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słowo

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

Umiłowany
i wierny syn w Panu
—James K. Nolt

Kogo opisują te słowa? Kto jest jedynym adresatem dwóch ksiąg biblijnych? Najpierw spotykamy
tego oddanego ucznia w Listrze (zob. Dz Ap 16,1–3),
gdzie Paweł przyjmuje go do swego zespołu misyjnego: Tymoteusz, syn wierzącej żydowskiej matki
i ojca Greka, cieszył się „dobrym świadectwem braci”
i został obrzezany jako syn Żydówki, żeby lepiej usługiwać swoim braciom według ciała. Między nim
a Pawłem nawiązała się pewna szczególna więź, którą
widzimy w relacjach starszego i bardziej śmiałego apostoła z młodszym i bardziej skrytym uczniem.
Podczas pierwszej podróży misyjnej Paweł stanął
w Listrze wobec wyjątkowych okoliczności: uzdrowił
chromego człowieka, miejscowa ludność uznała go za
boga Hermesa, zaś Barnabę za Zeusa, a potem został
ukamienowany i uznany za martwego. „Lecz gdy otoczyli go uczniowie, podniósł się i wrócił do miasta,
a nazajutrz udał się z Barnabą do Derbe” (Dz Ap
14,20). Wraz ze współpracownikami odwiedzili następnie Listrę, Ikonium i Aniochię, zachęcając uczniów,
żeby trwali w wierze i wytrwali w prześladowaniach
(zob. Dz Ap 14,22). Możliwe, że Tymoteusz nawrócił
się podczas pierwszych dwóch pobytów Pawła na tych

terenach, a może nawet stał wśród uczniów otaczających nieprzytomnego apostoła po jego ukamienowaniu. Tymoteusz chętnie przyłączył się do jego zespołu
misyjnego, mimo że był świadkiem tej wyjątkowo brutalnej sceny prześladowań.
Biblia sugeruje, że ojciec Tymoteusza (Grek) nie był
odrodzony, lecz Paweł szanował „nieobłudną wiarę”
jego matki Eunice i babki Lois (zob. 2 Tm 1,5). „Ty
zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą
uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest
w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 3,14–15). Pisma zostały
zasiane w umyśle i sercu młodego Tymoteusza, co
doprowadziło go do zbawienia – nie do „pozoru pobożności”, ale do żywej relacji z Bogiem.
Dzieje Apostolskie pokazują nam migawki ze współpracy Pawła i Tymoteusza. Czasami szli razem, a niekiedy Tymoteusz pracował w innym mieście wraz
z Sylasem, Erastem i innymi (zob. Dz Ap 17,14–15;
18,5; 19,22). Paweł podróżował również w większej
grupie, w której byli bracia nawróceni w wyniku jego
głoszenia: „Razem z nim do Azji wyruszyli Sopater

„Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony." Ewangelia Mateusza 24,13
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z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, i Gajus
z Derbe, i Tymoteusz, a z Azji Tychikus i Trofim” (Dz
Ap 20,4). Jednak Tymoteusz towarzyszył Pawłowi
dłużej i częściej niż którykolwiek z nich.
Paweł łagodnie zachęcał Tymoteusza do śmiałości:
„Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy
i miłości, i zdrowego umysłu” (2 Tm 1,7). Był przekonany o użyteczności młodszego misjonarza, który
usługiwał innym: „A Tymoteusza, naszego brata,
sługę Boga i współpracownika w ewangelii Chrystusa
posłaliśmy, aby was utwierdził i dodał wam otuchy
w wierze” (1 Tes 3,2).
Apostoł często pozdrawiał adresatów swych listów
razem z Tymoteuszem1, a jego pisma obfitują w serdeczne słowa pod jego adresem: nasz brat, mój syn
w wierze, mój umiłowany syn, mój współpracownik, mój ukochany syn, wierny w Panu, sługa Jezusa
Chrystusa, sługa Boży, nasz współpracownik dla
Ewangelii Chrystusowej.
W Pierwszym Liście do Tymoteusza Paweł przekazał mu następujące polecenia: miał staczać „dobry
bój”, żyć z czystym sumieniem i nie stać się „rozbitkiem w wierze” (1 Tm 1,18–19). Miał również być
„dobrym sługą Jezusa Chrystusa, „wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedł” (4,6).
„Niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku; lecz
bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości”
(4,12). „Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono”
(6,20). Paweł zachęcał go do głoszenia zdrowej nauki
i do przykładnego życia.
Jednak w Drugim Liście do Tymoteusza apostoł napisał nawet bardziej osobiście i gorąco; siedział w lochu
zakuty w kajdany, wiedząc, że wkrótce zginie męczeńską śmiercią. Napisał z wielką troską o Tymoteusza,
o Kościół i o szerzenie prawdy. „A co słyszałeś ode
mnie wobec wielu świadków, to powierz wiernym
ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych”
(2 Tm 2,2). Ten werset jest nawiązaniem do czterech
„pokoleń”: samego Pawła, Tymoteusza, „wiernych
świadków” i „innych”. Apostoł wzywał Tymoteusza:
1
Widać to w pierwszych wersetach 2 Listu do Koryntian, a także w listach do Filipian, Kolosan,
obydwu listach do Tesaloniczan.
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„wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie”
(2,1); „znoś trudy jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa”
(2,3). Przyjdą „trudne czasy”, kiedy zło będzie się szerzyć (3,1–9), a „wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie
w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani” (3,12).
W ostatnim rozdziale 2 Listu do Tymoteusza Paweł
udziela mu duszpasterskiego napomnienia (4,1–5),
a następnie zaświadcza o swej gotowości na śmierć
(4,6–8). Pisze, że chciałby jeszcze ujrzeć swego „umiłowanego syna”, ponieważ wszyscy inni go opuścili.
„Postaraj się przybyć do mnie szybko” (4,9); „Postaraj
się przybyć przed zimą” (4,21). Bóg pozwolił Pawłowi
przeżyć ukamienowanie, uwięzienie w Filippi, katastrofę statku, ukąszenie węża – czy uratował go i tym
razem? Nie. Nadszedł czas, żeby apostoł otrzymał swój
„wieniec sprawiedliwości” (4,8).
Paweł pisał do Tymoteusza około roku 67 i jakieś
dwa lata później został ścięty poza Rzymem na rozkaz
Nerona. Jakże musiał płakać Tymoteusz po otrzymaniu ostatniego listu i potem, kiedy się dowiedział
o męczeńskiej śmierci apostoła.
Tymoteusz był „wierny w Panu”, głosząc Ewangelię
i służąc kościołowi w Efezie jako biskup. Żył „nieobłudną wiarą” jak Eunice i Lois. Umarł, wykazując niesamowitą odwagę, a nie „ducha bojaźni”.
Około dwudziestu lat po śmierci jego duchowego ojca
wyznawcy jakiejś pogańskiej religii ukamienowali go
(lub zatłukli kijami) na śmierć po tym, jak zganił ich
bałwochwalczą procesję. Doświadczył tego, o czym
napisał do niego Paweł: „Jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też będziemy żyć. Jeśli cierpimy, z Nim
też będziemy królować, jeśli się Go wyprzemy, i On
się nas wyprze” (2 Tm 2,11–12).
Niechaj przykład Pawła i Tymoteusza zainspiruje nas
dzisiaj, żebyśmy jako kolejne pokolenie godnych zaufania mogli nauczać również innych; jako duchowi ojcowie i synowie wiernie służący Panu. „Pilnuj samego
siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc,
i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”
(1 Tm 4,16).
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Niesprzeciwianie się złu w przypadku zagrożenia życia
—Howard Bean
Kiedy ateistyczne władze komunistów rządziły w Rumunii,
pewna matka imieniem Galina została aresztowana i wysłana
do obozu pracy. Po wielu latach pracy ponad siły przy jednoczesnym niedożywieniu jej wygląd zmienił się do tego
stopnia, że nie poznawali jej nawet starzy przyjaciele. Każdy
więzień musiał maszerować z baraku do miejsca pracy
i wracać wieczorem pod strażą milicji. Pewnego wieczoru siostra Galina była bardzo zmęczona, z trudem mogła chodzić,
a oficer zaczął ją kopać i szturchać bagnetem osadzonym na
karabinie.
W bólu i agonii modliła się po cichu, prosząc Boga o przebaczenie temu człowiekowi za to, co czyni. Wiatr był sprzyjający na tyle, że oficer usłyszał jej modlitwę. Nagle rozpoznał
jej głos. „Moja matka!”.
Rzucił karabin i wziął ją w ramiona, mówiąc:
– Matko, czy to ty? Proszę, wybacz mi. Już nigdy nikogo
nie będę torturował. Nie mogę już dłużej być żołnierzem ani
milicjantem.
Nawrócił się. A później był prześladowany za swoją wiarę.
Kiedy ziemskie życie Szczepana zostało zakończone przez
żydowskie władze, pokazał piękny przykład niesprzeciwiania się złu i pełnej przebaczenia miłości. Kiedy go kamienowano na śmierć, modlił się: „Panie, nie poczytaj im tego za
grzech” (Dz 7,60).
Kiedy Piotr i Jan zostali aresztowani przez te same władze,
które im groziły, wyrazili lojalność wobec ich autorytetu, ale
odważnie i z szacunkiem odpowiedzieli: „Bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Później Piotr w obliczu jeszcze większych prześladowań napisał: „To bowiem podoba się
Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec
Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc,
cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz jeśli
dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu”
(1 P 1,19–20).

Podczas pierwszej wojny światowej zdrowi amerykańscy
młodzieńcy byli powoływani do wojska. Ci, którzy nie chcieli
służyć w wojsku ze względu na sumienie, byli prześladowani
przez personel wojskowy, a kilku z nich nawet w wyniku tego
zmarło. Pewien nastolatek należący do amiszów w 1917 roku
popadł w konflikt na gruncie swojej nieprzejednanej postawy
niesprzeciwiania się złu. Sierżant Croft poczuł się urażony
faktem, że ten młody człowiek zwracał się do niego „proszę
pana” i koniecznie chciał być tytułowany swoją rangą: „panie
sierżancie”. Był wrogo usposobiony do osób odmawiających
służby ze względu na sumienie, i nie był zbyt lubiany wśród
samych żołnierzy.
W roku 1918 grypa pod nazwą „hiszpanka” rozprzestrzeniła się na całym świecie i przeniknęła do armii Stanów
Zjednoczonych. Zachorowało wielu żołnierzy, w tym sierżant
Croft. Szukano jakiegoś ochotnika, który by się nim opiekował i pielęgnował w powrocie do zdrowia. Taki ochotnik oczywiście musiałby być narażony na zarażenie się. Wspomniany
amisz zgłosił się, próbując pomóc złośliwemu, apodyktycznemu sierżantowi, którego życie wisiało na włosku. Sierżant
wyzdrowiał i szczerze przeprosił ochotnika, który dla niego
zaryzykował życiem. Pochwalił go za odwagę jako człowieka,
który za zło odpłacił dobrem.
Całkiem niedawno kilku więźniów uciekło z więzienia stanowego Fort Pillow w stanie Tennessee. Louise Degrafinried
mieszkająca ok. 50 km od więzienia, zastanawiała się, czy zbiegowie mogą stanowić zagrożenie dla niej i jej męża. Według
gazety Washington Post trzy dni później jakiś wysoki, ubłocony mężczyzna stanął z jej mężem twarzą w twarz na ich
podwórku. Następnie z pistoletem wciśniętym jej mężowi pod
żebra, wszedł do kuchni, gdzie była Louise. Skazany zażądał od
nich samochodu, a jeśli mu nie dadzą, to zagroził im śmiercią.
Mąż Louise wyszedł z domu, żeby przygotować samochód,
podczas gdy kryminalista trzymał jego żonę jako zakładniczkę
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z pistoletem gotowym do strzału. Louise podeszła do
niego i powiedziała:
– Młody człowieku.
Lufa pistoletu zwróciła się w jej kierunku.
– Młody człowieku − powtórzyła. – Jestem chrześcijanką. Nie chcemy żadnej przemocy w tym domu. To
jest dom Boży. Opuść pistolet.
Gdy skazany imieniem Riley zawahał się, powtórzyła:
– Powiedziałam, żebyś odłożył pistolet.
Więzień odłożył broń i osunął się na sofę.
– Proszę pani, jestem taki głodny. Nie jadłem od trzech
dni.
– W takim razie zrobię ci śniadanie.
Po czym mówiąc do niego, wbiła kilka jajek na patelnię i przyrządziła mu smaczne śniadanie. Poprosiła Boga
o błogosławieństwo posiłku, a potem sięgnęła po środki
na ból jego gardła.
– Pani ma głos jak moja babcia. Kochała mnie, ale
już nie żyje.
– Cóż, kocham cię − powiedziała Louise. – I nie
umarłam. Jezus też cię kocha. Umarł za nas wszystkich.
Dlatego wiem, że ciebie również kocha.
Riley nie mówił wiele. On jadł, a ona cytowała mu
Biblię. Wreszcie powiedziała:
– Młody człowieku, chciałbyś się poddać. Prawda?
– Och, proszę pani − odparł. – Zabiliby mnie w jednej
chwili.
– Nie, nie zrobiliby tego. Nie tutaj. Tu nie będzie
żadnej przemocy. Niczyjej.
Riley na chwilę przestał jeść. Wreszcie powoli skinął
głową.
– Okej.
Wkrótce przyjechała policja i odwiozła go z powrotem do więzienia. Ale modlitwy Louise poszły za nim.
Nie wiemy, kiedy nasze życie zawiśnie na włosku, ale
możemy żyć zgodnie z nauczaniem Pana: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych”.
Zaczerpnięto z Companions, wrzesień 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Nowe narodzenie
—Menno Simons
Umiłowany czytelniku, zważ na Słowo Pańskie i dowiedz
się, jak poznać prawdziwego Boga. Ostrzegam cię uczciwie, żebyś je sobie wziął do serca. On cię nie zbawi, nie
odpuści twoich grzechów i nie okaże ci miłosierdzia oraz
łaski inaczej niż na podstawie Jego Słowa. Uczyni to, jeśli
się nawrócisz, uwierzysz i narodzisz się na nowo z Ducha
Świętego, jeśli będziesz wypełniał Jego nakazy i chodził
Jego drogami. Gdyby bowiem mógł zbawić bezbożnego,
cielesnego człowieka, który nie narodził się na nowo, nie
uwierzył i nie pokutował, to sam minąłby się z prawdą,
której nas naucza. Zaiste, On jest Prawdą i nie ma w Nim
żadnego fałszu (…).
Jeśli jednak pragniesz zostać zbawiony, to przede wszystkim i po pierwsze twoje ziemskie, cielesne i bezbożne życie
musi się zmienić. Wszystkie twoje wysiłki będą na nic, jeśli
nie przejawisz prawdziwego nawrócenia głoszonego przez
Pisma, które przemawia do nas poprzez zachęty, groźby,
napomnienia, cuda, przykłady, uroczystości i ustanowienia. Jeśli się nie nawrócisz, to nic na niebie i na ziemi nie
może ci pomóc, albowiem bez szczerej pokuty daremna
jest wszelka pociecha. Jak mówi prorok: „O ludu mój!
Ci, którzy cię wodzą, zwodzą cię, a drogę ścieżek twoich
ukrywają” (Iz 3,12). Musimy narodzić się z góry, musimy
się zmienić i doznać przemiany serca. Nasza nieprawa
i zła natura Adamowa musi zostać przemieniona w prawą
i dobrą naturę Chrystusa. Inaczej żadną miarą i nigdy nie
zostaniemy zbawieni, ani Bożymi, ani ludzkimi środkami.
Bez prawdziwej pokuty (mam na myśli tych, którzy już
rozumieją, co to jest) człowiek jest skazany na wieczne
potępienie i jest to oczywiste. Każdy, kto nie chce świadomie zwodzić własnej duszy, będzie to wiedział w głębi
swego serca.
Odrodzenie, o którym piszemy i z którego wypływa
pobożne życie, upragnione przez pokutującego, może mieć
źródło jedynie w Słowie Bożym. Musi ono jednak być prawidłowo nauczane i rozumiane, a także przyjęte do serca
przez wiarę w Duchu Świętym.
Pierwsze narodziny człowieka następują z pierwszego
i ziemskiego Adama, i dlatego nasza natura jest Adamowa,
czyli cielesna, niewierząca, nieposłuszna i ślepa na sprawy

Boże. Jest głucha i głupia, a jej końcem (jeśli nie zostanie
przemieniona przez Słowo) będzie potępienie i wieczna
śmierć.
Jeśli pragniesz być oczyszczony ze swej niegodziwości
i uwolniony od wiecznej śmierci oraz potępienia, aby wraz
ze wszystkimi prawdziwymi chrześcijanami mieć udział
w obietnicach do nich skierowanych, to musisz narodzić
się na nowo. Odrodzeni stoją bowiem w łasce i wypełniają
się w nich obietnice, o których słyszałeś.
Zatem odrodzeni prowadzą nowe życie godne nawrócenia, ponieważ zostali odnowieni w Chrystusie i otrzymali nowe serce oraz nowego ducha. Kiedyś byli w swym
umyśle ziemscy, teraz są niebiańscy; kiedyś byli cieleśni,
a teraz są duchowi; kiedyś byli niesprawiedliwi, teraz są
prawi; kiedyś byli źli, teraz są dobrzy i nie żyją już według
starej, zepsutej natury pierwszego Adama. Żyją według
prawej natury nowego, niebiańskiego Adama. Jak powiada
Paweł: Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Ich
marne, słabe życie odnawia się z każdym dniem na obraz
tego, który ich stworzył. Są myśli Chrystusowej, z radością chodzą Jego drogami; krzyżują i powściągają swą cielesność wraz z jej złymi żądzami.
W chrzcie grzebią swoje grzechy wraz ze śmiercią Pana
i powstają do nowego życia. Obrzezują swe serca ostrzem
Słowa Bożego; zostają ochrzczeni Duchem Świętym
w nieskalane, święte Ciało Chrystusa jako posłuszni
członkowie Jego Kościoła zgodnie z prawdziwym ustanowieniem Słowa. Oblekają się w Chrystusa i przejawiają
Jego ducha i moc we własnym postępowaniu. Boją się
Boga z całego serca i pragną tylko chwalić Boga myślą,
słowem i czynem, a także chcą zbawienia swych umiłowanych braci.
Nienawiści i zemsty nie znają, bo miłują tych, którzy
ich nienawidzą; czynią dobrze tym, którzy im złorzeczą
i modlą się za tych, którzy ich prześladują. Chciwości,
pychy, nieczystości nienawidzą i sprzeciwiają się im.
Wszelkie pijaństwo, nierząd, cudzołóstwo, zawiść,
obmowa, kłamstwo, oszustwo, sprzeczki, kłótnie, rabunek i plądrowanie, przelew krwi i bałwochwalstwo; krótko
mówiąc, wszelkie nieczyste, cielesne uczynki odrzucają,
sprzeciwiając się światu i jego pożądliwościom. Dniem
i nocą rozmyślają nad Prawem Bożym, radując się dobrem
i rozpaczając nad złem. Za zło nie odpłacają złem, lecz
dobrem. Nie szukają jedynie swego, lecz dobra bliźnich
dla ich ciał i dusz. Karmią głodnych, spragnionym dają
pić. Zajmują się potrzebującymi, uwalniają więźniów,

odwiedzają chorych, pocieszają strapionych, napominają
błądzących i są gotowi oddawać życie za braci, idąc za
przykładem swego Mistrza.
Ich myśli są czyste i uczciwe, ich słowa są prawdziwe
i zaprawione solą, ich „tak” jest „tak”, a „nie” jest „nie”.
Wszelkie ich dzieła są czynione w bojaźni Pańskiej. Ich
serca są niebiańskie i nowe; ich umysły napełnione pokojem i radością. Szukają sprawiedliwości ze wszystkich sił
(…). Chwała Chrystusa, słodycz Słowa i zbawienie własnych dusz są dla nich droższe niż cokolwiek innego pod
niebem (…).
Ci odrodzeni ludzie mają nad sobą duchowego króla,
rządzącego niezłomnym berłem swych ust, czyli Duchem
Świętym i Słowem. On przyobleka ich szatą sprawiedliwości z czystego, białego bisioru. Odnawia ich żywą wodą
swego Ducha Świętego i karmi Chlebem Żywota. Jego
imię to Jezus Chrystus.
Są dziećmi pokoju, które przekuły swoje miecze na
lemiesze, a włócznie na nożyce ogrodnicze. Dają cesarzowi, co cesarskie, i Bogu, co Boskie.
Ich mieczem jest miecz Ducha, którym władają
w dobrej wierze mocą Ducha Świętego.
Ich małżeństwa są związkiem jednej mężczyzny i jednej
kobiety, zgodnie z ustanowieniem Bożym.
Ich królestwo jest królestwem łaski, tutaj w nadziei,
a potem w wieczności.
Ich ojczyzna jest w niebie i zgodnie ze Słowem Bożym
korzystają ze stworzenia, jedzenia, picia, ubioru oraz
schronienia z dziękczynieniem. Żyją skromnie i służą
bliźnim według przykazań Pańskich.
Nauczają nieskażonego Słowa Bożego, poświadczonego
przez Mojżesza i proroków, przez Chrystusa i apostołów,
na którym budują swą wiarę zbawiającą dusze.
Wszystko, co się powyższemu sprzeciwia, uważają za
przeklęte.
Chrztu udzielają wierzącym zgodnie z przykazaniem
Pana, a także z nauczaniem i praktyką apostołów.
Wieczerzę Pańską obchodzą na pamiątkę łaski i śmierci
swego Pana, a także w celu pobudzenia się do braterskiej
miłości.
Wykluczenie i ekskomunika spada u nich na wszelkich
pysznych szyderców − wielkich i małych, bogatych i biednych, bez względu na osobę, którzy kiedyś przeszli pod
laską Słowa, a potem cofnęli się i upadli, żyjąc lub nauczając niegodziwie w domu Bożym − aż do momentu, kiedy
będą pokutować (…).

„Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony." Ewangelia Mateusza 24,13
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Skrócę swój wywód i zwrócę się teraz do czytelnika
dobrej woli względem Pism, gdyż cały świat z nielicznymi wyjątkami polega na ludzkich naukach, karmi się
kłamstwem, fikcją, baśniami, spaczonymi objaśnieniami,
zwykłym bałwochwalstwem i fałszywym oddawaniem
czci. Pocieszają się wzajemnie tym wszystkim i chlubią
się czymś, czego nie mają i nigdy nie mieli.
Dlatego pokazałem ci krótko w tym liście, na miarę
mego skromnego talentu i w szczerej miłości, kim są,
zgodnie z nieskażonym Słowem Bożym, prawdziwi
odrodzeni chrześcijanie, którzy pokutowali i mają udział
w obietnicy, a kim nie są. Chodzi mi o to, by wszystkie
głodne i pragnące dusze szukające Boga mogły nakarmić
się prawdą ku wiecznemu zbawieniu i nie uwierzyły wężowemu kłamstwu ku wiecznemu potępieniu. Aby uzyskali

pomoc z góry i zbawienie wszyscy, którzy stoją przed
oczami Pana ze swoimi nieszczęsnymi, ograbionymi
duszami... nieszczęśni, chorzy, biedni i nadzy. Pan was
wzmocni. Uwierzcie Jego nieomylnemu Słowu, zmieńcie swoje życie, módlcie się z ufnością, bądźcie posłuszni
Ewangelii w Chrystusie, abyście otrzymali udział
w wiecznej obietnicy, ku wiecznej radości zbawienia wraz
ze wszystkimi świętymi, którą miłosierny Bóg Ojciec
złożył swym umiłowanym dzieciom przez Chrystusa
Jezusa.
Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy szukają
Chrystusa i żywota wiecznego z całego serca. Amen.
Fragmenty książki The Complete Writings of Menno Simons
Przedruk z Home Horizons, czerwiec 2013
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dochodzenie do dojrzałości
—Isaac D. Martin
„A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości” (Łk 8,14 BW).
Ten fragment mówi o takim rodzaju ludzi, którzy nie wydają
dojrzałego duchowego owocu. Troski, bogactwa i przyjemności sprawiają, że takie osoby stają się bezowocne.
W zamożnym społeczeństwie wszyscy zapewne mamy do
czynienia z samochodami, bogactwem czy przyjemnościami,
a może nawet ze wszystkim tym naraz. Można je traktować
w owocny sposób. Kolejny rodzaj słuchaczy Ewangelii pokazuje nam, jak to robić.
„Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo i zachowują je, i wydają
owoc w cierpliwości” (Łk 8,15). W tej grupie nie ma hipokryzji. Są to ludzie poważni, którzy wprowadzają w życie to,
co słyszą. Posłuszeństwo Słowu zamiast myślenia, że ono nie
jest konieczne, zmienia postać rzeczy w relacjach braterskich.
Sprawia również, że droga do nieba jest wąska i niewielu ją
znajduje. Bez szczerego i dobrego serca nie wydamy owocu
w cierpliwości.
Określenie „w cierpliwości” jest kluczem dochodzenia do
dojrzałości. Jezus powiedział: „Bądźcie więc doskonali, tak jak
doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie” (Mt 5,48).
Pożegnalne polecenie Pawła dla Koryntian brzmiało: „bądźcie
8
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doskonali” (2 Kor 13,11). Owa doskonałość polega na procesie uświęcenia charakteru chrześcijanina „aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka
doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa” (Ef 4,13).
To jest dzieło Ducha Bożego w Kościele. Dochodzenie do jest
stwierdzeniem, które pomaga nam zrozumieć, że to jest pewien
proces. Nikt nie jest doskonały od razu, nawet jeśli bardzo by
chciał. To jest doskonałość w miłości, bo wzrastamy przecież
w miłość do Boga i Jego prawdy. W miarę jak chodzimy
z Panem, staje się On dla nas coraz cenniejszy. Wzrastając
w miłości do Boga, wzrastamy również w miłości do innych.
Jeśli przestaniemy wzrastać w miłości do Niego, wkrótce wejdziemy na szeroką drogę, gdzie troski, bogactwa, przyjemności i miłość własna zdominują nasze życie.

Dochodzenie do dojrzałości

Biblia wiele mówi o owocu. Owoc jest widzialny i pokazuje,
jakie jest drzewo! Jan Chrzciciel powiedział faryzeuszom, żeby
wydawali owoc godny nawrócenia. Jezus ostrzegał o fałszywych prorokach, którzy przyjdą w odzieniu owczym, ale owoc
ich życia będzie dowodził, że nie są od Boga (Mt 7,15–20).
Psalm 1 pokazuje obraz drzewa zasadzonego nad strumieniem,
które przynosi owoc w swoim czasie. Jest to ilustracja człowieka
rozmiłowanego w Prawie Bożym. W Ewangelii Jana 15,1–17

Jezus wiele mówi o owocu − o obfitości owocu! W trakcie tego
nauczania stwierdza: „Beze mnie nic nie możecie uczynić”.
Czytamy tam takie określenia jak oczyszczać, odcinać, pozostawać,
pełna radość, przyjaciele i miłość. Ogrodnik pracuje, troszcząc się
o krzew i dbając, żeby wydawał jak najlepszy owoc.
Przynoszenie owocu jest związane ze wzrostem. Jedni przynoszą owoc trzydziestokrotny, inni sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inni stukrotny. Owocem życia chrześcijanina jest więcej
chrześcijan: „abyście wyszli i wydali owoc” (J 15,16). Troski,
bogactwa i przyjemności bardzo utrudniają nam świadczenie
o Panu. Codzienne sprawy tak bardzo zajmują nam czas, że
nie wystarcza go już na ratowanie zagubionych. Oni są niedaleko i nietrudno ich znaleźć, ale jesteśmy zbyt zajęci. Karmienie
dusz prawdą wymaga wiele cierpliwości i czasu. Pomaganie im
w uwolnieniu się z sideł grzechu wymaga poświęcenia, które
jest rzadko spotykane w dostatnio żyjących społecznościach.
Możemy być religijnie zaangażowani − a nawet wielbić
Boga w religijny sposób − lecz mimo to nie wydawać w życiu
owoców, jakich On oczekuje. Możemy wydawać owoc Ducha
− miłość, radość i pokój − a mimo to nie żyć według ewangelii, jak On tego pragnie. Troski, bogactwa i przyjemności pochłaniają nam czas, dlatego owoc w
naszym życiu nie dojrzewa.
Słowo Boże sprawia, że dojrzewamy i wydajemy owoc. Ono oczyszcza i odcina to, co zbędne.
Jeśli nasz umysł i serce są zbytnio zajęte troskami,
bogactwem i przyjemnościami, Słowo nie może skutecznie w nas działać. Słowo Boga i Jego wola są najważniejszymi elementami w naszym życiu, jeśli dojrzewamy i wydajemy
owoc. Ogrodnikowi bardzo zależy na tym, by latorośle Winnego
Krzewu owocowały. Dojrzewając, musimy być świadomi Jego
troski w naszym codziennym życiu. Koncentrując się na trosce
i woli Ogrodnika, będziemy w sercu wolni od urazy w stosunku
do ludzi czy zamartwiania się okolicznościami. Właściwa reakcja w życiowych doświadczeniach sprawia, że jesteśmy świadkami mocy Ewangelii wobec innych.

Doskonałość, do której dążymy

„Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie
i przejdźmy do tego, co doskonałe” (Hbr 6,1). Niektóre rzeczy
są podstawą dla naszego zbawienia, a potem przechodzimy do
tego, co „towarzyszy zbawieniu”. Wersety 9 i 10 mówią: „Ale
chociaż tak mówimy, umiłowani, jesteśmy co do was przekonani o czymś lepszym i towarzyszącym zbawieniu. Bóg bowiem
nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele
i trudzie miłości, którą okazaliście dla jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie”. Dojrzały chrześcijanin jest
pełen miłości Chrystusowej i widzi potrzeby innych, poświęcając wiele czasu na usługiwanie im.

Dojrzewanie naszej miłości jest ciągłym procesem. Bóg
dostarcza wielu okazji, żebyśmy się przekonali, czy umiemy
być „miłosiernymi Samarytanami”, czy może nadal zachowujemy się jak „kapłani” czy „lewici”. Niektórzy potrzebujący nie
okazują wdzięczności. Czy umiemy być jak Ojciec, który zsyła
deszcz na złych i dobrych? Bóg nie jest niesprawiedliwy, żeby
miał zapomnieć o naszych uczynkach dokonanych z miłości.
Ludzie zapominają, lecz Bóg pamięta. I to jest znacznie ważniejsze, bo nie tylko pamięta, lecz również nagradza.
Dojrzałość oznacza także relacje pełne miłości, które wymagają cierpliwości − mamy cierpliwie kochać bliźnich, nawet jeśli
odkrywamy, że są tylko ludźmi. Mogą być nawet okropni, ale
nadal mamy ich kochać i usługiwać im. List do Hebrajczyków
6,11–12 mówi, żebyśmy byli gorliwi i cierpliwi w pełnieniu
uczynków miłości. Stale ufajmy Bogu, który obiecał nam wsparcie. Nadzieją dojrzałego chrześcijanina jest wieczna nagroda
zabezpieczona w niebie dla tych, którzy właśnie tam gromadzą swoje skarby.
Ludzie zdławieni przez ciernie trosk i bogactw często mówią,
jak Bóg jest dobry i o swojej wspaniałej relacji z Nim. Cieszą
się, że należą do biblijnego kościoła. Mają „ten
cudowny pokój”, ponieważ ich grzechy zostały
zgładzone! A jednak podczas nabożeństwa podają
dalej kosz z ofiarą bez wrzucania nawet grosza, bo
przecież mają wiele własnych potrzeb! Nie bardzo
również palą się do pomagania innym, bo „chyba
nie docenili tego, co zrobiłem dla nich jakiś czas
temu”. Czasem ich życie zarasta cierniami, lecz nie
można się do nich zbliżyć, bo na to nie pozwalają. Krytykują
innych, a szczególnie przełożonych próbujących im uświadomić problem.
Chrześcijańska dojrzałość doprowadza nas do „miary pełni
Chrystusa”. Żaden chrześcijanin nie jest tak pełny Chrystusa
i tak do Niego podobny, żeby już nie potrzebował być lepszy.
Jeśli koncentrujemy się na tym, żeby być coraz bardziej podobnymi do Chrystusa, to każde doświadczenie życiowe będziemy
traktowali jako służące naszemu dobru. Ten proces jest często
bolesny − im bardziej cielesność rządzi w naszym życiu, tym
boleśniejszy. Dojrzewanie to również ciągła służba innym na
wzór Chrystusa.

Warunki dojrzewania

Cytowany tutaj tekst mówi, że pierwszym warunkiem jest
cierpliwość. To jest zgodne z tym, co czytamy w Liście do
Efezjan 4,1–2. Cały ten rozdział mówi o procesie dojrzewania.
Zaczynamy pokornie, z wszelkim uniżeniem, cichością, cierpliwością i znoszeniem się nawzajem. Taki proces zwykle wymaga
środowiska innych odrodzonych ludzi. Nasze niedoskonałości

„Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony." Ewangelia Mateusza 24,13

—ciąg dalszy na str. 14
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RODZICÓW
Wtedy tam, nad rzeką Achawa, ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem
i abyśmy uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. Księga Ezdrasza 8,21

Wskazówki dla mądrego zarządzania pieniędzmi
—Harold S. Martin

Jako chrześcijanie jesteśmy często dobrze nauczani na
temat hojnego dawania na zbożne cele, lecz nie zawsze
mówi się o tym, jak właściwie zarządzać pieniędzmi
wydawanymi na niezbędne wydatki rodzinne. Bóg nie
jest zainteresowany wyłącznie tym, ile dajemy w ramach
wspierania różnych misji chrześcijańskich. Troszczy się
również o to, w jaki sposób wydajemy cały nasz dochód.
Głównym punktem niniejszej lekcji jest to, że jako
chrześcijanie mamy żyć oszczędnie, ale nie skąpo.1

1. Zasady dobrego zarządzania pieniędzmi

Istnieje kilka podstawowych zasad, które powinny rządzić tą sferą naszego życia.

a. Uznajmy, że wszystko, co mamy, należy do Boga.

To, czym jesteśmy i co posiadamy, należy do Boga.
On jest właścicielem wszystkiego; my jesteśmy szafarzami zarządzającymi Jego własnością − a szafarz ma
być wierny w troszczeniu się o własność kogoś innego.
Tak naprawdę, nie mamy niczego. Wszystkie nasze
dobra są długiem, a Bóg jest wierzycielem. Gdy zakończymy życie na tym świecie i przejdziemy do wieczności, zostaniemy rozliczeni.

b. Unikajmy bezmyślnej rozrzutności.

„Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym” (1 Tm 6,8).
Wiele rodzin niepotrzebnie wydaje pieniądze na
dopasowanie umeblowania czy kolorów dywanów
i zasłon do wystroju mieszkania.
1

Od redakcji: Ten artykuł może zawierać szczegóły, które nie odnoszą się do wszystkich kultur
czytelników Ziarna Prawdy. Niech każdy czytelnik będzie prowadzony przez Ducha Świętego,
aby zastosować zasady Słowa Bożego do swojej sytuacji.
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W erze galerii handlowych i powszechnego użycia
kart kredytowych wielu ludzi robi rajdy po sklepach,
wydając corocznie więcej pieniędzy niż zarabiają.

c. Przygotujmy się na niespodziewane kryzysy
finansowe.

„Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie
i we wszystkim jestem wyćwiczony: umiem być syty
i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek”
(Flp 4,12).
Musimy liczyć się z możliwością, że nasze zarobki
spadną z powodu jakiegoś spowolnienia gospodarczego,
nagłej niezdolności do pracy, zbiorowych zwolnień
z zakładów pracy, pożaru czy śmierci w rodzinie.
Najlepszym przygotowaniem na każdy możliwy
kryzys finansowy jest brak długów, hojne dzielenie
się z innymi i ufanie Bogu w Jego opiekę w trudnych
czasach.

d. Jeśli coś kupujemy, to miejmy w tym pokój.

„A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach”
(Kol 3,15).
To oznacza, że w większości przypadków należy
unikać zakupów pod wpływem impulsu. Jezus powiedział, że planując budowę domu, należy obliczyć najpierw koszty (Łk 14,28).
Za każdym razem, kiedy odczuwamy przynaglenie
do wydania pieniędzy na kolejny poważny zakup, należałoby wciągnąć go na „listę impulsów” i opatrzyć datą.
Następnie odczekać 30 dni, modlić się w tej sprawie
i zobaczyć, czy nadal macie ochotę to kupić. Większość
ludzi zazwyczaj decyduje się na kupno połowy tego, co
chcieli wcześniej mieć.

e. Weźmy pod uwagę, jakie świadectwo wydajemy
otoczeniu.

„Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego
robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga” (1 Kor 10,31).
Powinniśmy unikać ekstrawagancji w codziennym
życiu, bo jeśli żyjemy w luksusie i ubieramy się w najdroższych sklepach, to gdzie jest nasze zapieranie się
siebie? Gdzie walka z cielesnością? Gdzie oddzielenie od
świata? Gdzie patrzenie na to, co w górze? Z pewnością
posiadanie szaf pełnych rzadko używanej odzieży i styl
życia charakteryzujący się brakiem dyscypliny oraz luksusem nie jest godny ludu Bożego.
Większość z nas dobrze zrobi, podejmując kroki ku
obniżeniu stopy życiowej.

2. Biblijne nauczanie na temat postaw, których należy unikać

Prawdopodobnie każdy chrześcijanin czytał kiedyś, że
łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu do Królestwa Bożego (Łk 18,25). Mimo to wielu
z nas nie ma zahamowań w gromadzeniu bogactw na
ziemi, zamiast próbować żyć skromnie.
Pieniądze są jedną z najbardziej niezadowalających
form własności. Posiadanie bogactw nie ujmuje człowiekowi zmartwień, tylko ich przydaje. Jak ktoś napisał na
ten temat: „Mamy kłopot z ich gromadzeniem, lęk przed
utratą, pokusy w używaniu, poczucie winy w nadużywaniu, smutek z powodu utraty i dylematy z dysponowaniem”. Można się otoczyć wszelkimi możliwymi dobrami
materialnymi i wciąć odczuwać trawiącą pustkę w sercu.
Wiele fragmentów Biblii mówi o dysponowaniu pieniędzmi i o postawach wobec nich. W ostatniej części
niniejszego artykułu przyjrzymy się części 6. rozdziału
Pierwszego Listu do Tymoteusza i pokażemy, jakich
postaw należy unikać.

a. Tendencja do niepoprzestawania na małym
(werset 6)

Czytamy, że „wielkim zyskiem jest pobożność”.
Dziecko Boże powinno mieć poczucie zadowolenia.
Nie powinniśmy poprzestawać na tym, jacy obecnie
jesteśmy (bo zawsze jest coś do zmiany w naszym charakterze), ale trzeba pracować nad tym, żeby poprzestawać tym, co posiadamy. Taki rodzaj zadowolenia
nie wynika z zaspokojenia wszystkich naszych potrzeb,
lecz ze zmniejszania pragnień do rzeczy niezbędnych
w życiu.

b. Przekonanie, że możemy coś wziąć ze sobą z tego
świata (werset 7)
„Niczego (…) nie przynieśliśmy na ten świat,

z pewnością też niczego wynieść nie możemy”. Każdy
człowiek przychodzi na świat bez grosza w kieszeni.
Właściwie, to rodzimy się nawet bez żadnej kieszeni,
do której można by go włożyć. I wszyscy schodzimy
ze świata nie biorąc ze sobą żadnych dóbr materialnych. Niewiele jesteśmy w stanie zgromadzić między
narodzinami a śmiercią, ale ostatecznie i tak wszystko
zostawimy.

c. Pożądanie niepotrzebnych rzeczy (werset 8)

Jeśli mamy „jedzenie i ubranie”, poprzestawajmy na
tym. Słowo „ubranie” to dosłownie „okrycie” i oznacza
zarówno odzież, jak i schronienie. Jeśli mamy pokarm,
ubranie i schronienie, to powinniśmy być zadowoleni. Nasz Ojciec w niebie wie, że potrzebujemy tego
wszystkiego.
W czasach obfitości łatwo poddać się obsesji otaczania się tym, co niepotrzebne. Sprawy materialne
naprawdę potrafią ludzi zniewalać.
Dwa czynniki mają poważny wpływ na zakupowe
nawyki całych rzesz ludzi w wielu krajach: hipermarkety i karty kredytowe. Dwa zalecenia powinny być
pomocne w mądrym reagowaniu na te błogosławieństwa dobrobytu:
4. Nie róbmy zakupów w hipermarketach, gdy
jesteśmy głodni.
5. Nie używajmy karty kredytowej, jeśli nie
musimy tego robić, i pilnujmy spłacania zadłużenia przy końcu każdego miesiąca.

d. Sidła czyhające na pragnących bogactwa (wersety
9–10)

„Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy
i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu.
Korzeniem bowiem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy; niektórzy, pragnąc ich, zboczyli z drogi wiary
i poprzebijali się wieloma boleściami”.
Jakie pułapki czyhają na ludzi nadmiernie kochających
pieniądze?
Lista może być długa. Pożądliwość pieniędzy prowadzi
do egoizmu, oszukiwania, kłótni, nienawiści, hazardu,
krzywoprzysięstwa, rabunku, przemocy, a nawet prostytucji i zbrodni. Leży u podstaw wykorzystywania słabych, braku zainteresowania tym, co szlachetne, i zdrady
przyjaciół.
Pragnienie bogactwa jest jednym z diabelskich sideł.
Pogoń za nim sprowadziło na wielu duchową katastrofę.
Czasem ludzie bywają zwodzeni i oszukiwani − wszystko
po to, żeby więcej zyskać. Werset 10 mówi wyraźnie, że
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obfitość pieniędzy nie jest konieczna, ale miłość do nich
jest źródłem wszelkiego zła.
Mnóstwo ludzi, którzy gwałcą Boże prawa, żeby mieć
więcej pieniędzy i dóbr doczesnych, „przebija się wieloma
boleściami” (w. 10b). Te boleści to na przykład tragedia
związana ze zmarnowanym życiem, smutek utraty dzieci
idących do świata i rozpacz z powodu utraty bogactwa
z dnia na dzień. Wszyscy musimy się strzec obsesji otaczania się materialnym komfortem i nienasycenia tym,
co konieczne. Należy wyznawać następującą filozofię:
„Używaj, zużywaj, wykorzystuj albo obejdź się bez tego”.
Oddany Bogu chrześcijanin musi uznać, że jego bogactwo jest mu dane po to, żeby się dzielić, a nie gromadzić. Jezus powiedział: „Bardziej błogosławioną rzeczą jest
dawać niż brać” (Dz 20,35).
Ci, którzy są bogaczami tego świata, mają „się nie
wynosić i nie pokładać nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali” (1 Tym 6,17). Nie
wszyscy pierwsi chrześcijanie byli chłopami i niewolnikami. Niektórzy byli bardzo bogaci. Nie potępiano ich
za zamożność, ani nie sugerowano im, że powinni się
wszystkiego pozbyć. Po prostu mieli nie pokładać ufności w dobrach materialnych. Jedną z większych pułapek
bogactwa jest fakt, że trudno je posiadać, nie pokładając
w nim ufności.
Określenie „niepewne bogactwo” oznacza, że dzisiaj
można je mieć, a jutro już nie. „Wynosić się” to znaczy
„być pysznym” − tak jakby ktoś zasługiwał na posiadanie
bogactw. Bóg czasem daje je człowiekowi w nagrodę za
ciężką pracę. Sługa, który pomnożył swoje pięć talentów
do dziesięciu (Mt 25,14–30), został nagrodzony za pilność
i podobnie Bóg często błogosławi tym, którzy są pracowici i oszczędni. Ale miłośnicy pieniędzy łatwo mogą się
stać ich niewolnikami − nawet jeśli zarabiają je uczciwie.
A przez to bardzo szybko można odpaść od wiary i od
Boga.

Zdanie „który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy
z tego korzystali” (1 Tm 6,17) oznacza, że dobre i właściwe
rzeczy w życiu mają być używane i doceniane bez poczucia
winy. Chodzi o żywność, ćwiczenia, naturę i odpoczynek.
Werset pierwszy nie stanowi usprawiedliwienia dla życia
w luksusie, lecz wprowadza równowagę dla wersetu 8, żeby
zachęcić do życia w prostocie.
„Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre
uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi; gromadząc sobie
skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić
się życia wiecznego” (6,18–19).
Bogacze mają „czynić dobrze” i „bogacić się w dobre
uczynki”. Mają być hojni w dawaniu, używać pieniędzy dla dobrej sprawy jak wspieranie misjonarzy, głoszenie ewangelii i pomoc potrzebującym. Ci, którzy hojnie
łożą na sprawę Chrystusową, kładą fundament pod to, co
będą mieć w wieczności. Przyniesie to błogosławieństwo
zarówno teraz, jak i potem. „Życie wieczne” jest prawdziwym życiem, które się nigdy nie kończy!
Każdy z nas powinien dążyć do właściwej średniej w sprawach materialnych, żyjąc skromnie, ale nie skąpo. Księga
Przypowieści Salomona 30,8–9 pokazuje właściwą równowagę. Człowiek ubogi może odczuwać pokusę do kradzieży, natomiast bogaty może mieć tendencję do poczucia wystarczalności bez Boga. Lepiej będzie dla większości
z nas zadowalać się tym, co niezbędne − niczym więcej
i niczym mniej. Dlatego dobrze jest modlić się: „Panie,
pomóż mi uniknąć niebezpieczeństw zbytniej zamożności
i desperacji związanej z ubóstwem”.
Fragment książki Marriage, Family and the Christian Home
Brethren Revival Fellowship
P.O. Box 543, Ephrata, PA 17522
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zaspokajanie duchowych potrzeb rodziny
—Glenn Sensenig
Bóg stworzył nas z potrzebami − fizycznymi, emocjonalnymi i duchowymi. Każdemu dał również rodziców, którzy
są odpowiedzialni za ich zaspokajanie. To może być bardzo
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wymagający obowiązek i czasem rodzice z różnych powodów ignorują jedną lub kilka potrzeb dziecka, co zawsze
zaburza zdrową równowagę w rodzinie i w samym dziecku.

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na duchowych potrzebach rodziny. Nasze dzieci przychodzą na
świat z „niezapisanymi” umysłami, które dopiero trzeba
kierować ku Bogu. My sami codziennie powinniśmy
być świadomi obecności Boga, bać się Pana i Jego mocy
oraz stosować się do Słowa Bożego we własnym życiu.
To się będzie różnić w zależności od wieku i poznania,
lecz nawet przedszkolak umie się zdumiewać Bożym
stworzeniem.
Wymieńmy kilka postaci biblijnych pielęgnujących
swoje życie duchowe. Daniel postanowił w sercu, że
nie będzie się niczym kalał. Abraham żył w taki sposób,
że Bóg mógł zapowiedzieć wzbudzenie mu licznego
potomstwa. Hiob modlił się i codziennie składał ofiary
za swoje dzieci na wypadek, gdyby zgrzeszyły. Anna
przede wszystkim modliła się za swego syna, a potem
co roku szyła mu płaszczyk, gdy miała przywilej bywać
u niego z wizytą. Józef uciekł przed pokusą, mimo że
nikt by się nawet nie dowiedział, gdyby jej uległ. Noe
zwiastował Boga szydercom, budując arkę, która uratowała jego rodzinę. Paweł po spotkaniu Pana oddał się
szerzeniu Słowa, żeby inni również dostąpili zbawienia.
Co motywowało tych ludzi do takiego postępowania?
Czyżby miłość do Boga? Oczywiście! Ich oddana miłość
ku Niemu skłoniła ich do wyboru takich, a nie innych
priorytetów życiowych. Czyniąc tak, wpłynęli na wielu,
z nami włącznie!
Wychodząc naprzeciw duchowym potrzebom
rodziny, należy wziąć pod uwagę priorytety. Rodzice,
pamiętajcie, że to, co mówimy do naszych dzieci, nie
jest tak ważne jak to, co pokazujemy własnym życiem.
Czy zaspokajanie duchowych potrzeb rodziny jest dla
nas priorytetem? Jeśli tak, to będziemy gorliwie szukać
Bożej pomocy w tym dziele. Musimy mocno polegać na
naszym niebiańskim Ojcu, żeby odnieść osobiste zwycięstwo i otrzymać mądrość do prowadzenia rodziny
w odpowiednim kierunku. Ojcowie, jesteśmy również
odpowiedzialni za to, żeby dopilnować osobistej modlitwy tych, którzy są chrześcijanami w naszych domach.
Jako rodzice mający własne potrzeby duchowe, powinniśmy dawać przykład innym członkom rodziny.
Wspólna modlitwa rodzinna − żadna inna jej nie
zastąpi. Ustalcie sobie odpowiedni czas. Ojcowie, przemyślcie, jaki fragment Pisma Świętego powinien zostać
odczytany. Dajcie każdemu okazję do podzielenia się
własnymi przemyśleniami. Zdolność do nauczania

najmłodszych dzieci prostych prawd biblijnych jest
prawdziwym błogosławieństwem, podobnie jak odpowiadanie na pytania nastolatków w ramach rozważania Słowa Bożego. To będzie źródłem zarówno inspiracji, jak i wglądu w duchowe poznanie i wzrost naszych
dzieci. Używajcie tego jako okazji do wskazywania konkretnych potrzeb, jakie istnieją w waszej rodzinie w kontekście wybranego fragmentu. Mądrze dopasowujcie
przykłady praktycznych zastosowań Biblii do poziomu
zrozumienia waszych dzieci.
Modlitwa społeczności − znów, żadna inna jej nie
zastąpi. Musimy gromadzić się z innymi wiernymi
i jako Ciało Chrystusa zachęcać się do szczerego chodzenia z Panem. Nasze rodziny muszą wiedzieć, że uczestniczenie w nabożeństwach i służba w kościele są dla nas
priorytetowe.
Dzieciom nie trzeba tego mówić; one zobaczą
wszystko, widząc nasze czyny. Nie ma znaczenia to, co
mówimy i jakie wymówki stosujemy. Jeśli pomijamy
nabożeństwa, żeby popracować, to wysyłamy im mocny
i szkodliwy sygnał. Dotyczy on również nas, choć go nie
rejestrujemy tak łatwo, jak one.
Modlitwa przez cały dzień − żadna modlitwa nie zastąpi
przykładu. Dzieci uwielbiają czytać o Bogu: o Jego
dziełach, Jego drogach i Jego prawach. Chętnie przyjmują duchowe realia w prostej wierze. Czy używamy
codziennych okazji do wskazywania im na Stwórcę?
Powinniśmy zdumiewać się wyjątkowością kolibra
pijącego z karmnika, smakować piękno i zapach bzu,
a także zachwycać się Bożą mocą przejawiającą się podczas burzy. Powinniśmy wyjaśniać cud przeobrażania
się poczwarki w motyla. Obecność Pana mieszkającego
w nas powinna promieniować w naszym życiu. Jakie
działanie Ducha Świętego nasze dzieci w nas widzą, gdy
w codziennym życiu komplikują nam się plany albo co
gorsza przydarza się jakiś wypadek? Czy widzą nasze
poleganie na Bogu i ufność w Jego dobroć mimo niesprzyjających warunków?
Ojcowie, jesteśmy odpowiedzialni za prowadzenie
modlitwy i nauczanie. W naszym własnym interesie leży
poleganie na naszym niebiańskim Ojcu. Powinniśmy się
zastanowić nad tym, że ta odpowiedzialność rozciąga się
na wszystkie dziedziny życia rodzinnego − na to, co się
czyta, na znajomości i towarzystwo, na relacje z rodzeństwem, respektowanie autorytetów, na szczere i otwarte
życie, i tak dalej. Lista jest zbyt długa, żeby przedstawić
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ją tutaj w całości, ale już to powinno pobudzić nasze
umysły i przypomnieć, za co jesteśmy odpowiedzialni.
Matki, szukajcie okazji do przedstawiania duchowych
prawd w codziennych zajęciach domowych, szczególnie
najmłodszym dzieciom. Pomagajcie im wypleniać złe
nawyki utrudniające duchowy rozwój. Młodzieży, angażujcie rodzeństwo w oglądanie Bożych cudów w domu
i poza domem. Zawsze bądźcie dobrym przykładem
pobożnego życia.
Przywódcy kościoła, niech wasze kazania będą wystarczająco proste, żeby dzieci mogły czerpać z nich jakąś
inspirację. Nauczyciele szkoły niedzielnej, śpiewajcie
pieśni, dzielcie się świadectwami i twórzcie taką atmosferę, która skłania do rozważania duchowych prawd
i gotowości wdrażania ich w codziennym życiu.
Zaspokajanie duchowych potrzeb rodziny wpływa
na codzienne decyzje, a w ostatecznym rezultacie na

postawę każdego jej członka. Błogosławieństwem wynikającym z tego zaspokojenia jest pokój w domu, brak
podatności na presje zewnętrzne i radość bez względu
na okoliczności. Dzieci, których potrzeby są zaspokojone, nadają się do służby dla Boga i są przygotowane do
osobistego potwierdzenia swojej wiary. Niektóre wciąż
mogą dokonywać błędnych wyborów, ale my róbmy
swoje i dawajmy im z siebie to, co najlepsze. Niech
Bóg pobłogosławi rodziców mądrością w zaspokajaniu duchowych potrzeb rodziny w Boży sposób. Niech
obdarzy dzieci mądrością, aby potrafiły samodzielnie
obrać drogę kroczenia za Panem i przekazywać wiarę
kolejnemu pokoleniu.

Dochodzenie do dojrzałości

prorok Jonasz. „Ci, którzy trzymają się próżnych marności,
pozbawiają się miłosierdzia” (Jon 2,8). Zamożność niesie
z sobą wiele próżnych marności. Ojciec kłamstwa próbuje
nam jednak wmówić, że one są niezbędne! Jeśli pozwolimy, żeby troski, bogactwa i przyjemności zdominowały
nasze życie, to nigdy nie dojrzejemy. Przysłuchajcie się sami,
o czym rozmawiacie w kościele po nabożeństwie. O tym, co
było tematem kazania? A może właśnie o troskach, bogactwach i przyjemnościach? Właśnie one mogą sprawiać, że
prawda zarasta w nas cierniami, jest dławiona i wkrótce
o niej zapominamy.
„Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest
słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu
obliczu. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał,
jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina,
lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim
działaniu” (Jk 1,22–25).

—ciąg dalszy ze str. 9

witać wtedy wyraźniej. Możemy mówić o tym, jaką mamy
cudowną relację z Panem, ale jeśli nie nauczyliśmy się pokory,
cichości, cierpliwości i znoszenia innych w miłości, to nasz
owoc nie będzie dojrzewać.
Bóg obdarza łaską każdego chrześcijanina. Daje nam moc do
pokonywania słabości naszej cielesnej natury. Daje Kościołowi
dary, żeby święci byli coraz dojrzalsi (Ef 4,11–12). Szatan
chce zniszczyć dzieła Boże. Nasza ludzka natura może z nim
współpracować w każdej chwili, chyba że stale poddajemy się
Duchowi Świętemu, żeby dojrzewać. Cierpliwe usługiwanie
bliźnim w miłości Chrystusowej pociąga ich do Bożej prawdy.
Lecz ci, którzy są zajęci troskami, bogactwem i przyjemnościami, nie mają czasu, żeby cierpliwie zajmować się duszami
potrzebującymi miłości i troski.
Nie możemy dojrzewać jako chrześcijanie, jeśli nie mamy
Ducha Świętego napełniającego nas Jego życiem, miłością
i mocą. Wielu chrześcijan za bardzo zajmuje się troskami,
bogactwami i przyjemnościami. Potrafią to nawet usprawiedliwiać. Życiem trzeba się cieszyć, a radość musi według nich
wypływać z dostatku. Zapominają jednak o tym, co odkrył
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HISTORYCZNA
A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia
nas, których dosięgnął kres czasów. 1 List do Koryntian 10,11

Pełnia czasów
Rozdział pierwszy, część druga
Bóg posłużył się Rzymianami, żeby zapewnić idealny czas i miejsce do rozprzestrzenienia Ewangelii.

Rzym zbudował imperium o wielkim zasięgu. Jeszcze
w roku 753 p.n.e. Rzym był zaledwie miastem. Na początku
rządził tam król. W miarę obejmowania władzy na innych
terenach, zaczęli tam rządzić patrycjusze (rządzący z wyższych sfer), a potem patrycjusze wspólnie z plebejuszami
(prostym ludem). W roku 27 p.n.e. potężny rzymski przywódca imieniem Oktawian przyjął tytuł augusta („czczony”
lub „narzucający”), stając się imperatorem (czasem określanym mianem cesarza) tworu politycznego, znanego
nam jako Cesarstwo Rzymskie. Przez kilka kolejnych stuleci Rzym rządził rozległym imperium z prowincjami na
trzech kontynentach. W późniejszym okresie od roku
100 do 476 n.e. jego władza stopniowo zanikała. Jednak
w czasach Chrystusa Cesarstwo Rzymskie wciąż rozwijało
się terytorialnie. Jego granice biegły od północnej Europy
po Hiszpanię, Afrykę Północną, w tym Egipt i od Arabii
na południowym wschodzie do Morza Czarnego na północnym wschodzie. Za czasów Jezusa sięgało nawet jeszcze dalej.
Ówczesny „cały znany świat”. Czasami mówiono, że
Imperium Rzymskie „kontrolowało większość znanego
wówczas świata”. W sensie ścisłym nie jest to prawda.
Nawet wtedy ludzie wiedzieli, że gdzieś poza rzymskimi

—Keith Crider
granicami jest jeszcze jakiś świat, a nawet wiedzieli cokolwiek na temat jego rozmiarów. Miliony mieszkały w Azji
Wschodniej i Afryce, na południe od terytorium cesarstwa. O wiele więcej ludzi żyło poza granicami imperium
niż wewnątrz niego. W Indiach, Chinach i Afryce rozwijały się wspaniale inne cywilizacje. Ale przypuśćmy,
że piszemy historię z chińskiego punktu widzenia. Czy
wtedy nie widzielibyśmy tego wszystkiego inaczej?
Rzymski system rządów przyniósł porządek i pokój. Ponad
pięćdziesiąt prowincji rzymskich było zarządzanych przez
gubernatora, prokuratora lub innych namiestników, a oni
wszyscy odpowiadali przed samym cesarzem. Mieszkańcy
Rzymu mówili po łacinie, lecz w całym cesarstwie językiem powszechnie używanym była greka, szczególnie na
terenach wschodnich.
Okres od 27 p.n.e. do 180 n.e. był określany mianem
Pax Romana, czyli „pokój rzymski”. Poukładane prawo
i legiony pomagały utrzymywać spokój w państwie. Armia
powstrzymywała zapędy barbarzyńskich plemion z północnego wschodu Europy i Persji, które niedługo miały przysporzyć poważnych problemów Imperium Rzymskiemu.
Ewangeliści, którzy nieśli Ewangelię na jego terenach,
mieli ułatwioną pracę, ponieważ jeszcze przed 27 r. p.n.e.
Rzym zbudował rozległą sieć dróg na całym terenie cesarstwa, dzięki czemu komunikacja i podróżowanie stały się
o wiele łatwiejsze i szybsze. Paweł przemieszczał się po

„Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony." Ewangelia Mateusza 24,13
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nich podczas swoich podróży misyjnych. Polityczna jedność rzymska i pokój na całym terenie państwa na taką
skalę były czymś niespotykanym w starożytnym świecie.
Bóg posłał swego Syna, żeby się narodził w tym uporządkowanym świecie rzymskim. Jezus urodził się w prowincji
Judea, którą rządził wtedy Herod. Łukasz, pierwszy chrześcijański historyk, pisze, że imperatorem Rzymu był wówczas August Cezar, a Kwiryniusz rządził sąsiadującą prowincją, czyli Syrią. „A w tych dniach wyszedł dekret cesarza
Augusta, aby spisano cały świat. Ten pierwszy spis odbył
się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii” (Łk 2,1–2).
Około trzydziestu lat później, gdy Jezus rozpoczynał
swoją służbę, Łukasz pisze, że imperatorem był wtedy
Tyberiusz, a Piłat zarządzał prowincją Judea. Miał pod
sobą trzech tetrarchów: Heroda, jego brata Filipa i niejakiego Lizaniasza. Tetrarcha zazwyczaj rządził jedną czwartą
prowincji, lecz w tym przypadku Filip rządził dwiema
„ćwiartkami”. „A w piętnastym roku panowania cesarza
Tyberiusza, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei,
Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei
i ziemi Trachonu, a Lizaniasz tetrarchą Abileny” (Łk 3,1).

Bóg skoordynował wszystkie szczegóły w
odpowiednim czasie.

Rzym korzystał z technologii Fenicjan w dziedzinie podróży
morskich. W przedchrześcijańskim świecie istniało wiele

Rozległa kultura grecko–rzymska
Wpływ Greków i Rzymian mieszał się
i rozprzestrzeniał na obszarze całego Imperium
Rzymskiego. Greka była głównym językiem w jego
wschodniej części, lecz na zachodzie stała się nim
łacina. Hiszpański, portugalski, włoski, francuski
i rumuński należą do grupy języków romańskich.
Pochodzą bezpośrednio od łaciny, którą mówili
Rzymianie podbijający te tereny.
Od Brytanii (aktualnie Wielkiej Brytanii), po
Hiszpanię i od dzisiejszego Izraela (wówczas
prowincji Judea) po Egipt i Maroko podróżni mogli
używać tej samej waluty. Stwierdzono, że każde
większe miasto było podobne do innych. Miało
łaźnie publiczne, miejsce zgromadzeń zwane forum
i wielkie kamienne budowle z kolumnami. Były tam
również teatry, cyrki (stadiony, gdzie odbywały się
wyścigi rydwanów) oraz pokazy walk gladiatorów.
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innych narodów oprócz Żydów, Greków i Rzymian. Na
przykład Fenicja w swoim czasie również miała swój udział
w przygotowaniu świata na rozprzestrzenianie się Ewangelii.
Położona na północ od Kanaanu ze stolicą w Tyrze, pojawia
się często w Starym Testamencie, choć nie pod tą nazwą.
Król Salomon używał cedrów Libanu pochodzących z
Fenicji dla swoich największych projektów budowlanych.
Fenicja została później wchłonięta do imperium greckiego,
a potem do rzymskiego.
Fenicjanie byli żeglarzami i kupcami. Setki lat doświadczenia w handlu morskim pomogły śródziemnomorskiemu światu znacznie się „skurczyć” w porównaniu
do czasów Abrahama. Żeglowali na północ, do Brytanii
i wokół Afryki do Indii, a także zakładali kolonie wokół
Morza Śródziemnego. Ich prosty alfabet składający się
z mniej niż trzydziestu znaków stał się podstawą alfabetu
greckiego i rzymskiego. Alfabet łaciński jest pochodną
wszystkich trzech, a cyrylica pochodzi od alfabetów

Rzymscy setnicy i żołnierze
Rozważanie na temat setników (centurionów)
wymienionych w Nowym Testamencie pomoże nam
zrozumieć to, w jaki sposób Imperium Rzymskie
rozprzestrzeniło się w starożytnym świecie.
Setnik był oficerem rzymskiej armii dowodzącym
centurią, czyli setką żołnierzy. Do czasów
nowotestamentowych liczba ta została zmniejszona
do osiemdziesięciu, sześć centurii tworzyło kohortę
(480 ludzi), a dziesięć kohort formowało legion.
Rzym rozmieścił swoje legiony na całym swoim
terytorium w celu ochrony granic. Ponieważ Żydzi
mieli za sobą buntowniczą przeszłość, cesarstwo
zwracało szczególną uwagę na Judeę i Jerozolimę.
Rzymscy żołnierze stanowili normalny element
życia w Judei, choć generalnie byli znienawidzeni
przez Żydów. Jednak niektórzy setnicy poważnie
interesowali się prawdziwym Bogiem. Jezus
uzdrowił sługę jednego z nich, gdy ten do niego
przyszedł. Korneliusz, pobożny i miłujący Żydów
setnik, został pierwszym znanym nam poganinem,
który nawrócił się na chrześcijaństwo. Juliusz, setnik
eskortujący apostoła Pawła jako więźnia do Rzymu,
szanował go i traktował uprzejmie.
Rzymscy żołnierze pochodzili z terenów całego
cesarstwa. Legion stacjonujący w Judei za czasów
Jezusa mógł mieć w swoich szeregach rekrutów
z Alemanii (obecnie Niemcy), Galii (obecnie część
Francji) czy Afryki Północnej.

greckiego i fenickiego.
Handel między wszystkimi częściami Imperium
Rzymskiego za czasów Chrystusa był stosunkowo łatwy
ze względu na przewóz towarów drogą morską. W roku
500 p.n.e. Morze Śródziemne mogło się nazywać „Jeziorem
Fenickim”.
Za czasów Chrystusa Rzymianie określali Morze
Śródziemne jako Mare nostrum − „nasze morze”. Takie
bezpieczeństwo i łatwość podróżowania jak podczas Pax
Romana narody śródziemnomorskie oglądały później
dopiero w XIX wieku.
Wiele innych grup etnicznych miało wkład w nadejście
„pełni czasu”. Wiele innych narodów, składających się

Okulary dwudziestego pierwszego wieku
Bardzo trudne (jeśli w ogóle możliwe) jest dla
ludzi z XXI wieku zrozumienie tego, co napisano
o Rzymie 2000 lat temu.
Nasza kultura jest całkiem inna. Ogromny odsetek
ludności Rzymu stanowili niewolnicy. Normą było
okrutne zabijanie przestępców na oczach tysięcy
wiwatujących gapiów. Wszyscy byli bardzo religijni,
służąc różnym bogom − od cesarza po najniżej
stojącego niewolnika. Lista różnic kulturowych
zajęłaby wiele stron.
Myślimy zupełnie inaczej. Wolności i prawa
obywatelskie są bardzo ważne w naszym
społeczeństwie, ale wtedy posiadali je nieliczni.
Ogólnie, wyznajemy judeochrześcijański system
wartości, ale oni byli poganami. Robimy sobie plany
na przyszłość, podczas gdy ludzie pod rządami
Rzymu myśleli w kategoriach utrzymania się przy
życiu.
Nasze pojmowanie „Kościoła” i „chrześcijaństwa”
jest całkowicie różne od tamtego. Chrześcijanie
zaczynali jako znienawidzona mniejszość, której
wszyscy się obawiali, zmieniająca świat klas
niższych. Dzisiaj prawdopodobnie większość
ludzi, których znamy, wyznaje jakąś formę
chrześcijaństwa. Tutaj znów moglibyśmy sporządzić
bardzo długą listę szczegółowych różnic.
Pisząc lub czytając historię musimy zdawać
sobie sprawę, że patrzymy na nią przez okulary
dwudziestego pierwszego wieku. Przynajmniej
próbujmy je zdjąć, żeby lepiej pojąć, jak wtedy było
„naprawdę”. To nie jest możliwe w pełni, zarówno
dla pisarza, jak i dla czytelnika, ale przynajmniej
miejmy świadomość, że spróbowaliśmy.

między innymi z rozproszonych plemion żyło w całej Azji
i Europie już na wiele wieków przed Chrystusem. Dzisiaj
kojarzymy Celtów z Irlandią i Szkocją. Lecz już setki lat
przed Chrystusem osiedlali się oni w całej Europie i częściowo w Azji Mniejszej. Prowincja Rzymu zwana Galią,
zanim stała się częścią Francji, była celtycka. Adresaci listu
apostoła Pawła do Galacjan również mieli celtyckie pochodzenie (co widać w podobieństwie nazw Galia i Galacja).
Różne cywilizacje rozwijały się w Chinach, Persji, Afryce
i innych miejscach. Wiele z nich nie miało bezpośredniego
wpływu na powstanie chrześcijaństwa, ale mieli wpływ na
rzymski świat, pomagając w jego ukształtowaniu na właściwy czas.
Klimat religijny był dojrzały do przyjęcia Ewangelii.
Oprócz oczywistych duchowych podstaw dostarczonych
przez Żydów, zarówno Imperium Greckie jak i Rzymskie
posłużyły do przygotowania świata na Ewangelię w sensie
religijnym. Grecki nacisk na filozofię i mądrość pomógł
ludziom uświadomić sobie, że stare systemy politeistyczne
z ich mnóstwem bogów tak naprawdę były niewiarygodne.
Zamiast tego, Grecy zwrócili się ku filozofii, lecz pusta filozofia nie przynosi duchowego spełnienia.
Rzymianie również zmienili ludzką percepcję w stosunku
do bogów. Podbijane narody często traciły w nich wiarę,
co jest zrozumiałe; ich bogowie nie pomogli im w walce
z najeźdźcą. Rzymianie pozwalali wszystkim czcić takich
bogów, jakich chcą, o ile pasowali do rzymskiego pojmowania religii, które wymagało jakiejś formy oddawania
czci cesarzowi. Ani stare religie, ani cześć oddawana cezarowi nie mogły jednak zapewnić pokoju umysłu i serca.
Czas dojrzał do tego, by Bóg przedstawił Dobrą Nowinę
o swoim Królestwie!
Był jeszcze inny aspekt rzymskiej religii, na którym skorzystał nowo powstały Kościół. Rzymianie wreszcie uznali,
że Żydzi czczą jednego Boga i żadnego innego, dlatego też
uznali judaizm za religio licita (religia legalna). Nowe religie były uznawane przez władze rzymskie jako illicita (nielegalne), lecz w pierwszych dekadach istnienia chrześcijaństwa uznały je za kolejne ugrupowanie w łonie judaizmu
i dlatego było ono legalne. Gdy Żydzi zawlekli apostoła
Pawła przed prokonsula Gallio i oskarżyli go o nauczanie
wbrew ich prawu, ten powiedział im, że nie interesują go
ich wewnętrzne, religijne spory (Dz 18,12–17).
Wszystko się zazębiło. Przez Żydów Bóg obiecał wprowadzić
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PRAKTYCZNA
Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły...
Księga Kaznodziei 9,10a

Dokad
‹ to zaprowadzi?
Część druga

Na przestrzeni historii wielu ludzi biło na alarm
z powodu zmian. Autor Księgi Kaznodziei Salomona
ostrzega przed tym, cytując założenie, że „dawne dni
były lepsze niż te obecne”1. Jednak wracając pamięcią do tych dni zastanawiamy się, jakich zmian się tak
obawiano. Postęp przebiegał wtedy bardzo wolno, więc
czym się martwić? Środki transportu, metody komunikacji i narzędzia potrzebne do wykonywania większości zawodów nie zmieniały się wtedy przez wieki.
Jednak w miarę, jak zbliżała się rewolucja przemysłowa,
zmiany stawały się coraz częstsze, podobnie jak głosy
zaniepokojenia.
Conrad Gessner, szanowany naukowiec szwajcarski,
zaniepokoił się gwałtownymi ułatwieniami w publicznym używaniu technologii i coraz szybszym przepływem informacji. No bo ile wiedzy jest w stanie zgromadzić pojedyncza osoba i jaki wpływ na społeczeństwo
może wywrzeć przesycenie informacją? Czyli innymi
słowy, do czego to wszystko zaprowadzi? W swojej
rewolucyjnej książce2 Gessner przedstawił swoje obawy,
twierdząc, że nadmiar informacji jest dla umysłu „dezorientujący i szkodliwy”. Wzywał do regulacji ze strony
władz, uważając, że jest to jedyne rozwiązanie problemu,
jaki zauważył. Martwiła go nie sama informacja czy jej
dostępność, lecz przesycenie informacją.
Jednak Conrad Gessner nigdy nie miał dostępu do
Wikipedii ani mediów elektronicznych. Zmarł w roku
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—Gary Miller

1565, a jego troską była „dezorientująca i szkodliwa obfitość ksiąg” schodzących z prasy drukarskiej Gutenberga.
Ta ilość informacji była po prostu zbyt wielka, żeby
pojedynczy człowiek mógł ją odpowiednio przyswoić.
Dlatego Gessner wydał książkę wzywającą władze do
wdrożenia rozwiązań, które zapobiegłyby tej niebezpiecznej sytuacji. Jak na ironię, jego dzieło było kolejnym źródłem informacji, czyli powiększało problem,
którego tak bardzo się obawiał3. W następnym stuleciu
(dokładnie w roku 1680) niemiecki filozof i matematyk
Gottfried Leibnitz wyraził podobne obawy w związku
z liczbą drukowanych książek.4

Gazety

Dzwonki alarmowe rozległy się ponownie, gdy upowszechniła się prasa codzienna. Francuski prawnik
Malesherbes napisał w roku 1775 odezwę do władz, żeby
podjęły jakieś kroki w związku z tym niebezpiecznym
wynalazkiem. Przypomniał, że na przestrzeni historii
podstawowym źródłem informacji była dotąd ambona.
Aż strach sobie wyobrazić, co to będzie, gdy ludzie będą
mieli nieskrępowany dostęp do najnowszych wiadomości w zaciszu swoich domów... Przewidywał, że gazety
doprowadzą do osłabienia wpływu zgromadzeń publicznych i martwił się, jak to wpłynie na przyszłość jego
kraju.5

Szkoły publiczne

Strach przed przesytem informacji nie ograniczał
się jedynie do druku. W roku 1883 nowojorski tygodnik medyczny Sanitarian ostrzegał przed inną niebezpieczną innowacją − wprowadzeniem szkół publicznych. Umieszczenie dzieci w dusznych klasach i zalanie
ich informacją wydawało się ryzykowne. Nadmiar nauki
został uznany przez autorów opracowania za przyczynę
chorób psychicznych. Przestrzegali przed „wyczerpaniem dziecięcych umysłów i systemu nerwowego zbyt
wieloma zajęciami i zrujnowaniem ich zdrowia przewlekłym uwięzieniem na lekcjach”6. Ten ciągły lament
ze strony krytyków można by podsumować następująco:
„Przesyt informacją jest niebezpieczny, a ludzie nie są
w stanie sobie z tym poradzić”.

Transport

Publicznie nagłaśniano także szkodliwość nowych
środków transportu, które pojawiły się w dobie rewolucji przemysłowej. Przez tysiące lat najszybszą metodą
przemieszczania się była jazda konna lub konny zaprzęg.
Kiedy w 1825 roku uruchomiono linię kolejową na trasie
Stockton–Darling w Wielkiej Brytanii, spotkało się to z
wielkimi obawami. Była to pierwsza linia obsługiwana
przez parowozy, a sama myśl o podróży z zawrotną prędkością 50 kilometrów na godzinę wydawała się przerażająca. Pojawiły się spekulacje, że taka szybkość „może
doprowadzić do śmierci w męczarniach, na przykład
z powodu stopienia się ciała”7.
Każda nowa metoda mająca na celu szybsze przemieszczanie się − lokomotywa czy samochód − wzbudzała
z początku kolejne obawy. Dlaczego nie zostawić wszystkiego tak, jak jest? Jednak pokusa związana z kolejnymi
wynalazkami okazała się silniejsza niż pogarda dla nich
i wkrótce odbyły się pierwsze próby szybowania
w powietrzu, by unosić się w niebo jak ptaki. Oczywiście
podniebne loty spotykały się z zalewem obaw. Niektóre
gazety otwarcie potępiano za publikacje zachęcające czytelników do uwierzenia, że człowiek może rzeczywiście
wzbić się w powietrze. Kontradmirał amerykańskiej floty
George Melville stanowczo wyraził zdanie, które większość ludzi uważało za oczywistość: „Nadzieje na to, że
można bezpiecznie i skutecznie używać takich maszyn
latających jak balon, są bezpodstawne”8.

Komunikacja

Innowacje w dziedzinie komunikacji również miały
zagorzałych przeciwników. W grudniu 1877 roku
wydawca gazety New York Times potępił technologiczną
nowinkę, zwaną telefonem. Postrzegał to jako zagrożenie
dla ludzkości. W artykule wstępnym brutalnie zaatakował

nieznane sobie urządzenie, które mogło ponoć przesyłać ludzki głos na odległość. Podczas eksperymentu na
Rhode Island naukowcy rozwiesili kable na dystansie sześciu kilometrów, a ludzie zgromadzeni na jednym końcu
kabla słyszeli różnego rodzaju dźwięki płynące z drugiego
końca kabla. Jak głosiła później plotka, były to również
„takie rzeczy, których nikt nie odważyłby się powtórzyć
publicznie!”. Ponieważ dowody przedstawione w artykule nie powalały, wydawca zacytował pewnego pisarza
z Londynu, równie zaniepokojonego ewentualnym wpływem telefonu na losy ludzkości. Plotkowanie to jeszcze
nie jest najgorsza rzecz − co się stanie, jeśli ludzie będą
mogli szerzyć oszczerstwa lub wyjawiać osobiste tajemnice, nie będąc nawet obecni na miejscu? „Wkrótce staniemy się dla siebie nawzajem tak przejrzyści jak kupka
galarety”9 − rozpaczał. Osobiście nie był wrogiem zmian
jako takich, ale w przypadku telefonu zmiany zaszły zbyt
daleko i zbyt szybko!
„W całej historii ludzkości za każdym razem, gdy
nadchodziła jakaś rewolucyjna zmiana, krytycy próbowali zatrzymać jej postęp. Przerażeni tym, dokąd to
może zaprowadzić, czuli się w obowiązku bić na alarm10.
Prawdopodobnie nie było grupy ludzi tak bardzo znanej
z pogardy dla zmian, jak angielscy farmerzy żyjący na
początku XIX wieku.

Luddyci

U progu dziewiętnastego stulecia brytyjskie rodziny
robotnicze walczyły o przetrwanie. Przedłużająca się
wojna z armią Napoleona wpędziła kraj w gospodarczą
recesję, w wyniku czego szerzyła się bieda. Brakowało
żywności, bezrobocie było ogromne, a wśród robotników narastała frustracja. Rozdrażnienie było tym większe, że w lokalnych manufakturach włókienniczych ludzi
zaczęto zastępować maszynami. Pracy i tak było mało;
co się stanie, gdy nieliczne posady zostaną zlikwidowane
z powodu technologicznych innowacji? W domach
gorąco o tym dyskutowano, a gniew robotników narastał.
Jednym z ważniejszych powodów niepokoju była
tzw. pończoszarka − maszyna włókiennicza produkująca materiał szybciej niż to robiły ręcznie dziewiarki.
Zdaniem brytyjskich robotników włókna tkane maszynowo były niskiej jakości i obawiali się, że jeśli klienci
przywykną do tych tanich i gorszych wyrobów, to mnóstwo ludzi straci pracę. Organizowano pikiety, na których wygłaszano płomienne przemówienia i wreszcie 11
marca 1811 roku rząd zdecydował się ukrócić działania
aktywistów. Żołnierze rozpędzili tłum protestujący niedaleko Nottingham, a rozgniewani robotnicy w odpowiedzi zdemolowali lokalną fabrykę, niszcząc maszyny.
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To wzbudziło bunt na wielką skalę w Północnej Anglii,
na skutek którego padło wiele ofiar śmiertelnych wśród
protestujących i żołnierzy, a oprócz tego kilka fabryk
zostało zniszczonych, w tym jedna spalona do gołej
ziemi. Głównym celem dewastacji był „nowomodny”
– zdaniem robotników – sprzęt. Nowoczesne maszyny
postrzegali jako podstawowy powód ekonomicznej zapaści i zapewne wydawało im się, że demolując pończoszarki, uderzają w korzeń swoich problemów.
Według uczestników tych zamieszek bohaterstwem
wsławił się niejaki Ned Ludd. Jak się powszechnie uważa,
był on tkaczem w mieście Leicester. Pewnego dnia
w akcie gniewnego sprzeciwu wobec mechanicznych
innowacji chwycił za młot i roztrzaskał „pończoszarkę”.
W całej Anglii stał się symbolem sfrustrowanych robotników. Obecnie historycy twierdzą, że Ned Ludd nigdy nie
istniał11, ale to nie zmienia faktu, że o nim opowiadano.
Legenda Luddytów jest nadal żywa. Nazywa się tak
ludzi protestujących przeciwko technologicznym innowacjom, którzy mówią: „Postęp zaszedł wystarczająco
daleko. Dlaczego by nie zostawić wszystkiego tak, jak
jest?”. Ale czy Luddyci kiedykolwiek osiągnęli swój cel?
Czy spowolnili nadejście ery przemysłowej albo znaleźli
receptę na kryzys ekonomiczny? Nie. Walka ze zmianami nie jest taka prosta, a próby „zawracania Wisły
kijem” rzadko są skuteczne. Obawy Luddytów mogą
być uzasadnione, ale ich metody są skazane na porażkę12.
Dzisiaj, tak jak dawniej, ludzie biją na alarm, lecz wielu
z nich robi to z czysto świeckiej perspektywy.

Elektroniczni luddyci

W 2005 roku w CNN ukazał się artykuł głoszący,
że „poczta elektroniczna niszczy iloraz inteligencji bardziej niż narkotyki”13. W 2009 r. pewna brytyjska
gazeta donosiła: „Używanie Facebooka może zwiększyć
ryzyko zachorowania na raka”14. Nagłówki ostrzegają,
że „Twitter i Facebook mogą niszczyć wartości moralne”,15 a wpływowy magazyn Atlantic opublikował artykuł pod prowokacyjnym tytułem: „Czy Google robi
z nas wariatów?”16. Wszystkie te obawy są echem stanowiska Luddytów z początku XIX wieku. Ktoś przedstawia jakiś nowy pomysł, jakiś sposób na ułatwienie życia,
i od razu pojawiają się chóralne głosy sprzeciwu. Czy
powinniśmy ignorować takich pesymistów, zlekceważyć
uśmieszki cyników i po prostu iść dalej?
Jak mamy traktować technologię, a szczególnie kolejne
fale postępu w dziedzinie elektroniki, które naszemu stylowi życia zagrażają zniszczeniem? Czy jest to tylko element postępu − czyli coś dobrego? Niektórzy uważają, że
obecna faza technologicznego postępu dostarcza okazji
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do szerzenia Królestwa Bożego. Inni są zaniepokojeni,
sceptyczni i trzymają się od tego tak bardzo z daleka,
jak tylko mogą. Która z tych postaw jest właściwa?
Jak powinniśmy traktować to tsunami, które wstrząsa
naszymi rodzinami i społecznościami? Spróbujemy
odpowiedzieć na tych kilka pytań, ale najpierw zdefiniujmy pojęcia. Co to jest właściwie technologia i dokąd
nas prowadzi?
Fragment książki Surviving the Tech Tsunami
©2019 TGS International
A subsidiary of Christian Aid Ministries
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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ZAGROŻENIE
ZAWAŁEM
SERCA
—Samuel Matthews
Zawały serca są naprawdę poważnym zagrożeniem i powodują dużą liczbę zgonów. Medyczny termin określający zawał to „zawał mięśnia sercowego” i odnosi się on do śmierci lub uszkodzenia samego mięśnia serca. Jest
to spowodowane czynnikiem blokującym dopływ krwi do mięśnia sercowego − zazwyczaj niewielkim skrzepem,
który zatrzymuje się w naczyniu krwionośnym zwężonym z powodu nawarstwienia się dużej ilości cholesterolu
na jego ściankach.
Nie wszystkie zawały serca są takie same i nie wszystkie są śmiertelne, jednak za każdym razem, kiedy pojawią się
symptomy ataku serca (ból w klatce piersiowej, czasem promieniujący do lewej części szczęki lub lewego ramienia,
nagłe pocenie się bez wyraźnego powodu lub nudności, przerywany oddech), powinno się je wziąć pod uwagę jak
najszybciej. Czasem osoba cierpiąca uskarża się na uczucie, jakby słoń usiadł jej na klatce piersiowej − to jest podręcznikowy sygnał, jednak nie wszyscy go doświadczają.
Jeśli mamy zawał, to najlepiej od razu wezwać karetkę niż próbować samemu dostać się do szpitala, ponieważ
ratownicy medyczni mogą już w drodze do szpitala postawić diagnozę, rozpocząć kurację i podać leki. Poprawa diety
przez redukcję nasyconych kwasów tłuszczowych i wyeliminowanie tłuszczy trans (uwodornionych tłuszczy zawartych przykładowo w olejach roślinnych), a także gimnastyka to środki zapobiegawcze, które każdy może podjąć.
Zaczerpnięto Home Horizons, listopad 2018
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pełnia czasów
—ciąg dalszy ze str. 17
na świat Mesjasza. Dlatego niecierpliwie oczekiwali nadejścia Jego Królestwa.
Przez Grecję Bóg przygotował świat na rozprzestrzenienie się Ewangelii, dostarczając powszechnego języka i kultury bardziej otwartej na wiarę w Jezusa.
Przez rządy Rzymu wprowadził na świat powszechnie
respektowane prawo i porządek, a także efektywne metody
podróżowania i komunikacji.
Grecji i Rzymu użył po to, żeby ludzie odczuli brak spełnienia ich religiami i byli bardziej gotowi na słuchanie
o Chrystusie i Jego Królestwie.
Wiele wieków wcześniej Bóg obiecał Wyzwoliciela. Teraz,

po stuleciach przygotowań, nadszedł odpowiedni czas.
Nadeszła pełnia czasu. „Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem; aby wykupił tych,
którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia”
(Ga 4,4–5).
Jezus obiecał: „Zbuduję Kościół mój”. Po tym, jak umarł
za grzech świata, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, zajął
należne Mu miejsce po prawicy Ojca. A dziesięć dni później
w Dniu Pięćdziesiątnicy w 30 r. n.e. zesłał swego Świętego
Ducha na uczniów oczekujących w Jerozolimie. Tego wiosennego poranka Bóg powołał do istnienia Kościół Jezusa
Chrystusa. Zaczął się od małej grupki 120 członków. Pod
koniec dnia liczył już 3120 osób. I odtąd stale rośnie.
Church History: Resurrection to Reformation
© Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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MŁODZIEŻY
W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Psalm 119,9

BÓG JEST

ŚWIATŁOŚCIĄ
—Dale E. Martin
Bóg jest Stworzycielem światła. On powołał je do istnienia słowem pierwszego dnia Stworzenia. I również
sam Bóg jest światłością. Brak światła jest ciemnością.
Duchowa ciemność jest zawsze z dala od oblicza Bożego.
W sensie fizycznym nie moglibyśmy przetrwać bez
światła i bez ciepła słońca. Podobnie bez światła i ciepła
Boga nie jesteśmy w stanie przetrwać duchowo.
Luminescencyjny obiekt może świecić po otrzymaniu
energii. Wskazówki niektórych zegarów pokryte są fosforyzującą farbą, co ułatwia nam określenie czasu nawet
w ciemności. Jeśli otrzymaliśmy światłość Ewangelii
Jezusa do naszych serc (2 Kor 4,4), to będziemy promieniować nią dla tych, którzy nas obserwują. Podobnie jak
czasomierz w końcu traci zdolność świecenia przy braku
światła z zewnątrz, tak i chrześcijanin straci swój blask,
jeśli nie będzie nieustannie zanurzony w Bożym blasku.
Jeżeli jakaś substancja ma zdolność żarzenia się, to
jej ciepło tworzy światło, które następnie widzimy.
Przykładem tego zjawiska są żarzące się resztki ogniska.
Czy inni czują ciepło i troskę, kiedy są blisko nas? Czy
jesteśmy podpaleni miłością Pana? Czy ci, którzy są pod
naszym wpływem, mogą powiedzieć: „Czyż nasze serca
nie pałały, kiedy on z nami rozmawiał?”.
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Większość obiektów albo odbija albo pochłania światło.
Delikatne światło księżyca jest odbite od słońca. Zielone
rośliny, na których bazuje nasze życie, pochłaniają światło i przetwarzają je w energię w procesie fotosyntezy.
Chrześcijanin pochłania, odbija i przekazuje Światłość.
Blask Jezusa działa w nas cuda a następnie ukazuje te
cuda innym. „Wy jesteście światłością świata” (Mt 5,14).
Przestudiuj te fragmenty Pisma i znajdź inne
porównania:

5 Wj 13,21: „A PAN szedł przed nimi (…) w słupie
ognia, by im świecić (...)”
5 Hi 38,19: „Gdzie jest droga do miejsca przebywania światłości?”
5 Ps 27,1: „Psalm Dawida. PAN jest moją światłością
i moim zbawieniem”
5 Ps 36,9: „W światłości twojej oglądamy światłość”
5 Kzn 11,7: „Doprawdy, światło jest słodkie”
5 Obj 22,5: „I nocy tam nie będzie, (...) bo Pan Bóg
będzie im świecił (...)”
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, marzec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Mgławica Oriona
Kiedy Hiob był chory, Bóg kazał mu przyjrzeć się
Orionowi. Nie powinno nas to dziwić, gdyż jest to łatwo
rozpoznawalna konstelacja pełna zdumiewających dalekich
ciał niebieskich. W obecnych czasach nadal możemy ją
oglądać. W szerokości geograficznej Polski widoczna jest
od października do końca lutego, gdy gwiazdozbiór znika
na zachodzie.
Najjaśniejsza mgławica na półkuli północnej i mój ulubiony obiekt na zimowym niebie to właśnie Mgławica
Oriona wraz z gwiazdozbiorem o tej samej nazwie. Nie
jest konieczny teleskop, aby go zaobserwować; już lornetka
ukazuje jego rozmyty blask. Niektórzy są nawet w stanie
dostrzec maleńką smugę mgławicowości tego miejsca bez
żadnych optycznych przyrządów. Jedynym na to sposobem jest bezksiężycowa noc i wyjątkowo ciemne niebo.
Łatwą receptą na znalezienie mgławicy jest zlokalizowanie trzech jasnych gwiazd na pasie Oriona; następnie zaś
podążanie wzrokiem już poniżej miecza zwisającego z pasa.
Składa się on z innego ciemniejszego i krótszego ułożenia
gwiazd w linii prostej. Środkowa „gwiazda” w mieczu to
właściwie zgrupowanie gwiazd i świecący gaz tej mgławicy.
Większe i mocniejsze teleskopy oferują najlepszy widok,
ukazując kosmyki gazu świecącego w ultrafioletowym promieniowaniu pobliskiej gwiazdy. Ten gaz skręca się spiralnie
w przestrzeni kosmicznej na przestrzeni trylionów kilometrów. Eteryczne światło bijące od gazów wzbudzone przez
promieniowanie ultrafioletowe nie przypomina niczego, co

widujemy powszechnie na Ziemi. Zdjęcia ukazują zachwycające czerwone i błękitne kolory, które oznaczają różne
rodzaje gazu wewnątrz obłoku.
Niestety, przepiękne kolory nie są widoczne dla oka,
które patrzy przez teleskop. Czerwień pochodzi z długości
fali światła, jakiej nasze oczy nie potrafią dostrzec (H–alfa),
a inne barwy są zbyt zamglone, aby uaktywnić wykrywające światło komórki w naszych oczach. Spoglądając przez
duży teleskop podwórkowy, można zobaczyć niektóre błękitne i zielone odcienie otaczające serce mgławicy.
Pośrodku najjaśniejszej części mgławicy znajduje się
zbitka czterech jasnych gwiazd zwana Gromadą Trapez.
W nocy o dobrej widoczności można ujrzeć jeszcze jedną
gwiazdę albo nawet dwie w tej grupie.
Mgławica jest olbrzymia, rozciąga się na około 24 lata
świetlne w przestrzeni kosmicznej. Jest położona o 1300
lat świetlnych od nas. Gdyby była tak blisko jak najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie, czyli Syriusz (poniżej
na lewo od konstelacji Oriona), byłaby na tyle wielka, że
zajęłaby od horyzontu całą odległość wzwyż, nieco poza
punkt znajdujący się dokładnie nad pozycją obserwatora.
To arcydzieło Bożego stworzenia przyciąga nas i zachęca,
abyśmy szukali „tego, który uczynił Plejady i Oriona (...)
PAN jest jego imię” (Am 5,8).
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, marzec 2020
© Dogwood Ridge Outdoors
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zwykłe decyzje
Zwykłe decyzje wydawały się nieistotne, lecz każda z nich
oddalała kobietę coraz dalej od celu wędrówki i w coraz
większym stopniu narażała jej życie.
Piętnastego lutego 2015 roku, Kate Matrosova, doświadczona turystka pochodząca z południowej Syberii, wybrała
się na wędrówkę w góry Presidential Range w stanie New
Hampshire, które obejmują Górę Madisona, Górę Adamsa
i Górę Waszyngtona. Jej mąż podrzucił ją samochodem
do początku szlaku i zamierzał odebrać ją wieczorem po

—Morris Yoder

—Carol Burkholder

zakończeniu planowanej wędrówki. Kobieta zamierzała
iść szybko i energicznie, aby zdążyć przed nadchodzącą
burzą. Miała szczegółowy plan trasy z kilkoma punktami,
w których mogła w razie konieczności zrezygnować z dalszej wyprawy i na skróty dotrzeć do względnie bezpiecznego
miejsca poniżej linii lasu.
Była doświadczona w odbywaniu górskich wędrówek
i lubiła zimowe wyzwania, ale popełniła kilka „drobnych”
błędów, które spowodowały efekt domina prowadzący do
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jej śmierci. Po pierwsze, nigdy nie wędrowała po Górach
Białych znanych z ekstremalnych i gwałtownych zmian
pogody. Wprawdzie czytała o tym, ale nie omawiała swoich
planów z nikim, kto miał na koncie doświadczenia z pasmem
Presidential Range. Postanowiła także udać się na samotną
wędrówkę, ponieważ jej mąż uznał, że jego towarzystwo
tylko spowolniłoby jej tempo. Uznali, że wędrując samotnie, będzie szybsza i bardziej skuteczna.
Wyruszając na szlak, przeoczyła pierwsze ostrzeżenie, gdyż
w pośpiechu zapomniała sprawdzić prognozę pogody dotyczącą tej okolicy. Tymczasem jeszcze w nocy służby meteorologiczne zaczęły ostrzegać przed podejmowaniem wędrówek
po górach. Nadchodząca burza − szybciej, niż się jej spodziewano − miała przynieść temperatury poniżej zera i zamieć.
Pierwszy odcinek zajął jej więcej czasu, niż przewidywała, co przyczyniło się do opóźnienia w stosunku do planu
wędrówki. Najwyraźniej postanowiła nie kończyć wędrówki
w każdym z punktów „ewakuacyjnych”, które wyznaczyła
wcześniej na wszelki wypadek. Można się domyślić, że determinacja pchała ją naprzód pomimo sygnałów ostrzegawczych, które powinna była zauważyć. Burza nadeszła szybciej, niż kobieta przewidywała. Ponieważ zamierzała iść
szybko i energicznie, nie wzięła ze sobą nic, co zapewniłoby
jej ochronę, ani nawet żadnych dodatkowych warstw ubrania. Temperatura spadła sporo poniżej zera, a porywy wiatru
wynosiły od 112 do 130 km na godzinę.
Ekipa ratownicza znalazła jej ciało prawie dwadzieścia
cztery godziny po tym, jak kobieta uruchomiła swój lokalizator. Ratownicy wykazali się niezwykłą odwagą, wyruszając
na jej poszukiwanie przy huraganie o sile 174 km na godzinę
i temperaturze poniżej zera; ryzykowali własnym życiem.
Podobnie do tych drobnych decyzji, które Kate podjęła,
pozornie małe wybory życiowe mogą spowodować katastrofalne rezultaty zarówno fizyczne, jak i duchowe. Kate nie

zdawała sobie sprawy, jak ważna była aktualizacja wiadomości pogodowych tamtego ranka. Nie pomyślała, jak wielkie znaczenie miałoby zasięgnięcie rady doświadczonych
wędrowców po Górach Białych, szczególnie zimą. Maszerując
w pojedynkę, nie mogła skonsultować się z nikim w podejmowaniu decyzji, w dodatku jej mózg wolniej działał
w wyniku wyziębienia. To wszystko kosztowało ją życie.
Zauważyłem, że coś podobnego funkcjonuje w moim
życiu. Mogę wstać zbyt późno i skrócić moje przygotowania do dnia. Potem brnę dalej, podejmując decyzje i realizując moje plany bez odniesienia się do mądrej rady dostępnej u innych wierzących, którzy przeszli tę drogę przede
mną. Kieruję się pewnością siebie, opartą na moich własnych umiejętnościach oraz inteligencji, dlatego nie dostrzegam wartości w radzie innych. Podejmuję decyzję, mam jakiś
plan i odrzucam możliwość jego zmiany.
Zbyt często przeoczam fakt, że zwykłe drobne decyzje
wywołują lawinę problemów. Usprawiedliwiam dopuszczalność tych podejmowanych przeze mnie decyzji i lekceważę
ich dalekosiężne konsekwencje. Jeszcze gorsze jest to, że moje
kiepskie wybory dotykają innych, dokładnie tak jak w przypadku ekipy ratowniczej, którą pomysły Kate naraziły na
niebezpieczeństwo.
Kiedy podejmuję decyzję, muszę rozważyć jej konsekwencje. Muszę przyjrzeć się temu, w jaki sposób dana decyzja
dotknie innych wokół mnie. I muszę poddać się planowi
Boga, zamiast uparcie podążać za własnymi pomysłami.
Wybory, jakich dokonujemy, wydają się drobne, ale mają
poważne następstwa i mogą mieć konsekwencje nie tylko
w tym życiu, ale też w życiu wiecznym. Zwykłe decyzje mają
niezwykłe znaczenie.
Zaczerpnięto z Companions, maj 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czy podobałeś się dzisiaj Bogu?
—Elijah Nolt
„(…) Henoch (…) miał świadectwo, że podobał się

„Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez Pana

Bogu” (Hbr 11,5). Czy Bóg może to samo powiedzieć

Jezusa, abyście − według otrzymanego od nas pouczenia

o tobie i o mnie? Kiedy zastanawiamy się nad przeszłością,

o tym, jak należy postępować i podobać się Bogu −

czy podobaliśmy się Bogu we wszystkim?

coraz bardziej w tym obfitowali” (1 Tes 4,1). Naszym
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obowiązkiem, jako wierzących ludzi, jest coraz bardziej
podobać się Bogu.
Jak możemy podobać się Bogu, jeśli wątpimy, że On
istnieje? „Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać
się Bogu” (Rz 8,8). „Ciało” w tym wersecie odnosi się do
pragnień naszej upadłej natury, która jest wroga Bogu.
Zamiast podobać się Bogu, ciało próbuje dogodzić samolubnym, upadłym i światowym dążeniom w nas samych.
„Nikt nie może dwom panom służyć” (Mt 6,24).
Jezus zawsze pomaga nam podobać się Ojcu. Jezus zaprasza nas: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Weźcie na
siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy
i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych
dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię
lekkie” (Mt 11,28–30). Bycie w jednym jarzmie z Jezusem
pomaga nam nieść ciężkie brzemiona życia. On obiecał
nam wystarczająco dużo łaski, pokoju i odpoczynku. Aby
podobać się Bogu, musimy złożyć w Nim naszą ufność
i wiarę oraz być posłuszni Jego Słowu. Musimy uczynić Go
Najwyższym Panem naszego życia.

Biblia daje przykłady, które są dla nas zachętą i ostrzeżeniem

Abel. Bóg uznał właściwą ofiarę Abla ze względu na jego
sprawiedliwe życie (Rdz 4,4; Hbr 11,4), ale odrzucił ofiarę
Kaina, gdyż „grzech leżał u jego drzwi”. Kain miał okazję
zyskać upodobanie u Boga, ale z powodu grzesznego życia
Bóg nie upodobał go sobie.
Noe. Bóg rozgniewał się nikczemnością na ziemi, ale
„Noe znalazł łaskę w oczach PANA” (Rdz 6,8). Pan zniszczył całą ziemię potopem i osądził nikczemność ludzi,
jednak ocalił Noego wraz z rodziną, ponieważ „Noe był
człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach. I Noe chodził z Bogiem” (Rdz 6,9).
Mojżesz. Bóg zaświadczył, że Mojżesz był najpokorniejszym człowiekiem na całej ziemi (Lb 12,3). Kiedy Izraelici
szemrali i rozgniewali Boga, Mojżesz wstawiał się za nimi
i to zamieniło Boży gniew w miłosierdzie.
Jozue i Kaleb (Lb 13–14). Mojżesz wysłał dwunastu
szpiegów na zwiady do ziemi Kanaan, którą Izrael miał
zająć. Z tych dwunastu Jozue i Kaleb byli jedynymi wiernymi, których relacja podobała się Bogu. Zniechęcające
relacje pozostałych dziesięciu szpiegów rozgniewały Boga.
Jozue i Kaleb błagali ludzi, żeby nie buntowali się przeciw Bogu, wiedząc, że dadzą radę podbić wroga z Bożą
pomocą. Bóg pobłogosławił ich za tę wiarę w Niego.

Chłopiec, który podzielił się swoim posiłkiem
(J 6,1–13). Ponad pięć tysięcy ludzi było głodnych i tylko
jeden chłopiec miał przy sobie coś do jedzenia. Mógł pomyśleć, że ma prawo zjeść to sam, jednak Jezus rozmnożył ten
pokarm obficiej, niż było to potrzebne. Z pewnością Bóg
był zadowolony z dobrych chęci tego chłopca.
Uboga wdowa (Łk 21,1–4) dała tylko dwa grosze na
ofiarę dla Pana. To było wszystko, co posiadała, ale Jezus
powiedział, że Bogu bardziej podobał jej dar niż obfitość
ofiar wielu bogatych ludzi.
Jezus jest naszym najwyższym przykładem. On jest
jedynym, który naprawdę mógł powiedzieć: „bo ja zawsze
czynię to, co mu się podoba” (J 8,29).
Dzieci mogą podobać się Bogu. „Dzieci, bądźcie posłuszne
rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu”
(Kol 3,20). Rodzice są odpowiedzialni za nauczanie
i wychowywanie dzieci, i jeśli sami dają przykład takim
życiem, jakie podoba się Bogu, stanowi to dla ich dzieci
zachętę do naśladowania. W Ewangelii Marka 10,13–
16 znajdujemy opis tego, jak rodzice przynieśli dzieci do
Jezusa, aby je pobłogosławił. Jego uczniowie zganili ten
pomysł. Może uważali, że Jezus ma ważniejsze sprawy
do załatwienia. Ale Panu nie podobało się to przepędzanie dzieci. Nie tylko je dotknął − ale wziął w ramiona
i pobłogosławił. Jeśli Jezus nie był nimi poirytowany, czy
my mamy do tego prawo? Musimy być podobni do Niego
i poświęcać czas dzieciom, nawet jeśli jesteśmy zajęci.
Dziesiąty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian podaje
nam ostrzeżenia z historii Izraela. Werset piąty mówi, że
„większości z nich nie upodobał sobie Bóg”. Dlaczego?
Pożądali zła i zakazanych rzeczy, czcili bożki, dopuszczali
się rozpusty, buntowali się przeciw Bogu i skarżyli się na
Mojżesza, swojego przywódcę.
Oto pokusy, którym musimy dziś stawić czoła. Nasz
świat jest zanieczyszczony niemoralnością oraz wieloma
grzechami, które nas dotykają. Często niechcący popatrzymy na coś, czego nie powinniśmy oglądać, ale już
kolejne spojrzenie na te rzeczy jest naszym wyborem. Czy
decydujemy się nie patrzeć i wymazać to z umysłu? Nie
powinniśmy się nawet ośmielić pielęgnować bezbożnych
myśli. Możemy tylko podobać się Bogu poprzez czyste
myśli.
Co spodoba się Bogu dzisiaj? Odpowiedź jest wciąż
taka sama jak w czasach biblijnych: Boże standardy są
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kącik dla

DZIECI

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

„Sprawiedliwy dba o życie swego bydła”

—Clara Mast

„Sprawiedliwy dba o życie swego bydła, a serce niegodziwych jest okrutne” (Przysłów 12,10).
– Wynocha! − wrzasnął Antek, wymierzając kopniaka kociakowi. Zwierzątko dało nura
w bok z żałosnym miauknięciem. Antek dalej
zamiatał podłogę w stodole.
– Szkoda, że mamy zwierzęta − mruknął. –
Nieraz mam ich dosyć!
– Co mówiłeś? − Głos taty niespodziewanie
doszedł go gdzieś z tyłu.
Antek odwrócił się gwałtownie i spojrzał na
tatę.
– Mówiłem do siebie, że wolałbym nie mieć
tylu zwierząt pod opieką − przyznał zmieszany. – Mam ich czasem dosyć.
– Zwierzęta są dla nas ważne − przypomniał
mu tata. – Chciałbyś żyć bez jajek na śniadanie? Albo bez mleka? Oba te produkty pochodzą od zwierząt. Powinniśmy być wdzięczni
Bogu za to, że dał nam zwierzęta, aby dostarczały nam pokarm.
– Pewnie tak − przyznał Antek niechętnie.
– Ale zwierzęta są takie głupie. I dodają nam
tyle pracy.
– O, tak! Przysparzają mnóstwo pracy −
zgodził się tata. – Jednak praca dobrze nam
robi. I bez względu na to, ile mamy przez nie
pracy, nadal powinniśmy traktować zwierzęta
26
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z dobrocią. Chciałbyś być tak kopany jak ten
kociak?
Antek zawstydził się pod wpływem spojrzenia taty. A więc tata widział.

– Zauważyłem, że masz problemy z dobrocią wobec zwierząt − ciągnął tata. – Oczekuję,
że to się poprawi. Zwierzęta nie mają duszy,
ale Bóg oczekuje od nas, że będziemy się o nie
troszczyć.
– Spróbuję − obiecał Antek półgębkiem, wracając do zamiatania podłogi.
„Muszę jeszcze tylko nakarmić króliki” −
ucieszył się Antek, odwieszając miotłę na miejsce. Pospieszył do klatki z królikami w najdalszej części stodoły. Jak zwykle woda i pojemniki
na jedzenie były wywrócone do góry nogami.
I oczywiście leżały w najdalszym kącie klatki.
Antek poczuł, jak jego frustracja rośnie.
– Te głupie króliki! − mruknął. – Zawsze
sprawiają problemy! − Sięgnął do klatki,
aby przysunąć puste pojemniki, odpychając
szorstko zwierzęta na bok.
Kiedy napełniał puste pojemniki pokarmem i wodą, przypomniał sobie napomnienie taty o dobroci wobec zwierząt. Poczuł się
przez chwilę winny z powodu tego, jak brutalnie odepchnął króliki. „Ale to tylko króliki”
− próbował uspokoić swoje sumienie. „To nie
ma znaczenia”.
Antek skończył karmić zwierzęta i skierował
się do domu. Kociak zobaczył go po drodze
i dał nura za dom.
Minęło kilka dni. Antek próbował pamiętać
o dobroci wobec zwierząt, ale było to trudne.
Wydawało się, że cielęta były coraz bardziej
przekorne. Kociaki zawsze wpadały pod nogi,
a krowy deptały mu prawie po stopach albo
chlastały ogonami po twarzy podczas dojenia.
– Lepiej się dziś zachowujcie − powiedział
do cieląt, przygotowując pokarm. Wystawił
wiadro z mlekiem dla pierwszego cielaka, ale
Węgielek bódł je łapczywie, prawie wybijając
naczynie z ręki Antka.
– Dosyć − krzyknął Antek, uderzając
Węgielka w łeb wolną ręką. Cielak uderzył
we wiadro jeszcze mocniej, posyłając mleczny
prysznic na chłopca.
Antek zagotował się ze złości.

– Ty głupi cielaku! − krzyknął. Złapawszy
widły, uderzył zwierzę trzonkiem. Cielak
ryknął z bólu i uciekł do kąta.
– Antek, natychmiast przestań! − ostry głos
taty przedarł się przez hałas.
Chłopiec ze wstydem zatrzymał się i wpatrywał w buty. Nie spojrzał tacie w oczy.
– Dlaczego uderzyłeś Węgielka? − zapytał
tata.
– Był krnąbrny i wylał na mnie mleko −
odparł niepewnie Antek.
– To nie jest żaden powód, żeby go bić. −
Tata podszedł do przerażonego cielaka i zaczął
mówić do niego łagodnie.
– Nigdy nie pozyskasz zwierzęcia, źle go traktując − oznajmił Antkowi, kiedy już Węgielek
się uspokoił. – Dla Boga nasze podejście do
zwierząt jest ważne. Kiedy skończysz karmić
cielęta, chcę, abyś znalazł w Księdze Przysłów
werset, który mówi o tym, jak prawy człowiek
traktuje swoje zwierzęta lub bydło. Kiedy go
znajdziesz, przyjdź do mnie i przedyskutujemy
go razem.
Po nakarmieniu cieląt Antek poszedł do
domu i znalazł Biblię oraz konkordancję.
Zastanawiał się, co Biblia mówi na temat traktowania zwierząt.
– To musi być tutaj − powiedział do siebie po
chwili. – Rozdział 12, werset 10. − Poszukał
wersetu i przeczytał: „Sprawiedliwy dba
o życie swego bydła, a serce niegodziwych jest
okrutne”. Antek odłożył konkordancję, wziął
swoją Biblię i poszedł poszukać taty.
Tata siedział przy biurku, kiedy Antek wszedł
do gabinetu.
– Co znalazłeś, synku? − zapytał.
– Księga Przysłów 12,10 – oznajmił Antek.
– Przeczytaj − poprosił tata.
Przeczytał werset.
– Co ten werset oznacza?
– Chyba to, że powinniśmy być troskliwi
wobec zwierząt, jeśli mamy być uznani za sprawiedliwe osoby − powiedział Antek powoli.
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– Dobrze − zgodził się tata. – A co ten werset
mówi o niegodziwych ludziach?
Antek pomyślał przez chwilę.
– Czy to oznacza, że nawet to, co ktoś uważa
za zachowanie w porządku wobec zwierząt,
może być okrutne?
– Chyba masz rację − zgodził się tata. –
Z tego wersetu wynika, że Bóg oczekuje od nas
troskliwego zachowania wobec zwierząt. One
są darem od Boga i mamy je traktować jako
dar. Muszę cię ukarać, żeby pomóc ci dobrze
to zapamiętać. – I tata ukarał Antka.

Jak

– Przepraszam, że źle traktowałem zwierzęta
− wyznał Antek ze skruchą. – Chciałbym się
poprawić.
– Proś Boga o pomoc − zachęcił go tata. –
I zapamiętaj ten werset. Jeśli będziesz czuł
pokusę wyżywania się na zwierzętach, to
ten werset pomoże ci przypomnieć sobie, jak
ważna jest twoja postawa wobec nich.
Antek wyszedł z gabinetu zdecydowany zmienić swój zwyczaj złego traktowania zwierząt.
Zaczerpnięto z The Christian Pathway, wrzesień 2008
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wielki jest Bóg?
—Romaine Stauffer

– No, Tomek − powiedział tata, odsuwając krzesło od stołu. – Chcesz zostać moim pomocnikiem
i pomóc mi w zakładaniu ogrodu?
– Jasne! − odparł Tomek. Po takiej propozycji
poczuł się, jakby miał więcej niż siedem lat.
– Spulchnię najpierw ziemię kultywatorem,
a ty w tym czasie skończ kolację − oznajmił tata.
Pocałował mamę i podziękował za kolację. Potem
poszedł do szopy wyjąć kultywator.
Tomek zaniósł swój talerz do zlewu, przy którym
mama szykowała się do zmywania naczyń.
– Załóż kurtkę − powiedziała do niego. – Wyjdę
do was, kiedy tylko skończę zmywać.
Tata wywracał skiby ziemi kultywatorem i robił
małe rowki na nasiona.
– Co mogę zasadzić? − zapytał Tomek, kiedy
mama wyszła z torebką nasion.
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– Ja zasieję te. − Mama wyjęła małe paczuszki
z nasionami sałaty, szpinaku i rzodkiewki. – Ty
możesz tatusiowi pomóc sadzić ziemniaki.
Tata pokazał Tomkowi, w jakiej odległości
od siebie powinno się sadzić malutkie kawałki
ziemniaków.
– Ja obsadzę ten rządek, a ty możesz obsadzić
tamten obok − powiedział tata. Okryjemy potem
wszystkie obsadzone rządki.
Tata bardzo lubił śpiewać i często albo podśpiewywał, albo pogwizdywał w czasie pracy. Zaczął
teraz śpiewać, kiedy obaj z Tomkiem przesuwali się wzdłuż swoich rzędów, upuszczając w nie
kawałki sadzonkowych ziemniaków. Tata śpiewał
o rozsiewaniu dobrych uczynków na żyznej glebie
i o tym, że zboże wyrośnie z tego, co zasiewamy
i zbierzemy obfity plon.

– Zaśpiewaj, tatusiu, coś, co znam − poprosił
Tomek, gdy tata skończył.
– Na przykład co?
– Jak wielki jest Bóg − powiedział Tomek.
Głęboki głos taty i cienki głosik Tomka współbrzmiały zgodnie w śpiewie ulubionej pieśni
chłopca. Tomek śpiewał bardzo głośno słowa
„wielki” i „potężny”.
– Wiem, że Bóg jest większy i potężniejszy niż
ktokolwiek − stwierdził Tomek, kiedy skończyli. –
Ale jak wielki On jest naprawdę?
– Większy od największych olbrzymów − tłumaczył tata.
– To znaczy, jak wielki? − dopytywał się chłopiec.
– Trudno powiedzieć − odparł tata. Wskazał ręką

na niebo. – Popatrz na samolot w górze. Jak
wielki jest?
– Niezbyt duży − przyznał Tomek.
– Pamiętasz, jak pojechaliśmy na lotnisko
odebrać dziadka i babcię? Czy tamte samoloty
były większe, niż ten w górze?
– Jasne − odpowiedział Tomek.
– Ten, który teraz widzisz, jest dokładnie
tak samo duży, jak tamte na lotnisku − wyjaśnił tata. – Po prostu wygląda na mały, gdy jest
daleko. Kiedy podszedłeś blisko do samolotów
na lotnisku, wtedy dopiero widziałeś, jakie są
wielkie. I tak samo jest z Bogiem. Im bliżej do
Niego podchodzisz, tym większego Go widzisz.
Prawdopodobnie nigdy nie przekonamy się,
jak wielki jest naprawdę Bóg, dopóki nie znajdziemy się z Nim w niebie.
Tomek upuszczał dalej sadzonki ziemniaków
do rowków. To było sporo do przemyślenia dla
małego chłopca.
Następnego dnia bawił się z psem, kiedy
zobaczył w górze samolot. Tym razem maszyna
leciała niżej niż zwykle. Tomek pamiętał, co tata
powiedział o samolotach i Bogu. „Im bliżej do
Niego podchodzisz, tym większego Go widzisz”.
„Jak mogę zbliżyć się do Boga?” − zastanawiał
się chłopiec. Nagle wpadł na pewien pomysł
i wdrapał się na dach psiej budy. Stąd do nieba
nadal było bardzo daleko, ale w jakiś sposób
czuł się bliżej Boga. Było to takie miłe uczucie, że musiał aż zaśpiewać. Odchylił głowę do
tyłu i zaśpiewał z całych sił: „Jak wielki jest Bóg,
śpiewaj ze mną, wielki jest Bóg, niech wszyscy
wiedzą: wielki jest nasz Bóg!”.
Mama uśmiechnęła się, wyglądając przez okno
na widok jej synka stojącego na dachu budy
i śpiewającego pieśń. Prawdopodobnie Bóg
także się uśmiechał.
Zaczerpnięto ze Story Mates, marzec 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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KSIĄŻKI

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

Sristi
Część druga

ROZDZIAŁ?? 4:

Jyoti Nepal
a. SPR CZY BABA I
AMA SĄ KURSYW

Baba postanawia jechać
Przez kilka dni rodzina Sristi pomieszkiwała w chatach sąsiadów. Baba i Radżu pozbierali stare kawałki
brezentu i worki jutowe z magazynu racji żywnościowych. Znajomy baby pożyczył mu ostry nóż khukuri1
i rodzina Rama dostała specjalne pozwolenie na wypad
do zagajnika bambusowego w dżungli oraz na ścięcie
wysokich i pustych w środku łodyg bambusa. Za pomocą
tych wysokich żerdzi postawili namiot dla rodziny na
skraju obozu. Sąsiedzi karmili ich przez kilka dni, zanim
wreszcie urzędnicy obozu zorganizowali dla nich szybkowar i trochę garnków. Matka Sristi zbudowała z kamieni
i gliny małe palenisko na podłodze namiotu. Po jednym
dniu glina wyschła i można było wreszcie wrócić do
gotowania.
Sristi nie mogła chodzić do szkoły przez kilka dni,
aż dostała nowy mundurek, zeszyty i torbę na książki.
Khukuri − zakrzywiony nepalski rodzaj noża.

1
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Radżu był nieszczęśliwy. Jego wszystkie zadania domowe
spłonęły. Tak ciężko pracował, a teraz wszystko przepadło. Będzie musiał uczyć się do egzaminów z notatek
kolegów, których notatki były gorsze.
Sristi nie miała nic przeciwko przerwie w nauce. Jej
notatki zawierały angielski alfabet oraz nepalski dla
początkujących. Cieszyła się, że nie musi jeszcze ślęczeć nad alfabetem Dzongkha2. Nigdy dotąd nie była
w Bhutanie i nie myślała, że tam kiedykolwiek pojedzie,
więc nie chciała się uczyć tego języka. Falujące literki
alfabetu sprawiały, że łzawiły jej oczy. Wspaniale było
dostać urlop od szkoły.
Pewnej nocy, niedługo po pożarze, Ram usiał na podłodze po posiłku złożonym z ryżu i warzyw. Spojrzał
smutno na swoją rodzinę i odezwał się:
– Próbowałem za wszelką cenę zostać w obozie.
Wiecie, że miałem plan na życie, ale pożar to zniszczył.
− Sristi popatrzyła na ojca. Bolało ją serce za każdym
razem, gdy myślała o glinianym naczyniu z pieniędzmi,
Dzongkha − język urzędowy Bhutanu.

2

które spłonęły z trzaskiem w okropnym ogniu. Baba
ciągnął dalej: – Moi znajomi ciągle mi mówią, żebym
szukał gdzieś pracy. Dzwoniłem dziś do szefa mojego
brata.
– Bardzo źle, że nie mogłeś pomówić ze swoim bratem
− powiedziała Czandra.
– Wiem, ale nie było go wtedy tam w biurze szefa.
Usłyszałem jednak to, co było mi potrzebne. On ma
pracę i nie tylko. Ten szef powiedział mi, że powinienem
przyjechać pracować razem z nim. Potrzebują murarza
w zespole. Powiedziałem mu, że przyjadę.
– Baba, kiedy jedziesz? − zapytała Sristi.
– Po egzaminach Radżu.
Sristi poczuła ukłucie strachu. Wielkie miasto
Katmandu było tak daleko. „Kiedy znów zobaczę babę?”
− pomyślała.
Baba dodał:
– Chcę zabrać Radżu ze sobą. Może znajdę mu tam
szkołę z internatem. On się dobrze uczy. Słyszałem, że
szkoły z internatem w Katmandu zapewniają dobre
wykształcenie. Może Radżu zostanie nauczycielem i nie
będzie musiał kłaść cegieł.
Sristi spojrzała na brata. Próbował się nie uśmiechnąć, ale widziała, że jest podekscytowany. Nie chciała,
żeby ojciec wyjechał. To miasto wydawało jej się jakby
na końcu świata.
– Jeżeli Radżu chce jechać, to ja też chcę − powiedziała.
– Nie − odparł ojciec. – Nie mogę zabrać was
wszystkich. Nie mógłbym was utrzymać w mieście.
Przynajmniej tutaj macie darmowy ryż, a niedługo
dostaniecie kuchenkę naftową do gotowania i naftę.
Ama spojrzała na Sristi.
– Potrzebuję cię do pomocy tu, w obozie − powiedziała. – Musisz mi pomagać przy Himalu.
Sristi wpełzła pod stos jutowych worków i leżała, próbując zasnąć. Bolało ją serce.

ROZDZIAŁ 5

Przy kranie
Po wyjeździe Radżu i baby do serca Sristi wkradła
się samotność. Biegała tam i z powrotem po ścieżkach,
zajęta zabawami z innymi dziećmi, ale w środku brakowało jej Radżu i baby.

– Berek! Teraz ty! − krzyknęła Gita, klepiąc Sristi
w ramię i odbiegając ze śmiechem.
Sristi ścigała Gitę ze wszystkich sił. Gita przeskoczyła
nad gromadką kwaczących kaczek, a jej warkocze podskakiwały na plecach. Pobiegła się ukryć do swojej chaty,
a Sristi podążała tuż za nią. Sristi poślizgnęła się, hamując nagle na głośne łajanie babci Gity:
– Nie biegać mi tu, dziewczęta! Możecie wpaść do
paleniska! Zobacz tylko, Gito, prawie przewróciłaś
garnek z ryżem!
Sristi wycofała się za róg chaty i zniknęła szybko
z pola widzenia. Skierowała się do swojego samotnego
namiotu. To był namiot bez dziadków. Namiot bez ojca
i bez starszego brata. Nie był zatłoczony krewnymi:
ciotkami, wujkami ani kuzynami, którzy przychodziliby z wizytą. Usiadła ze skrzyżowanymi nogami i łzy
popłynęły jej z oczu.
Jednak nadszedł dla Sristi radosny dzień, kiedy kilka
tygodni później ukończono dla nich budowę nowej
chaty. Jaka to była ulga wprowadzić się do prawdziwego
domu, takiego jak stary! Zbudowano go w tylnym rzędzie chat krytych strzechą. Pachniał świeżym bambusem i gliną. Żerdzie na dachu były nowiutkie, jeszcze nie
poczerniałe od paleniska.
Jedynym problemem było znalezienie gazet do wyklejenia ścian. Sristi chciała starannie wybrać ładne obrazki.
Ale jej mama wykleiła ścianę pierwszą lepszą gazetą, jaką
mogła znaleźć. Sristi nie podobał się widok eksplodującego budynku. Na stronach gazety nie było kwiatów,
ani wodospadów, ani nic ładnego − tylko mnóstwo zdjęć
meczów piłkarskich i biały mężczyzna w krawacie stojący przed tłumem ludzi. Jedynym problemem było znalezienie gazet do wyklejenia ścian. Sristi chciała starannie wybrać ładne obrazki. Ale jej mama wykleiła ścianę
pierwszą lepszą gazetą, jaką mogła znaleźć. Sristi nie
podobał się widok eksplodującego budynku. Na stronach gazety nie było kwiatów, ani wodospadów, ani
nic ładnego − tylko mnóstwo zdjęć meczów piłkarskich
i biały mężczyzna w krawacie stojący przed tłumem
ludzi. Pod zdjęciem widniało słowo Bush. Bush było
łatwym słowem, ale nie było żadnego zdjęcia krzaku do
tego wyrazu.3
Sristi skończyła osiem lat w swojej nowej chatce. Po jej
urodzinach zrobiło się zimno − za zimno. Ktoś z biura
Bush oznacza po angielsku krzak − przyp. tłum.

3
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obozu dał rodzinie Sristi dwa grube koce. Zima szybko
minęła, a zadania szkolne i prace domowe wypełniały jej
czas. Himal rósł i na wiosnę miał już dziesięć miesięcy.
Pewnego dnia Czandra przyniosła do domu wiązkę
chrustu i rzuciła na ziemię. Mały Himal umocowany
w chuście kołysał się na jej plecach. Odwiązała go
z nosidełka i delikatnie posadziła na łóżku obok Sristi.
Wydawało się, że nie dostrzegła czerwonych oczu dziewczynki. Sristi płakała z tęsknoty za babą i Radżu.
– Sristi, pilnuj braciszka − powiedziała mama, siadając na zewnątrz obok wiązki patyków. Zaczęła je związywać sznurkiem od końca do końca i w poprzek, tworząc kreskowany wzór. Wkrótce kratownicowa rama
była gotowa.
Zadowolona z efektu pracy Czandra podniosła wielką
ramę. Poszła za chatę, gdzie wykopała kilka dziur, w których umocowała konstrukcję. Przywiązała do niej więcej
patyków, aż rama była wyższa od chaty. Potem matka
wróciła do środka.
Mrużąc oczy w półmroku, znalazła owoc kolczocha4,
którego zachowała w celu zasadzenia. Był wielkości jej
ręki. Z boku owocu zaczął już odrastać cienki, długi
pęd. Sristi wyniosła Himala z chaty, aby popatrzeć, jak
ama sadzi owoc. Czandra przykucnęła, wykopała płytki
dołek, umieściła w nim owoc i przykryła go delikatnie
ziemią.
– Musimy o niego dbać, jak należy − powiedziała.
– Żeby nie miał za mokro, ani za sucho. Spojrzała na
Sristi i uśmiechnęła się. – Himal to nasz mały kolczoch.
Zawsze brakuje wody do jego pielęgnacji.
Zimna pora dobiegła końca i powietrze wreszcie przestało kąsać przenikliwym chłodem. Dni wydłużyły się,
a słońce grzało coraz mocniej. Ziemia stała się wysuszona; drzewa i krzewy były pokryte pyłem. Woda była
teraz dostępna tylko raz dziennie z obozowego kranu.
Zaopatrywanie domu w wodę pitną należało do obowiązków Sristi. Taszczyła codziennie do kranu wielkie
plastikowe kanistry. Zazwyczaj okolica wokół kranu
z wodą tętniła życiem. Kobiety przynosiły tam wielkie
miednice wypełnione stosem prania. Dzięki silnemu
działaniu mydła ługowego i wielkiej ilości tarcia udawało im się wyprać ubrania w tych miednicach.
Tego dnia kolejka do kranu wydawała się Sristi niezwykle długa. Przed nią stało kilka kobiet, które zamierzały
Kolczoch jadalny − owoc z rodziny dyniowatych. − przyp. tłum.
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nabrać wodę na całe swoje pranie i napełnić kanistry
po brzegi. Wiedziała, że to oznacza długie czekanie.
Postawiła swoje puste kanistry na ziemi i kucnęła obok,
rysując w kurzu patykiem. Nie odważyłaby się pozostawić kanistrów i wrócić później, bo inni mogliby się wepchać przed nią. Obserwowała bezczynnie wodę cieknącą
monotonnie z kurka. Jak powoli to dzisiaj szło!
Panie przy kranie rozmawiały, czekając albo piorąc.
Często plotkowały i Sristi lubiła przysłuchiwać się
wszystkim ciekawym historiom o ludziach z obozu.
„A słyszałyście o …?” − mówiła nieraz ta lub tamta.
Albo: „Wiecie, co przydarzyło się …?”
Tego dnia panie były jak zwykle rozmowne. Tym
razem temat był znajomy dla Sristi, ale też nudny, a przynajmniej tak uważała.
– Król Bhutanu nawet nie chce przyjąć naszych przedstawicieli − oznajmiła jedna z nich. – Wyobrażam sobie,
co żołnierze zrobili z naszymi domami i polami, które
opuściliśmy. Nawet gdyby król pozwolił nam wrócić,
zastaniemy tam zgliszcza.
– Nie chcę wracać do Bhutanu − powiedziała młoda
kobieta, wyciskając wodę z szala. – Chciałabym, żeby
Nepal dał nam obywatelstwo.
– Nie – sprzeciwiła się pierwsza kobieta. – Ten kraj jest
za mały i zbyt biedny. Już wolałabym zostać obywatelką
Indii. Tam są większe możliwości. Moje dzieci chodzą
tam obecnie do szkoły średniej.
– Jest mi obojętne, który kraj nas przyjmie. Chcę zwyczajnie mieć dom; gdziekolwiek! − zaprotestowała inna. –
Mam dosyć życia w tym obozie! − wyciągnęła ramiona,
wskazując na rzędy bambusowych chat.
Bhutan, Nepal, Indie. Sristi nie miała ochoty myśleć
o tych krajach tak jak niektórzy dorośli. Bhutan −
wszyscy dorośli w tym obozie urodzili się tam, kiedyś
tam mieszkali i pracowali. Wielu z nich posiadało tam
ziemię, ale pewnego dnia wypędzili ich żołnierze króla.
Część Indii leżała pomiędzy Bhutanem a Nepalem.
Ludzie uciekający z Bhutanu próbowali zostać w Indii,
ale hinduscy urzędnicy skierowali ich do Nepalu.
Nepal był wszystkim, co Sristi znała. Urodziła się tutaj
w obozie dla uchodźców.
Przysłuchując się tak leniwie tej rozmowie o krajach
i rządach, uświadomiła sobie nagle, że wreszcie nadeszła
jej kolej do kranu. Wepchnęła kanister pod kran i ustawiła go tak, żeby woda płynęła do środka.

ROZDZIAŁ 6

Za dużo wody
Kiedy zaczęły się letnie deszcze, Sristi nie musiała już
podlewać kolczocha. Padało prawie codziennie i kolczoch rósł tak szybko, że wkrótce drewniana kratownica
była pokryta pnączami i liśćmi. Matka Sristi nie dopuszczała pnączy do dachu chaty. Nie chciała, aby zagnieździły się tam węże. Jadowite kobry i żmije były ciągłym
zagrożeniem dla ludzi w obozie. Właściwie ama ciągle
kazała Sristi uważać na węże. Nie pozwalała jej wchodzić na kamienie na skraju dżungli, gdzie starsi uczniowie chodzili uczyć się po szkole. „W tych kamieniach
mogą kryć się węże” − mawiała.
Do amy przychodziły listy od jej męża z wieściami,
że Ram nadal pracował jako murarz z całą ekipą
w Katmandu przy budowie nowych bloków z betonu.
Mieszkał w każdym domu, który budował, zajmując kąt
niewykończonego budynku. Radżu mieszkał w szkole z
internatem, ucząc się angielskiego. Ojciec Sristi posyłał
im pieniądze − w sam raz na zakup sandałów dla Sristi
i jej matki.
Sąsiadki często przychodziły w odwiedziny do
Czandry. Jedna bliska sąsiadka nazywała się ciocia
Rachana. Nie była wprawdzie ich krewną, ale Sristi
mówiła do niej „ciociu” z szacunku. Matka wylewała
przed nią swoje strapienia.
– Ledwo mamy co jeść. Tak, dostajemy darmowy ryż
oraz inne rzeczy. Ale spójrz na moje dzieci! Potrzebują
mleka i jogurtu! Nie mogę nawet kupić jednego jajka
dla mojej małej córeczki. Popatrz, jaka jest chudziutka!
– Tak, tak − mawiała ciocia Rachana. – Wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji, Czandro.
– Ale ty masz wielu krewnych, którzy mogą ci pomóc.
I twój mąż ma dobrą pracę w szkole. Ja jestem całkiem
sama! Rodzice zostali w Bhutanie, a ja nie mogę wrócić.
Mój mąż jest w wielkim mieście, a tam jest za drogo dla
nas wszystkich. Przysłał nam w tym tygodniu trochę
pieniędzy. Myślę, że człowiek, który je przyniósł, ukradł
większość z nich...
Ciocia Rachana potrząsnęła głową, aż zabrzęczały jej
złote kolczyki.
– Przynajmniej twoje dzieci są zdrowe. Mój mały
miał taką okropną gorączkę w zeszłym tygodniu, że

musiałam wezwać szamana5, żeby przyszedł i odprawił rytuał z dymem na moim synu. Wiesz, ile mnie to
kosztowało? Całego kurczaka! Cały kurczak, mówię ci!
A mój synek do tej pory nie wydobrzał. Kiedy następnym razem wezwałam szamana, powiedział, że chce
kaczkę. Mój syn ma się lepiej, ale jeśli będę musiała znów
wezwać szamana, nie wiem, czym go opłacę.
Właśnie w tym momencie, Hira, koleżanka Sistri,
pojawiła się w wejściu chaty. Skakała w kółko, próbując przyciągnąć uwagę Sristi. Dziewczynka włożyła nowe sandały i wybiegła się bawić. Biegała pełna
werwy i swobody, zostawiając za sobą wszystkie zmartwienia dorosłych, jednak niezdolna do porzucenia własnych lęków. Wspinała się na drzewa, bawiła się w ciuciubabkę z dziećmi, pluskała się w wodzie pod kranem, aż
wreszcie ją przegoniono. Potem zajęła się grą w klasy
na drodze. Ale jej beztroska zabawa mogła jedynie odepchnąć obawy na krótki czas − miała lęk ciemności; lęk
przed tym, co może się stać z ojcem i Radżu; lęk przed
tym, co mieszkało w dżungli; lęk przed rzeką zalewającą ich obóz; lęk przed kolejnym pożarem; lęk przed
koniecznością mieszkania w obozie do końca życia... Te
obawy ciągle wirowały w jej umyśle. Zabawa dawała
ulgę i pomagała zająć się czymś innym, dając chwilowe
zapomnienie.
Kiedy ulewa przechodziła przez obóz, biegła na ganek
sąsiadów, aby się schronić. Tam, siedząc pod strzechą, grała z koleżanką w grę zręcznościową. Bawiły się
w podrzucanie kamyczków. Sristi podrzuciła w górę pięć
kamyczków i próbowała złapać je wszystkie na wierzch
dłoni.
Po kolei bawiły się razem, przechodząc przez każdą
fazę zabawy, podrzucając odpowiednią liczbę kamyczków i łapiąc je we właściwy sposób. Tak świetnie spędzały ten czas, że z trudem zauważyły zapadający zmrok.
Zapach przyrządzanego ryżu i smażonej cebuli przypominał o kolacji. Biegnąc do domu na drugi koniec
obozu, Sristi słyszała przez całą drogę syczenie szybkowarów w niemal każdej mijanej chacie.
Lato mijało powoli, gorące i deszczowe. Ścieżki
w obozie stały się grząskie od błota. Ludzie układali
kamienie i kawałki cegieł na kształt małych wysepek, aby można było na nich stanąć suchą nogą w tym
błocie. Sristi lubiła siedzieć na brzegu łóżka i wyglądać
Szaman − czarownik i znachor posługujący się magią w celu leczenia ludzi.
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„Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony." Ewangelia Mateusza 24,13
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na zewnątrz. Tuż obok ich drzwi wejściowych biegła
jedna z takich ścieżek. W porze suchej każdy z łatwością
ją przemierzał. Ale w porze deszczowej ludzie musieli
skakać niczym żaby z kamienia na kamień.
Tuż za chatą Sristi było wyjątkowo grząskie miejsce
na ścieżce. Kiedy przechodnie dotarli już w to miejsce,
musieli się zatrzymać i chwilę pomyśleć, jak je ominąć.
Były tam wprawdzie cegły, ale w dużej odległości od
siebie. Trzeba było dobrze wyciągnąć krok, aby skoczyć z jednej cegły na kolejną. Czasem ludzie nie potrafili wziąć takiego zamachu i wtedy ich noga lądowała
w środku błota. Potem znów próbowali wydostać się
z błota na następną cegłę. W takiej chwili błoto wydawało się ożywać i wciągało z całej siły w głąb siebie nogę
tej osoby.
Najzabawniejszy widok stanowili jednak pracownicy pomocy UNHCR w czasie odwiedzin w obozie.
Przybywali z krajów, w których nie nauczyli się najwyraźniej chodzenia błotnistymi ścieżkami. Pewnego dnia
jeden z takich pracowników napotkał ogromną kałużę
odcinającą dostęp do ścieżki. Ciekawe, czy da radę ją
przekroczyć?
Sristi z zainteresowaniem zerkała przez wejście, nie
zwracając uwagi na swoją głowę moknącą na deszczu.
Mężczyzna miał na sobie wysokie i masywne buty,
ale kiedy dotarł do brzegu brunatnego mini–stawu,

Czy podobałeś się dzisiaj Bogu?
—ciąg dalszy ze str. 25
niezmienne. Obecne czasy mogą oferować wiele nowych
idei na temat tego, co podoba się Bogu, ale musimy starannie trzymać się Pisma Świętego i uczynić je naszym
doświadczeniem.
„Czy PAN ma upodobanie w tysiącach baranów
i w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam mu dać
swego pierworodnego za mój występek, owoc mego łona
za grzech mojej duszy? On ci oznajmił, człowieku, co jest
dobre i czego PAN żąda od ciebie: jedynie tego, byś czynił
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zatrzymał się. Zerknął na trzy cegły wystające z błota.
Potem spojrzał na brzegi ścieżki. Obie strony pochylały
się stromo w dół, glina była śliska i bez oparcia dla nóg.
Naprzeciw ścieżki stały dwie chaty, nie pozostawiając
miejsca na przejście dookoła.
W końcu wyciągnął jedną nogę i skoczył na cegłę,
lądując na jednej stopie. Jego druga noga wisiała
w powietrzu, kiedy on chwiał się na cegle, próbując
utrzymać za pomocą rąk równowagę. Przez cały czas
deszcz bębnił o jego pomarańczową kurtkę: bęc–bęc–
bęc. Mężczyzna znów zamachnął się, aby skoczyć na
drugą cegłę. Udało mu się na niej wylądować.
Sristi wstrzymała oddech. Jeszcze jedna cegła i jeden
skok, a będzie bezpieczny. Zamachnął się rękami i skoczył w kierunku ostatniej cegły. Jednak jego stopa wylądowała na brzegu cegły, która była chwiejna. Przewrócił
się, a jego but trafił w błoto, posyłając falę brązowej
mazi na jego spodnie. Mężczyzna z chlupotem ruszył
prosto na drugą stronę. Stał tam śmiejąc się z siebie przez
chwilę, zanim znów ruszył dalej.

—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Sristi
Christian Light Publications, Inc., 2019
Przekład na język polski: Krzysztof Dubisz

sprawiedliwie, kochał miłosierdzie i pokornie chodził
z twoim Bogiem” (Mi 6,7–8). Ofiary Starego Testamentu
nie wystarczą już dzisiaj, aby podobać się Bogu. Bóg pragnie złamanego ducha i skruszonego serca (Ps 51,17).
Bóg raduje się i Jego aniołowie cieszą się, kiedy grzesznik pokutuje i oddaje serce Panu. To jest najważniejszy
krok w życiu człowieka. Jest on podstawą podobania się
Bogu we wszystkim. Oby nasze życie do końca podobało
się Bogu, żebyśmy mogli usłyszeć: „I powiedział mu jego
pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! (…) Wejdź do radości swego pana”.
Zaczerpnięto z Light of Life, tom 40, nr 2
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Tell Me About the Master
Tell me about the Master!

Tell me about the Master,

I am weary and worn tonight;

Of the wrong that He freely forgave,

The day lies behind me in shadow,

Of His love and tender compassion,

And only the evening is light—

Of His love that is mighty to save.

Light with a radiant glory

For my heart is aweary, aweary

That lingers about the west.

Of the woes and temptations of life,

My poor heart is aweary, aweary,

Of the error that stalks in the noonday,

And longs, like a child, for rest.

Of falsehood and malice and strife.

Tell me about the Master,

Yet I know that, whatever of sorrow

Of the hills He in loneliness trod

Or pain or temptation befall,

When the tears and the blood of His anguish

The infinite Master has suffered

Dropped down on Judea’s sod.

And knoweth and pitieth all.

For to me life’s numerous milestones

So tell me the sweet old story

But a sorrowful journey mark;

That falls on each wound like a balm,

Rough lies the hill country before me,

And my heart that was bruised and broken

The mountains behind me are dark.

Shall grow patient and strong and calm.
—Anonymous

Dlaczego kocham Biblię?
—R. A. Torrey

Wraz z psalmistą mówimy: „Cieszę się drogą Twoich świadectw (…). Rozkoszuję się Twoimi
prawami (...)”.
Kocham Biblię, ponieważ jest Słowem Bożym. Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne
dowody na to są nie do odparcia. Bóg przemawia do człowieka, który poprzez Biblię i otwarte
serce doznaje przemiany. To jest dowód zewnętrzny. Biblijne historie świętych i grzeszników
jednakowo rezonują z naszymi doświadczeniami. To jest dowód wewnętrzny.
Kocham Biblię za jej spójność i harmonię. Wielu autorów w licznych miejscach i wśród różnych
okoliczności pisało tę księgę przez tyle lat, a jednak zawiera ona jednorodny przekaz o Bożym
celu dla życia człowieka oraz Jego planie zbawienia.
Kocham Biblię, ponieważ jest bezpośrednia i prawdomówna co do mojego stanu jako
grzesznika. Nie jest stronnicza w stosunku do grzesznego człowieka, mimo że jej autorzy byli
ludźmi. W Księdze Jeremiasza 17,9 prorok pisze bez ogródek tak: „Najzdradliwsze ponad
wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?”.
Kocham Biblię, ponieważ Duch Święty przez nią mówi do mnie w mojej konkretnej potrzebie,
po pierwsze, interpretując ją; po drugie, osądzając mnie; i po trzecie ogłaszając wyrok potępienia.
I wreszcie przedstawia lekarstwo zbawienia poprzez wiarę w krwawą ofiarę Jezusa Chrystusa;
i dzięki Biblii wiem, że On za mnie umarł (Rz 3,20-26).
Kocham Biblię za płynące z niej pocieszenie i umocnienie oraz jej przekaz o pojednaniu. Wylewa
się z niej ożywcze błogosławieństwo obietnic na naszą spieczoną i spragnioną duszę. Nasyca nas
ono ciągle i nieustannie.
Kiedy liczni uczniowie Jezusa odwrócili się od Niego z powodu twardych słów, Pan zapytał
dwunastu: „Czy i wy chcecie odejść?”. Wiemy, że Piotr odpowiedział: „Panie, do kogo pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego” (Jn 6,67-68). To samo stwierdzenie odnosi się w doskonały
sposób do całej Biblii.
Zaczerpnięto z The Fundamental Doctrines of the Christian Faith
Dobro publiczne
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

