się poznać!

„Macie się stać całkowicie nowymi w waszym i umyśle, i sercu. Macie się przyoblec w człowieka nowego, stworzonego według Boga,
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.” List do Efezjan 4,23-24
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Otworzył oczy, wpatrując się w nią uważnie
− jasne, błyszczące oczy iskrzące życiem pośród
zapadniętych kości policzkowych.
– Abi, jestem gotowy na śmierć. Znalazłem
Jezusa! Przebaczył mi wszystkie grzechy! − dziewięćdziesięcioletnia twarz promieniała pokojem
i wewnętrzną radością.
– Tato! − Abigail dotknęła jego ręki. Szok, niedowierzanie i wdzięczność przeszyły ją do głębi.
Odczuła, że cała drży na tę niespodziewaną
i radosną wieść.
– To cud! Och, tato! Jestem taka szczęśliwa!
Chwała Panu! Och, tato! − zapłakała ze szczęścia, a teść poklepał ją po dłoni, promieniejąc
radością. Po jego pomarszczonej twarzy płynęły
łzy.
– Tak, Abi. Bóg mi przebaczył. Zawsze cię
kochałem. Byłaś taka dobra − ciągnął, klepiąc
ją po dłoni.
Dzięki Ci, Boże, dzięki! − wołało teraz serce
Abigail, gdy patrzyła na wody oceanu, wspominając ten moment. Dzięki Ci! Dzięki! − chwaliła
Pana w rytmie bijących fal.
Zanim zebrała się do wyjścia, teść chciał się
z nią pomodlić, a na szafce przy jego łóżku
zauważyła leżącą Biblię. O Boże, mój kielich się
przelewa!
Boże w niebie − wzdychała na wspomnienie
własnych wyborów sprzed ponad czterdziestu
lat. Złych wyborów siejących zniszczenie. Ale
Panie, wielbię Cię za Twoją cierpliwość do mnie
i do mojego teścia. Jej serce było tak przepełnione
wdzięcznością, że łzy toczyły się po policzkach
strumieniami.
Och, jakaż moc jest w modlitwie świętych, kiedy
wstawiają się za zagubionymi duszami! − rozradowała się. – Moc modlitwy wstawienniczej! Przez
dwadzieścia długich lat lud Boży modlił się o moje
zbawienie. Modlitwa ze swoim cudownym, zbawiającym i przemieniającym życie świadectwem!
A teraz ojciec Scotta jest zbawiony! Będę się nadal
modlić o zbawienie Scotta.
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Modlitwa! Jej moc jest o wiele większa, a jej działanie o wiele bardziej dynamiczne od grzmiącego
oceanu rozciągającego się przed oczami Abigail.
Z głębi jej serca dobyło się wołanie: O Boże!
Jesteś wszystkim, czego mi potrzeba! Ty naprawdę
wystarczysz!

Epilog

Epoka lat sześćdziesiątych, w której dorastała
Abigail, bardzo się różniła od tego, do czego jest
przyzwyczajona współczesna młodzież menonicka. Chrześcijańskich szkół było wtedy niewiele.
Standardy dotyczące ubioru i zachowania w różnych społecznościach były różne i czasem stawały
się powodem niesnasek wśród młodych ludzi. To
był czas, gdy rodzice i przywódcy kościelni zaczęli
dostrzegać konieczność jedności bardziej opartej na
Biblii, na zawartym w niej doktrynalnym nauczaniu i zdrowych praktykach. Wielu młodym ludziom
brakowało wtedy jasnych, bogobojnych i dostosowanych do życia wskazówek. Hipokryzja, nieskrępowane randki i zachowania młodzieży pozbawione
jakiegokolwiek nadzoru były czymś powszechnym.
Niniejsza historia jedynie w skrócie pokazuje
na przykładzie Abigail, jak się wtedy żyło bez
Chrystusa. Męty grzechu są wstrętne, a wynikające zeń rozpasanie zbyt straszne, żeby o tym pisać.
Opisane tu wydarzenia ledwie muskają powierzchnię takich zjawisk. Imiona, miejsca i niektóre wydarzenia zostały tak skonstruowane, żeby chronić prywatność bohaterów tej opowieści, lecz całość jest
oparta na faktach.
„Szukajcie mnie, a będziecie żyć” (Amosa 5,4).
—Koniec
Fragment książki Weeping for Abigail
Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Przebudź się, duszo
Przebudź się, duszo, ze snu ciężkiego,
Byś oglądała Pana swojego!
Długa noc dobiega końca,
Dnia nowego widać gońca;
Niespodzianie u nas stanie
Nasz Oblubieniec miły.
Sam Pan oświadcza świętymi słowy,
Że błogo temu, kto jest gotowy;
Komu w lampie olej płonie,
Kogo senność nie pochłonie,
Ten pospołu z Nim do stołu
W niebieskiej siądzie chwale.
Zbliża się, zbliża dzień Chrystusowy,
Znaki wołają; Bądźże gotowy!
Latorośle już pękają,
Nowe lato oznajmiają;
Pokój trwały, doskonały
Wierzącym już zakwita.
Gdy zaś w dzień przyjścia Twojego,
Panie, Dusza ma z ziemi przed Tobą stanie,
A głos trąby archanioła
Żywych i umarłych zwoła,
Okaż, Panie, zmiłowanie,
Bym stanął po prawicy!

Córka Króla
—James Baer

„Córka królewska jest pełna chwały w swej komnacie, a jej szaty złotem tkane” (Ps 45,13).
Nie ma nic piękniejszego niż młoda kobieta, która odzwierciedla charakter swojego Króla. Nie
posiada ona olśniewającej urody, ale raczej piękno swojego świętego, czystego życia. Psalm 144
odnosi się do tego piękna jako oszlifowanego kamienia węgielnego w pałacu Króla. Nasze córki
znajdują swoje miejsce w Ciele Chrystusa, odbijając chwałę swego Króla. To piękno jest czymś
wewnętrznym, promieniującym na zewnątrz w pokorze.
Księga Przypowieści Salomona 31,30 wyraźnie mówi, że zewnętrzne piękno jest próżne. Właściwie
fizyczna uroda może być przeszkodą dla młodej kobiety, jednak połączenie zewnętrznego
i wewnętrznego piękna potrafi być błogosławione. Wszystkie młode kobiety zasługują na pochwałę
i promieniują pięknem, jeśli ich życie odzwierciedla chwałę świętości Chrystusa.
Takie młode kobiety powinny być ozdobą naszych kościołów. Potrzebujemy kobiet, które
odważnie potrafią stanąć za prawdą i wytłumaczyć się pewnie z nadziei, jaką pokładają
w Chrystusie. Nie chcemy, aby nasze córki miały beztroską czy szorstką naturę, gdyż pewnego
dnia staną się matkami przyszłych przełożonych w Kościele.
Młodzi rodzice, uczcie wasze córki bojaźni Bożej. Uczcie je piękna chrześcijańskiej kobiecości.
Uczcie je umiejętności prowadzenia domu. Uczcie je posłuszeństwa Chrystusowi i Jego Kościołowi,
a także znaczenia prawdziwego piękna.
Czy wasze córki będą gotowe dać odpowiedź, kiedy ktoś je zapyta o przekonania? Szlifujcie
i przygotowujcie je jako kamienie węgielne w pałacu Chrystusa.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

