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3„Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.” Psalm 119,130

Czytanie ze 
zrozumieniem

Dobrze pamiętam pierwsze kroki w szkole. 
Byłem gotów, żeby zacząć i gotów, żeby się uczyć. 
Wprowadzenie do liczb i alfabetu było nowością. 
Potem składaliśmy litery, które łączyły się w słowa. 
Dodawane liczby tworzyły sumy. Powoli świat 
stawał się coraz bardziej zrozumiały. Mogłem już nie 
tylko mówić, ale również przelewać myśli na papier.

Potem przyszedł ten wspaniały dzień, kiedy dosta-
liśmy pierwszą książkę. Wtedy otworzył się dla mnie 
zupełnie nowy świat. Po otwarciu książki przeczyta-
łem, jak dwoje dzieci bawi się z psem. Dowiedziałem 
się, jak wabi się ich pies. Potem uciekł zajączek  
i czytając dalej dowiedziałem się, dlaczego uciekł. 
Mimo że mieliśmy do przeczytania po kawałku 
tekstu dziennie, od razu przeczytałem z ciekawo-
ści całą książkę.

Następnie dowiedziałem się, że sam mogę ukła-
dać wyrazy w całe zdania. Wtedy mogłem już coś 
przekazać całemu światu. Umiałem nie tylko czytać, 
ale również napisać coś, co inni mogą przeczytać. 
Pierwszy rok szkolny był ekscytujący.

Od tego czasu dowiadywałem się coraz więcej  
o czytaniu i pisaniu. Czytałem szybko, ale później 

w wyjątkowych okolicznościach dowiedziałem się, 
że nie jestem dobrym czytelnikiem.

Wraz z żoną bardzo interesowaliśmy się szkołą  
i edukacją naszych dzieci. Pewnego roku szkolnego 
uczestniczyliśmy w ich zajęciach. Mieli wtedy zbu-
dować na terenie budynku szkolnego małe domki, 
a w każdym z nich zrobić jakąś wystawę lub urzą-
dzić zabawę. W jednym z miejsc rodzice zostali 
poproszeni o przeczytanie na głos krótkiej histo-
ryjki. Po przeczytaniu dowiedziałem się, że świetnie 
czytam. A potem dostaliśmy kilka pytań w ramach 
quizu. Jaki był tytuł? Nie wiedziałem. Jaki był kolor 
sukienki noszonej przez bohaterkę? Nie wiedziałem. 
Ile dzieci było w domu? Tego również nie wiedzia-
łem. Kompletnie oblałem sprawdzian ze zrozumie-
nia tekstu. Szybkie czytanie bez zrozumienia jest jak 
łowienie ryb dziurawą siecią.

Czytanie w połączeniu z pisaniem jest jak rzu-
canie i łapanie piłki. Osoba rzucająca musi zrobić 
to tak, żeby łapiący mógł ją dosięgnąć. Łapiącemu 
albo się to udaje, albo nie. Jeśli rzucający zrobił to 
poprawnie, a partner złapał piłkę, to można konty-
nuować grę.

—Alvin Mast

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
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Jeśli chcemy, możemy rozwijać umiejętność czy-
tania i pisania. Możemy wykroczyć poza mierność 
i nabrać większych umiejętności pisania. Kluczem 
jest nauka. Biblioteki są pełne książek, które mogą 
nam w tym pomóc. Możemy również być lepszymi 
czytelnikami.

Pisarze powinni umieć przelać myśli na papier  
w taki sposób, żeby były zrozumiałe dla czytelników.

Inna rzecz, którą powinniśmy wiedzieć jako czy-
telnicy, jest następująca. Jeśli całkowicie rozumiemy 
intencje autora, to czy nie powinniśmy dojść do 
wniosku, że tak naprawdę niczego się nie nauczy-
liśmy? Jeśli zawsze rozumiecie to, co jest napisane, 
to nigdy nie pogłębicie wiedzy. Mając do czynienia 
z niezrozumiałą dla was książką, możecie wybrać 
jedną z trzech opcji: 1) poprosić kogoś innego, żeby 
ją przeczytał i wyjaśnił wam, 2) zignorować pro-
blem, bo nie uważacie, że możecie się jeszcze czegoś 
nauczyć, 3) przeczytać ją jeszcze raz z umysłem 
otwartym na nową wiedzę.

Kiedy czytacie Biblię, zachęcam was do wybra-
nia opcji numer trzy. Czytajcie ją z otwartym umy-
słem. Tekst nie zawsze jest prosty, ale czytając dalej 
to, czego na razie nie rozumiecie, możecie w końcu 
poszerzyć zrozumienie całości. 

Często się zastanawiałem nad ostrzeżeniem  
z 2 Listu Piotra 3,15–18: „A cierpliwość naszego 
Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany 
brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was; 
jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich 
pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podob-
nie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwier-
dzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu. 
Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, 
miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni 
przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stało-
ści. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, 
i na wieczne czasy. Amen”.

Piotr nie napisał, żebyśmy przestali czytać, jeśli coś 

wyda nam się trudne do zrozumienia. Zauważcie, że 

ludzie niewykształceni i nieutwierdzeni mają z tym 

problem. Apostoł pisze również, żebyśmy „wzrastali 

w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa 

Chrystusa”.

Pragnąc zrozumieć Biblię, powinniście do niej 

podchodzić z zamiarem nauczenia się czegoś nowego. 

Jeśli tylko ją przeglądacie, możecie nabrać przeko-

nania, że przeczytaliście i już rozumiecie, a jeśli tak, 

to prawdopodobnie nie zrozumieliście wszystkiego. 

Nie bądźcie czytelnikami przygodnymi, szukają-

cymi tylko wrażeń. Podchodźcie do Biblii z pragnie-

niem poszerzenia poznania.

To, co będziecie czerpać z czytania Biblii, 

zależy głównie od powodu, dla którego ją czyta-

cie. Kluczem do jej zrozumienia jest poddanie się 

Duchowi Świętemu i pilność w czytaniu. Nauczcie 

się czytać uważnie, zauważając każde słowo i zadając 

właściwe pytania. Kto jest autorem? Do kogo został 

napisany tekst? Trzeba znać nie tylko tekst, ale rów-

nież jego kontekst.

Uczcie się na pamięć jak najdłuższych partii 

biblijnych tekstów. Dowiedzcie się więcej na temat 

autorów poszczególnych ksiąg. Kim był Mojżesz? 

Kim byli prorocy? Jaka jest różnica między pro-

rokami większymi i mniejszymi? Jezus urodził się  

w Betlejem. Gdzie leży ta miejscowość i jakie zna-

czenie ma jej nazwa?

Mamy nadzieję, że niniejszy numer Ziarna Prawdy 

będzie dla Was interesujący i zachęci Was do czy-

tania Biblii.

 Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Zgodnie z zamysłem Boga, powinniśmy odkrywać 
duchowe bogactwo w tym, czego On nakazał nam prze-
strzegać. Pan pragnie, byśmy wzrastali w rozumieniu 
Wieczerzy Pańskiej, jej typach (czyli zapowiedziach) oraz 
wypełnieniu. Im więcej pojmujemy, tym bardziej uświa-
damiamy sobie jej głębię i fakt, że nasze poznanie jest 
tylko cząstkowe.

1 Wieczerza Pańska przypomina nam o tym, że 
byliśmy grzesznikami pozbawionymi chwały 

Bożej (Rz 3,23–26). 
Chcielibyśmy być doskonali, ale wiemy, że kiedyś wszy-

scy zgrzeszyliśmy. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, 
sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyzna-
jemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby 
nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej niepra-
wości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z niego 
kłamcę i nie ma w nas jego słowa” (1 J 1,8–10).

Badając własne serca przed przystąpieniem do 
Wieczerzy, kolejny raz uświadamiamy sobie, że bez 
odpuszczenia grzechów przez Jezusa nie bylibyśmy godni, 
żeby brać w niej udział. Gdy wyznajemy taką potrzebę, 
wówczas On jest wierny i odpuszcza nam, oczyszcza-
jąc z win. Jego ofiara jest wystarczająca. „Na tym polega 
miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umi-
łował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze 
grzechy” (1 J 4,10).

Jezus przyniósł pokój i pojednanie. On jest Tym, który 
dokonał odkupienia naszych grzechów. List do Efezjan 
2,12–17 pokazuje obraz braku przychylności Bożej  
(i w związku z tym braku nadziei) zamienionej w przy-
chylność (czyli pokój z Bogiem) w Jezusie Chrystusie. 
Jesteśmy pojednani z Bogiem lub inaczej: „bliscy przez 
krew Jezusa”, więc mamy teraz pokój z Bogiem.

5

Prawdziwe znaczenie Wieczerzy Pańskiej

2 Wieczerza Pańska mówi o życiu, jakie 
zostało nam dane. 

Jezus umarł, żeby uratować nas od śmierci, która była 
sprawiedliwą karą za nasze grzechy.

W związku ze starotestamentową Paschą baranek 
wybrany przez każdą rodzinę musiał umrzeć (Wj 12,3–
6). Jezus wypełnił ten typ i złożył swoje życie w ofierze, 
żeby nas zbawić. Jak powiedział w Ewangelii Jana 10,17–
18: „Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, 
aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję 
je sam z siebie”. Inną użytą przezeń ilustracją było zasiane 
ziarno. „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno 
pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, samo zostaje. 
Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon” (J 12,24). Jak 
ziarno musi obumrzeć, żeby wydać życie, tak Chrystus nie 
mógł uniknąć tej strasznej godziny cierpienia i śmierci, bo 
przecież po to przyszedł na świat. Wieczerza Pańska przy-
pomina nam o Jego śmierci: „Ilekroć bowiem będziecie 
jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, 
aż przyjdzie” (1 Kor 11,26).

3 Wieczerza Pańska przypomina nam o krwi 
Chrystusa. 

Bez wylania krwi nie ma odpuszczenia grzechów  
(Hbr 9,11–28). Odpuszczenie oznacza wolność i prze-
baczenie. Nie mieliśmy i nie mamy niczego, co mogliby-
śmy dać, żeby uzyskać uwolnienie od winy. Tylko drogo-
cenna krew Jezusa mogła tę potrzebę zaspokoić. Jak mówi  
1 List Piotra 1,18–19, nie jesteśmy wykupieni „tym, co 
zniszczalne, srebrem lub złotem (…), lecz drogą krwią 
Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego”.

Jednak samo wylanie krwi nie wystarczyło. Krew 
musiała zostać właściwie wykorzystana. Jak czytamy 

—Raymond Sommers

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
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w historii Paschy, dopóki rodzina nie pomazała krwią 
baranka odrzwi swego domu, dopóty nie zdała się ona 
na nic (Wj 12,7.11–13.21–28).

My wykorzystujemy krew Jezusa w wierze i przez 
wiarę. Kiedy nasza pewność zbawienia jest podważana, 
kiedy mierzymy się z silną pokusą, powołujemy się na tę 
krew. Gdy upadamy, wyznajemy grzechy, porzucamy je  
i wiemy, że dzięki krwi Baranka zostają nam odpusz-
czone. To jest nasza jedyna nadzieja teraz i na zawsze. 
„Mówię jak do mądrych. Osądźcie sami to, co mówię. 
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie 
jest wspólnotą krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czy 
nie jest wspólnotą ciała Chrystusa?” (1 Kor 10,15–16).

4 Wieczerza Pańska przypomina nam  
o wspólnocie w Ciele Chrystusa. 

Chrystus przyszedł na świat w fizycznym ciele  
(Hbr 10,5–9). Jaki to miało cel? Co musiało przejść to 
ciało, żeby wypełnić wolę Ojca? Czy jesteśmy w stanie 
sobie w pełni wyobrazić cierpienie, jakie musiał znieść 
Jezus, by dokonać dzieła odkupienia? On sam powie-
dział: „Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was 
jest łamane” (1 Kor 11,24).

Jako Ciało Chrystusa jesteśmy powołani do goto-
wości brania udziału w cierpieniach Chrystusowych  
(1 P 4,1.12–14). Mamy uczestniczyć w Jego cierpie-
niach (Flp 3,10) i mieć w nich udział, upodabniając się 
do Niego w Jego śmierci, żeby wola Boża wypełniała się  
w naszych śmiertelnych ciałach. Wieczerza Pańska przy-
pomina nam o tym, co Jezus dla nas zrobił, ale oprócz 
tego mówi o cenie, jaką my sami musimy zapłacić, 
żeby się stać jedno z Nim. „Nieustannie nosimy w ciele 
umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się  
w naszym ciele. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, 
jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby  
i życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele” 
(2 Kor 4,10–11).

5 Wieczerza Pańska zachęca nas do kar-
mienia się Jezusem w codziennym 

życiu. 
Wola Ojca była codziennym pokar-

mem Jego Syna (J 4,31–34). On powie-
dział, że musimy spożywać Jego ciało 
i pić Jego krew, czyli pozostawać  
w bliskiej relacji z Nim. Karmienie 
się Jezusem − Jego wolą, Jego 
przykładem, Jego naturą − to 
jest jedzenie i picie z Niego.

Słowo wspólnota (jak wspólnota stołu podczas 
Wieczerzy Pańskiej − przyp. tłum.) oznacza uczestnic-
two, dzielenie się albo łączenie się. Jezus powiedział: 
„Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie” 
(Mt 11,29)

6 Wieczerza Pańska jest wezwaniem do życia 
w oddzieleniu od świata. 

Nie możemy jednocześnie pić z kielicha Pańskiego  
i z kielicha demonów (1 Kor 10,20–23). Musimy żyć 
w oddzieleniu od grzechu. Diabeł nieustannie podsuwa 
nam swój kielich. Chce napełnić nasze umysły swoim 
zepsuciem i nakłonić do wykonywania jego planów. Ale 
nie możemy pić z obydwu kielichów.

Wieczerza Pańska jest publicznym świadectwem oso-
bistego wyboru polegającego na dzieleniu życia z ludem 
Bożym i odwróceniu się od świata. Mojżesz jest dobrym 
przykładem takiego stanowczego wyboru. Miał społecz-
ność „z Tym, który jest niewidzialny” i znosił zniewagi, 
bo „wypatrywał zapłaty” (Hbr 11,24–27).

7 Wieczerza Pańska jest typem duchowego 
zjednoczenia wszystkich, którzy wzywają 

Pana w prawdzie i bliskiej, owocnej relacji wie-
rzących w lokalnym kościele.  

Przesłanie o zbawieniu w Jezusie i oddawanie czci 
Bogu zbliża nas wzajemnie w świętej społeczności. „To, 
co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, aby-
ście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społecz-
ność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem 
Chrystusem” (1 J 1,3).

Ta społeczność jest prawdziwą jednością, o którą 
modlił się Chrystus. Musimy uznać własną grzeszność, 
mieć świadomość, kto oddał za nas swoje życie, korzystać 
przez wiarę z mocy Jego krwi, być gotowi do cierpienia ze 
względu na Niego, karmić się Nim codziennie i odwró-
cić się plecami do nikczemności tego świata. Jedność 

wzajemna w kościele może być w pełni rozu-
miana jedynie przez tych, którzy speł-

niają powyższe warunki. Jest to jed-
ność pełna niebiańskiego pokoju 
i braterskiej miłości. Bóg jest  

w niej uwielbiony, a my 
doświadczamy błogo-

sławieństwa, łącząc 
się w taki sposób.

Zaczerpnięto  
z The Timely Truth,  

luty 2020
Przekład na język  

polski: Krzysztof Dubis
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Prowadząc codzienne życie w pokoju

Chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne. Wpływa 
na nasze codzienne czynności. To nie jest tylko jakaś 
teologia czy teoria: to sposób życia. Doktryna o nie-
sprzeciwianiu się złu znajduje swoje zastosowanie  
w domu, w pracy, w kościele i w sąsiedztwie. Wpływa 
na nasz język, postawy, reakcje i czyny. List do 
Rzymian 12,18 mówi: „Jeśli to możliwe, o ile to od 
was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju”.

Łagodna mowa
Język może być straszną bronią. Jest 

szybszy i łatwiejszy we władaniu niż 
miecz, powodując wiele bólu. Może być 

rujnujący dla reputacji, relacji przyjacielskich i życia  
w pokoju. Ludzie, którzy nie pomyśleliby nawet 
o użyciu miecza, mogą używać swojego języka  
w sposób, który uwłacza zasadzie niesprzeciwiania się 
złu, podobnie jak niektóre formy służby wojskowej. 
Brak w tym konsekwencji. 

Nie oddawajmy zniewagą za zniewagę, kłótnią za 
kłótnię, docinkiem za docinek, oszustwem za oszu-
stwo. Zamiast tego stosujmy się do tego, co napisane 
jest w 1 Liście Piotra 3,10–11: „Kto bowiem chce miło-
wać życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język 
od zła, a usta od podstępnej mowy. Niech odwróci 
się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży 
do niego”.

Pokojowe relacje małżeńskie
Niestety wiele małżeństw przeżywa 

liczne konflikty i kłótnie. Podnoszą głos  
w gniewie. Próbują sobą manipulować. 

Robią sobie ciche dni. Boczą się na siebie i hodują 
w sobie urazę. 

Jeśli mąż sprawuje pełne miłości przywództwo  
w domu, tak jak Chrystus wobec Kościoła, który umi-
łował, a żona z szacunkiem poddaje się takiemu przy-
wództwu, to mają zdrowy fundament dla małżeń-
skiego pokoju. 

Pełna miłości komunikacja i postawa niesprzeci-
wiania się złu pomaga znacznie złagodzić konflikty. 
Współmałżonkowie nie powinni nie odzywać się do 
siebie w celu manipulowania lub karania drugiej strony. 

Należy kontrolować uczucia gniewu wobec dru-
giej osoby. Człowiek pełen gniewu rzadko zachowuje 
zdrowy rozsądek; a rozsądny człowiek rzadko trwa  
w gniewie. List Jakuba 1,19–20 mówi nam, abyśmy 
byli chętni ‘do słuchania, nieskorzy do mówienia  
i nieskorzy do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie 
wykonuje sprawiedliwości Bożej’. Gniew zakłóca zdol-
ność do słuchania. Gniew na ogół sprawia, że mamy 
skłonność do wyolbrzymiania problemu. Często pod 
jego wpływem człowiek kończy swoje uwagi trzaśnię-
ciem drzwiami albo uderzeniem pięścią w stół. Gniew 
sprawia, że uwydatnia się winę. 

Przebaczenie jest częścią postawy niesprzeciwiania 
się złu. Autentyczne przebaczenie w małżeństwie sta-
nowi podstawę. Wyznanie złych słów, złych postaw  
i złośliwych zachowań jest niezbędne.

 Pokojowe relacje między  
rodzeństwem

Biblia poucza nas, abyśmy dbali  
o harmonię i pokój w relacjach z rodzeń-

stwem. Miriam, Aaron i Mojżesz żyli ze sobą  
w pokoju (poza wyjątkiem negatywnej przemowy 
wobec młodszego brata). Maria, Marta i Łazarz 
także cieszyli się więziami pełnymi harmonii. Jakub  
i Jan, Piotr i Andrzej to kolejne przykłady dobrych 
relacji między rodzeństwem. 

Ale nie zapominajmy o Kainie, który rozgniewał się 
na swego brata, Abla, i zabił go; o Jakubie, który oszu-
kał Ezawa; o braciach Józefa, którzy mu zazdrościli  
i źle go potraktowali; a wreszcie o starszych braciach 
Dawida, którzy mieli go za nic i źle o nim myśleli. 

Pokojowe relacje w kościele
Biblia pokazuje, że konflikt może też 

powstać w społeczności braci. Apostoł 
Paweł pisał o Galacjanach, że kąsają się  

i pożerają jedni drugich (Ga 5,15). 
Filipianom zostało nakazane: „Nie czyńcie nic  
z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w poko-
rze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie” 
(Flp 2,3). Paweł też im napisał: „Wszystko czyńcie 

—Howard Bean
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W naszych czasach istnieją przynajmniej dwa rodzaje 
pewności zbawienia. Jeden z nich daje trwały pokój,  
a drugi − kruche i szybko przemijające poczucie bezpie-
czeństwa. Porównując te dwa rodzaje pewności stwier-
dzamy, że ta biblijna i prawdziwa jest oparta na faktach, 
podczas gdy jej podróbka − na ludzkim rozumowaniu 
i przypuszczeniach.

Znajomość faktów jest blisko związana z pewnością 
zbawienia i potrzebna do jej posiadania. Oto kilka frag-
mentów Pisma, które wprost mówią o związku wiedzy 
(znajomości faktów) z pewnością zbawienia i/lub ufno-
ścią w tej kwestii. „Wiedząc, że od Pana otrzymacie dzie-
dzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi” 
(Kol 3,24). „Wiedząc, że człowiek nie jest usprawie-
dliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa” (Ga 2,16). „Wiedząc, że każdy, kto uczyni 
coś dobrego, to też otrzyma od Pana” (Ef 6,8). Listy 
do Rzymian 5,1–5, List do Hebrajczyków 10,34 i List 
Jakuba 1,3 podobnie łączą znajomość faktów z ufno-
ścią. Te fragmenty stanowią prawdziwe źródło zachęty 
w czasie próby i w trudnych okolicznościach, przypomi-
nając nam o obecnych i przyszłych błogosławieństwach.

Innym ważnym elementem pewności zbawienia jest 
wiara, która stanowi źródło różnego rodzaju działań − 
w zależności od tego, czy jest oparta na obiektywnych 
faktach, czy na ludzkim rozumowaniu. „Bez wiary zaś 
nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi 
do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, 
którzy go szukają” (Hbr 11,6). Przeciwieństwem tego 
jest postawa opisana w Księdze Jeremiasza 17,5: „Tak 
mówi PAN: Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi 

—Marvin Wise

Biblijna 
pewność 

 ZBAWIENIA

bez szemrania i sporów” (Flp 2,14). Prosił 
Ewodię i Syntychę, aby były jednomyślne  
w Panu (Flp 4,2). 

Wczesny kościół w Jerozolimie potrzebo-
wał rozjemcy, który podsunąłby pokojowe 
rozwiązanie problemu opieki nad wdowami 
(Dz 6,1–7). Paweł i Barnaba mieli poważny 
spór o to, czy brać Jana Marka w podróż 
misyjną po tym, jak przerwał poprzed-
nią podróż, udając się z odwiedzinami do 
rodzinnego domu (Dz 15,36–41). Czy to nie 
jest wspaniałe, że Paweł napisał tak życzliwie 
na temat Barnaby (1 Kor 9,6) i Jana Marka 
(2 Tm 4,11)?  

W zgromadzeniu raczej nikt nie dosta-
nie w twarz dosłownie. Jednakże możemy 
doświadczyć ataku słownego, poprzez oskar-
żenie lub krytykę. Być uderzonym w poli-
czek sugeruje doświadczenie jakichkolwiek 
nieprzyjemnych, podłych, niesprawie-
dliwych lub bolesnych słów lub czynów.  
W społeczności braci werbalne „policzki” 
są niestety całkiem realną możliwością. Jak 
powinniśmy reagować?

Na pewno udawanie, że przykre słowa nie 
ranią nas, jest pozbawione sensu, szczegól-
nie gdy wychodzą od brata. Tak było bez 
wątpienia w przypadku Jezusa, jednak On 
reagował z miłością, nie sprzeciwiał się złu 
i przebaczał. Również my powinniśmy tak 
samo reagować. 

Biblia poucza nas, jak radzić sobie ze znie-
wagami. Niesprzeciwianie się złu nie neguje 
naszego zobowiązania do naśladowania 
Jezusa, co podkreśla Ewangelia Mateusza 
18,15–17. Oczywiście musimy podejść do 
naszego brata z łagodnością i samokon-
trolą. Nie odpowiadamy mu krzykiem. Nie 
odwzajemniamy oskarżeń. Inaczej jeste-
śmy winni oddawania złem za zło. Jak nie-
konsekwentni są ludzie, którzy odmawiają 
służby wojskowej z powodów sumienia,  
a z innymi nie umieją żyć w harmonii  
i pokoju! Relacje w kościele powinny być 
przedsmakiem nieba.

Zaczerpnięto Companions, wrzesień 2019
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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 Podobnym błędem jest porównywanie naszego 
życia z innymi. Drugi List do Koryntian 10,12 mówi, 
że to nie jest mądre. Jedynym bezpiecznym punktem 
odniesienia jest Słowo Boże. Jak wygląda nasze życie 
w porównaniu z Bożym standardem prawdy? „Nie ten 
bowiem, kto sam siebie poleca, jest wypróbowany, lecz 
ten, kogo poleca Pan” (2 Kor 10,18).

Niektórzy używają fragmentu Ewangelii Jana 10,28–
29, aby poprzeć błędną naukę o bezwarunkowej nieutra-

calności zbawienia. To prawda, że Bóg może uchronić 
swoich uczniów przed upadkiem, ale słabym punktem 
tej teorii jest fakt, iż chrześcijanin sam może podjąć 
decyzję opuszczenia bezpiecznego miejsca w Bożej 
dłoni i wrócić do życia w grzechu, porzucając w ten 
sposób miejsce i bezpieczeństwo, jakie kiedyś posiadał. 
List do Hebrajczyków 10,26–29 i 2 List Piotra 2,20–
22 wyraźnie mówią, że to się może zdarzyć i że faktycz-
nie to się zdarza. Jako przykład Biblia podaje Demasa  
(2 Tm 4,10). Fragmenty z Listu do Hebrajczyków 
12,1–3 i 3,12–14 ostrzegają przed tym niebezpieczeń-
stwem i jego konsekwencjami.

Niektórzy zakładają, że skoro Bóg jest miłością, to 
pobłażliwie traktuje drobne grzechy. Pierwszy List Jana 
4,8 mówi, że Bóg jest miłością, ale inne fragmenty nie 
pozostawiają wątpliwości, że jest również święty, spra-
wiedliwy i cierpliwy. Kiedyś jednak Jego cierpliwość 
się skończy i świat doświadczy wylania Jego gniewu  
(Obj 22,12–15.18.19). „Staraj się, abyś stanął przed 
Bogiem jako wypróbowany pracownik, który nie ma się 
czego wstydzić i który dobrze rozkłada słowo prawdy” 
(2 Tm 2,15).

„Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umoc-
nić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, 
nigdy się nie potkniecie. W ten sposób hojnie będzie 
wam dane wejście do wiecznego królestwa naszego Pana  
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 P 1,10–11).

Zaczerpnięto z The Timely Truth, luty 2020
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

i który czyni ciało swoim ramieniem, a od PANA 
odstępuje jego serce”. Ten drugi werset jest przykładem 
wiary błędnie zakotwiczonej (w ludzkim rozumowaniu)  
i mówi o jej rozczarowujących skutkach.

List do Rzymian 2,13 i List Jakuba 1,22–25 ukazują 
kolejny ważny element biblijnej pewności zbawienia − 
chodzi nie tylko o znajomość, ale również o posłuszeń-
stwo prawdzie, którą znamy. To pasuje do słów Jezusa 
z Ewangelii Jana 13,17: „Jeśli to wiecie, będziecie bło-
gosławieni, gdy tak uczynicie”. Okazywanie wzajem-
nej miłości jest jednym z przejawów takiego posłu-
szeństwa Chrystusowi i stanowi znak wyróżniający 
Jego uczniów (J 13,35). List do Rzymian 8,28 również 
jest bardzo pozytywnym stwierdzeniem, którego cie-
leśni ludzie albo nie rozumieją, albo w nie nie wierzą  
z innych powodów. Wskazuje on na potrzebę miłości 
do Boga i wierności w stosunku do Niego jako waru-
nek Jego błogosławieństwa.

W przeciwieństwie do tego, istnieją następujące 
powody, dla których ludzie przypisują sobie pew-

ność zbawienia mimo braku właściwych podstaw. List 
Jakuba 2,20 mówi o możliwości posiadania martwej 
wiary. Niektórzy próbują oddzielić wiarę od uczynków, 
co jest sprzeczne z właściwym sensem Biblii, i na pod-
stawie tego błędnego rozumowania mają fałszywą pew-
ność zbawienia. List do Efezjan 2,8–10 jasno i wyraź-
nie pokazuje miejsce oraz sekwencję wiary i uczynków. 
Drugi List Piotra 3,17 ostrzega przed zwiedzeniem 
przez fałszywą naukę. To kolejny powód, dla którego 
ludzie dochodzą do błędnych wniosków i w związku  
z tym posiadają „podróbkę” pewności zbawienia.

Istnieje również możliwość polegania na uczyn-
kach jako podstawie pewności zbawienia. Ewangelia 
Mateusza 7,22 podaje przykład: „Wielu powie mi tego 
dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim 
imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demo-
nów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?”. 
Ci ludzie, podobnie jak wielu dzisiaj, uważali się za spra-
wiedliwych i oczekiwali Bożej przychylności ze względu 
na dzieła, których dokonywali.

Jedynym bezpiecznym punktem 
odniesienia jest Słowo Boże. Jak 
wygląda nasze życie w porównaniu 
z Bożym standardem prawdy?

Gdyż nie słuchacze prawa są 
sprawiedliwi przed Bogiem, ale 
ci, którzy wypełniają prawo, 
będą usprawiedliwieni. 
List do Rzymian 2,13 
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Biblia mówi: „Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca 
i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym 
ciałem” (Księga Rodzaju 2,24).  

„Lecz od początku stworzenia Bóg uczynił ich mężczy-
zną i kobietą. Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę  
i połączy się ze swoją żoną; i będą dwoje jednym ciałem. 
A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złą-
czył, człowiek niech nie rozłącza” (Mk 10,6–9). 

„Każdy, kto oddala swoją żonę i żeni się z inną, cudzo-
łoży, a kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży” 
(Łk 16,18). 

„Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim 
związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona 
od prawa męża. Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazy-
wana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. 
Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak 
że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego 
mężczyzny” (Rz 7,2–3). 

„Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nie-
skalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg” 
(Hbr 13,4). 

Dodatkowe refleksje: Żadna inna ludzka więź nie ma 
większego potencjału do czynienia dobra lub zła niż mał-
żeństwo. Konsekwencje są dalekosiężne, dotykające poko-
lenie za pokoleniem. Małżeństwo było od początku Bożym 

Co mówi Biblia 
o więzi małżeńskiej?

zamysłem − nie ludzkim, w którym wszystko można sobie 
zmienić i dopasować tak, żeby życie było najwygodniej-
sze, służyło dogadzaniu sobie i zależało od okoliczności. 
Jeśli nie uznaje się w tym związku Bożego planu, celu  
i porządku, wówczas rozważane są inne opcje, które dewa-
luują trwałość małżeńskiej więzi i niszczą jej świętość. 

Sama natura relacji małżeńskiej, w którą wchodzą emocje 
i uczucia, sprawia, że więź ta znajduje się pod skrajną presją 
przeróbek, kiedy tylko zaistnieje konflikt między mężem  
a żoną. Wielu ludzi uważa, że istnieją legalne luki i wierzą, 
że mają istotne powody, aby nie podążać za Bożymi 
instrukcjami zapisanymi w powyższych wersetach. Ale 
tam, gdzie tak się dzieje, mężczyźni i kobiety w zasadzie 
mówią, że ludzka relacja zastępuje relację z Bogiem. 

W miejsce rozrywania więzi małżeńskiej i znajdowa-
nia nowego partnera, Bóg oferuje ludziom inne rozwiąza-
nia zawarte w Jego Słowie, które przynoszą pokój obojgu 
skonfliktowanym małżonkom. 

Małżeństwo według Bożego zamysłu jest zaszczytne  
i wyłączne, a więź małżeńska może zostać rozerwana 
wyłącznie poprzez śmierć. 

Zaczerpnięto ze Star of Hope, marzec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

RODZICÓW
dla

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
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Wiarygodność
Wiarygodność to sztuka dokładnego przekazywa-

nia relacji o faktach i wydarzeniach. Pojęcie to zawiera 
w sobie również takie koncepcje jak lojalność, szcze-
rość i uczciwość.

Biblia mówi: „(...)  wszyscy kłamcy będą mieli 
udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest 
druga śmierć” (Obj 21,8), a w innym miejscu: „Wargi 
kłamliwe budzą odrazę w PANU, a ci, którzy postę-
pują w prawdzie, podobają Mu się” (Prz 12,22).

Wiarygodność jest cechą, która w naszych czasach 
w większości zanikła, szczególnie w społeczeństwach 
Zachodu, w których kiedyś prawdomówność była 
uważana za ważną cnotę.

Nigdy nie wolno nam zakładać, że nasze dzieci nie 
mogą mówić nieprawdy. Niektórzy rodzice powiedzą 
zapewne: „Ale ja wiem, że mój syn [albo córka] nigdy 
by nie skłamał!”.

Prawda jest taka, że każde dziecko jest zdolne do 
oszukiwania i dlatego musimy uczyć dzieci, żeby 
przyznawały się do tego, a jeśli to potrzebne, to żeby 
przeprosiły okłamaną osobę. Próbując zachęcać do 
prawdomówności, należy pamiętać o kilku sprawach.

Jako rodzice, sami musimy unikać jakiegokol-
wiek oszukiwania.

Pewna elegancko ubrana matka weszła do dużego 
sklepu spożywczego, podeszła do stoiska z warzy-
wami i rozejrzała się uważnie. Myśląc, że nikt 
nie widzi, zdjęła z półki trzy pudełka truskawek, 
wybrała z nich najlepsze sztuki i przełożyła do jed-
nego pudełka. Następnie włożyła je do wózka z zaku-
pami, a pozostałe dwa pudełka truskawek odłożyła 
na półkę. Rodzice muszą sami dawać przykład wia-
rygodności. Matka zapłaciła za truskawki, ale oszu-
kała innych klientów. Rodzice muszą uważać, żeby 

nigdy nie popełniać nieuczciwości nawet w najłagod-
niejszej formie.

Nie pozwalajmy na przesadę w mowie.
Pewne wyrażenia są przenośniami na granicy 

dopuszczalności. Oto kilka przykładów:
„Byłem śmiertelnie przerażony”,
„Stokrotne dzięki”,
„O mało nie umarłem ze śmiechu”.
Pewne dziecko wychowane w takiej atmosfe-

rze wróciło do domu z zoo i powiedziało: „Mamo, 
żyrafa miała kilometrową szyję!”. Na co matka odpo-
wiedziała: „Mówiłam ci już tysiące razy, żebyś nie 
przesadzał!”.

Wiem, że wypowiadając takie słowa nie mamy na 
myśli nic złego − ale właśnie o to chodzi. Jezus mówi, 
że powinniśmy unikać zbędnych słów − czyli na przy-
kład wyrazów i zdań, które nic nie znaczą!

Jako rodzice, musimy unikać nadmiernej skru-
pulatności w mowie. 

Nie bójmy się powiedzieć: „Jest dziesięć po dwu-
nastej”, jeśli w rzeczywistości jest tylko osiem po 
dwunastej.

Ważne, żebyśmy się nie uwikłali w szerzenie mitów 
albo w myślenie, że wolno oszukiwać kogokolwiek, 
próbując zrobić mu niespodziankę albo z niego 
zażartować.

Bóg mówi, że „Nie zamieszka w moim domu oszust, 
kłamca nie ostoi się przed mymi oczyma” (Ps 101,7).

Pomocne może być zmniejszenie kary za złe zacho-
wanie, gdy dziecko powie całą prawdę natychmiast po 
dokonaniu czynu. Można również opowiadać dzie-
ciom o ludziach, którzy byli uczciwi nawet wtedy, gdy 
drogo ich to kosztowało.

—Harold S. Martin

Nauczanie dzieci 
cnót charakteru

Część czwarta
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Pilność
Każde dziecko musi się uczyć pilności. Ta cecha jest 

związana z drobiazgowością i wytrwałością w pracy 
i nauce; odnosi się do ludzi, którzy potrafią wytrzy-
mać do końca nawet w nieprzyjemnych sytuacjach  
i dokończyć dzieła.

Musimy nauczyć dzieci, żeby nie ustawały w 
próbach.

Nauczajcie tego, o czym mówi określenie: 
„Próbować aż do skutku”.

Jeśli małe dziecko nie umie zbudować z klocków 
tego, co zaplanowało, to zachęcajcie je, żeby spró-
bowało jeszcze raz. Usiądźcie z nim na podłodze  
i pomóżcie mu.

Niech małe dzieci bawią się przez większość czasu, 
ale z wiekiem powinny już oprócz tego mieć wyzna-
czaną jakąś pracę i wiedzieć, że zawsze należy ją 
wykonać − nawet, jeśli czasem wydaje się monotonna.

Nie tolerujmy niedbalstwa w pracy
Wiele osób ma tendencję do niedbałego wykony-

wania pracy. Wszystkie istoty ludzkie są „obdarzone” 
pewną dozą lenistwa.

Dzieci powinny się nauczyć, że lenistwo jest przy-
czyną wielu kłopotów. Jeśli nie wierzycie, to spróbuj-
cie spędzić jeden dzień na całkowitym nieróbstwie 
wszystkich − z matką włącznie! Zobaczycie, co się 
stanie.

Czasem warto pozwolić dzieciom, żeby dokony-
wały własnych wyborów, a potem wymagać pogo-
dzenia się z ich rezultatami.

W wielu rodzinach oczekuje się od dzieci, żeby 
pomagały w pielęgnowaniu dużego ogrodu. Jeśli 
dziecko narzeka, że musi pielić albo zbierać tru-
skawki, to pozwólcie mu przerwać pracę i pójść się 
bawić. Przypomnijcie mu jednak, że gdy rodzina 
zasiądzie do kolacji, ono jej nie dostanie i pójdzie spać 
głodne. Wybór należy do niego − a takie postępowa-
nie jest jak najbardziej biblijne (2 Tes 3,10).

Ustalmy wymiar kary za spóźnienie
Czasem dzieci mają zwyczaj guzdrania się i tracenia 

przez to czasu. Trwonią go wiele na zrobienie czegoś, 
co powinno zająć kilka minut. 

Prawdopodobnie najlepszym podejściem do tego 
problemu jest wyznaczenie limitów czasowych i kara-
nie za spóźnienie lub niedokończenie wyznaczonego 
zadania. Pomóżcie dzieciom zrozumieć, że pilność 
przynosi znacznie więcej radości niż gnuśność.

Uczcie dzieci najpierw skończyć robotę, a dopiero 
potem przejść do pozostałych zajęć dnia! 

Większość dzieci bardzo lubi pomagać tacie  
i mamie. Zamiatanie podłogi, nakrywanie do stołu 
i wycieranie naczyń traktują jak dobrą zabawę. 
Pozwalanie im, żeby pomagały, nawet jeśli cała praca 
miałaby potrwać dłużej, sowicie opłaci się później.

Przyjdzie jednak czas, gdy takie atrakcje się znudzą 
i przestaną być dla nich zabawą! Wtedy rodzice 
powinni nalegać, żeby te obowiązki nadal były wyko-
nywane w ramach normalnego, ustalonego porządku.

W zbyt wielu domach dzieci są traktowane jak hote-
lowi goście. Jedzą to, co podaje się do stołu, odpo-
czywają w łóżku i oddają się rozrywce w czasie, gdy 
rodzice wykonują całą domową robotę.

To prowadzi do nieodpowiedzialności, egocentry-
zmu i lenistwa. A te cechy nie są dobrymi wizytów-
kami chrześcijańskiej wiary.

Zrozumienie ludzkich zachowań jest jednym z klu-
czowych elementów wychowania dzieci, a pierwszym 
i podstawowym jest fakt, że każdy człowiek rodzi się 
z zepsutą, samolubną naturą.

Boża analiza ludzkiego charakteru nie jest zbyt 
pochlebna. Bóg mówi, że „wszyscy jak owce zbłądzi-
liśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę” (Iz 53,6).

Bez względu na to, czy wychowaliśmy się w domu 
chrześcijańskim czy pogańskim, urodziliśmy się  
z grzeszną naturą, która jest dalece gorsza niż jeste-
śmy gotowi to przyznać. Mamy skłonności do czynie-
nia zła w znacznie większym stopniu niż powiedzia-
łaby większość z nas.

Dzieci nie są niewinnymi małymi „aniołkami” 
mającymi wyłącznie anielskie myśli. Dziecko nie 
posiada „wrodzonej dobroci”. Psalm 51,5 mówi: „Oto 
zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła 
mnie moja matka”. W Psalmie 58,3 czytamy: „Od 
urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwo”. Dziecko pozo-
stawione samo sobie wybiera niegodziwy i karygodny 
styl życia. W Księdze Przypowieści Salomona 29,15 
jest napisane, że „samowolne dziecko przynosi wstyd 
swojej matce”.

W naturze każdego dziecka jest zakorzeniona deter-
minacja, by prowadzić własne życie niezależnie od 
jakiejkolwiek władzy. Nawet małe dziecko jest skon-
centrowane na sobie; uważa, że wszystko wokół ist-
nieje dla niego i z jego powodu.

Wychowywanie uprzejmych i zdyscyplinowanych 
dzieci wymaga cierpliwości, zdrowego rozsądku  
i ogromu Bożej łaski. Rozpieszczanie i psucie ich 
przez spełnianie wszystkich ich zachcianek może 



13„Początek twoich słów oświeca i daje rozum prostym.” Psalm 119,130

—Nathan Rohrer

wsparcie i współpracę. Inspiracja wspólnej 
modlitwy jest większa, jeśli wszyscy zgroma-

dzeni są zachęcani do aktywnego uczestnictwa. 
Odpowiednie zaplanowanie spotkania pozwala zgroma-
dzić się jak największej części rodziny przy maksymalnej 
eliminacji czynników rozpraszających uwagę. Ten ważny 
czas zgromadzenia przy Słowie Bożym (Łk 9,34) powi-
nien się charakteryzować postawą bojaźni Bożej i kul-
tury. Wspólna modlitwa rodzinna ma przydawać nam 
wszystkim świadomości, że cały dzień jest oddany Bogu.

Chcąc skoncentrować się na tej modlitwie, rodzice 
powinni zatroszczyć się o zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb przed jej rozpoczęciem albo po zakończeniu. 
Małe dzieci muszą się nauczyć, że w trakcie modlitwy 
trzeba siedzieć spokojnie. Można je do tego przygoto-
wywać na przykład przez mocniejsze przytrzymanie. Na 
pewno łatwiej im będzie zachować koncentrację, jeśli 
rodzice podają im prawdę w małych „kęsach”, które są 
łatwiejsze do przyjęcia nawet dla najmłodszych. Dzieci 
nas obserwują i oddanie rodziców dla Boga jest dla 
nich czynnikiem inspirującym. W okresie kształtowa-
nia sumień naszych małych pociech zakładamy funda-
ment pod kolejny etap ich wzrostu. W miarę dojrze-
wania całej rodziny, czas wspólnej modlitwy powinien 
stawać się coraz głębszym, szerszym i bogatszym prze-
życiem. Czasem można również zapraszać do spędzenia 

wydawać się jakąś formą miłości, lecz tak naprawdę 
nie jest miłością. Jest „znakiem firmowym” leniwych 
rodziców.

Obowiązek wychowywania dzieci jest trudny. 
Czasem ten proces rodzi wielkie frustracje i zasta-
nawiamy się, czy nasza młodzież kiedykolwiek osią-
gnie wyznaczone przez nas cele. Ale nie zrażajcie się 
i pracujcie wytrwale nad kształtowaniem ich charak-
teru. Kiedyś przyniesie to wielkie korzyści, a któregoś 

dnia wasze dzieci będą was za ten trud błogosławić. 
Wszyscy rodzice powinni być stale oddani nauczaniu 
dobrych cech charakteru.

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

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

Inspirująca modlitwa rodzinna

Księga Izajasza 40,28–31 maluje piękny obraz zmę-
czonych ludzi, których duch wznosi się w górę niczym 
orzeł. Inspirująca modlitwa jest dla rodziny tym, czym 
prąd powietrzny dla lecącego orła. W świecie staczają-
cym się ku przepaści pobożna rodzina szuka w Słowie 
Bożym takiego unoszącego prądu, który pozwoli im 
wzlecieć ponad to wszystko, co próbuje nas ściągnąć 
w dół. Ponieważ ludzka natura jest zepsuta, my sami  
i nasze rodziny musimy pilnie trwać w modlitwie, dając 
się unosić tchnieniu naszego niebiańskiego Ojca.

Bóg obdarzył nas fizycznym życiem i związaną z nim 
odpowiedzialnością za rodzinę. Na rodzicach ciąży 
główna odpowiedzialność za dostarczanie duchowego 
pokarmu i podtrzymywanie duchowego życia całej 
rodziny. Bóg powołał ojców i matki, żeby doceniali wagę 
inspirującej modlitwy z dziećmi, która pomaga rozwijać 
osobistą relację z Nim i przekazywać wiarę w dziedzic-
twie kolejnym pokoleniom.

Ojcowie powinni pilnować wyznaczania czasu, miej-
sca i porządku w rodzinie poprzez własny wkład, 
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wspólnego czasu kogoś z zewnątrz, jak szkolny nauczy-
ciel, gościnnie usługujący kaznodzieja czy ktoś z dalszej 
rodziny.

Źródłem inspiracji jest natchnione przez Boga Słowo 
prawdy, o ile pozwolimy Mu do nas mówić. Abyśmy 
mogli skorzystać z tego przywileju, prośmy z wiarą 
o Bożą pomoc w praktycznym zastosowaniu biblij-
nych wskazówek. Nawet komentarze ze strony dzieci 
mogą zachęcić rodziców do większej wiary w Boga. 
Każde z nich może kolejno czytać wersety i odpowia-
dać na pytania. Zadawanie im pytań przez rodziców, 
zanim zaczną czytać, i oczekiwanie na odpowiedź po 
przeczytaniu zachęci maluchy do większej koncentra-
cji. Zauważyliśmy, jak pewna rodzina z powodzeniem 
to robiła, oczekując krótkich odpowiedzi od najmłod-
szych i zachęcając starsze dzieci do bardziej rozwinię-
tych komentarzy. Dziecięce poznanie można pogłębiać 
poprzez zadawanie prostych pytań − najpierw najmłod-
szym, a następnie przechodząc do coraz starszych, aż 
otrzymamy odpowiedź. Czasem można im podpowia-
dać w znalezieniu odpowiedniego wersetu i odpowiedzi 
na nasze pytanie. W ten sposób pomagamy im w pogłę-
bieniu zrozumienia biblijnej prawdy.

Recytowanie znanych fragmentów Biblii albo tych 
zadanych na lekcjach szkółki niedzielnej pomaga 
zachować zawarte w nich prawdy w naszych sercach. 
Gromadzenie się wokół natchnionego Słowa Bożego 
inspiruje całą rodzinę do życia w wierności Panu.

Inspiracja przychodzi również wtedy, gdy uświada-
miamy sobie własną potrzebę społeczności z Bogiem. 
Czy On może nas natchnąć bez naszego szczerego zainte-
resowania i rodzinnej modlitwy? Musimy pragnąć Boga, 
żeby móc oczekiwać Jego błogosławieństwa. Nasze zain-
teresowanie Jego działaniem w świecie jest warunko-
wane zaangażowaniem w życie Kościoła, którym On się 
posługuje. Pomóżmy rodzinom w naszej społeczności, 
żeby sobie to uświadomiły. Możemy to robić, modląc 
się za każdą z nich i za każdego jej członka z osobna. 
Pamiętajmy również o ich konkretnych potrzebach. 
Módlmy się za osoby starsze, chore, zranione, pogrą-
żone w rozpaczy, sieroty i wdowy, za nowe rodziny  
w kościele, za nowych członków rodzin, za najmłod-
szych w wierze, za starszych kościoła, za nauczycieli, za 
personel placówek misyjnych − oni wszyscy potrzebują 
naszego wsparcia.

Tworzenie list rodzin w miejscowym kościele, 
zbieranie konkretnych próśb  
o modlitwę  

w rodzinie i zanoszenie ich na spotkania modlitewne 
pomaga nam pamiętać o potrzebach innych i uzdal-
nia nasze serca do bicia w rytm jednomyślny z całym 
ludem Bożym. To z kolei poszerza nasze widzenie 
dzieła Bożego, powiększa gorliwość w modlitwie o nie-
zbawione dusze, a także inspiruje do angażowania się  
w służbie dla Kościoła. Pobudzanie naszych umysłów do 
zapamiętywania konkretnych potrzeb oraz imion działa 
na naszą modlitwę odświeżająco i ożywiająco. Ogólniki  
w tym zakresie sprawiają, że nasza uwaga i zaintereso-
wanie rozpraszają się o wiele szybciej, nasza koncentra-
cja na problemach braci i sióstr blaknie, a nasze modli-
twy nie dotykają Bożego serca. Wierzymy, że On chce 
od nas słyszeć konkretne prośby. Jakże inspirujące jest 
oglądanie Jego szczegółowych działań w odpowiedzi na 
szczegółowe modlitwy!

Wprawdzie czytanie Biblii i modlitwa zajmują cen-
tralne miejsce podczas rodzinnej modlitwy, lecz zaśpie-
wanie kilku pieśni jest zawsze pięknym zwieńczeniem 
tego wspólnego czasu. Należy zachęcić dzieci do aktyw-
nego udziału i na przykład do wybierania pieśni. Mogą 
śpiewać same, a my możemy je wspomagać na przy-
kład odpowiednimi gestami w rytm śpiewu. Czasem 
można nauczyć się jakiejś nowej pieśni, żeby budować 
w rodzinie szacunek dla dobrego uwielbienia tego typu. 
Odpowiednie komentarze można obrazować rysunkami 
i zastanowić się nad praktycznym zastosowaniem prze-
słania śpiewanych utworów.

Musimy błagać Boga o inspirację, żeby codziennie 
unosił naszą rodzinę ku sobie. Zaplanujmy odpowiednią 
ilość czasu, aby wspólna modlitwa nie była zbyt krótka. 
Sprzeciwianie się wysiłkom przeciwnika, który chce nam 
wykraść prawdę, wymaga wiele wysiłku z naszej strony. 
Pragniemy pomóc naszym rodzinom w rozwijaniu i pod-
trzymywaniu apetytu na sprawy Boże, a także w przeka-
zywaniu żywej pochodni wiary kolejnym pokoleniom.

„Jak orzeł pobudza swoje młode, trzepocze skrzydłami 
nad swymi orlętami, rozpościera swoje skrzydła, 
bierze je i nosi je na skrzydłach”, tak Pan zachowa 
tych, którzy codziennie Go wypatrują.

Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: 
Krzysztof Dubis
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Jest to pierwszy fragment książki złożonej z trzydziestu rozdzia-
łów. Kolejne części będą rozłożone na kilka lat wraz z innymi 
artykułami. Mamy nadzieję, że ten przegląd ponad piętnastu 
wieków zwycięstw i porażek Kościoła zainspiruje czytelników 
do okazywania wierności w swoim pokoleniu. 

 Co to jest Kościół? Dla celów niniejszej książki, 
Kościołem nazwiemy ludzi „uświęconych w Chrystusie 
Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy  
w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, ich i naszego Pana” (1 Kor 1,2). Kluczowym 
słowem jest tutaj Chrystus. Prawdziwy Kościół składa się 
nie z tych, którzy podzielają jakieś konkretne wyznanie 
wiary, lecz z tych, którzy znają i kochają Chrystusa oraz 
są Mu posłuszni, i dlatego On ich zna. Prawdziwi chrze-
ścijanie są chrześcijanami z powodu osobistej relacji  
z Bogiem, a nie z powodu wiary w prawidłową doktrynę.

Zgromadzeniem w sensie szeroko pojętego ludu Bożego 
są wszyscy ludzie na przestrzeni całej historii, którzy pod-
dali lub poddadzą w przyszłości swoje życie Bogu jako ich 
Panu. Dlatego T. J. van Braght w książce „Zwierciadło 
męczenników” wciągnął Abla na listę męczenników wiary. 
Ten pogląd nie jest jakiś wyjątkowy wśród współczesnych 
chrześcijan uważających, że Kościół nie istniał przed przyj-
ściem Jezusa. Bo przecież w sensie ścisłym nie mógłby wtedy 

istnieć, skoro Pan powiedział „Ja zbuduję Kościół mój”, 
prawda?

Wszyscy oni dobrze wiedzą, że w języku greckim ekk-
lesia oznacza „zgromadzenie wywołanych”. Pojawia się 
ono setki razy w Septuagincie, czyli greckim przekła-
dzie Starego Testamentu. Tak określano tam lud Boży 
Starego Przymierza. Szczepan użył go, mówiąc w Dziejach 
Apostolskich 7,38 o „zgromadzeniu na pustyni” pod Górą 
Synaj. 

Bóg zawsze miał swój lud, który nawoływał do wyj-
ścia spod rządów szatana i do stania się Bożą własnością.  
W Dziejach Apostolskich 10,34 i 35 apostoł Piotr mówi: 
„Bóg nie ma względu na osoby; ale w każdym narodzie 
miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe”. 
To jest prawda nie tylko w odniesieniu do ludzi z każdego 
narodu, ale również z każdego okresu historii. 

Dla naszych celów będziemy się trzymać pojęcia nowo-
testamentowego ludu Bożego, czyli Kościoła − zgromadze-
nia tych, którzy od czasów zmartwychwstania Chrystusa 
poddali się pod Bożą władzę. Zostali sługami Jezusa, któ-
rego uznali za swego Pana. Nie powinniśmy jednak zapo-
minać, że Kościół jest jedynie częścią Królestwa Bożego 
jako wyrazu Jego uniwersalnego panowania. 

Co to jest historia Kościoła? Jest to historia ludu Bożego 
od Dnia Pięćdziesiątnicy w 30 r. n.e. Tego dnia uczniowie 

Historia Kościoła: 
Od Zmartwychwstania do reformacji

Wstęp
—Keith Crider

HISTORYCZNA
część

A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia 
nas, których dosięgnął kres czasów. 1 List do Koryntian 10,11
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Jezusa zostali ochrzczeni Duchem Świętym i stali się 
nowymi stworzeniami w Chrystusie Jezusie.

Musimy jednak uściślić ten opis. Jest to historia ludu 
Bożego, ale dotyczy również wielu ludzi, którzy twierdzili, 
że są dziećmi Bożymi, ale ich życie pokazywało co innego. 
Żaden chrześcijanin nie jest bezgrzeszny, lecz Jezus i apo-
stołowie nauczali, że prawdziwi chrześcijanie żyją wbrew 
światowym normom i obyczajom. Nie żyją w grzechu.

Przez wieki okazywało się, że wielu wyznawców chrze-
ścijaństwa nie wydających owocu w postaci Bożego cha-
rakteru nigdy się nie upamiętało i nie otrzymało Ducha 
Świętego. Inni, którzy naprawdę narodzili się na nowo, 
później świadomie przestali być posłuszni Jezusowi, nadal 
utrzymując, że Go naśladują. Historia Kościoła obfituje  
w takich ludzi i musimy się z nimi stykać, ponieważ należą 
do instytucji zwanej kościołem.

Kościół i kościół. Ta historia omawia dwa „kościoły”. 
Pierwszy jest zgromadzeniem założonym przez Jezusa: 
społecznością wierzących zrodzonych z Ducha Świętego, 
którzy są zdecydowani naśladować Pana w codziennym 
życiu. Drugi składa się z instytucjonalnych kościołów, które 
przez wieki przedefiniowały Ewangelię, wypaczając ją tak, 
żeby pasowała do naturalnych i samolubnych idei władzy 
oraz pozycji.

Aby prawidłowo postrzegać historię Kościoła, musimy 
spojrzeć szerzej niż na instytucje noszące nazwę „kościół”. 
Prawdziwy Kościół składał się zawsze z mniej znanych, ale 
wiernych Bogu mężczyzn i kobiet. Niektórzy z nich byli 
członkami wielkich kościołów instytucjonalnych. Inni żyli 
dla Boga na marginesie społeczeństwa. Badając historię 
Kościoła, znajdujemy tych szczerych naśladowców Jezusa 
przeważnie poza wielkim kościołem instytucjonalnym, któ-
rych ten kościół prześladował jako heretyków.

Historię trudno zapisać szczegółowo. Jak stwierdził historyk 
David Howarth, podsumowując rok 1066: „Mówiąc ściśle, 
każde zdanie w historii sprzed dziewięciuset lat powinno 
zawierać słowo prawdopodobnie. Nic nie jest stuprocen-
towo pewne”1. Odkładając na bok Nowy Testament, któ-
rego to słowo nie dotyczy, pracujemy na tekstach tworzo-
nych przez niedoskonałych ludzi, zapisujących wzajemnie 
sprzeczne ze sobą relacje i mających różne zrozumienie 
historii. Próbujemy opowiedzieć o danych wydarzeniach 
możliwie najdokładniej. Możemy być jednak pewni, że 
gdyby Polikarp, Augustyn czy Leon Wielki przeczytali 

1David Howarth, 1066 the Year of the Conquest (New York: Viking Penguin US, 1977), str. 8.

naszą relację z ich czasów, znaleźliby w niej błędy. Pewnie 
byliby również niezadowoleni z tego, jak w pewnych miej-
scach interpretujemy historię.

Historyk Henry Steele Commager powiedział: „Historia 
to jest zlepek przypadków, błędów, niespodzianek i absur-
dów, podobnie jak nasza wiedza o niej; jeśli jednak chcemy 
ją jakoś zapisać, to trzeba ten chaos jakoś uporządkować”. 
Dlatego jeśli czytacie, to miejcie na uwadze, że podział 
historii na rozdziały omawiające zwykle spójne tematy, jest 
czysto arbitralny. Spoglądając wstecz na wydarzenia i uży-
wając dostępnych zapisów, niniejsza książka próbuje narzu-
cić pewien porządek czemuś, co w przeciwnym wypadku 
byłoby zlepkiem wspomnień, legend, tradycji i (miejmy 
nadzieję) faktów.

Oprócz tego, to krótkie opracowanie nie jest w stanie rze-
telnie oddać rzeczywistych wydarzeń. Każde z nich, opi-
sane w kolejnych akapitach, znalazło dogłębny opis często 
w całych odrębnych książkach.

W przypadku historii Kościoła sytuacja jest jeszcze bar-
dziej skomplikowana, bo mamy tu do czynienia z proble-
matyką natury duchowej. Trudno znać motywację ludzi, 
pisząc o nich setki lat później. Jezus powiedział: „Po owo-
cach ich poznacie”; dlatego możemy oceniać działania ludzi 
jako dobre lub złe. Jednak patrząc na nie z dystansu czasu  
i kultury, cóż możemy wiedzieć o motywach, które do tych 
zachowań doprowadziły?

Kościół zdąża do wielkiego celu, jakim jest spełnienie 
pragnienia Pana Jezusa, wyrażonego w Ewangelii Jana 
17,24: „Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną 
tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi 
dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata”. 
Kiedy osiągniemy ten cel, jako Kościół nie będziemy już 
przechodzić cierpień takich jak podczas ziemskiej piel-
grzymki. Zamiast tego „w przyszłych wiekach [Bóg ukaże] 
przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć wzglę-
dem nas w Chrystusie Jezusie” (Ef 2,7).

Rozdział pierwszy (część pierwsza)

PeŁnia czasu
Rok 30 n. e.

Łukasz, pierwszy historyk Kościoła, tak opisuje jego 
powstanie:

„A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jed-
nomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos 
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z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił 
cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone 
języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. 
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli 
mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” 
(Dz 2,1–4).

Stało się to w roku 30 n.e., w przybliżeniu do jednego 
roku. Było to doniosłe wydarzenie dla ponad trzech tysięcy 
ludzi w Jerozolimie tego dnia, które zostało zauważone 
jedynie w niewielkim zakątku na świecie. To się jednak 
wkrótce miało zmienić. Zmartwychwstały Pan Jezus zało-
żył Kościół, posyłając swego Ducha do garstki czuwają-
cych uczniów. Ten Kościół wkrótce miał zmienić świat.

Bóg przygotował świat na przyjście swego Syna. Bóg jest 
doskonały, wszechwiedzący i suwerenny. Planując posłanie 

swego Syna na świat, żeby przyniósł ludzkości zbawienie, 
nie czynił nic na chybił trafił. Posłał Jezusa w najlepszym 
możliwym czasie. Świat był na Niego gotowy tak, jak nigdy 
wcześniej.

Apostoł Paweł napisał: „Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg 
posłał swego Syna” (Ga 4,4). Co to znaczy „pełnia czasu”? 
Jakie warunki musiała spełniać rzymska prowincja Judea 
w siedemsetnym roku istnienia imperium, by stać się ideal-
nym miejscem utworzenia Kościoła przez Jezusa? Bóg pra-
cował przez wiele wieków nad wieloma ludźmi i stwarzał 
wiele okoliczności, żeby stworzyć warunki dla powstania 
i wzrostu Kościoła Jezusa Chrystusa.

Podczas Jego ukrzyżowania „był też nad nim napis spo-
rządzony w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest 
król Żydów” (Łk 23,38). Użycie trzech języków w tym napi-
sie przyczyniło się do przygotowania świata na Ewangelię 
Jezusa Chrystusa.

Bóg posłużył się Żydami, żeby zapowiedzieć  
i wprowadzić Mesjasza na świat.

Żydzi zostali przez Boga wybrani jako naród, ale byli 
nieposłuszni. Byli starożytnym narodem, którego początki 
sięgały Abrahama. Jakieś 2100 lat przed Chrystusem Bóg 
powołał go, żeby opuścił dobrze prosperujące i światowe Ur 
w Chaldei. Następnie zaprowadził go do Kanaanu i obie-
cał dać tę ziemię jego potomkom. Powtórzył te obietnice 
Izaakowi i Jakubowi, a potomkowie Jakuba zostali nazwani 
Izraelem, ponieważ Bóg zmienił Jakubowi imię na Izrael.

Żydzi to nie tylko naród starożytny, ale i naród dumny. 
Od 2000 lat byli szczególnym narodem dla Boga, ale zapo-
mnieli, że On ich wezwał do pokornego chodzenia z Nim 
(Mi 6,8). Dlatego cierpieli co jakiś czas z powodu bałwo-
chwalstwa i nieposłuszeństwa, ale Bóg w swym miłosier-
dziu zawsze wzywał ich z powrotem do siebie.

Żydzi oczekiwali na obiecanego Odkupiciela. Bóg obiecał 
swojemu ludowi wyzwoliciela, czyli Mesjasza. W latach 
poprzedzających narodzenie Jezusa Żydzi byli coraz bar-
dziej gotowi na Jego przyjście. Mieszkali w jednej z ponad 
pięćdziesięciu prowincji składających się na imperium 
rzymskie. Nienawidzili rzymskiej władzy i legiony cesar-
skie musiały tłumić kolejne powstania w Judei. 

Minęło czterysta lat od czasów proroka Malachiasza, 
ostatniego proroka Starego Testamentu. Wielu Żydów 
czuło, że nadszedł właściwy czas, by urodził się długo 
wyczekiwany Mesjasz, który wyzwoli ich spod rzymskiego 
panowania. Następnie około 20 r. n.e. wybitny prorok Jan 
Chrzciciel zaczął nauczać, by naród upamiętał się i przy-
gotował na nadejście Królestwa Bożego. Mówił o przyjściu 

Historia opisana przed jej 
nastąpieniem

W Księdze Daniela Bóg objawił, że 
cztery wielkie imperia będą rządzić 
między czasami Daniela a czasem, 
gdy Chrystus ustanowi swój Kościół. 
W Księdze Daniela 2 Bóg dał królowi 
Nabuchodonozorowi sen. Król 
zobaczył gigantyczny posąg. Głowa  
i ramiona były wykonane ze złota  
i przedstawiały Babilon, królestwo 
Nabuchodonozora. 
Pierś posągu, wykonana ze srebra, 
reprezentowała Medów i Persów, 
którzy podbili Babilon. 
Następne były uda z brązu, 
reprezentujące Grecję. 
A na końcu były nogi z żelaza, 
reprezentujące Imperium Rzymskie. 
Ale u stóp żelazo było zmieszane  
z gliną, co symbolizowało, że Rzym 
stanie się słaby i skorumpowany. 
Następnie Bóg wyciosał skałę z góry. 
Skała ta rozbiła wszystkie królestwa 
tego posągu i rosła, aż wypełniła cały 
świat; reprezentowała ona Kościół 
Jezusa Chrystusa.
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Tego, który będzie większy od niego. Ekscytacja w naro-
dzie osiągnęła apogeum.

Wielu Żydów mieszkało w innych częściach cesarstwa rzym-
skiego. Ziemia ojczysta Izraela stanowiła niewielki skra-
wek na wybrzeżu Morza Śródziemnego, ale Żydzi byli 
rozproszeni po całym terenie imperium i mieli synagogi  
w wielu miastach będących pod okupacją Rzymu. Tam, 
gdzie synagog nie było, nieliczni Żydzi spotykali się w szabat 
w innych miejscach. Jednym z takich miast było Filippi  
w Macedonii. Gdy Paweł i Barnaba przybyli tam około 50 
r. n.e., spotkali się z rodakami poza miastem: „A w dzień 
szabatu wyszliśmy za miasto nad rzekę, gdzie zwykle odby-
wały się modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z kobie-
tami, które tam się zeszły” (Dz 16,13).

Z powodu wpływu Żydów na okoliczne społeczności, 
wielu pogan w całym imperium wiedziało coś o żydowskiej 
religii, o jedynym najwyższym Bogu i o świętości, której 
On wymagał. W wielu miastach nie–Żydzi „bojący się 
Boga” wierzyli w Boga Żydów i czcili Go, nie nawracając 
się na judaizm, ale uczestnicząc w nabożeństwach. Kościół 
założony przez Jezusa składał się na początku wyłącznie  
z Żydów, a ich rozproszone społeczności odgrywały ważną 
rolę w szerzeniu Ewangelii poza Judeą.

Bóg posłużył się Grekami, żeby stworzyć po-
wszechny język i kulturę. 

Aleksander Wielki upowszechnił grecki język i kulturę. 
Ponad trzysta lat przed narodzeniem Chrystusa Bóg wzbu-
dził potężnego przywódcę wojskowego w Grecji. Historia 
zna go pod imieniem Aleksandra Wielkiego. Jak wielu, 
których historia określa mianem wielkich, był on bez-
bożnym człowiekiem, a wiele jego czynów było w oczach 
Boga obrzydliwych. Po pokonaniu poprzedniego imperium 
Medów i Persów, Aleksander poprowadził swoją armię do 
zwycięstw na wschód od Morza Śródziemnego. Doszedł 
nawet do Indii, podbijając wszystkie ziemie po drodze. 
Aleksander założył wiele miast na tych terenach, które 
nazwał swoim imieniem, ale tylko Aleksandria w Egipcie 
stała się metropolią. Jednak on również, jak wszyscy mali 
i wielcy, w końcu umarł. Następcy podzielili jego króle-
stwo. I jak wszystkie królestwa ziemskie, imperium grec-
kie upadło. Z czasem zostało zastąpione przez imperium 
rzymskie.

Aleksander Wielki pozostawił jednak po sobie pewne 
istotne dziedzictwo: grecki język i kulturę. Zaimportował 
grekę, grecki sposób myślenia i grecki styl życia do wszyst-
kich miejsc, które podbił. Ponieważ Grecy nazywają swój 
kraj Helladą, a samych siebie Hellenami, często mówimy, że 

tereny przez nich opanowane uległy hellenizacji. Właściwie 
historycy określają okres po Aleksandrze mianem ery hel-
lenistycznej. W ciągu zaledwie trzynastu lat Aleksander 
Wielki podbił i zhellenizował cały obszar w basenie Morza 
Śródziemnego od Grecji po Egipt, a także na wschód przez 
Persję do Indii.

Bez względu na to, dokąd udawał się podróżny na Bliskim 
Wschodzie przed narodzeniem Jezusa, spotykał ludzi zna-
jących grekę. Na przykład w Judei wiele osób mówiło po 
grecku i aramejsku, przy czym aramejski był językiem zbli-
żonym do starożytnego hebrajskiego.

Grecy uważali się za wielkich myślicieli. Innym dzie-
dzictwem pozostawionym przez Greków jest ich filozofia. 
Grecy uwielbiali rozmyślać − przynajmniej wyższe klasy 
społeczne. Ubodzy i niewolnicy, którzy stanowili większą 
część społeczeństwa, po prostu pracowali. Grecy gloryfi-
kowali filozofię do tego stopnia, że stała się dla nich niemal 
bogiem. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy Paweł 
przybył do Aten, spotkał Greków, którzy nie zajmowali się 
niczym innym jak dyskusjami o nowych ideach. Ponieważ 
byli dumni ze swojej mądrości, wielu z nich nie przyjęło 
Ewangelii Jezusa − była dla nich zbyt prosta i postrzegali 
ją jako „głupstwo” (1 Kor 1,23).

Greckie myślenie w ciągu wieków przed Chrystusem 
przygotowało świat na Ewangelię, ponieważ zaczęto wątpić 
w realność greckich bogów. Wielu podawało w wątpliwość 
mity o Zeusie, Hermesie, Posejdonie i innych. Otwartość 
Greków na nowe idee częściowo skłaniała ich do słucha-
nia ewangelistów takich jak apostoł Paweł.

Myśliciele greccy wielcy według standardów ludzkich to 
między innymi Sokrates, Arystoteles, Platon i Filon. Pisma 
Arystotelesa i Platona miały wpływ również na myślicieli 
chrześcijańskich w różnych okresach historii Kościoła.

Grecki przekład Starego Testamentu był w powszechnym 
użyciu. Hellenistyczni Żydzi w greckojęzycznej metropolii 
egipskiej Aleksandria dali starożytnemu światu wielkie bło-
gosławieństwo: grecki przekład Starego Testamentu zwany 
Septuagintą. Stało się to w następujący sposób: Aleksander 
Wielki założył Aleksandrię w 332 roku p.n.e. Z czasem 
powstała tam duża społeczność żydowska. Kiedy miejscowi 
Żydzi ulegli hellenizacji, chcieli czytać własne Pisma (Stary 
Testament) w języku, który znali najlepiej. Około roku 
250 p.n.e. zaczęli tłumaczyć hebrajskie Pisma święte na 

—ciąg dalszy na str. 22
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Bezpieczne przechowywanie 
niebezpiecznych przedmiotów

Odpowiedzialność, która chroni
„Miejsce na wszystko i wszystko na swoim miej-

scu” − ta dewiza promuje bezpieczeństwo i porzą-
dek zarazem. Niektóre przedmioty muszą być 
umieszczane lub przetrzymywane za pomocą spe-
cjalnej metody, żeby się nie przewracały. Inne 
przedmioty, jak noże czy związki trujące, należy 
przechowywać w specjalnym miejscu, ponieważ 
same w sobie są niebezpieczne. Dlatego musimy się 
zastanowić, gdzie je przetrzymywać. Gdzie odkła-
dasz nóż, pojemnik z aspiryną czy spray owadobój-
czy po zakończeniu jego używania? Przypuśćmy, 
że twoja dwuletnia córka znajdzie coś takiego. 
W naszych domach i miejscach pracy może być 
wiele niebezpiecznych przedmiotów wymagają-
cych bezpiecznego przechowywania. Gdzie są 
takie miejsca?

Bezpieczne przechowywanie nie-
bezpiecznych przedmiotów wokół 
domu

Czy wykonując swoje regularne obowiązki 
domowe jesteś świadom, jak wiele niebezpiecz-
nych urządzeń, środków chemicznych i leków 

zostawiasz w miejscach dostępnych dla 
dzieci? Przyjrzyjmy się bliżej poniższym 
wskazówkom.

ŚRODKI CHEMICZNE: Powszechnie 
używane proszki do prania, detergenty 
do zmywarki i środki do czyszczenia łazienek są poten-
cjalnie szkodliwymi chemikaliami. Niektóre z nich mogą 
być przechowywane w wiadrach, pudełkach lub butel-
kach. Upewnij się, że pojemniki są dobrze zakręcone, 
wieko pudła zamknięte a butelka ma nakrętkę zapo-
biegającą łatwemu otwarciu przez dzieci, które (szcze-
gólnie małe) nie powinny mieć ułatwionego dostępu 
do takich miejsc. Wszystkie pojemniki powinny być 
właściwie opisane, szczególnie jeśli któryś z nich wcze-
śniej zawierał inny produkt. To jest ważne, jeśli mamy 
np. pokój gościnny. Pewien gość wziął łyk z butelki po 
wodzie mineralnej, do której wlano ocet.

URZĄDZENIA: Jakiekolwiek urządzenie kuchenne 
jak robot kuchenny, blender, mikser czy nóż elektryczny 
powinno być odłączone od zasilania i schowane w szafce. 
Ciekawskie dziecko mogłoby z łatwością włączyć 
coś takiego.

NOŻE: Nigdy nie zostawiaj 
noża w zasięgu małego dziecka. 
Wszystkie ostre przedmioty 
powinny być trzymane w 

PRAKTYCZNA
część

Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły... 
Księga Kaznodziei 9,10a
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ŚRODKI CHEMICZNE STOSO-
WANE W ROLNICTWIE: Chemikalia 
są niebezpieczne. Należy ich używać wyjąt-
kowo ostrożnie i tylko według instruk-
cji. Oprócz tego, muszą być bezpiecznie 
przechowywane.

 · Zawsze postępuj według instrukcji pro-
ducenta w tym zakresie.

 · Trzymaj środki chemiczne w orygi-
nalnych opakowaniach, nie zdejmując 
naklejek.

 · Przechowuj je w zamkniętym, dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu o równej 
podłodze.

 · Miejsce przechowywania powinno być 
czyste i uporządkowane.

 · Piasek i ziemia powinny być sprzątane, 
jeśli się rozsypią.

 · Pod ręką powinna być gaśnica (sucha, 
chemiczna typu A, B lub C).

 · Chemikalia przechowuj w innym miej-
scu niż odzież i osobisty sprzęt ochronny.

 · Źródła ognia powinny być daleko od 
środków chemicznych.

 · Upewnij się, że półki z pojemnikami są 
mocno zamocowane do ścian.

 · Płynne środki chemiczne trzymaj poni-
żej sypkich.

 · Przechowuj oddzielnie różne rodzaje che-
mikaliów, żeby zapobiec ich reakcjom.

 · Pasze dla zwierząt przechowuj z daleka 
od nasion, nawozów i chemikaliów.

 · Środki chemiczne przechowuj mini-
mum 50 metrów od ujęcia wody pitnej.

Zaczerpnięto z Plain News
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

specjalnym pojemniku, który stoi  
w bezpiecznym miejscu.

LEKI: Upewnij się, że wszystkie leki 
są przechowywane w odpowiednich 
gablotkach i zamknięte na klucz, jeśli to 
potrzebne. Wszystkie leki powinny być 
odpowiednio oznaczone. Preparaty muszą 
być przechowywane w taki sposób, żeby 
dzieci nie mogły ich wyjąć.

Pewien 20–miesięczny chłopczyk znalazł lekarstwo ojca 
na serce, leżące na wysokiej półce. Pomyślał, że to cukie-
rek. Silny preparat wywołał konwulsje i śmierć mimo 
zawiezienia do szpitala i szybkiej reanimacji.

Bezpieczne przechowywanie niebez-
piecznych przedmiotów w pobliżu 
garażu i w miejscu pracy

Wokół każdego garażu i miejsca pracy mamy wiele 
przedmiotów, których należy używać z zachowaniem 
środków bezpieczeństwa. Równie istotne jest jednak to, 
żeby je bezpiecznie przechowywać. Rozważcie i zastosuj-
cie poniższe wskazówki na tyle, na ile będzie to potrzebne.

BENZYNA I INNE PŁYNY ŁATWOPALNE: 
Benzynę należy przechowywać w odpowiednim pojem-

niku na zewnątrz domu. Wszelkie łatwopalne 
płyny najlepiej przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach i nie zdejmować z nich naklejek 
ostrzegawczych. Oczywiście miejsca przecho-

wywania powinny być niedostępne dla małych 
dzieci.

OGRODOWE NAWOZY SZTUCZNE  
I PREPARATY W SPRAYU: W pośpiechu 
i krzątaninie prac ogrodowych możemy nie-

ostrożnie obchodzić się z bardzo niebezpiecz-
nymi substancjami. Zabezpiecz pokrywy pojemników 
po użyciu sprayów lub rozpylaczy. Uważaj na naklejki na 
środkach owadobójczych. Nawet jeśli worek z nawozem 
nie ma takowej, to nie wolno go zostawiać na podłodze  
w garażu, gdzie ciekawski maluch mógłby zbadać zawar-
tość. Bezpieczne miejsce przechowywania jest konieczne, 
żeby dzieci chronić przed dostępem do nich.
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Sen to zdrowie
Sen jest naturalnym, regularnym i cyklicznym odpo-

czynkiem dla ciała. Większość umysłowej i fizycznej 
aktywności ustaje. Serce bije wolniej, a oddech zwal-
nia. Choć potrzeby każdego człowieka mogą się różnić, 
wielu dorosłych potrzebuje siedem do ośmiu godzin snu 
w ciągu nocy, w przeciwieństwie do noworodków, które 
śpią co najmniej dwa razy tyle.

Z czasów rewolucji przemysłowej pochodzi powiedze-
nie, które często zdarzało mi się słyszeć: „osiem godzin 
pracy, osiem godzin snu i osiem godzin życia”. Ta rada 
miała wyrażać potrzebę równowagi, a godziny przezna-
czone na życie obejmowały między innymi czas posił-
ków, wspólną modlitwę, relacje rodzinne, udział w życiu 
wspólnoty kościoła, ewangelizację i pewną nienormo-
waną ilość czasu na własne potrzeby. 

Plan dnia jest czymś koniecznym, aby zrealizować 
wszystkie te potrzeby w ciągu 24 godzin. Harmonogram 
rodzinny daje pewną ramę dla planów zajęć poszczegól-
nych członków. Wszystkie indywidualne plany powinny 
być realistyczne i praktyczne; oczywiście musimy doło-
żyć wszelkich starań, aby się ich trzymać. Funkcją 
planów jest pomoc, a nie zniewolenie, dlatego muszą 
one być elastyczne. Mają być naszymi przyjaciółmi,  
a nie wrogami. 

Nadal aktualna jest rada: „Kto rano wstaje, temu Pan 
Bóg daje”. Potrzebna jest osobista dyscyplina, aby wie-
czorem kłaść się spać, co pozwoli nam zacząć kolejny 
dzień w dobrym nastroju. Przeżywajmy każdy dzień 
osobno w dobowych sekwencjach. „Dlatego nie troszcz-
cie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się 
zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego 
utrapienia” (Mt 6,34). Żyjmy w pokoju dzisiaj, a jutro 
oddajmy Bogu. Życie nie powinno być jednym ciągłym 
testem na wytrzymałość. Dostarczanie ciału wystarcza-
jąco dużo snu jest bardzo ważnym aspektem dbania  
o własne ciało i główną częścią naszego chrześcijań-
skiego szafarstwa. 

—Elvin Shertzer

Bądźmy zarządcami swoich zobowiązań. Mężczyźni 
mają skłonności, aby się przeciążać. Powinni więc 
słuchać z uwagą spostrzeżeń swoich żon lub matek. 
Ponadto bądźmy czujni, czy nasza żona nie jest przy-
tłoczona pilnowaniem realizowania planu zajęć w rodzi-
nie. Próbujmy planować rozsądnie, aby ilość obowiąz-
ków była dostosowana do naszych możliwości. Róbmy, 
co możemy najlepiej, i cieszmy się z rezultatów. Nie 
pozwalajmy, abyśmy żyli pod presją. Jeśli dopadnie nas 
stres z powodu braku snu i przeciążenia, spadnie pro-
duktywność naszych starań. 

Kościół, szkoła i praca nakładają na wielu z nas duże 
wymagania. Można być tak zajętym służbą dla Boga, 
że osobiste dobro i dobro rodziny doznają szkody. 
Regularny sen i odpowiednia jego ilość umożliwia nam 
lepszą efektywność na wielu frontach. 

Oto względy bezpieczeństwa, które dobrze 
jest wziąć po rozwagę:

1. Brak snu niekorzystnie wpływa na naszą równo-
wagę emocjonalną.  

2. Niewystarczający sen może być problemem  
w miejscu pracy, powodując, że dana osoba jest 
mniej czujna i bardziej podatna na robienie 
błędów.

3. Senność i prowadzenie pojazdu to śmiertelna 
kombinacja. W takiej sytuacji  jedynym sen-
sownym rozwiązaniem jest zaparkować gdzieś  
i zdrzemnąć się, aby nie narażać siebie i innych 
na wypadek.

Bóg powołuje nas do życia w zgodzie z solidnymi 
priorytetami planowania również i regularnych okre-
sów snu. „Słodki jest sen robotnika [...]” (Kzn 5,12). 

Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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WYMIOTY
—Samuel Matthews

To nie jest przyjemny dla kogokolwiek temat, ale 
niestety się zdarza − szczególnie dzieciom. 

Wymioty są metodą organizmu na pozbycie się 
toksyn z żołądka. Pozostawiają nieprzyjemny smak w 
ustach, zatem pierwsza zasada przy wymiotach brzmi 
w tej sytuacji trochę nielogicznie: nie podajemy cho-
remu nic do jedzenia ani do picia. Żołądek jest podraż-
niony i w niektórych przypadkach wyrzuca też swoją 
osłonę, zatem wszystko, co się w tym stanie przyj-
mie, zostanie zaraz wydalone. Dziecko, które jest na 
tyle duże, że rozumie, iż wolno mu wypluwać, ale nie 
połykać, prawdopodobnie sobie z tym poradzi, jednak 
żołądek musi mieć czas, by dojść do siebie nawet przez 
kilka godzin, zanim będzie w stanie cokolwiek przyjąć.

Jeśli po kilku godzinach chory nadal ma nudno-
ści, można spróbować podać jakiś lek dostępny bez 
recepty, a po nim stopniowo popijać wodę w mini-
malnych dawkach i przez dłuższy czas (jedna łyżeczka 
płynu co piętnaście sekund przez jedną godzinę daje 
nam w sumie nieco ponad litr płynu, czyli mniej 
więcej tyle, ile ktoś może przyjąć w kroplówce w czasie 

jednej godziny; jest to bardzo żmudne zadanie, ale tak 
powolny i rozłożony w czasie proces nie podrażnia 
żołądka na tyle, aby sprowokować wymioty).

Nie podajemy jedzenia, dopóki chory nie poczuje 
się lepiej, a wówczas zaczynamy od czystych płynów, 
po czym dopiero wprowadzamy prostą dietę złożoną 
z gotowanego ryżu, bananów, gotowanych jabłek 
(przecier) i pieczywa pszennego. Płyny i leki poda-
wane dożylnie na pogotowiu zadziałają szybciej, ale 
zazwyczaj wymioty leczy się w domu, jeśli są do tego 
warunki. 

Dobrze jest zastanowić się nad przyczyną wymiotów, 
która może zawierać się w całym przedziale począwszy 
od nieświeżego jedzenia, wirusa, nietolerancji pokar-
mowej, wchłonięcia trucizny (niekoniecznie trzeba ją 
połknąć − jednym z objawów zatrucia tlenkiem węgla 
z wadliwego piecyka są nudności), udaru cieplnego, aż 
do ataku serca. W niektórych przypadkach konieczna 
jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

grekę, a przekład wziął nazwę od tradycji, według której 
w pracach nad przekładem wzięło udział siedemdziesię-
ciu uczonych. Septuaginta to po łacinie „siedemdziesiąt”.  
W bardziej uczonych opracowaniach używa się skrótu LXX 
(rzymska liczba 70).

Według aleksandryjskiej legendy żydowskiej, siedem-
dziesięciu ludzi zostało wysłanych na pewną wyspę i pra-
cowali przez siedemdziesiąt dni. Każdy z nich przetłu-
maczył cały Stary Testament na grekę. Pod koniec tego 

okresu okazało się, że każdy z nich przełożył cały Stary 
Testament identycznie.

Jednak okazało się, że niektóre części Septuaginty 
zostały przetłumaczone niezbyt dobrze. Z czasem nie-
którzy Żydzi zaczęli zastępować przekłady niektórych 
ksiąg lepszymi wersjami.

—ciąg dalszy nastąpi

Zaczerpnięto z Church History: Resurrection to Reformation
© Christian Light Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

PeŁnia czasu
—ciąg dalszy ze str. 18
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Słyszymy, że ludzie często obwiniają rodziców 
o to, że są, jacy są. 

Był sobie pewien pijak, który miał dwóch 
dorosłych synów. Jeden z nich był jak ojciec  
i prowadził żałosne życie alkoholika. Drugi syn 
został chrześcijaninem cieszącym się dobrą repu-
tacją w swojej społeczności. 

Ich sąsiad zastanawiał się nad tym, czemu dwaj 
bracia, którzy otrzymali takie samo wychowanie, 
prowadzą tak odmienne życie. Najpierw zapy-
tano pijaka: „Czemu prowadzisz tak nędzne 
życie?”. Na co syn odpowiedział: „Z powodu 
ojca. To przez niego jestem teraz takim człowie-
kiem. On przez całe życie był alkoholikiem. Nie 
dostałem żadnej szansy”.

Potem sąsiad zapytał drugiego syna: „Czemu 
twoje życie jest właśnie takie, mimo że zarówno 
twój ojciec, jak i brat są alkoholikami?”.

Syn na to odpowiedział: „To właśnie z powodu 
ojca jestem tym, kim jestem. Widziałem jego 
żałosne życie i ślubowałem Bogu, że z Jego 
pomocą nigdy nie tknę alkoholu”. 

To bez znaczenia, kim są nasi rodzice czy dziad-
kowie. Wybór należy do nas. Komu będziemy 
służyć? To nasz wybór. 

Zaczerpnięto z Family Life, luty 2020
Pathway Publishers

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

WYBÓR NALEŻY 

do nas
Czy twoja lampa 

świeci?

Jezus powiedział nam w Kazaniu na Górze: „Wy jeste-
ście światłością świata (…). Tak niech wasza światłość 
świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki  
i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie”.

Wiemy, że najistotniejsze jest to, by mieć serce, które 
zostało odkupione przez krew Jezusa. Wiemy też, że 
każda osoba z przemienionym sercem prowadzi życie 
pełne dobrych dzieł, tak aby inni widzieli, że jest to 
życie przemienione przez Jezusa. W Liście Jakuba 2,17 
czytamy: „Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa 
jest sama w sobie”. Szczególnie młodzi ludzie potrafią  
w potężny sposób składać świadectwo wobec świata, 
dzięki swemu życiu pełnemu dobrych uczynków wzo-
rowanych na Jezusie. 

Jakie są obszary życia, w których młodzież powinna 
świecić jasno dla Boga, ale w których z trudem przycho-
dzi im nieraz doceniać to, co słuszne?

Właściwa perspektywa życia. Czy potrafisz się 
zadowolić swoim losem − swoimi dochodami (lub ich 
brakiem), tym, co posiadasz; czy też narzekasz z powodu 
niesprawiedliwości, którą dostrzegasz w tych dziedzi-
nach? Jak się odnosisz do autorytetów i władzy w swoim 
życiu? Czy buntujesz się przeciwko nim, czy raczej im 
ulegasz, rozumiejąc, że Bóg postawił je w tym miejscu 
nad tobą? Inni, którzy widzą twoje życie i mają z tobą 
do czynienia, na pewno zobaczą też tę perspektywę. Jeśli 
jest ona budująca, to będziesz światłem świecącym dla 
świata. 

—Brian Campbell

MŁODZIEŻY
dla

W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Psalm 119,9
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Właściwa etyka pracy. Wielu pracodawców załamu-
je ręce nad faktem, jak trudno o solidnych pracowników. 
Dziękuj Bogu, jeśli zostałeś przyuczony do ciężkiej pracy 
i do wytrwałości w kończeniu podejmowanych zadań. 
Staraj się być punktualny i staranny w pracy, a także 
uczciwy we wszystkich sprawach. To nie tylko sprawi, że 
utrzymasz się na dobrym miejscu w życiu, ale też pozwoli 
zweryfikować, czy stosujesz się do zasad Biblii. 

Wygląd. Jaki obraz młodych ludzi wyłania się spośród 
społeczeństwa, w którym goni się za przelotnymi modami 
i fanaberiami? Przed oczami stają nam może długie włosy 
chłopaków i nienaturalne kolory na głowach dziewczyn. 
Może biżuteria powtykana w różne części ciała i tatu-
aże. Może ubranie, które jest fabrycznie sfatygowane, 
albo podkoszulki z napisami promującymi świat ciem-
ności. Społeczeństwo wydaje się oczekiwać od młodych 
dziwactwa i wręcz odstępstwa od zasad skromnego wy-
glądu. Kiedy pokazujemy się w miejscach publicznych  
w czystym, starannym i skromnym ubraniu, jesteśmy 
także światłem dla świata i wskazujemy tym na Boga. 
Wbrew argumentom niektórych nasz wygląd i ubranie 
mają spore znaczenie. Inni zauważą twój wygląd, a on 
także ujawnia, co masz w sercu. 

Budujący język. Nasz język może być światłem 
prawdy, jeśli jest wolny od slangowych określeń i chwytli-
wych banałów. Bądźmy ostrożni z naszą mową! Wiele wy-
rażeń, których ten świat używa, niesie ukryte znaczenia, 
których nawet nie jesteśmy świadomi. Konserwatywnym 
chrześcijanom zdarzało się nieraz w nieświadomości 
stosować określenia, które mają niemoralne konotacje. 
Używanie prostego języka będzie ochroną dla nasze-
go światła, które świat widzi. Czy ludzie, z którymi za-
łatwiasz sprawy, nie są czasem zszokowani słowami, 
które wychodzą z twoich ust − określeniami, które 
są niestosowne dla dziecka Bożego? Czy raczej 
doznają błogosławieństwa i twój czysty język 
pozwala ci wytknąć im ich własny grzech?

Bezpieczne zasady za kierownicą.
Młodzież ma opinię beztroskiej za kierow-
nicą, a szczególnie, gdy w grę wchodzi po-
pisywanie się. Przyczyną tego częściowo jest 
fakt, że prowadzenie samochodu to przywi-
lej, który od jakiegoś czasu jest masowo do-
stępny dla młodzieży. Jednak ten przywilej 
należy sprawować z wielką ostrożnością, 
jeśli jest się młodym i nie ma się doświad-
czenia. Prawo i przepisy istnieją dla two-
jego bezpieczeństwa. Pojazdy ważą tysiące 
kilogramów i są śmiertelnym zagrożeniem, 
gdy wymkną się spod kontroli. Ludzie stają 

się śmiertelnymi ofiarami w wypadkach, niech to będzie 
dla ciebie przestrogą przed beztroską za kierownicą. Czy 
liczysz się z innymi kierowcami? Jaki obraz ciebie jako 
kierowcy mają twoi sąsiedzi, współpracownicy czy poli-
cjanci? To, w jaki sposób jeździsz, pozostawia świadectwo 
czegoś. Niech będzie to światłość Boga.

Właściwa postawa społeczna. Młody człowiek  
o trzeźwym myśleniu pozostawia świadectwo o Bogu 
jako jedynej Osobie i czynniku kontrolującym jego życie. 
Dobrze jest przyjrzeć się swojej fascynacji elektroniką. 
Ogromna część młodzieży jest dziś tak pochłonięta różny-
mi urządzeniami i gadżetami, że nie wiedzą, co się dzieje 
wokół nich.  

Brakuje im też normalnych umiejętności komunikowa-
nia się z innymi, gdyż media społecznościowe eliminu-
ją taką potrzebę. Kiedy potrafisz spojrzeć komuś prosto  
w oczy i odpowiedzieć na pytanie, czemu jesteś inny, dajesz 
takiej osobie większe świadectwo, niż tylko same przeka-
zane słowa. Jest wiele przyczyn tłumaczących ostrożność 
w korzystaniu z technologii komunikacyjnych, ale jedną 
z niekwestionowanych korzyści takich ograniczeń jest to, 
że usprawnia postawy społeczne. 

Często odwiedzane miejsca. Według świata mło-
dzież powinna się bawić. Mnóstwo miejsc odwiedzanych 
przez młodzież to teren, w którym dominuje nikczem-
ność i niszczące wpływy. To, w jaki sposób lubisz spędzać 
wolny czas, pokazuje innym, co masz w sercu. Uważaj 
też na sklepy. Wiele z nich używa zmysłowych reklam, 
aby przyciągnąć klientów, którzy kupują rzeczy karmiące 
cielesną naturę. Pomyśl o wpływie tych miejsc na ciebie… 
i na twoje świadectwo. 

Postawa moralna. Nasze społeczeństwo jest bardzo 
upadłe w kwestii moralności. Pobożne życie wolne od 

wynaturzonych związków przeważających w społe-
czeństwie to potężne świadectwo. Tak naprawdę 
ludzie teraz nie wierzą, że można prowadzić 
życie zgodne z wysokimi standardami moral-
nymi. Ludzie postępują według tego, co im się 
podoba, ale przecież to Biblia wyznacza stan-
dardy moralności. 

Jeśli twoje światło świeci jasno, to ono będzie 
przemawiało do serc tych, którzy chodzą  
w ciemności. Czy jesteś w stanie odpowie-
dzieć na pytania poszukujących? Czy twoje 
życie jest spójne jako świadectwo Jezusa? Czy 
uczynki w twoim życiu przynoszą chwałę 
Bogu?

Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2019
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Służąca Naamana
—Nathan Rudolph

Wyobraź sobie, że przesiedlono cię do dalekiego kraju. 
Nie miałeś/miałaś nawet okazji pożegnać się ze swoją 
rodziną. W twoim nowym domu mieszkają ludzie, któ-
rych nie dotąd nigdy nie widziałeś/widziałaś. Jedzenie 
jest inne. Oni czczą obcych bogów, a ich dzieci nie 
bawią się w to, co znasz (co nie ma większego znacze-
nia, ponieważ jesteś niewolnikiem/niewolnicą i musisz 
pracować). Co byłoby widać po twoim zachowaniu? 

Niewiele wiemy o okolicznościach towarzyszących 
historii służącej Naamana. Wiemy, że pomagała swojej 
pani. I że gdy jej pan zachorował, dała mu taką radę:  
„W moim kraju mieszka prorok, który mógłby pomóc”. 
Ta mała dziewczynka miała wpływ na życie większej 
liczby ludzi niż sam Naaman, prawda?

Już sam fakt, że szukała sposobu, by pomóc 
Naamanowi, jest rzeczą niezwykłą. Nie widzimy żadnej 
goryczy w jej stosunku do swego pana. Pragnęła, by 
został uzdrowiony, choć przecież trzymał ją w niewoli. 
Ona jednak dostrzegła jego potrzebę, służąc swojej pani. 
Zamiast użalać się nad sobą, znalazła swoje spełnienie  
w roli naczynia Bożego błogosławieństwa. 

Inną niezwykłą cechą małej służącej jest jej szczera 
wiara, że prorok może uzdrowić Naamana. Dziewczynka 
nie pozwoliła sobie na żadne „gdybanie”, które mogło 
zaciemnić jej rolę jako służącej. Czemu Bóg nie uchronił 
jej przed porwaniem? Czemu nikt jej nie uratował? Była 
pewna, że gdyby jej pan spotkał proroka, Bóg Izraela 
by zadziałał!

Jej cierpliwość także zadziwia. Czy wykonywała takie 
same obowiązki jak w rodzinnym domu? Czy może ich 
ciężar przytłoczył jej wątłe ramiona? Nie widzimy, żeby 
rozpaczała w ukryciu, marząc o powrocie do domu. Na 
pewno nie zapomniała o swojej rodzinie, ani o tym, 
czego została nauczona. Pamiętała jednak, że powinna 
być „cierpliwa w ucisku”. 

Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek znaleźć w podob-
nej sytuacji? Czy wydaje ci się, że reszta świata kręci się 
jak zwykle, ale twój świat się zatrzymał? To są chwile, 
w których warto otworzyć swoje serce przed innymi. 
Może Bóg daje ci okazję do dzielenia się świadectwem 
wiary? Czy potrafisz wykorzystać swoje doświadczenie, 

aby kogoś zachęcić? Dwa płomienie dają więcej świa-
tła niż jeden. 

„Nigdy nie wątp w ciemności w to, w co wierzysz  
w świetle dnia”. Ta dziewczynka wiedziała, co Bóg może 
uczynić dla Naamana; na pewno zastanawiała się rów-
nież, co Bóg może uczynić dla niej. On specjalizuje się 
w rzeczach niemożliwych; On czyni to, czego ludzie nie 
mogą zrobić. On wie, co zamierza i nie ma żadnej sytu-
acji, która Go zaskakuje. Jaka to potężna prawda i jakie 
ukojenie Bóg nam daje!

Musimy zawsze pozostawić Bogu czas na działanie. Ta 
służąca pozwoliła Mu działać najpierw dla Naamana. 
Nie wiemy, czy Bóg uwolnił tę dziewczynkę i przywró-
cił ją jej rodzinie. Bez względu na to, czy była w rodzin-
nym domu czy na obczyźnie, inni mogli widzieć, komu 
służy. Czy o nas można powiedzieć to samo? 

Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2020
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Byłem w błędzie
—David Lehman

O ile słowo „nie” jest trudne, to wyrażenie „byłem  
w błędzie” jest najtrudniejsze do wypowiedzenia! Trudne,  
z pewnością, ale konieczne do opanowania, jeśli pragniemy 
być uczciwi w stosunku do ludzi. 

Łatwo nam stwierdzić, że inni nie są ideałami. Możemy 
posiadać umiejętność dostrzegania własnych błędów, jednak 
wydaje się, że przyznanie się do nich wymaga sporej dozy 
pokory. Kiedy jesteśmy w błędzie, często łatwiejsza wydaje 
się droga na skróty: wymówki! Istnieją wszelkie możliwe 
wytłumaczenia: „skąd mogłem wiedzieć”, „nie zrobiłbym 
tak, gdyby on...”, „byłem zmęczony” albo „to chyba nie 
jest tak poważne”, i tak dalej. Wymówki różnią się jako-
ścią i często zawierają pewną dozę prawdy; jednakże nie są 
one naprawdę odpowiedzialnym sposobem radzenia sobie  
z własną winą. 

Innym wyjściem, które możemy wybrać, jest całko-
wite odrzucenie własnej winy. Po prostu przestajemy  
o tym mówić i myśleć. Możemy udawać, że nie popełniamy 
błędów i mieć nadzieję, że inni dadzą się nabrać. To jednak 
też nie działa. Nie jest to przejaw realizmu. Księga Hioba 
mówi: „Jeśli się usprawiedliwię, moje usta mnie potępią. 
Jeśli powiem, że jestem doskonały, to one wykażą, że jestem 
przewrotny” (Hioba 9,20). 

Kiedy jesteśmy w błędzie, musimy przełknąć naszą dumę 
i przyznać się do tego. Jest to jedyna właściwa metoda na 
wyprostowanie naszych błędów. Naszej pysze nie jest to  
w smak, ale właśnie to jest dla nas dobre. Przyznanie się do 
błędu nie tylko wymaga pokory − ono także buduje pokorę. 

Nie wszystkie błędy są jednakowo poważne. Niektóre 
z nich to zwykłe nieporozumienia albo nieścisłości  
w wysłowieniu się na jakiś temat, co można szybko wyjaśnić. 
Innym razem mogliśmy sformułować nierozważne opinie  
i próbować przekonać do nich innych, uświadamiając 
sobie naszą głupotę dopiero po fakcie. W takim przy-
padku musimy wyznać im nasz błąd. Nie zawsze mamy 
rację. Może następnym razem będziemy mniej dogmatyczni! 
Oczywiście, możemy też popełnić poważne wykroczenie 
przeciwko Bogu czy bliźniemu. Taka sytuacja wymaga prze-
prosin i wyznania grzechu. 

Czasem obawiamy się, że takie wyznanie zaszkodzi naszej 
reputacji. Może tak będzie, ale na ogół ludzie okazują wyro-
zumiałość i akceptację. Otwierając się przed innymi, możemy 
skorzystać z ich rady i wsparcia w sposób, jakiego nigdy nie 

doświadczymy, jeśli pozostaniemy za fasadą perfekcjonizmu. 
A teraz kilka wskazówek co do samej procedury. Bądźmy 

szczerzy. Szczere wyznanie ma na celu oczyścić nas z błędu 
przed Bogiem i człowiekiem. Ono nie ma na celu uniknięcia 
niezręcznej sytuacji. Król Saul próbował udawać, że jest mu 
przykro z powodu grzechu, kiedy już został mu wytknięty, 
ale Bóg nie przyjął tego wyznania (1 Sm 15,24–50). Szczere 
wyznanie jest dobrowolne. Wypowiadamy je, gdyż zobaczy-
liśmy, że jesteśmy winni i chcemy to wyprostować. 

Bądźmy konkretni. Na ogół wyznanie powinno doty-
czyć danej sprawy. Powinno być wyrażone z taką dozą pre-
cyzji, aby inni zobaczyli nasz wysiłek włożony w naprawie-
nie błędu. 

Można nadużywać wyznania. Musimy wyznawać grze-
chy Bogu. Nawet gdy potrzebne są publiczne przeprosiny, 
nie wolno nam zapominać, że przede wszystkim odpowia-
damy przed Bogiem. Musimy rozumieć, że każdy grzech 
jest skierowany przeciwko Bogu i tylko On może nas oczy-
ścić. Wyznania na forum publicznym powinny być propor-
cjonalne do społecznego zasięgu grzechu. Biblia doradza: 
„wyznawajcie grzechy jedni drugim”, nawet jeśli publiczne 
wyznanie nie jest konieczne. Wyznania grzechu nie powinny 
mieć na celu przyciągania uwagi ani też nie powinny wypły-
wać w odpowiedzi na podszepty błądzącego sumienia. 
Czasem jest nam potrzebna pomoc w rozeznaniu się w tym 
wszystkim, ale nie wahajmy się jej szukać. 

A teraz kilka uwag na temat postawy wobec czyjegoś 
wyznawania grzechów. Jeśli ktoś uważa, że potrzebuje 
naszego przebaczenia w jakiejś sprawie, powinien jasno 
usłyszeć od nas, że przebaczamy. Z pewnością też należy 
docenić odwagę i siłę charakteru, której wymaga dobro-
wolne wyznanie. Dobrze jest wyrazić to słowami i zachę-
cić naszego znajomego, aby ruszył dalej w duchowym roz-
woju, co może mu być potrzebne.

Uznanie swojego błędu i wyznanie zła wyglądają na coś 
bardzo trudnego dla ludzkiej natury. Naszą tendencją musi 
być uniżenie się, jeśli to jest potrzebne; potem przekonamy 
się, jak wielką ulgę nam to przyniosło.

Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2019
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– Teraz nasza kolej na opiekę nad dziadkiem − powie-
dział tata pewnej niedzieli. Popatrzył na sześcioletniego 
Geralda.

– Chciałbyś ze mną dzisiaj pojechać? − zapytał. – 
Zostaniemy u dziadka i będziemy go doglądać. Mama 
i dziewczynki pójdą do kościoła.

Zrobić to dla Jezusa
—Clara Mast

– O, tak! − powiedział ochoczo Gerald. Lubił cho-
dzić z tatusiem.

Pradziadek Geralda miał dziewięćdziesiąt sześć lat. 
Nie mógł już sam chodzić. Nie widział też dobrze, 
podobnie jego umysł nie działał, jak trzeba. Wszystkie 
jego dzieci i wnuki opiekowały się nim na zmianę. 

Kiedy mama z dziewczynkami wyszły z domu, Gerald 
i tata poszli do dziadka. Brat taty wcześniej był z dziad-
kiem przez noc i zrobił mu śniadanie. Teraz dziadek sie-
dział w wózku na kółkach w świetle słońca przy dużym 
oknie. Chociaż nie widział za dobrze, wydawało się, 
że w jakiś sposób zauważył czyjeś przyjście. Nawet ich 
pozdrowił. 

Tata pochylił się, żeby się z nim przywitać. Potem 
spojrzał na Geralda i uśmiechnął się. 

Gerald wiedział, co powinien zrobić. Podszedł do 
dziadka i powiedział: 

– Dzień dobry, dziadku − powiedział, przytulając się 
do dziadka. Gerald zastanawiał się, czy te zamglone, 
brązowe oczy w ogóle go widzą.

Tata otworzył Biblię. 
– Poczytamy, dziadku?
– Zimno mi w stopy − odparł dziadek.
Tata zapytał:
– Może przysunę ci fotel bliżej pieca?
Dziadek pokręcił głową. 
– Zimno mi w stopy − powtórzył.
– A, już wiem! Pewnie chcesz, żeby ci zmienić kapcie? 

− zapytał tata, po czym wyjaśnił Geraldowi: – Dziadek 
ma dwie pary kapci. Jedna jest zawsze na piecu i grzeje 
się. Tak na zmianę. Dziadek lubi, żeby mu zmieniać 
kapcie.

DZIECI
kącik dla

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



28  Ziarno Prawdy  •  luty 2022

—Christa Long

C e n a  n i e p o s ł u s z e ń s t w a

Antoś podbiegł do drzwi wejściowych, aby powitać 
swojego kuzyna Rysia, który przyjechał do niego na cały 
dzień.

– Pobawmy się najpierw w domku na drzewie − zapro-
ponował Antoś. – A potem możemy zagrać w piłkę albo 
pojeździć na rowerach, albo budować z klocków.

– Może niech Rysio sam wybierze? − upomniała go 
mama.

Chłopcy spędzili całe rano, biegając i bawiąc się na 
świeżym powietrzu. Byli zdziwieni, gdy mama zawołała 
ich na obiad. 

– Muszę skończyć kosić trawnik, a potem załatwić kilka 
spraw − powiedział tata, kiedy skończyli jeść. – Czy są tu 
jacyś chłopcy, którzy chcieliby ze mną pojechać?

– Taaaak − zawołali obaj jednocześnie.
Kiedy tata skończył koszenie, chłopcy bawili się  

w chowanego. Starszy brat Antosia, Grzesiek, pomagał im  
w zabawie.

– Odliczam pierwszy − zdecydował.
Antoś i Rysio pobiegli się schować, kiedy Grzesiek 

zaczął odliczać. Po kilku rundkach kolej odliczania 
znowu przypadła na Grześka. Antoś rozejrzał się za jakimś 
nowym miejscem do ukrycia. Warsztat taty był pełen 
takich zakamarków, ale nie wolno im było tam wcho-
dzić bez nadzoru. 

Antoś słyszał kosiarkę taty na dalekim końcu podwórka. 
Po chwili wahania wślizgnął się do chłodnego, ciemnego 
warsztatu. Zdecydował, że najlepiej będzie się schować 

– Przyniosę je − zaproponował Gerald, zrywając się 
w kierunku pieca. Stare, zielone kapcie były przytul-
nie ciepłe.

Gerald obserwował, jak tata delikatnie wsuwa na 
stopy dziadka ogrzane kapcie. Dziadek uśmiechał się. 

– Lepiej od razu połóżmy te koło pieca − powiedział 
tata i Gerald położył je w tym samym miejscu, gdzie 
leżała poprzednia, zielona para.

– No, a teraz co będziemy dziś robić? − zapytał 
ponownie tata.

– Marek 10 − powiedział nagle dziadek. Kiedy tata 
skończył czytać rozdział, dziadek znów zaproponował: 
Mateusz 25. Mimo, że umysł dziadka nie działał już 
najlepiej, staruszek nadal kochał Biblię.

Gerald słuchał pilnie, kiedy tata czytał Ewangelię 
Mateusza. Dziwnie było siedzieć koło dziadka w salo-
nie, zamiast w kościele. W połowie rozdziału dziadek 
powiedział:

– Zimno mi w stopy.
Gerald pobiegł po ogrzane kapcie. Były ciepłe  

i miękkie. 
– Sam je mogę dziadkowi założyć − powiedział chło-

piec do taty. Kiedy ciepłe kapcie zaczęły ogrzewać stopy 
dziadka, uśmiech ponownie zagościł na jego twarzy.

Wieczorem tata oznajmił Geraldowi:
– Zastanawiam się, czy dziadek wybrał Ewangelię 

Mateusza 25 z powodu kapci.
Gerald był zdumiony. 
– Na końcu rozdziału król powiedział swoim 

uczniom, że dali mu jeść, kiedy był głodny i spragniony 
− wyjaśnił tata. – Uczniowie byli zdziwieni, ponieważ 
nie kojarzyli, kiedy zrobili coś takiego dla króla. Ale on 
wyjaśnił, że wszystkie uczynki wobec innych są uczyn-
kami wobec niego.

Tata uśmiechnął się do Geralda. 
– Może dziadek chciał powiedzieć ci, że kiedy przy-

niosłeś mu te ciepłe kapcie, tak naprawdę zrobiłeś to 
dla Jezusa.

Gerald uśmiechnął się do taty.
– Lubię pomagać dziadkowi.
– Dobrze jest pamiętać, że kiedy robimy dobre 

rzeczy, robimy je także dla Jezusa − powiedział tata. – 
Może znów za jakiś czas będziesz mógł się dziadkiem 
zaopiekować.

Zaczerpnięto ze Story Mates, styczeń 2020
Christian Light Publications, Inc.
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na poddaszu. Kiedy wbiegał na górę, usłyszał, jak drzwi 
na dole otwierają się i zamykają. Czy to już Grzesiek ich 
szuka?

Antoś zerknął za siebie i zobaczył, jak Rysio wbiega 
po schodach.

– Mogę też się tu schować? − szepnął.
– Jasne − powiedział Antoś i spojrzał wokoło na stosy 

drewna, rury, pudła i rolki drutu. Najciemniejszy kąt za 
schodami i pod krokwiami dachu od razu przyciągnął 
jego uwagę. Mógłby się schować za kawałkiem belki przy 
samym otworze klatki schodowej.

Kiedy Antoś ruszył w kierunku kryjówki, usłyszał, jak 
Grzesiek woła:

– Gotowi, czy nie, idę po was!
– Hura, Rysiu! − powiedział Antoś, dając nura za 

schody. Rysiu ścieśnił się obok niego.
TRACH!
Antoś poczuł, że spada. Chciał się czegoś uchwycić, 

ale wokoło było tylko powietrze. Obaj z Rysiem wylądo-
wali jeden na drugim, częścią ciała na drewnianych scho-
dach a częściowo na podłodze. Krawędź schodka wryła 
się Antosiowi w bok. Leżał oszołomiony. 

Wtedy usłyszał krzyki Rysia:
– Boli! Boli!
Sturlał się z Rysia. Bolały go żebra, serce waliło jak 

młot, a całe ciało paliło. 
Wtem drzwi otworzyły się z impetem i Grzesiek wpadł 

do środka. Zdumiony gapił się na nich przez moment. 
– Tata! − wrzasnął i natychmiast wybiegł.
Tata przybiegł zaraz, a chłopcy w tym czasie zdołali 

usiąść. 
– Gdzie was boli? Możecie ruszać palcami u rąk i nóg? 

− zapytał tata.
Szlochając, obaj chłopcy starali się poruszać palcami. 

Tata pomógł Antosiowi stanąć, ale Rysio nie dał rady. 
Tata ostrożnie podniósł Rysia i zaniósł go do domu. 
Antoś czuł, jakby miał nogi z galarety i idąc, opierał się 
na Grześku. 

Tata położył Rysia na kanapie i pomógł Antosiowi poło-
żyć się na dużym fotelu. 

– Leżcie chłopcy spokojnie, a ja znajdę mamę − powie-
dział tata.

Mama Antosia pracowała kiedyś jako pielęgniarka. 
Zbadała obydwóch chłopców i zadawała im mnóstwo 
pytań.

– Nie sądzę, żebyście mieli coś złamane − stwierdziła. 
– Jednak nie jestem pewna. Zadzwonię po twoją mamę, 
Rysiu. Może trzeba będzie was obu zabrać do przychodni 
i zbadać dokładniej.

– Przepraszam, tatusiu, że cię nie posłuchałem − wyznał 
Antoś. – Wiedziałem, że nie wolno nam bawić się w warsz-
tacie, ale nie wiedziałem, że podłoga może się załamać.

– Wiem, że nie wiedziałeś − powiedział tata. – Czasem 
nieposłuszeństwo sprowadza bolesne konsekwencje, 
prawda?

Antoś przytaknął. Spojrzał na Rysia, który gapił się 
przez okno. Zastanawiał się, czy Rysia też tak boli jak 
jego. Gdyby tylko posłuchał taty, teraz jechaliby z nim 
do miasta, zamiast leżeć w takim bólu. 

– Rysiu − powiedział Antoś – przepraszam cię. To moja 
wina, że jesteś obolały. Gdybym posłuchał taty, to by się 
nie wydarzyło. Wybaczysz mi?

Rysio pokiwał głową. 
– Nie wiedziałem, że nieposłuszeństwo może tak boleć 

− zauważył.
– Ani ja − dodał Antoś.
Wiedział, że tę lekcję zapamięta na długo.

Zaczerpnięto ze Story Mates, maj 2019
Christian Light Publications, Inc.
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Wstęp

Opowieść o Sristi to opowieść o tysiącach dzieci  
z Bhutanu, które dorastały w obozach dla uchodźców 
w niezwykłym kraju, jakim jest Nepal. Mieszkały  
w tych obozach z rodzinami przez wiele lat, w czasie 
których rządy różnych krajów na całym świecie pró-
bowały postanowić, co z nimi zrobić. Bhutańczycy 
są narodem, który posługuje się językiem nepalskim, 
wygląda jak Nepalczycy i żyje jak oni − ale jednak nie 
są obywatelami Nepalu. Pochodzą z pięknego króle-
stwa Bhutanu, położonego niedaleko.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX 
wieku w okolicznościach, które nadal nie są jasne, król 
Bhutanu postanowił chronić język i religię swojego 
kraju, zmuszając obywateli mówiących po nepalsku, 
aby ubierali się jak buddyści i mówili tylko językiem 
dzongkha, obowiązującym w kraju. Tysiące zamiesz-
kujących tam Hindusów odmówiło zmiany obycza-
jów i wybuchły protesty oraz gwałtowne zamieszki.

Po nieskutecznych próbach zaprowadzenia 
porządku, król Bhutanu wziął odwet na Hindusach, 
wysyłając żołnierzy, aby wyrzucili bhutańskich 
Hindusów z ich farm i pól. W końcu sytuacja zrobiła 
się tak niebezpieczna, że tysiące obywateli mówią-
cych po nepalsku uszło z kraju z obawy o swoje życie. 
Indie pomogły Bhutanowi w przewiezieniu uchodź-
ców do Nepalu, pozostawiając ich tam bez środków 
do życia i bez dachu nad głową. „Zostawiliśmy za 
sobą wszystko, nawet naczynia” − powiedziała jedna 
z kobiet. 

ONZ we współpracy z rządem Nepalu zało-
żyła obozy dla tych uchodźców na terenie kraju. 
Ostatecznie zamieszkało w nich 100 000 ludzi, którzy 
pozostawali tam przez ponad osiemnaście lat. 

Gdybyście mieszkali w Stanach Zjednoczonych 
albo Kanadzie, moglibyście być zaskoczeni, że te 
bhutańskie dzieci oraz ich rodziny z dawnych obozów 

Jyoti NepalCzęść pierwsza

Sristi

KSIĄŻKI
fragment

Czytali więc z księgi Prawa Bożego wyraźnie i wyjaśniali znaczenie tak, 
żeby zrozumiano to, co czytali. Księga Nehemiasza 8,8
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Sristi obserwowała, jak baba powoli siada na łóżku, 
przeczesując ręką włosy. Kilka tygodni temu upadł  
i od tej pory miał ciągle bóle głowy. Nagle drzwi się 
otworzyły. Sristi odskoczyła od wejścia, żeby wpu-
ścić wujka. Schylił się przez niski otwór, wnosząc do 
środka dwa plastikowe kanistry z wodą. Odstawiwszy 
je koło paleniska, usiadł obok Radżu. 

Czekał przez chwilę, aż jego oczy przywykną do 
przyćmionego światła, a potem odezwał się do ojca. 

– Bracie, znowu to zrobiłeś, prawda? Przeszastałeś 
wszystkie pieniądze, jakie ci dałem! Jak twoja rodzina 
przeżyje, skoro trwonisz pieniądze swoje i moje, żeby 
się upijać? Ile jeszcze razy musisz się poobijać, żeby 
zacząć utrzymywać swoją rodzinę? Gdyby rodzice 
jeszcze żyli, wstydziliby się za ciebie.

Ram odpowiedział jak zwykle:
– To co mam robić? Nie możemy wrócić do naszego 

kraju. Wszystkie miejsca pracy w obozie są już zajęte. 
Co mam robić? Chcę zacząć prowadzić sklep, ale ty mi 
odmawiasz pieniędzy. Nie znajdę innej pracy, choć-
bym próbował. Łatwo ci tak gadać − nie masz żony  
i dzieci na utrzymaniu!

Wujek Kiran miał pewien pomysł.
– Postanowiłem. Jadę do Katmandu do pracy. 

Budują domy w całym mieście i możemy tam praco-
wać z ekipą budowlaną. Rząd nie dowie się, że tam 
pracujemy. O to się nie martw.

Ram potrząsnął głową.
– To ryzyko. Jeśli się okaże, że pracy nie ma, to 

pojedziemy w daleką podróż na darmo. Jeśli praca 
jest, mogą nas złapać. Nie jadę.

– No to zostań tutaj, jak wolisz − powiedział Kiran. 
– Ale ja jadę znaleźć pracę. Nie spodziewaj się, że 
znowu dam ci pieniądze. Przekonałem się już, że nie 
mogę ci pomóc. Straciłeś wszystko, co dałem ci do 
tej pory. Będziesz po prostu musiał radzić sobie sam.

Ram skrzywił się. 
– Poradzę sobie. Nie martw się.
W tym momencie mały braciszek Sristi zaczął 

płakać. Dziewczynka podskoczyła do małego zawi-
niątka na łóżku. Baba podniósł małego Himala. 

– Czy ktoś coś powiedział, co przestraszyło mojego 
synka? Nie płacz. Wszystko jest w porządku. − 
Podniósł się i podszedł do środka chaty, uspokajając 
dziecko. – Wszystko będzie dobrze. 

Matka Sristi wreszcie odezwała się od paleniska, 
gdzie smażyła kalafior w rondlu.

– Ram, powinieneś jechać. Nie mamy już prawie 

są teraz waszymi sąsiadami. Po wieloletnich próbach 
rozwiązania problemu tych uchodźców rządy Europy, 
Ameryki Północnej i Australii postanowiły wpuścić 
ich do krajów zachodnich, w których mogliby wreszcie 
znaleźć swój dom i uzyskać miejscowe obywatelstwo. 
Rozpoczynając od 2010 roku, Stany Zjednoczone 
przyjęły prawie 100 000 bhutańskich uchodźców. 

Jeszcze w 2017 przybywały kolejne grupy i teraz 
obozy w Nepalu są prawie puste. Niektórzy jednak 
postanowili tam pozostać. Ich przyszłość jest 
niepewna. 

ROZDZIAŁ 1

Kłopoty rodzinne
– Dziewięć razy osiem jest siedemdziesiąt dwa; dzie-

więć razy dziewięć jest osiemdziesiąt jeden...
Dziesięcioletni Radżu siedział ze skrzyżowanymi 

nogami na niskim łóżku. Przed nim na poduszce leżał 
otwarty zeszyt. Radżu kiwał się do przodu i do tyłu, 
mrucząc ciągle tabliczkę mnożenia na głos. 

Siedmioletnia Sristi siedziała na klepisku, naśladu-
jąc swojego brata. Miała się uczyć na pamięć alfabetu 
nepalskiego, ale skupienie się na falujących linijkach 
pisma było prawie niemożliwe. Potrząsnęła głową, aż 
wstążki w jej warkoczach zderzyły się ze sobą. 

– Dziewięć razy dwa jest pięćdziesiąt! Dziewięć razy 
trzy jest nic! − krzyknęła w wybuchu frustracji.

– Przestań, siostrzyczko! Nie mogę się skupić, jak 
krzyczysz. − Radżu zerknął na nią. – Ama, każ jej 
przestać − zawołał do swojej mamy. Była niedaleko 
− w zasięgu wyciągniętej ręki. Siedziała przy paleni-
sku, dmuchając na żarzące się węgielki przez pustą, 
bambusową rurkę.

Czandra nie zwracała uwagi na swoje dzieci, pró-
bując rozniecić na nowo ogień, żeby przygotować 
kolację. W kącie leżała sterta chrustu znalezionego  
w obozie. Czandra była zbyt zmęczona, aby zważać 
na sprzeczające się dzieci. 

Na łóżku niedaleko Radżu mąż Czandry zbudził się 
z popołudniowej drzemki. Sristi błyskawicznie prze-
stała dokuczać bratu. Jej ojciec dziś po południu pił 
ze swoim kumplem Dordże. Nie wiedziała, w jakim 
nastroju się obudzi. 

– Baba − odezwał się Radżu. – Nie mogę się uczyć, 
bo Sristi mi dokucza.
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nic, żeby przeżyć. Wszyscy mężczyźni jadą szukać 
pracy. Ty też powinieneś.

– Nie jadę. Znajdę coś na miejscu. Chcę otworzyć 
sklep. Wiadomo, że ludzie będą kupować herbatę, 
ciastka i makaron. Chcę otworzyć sklep.

Kiran potrząsnął głową, ale Ram dalej mówił.
– Wiem, że masz kilka tysięcy rupii1, które przede 

mną ukryłeś. Nie masz prawa do tego. Jesteśmy 
braćmi i powinniśmy sobie pomagać. Daj mi te 
pieniądze. Otworzę mały sklep, a kiedy ty będziesz 
potrzebował pomocy, pomogę ci.

Wszyscy spojrzeli na Kirana. Matka Sristi ode-
zwała się.

– To może się udać. Jeśli dasz nam pieniądze na 
zakup produktów, otworzymy sklep.

– Ale... nie wiem, czy Ram da radę...
– Nie martw się o mnie, bracie. Tym razem cię 

nie zawiodę. Tylko ten ostatni raz. A ty jedź do 
miasta i zostaw nam pieniądze na otwarcie sklepu. 
Nie cieszyłbyś się, gdybyś wiedział, jak pracuję na 
moją rodzinę? Twój dochód w mieście plus mój 
dochód tutaj − czy to nie brzmi dobrze?

– Bo ja wiem? Może...
Sristi wybiegła z chaty i podskakiwała w emo-

cjach. Sklep! Mieliby swój własny sklep! 
Spojrzała na rzędy chat stłoczone wokół sektora 

C w obozie Goldhap. Oj, jak by to było, gdyby 
wszyscy sąsiedzi przychodzili i kupowali ciastka  
w jej sklepie!

Podbiegła do miejsca, gdzie rosło święte drzewo, 
figowiec pagodowy, i dotknęła go. Modliła się do 
niego. „Proszę cię, pomóż nam zarobić dużo pie-
niędzy”. Wróciła biegiem z powrotem na kolację, 
czując głód. Zapach przypraw wypełnił powietrze. 
Wszystkie kobiety przygotowywały kolację dla 
swoich rodzin w tym samym czasie. 

ROZDZIAŁ 2

Spacer po obozie
W sobotę wujek Kiran zabrał Sristi ze sobą, kiedy 

szedł porozmawiać przez telefon niedaleko bara-
ków wojskowych. Był ciepły dzień, nieszczególnie 
upalny ani za zimny; jeden z tych wspaniałych, paź-
dziernikowych dni przed nadejściem zimnej pory. 

1Rupia − waluta kilku państw azjatyckich. Rupia nepalska = kilka amerykańskich centów.

Właśnie skończyło się wielkie hinduistyczne święto. 
Sristi dumnie założyła nowe klapki, które Ama kupiła 
dla niej z okazji święta. Uderzały z lekkim plaskaniem 
w jej pietę za każdym krokiem. Trochę biegła, a trochę 
szła, żeby dotrzymać kroku wujkowi. 

Minęli długi betonowy mur otaczający szkołę. Sristi 
cieszyła się, że dzisiaj była sobota. Następnie prze-
szli obok magazynu z racjami żywności, gdzie trzy-
mano jedzenie i inne rzeczy dla uchodźców. Szli dalej 
ścieżkami udeptanymi pomiędzy bambusowymi cha-
tami sektora A i B. Większość dachów zrobiona była  
z trawiastej strzechy. Na wierzchołku jednej z nich stał 
kogut, trzepocząc skrzydłami i piejąc na cały świat. 

Kiedy mijali te chaty, właśnie wydawano racje żyw-
nościowe. Sristi patrzyła na wielką wagę. Worek ryżu 
ważył więcej niż ona. „Dobrze byłoby urosnąć i ważyć 
więcej niż worek ryżu” − myślała. Za punktem racji 
żywnościowych weszli oboje na główną drogę prowa-
dzącą przez obóz uchodźców. 

Sristi puściła się biegiem przed swoim wujkiem, ale 
on ściągnął ją z powrotem na widok wielkiego jeepa 
oznaczonego symbolem ONZ, który z hukiem nadjeż-
dżał z naprzeciwka. W środku biali ludzie złożyli ręce 
na widok Sristi w pozie powitania namaste2, wykonując 
objazdową rundę po obozie. To będzie krótka runda. 
Goldhap był najmniejszym z obozów dla uchodźców; 
inne obozy, jak Beldangi czy Beldangi 2 były znacznie 
większe. Sristi złożyła ręce, odwzajemniając gest cudzo-
ziemców. Uśmiechnęła się szeroko i zawołała do nich 
po nepalsku.

– Szsz....! Nie rób tego! − zganił ją wujek Kiran. 
– Ci biali są tępi! I tak nic nie rozumieją − powie-

działa do wujka.
– Dajcie mi cze–ko–ladę, dajcie sło–dyyy–cze! − 

krzyknęła prowokująco do cudzoziemców.
Ale jeep już był dalej na drodze, gdzie inne dzieci też 

ich wesoło zaczepiały. Niektórzy chłopcy biegli za samo-
chodem, krzycząc:

– Halo, proszę pana! Jak się macie?
Sristi i wujek przeszli obok biura obozu w pobliżu wiel-

kiego magazynu zapasów, gdzie urzędowali dowódca  
i urzędnicy ONZ. Był tam kran z wodą, do którego 
schodzili się mieszkańcy obozu po wodę do picia, a tuż 
obok było miejsce, skąd uchodźcy mogli zadzwonić. 

2Namaste − zarówno powitanie, jak i pożegnanie w Nepalu.
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Wujek Kiran wręczył dziewczynce puste plastikowe 
kanistry. 

– Napełnij je wodą, a ja w tym czasie zadzwonię 
− powiedział.

Sristi pobiegła ustawić się w kolejce do kranu. Woda 
kolejno napełniała z szumem kanistry mieszkańców, 
którzy wracali z nimi do swoich chat. 

To jest ta organizacja, która zarządzała obozem dla 
uchodźców i realizowała proces przesiedleń dla tych, 
których w końcu zaproszono do innych krajów. 

Nagle Sristi usłyszała jakieś zamieszanie. Ktoś krzy-
czał w kierunku biura obozowego. Dzieci przybiegły 
bliżej, żeby zobaczyć, co się dzieje. Mężczyźni i kobiety 
zaczęli się gromadzić wokół biura dowódcy obozu. 
Sristi spojrzała na wujka − siedział w szklanej budce 
telefonicznej, pogrążony w rozmowie. Upuściła puste 
kanistry na ziemię i pobiegła w kierunku tumultu. 

– Wcale nie przyniosłam tego drewna z dżungli! − 
upierała się starsza kobieta owinięta w szal. Obok niej 
leżał kosz z drewnem.

– Owszem, przyniosłaś! Mamy świadków − krzy-
czał ktoś ważny. – To już trzeci raz, kiedy przyniosłaś 
opał z dżungli! Pójdziesz na noc do aresztu, żeby się 
tego wreszcie oduczyć.

– Zostaw ją! Ona ma swoje lata! − krzyknął ktoś  
z tłumu gapiów.

– Nie możemy wam pozwolić przynosić drewna  
z dżungli, bo inaczej wszystko zniknie w jednym dniu. 
Ludzie, musicie się tego nauczyć. Jeśli ona nie prze-
stanie, to wszyscy starsi ludzie pomyślą, że wolno im 
brać drewno z dżungli.

– Dobrze, to mnie zamknijcie, ale nie zabierajcie mi 
noża ani koszyka − powiedziała starsza kobieta. Gdy 
mówiła, w jej nosie kołysało się złote kółko.

– Znasz dobrze zasady. Muszę zabrać twój nóż  
i koszyk. Konfiskuję je, ponieważ  zlekceważyłaś prze-
pis zakazujący ścinania drewna w dżungli − powie-
dział ważny urzędnik.

Ludzie stojący dookoła wykrzykiwali swoje opinie. 
Sristi przypatrywała się każdej twarzy. Jej wujek 

nadszedł, kiedy zamieszanie już cichło.
– Sristi, chodźmy! Gdzie masz kanistry z wodą?
– Przy kranie − powiedziała. Kiedy jednak poszli ich 

szukać, kanistrów nie było.

Wujek Kiran wyjechał kilka dni później. Spakował 
kilka zmian ubrań, trochę pieniędzy i wyjechał. Ale 
zanim opuścił obóz, dał swojemu bratu wielki plik 
banknotów. Wetknął go do glinianego garnka. Ram 
starannie ukrył pieniądze pomiędzy krokwiami chaty 
− poupychał w dach ze strzechy, gdzie nikt nie mógł 
ich dojrzeć.   

ROZDZIAŁ 3

Pożar
Sristi krzyczała. Dym dostał się do jej gardła. Przez 

pomarańczowy żar płonącego stropu zobaczyła kształt 
księżyca w pełni. 

– Chodź, Sristi! − krzyczał baba. Sturlała się ze 
swojej niskiej pryczy na podłogę. Jej nogi były zaplą-
tane w koc. 

– Pożar! Uciekajmy! − wrzeszczał Radżu. Złapał 
swoją siostrę i wystrzelił przez drzwi. Mężczyźni bie-
gali tam i z powrotem, chlustając wodą z wiader na 
płonący dach małej chaty.

Sristi stała w przejściu, patrząc jak jej brat bie-
gnie z powrotem do chaty, aby pomóc mężczyznom. 
Próbowała wytrzeć z oczu resztki snu, próbując zrozu-
mieć, co się działo. Hałas, zamieszanie i duszący dym 
odepchnęły ją od jej domu. Z bijącym dziko sercem  
i piekącymi oczami odwróciła się w poszukiwaniu 
amy. 

Nikt nie zauważył, jak Sristi odbiegła od chaty. 
Sąsiedzi krzyczeli w emocjach, ale Sristi przebie-
gła obok nich. Znalazła Czandrę opartą bezwładnie 
o drzewo daleko od szeregu domów. Siedziała sku-
lona z maleńkim Himalem w objęciach, obserwu-
jąc chaos. Sristi stała bezradnie obok amy i swojego 
małego brata. 

Płomienie skakały pod niebo. Sąsiedzi ze wszystkich 
stron wbiegali do swoich chat i wybiegali z powrotem, 
wyciągając najcenniejsze rzeczy. Sristi patrzyła na długi 
rząd pokrytych strzechą domków. Były takie małe  
w ciemności. Który się teraz zapali? Ściany z pasków 
bambusa były wyklejone od środka starymi gazetami. 
Pamiętała stronę, którą przykleiła nad swoim łóżkiem 
− z obrazkiem pięknego wodospadu. Szloch ścisnął jej 
gardło. Teraz płonęły ściany jej domu. A wraz z nimi 
pewnie też jej szkolny mundurek i zeszyty. Upadła 
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obok amy, przytulając twarz do maleńkiego Himala. 
Teraz sama chciałaby być dzidziusiem i też wpełznąć 
na kolana swojej mamy. 

– Ama! Jak doszło do pożaru? − krzyknęła.
– Radżu uczył się do późna, kiedy poszliśmy 

spać. Musiał zasnąć nad książkami. Myślę, że zosta-
wił lampkę z olejem na półce. Nie wiem dokładnie, 
spałam.

Sristi znowu spojrzała na swoją chatę. Teraz roz-
padała się na kawałki. Tłum ludzi chlustał wodą  
z wiader na sąsiednie chaty, próbując je ocalić od pło-
mieni. Sristi płakała a łzy płynęły jej po policzkach. 
Wszystko stracone. Ukryła oczy w maminym sari3, 
próbując uciec od dymu. 

Kilka godzin później, kiedy słońce powoli wscho-
dziło, z domu Sristi pozostała kupka żarzącego się 
popiołu, ale chaty sąsiadów ocalały. 

Rodzina Sristi zebrała się na ganku sąsiadów. Ktoś 
zatroszczył się o nich i przyniósł im herbatę z ciast-
kami. Sristi usiadła na ganku, opierając się o babę, 
który beształ Radżu pomiędzy łykami herbaty. 

Sąsiedzi przechodzili obok w drodze na drugi koniec 
obozu. Czarny kogut kroczył dumnie po ganku  
w nadziei upolowania jakichś okruszyn. Stanął dokład-
nie obok Sristi i z całą mocą zapiał prosto ku niebu. 

„Ty nic nie straciłeś” − pomyślała Sristi z pogardą, 
zaciskając dłoń na swoim herbatniku. Spojrzała na 
amę, która siedziała ze skrzyżowanymi nogami na pod-
łodze z maleńkim Himalem na kolanach. Skończyła 
pić herbatę i wiązała właśnie swoje długie czarne włosy 
w ciasny koczek. Jej czarne oczy lustrowały Sristi  
z góry do dołu. 

– Chodź, córko. Twoje włosy są w nieładzie. Zaraz 
cię uczeszę. − Czandra klepnęła podłogę obok, pona-
glając córkę, żeby usiadła przy niej. Sristi podeszła 
posłusznie. Mama zaczesała jej włosy w kucyk. To 
uczesanie bolało dziewczynkę i ściągnęło jej skórę tak 
mocno, że brwi prawie rozjechały się po bokach.

Himal zaczął płakać z głodu i Sristi musiała się 
odsunąć, żeby matka mogła go nakarmić. Poszła 
usiąść obok starszego brata. Radżu trzymał spusz-
czoną głowę; jego krótkie, czarne włosy sterczały we 
wszystkich kierunkach, przysypane częściowo popio-
łem. Dziewczynka strząsnęła kilka szarych płatków  

3Sari − ubiór kobiecy noszony na Wschodzie. Jest to długi pas materiału, którego jeden koniec 
tworzy spódnicę a drugi udrapowany jest na ramionach i jako okrycie głowy.

z jego włosów. Słuchała, co mówił ojciec. Jego brązowe 

oczy płonęły z gniewu i frustracji. 

– Dopiero co dostaliśmy pieniądze na sklep i coś 

takiego! Ty głupi chłopaku! Dlaczego nie zdmuchną-

łeś płomienia lampki, kiedy skończyłeś naukę? Teraz 

wszystkie pieniądze na sklep poszły z dymem!

Czandra próbowała przekonać swojego męża:

– Ram, daj spokój chłopcu. Może gdybyś był  

w domu zamiast w chacie Dordże, gdzie piłeś...

– Ty byłaś w domu! Dlaczego się nie obudziłaś, 

kiedy zaczęło się palić?

Sristi zesztywniała. Nienawidziła, kiedy rodzice się 

kłócili. 

Znajomi Rama zebrali się wokół, aby zażegnać 

kłótnię. 

– Słuchaj, Ram. Nie pomoże ci już, że krzyczysz na 

każdego. Musisz się z tym pogodzić. Zobacz, nadal 

masz swoją rodzinę. I na pewno władze w obozie 

zapewnią wam środki do życia, żebyście mogli wybu-

dować nową chatę. Prawdopodobnie będziecie musieli 

spać pod gołym niebem przez kilka tygodni, ale zbie-

rzemy dla was produkty do jedzenia. Nie martw się, 

przejdziesz przez to, tak samo jak przez wszystko inne 

do tej pory.

Wkrótce Ram zaczął rozmawiać o zbudowaniu 

namiotu, zanim nie powstanie nowa chata. Sristi 

przesunęła się, opierając o jego kolano i patrzyła teraz  

z dołu na twarz ojca. Kochała go mimo jego kłótliwo-

ści. Był zmęczony. Płatki popiołu przyczepiły się do 

jego brwi. Dziewczynka usiadła na podłodze z głową 

opartą o jego kolano. Powoli odpływała w sen wśród 

rozmowy. 

—ciąg dalszy nastąpi

Fragment książki Sristi
Christian Light Publications, Inc.
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Wszędzie Jezus Sam mną kieruje
Wszędzie Jezus Sam mną kieruje

 Chwała Mu, chwała Mu!
 Mannę mi niebieską daruje,

 Chwała Mu i cześć!

 W Nim mi Ojciec wszystko darował,
 Chwała Mu, chwała Mu!

 W Nim obfity stół mi zgotował,
 Chwała Mu i cześć!

 Przed wrogami zawsze mię chroni,
 Chwała Mu, chwała Mu!

 Do mnie zniża się, kiedy broni,
 Chwała Mu i cześć! 

 Nigdy jeszcze mię nie opuścił,
 Chwała Mu, chwała Mu!

 Chociaż szatan bardzo się złościł,
 Chwała Mu i cześć!

 On ze świata wybrał mię tego,
 Chwała Mu, chwała Mu!

 Bym należał wiecznie do Niego,
 Chwała Mu i cześć!

 Tajemnice Swe mi objawia,
 Chwała Mu, chwała Mu!

 Radość w sercu wciąż mi odnawia,
 Chwała Mu i cześć!

Alleluja, tak śpiew mój brzmi;
 Jemu śpiewam po wszystkie dni.

 Uciszył tęskne tu serce mi,
 Chwała Mu i cześć!



W Ewangelii Marka 7,24 znajduje się ponadczasowa prawda: „Nie mógł się jednak ukryć”. Jezus starał 
się nie wywyższać samego siebie, jak również swoich dzieł. 

Po uzdrowieniu chorego często prosił go, aby nikomu o tym nie mówił. Ale Jezus nie zdołał się ukryć. 
Matthew Henry napisał: „Świeczkę da się schować pod korcem, ale słońca się nie da”. Chrystusa, 
Światłości świata, nie można ukryć. 

Tak potężna osobowość nie może stać się niepozorna. Jezus jest zawsze kimś oczywistym na świecie. 
Odcisk Jego boskiego charakteru powinien być widoczny we wszystkich, którzy noszą Jego imię. 
Całkowicie podporządkowane Mu życie wystawia Go na widok świata. W prawdziwie uświęconym życiu 
Chrystus nie może pozostać niewyraźny. 

Dlaczego więc nie jest On widoczny w tak wielu nominalnych kościołach, które noszą miano 
chrześcijańskich? Dlatego, że nie prowadzą one życia na Jego podobieństwo. Nie ma w nich nauczania 
zasady oddzielenia Królestwa Bożego. Przez fałszywe świadectwo tych kościołów wielu upada, bo nie 
porzuciły tego świata (2 Kor 6,17–18). 

Zadajmy sobie te ważne pytania: czy moje życie odzwierciedla nauczanie Jezusa? Czy nasze świadectwo 
− świadectwo wierzących ludzi − ukazuje Jego piękno? Czy Jezus jest wyraźnie widoczny w naszym życiu 
wobec naszych sąsiadów? Tak powinno być. John Keats napisał: „Jego tożsamość odciska na mnie swoje 
piętno”. 

Jako pokorni wierzący możemy umknąć uwadze świata na chwilę, jednak jeśli pragniemy dać 
świadectwo ewangelii, to nasi przyjaciele i znajomi powinni także móc wyznać: „Jego tożsamość odciska 
na mnie swoje piętno”. 

Chrystus nie może się ukryć. Czy mój charakter i całe moje życie jest świadectwem żyjącego Jezusa, 
który nie może się ukryć w moim mieście? 
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Jezus nie może się ukryć
—James Baer
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