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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

Plan zbawienia
—Alvin Mast

Według pierwszego rozdziału Listu do Efezjan
my (poganie) zostaliśmy wybrani w Chrystusie
przed założeniem świata. Bóg przeznaczył nas do
adopcji w Jezusie Chrystusie. Bóg powołał Żydów
i powołał nas. Ich powołał przez łaskę i nas powołał tak samo. Jak Żydzi byli wybrańcami Bożymi,
tak my, poganie, również zostaliśmy powołani do
bycia wybranymi przez Boga.
Zanim powstał świat, Bóg miał pewien plan
(Ef 1). Stworzył aniołów, żeby oddawali Mu chwałę
i służyli Mu, lecz jedna trzecia z nich zbuntowała
się pod wodzą Lucyfera, co skutkuje wiecznym
potępieniem.
Chociaż Bóg stworzył aniołów w konkretnym
celu, postanowił jeszcze bardziej objawić swoją
chwałę. Dlatego stworzył człowieka, który mógłby
dobrowolnie czynić to, do czego zostali powołani aniołowie. Stworzył świat, w którym ludzie
mogli żyć i wielbić Go. Ustanowił królestwo Boże
na ziemi, którego obywatele byliby uzdolnieni do
oddawania niebiańskiej chwały.
W pierwszym wersecie Biblii czytamy o wprowadzeniu w życie tego planu: „Na początku Bóg

stworzył niebo i ziemię”. Stworzył jedno i drugie
z niczego, ponieważ wcześniej nie istniała rzeczywistość fizyczna. To, w jaki sposób to zrobił, jest ciekawe, ale zwróćmy uwagę na coś innego. W dwóch
pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju Bóg pokazuje nam, jak wiele uwagi poświęcił, tworząc ziemię
jako miejsce, gdzie możemy oddawać Mu chwałę.
Musimy pamiętać, że Jego celem było stworzenie ludzkości, która miała Go wielbić i służyć Mu
– a nie wątpić. Pamiętając o tym, będziemy umieli
zadawać właściwe pytania podczas czytania Biblii.
Wątpiąc w Słowo Boże, chybiamy celu, w jakim
zostaliśmy stworzeni.
Czytając Księgę Rodzaju, zauważamy, że stanowi
ona historię jednej rodziny. Zaczyna się od stworzenia Adama. Adam i Ewa mieli dzieci. Kain zabił
Abla, który nie zdążył przekazać dziedzictwa wiary
swemu potomstwu. Kain nie mógł tego zrobić,
ponieważ postąpił wbrew Bożemu planowi.
Ewa urodziła kolejnego syna, Seta. Set miał syna
imieniem Enosz i „Wtedy zaczęto wzywać imienia
PANA”. Rozdział 5 mówi o genealogii prowadzącej
do Noego. W tamtych czasach ludzie byli źli, a Bóg

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Psalm 19,1
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stwierdził, że tylko jeden z nich wiernie oddaje Mu
chwałę i jest Mu naprawdę oddany. Dlatego zgładził ludzkość, ratując jedynie Noego wraz z rodziną.
Następnie poznajemy czterech niezwykłych ludzi:
Abrahama, Izaaka, Jakuba i Józefa. Byli mężami
wiary, którymi Bóg posługiwał się w realizacji
swego planu. Z wyjątkiem Józefa wszyscy należeli do linii genealogicznej, z której pochodzi nasz
Zbawiciel Jezus Chrystus.
Przez tysiące lat relacjonowanych w Biblii Bóg
nigdy nie zmienił swego planu przyjęcia wszystkich, których wybrał, żeby oddawali Mu chwałę.
Na jej kartach stale widzimy wątek prowadzący
do Mesjasza. Bóg błogosławił tych, którzy byli
Mu wierni. W kolejnych pokoleniach napominał
i karcił nieposłusznych, a posłusznych wynagradzał. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza od razu
przedstawia nam Zbawiciela: „Księga rodu Jezusa
Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”. Była to
pełnia czasu, jak czytamy w Liście do Galacjan 4,4:
„Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna,
zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem”.
Ostatecznym celem Bożego planu dla nas jest
przyjęcie Jezusa Chrystusa, Jego jednorodzonego
Syna, jako Zbawiciela – jak ogłosił apostoł Piotr
w Dziejach Apostolskich 3,19: „Dlatego pokutujcie
i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone,
gdy nadejdzie od Pana czas wytchnienia”.
Ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa i pozostają Mu wierni, mogą rościć sobie prawo do obietnicy wiecznego odpoczynku w niebie. Bóg odrzuci
tych, którzy nie są Mu wierni, ponieważ nie pasują
do Jego planu dla człowieka, który ma Go wielbić
i służyć Mu.
Bóg przyjmuje nas do siebie, gdy my przyjmujemy Chrystusa jako Zbawiciela. Wchodzimy do
Królestwa Bożego, żeby w tym życiu oddawać Panu
chwałę w duchu i prawdzie. Rodzimy się na nowo,
mając dostęp do Boga Ojca przez Chrystusa. Mamy
Mu być wierni. Dlaczego nie mielibyśmy tego pragnąć? Mamy obietnicę życia wiecznego. Możemy
wielbić Boga w duchu i w prawdzie.
Pokój i radość w Duchu Świętym rozlewają się
w naszych sercach. Oddajemy Bogu chwałę w tym
4
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życiu, ale będziemy to czynić w o wiele większym
stopniu w wieczności.
Jeśli narodziliśmy się na nowo, lecz nie wielbimy
Boga, a zamiast tego trwamy w bezbożności, to chybiamy Bożego celu dla nas. Wbrew popularnej ideologii, nieposłuszeństwo i niewierność nie podobają
się Bogu i zasługują na odrzucenie (Dz 3,22–23).
Nasze zbawienie na tej ziemi trwa tak długo, jak
oddanie Bogu i uwielbienie Go. Królestwo Boże jest
w nas i wiąże się z Nim. Ono zapewnia nam pokój
i harmonię w życiu z Panem.
„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to,
co czynił w ciele, według tego, co czynił, czy dobro,
czy zło” (2 Kor 5,10).
„A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy”
(1 Kor 15,24–25).
Uwielbiając Go i okazując Mu posłuszeństwo,
czekamy na moment, gdy usłyszymy: „Dobrze,
sługo dobry i wierny! Ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź
do radości swego pana” (Mt 25,23).
Modlę się, żeby Bóg był uwielbiony przez was,
gdy wiernie Mu służycie w Jego królestwie na ziemi.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nasze zbawienie na tej ziemi
trwa tak długo, jak oddanie
Bogu i uwielbienie Go.
Królestwo Boże jest
w nas i wiąże się z Nim.
Ono zapewnia nam pokój
i harmonię w życiu z Panem.

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

Nietypowe zgony
—Howard Bean
Ludzie umierają czasem w dziwny sposób. W 2016
roku Robert Mwaijega, 47–letni rybak z Tanzanii, spędził dzień na połowie ryb. Wraz ze znajomymi obserwował kilka ryb typu perege (z rodzaju tilapia) pływających w zlewisku u ich stóp. Nagle jedna z ryb wyskoczyła
z wody i wpadła prosto w otwarte usta Roberta. Zaczęła
się miotać w jego gardle i doszło do zadławienia, zanim
koledzy zdążyli mu pomóc. Jeden z nich stwierdził
potem: „Próbowaliśmy go ratować, ale niewiele mogliśmy zrobić”. Z trudem oddychając, wciąż żywy Robert
dotarł do szpitala. Zanim jednak lekarze przystąpili do
operacji, pacjent zmarł.
W roku 2015 dwudziestoczteroletnia Chelsea Ake–
Salvacion postanowiła zażyć zimnej kąpieli w salonie spa,
w którym pracowała. Stosuje się tam krioterapię, podczas której pacjent siedzi w cylindrycznej kapsule, z której
wystaje tylko głowa i jest poddawany powiewom powietrza o bardzo niskiej temperaturze. Ma ono łagodzić ból
mięśni i stawów. Chelsea postanowiła sama zrobić sobie
zabieg krioterapeutyczny po pracy. Coś poszło nie tak
i nazajutrz rano współpracownicy zastali jej ciało zamarznięte na kość.
Biblia również relacjonuje nietypowe zgony. Mamy
przykład zbuntowanego Absaloma, który uciekał podczas bitwy. „I Absalom natknął się na sługi Dawida.
Absalom jechał na mule, a muł wbiegł pod gęste gałęzie wielkiego dębu. Wtedy jego głowa zaczepiła się o dąb
i zawisł między niebem a ziemią. Lecz muł, który był
pod nim, poszedł dalej” (2 Sm 18,9). Wisząc tam, stał
się łatwym celem dla wroga.
W przypadku trzech innych buntowników kwestionujących autorytet swego przywódcy, nie dochodziło

do zawieszenia nad ziemią, ale zostali oni pochłonięci
pod ziemią, która się rozstąpiła pod ich nogami. Mojżesz
ostrzegł ich, mówiąc w imieniu Boga i wtedy los całej
trójki został przypieczętowany. „Gdy tylko skończył wypowiadać wszystkie te słowa, ziemia rozstąpiła się pod nimi.
A ziemia otworzyła swoją paszczę, i pochłonęła ich oraz
ich domy i wszystkich ludzi, którzy byli przy Korachu,
i cały ich dobytek. I zstąpili oni razem ze wszystkim, co
mieli, żywcem do piekła, i ziemia ich okryła; tak zginęli
spośród zgromadzenia” (4 M 16,31–33).
Życie króla Heroda zostało skrócone z powodu jego
pychy i samozadowolenia. „W wyznaczonym dniu Herod
ubrany w szaty królewskie zasiadł na tronie i wygłosił
do nich mowę. A lud wołał: Głos Boga, a nie człowieka!
W tej chwili uderzył go anioł Pana, dlatego że nie oddał
chwały Bogu, i wyzionął ducha, stoczony przez robactwo” (Dz 12,21–23).
Jakieś sto lat temu niejaki Bobby Leach nieszczęśliwie
przewrócił się na skórce od pomarańczy. Kilka lat wcześniej jako drugi człowiek w historii przepłynął wodospad
Niagara w beczce (co skończyło się połamanymi rzepkami i uszkodzoną szczęką). Podróżował potem po świecie, pokazując tę beczkę i pozując do zdjęć. W trakcie
swojego tournée zawitał w roku 1926 do Nowej Zelandii,
gdzie poślizgnął się na skórce od pomarańczy w pobliżu
swego apartamentu i złamał sobie nogę. Podczas leczenia pojawiły się komplikacje, w wyniku których doszło
do zakażenia rany. Pojawiła się gangrena i nogę trzeba
było amputować. Zdrowie pacjenta uległo drastycznemu
pogorszeniu i wkrótce potem zmarł.
Niektórzy ludzie umierają w niezwykły sposób.
W tym, że umierają, nie ma jednak niczego niezwykłego.
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Czy umieramy z przyczyn naturalnych − jak choroba serca, nowotwór czy starość − czy w jakiś niezwykły sposób, najważniejsze jest to, żebyśmy byli gotowi
umrzeć. „Przygotuj się na spotkanie ze swym Bogiem”
(Am 4,12). Psalmista zadał pytanie: „Któż z ludzi może
żyć i nie ujrzeć śmierci?” (Ps 89,49). Odpowiedź brzmi:
nikt. Zanim nastąpi Przyjście Pana, każdego czeka nieuchronna śmierć. „Wszyscy bowiem umieramy i jesteśmy jak woda rozlana na ziemi, której nie można zebrać”
(2 Sm 14,14).
Wszyscy mamy wyznaczone spotkanie ze śmiercią.
Nie znamy jego pory ani okoliczności, lecz „jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (Hbr 9,27).

Istotne jest to, żeby szukać życia wiecznego. „Zapłatą
bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga
jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu”
(Rz 6,23). Nie zwlekaj z przyjęciem tego życia. Niektórzy
myślą, że zdążą okazać skruchę za swe grzechy na godzinę
przed śmiercią, ale przecież mogą umrzeć nawet pół
godziny wcześniej.
Zaczerpnięto z Companions, marzec 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Korzyści płynące z nagany
Słowo „nagana” oznacza krytykę i upomnienie za przewinienie. Zganić kogoś oznacza napomnieć go z życzliwą
intencją. Niektóre synonimy to: „napominać”, „strofować” i „karcić”.
Bóg nałożył na rodziców obowiązek strofowania
i korygowania ich dzieci. Rodzice, którzy są w tym wierni,
stają się wielkim błogosławieństwem dla swoich dzieci
i oszczędzają swoim pociechom konieczności napominania w późniejszym życiu. Jednakże z powodu upadłej
natury i ludzkiej słabości, wszyscy czasem znajdujemy się
na tym mniej przyjemnym końcu nagany − jesteśmy jej
odbiorcami. Bez względu na to, czy jesteśmy niefrasobliwi
czy szczerzy, lecz niezdolni do ujrzenia siebie w prawdziwym świetle, przyjęcie nagany i chrześcijańskie dojrzewanie pod jej wpływem jest prawdziwym wyzwaniem. Kilka
z poniższych pytań może nam pomóc w ocenie własnej
reakcji na napomnienie.
1. Czy umiem postrzegać napomnienie i krytykę skierowaną do siebie jako pozytywne, biblijne zjawisko?
W Liście do Rzymian 15,14 Paweł wyraził swoją ufność,
że bracia w Rzymie są w stanie „jedni drugich napominać”. Bez wątpienia apostoł odnosi się do ich zdolności
przyjmowania korygowania, jak również do umiejętności udzielania go innym. Później, pisząc do Tymoteusza,
nakazał mu karcić, gromić i napominać.
6
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—Wallace Sommers, Jr.

Czasem Boże oczyszczanie przychodzi w formie strofowania od jakiegoś brata lub siostry. List do Hebrajczyków
12,11 mówi nam, że żadne karcenie nie jest chwilowo przyjemne, ale u tych, którzy je przyjmują, skutkuje wydaniem
owocu sprawiedliwości.
„Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swego brata.
Będziesz upominał swego bliźniego i nie zniesiesz u niego
grzechu” (3 M 19,17). Ten werset przedstawia napomnienie jako przeciwieństwo nienawiści sugerując, że jest ono
wyrazem miłości. Napomnienie motywowane czymś
innym niż miłością nie będzie skuteczne. Liczne wersety
w Księdze Przysłów również obrazują naganę jako ochronę
i błogosławieństwo.
2. Jak poważnie traktuję słowa o dorastaniu „do miary dojrzałości pełni Chrystusa”?
Dla nas chrześcijan jest to najwyższy cel. Jednak nikt
z nas nie osiągnie go samodzielnie. Jako jednostki posiadamy
różne mocne i słabe strony; mamy też słabe punkty, których
nie dostrzegamy, i sfery, w których potrzebujemy jeszcze
wzrostu. Bóg dał nam Kościół jako środek służący naszemu
doskonaleniu się. We wzajemnych kontaktach nasze siły
i słabości równoważą się wzajemnie, a słabe punkty mogą
zostać zlokalizowane, dzięki czemu możemy wszyscy wzrastać. Zbyt często jest tak, że zamiast przyjąć napomnienie
z wdzięcznością i dostrzec potrzebę zmiany, zakładamy, że
brat czy siostra stojąca za nim, są nam niechętni.

3. Czy potrafię pokornie przyznać, że nie mam racji?
W Liście do Rzymian 12,3 znajdujemy radę, abyśmy
nie myśleli o sobie zbyt dobrze, ale raczej trzeźwo. To
oznacza również uznanie własnej słabości i ułomności, oraz pragnienie przyjęcia pomocy od innych. „Nie
miejcie o sobie wysokiego mniemania (…)” (Rz 12,16).
Pycha jest chyba największą przeszkodą w korzystaniu
z dobrodziejstw konstruktywnej krytyki. Nie cieszymy
się z własnych upadków, ale jeśli już zostaną nam wskazane, to jedynym sposobem powrotu do sprawiedliwości jest pokorne wyznanie błędu i podjęcie kroków do
naprawienia go. Zaprzeczanie lub ukrywanie naszych
błędów to zawsze równia pochyła: „Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia (…)” (Prz 28,13).
4. Jak głębokie jest moje oddanie dla Boga i Kościoła?
Wiele do myślenia daje nam przykład poganki,
która przyszła do Jezusa z prośbą o uzdrowienie córki
(Mt 15,25–28). Jezus bez ogródek dał jej odpowiedź
odmowną, porównując nawet jej lud do psów, lecz mimo

to nie poczuła się urażona ani zniechęcona. Wiedziała,
że On może jej pomóc. Czy mamy ten rodzaj pokory
i oddania? „Wielki pokój dla tych, którzy miłują twoje
prawo, a nie doznają żadnego zgorszenia” (Ps 119,165).
Tam, gdzie nagana powoduje rozłam albo złe uczucia
między braćmi, istnieje być może problem płytkiego
oddania dla Boga i Jego Kościoła.
Szatan zawsze dostarczy nam powodu, żeby odrzucić
napomnienie. Może mój brat ma większe niedociągnięcia niż ja, może mi źle życzy albo może nie przyszedł do
mnie w duchu miłości i pokory. Niektóre z tych zarzutów mogą być prawdą, ale żaden z nich nie zwalnia mnie
od przyjęcia napomnienia i skorzystania z niego. Bądźmy
tymi, którzy potrafią powtórzyć za Rut: „Twój lud
będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem”
(Rt 1,16).
Zaczerpnięto z The Timely Truth, kwiecień 2020
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Boża miłość w człowieku
—Isaac D. Martin
„Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby
miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich”
(J 17,26).
Zastanówmy się nad wielkim potencjałem tej miłości,
jaki powinien wykorzystywać każdy prawdziwy chrześcijanin! Bez Ducha Świętego nikt tej miłości nie ma
i nie może kochać tak jak Bóg. Nie możemy otrzymać
Ducha Świętego, dopóki nie wyzbędziemy się miłości
własnej. Wiele problemów w relacjach międzyludzkich
powstaje dlatego, że ludzie są samolubni. Nasze serca
są ‘bardziej zwodnicze niż wszystko inne’ i jesteśmy
w stanie sami siebie zwodzić w każdej sprawie myśląc,
że miłujemy jak Bóg, podczas gdy tak naprawdę mamy
w sobie jedynie wadliwą ludzką miłość.
Miłość Boża jest największą siłą na ziemi. Ludziom
na ogół trudno w to uwierzyć, bo przecież moc oraz
dzieła szatana są oczywiste i widoczne. To właśnie
miłość Boża sprawiła, że Jezus dał się przybić do krzyża
i umarł w męczarniach. To był przejaw o wiele większej mocy niż zejście z krzyża, jak sugerowali niektórzy
obserwatorzy Jego męki. Śpiewamy, że miłość Boża jest
o wiele większa niż język czy pióro mogą to wyrazić.
Jest ona charakterystyczna dla dziecięcych serc, które

wybaczają z łatwością i akceptują innych niezależnie od
ich narodowości.
Diabelska nienawiść jest drugą co do wielkości siłą
na ziemi, i o wiele mniejszą od Bożej miłości. Ta moc
nie ma w sobie nic konstruktywnego. Zawsze wszystko
niszczy! Miłość Boża jest konstruktywna, uzdrawiająca,
odnawiająca i uskrzydlająca. Ale mimo tej wielkiej różnicy niewielu otwiera na nią serca!
Ewangelia Jana 15,9–12 podaje komentarz na temat
tej miłości: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was
umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości,
jak i ja zachowałem przykazania mego Ojca i trwam w
jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość
trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja was
umiłowałem”. Ta miłość niesie z sobą radość − pełnię
radości, jakiej świat zaznać nie może.
Możemy sporo wiedzieć o tej miłości, lecz szatan
dba o to, żeby tę wiedzę wypaczyć! Możemy myśleć,
że skoro Bóg jest miłością, to nie zostaniemy wrzuceni
do jeziora ognistego za drobne − w naszej subiektywnej
ocenie − nieposłuszeństwo. Ktoś poczynił następującą
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obserwację: „Im częściej przeżywamy jakieś wydarzenie
bez negatywnych skutków, tym niższy staje się poziom
spodziewanego ryzyka”. Bez względu na to, czy chodzi
o palenie, zażywanie narkotyków, przekraczanie dozwolonej prędkości czy jakikolwiek inny grzech, im częściej „uchodzi nam na sucho”, tym mniej obawiamy
się poważnych konsekwencji. Salomon napisał o tym:
„Ponieważ wyroku za zły czyn nie wykonuje się od razu,
serce synów ludzkich jest w nich zawzięte i gotowe na
to, aby popełniali zło” (Kaz 8,11). Choć Bóg jest miłością i bardzo miłuje, to arogancja wobec Jego miłości
jest grzechem. Ci, którzy żyją w taki sposób, żeby jakoś
się wymknąć sprawiedliwości, nie dostaną się do nieba.
Właściwie, to pogardzają miłością Bożą i jeśli tego nie
zmienią, nie będą zbawieni.

Definicja miłości

Miłość Chrystusowa w sercu wierzącego oddziela go
od innych. „Daję wam nowe przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem, abyście
i wy wzajemnie się miłowali. Po tym wszyscy poznają,
że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować” (J 13,34–35). Apostoł Paweł pięknie
definiuje tę miłość w 13 rozdziale Pierwszego Listu do
Koryntian. Pozwala nam ona cierpieć i mimo to okazywać uprzejmość. Ludzie zazwyczaj ją tracą, gdy cierpią przez dłuższy czas i wtedy mogą przyjąć pozycję
roszczeniową. Ta miłość nie zazdrości. Zazdrość powoduje wiele smutku i cierpienia w kościołach. Ta miłość
się nie pyszni. Tymczasem ludzie w naturalny sposób
pysznią się i przechwalają. Wywyższają się, podczas
gdy Boża miłość nakazuje nam się uniżać, wywyższając
Chrystusa. Ta miłość sprawia, że jesteśmy pokorni. Ona
się nie nadyma i nie zachowuje się niestosownie. Boża
miłość zwraca uwagę na to, co jest właściwe i w dobrym
tonie. Opisując tę miłość, Paweł nazywa wszystkie rzeczy
po imieniu. Miłość nie szuka swego. Nie jest samolubna
i nie gniewa się. Miłość Chrystusowa w naszych sercach
sprawia, że jesteśmy „coraz bardziej chrześcijańscy”!
Następnie Paweł mówi o pozytywnych aspektach
miłości: ona współraduje się z prawdą, wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy (ale nie diabelskim kłamstwom),
we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma.
Miłość Chrystusowa wymiata z naszych serc pragnienie walki. Życie poddane tej miłości zawsze będzie
błogosławione!

Boża miłość w działaniu

Nowy Testament wiele mówi na temat miłości w działaniu. Paweł napisał do Rzymian: „Nikomu nie bądźcie
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nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje
bliźniego, wypełnił prawo” (Rz 13,8). Mamy dług miłości, którą jesteśmy winni każdemu. Jest ona tak wszechogarniająca, że gdy miłujemy się nawzajem, wypełniamy
Prawo Boże. Wychodzi ona poza Złotą Zasadę − „Jak
chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie”
(Łk 6,31) − w tym sensie, że nowe przykazanie mówi
o kochaniu miłością Jezusa, który sam wyznacza standard (J 13,34). Nikt nie umie kochać tak jak On, jeśli
nie posiada Ducha Świętego.
Miłość jest tematem popularnym w wielu kościołach.
Istnieje miłość fałszywa, udawana, stronnicza, grzeszna
i naturalna. Istnieje miłość, która pozwala ludziom
umierać w ich grzechach bez ostrzeżenia. Istnieje miłość
egocentryczna, która żąda od innych, żeby widzieli
wszystko tak jak ja. Jednak wielka pokora Chrystusowej
miłości odróżnia ją od wszystkich innych rodzajów
miłości.
Owocem Ducha jest miłość, radość i pokój; Duch sprawia, że jesteśmy cierpliwi, łagodni i dobrzy. On wyposaża nas w wiarę, cichość i wstrzemięźliwość. Cielesne
podziały i miłość świata tak widoczne w kołach religijnych dowodzą jednego: ci ludzie potrzebują Ducha
Świętego! Człowiek umie zachowywać się religijnie,
więc wszyscy musimy być świadomi, że łatwo jest gasić
Ducha i polegać na własnych, ludzkich możliwościach.
Miłość Jezusa łączy nasze serca. Przeczytajcie List
do Filipian 2,1–9 i List do Kolosan 2,1–9. W tym
drugim fragmencie jest mowa o „zespoleniu w miłości”.
Powinniśmy się strzec przed pokusą samowoli i wywoływania konfliktów z braćmi. Szatan rzuci się na każde
serce i zadręczy każdego, kto wykorzystuje innych i nie
chodzi w Duchu. Wszyscy mamy serca, które są zwodnicze, jeśli nie doznają odrodzenia. Szatan może przejąć kontrolę nad takim sercem, jeśli nie poddajemy się
pokornie Duchowi Bożemu każdego dnia.

Bankructwo udawanej miłości

Udawana miłość pochodzi od diabła i stanowi typowo
ludzką reakcję tam, gdzie nie ma miłości Bożej. Ludzie
są bardzo różni. Niektórzy nie potrafią mądrze zajmować się swoimi sprawami. Inni mogą to dostrzegać
i wytykać im błędy. Możemy wyrażać swoje opinie na
temat wad innych braci nie biorąc nawet pod uwagę, że
Bóg ich postawił wśród nas, żeby przetestować naszą
miłość! Możemy się usprawiedliwiać, pozwalając na to,
by inni trochę pocierpieli, jeśli naszym zdaniem zasłużyli sobie na to! Boża miłość uświadamia nam, że przecież wszelkie zdolności mamy od Boga.
—ciąg dalszy na str. 13

dla

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

Budowanie domu
—Dwayne Lehman
„A ponieważ położne bały się Boga, zbudował im
domy” (Wj 1,21).
„Jeśli PAN nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci,
którzy go wznoszą; jeśli PAN nie będzie strzegł miasta,
na próżno czuwa strażnik” (Ps 127,1).
Co to znaczy „zbudować dom”? Psalm 127 odnosi
się do dzieci i rodzin, ale słowo „dom” ma szersze znaczenie niż nasze rodziny − rozciąga się ono na sferę
wpływu wywieranego przez nasze rodziny. Obejmuje
dziedzictwo, jakie pozostawiamy po sobie. Sięga w naszą
wieczność.
Każdy z nas buduje dom. Nasze życie wpływa na
innych. Pewnego dnia wszyscy umrzemy. Kiedy inni
będą rozmyślać nad życiem, które przeżyliśmy, jaką prawidłowość zauważą i rozważą? Kto buduje tę konstrukcję? Bóg czy ja?
Ubiegłego roku dwaj mężczyźni zmarli w jednym
tygodniu. Dorastali obok siebie w tej samej społeczności.
Przeszli przez te same konflikty kościelne. Stawali wobec
tych samych pytań i zmagań. Kiedy umarli, każdy zostawił za sobą dom. Jeden z nich pozostawił świadectwo
wiary i miłości. Ten drugi pozostawił ślad zerwanych
relacji i bezbożnego życia.
W powyższym fragmencie Pisma czytamy, że położne
w Egipcie ufały Bogu. Były Mu wierne,
a On je umocnił w tej ziemi. Bóg obiecał Dawidowi i Salomonowi, że jeśli
będą Mu wierni, On zbuduje im

pewny dom. Gdy jesteśmy wierni Bogu, nasze dziedzictwo będzie błogosławieństwem dla innych i możemy się
spodziewać także domu przygotowanego dla nas w obecności Bożej − domu, który nigdy nie będzie nam odebrany. Ale jeśli Bóg nie zbuduje naszego domu, nasze
rodziny popadną w ruinę, a nasze dziedzictwo obróci
się w kupę gruzu.
„Jeśli PAN nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci,
którzy go wznoszą”, jednak kiedy On go zbuduje, będzie
to pewny dom.
Zaczerpnięto z Light of Life, tom 40, nr. 2
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Zapomniałem”
—Stanley Martin
– Wojtek, gdzie jest czajnik, po który wysłałam cię do
piwnicy? − dopytuje się mama.
– Oj, zapomniałem! − brzmi odpowiedź.
Zapominanie od czasu do czasu jest normalną częścią
życia. Jednak roztargnienie może stać się wymówką, nawykiem lub przejawem jakiejś postawy. Jedni ludzie lepiej
zapamiętują niż inni, ale wszyscy mogą starać się ćwiczyć
dobre nawyki pamięciowe. Chcemy skupić się na przezwyciężaniu symptomów beztroski, nieodpowiedzialności
i nieposłuszeństwa w naszych dzieciach, aby mogły być
użyteczne i rzetelne w Królestwie Bożym, gdy dorosną.
Inne związane z takimi sytuacjami wymówki mogą
brzmieć: „Zapomniałem, po prostu znowu zasnąłem”;
„Tylko czytałam trochę dalej, żeby zobaczyć, co się stanie”;
„Przyszedł Michał i poprosił mnie o pomoc”; „To pewnie
gdzieś tu jest”. Czy to są prawdziwe uzasadnienia? Jak
mamy się do nich odnieść?
Nasze umysły są tak zaprojektowane przez Boga, aby
selekcjonować i odrzucać te wspomnienia, które są nieistotnymi bodźcami, dzięki czemu nie zarzucamy naszego
mózgu wielką ilością informacji, które do niczego nam
się potem nie przydadzą. Jest prawdopodobne, że raczej
nie odrzucimy jakiegoś zamierzenia albo spotkania, które
jest czymś nowym lub atrakcyjnym, z powodu wrażenia,
jakie na nas robi. Jest nawet możliwe, że będziemy systematycznie odświeżać tę atrakcję w naszych umysłach
z powodu naszego zainteresowania, co również wspomaga
naszą pamięć. I wreszcie jeśli w naszych umysłach kojarzymy to z pewnym miejscem, czasem, czy zdarzeniem,
takie skojarzenia prawdopodobnie będą sygnałem przywołującym je na pamięć w odpowiednim czasie.
A zatem, jeśli dziecko zapomina o swoim zamierzeniu,
może to oznaczać, że nie zdołaliśmy skupić jego uwagi
od początku, albo że ono samo nie przywiązywało wagi
do tego w swoim umyśle. Dziecko mogło odwlekać tę
sprawę, aż w końcu inne rzeczy, które uznało za ważniejsze, całkiem ją wyeliminowały.
Jakie rzeczy powinniśmy pomóc zapamiętywać naszym
dzieciom? Musimy się zawsze upewnić, że dziecko poświęca
nam uwagę, zanim zaczniemy mówić. Dobrze jest wypowiedzieć jego imię − szczególnie, jeśli jest więcej rodzeństwa. Inaczej może ono z łatwością założyć, że ktoś inny
ma wykonać dany obowiązek. Czasem też podajemy polecenie w formie bardziej sugestii czy pytania. Na przykład
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możemy powiedzieć: „Czy zechcesz mi przynieść wiadro
z mopem?”. Choć powinniśmy zawsze mówić uprzejmie,
to musimy pamiętać, że umysł dziecka odbierze naszą
prośbę bardziej jako sugestię, jeśli ono samo jest zaangażowane w coś innego. Dziecko wkrótce o tym zapomni
i będzie to zupełnie naturalny proces.
Nie powinniśmy też podawać zbyt długiej listy naraz,
szczególnie młodszym dzieciom albo tym, które mają problemy z koncentracją. Dobrą alternatywą jest po prostu
powiedzieć: „Idź i przynieś mi wiadro z mopem. Potem
wróć, to powiem ci co dalej”. Powinniśmy też unikać zbyt
wielu poleceń, kiedy dziecko jest zmęczone lub rozkojarzone innymi uzasadnionymi zajęciami. I na koniec −
jedną z najskuteczniejszych strategii jest poprosić dziecko,
aby powtórzyło nasze polecenia. Szczególnie, kiedy są
one skomplikowane albo podejrzewamy, że nie słuchało
uważnie.
Najlepszym wyborem dla dziecka, które nie chce
zapomnieć o swoich obowiązkach, jest wykonać je od
razu. Czasem jednak polecenie może dotyczyć późniejszego momentu, albo jest kilka rzeczy do zapamiętania.
Codzienne obowiązki są często powiązane z czymś, co
pomoże dziecku pamiętać, na przykład nakarmić kotki
przed śniadaniem. Konsekwencja naszych oczekiwań
i regularny rozkład zajęć w całej rodzinie w wielkim
stopniu wspomaga u dziecka pamiętanie o jego zakresie
odpowiedzialności.
Z zasady osoby, które myślą, planują i pracują w uporządkowany sposób, zazwyczaj nie zapominają o wielu
sprawach. Tam, gdzie ludzie zawsze się spóźniają albo
przychodzą na końcu i nieprzygotowani, zapomina się
o wielu innych rzeczach. Wykonywanie nieprzyjemnych
zadań jako pierwszych ma kilka korzyści, między innymi
łatwiej jest zapamiętać wydarzenia, na które czekamy.
Nastawienie przypomnienia w telefonie albo poproszenie kogoś o przypomnienie może pomóc zapamiętać coś
na później.
Lista mentalna jest łatwiejsza do zapamiętania, jeśli
dziecko samo ma zwyczaj zadawania sobie pytania: „Jakie
trzy rzeczy miałem zrobić?”, aż do chwili, gdy każda
z nich zostanie odhaczona z listy. Częścią odpowiedzialnego stylu życia jest sprawdzanie zadania po skończeniu,
posprzątanie po pracy, sprawdzenie przepisu przed włożeniem ciasta do piekarnika, czy dopilnowanie, żeby nie

pozostała żadna śrubka po złożeniu naprawianego sprzętu.
To może czasem rzucić światło ma pominięte aspekty.
Im większa jest wrażliwość danej osoby na prawdopodobieństwo zapomnienia, tym mniej możliwe będzie jej
roztargnienie.
Wiek dziecka decyduje o tym, ile samodzielnego zapamiętywania można oczekiwać od niego. Gdy jest małe,
wołamy je, aby wstawało rano i mówimy mu, kiedy
powinno wykonać każde małe zadanie. Jest to przygotowanie go − poprzez wpojenie mu właściwego podejścia do
odpowiedzialności w okresie, gdy jest jeszcze pod rodzicielskim nadzorem. Robimy dziecku krzywdę w tym wieku,
jeśli pozwalamy mu na długie guzdranie się, zanim posłucha, albo jeśli przypominamy mu kilka razy bez żadnych
konsekwencji. Jest to urodzajna gleba dla rozkojarzenia,
roztargnienia i wymówek.
We wczesnym wieku szkolnym dziecko może odnieść
korzyść dzięki zwykłym obowiązkom wykonywanym
w jakimś czasie bez przypominania. Ktoś inny zarządza
całościowym planem dnia, ale dzięki rutynie dziecko
samo uczy się przypominać sobie o rzeczach, które ma
zrobić. Można oczekiwać od niego odpowiedzialności,
że po przyjściu ze szkoły do domu sprawdzi z planem
swoją listę zadań i dzięki temu będzie znać je na pamięć.
Nauka wykonywania czynności w ten sam sposób
i w tej samej kolejności także bardzo pomaga w zapamiętywaniu. Takie dziecko jest już na tyle duże, żeby położyć
w widocznym miejscu kartkę z przypomnieniem tego,
czego nie chce zapomnieć. W tym wieku też dziecko
powinno u siebie rozwijać poczucie czasu i wiedzieć, co
ma zrobić o odpowiednich porach. To też pomaga mu
nie przegapić swoich obowiązków.
Do czasu szkoły średniej dziecko powinno znać zakres
swoich obowiązków i wykazywać inicjatywę, robiąc
w odpowiednim czasie rzeczy, które pojawiają się w nieregularnych odstępach czasu, jak na przykład wyprowadzanie psa. Bezcennym nawykiem procentującym w późniejszym życiu jest nauczenie się trzymania małego kubika
z kartkami, na których zapisywane będą obowiązki na
każdy dzień, lub rzeczy, o których nie powinno się zapomnieć. Szczególnie w początkowej fazie dla rodzica może
to wymagać więcej mentalnego wysiłku w planowaniu do
przodu. W tym wieku dziecko też może pomagać śledzić
wyznaczone zobowiązania w kalendarzu, jeśli ta metoda
jest konsekwentnie stosowana. Aktywne zaangażowanie
w robienie planów i w zadawanie pytań na temat zadań,
czy inne sposoby na emocjonalne angażowanie się dziecka
i dostrzeganie, jak jego obowiązki są częścią całościowego
planu dnia, pomagają dziecku pamiętać o swoim udziale.

Nasze chrześcijańskie szkoły dzienne są wielką korzyścią
dla naszych rodzin dzięki uczeniu dzieci odpowiedzialności za zadania i kształtowaniu ich umysłów w taki sposób,
by przykładały wagę do poleceń, dzięki czemu nie będą
zapominać o ważnych rzeczach. Powinniśmy robić to,
co umiemy, aby wspierać i uzupełniać te lekcje i unikać
usprawiedliwiania porażek naszych pociech.
Jakie sygnały mówią nam, że nasze dzieci mogą potrzebować dyscypliny, gdy tłumaczą się roztargnieniem?
W zasadzie jest to kwestia posłuszeństwa − jeśli zapomniały, to dlatego, że nie miały ochoty czegoś zrobić,
albo zrobiły najpierw coś innego, co w ich odczuciu było
ważniejsze, względnie odwlekały wykonanie obowiązku
do tej chwili, aż zapomniały. Niektóre całkiem oczywiste sygnały to narzekanie, kłótnia albo próba zasugerowania alternatywy w miejsce przydzielonego zadania. Wtedy
najlepiej po prostu trzymać się naszej pierwotnej decyzji bez zbędnych słów. Ale jeśli dzieci zasłaniają się zapominaniem później, to mamy potem silny dowód na to,
że dobrze słyszały i że przyczyną zapomnienia był problem w ich postawie.
Kolejnym sygnałem może być to, że czytają książkę albo
wykonują jakąś inną ulubioną czynność. Potrzebują wtedy
bodźca, by uświadomić sobie, że niezwłoczne posłuszeństwo jest zarówno pomocą w zapamiętywaniu, jak i właściwym szacunkiem wobec autorytetu.
Kara może pomóc, aby dziecko przykładało większą
wagę do naszych słów. Przynajmniej chcemy być pewni,
że wykona ono swoje zadanie natychmiast, kiedy tylko
wyjdzie na jaw, że o nim zapomniało. Jeśli mamy wątpliwości co do tego, czy dziecko szczerze chciało pamiętać i szczerze zapomniało, często właściwe jest zastosowanie mniejszych konsekwencji, na przykład posłanie
dziecka do wykonania zadania, choć inni jedzą już kolację. Jednakże kiedy zapominalstwo przeradza się w zwyczaj albo dziecko nie reaguje na małe konsekwencje, trzeba
zastosować coś skuteczniejszego.
Dziecko, które wyrasta na odpowiedzialnego dorosłego
i poważnie traktuje swoje zobowiązania i zadania, to rzadkość w dzisiejszych czasach − jest jak światełko błyszczące
w tym samolubnym, byle jakim świecie. „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 1,25).
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci”
—Darrel Landis
„A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych
dzieci, lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana” (Ef 6,4).
Dzieci są darem od Boga, naszego jedynego doskonałego Ojca. Drżymy przed ogromem odpowiedzialności kierowania tymi wiecznymi duszami, a jednak Bóg
zaopatrzył nas tak, że my, niedoskonali ojcowie, możemy
wiernie pielęgnować to dziedzictwo od Pana. Wierni
ojcowie nie zawsze cieszą się swoim zadaniem, ale zawsze
odkrywają, że są do niego uzdolnieni. Ojcostwo realizuje się przede wszystkim w życiu codziennym pośród
obowiązków i zadań. W życiu rodzinnym zżywamy się
ze sobą nawzajem, co jest przyjemne. Rodzice, którzy
z radością witają nowego członka rodziny, wkrótce
odkrywają, że w codziennym natłoku obowiązków możemy zapomnieć o jego duchowych potrzebach − albo co gorsza, zaniedbać bezcenny przywilej
rodzicielstwa.
Ojcowie otrzymali poważny obowiązek sprawowania przywództwa w domu. W Biblii większość Bożych
wskazówek dotyczących wychowania dzieci jest skierowana do ojców. Oczywiście, matki pełnią istotną rolę
w pobożnej rodzinie, ale Pismo obarcza odpowiedzialnością głównie ojców. To oni są powołani do roli pierwszego autorytetu w życiu dziecka. Właściwie ojciec jest
dla niego obrazem Boga, ponieważ to, w jaki sposób
dziecko uczy się szanować i słuchać swego ziemskiego
ojca, rzutuje na jego zrozumienie szacunku i posłuszeństwa w stosunku do Pana. Gdy ojcowie wymigują się od
pełnienia nadanej im przez Niego roli w rodzinie, wówczas dzieci cierpią. Co można zrobić, by nie zawieść ich
zaufania? Jak możemy uniknąć frustrowania naszych
dzieci? Przyjrzyjmy się kilku cechom konsekwentnych
ojców.
Konsekwentni ojcowie rozumieją zarówno potrzebę
dyscypliny, jak i nauczania. Żadne dziecko nie jest aż
tak dobrze wychowane, żeby nie potrzebowało dyscypliny. „Rózga i upomnienia dają mądrość [...]” (Prz
29,15). Nie jest to przyjemna część rodzicielstwa, ale
jest konieczna, a ojcowie muszą dopilnować, żeby miała
swoje miejsce.
12
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W pewnym sensie stosowanie dyscypliny może być
dla ojców łatwiejsze od nauczania. Lubimy skończyć coś
i przejść dalej, ale nauczanie wymaga czasu − czasu ojca.
Tak jak młode drzewko potrzebuje podpórki, podobnie nasze dzieci potrzebują stabilności pobożnego ojca,
który będzie szedł obok nich, wskazywał im na mądrość
Pism i tłumaczył, dlaczego postępujemy tak, a nie inaczej. Ojcowie, którym brakuje równowagi i tylko dyscyplinują albo wyłącznie nauczają swoje dzieci bez dyscypliny, wywołują u nich rozczarowania.
Konsekwentni ojcowie szanują swoje rodzicielstwo.
Żaden z nich nie może uważać, że jest doskonały. Zbyt
wielu nie doszło do ładu ze skutkami własnego wychowania. Nasi ojcowie nie byli doskonali i my też nie jesteśmy. Oni popełniali błędy, ale mówiąc źle o naszych
ojcach podważamy własny autorytet, wprowadzając
dzieci w konsternację. Ojcowie, którzy nauczyli się
doceniać błogosławieństwa swojego własnego dzieciństwa, zachęcają dzieci do tego samego. Wszyscy otrzymujemy więcej, niż na to zasługujemy. Docenianie
dobrych wpływów z przeszłości powoduje to samo
u naszych pociech.
Ponadto konsekwentni ojcowie szanują władze
zwierzchnie. Czy dzieci widzą w nas autorytet, który
jest poddany prawu? Nasze reakcje na lokalne przepisy prawa przemawiają do nich. Co się dzieje, kiedy
kościół dotyka tej sfery naszej rodziny? Czy w odpowiedzi wytykamy słabości innym − a szczególnie tym,
którzy nas napominają? Czy moje dzieci wiedzą, że
jestem świadom braków we własnym życiu, czy może to
ja zawsze muszę mieć ostatnie słowo, nawet w stosunku
do władzy? Ojciec, którzy wykazuje wolę współpracy
z kościołem, nie tylko buduje społeczność, ale również
wzmacnia własny autorytet.
Konsekwentni ojcowie mają realistyczne oczekiwania wobec swoich dzieci. One nie są jeszcze dorosłe
i powinniśmy cenić je takimi, jakie są, a nie jakimi
kiedyś będą. Wymagając od nich więcej niż wymagamy
sami od siebie, tylko je zniechęcimy. Jeśli ojciec mówi:
„Rób to, co ci mówię, ale nie postępuj jak ja”, to daje zły
przykład i przygnębia swoje dziecko.

Konsekwentni
ojcowie
unikają
zrzędzenia.
Utworzenie listy zakazów to nic trudnego, ale jeśli
chcemy uniknąć rozgoryczania dzieci, to chwalmy je
za odpowiednie zachowanie. Owszem, poszturchiwanie czasem jest konieczne, ale ciągła krytyka doprowadza do frustracji. Pamiętajmy, że presja pozytywna również jest potrzebna.
Konsekwentni ojcowie działają w tandemie ze swymi
żonami. Dziecko, któremu się uda skłócić rodziców,
może próbować to wykorzystać, ale taka postawa ma
krótkie nogi. Na dłuższą metę umiejętność obchodzenia prawa zamiast poddania się władzy wcale mu
w życiu nie posłuży. Silna więź pomiędzy małżonkami,
którzy postrzegają się nawzajem jako „dziedziców łaski
żywota” (1 P 3,7 BT), którzy mają jeden cel, a ich wzajemna komunikacja jest swobodna, zapobiega rozdrażnianiu dzieci. Ojcowie wierni Bogu przyjmują pomoc
od swoich żon jako prawdziwych współpracowników
przeznaczonych dla siebie.
Konsekwentni ojcowie czasem muszą przepraszać.
Mamy skłonność do myślenia, że silny ojciec to ktoś
o nienagannej osobowości. Tak jednak nie jest. Ojcostwo
obnaża nasze ułomności w większym stopniu niż czynią
to inne role. Czasem upadamy. Ale ojciec, który jest
gotów wziąć odpowiedzialność za własne braki i upadki,

Boża miłość w człowieku
—ciąg dalszy ze str. 8
On zna nasze myśli i wie, kiedy naszą motywacją jest
Jego miłość, a kiedy nasz egoizm. To nie jest wyłącznie nowotestamentowa koncepcja. Przeczytajcie Księgę
Powtórzonego Prawa 15,7–11. Bóg bardzo się troszczy
o ubogich, a Jezus powiedział, że oni zawsze będą wśród
nas. Dlatego nie powinniśmy się irytować, gdy trzeba
kolejny raz pomóc tej samej osobie. Powinniśmy się cieszyć, że możemy pomóc, nawet jeśli oznacza to poświęcenie z naszej strony. Bóg obiecał, że będzie nam błogosławił, gdy otworzymy rękę przed ubogim bratem.

rzadziej wywołuje gniew u swoich dzieci. Nie znaczy to,
że boimy się zrobić błąd albo że nasze upadki wyrządzą
dzieciom nieodwracalną krzywdę. Ojciec realistycznie
oceniający samego siebie służy w postawie pokory i ufa,
że Pan będzie działał przez niego.
Dzieci jako młode oliwki zostały umieszczone wokół
naszych stołów i to nie był ich wybór. Czy kwitną, czy są
niszczone przez egoistycznego albo niekonsekwentnego
ojca? Jako głowa domu ojciec posiada potencjał pielęgnowania młodych dusz swoich dzieci albo pobudzania
ich do gniewu. Uznanie tych dwóch postaw za krańcowo różne to zbyt mało powiedziane; dzieli je wieczna
przepaść. Nikt z nas nie jest celującym ojcem, ale jeśli
mamy być przynajmniej dostateczni, to doskonały niebiański Ojciec musi być przede wszystkim naszym
Ojcem. Spoglądajmy ku Niemu każdego dnia, opierajmy się na Nim i trzymajmy się blisko Jego ludu, aby
nie zgorszyć jednego z tych maluczkich.
Zaczerpnięto z Home Horizons, kwiecień 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Udawana miłość jest śmiertelnie niebezpieczna.
Przeczytajcie Dzieje Apostolskie 5,1–5. Ananiasz i Safira
kłamali. Chcieli być postrzegani jako hojni, ale kochali
swoje pieniądze. Udawana miłość jest naturalną reakcją ludzi, którzy nie są napełnieni Duchem Świętym
i Jego miłością. Rychły sąd Boży nad Ananiaszem
i Safirą pokazuje Jego stosunek do hipokryzji.
Szczera miłość pochodzi od Boga. Nieszczerość od
szatana. Z natury jesteśmy nieszczerzy, a to zawsze
wymaga okazywania skruchy. „A ponieważ wzmoże się
nieprawość, miłość wielu oziębnie. Lecz kto wytrwa aż
do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,12–13)
Zaczerpnięto z The Christian Contender, kwiecień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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część

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

KościóŁ nowotestamentowy
—Keith Crider

Rozdział 2, część pierwsza
30–70 r. n.e.
Życie Jezusa, Jego nauczanie, śmierć i
zmartwychwstanie stanowią fundament
Kościoła.

Jezus ukazał nową drogę. Po tym, jak Jan Chrzciciel
przedstawił Jezusa jako „Baranka Bożego, który gładzi
grzech świata” (J 1,29), rozpoczął On publiczną służbę.
Jego pierwsze kazanie odzwierciedlało wołanie Jana:
„Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie” (Mt 4,17). Natychmiast zaczął powoływać uczniów
i w końcu wybrał dwunastu, „aby z nim byli, aby następnie wysłać ich na głoszenie” (Mk 3,14). Tych dwunastu
(Judasza Iskariotę później zastąpił Maciej) miało stanowić trzon przywództwa w Jego Kościele. Podczas swej
trzyletniej służby nauczał ich poprzez osobisty przykład
i słowo.
W swym nauczaniu Jezus twierdził, że jest Synem
Bożym, który przyszedł na świat, żeby ukazać nowy
sposób życia. Nie kierował się jakimiś legalistycznymi
prawami związanymi z Prawem Mojżeszowym, lecz
doświadczaniem Boga w sercu. Jezus mówił o osobistym
poznaniu Boga i nowym narodzeniu z Ducha Świętego,
czyli z góry. Osoba w ten sposób odrodzona wchodzi do
Królestwa Bożego i otrzymuje nowe serce. Żyje w sposób
pełen miłości, pokory i posłuszeństwa.
Jezus cytował Prawo Mojżesza, rozszerzając je.
„Powiedziano wam, (…) lecz ja wam mówię” (Mt 5).
14
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Nauczał o przemijaniu tego, co stare i nadejściu nowego.
Powiedział: „Prawo i Prorocy byli do Jana. Odtąd jest
głoszone królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem
wdziera” (Łk 16,16). To naprawdę była dobra nowina
o tym, że ludzie mogą wejść do Królestwa Bożego i żyć
w nim, znajdując tam moc do życia w wolności od
grzechu.
Dwunastu zmagało się ze zrozumieniem tego. Nauki
Jezusa były dla Jego uczniów niezwykle trudne do zrozumienia z kilku powodów. Po pierwsze, byli Żydami,
wychowali się w tym środowisku i mieli ugruntowane
pojmowanie różnych spraw. Oczekiwali Mesjasza, który
ich wyzwoli od Rzymian i spowoduje odrodzenie państwa Izrael. Królestwo, o którym mówił Jezus, wydawało
się bardziej dotyczyć duchowego wyzwolenia, uzdrowienia i wolności.
Poza tym, niektóre z Jego nauk wydawały się niedorzeczne. Powiedział, że zostanie wydany poganom, ukrzyżowany i że zmartwychwstanie. Tego nie potrafili pojąć.
Przecież Mesjasz nie może umrzeć! A uczniowie nie zostali
jeszcze ochrzczeni Duchem. Jezus powiedział im jednak,
że gdy Duch przyjdzie, nauczy ich tego, co powinni wiedzieć, a także przypomni im wszystko, czego nauczał.
Podczas, gdy uczniowie żyli i podróżowali z Jezusem,
stało się pewne, że On jest Synem Bożym − obiecanym Mesjaszem. (Chrystus jest greckim odpowiednikiem hebrajskiego słowa Mesjasz czyli Pomazaniec lub
Namaszczony).

Jezus umarł, został pogrzebany, zmartwychwstał i wstąpił
do chwały. Żydowscy przywódcy byli zawistni w stosunku
do Jezusa, ponieważ ujawniał ich obłudę. W końcu Go
aresztowali i zaprowadzili przed rzymskiego gubernatora
Piłata. Rzymscy żołnierze Go ukrzyżowali. Rozpacz, rozczarowanie i smutek uczniów były wtedy nie do opisania.
Zapomnieli o Jego nauczaniu, że będzie cierpiał, umrze
i zmartwychwstanie.
Ale na trzeci dzień po Ukrzyżowaniu, czyli pierwszego
dnia po szabacie, ich smutek zamienił się w radość, tak jak
im przepowiedział. Jezus zmartwychwstał i przez kolejnych
40 dni często się z nimi spotykał i nauczał ich. Pewnego
razu pięćset osób widziało Go jednocześnie. Czterdzieści
dni po swoim zmartwychwstaniu kazał uczniom czekać
w Jerozolimie na zstąpienie Ducha Świętego. A potem ich
opuścił, wstępując do nieba. Uczniowie nadal nie rozumieli tego wszystkiego całkowicie, lecz Jezus otworzył im
umysły, żeby mogli pojąć Pisma. Wiele rzeczy zrozumieli
dopiero później. Wrócili do Jerozolimy i zarezerwowali
sobie przestronną salę na piętrze. Tam grupa 120 osób
czekała na spełnienie obietnicy Pana.
Narodził się Kościół. Dziesięć dni później, w święto
Pięćdziesiątnicy, Bóg posłał swego Ducha, który na nich
zstąpił i tak narodził się Kościół Jezusa Chrystusa. Jeszcze
tego samego dnia uwierzyło w Jezusa kolejne trzy tysiące
ludzi, którzy zostali ochrzczeni i przyłączyli się do grona
uczniów (Dz 2,41).

Młody Kościół rósł szybko i gwałtownie się
rozprzestrzeniał

Na początku Kościół nie miał oficjalnych przywódców oprócz apostołów, nie miał kaplic ani stałych godzin
nabożeństw − właściwie w ogóle nie był organizacją.
Trzy tysiące wierzących radowało się nowo odnalezionym Zbawicielem, gromadząc się codziennie i słuchając
apostołów mówiących o Jezusie. Wielu z tych nowych
uczniów przebywało w Jerozolimie z okazji święta,
a potem wrócili do swoich miejscowości. Niektórzy
pewnie zostali dłużej, żeby dowiedzieć się więcej o swojej
nowej wierze.
Aby zaspokoić ich potrzeby i dostarczyć każdemu to,
co najbardziej potrzebne, „wszystko mieli wspólne”, czyli
mieli wspólne zasoby. Grupa rosła z każdym dniem. To
był czas wielkiej radości! Codziennie spotykali się w grupach po domach, żeby się modlić. Innymi razy szli do
przedsionka Salomona w świątyni, żeby słuchać apostołów. „Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc
chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością
i w prostocie serca” (Dz 2,46).

Oczywiście Kościół nie mógł działać w ten sposób
na dłuższą metę. Lecz niemal od samego początku te
dni intensywnego nauczania oraz silnej wspólnoty były
ważną pomocą, wyposażającą nowych wierzących do
pracy, którą przydzielił im Pan.
Widząc tysiące ludzi w Jerozolimie przyjmujących
wiarę w Jezusa, przywódcy żydowscy zaczęli być zazdrośni. I wkrótce rozpoczęło się prześladowanie uczniów.
Najpierw aresztowano apostołów, zakazując im nauczać
w imieniu Jezusa. Potem zaostrzono środki, dodając do
ostrzeżeń pobicia. Wkrótce potem Szczepan został pierwszym męczennikiem i wtedy w Jerozolimie wybuchły
srogie prześladowania. Uczniowie, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach.
Uczniowie zaczęli głosić Ewangelię poza Jerozolimą.
Przeważnie myślimy o prześladowaniach jako o czymś
złym, i tak jest w istocie. Ale Bóg obrócił je w dobro.
Właściwie, On wszystko obraca ku dobremu w życiu
tych, którzy Go miłują (Rz 8,28). Nowo nawróceni
chrześcijanie radowali się, mieli wspólnotę i cieszyli się
nowym życiem w Jerozolimie, zdobywając tam dla Pana
coraz więcej dusz.
Jednak być może ich postawa była zbyt podobna do
postawy Piotra na Górze Przemienienia. „Panie, dobrze
nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu trzy namioty”
i zostańmy! Tymczasem Kościół musiał się rozrastać,
a prześladowania w Jerozolimie zmusiły go do tego, bo
„ci, którzy się rozproszyli, szli wszędzie, głosząc słowo
Boże” (Dz 8,4).
Młody Kościół był posłuszny pierwszej części nakazu
Jezusa z Dziejów Apostolskich 1,8: „Ale przyjmiecie
moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie
mi świadkami w Jerozolimie”. Prześladując ich, żydowscy przywódcy pomogli uczniom w wypełnianiu kolejnych jego części: „w całej Judei, [i] w Samarii”.
To wszystko działo się prawdopodobnie w ciągu
kilku lat po Pięćdziesiątnicy − może około roku 36 n.e.
Następnym krokiem w wypełnianiu nakazu Jezusa było
głoszenie „aż po krańce ziemi”, co nastąpiło dopiero po
kilku kolejnych latach.
Jednak wpływ Kościoła szerzył się szybko na terenie całego Cesarstwa Rzymskiego, począwszy od grupy
Żydów z „każdego narodu pod niebem”, którzy byli
w Jerozolimie w Dniu Pięćdziesiątnicy. Nowi wierzący,
jak eunuch z Etiopii (Dz 8), wzięli całą swoją wiedzę
o Ewangelii z Jerozolimy do domów w różnych miejscach
imperium. Ta wiara była tak nowa, że kościoły prawdopodobnie nie wyrastały natychmiast w takich miejscach.
Trzeba było czasu, żeby się nauczyć, czym jest zgromadzenie i jak zakładać nowe.

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Psalm 19,1

15

Duch Święty posługiwał się apostołami do kierowania
rozprzestrzenianiem się Ewangelii i zakładania nowych
kościołów. Szczególnie Piotr był zaangażowany, kiedy
otworzyły się nowe drzwi. Filip głosił Samarytanom,
którymi większość Żydów pogardzała, ponieważ nie byli
ich rodakami w pełnym tego słowa znaczeniu. Po tym,
jak Samarytanie przyjęli Ewangelię, apostołowie wysłali
Piotra i Jana do Samarii. Nakładali oni ręce na każdego,
kto uwierzył, a ten otrzymywał Ducha Świętego jak oni
wcześniej.
Poganie zaczęli wchodzić do Królestwa. Przyjęcie pogan
do Kościoła było jeszcze większym problemem dla wierzących Żydów. Bóg przygotował Piotra do tego zadania, dając mu wizję i szczegółowe instrukcje (Dz 10).
Żydzi nie prowadzili życia towarzyskiego z poganami
i nie wchodzili do ich domów, ale Piotr okazał posłuszeństwo nakazowi Bożemu. Poszedł do domu Korneliusza
i głosił Słowo wszystkim jego domownikom, którzy
uwierzyli, a Bóg dowiódł, że ich przyjął, wylewając na
nich Ducha Świętego. Odrodzeni Żydzi byli zdumieni,
lecz uradowali się: „A więc i poganom dał Bóg pokutę
ku życiu” (Dz 11,18).
Zanim to nastąpiło, cały Kościół był żydowski. Jego
członkowie rozumieli, że Jezus miał być wypełnieniem
Bożych obietnic danych Abrahamowi. Dlatego nie mieli
problemu z godzeniem przestrzegania żydowskich tradycji z wyznawaniem nowej wiary.
Jednak po nawróceniu Korneliusza zaczęły powstawać nowe społeczności złożone głównie z pogan (czyli
z nie–Żydów), z których pierwsza została założona prawdopodobnie w Antiochii (w Syrii − przyp. red.). Kiedy
kościół w Jerozolimie dowiedział się o nawróceniach
w tym mieście, posłano Barnabę, żeby pomógł tamtejszym wierzącym. On z kolei wziął ze sobą Saula z Tarsu,
który nawrócił się kilka lat wcześniej. Minęło kolejnych
kilka lat i kościół w Antiochii wysłał Saula (nazywanego
teraz greckim imieniem Paweł) i Barnabę w podróż
misyjną przez Azję Mniejszą, gdzie zakładali nowe społeczności składające się głównie z pogan.
Wierzący przestrzegający całego Prawa powodują konflikt. Cała ich działalność misyjna stała się powodem
konfliktu. Paweł i inni nauczali pogan, że nie muszą przestrzegać całego Prawa Mojżeszowego tak jak ich żydowscy bracia. Jednak niektórzy z wierzących Żydów uważali,
iż wierzący pochodzenia pogańskiego powinni to robić.
Paweł był świadom, że stawką w tym sporze jest sama
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istota Ewangelii i z całą mocą sprzeciwiał się ich nauczaniu. Problem musiał zostać jakoś rozwiązany.
Problem powstał w Antiochii około roku 48. Piętnasty
rozdział Dziejów Apostolskich relacjonuje zebranie
pod przewodnictwem apostołów, starszych i kościoła
w Jerozolimie, mające na celu rozwiązanie sporu.
Prowadzeni przez Ducha Świętego postanowili, że poganie nie muszą przestrzegać Prawa w celu uzyskania usprawiedliwienia, lecz poprosili nie–żydowskich wierzących,
żeby unikali czterech konkretnych praktyk. Cała grupa
napisała następnie listy z powiadomieniem o swojej
decyzji.
Wtedy, tak jak teraz, samo podjęcie decyzji przez
kościół nie oznaczało, że wszyscy się z nią pogodzili.
Niektórzy żydowscy wierzący nie umieli zaakceptować
faktu, że Chrystus uwalnia ludzi od przestrzegania niektórych aspektów Prawa, jak obchodzenie żydowskich
świąt czy powstrzymywanie się od jedzenia określonych
pokarmów. Ludzie ci, nazywani później „judaizującymi”
nadal promowali swój punkt widzenia.
Niektórzy wierzący odeszli od prawdy, idąc w drugą
skrajność dotyczącą przestrzegania Prawa. Nauczali, że
skoro wierzący są uwolnieni od Prawa, to mogą żyć tak,
jak im się podoba. Rozumowali w następujący sposób:
„Skoro nie jesteśmy już pod Prawem, lecz pod łaską, to
nie ma znaczenia, czy grzeszymy, czy nie”. Niektórzy
nawet głosili, że „im bardziej grzeszymy, tym więcej
Bożej łaski otrzymujemy”. Paweł zajmuje się obiema
skrajnościami w niektórych swoich listach apostolskich.
Silny charakter żydowski kościoła jerozolimskiego
prawdopodobnie komplikował ten problem. Inne społeczności traktowały go jako „kościół matkę”. Dlatego
presja musiała być całkiem silna. Przy jednej okazji Piotr,
Barnaba i inni żydowscy wierzący jedli z nie–żydowskimi
braćmi przy jednym stole, lecz przesiedli się do żydowskich współbraci, którzy przyszli wtedy z Jerozolimy
(Ga 2,12). Paweł publicznie zganił za to Piotra. Sam
Paweł nie wymagał jednak od wierzących Żydów, żeby
odrzucali swoje zwyczaje. Będąc w Jerozolimie ok. roku
60 wziął udział w żydowskim obrzędzie związanym ze
ślubem nazyreatu.
Wreszcie wydarzenia polityczne pomogły ten problem przesunąć na drugi plan. W roku 69 rzymski
cesarz Wespazjan wysłał swego syna Tytusa, żeby stłumił powstanie w Judei. Armia Tytusa w roku 70 zburzyła Jerozolimę i świątynię. Jednak uczniowie Jezusa

uciekli przed tą katastrofą z miasta. W Ewangelii Łukasza
21,20–21 Jezus ostrzegł ich, żeby uciekali stamtąd, kiedy
ujrzą miasto otoczone przez wojska. Potraktowali Jego
słowa poważnie i przeprawili się za Jordan. Po tej „dezercji” rodacy znienawidzili ich jeszcze bardziej. Około piętnastu lat po zburzeniu Jerozolimy w synagogach zmieniono tekst jednej z modlitw, dodając tam następujące
słowa: „Niechaj nazarejczycy (czyli żydowscy chrześcijanie) i heretycy zostaną nagle zniszczeni i usunięci z Księgi
Życia”. To miało stanowić zapewnienie, że żaden z nich
nie będzie już mógł bezproblemowo wziąć udział w ich
nabożeństwie.

Z powodu niechęci ze strony niewierzących Żydów
do coraz większej liczby pogan (nie–Żydów) przyłączających się do Kościoła, Jerozolima już nigdy nie odzyskała
wcześniejszego wpływu. Od tej pory Kościół składał się
w głównej mierze z pogan (nie–Żydów), a potem już
w zasadzie całkiem był nie–żydowski.
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PRAKTYCZNA
Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły...
Księga Kaznodziei 9,10a

Boży projekt widoczny w ziarnie
—Clair D. Landis
Projekt czy nie projekt? Znajomy angielskiego naukowca
i matematyka sir Isaaca Newtona (1642–1727), widząc
wykonany przezeń działający model naszego systemu słonecznego, zapytał go, kto jest autorem. Odpowiedź, że
nikt, nie zadowoliła niewierzącego. Oczywiście, że ktoś
to zrobił. Takie rzeczy nie pojawiają się znikąd.
Przenieśmy się w czasie o trzy wieki naprzód. Profesor
uniwersytetu w Oksfordzie Antony Flew w roku 2004
zatrząsł posadami ateizmu ogłaszając, że przestał wierzyć w naturalne procesy jako źródło pochodzenia znanego nam wszechświata. Wcześniej był jednym z najbardziej konsekwentnych ateistów dwudziestego wieku.
Teraz jednak oświadczył, że jakiś „Wielki Projektant”
musi być źródłem powstania wszystkiego, co obecnie istnieje. Nasz świat jest zbyt złożony, żeby mógł powstać
w wyniku ciągu przypadków na przestrzeni długiego
czasu. Podobnie jak to ma miejsce w każdym innym
przypadku, istnieje jakiś projekt, plan i cel dla wszystkiego, z ziarnami włącznie. Ten plan jest dobry, a nawet
doskonały.
„Potem Bóg powiedział: Niech ziemia zrodzi trawę,
rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne przynoszące
owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie
w nim na ziemi. I tak się stało. I ziemia wydała trawę,
rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo
przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego
rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. I nastał wieczór
i poranek, dzień trzeci” (1 Rdz 1,11–13).
Tak jak w przypadku wielu innych rzeczy, w sprawie nasion można wiele wyjaśnić i zrozumieć. Jednak
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kompletna odpowiedź na wszystkie pytania jest okryta
tajemnicą. „Jak to się może stać?” − zastanawiał się
Nikodem na temat nowego narodzenia. Jezus przedstawił mu przykład pochodzący z przyrody. „Jak wyjaśnisz
istotę wiatru?”. Podobnie jest z ziarnem. Nie na wszystkie pytania można udzielić kompletnych odpowiedzi, ale
odpowiadamy najlepiej, jak umiemy. Ostateczne odpowiedzi posiada tylko sam Bóg. Jak napisał A. W. Tozer,
„Dajcie mi pierwszy werset Księgi Rodzaju [„Na początku
Bóg...”], a reszta Biblii nie będzie stanowić problemu”.
Zastanówmy się nad projektem ziarna − najpierw nad
projektem jego samego, a potem nad Bożym projektem
dla niego.

Boży projekt ziarna
Ziarno orchidei epifitycznej jest chyba najmniejsze ze
wszystkich. Waży milionową część grama jak pył unoszący się w powietrzu. Największe są ziarna podwójnego
kokosa ważące około dwudziestu kilogramów. Innymi
słowy, największe ziarno jest 20 miliardów razy większe
od najmniejszego. Mimo to, nawet w najmniejszym jest
potencjał do rozwoju nowej rośliny.
Patrząc od zewnątrz, ziarno ma trzy główne elementy:
najpierw łuskę, potem magazyn składników pokarmowych i wreszcie zalążek. Ziarna są jak małe kapsuły wysyłane przez macierzystą roślinę, uśpione do momentu
pojawienia się odpowiednich warunków, kiedy wyrastają
na jej kopie. Jak to się dzieje? „[On] czyni wielkie rzeczy,
których nie możemy zrozumieć” (Hi 37,5]. Mimo to,
rozumiemy tyle, ile możemy.

Ziarno spada z rośliny macierzystej. Większość ziaren
znajduje się w stanie uśpienia i zaczynają kiełkować
dopiero po pewnym czasie. Czas tego uśpienia jest różny
w zależności od wilgotności, ilości tlenu i ciepła, a w niektórych przypadkach stopnia nasłonecznienia. W większości przypadków na świecie ziarna pozostają w tym
stanie do końca zimowych chłodów. Następnie, kiedy
wiosną rośnie temperatura otoczenia, dni się wydłużają
i zaczyna padać deszcz, wówczas ziarna zaczynają kiełkować. Te, które znajdują się w warunkach suchych lecz ciepłych, albo mokrych lecz zimnych, potrafią nie kiełkować
przez dłuższy czas. Nasiona orchidei są zdolne do życia
(czyli mogą kiełkować) tylko przez kilka dni lub tygodni,
podczas gdy ziarna lotosu indyjskiego są znane z żywotności do dwóch tysięcy lat. Najstarszym ziarnem datowanym metodą węgla C–14, z którego wyrosła roślina, było
nasiono z palmy pochodzące z Judei, odkryte w pałacu
Heroda Wielkiego w Masadzie (Izrael). Wykiełkowało
w 2005 roku. Alphonse De Cadolle cytuje M. wypowiedź
M. Dureau, według którego „nasiona gorczycy i brzozy
potrafią zachować zdolność kiełkowania nawet po dwudziestu latach zanurzenia w świeżej wodzie”.
Ciepło i wilgotność zmiękczają łuskę ziarna. Ono samo
pochłania duże ilości wody, co prowadzi do przebicia
powierzchni łuski, żeby kiełek maleńkiego zalążka umiejscowiony w pobliżu jego środka mógł wyrosnąć w dół
pod ziemię, podczas gdy łodyga rośnie do góry ku słońcu.
Magazyn składników żywnościowych jest używany
w początkowej fazie wzrostu, aż korzenie będą na tyle
dojrzałe, żeby pobierać je bezpośrednio z gleby. Jednak
w przypadku owych maleńkich nasion orchidei magazyn składników żywnościowych niemal nie istnieje. Aby
to sobie skompensować, ziarna przyczepiają się do grzybów rosnących na jakiejś większej roślinie i przez kilka lat
czerpią z nich składniki niezbędne do wzrostu.
Rozmiar ziarna niekoniecznie wskazuje na wielkość rośliny, która z niego wyrośnie, choć w przypadku
podwójnego kokosa dorosła palma przybiera imponujące
rozmiary. Najwyższe znane drzewo tego rodzaju mierzy
60 metrów. Normalnie palmy tego rodzaju są wysokie na 30 do 40 m, podczas gdy ich ziarna ważą ok. 25
kilogramów.
Porównajcie to z największymi roślinami, czyli kalifornijskimi sekwojami. Największa z nich, jaką znamy
dzisiaj (biorąc pod uwagę masę drewna) nazywana od
nazwiska generała Shermana, mierzy 92 metry wysokości,

a jej średnica u podstawy wynosi 12 metrów. Inny gatunek tego drzewa jest jeszcze wyższy − najwyższy egzemplarz mierzy ponad 126 metrów, czyli przerasta „generała” o 25 metrów. Tymczasem jej nasiona mają długość
około 1,6 milimetra.
Ziarna są rozsiewane na wiele sposobów − najlżejsze z wiatrem lub z nurtem wody, a cięższe przez zwierzęta. W wielu przypadkach nasiona po prostu spadają
z macierzystej rośliny i kiełkują tuż obok niej. Jednak
niekiedy potrafią zakiełkować w odległości wielu kilometrów − a nawet setek kilometrów − od niej. Jak to
się dzieje? Odpowiedzią jest Boży plan. Kokosy spadają
z palm rosnących na brzegu oceanu wprost do wody. Kilka
miesięcy później zostają wyrzucone na brzeg jakiejś odległej wyspy lub dalekiego kontynentu. „Zaniesienie ziarna
cedru na dużą odległość wymaga burzy, lecz wystarczy
lekki powiew wiatru, żeby rozsiać nasiona dmuchawca”1.
„Sójka jest jednym z najbardziej pożytecznych pośredników w ekonomii natury, ponieważ rozsiewa nasiona
drzew leśnych oraz (…) twarde ziarna warzyw, którymi
się żywi. Głównym zajęciem sójek w sezonie jesiennym jest gromadzenie zapasów na zimę. Spełniając ten
konieczny obowiązek, upuszczają wiele ziaren, lecąc nad
polami, żywopłotami, żeby je złożyć w kryjówkach (…).
Niezwykła jest liczba młodych drzew wyrastających na
tych miejscach po mokrej zimie i wiośnie. Te ptaki są
w stanie w ciągu kilku lat zalesić puste rejony”2.
Poniższy fragment jest parafrazą tekstu naturalisty
Henry’ego Davida Thoreau z jego książki Faith in a Seed3
„Kiedy tylko czubki ostu kanadyjskiego zaczynają
wysychać, szczygły rozbijają je na kawałki i rozrzucają regularnie podczas lotów nad całym krajem”.
Pliniusz, rzymski naturalista z pierwszego wieku
naszej ery, napisał: „Te małe ptaki są jak położne
przyjmujące nasienie i rozrzucające je w powietrze,
by szukało swego losu, i pobierające za to opłatę
w postaci kilku ziaren dla siebie”.
Ornitolog Wilson zauważył, że za jego czasów
wzdłuż brzegów rzek Ohio i Missisipi sercówka
jadalna była tak często spotykana „na wełnie owiec
pasących się w okolicy, której nie warto nawet czyścić, tak bardzo są pokryte grubą warstwą rzepów
wbitych i wczepionych w ich runo”.
1
Fragment pism francuskiego botanika Jacquesa–Henri’ego Bernardina de Saint–Pierre’a
(19 stycznia 1737–21 stycznia 1814).

Fragment pism amerykańskiego naturalisty Williama Bartrama (20 kwietnia 1739–22 lipca 1823).

2

3

Henry David Thoreau (12 lipca 1817–6 maja 1862).

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Psalm 19,1

19

Wiewiórki i myszy, uważane za szkodniki, „sadzą”
całe lasy. Sójki błękitne zrzucają żołędzie kilkaset metrów od dębu, na którym wyrosły. (…)
Najczęstszym zajęciem wiewiórek w tym [jesiennym] okresie jest ich przenoszenie i trudno spotkać którąś z nich bez żołędzia w pyszczku albo
właśnie wybierającą się po kolejnego.
„Niedotykalskie” zbiorniki z nasionami w we
właściwym momencie wybuchają po najdelikatniejszym dotknięciu ze zdumiewającą energią,
choć przecież tego należy się po nich spodziewać.
A jednak zasięg ich wystrzału jest ogromny.
Nawet mała sosna smołowa wysoka na trzy metry
może posiadać kilkaset szyszek w różnym wieku.
Jej nasiona, zrzucane w zimowych miesiącach,
są rozprowadzane nie tylko przez wiatr, ale jeśli
spadną na twardy śnieg albo lód, potrafią się ślizgać
na dużych dystansach, na przykład po zamarzniętym stawie czy łące. W innej porze roku zostałyby
szybko zatrzymane w wysokiej trawie i zaroślach.
Przez całą zimę brzozy i olchy zrzucają ziarna
w szyszkach, karmiąc czeczotki, szczygły i inne
małe ptaki. Wiewiórki noszą sosnowe szyszki do
swoich magazynów w dziuplach lub norkach,
robiąc zapasy na zimę.
Topola amerykańska bierze swą rodzimą nazwę
nazwę [cottonwood − bawełniane drzewo − przyp.
tłum.] od puchu pokrywającego jej nasiona. Wiatr
przenosi wiele takich „puszków” bardzo daleko od
macierzystego drzewa.
Sykomora jest największym drzewem liściastym
w naszej szerokości geograficznej. Jej nasiona, choć
o wiele większe od nasion brzozy czy wierzby, są
jednak mniejsze niż w przypadku warzyw ogrodowych. Każda kula o średnicy około 2 cm składa
się z trzystu do czterystu nasion w kształcie pałeczek, a każda z nich ma długość około 0,5 cm. Są
one gęsto upakowane w okrągłą poduszkę otoczoną szczeciniastym meszkiem płowego koloru,
służącym jako spadochron. Te kulki, zwisające na
długich, włóknistych łodygach wysokich drzew, są
potrząsane podczas zimowych wiatrów i wiosennych burz. Kulki są stopniowo odrywane, wypadają z nich ziarna i być może nawet lecą z wiatrem
20
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w śnieżnej zamieci. W tych warunkach ziarna,
które same w sobie nie mają jakiejś znacznej możliwości przenoszenia się, mogą się znaleźć daleko
od macierzystych drzew.

Boży plan dla ziarna

„Ziemia sama w sobie jest zarówno spichlerzem, jak
i pacierzem ” − napisał Thoreau. Bez ziaren byłaby
podobna do księżyca − same skały i pył, bez żadnego
życia. Wszystko, co jemy, pochodzi z roślin. Życie jako
takie jest dzięki nim podtrzymywane. Bóg powiedział,
że stworzył wszelkie nasienie właśnie w tym celu. „I Bóg
powiedział: Oto dałem wam wszelkie rośliny wydające
z siebie nasienie, które są na powierzchni ziemi, i wszelkie
drzewo mające owoc drzewa, wydające z siebie nasienie −
będą one dla was pokarmem” (1 Rdz 1,29).
Co do „pacierza” w stwierdzeniu Thoreau, to przyjrzyjmy się scenie mającej miejsce na zachód od Aspen
w stanie Colorado, w okolicy zwanej pustkowiem
Maroon Bells–Snowmass. Skrzące się jezioro otoczone
trawiastymi łąkami stanowi tło. Jasnozielone liście osiki
na jej jasnych pniach, a obok ciemne drzewa, z których
zwisają szyszki. W oddali widać dwa wyszczerbione górskie zbocza przypominające krowi dzwonek (stąd nazwa
tych gór) skierowane ku niebu. To olbrzymie dzieło sztuki
zostało stworzone ręką samego Boga i wymagało użycia
milionów ziaren.
Albo przyjrzyjmy się z bliska płatkom róży. Zwróćmy
uwagę na wielość odcieni różu i zachwyćmy się jej zapachem. Ta roślina również wyrosła z jakiegoś nasienia.
Przyjrzyjmy się jeszcze jaskrawemu upierzeniu kardynała albo czerwonemu brzuszkowi gila, które być może
—ciąg dalszy na str. 34
Maroon Bells–Snowmass Wilderness, USA

dla

MŁODZIEŻY
W jaki sposób oczyści młodzieniec swoją ścieżkę? Gdy zachowuje się według twego słowa. Psalm 119,9

WIECZNY BÓG
—Anthony Martin

„Twoim schronieniem jest wieczny Bóg, a pod tobą są wieczne ramiona” (Pwt 33,27).
Nasze ograniczone doczesnością umysły ledwo są w stanie uchwycić ideę wieczności. Jesteśmy
tak zamknięci w czasie, że myśl o Bogu, który nie ma początku ani końca, przekracza nasze możliwości zrozumienia. Fakt, że Bóg jest nieskończony, u chrześcijanina wywołuje poczucie bezpieczeństwa, gdyż Bóg się nie zmienia z upływem czasu. Jezus, Syn Boży, jest „wczoraj i dziś, ten sam
i na wieki” (Hbr 13,8). Ograniczenie Boga czymkolwiek, nawet czasem, czyniłoby Go mniejszym
niż jest w rzeczywistości − „Bogiem bogów i PANEM panów” (Pwt 10,17); „Gdyż ja, PAN, nie
zmieniam się” (Ml 3,6).
„Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest jak
tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” (2 P 3,8). Czas nie ma wpływu na Boga. On nie może działać za wcześnie lub za późno wśród swego ludu. Zrozumienie tego pozwala nam znaleźć odpoczynek pośród zmagań z rzeczywistością.
„Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca; a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca” (Kaz 3,11 BW). Bóg
użyczył nam dotknięcia nieskończoności. Obdarzył każdego człowieka duszą, która jest wieczna.
On pragnie, abyśmy wykorzystali nasze króciutkie okno czasu na przygotowanie się do życia
z Nim na wieki!
Zaczerpnięto z Light of Life, t. 40 nr 2
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Kintsugi
—Abigail Good

Moja przyjaciółka ma rozbitą filiżankę. Zepsute rzeczy
są o wiele częstsze w domach pełnych małych dzieci, więc
znam kilka sztuczek, które sprawdzają się w naprawianiu.
Moim celem każdej naprawy jest ukryć jej fakt tak dobrze,
jak się da. Lubię, gdy moje rzeczy wyglądają na nowe i bez
zarzutu. Nie chcę, aby ktokolwiek nawet zauważył, że były
zepsute. Jeśli nie mogę czegoś skleić w tak niewidoczny
sposób, aby spełniał moje perfekcjonistyczne standardy,
na ogół po prostu pozbywam się tej rzeczy.
Ale filiżanka mojej przyjaciółki nie jest tak sklejona. Jej
pęknięcia są załatane grubą warstwą kontrastowego koloru.
Niemal krzywię się w bólu, patrząc na jej subtelne piękno
tak bardzo teraz zeszpecone. Nie da się nie zauważyć, że
naczynie było mocno uszkodzone. Jednak przy dokładniejszych oględzinach dostrzegam, że spoina jest ze złota.
– To japońska sztuka zwana kintsugi – wyjaśnia moja
przyjaciółka. – Taka sztuka naprawy rzeczy za pomocą
złota, dzięki czemu uszkodzony przedmiot jest cenniejszy po naprawie niż w stanie pierwotnej doskonałości. Dla
mnie kintsugi jest najlepszą ilustracją łaski, jaką znalazłam
– ciągnie moja przyjaciółka. – Zazwyczaj pozbywamy się
rozbitych rzeczy, ale Bóg nie pogardza nami ani nas nie
porzuca, gdy jesteśmy zepsuci. Zamiast tego płaci niewyobrażalną cenę, aby nas przywrócić do dobrego stanu w
najbardziej osobliwy sposób, nie maskując naszych blizn,
ale podkreślając je tak, że stają się czymś nieskończenie

pięknym, czymś, czego nie musimy ukrywać. Jesteśmy
naprawieni za pomocą złota − wszyscy jesteśmy kintsugi!
Dla takiej perfekcjonistki jak ja to koncepcja trudna
do przyjęcia. Moje rany, blizny i skłonność do bałaganu, pomimo moich najlepszych wysiłków, są szansą
na doświadczenie łaski. Potrzebuję odkupienia z mojej
niedoskonałości.
Moja przyjaciółka i ja także mamy pewne blizny niewidoczne dla ludzkiego oka, ale też mamy takie, które są
bardzo wyraźne jako pozostałość po różnych operacjach.
Uśmiecham się, gdy myślę o uwypukleniu ich za pomocą
złota.
– Sądzisz, że możemy znaleźć artystę w dziedzinie kintsugi do naszych blizn? − pytam ją.
Śmieje się na to. Okazuje się, że obie już Go znamy.
„Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym
i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!” (Ps 51,17).
Zaczerpnięto z Companions, marzec 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jeśli dotąd byłeś nieuczciwy
—Howard Bean
Pewien młody rolnik kupił od sąsiada trochę siana.
Po odważeniu dał mu dokument z obietnicą zapłaty
w późniejszym terminie. Jednak zanim spłacił swój dług,
kontrahent zmarł. Rolnik poszedł do administratora
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jego majątku i zapytał, czy istnieje jakaś rachunek za to
siano wypisany na jego nazwisko z odroczeniem zapłaty.
Okazało się, że nic nie ma. Więc młody rolnik nie zapłacił długu.

Ta sprawa przez lata wracała do niego za każdym
razem, kiedy skłaniał głowę w modlitwie. Utrudniała
mu duchowy rozwój i kładła się cieniem na jego życiu.
Wreszcie postanowił załatwić ją załatwić bez względu
na to, czy jest to tego zobligowany prawnie, czy nie.
Poszedł do okienka i zapłacił wszystko. Potem w kościele
złożył świadectwo o tym, jak wielki ciężar spadł mu
z serca. Mógł się utożsamić z Dawidem, który napisał:
„Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu
grzech zakryto” (Ps 32,1) i z jego słowami w wersetach
3 i 4: „Gdy milczałem, moje kości schły od moich całodziennych narzekań. We dnie i w nocy bowiem ciążyła
na mnie twoja ręka, usychałem jak podczas letniej suszy”.
Dawid był nieuczciwy na wiele sposobów. Popełnił
cudzołóstwo z żoną Uriasza, którego następnie zamordował cudzymi rękoma. Próbując ukryć swój grzech,
kłamał i wydał fałszywe świadectwo, usiłując ożenić się
z wdową po Uriaszu tak szybko, jak tylko mógł.
Wydaje się, że Zacheusz odczuwał poczucie winy
w związku ze swoimi nadużyciami finansowymi. Był
jednym z celników w Judei znanych w pierwszym wieku
z oszukiwania podczas poboru podatków. Spotkawszy
Jezusa, powiedział: „Panie, oto połowę mojego majątku
daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję
poczwórnie” (Łk 19,8). Jezus odpowiedział: „Dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem
Abrahama” (Łk 19,9).
Pewien chrześcijanin poszedł do lekarza i powiedział:
„Potrzebuję pomocy. Mam problemy z zasypianiem.
Straciłem apetyt. Po prostu źle się czuję”.
Po zbadaniu pacjenta lekarz odpowiedział:
– Nie widzę u Pana żadnych dolegliwości zdrowotnych. To musi być coś innego. Czy przypadkiem nie
gryzie pana sumienie?
Mężczyzna się zdenerwował i wychodząc z gabinetu
rzucił:

– Nie przyszedłem do pana słuchać kazań.
Potem jednak wrócił i przeprosił:
– Pańskie pytanie trafiło prosto w sedno mojego problemu. Oszukałem znajomego na pewną sumę pieniędzy
i nie mogę o tym zapomnieć. Co mam zrobić?
– Proszę napisać do znajomego list, przyznając się do
winy i włożyć do koperty czek na tę sumę.
Po naprawieniu krzywdy, mężczyzna odczuł pokój.
Podczas którejś kolejnej wizyty powiedział lekarzowi:
– To było największe brzemię, jakie kiedykolwiek
zrzuciłem.
Biblia mówi o Achanie, który nie dostał szansy na
poprawę i oddanie zagrabionego mienia. Został złapany,
a jego namiot przeszukany. Podczas podboju Jerycha żołnierze otrzymali ścisły zakaz brania łupów. Tymczasem
podczas ataku na miasto Achan zabrał dla siebie ogromne
ilości złota i srebra, a także elegancki płaszcz. Jak się
potem sam przyznał, przemogła go pożądliwość. W konsekwencji postępku Achana Izrael został pokonany pod
Aj – Bóg cofnął swoje błogosławieństwo, gdy do obozu
narodu wybranego wkradł się grzech. Jozue został upokorzony i kompletnie zaskoczony. W ostatecznym efekcie Achana ukamienowano.
Najlepiej jest żyć uczciwie, ale jeśli masz na sumieniu
jakąś nieuczciwość popełnioną w przeszłości, to napraw
ten błąd jak najszybciej. Nie oczekuj, że Bóg będzie zasłaniał to, czego ty nie chcesz ujawnić.
Zaczerpnięto z Companions, wrzesień 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bukiet z nieba?
Lena w zamyśleniu wpatrywała się w kalendarz. Za
trzy dni znów będzie 12 kwietnia − ten dzień. Dzień,
w którym jej życie jakby się zatrzymało. Dzień,
w którym nic nie było normalne. Dzień, w którym

—Elijah Nolt

bardzo ciemna chmura opadła na nią i na całą rodzinę.
W tym dniu patrzyła na swą ukochaną matkę wydającą
ostatnie tchnienie i odchodzącą do chwały. 12 kwietnia. Ten dzień.

„Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk.” Psalm 19,1
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„Czy to możliwe, że upłynęło już pięć lat? − pomyślała. – Pamiętam to tak wyraźnie, jakby się stało
w zeszłym tygodniu”. A mimo to, równocześnie czuła
upływ czasu. Od tamtej chwili wiele się zmieniło.
Wróciła myślami do bólu i agonii, jakie przeżywała
przez te wszystkie lata − łzy, lęki, samotność, smutek,
rozpacz, ponure dni, pytania, wątpliwości, gniew.
Myślała również o wszystkich znajomych, którzy pomagali jej w prowadzeniu domu. O młodszym rodzeństwie
i o wspólnej podróży, jaką przeżywali, pogrążeni w żałobie po ukochanej mamie. Jej serce krwawiło z powodu
ojca. Cierpiała, patrząc na głębię jego smutku, z jaką się
zmagał po utracie umiłowanej żony.
Potem jej myśli przybrały cieplejszy ton, gdy przypomniała sobie o innym dniu. To był piękny, śnieżny,
zimowy czas. Piętnaście miesięcy temu do ich rodziny
dołączyła mama Róża. W tym dniu ojciec przedstawił
ją jako swoją nową żonę. Wspaniale było widzieć, że
tata jest znowu szczęśliwy! Mama Róża przydała rodzinie nowego, cennego wymiaru. Lena uśmiechnęła się,
myśląc o znaczeniu imienia mamy Róży. Z pewnością
była pięknym kwiatem podarowanym przez Boga zranionej rodzinie. Powoli, lecz pewnie, życie zaczęło tętnić
nową normalnością.
Teraz jednak Lena wróciła do nadchodzącej rocznicy
śmierci mamy, odczuwając nacierające fale rozpaczy
i bólu. „Boże − modliła się. – Dlaczego w takie wyjątkowe dni wraca do mnie tyle wspomnień? Dlaczego
czasem nadal jest mi tak ciężko? Czy kiedykolwiek
będzie lżej?”. Z oczu popłynęły jej łzy.
Wtedy postanowiła to zatrzymać. „Nie wolno mi
ulegać tym myślom − napomniała stanowczo samą
siebie. – Życie stało się łatwiejsze. Nie jest już tak ciężko
jak przedtem. A Bóg jest nadal moim Bogiem i nadal
jest dobry. Pomoże mi stawić czoła kolejnej rocznicy
śmierci mamy”.
Mimo to, z trudem odpierała przygnębiające myśli.
Wiedziała, że to jest trudniejsze, bo teraz była daleko od
rodzinnego domu. Owszem, ten słodki berbeć, którym
się teraz przyjechała opiekować, jest dla niej szczególnym darem. Jakże uwielbiała nosić na rękach małego
Jonatana! Brat mamy Róży i jego rodzina są dla niej
bardzo dobrzy i czuje się u nich jak w domu. Przyjęli ją
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jako siostrzenicę i kuzynkę. Prawda jest jednak taka, że
nie znali jej mamy. Nie są w stanie zrozumieć, jak Lena
się czuje w niedzielę 12 kwietnia − w tym dniu.
„Boże − wróciła do modlitwy. – Pomóż mi przejść
przez ten dzień. Pomóż mi zaufać, że będziesz tak samo
blisko mnie jak przez ostatnie pięć lat. Pomóż mi mocno
przylgnąć do Twojej dłoni. Przecież tak naprawdę to
jedyny sposób, żeby przez to przejść. I proszę, Panie,
jeśli to jest Twoja wola, pokaż mi jakiś mały dowód
Twojej miłości − takie przypomnienie, że nadal się
troszczysz i rozumiesz ból, z jakim się czasem zmagam”.
Z nieco spokojniejszym sercem Lena weszła do łóżka
i ułożyła się do snu.

Słoneczny poranek był piękny, a wiosenne ptaki witały
go wesołą pieśnią. Kwiaty wdzięcznie kołysały się na
łagodnym wietrze. Lena nuciła pod nosem, szykując się
do kościoła. Myślami była w niebie, zastanawiając się, jaką
chwałą raduje się teraz jej mama.
– Mam nadzieję, że przyjemnie spędzisz czas
u dziadka − powiedziała ciocia Judyta, gdy parkowali
przed kościołem. – Ale będziemy się cieszyć, jeśli nas
odwiedzisz dziś wieczorem.
– Dziękuję − odparła Lena. – Nie mogę się doczekać na
spotkanie z dziadkiem i ciocią Laurą. To niezwykłe, że trafili do tej samej społeczności co wy.
– Tak. Cieszę się, że będziesz mogła spędzić z nimi ten
dzień.
– Ja też. Zajmij się tym maleństwem, kiedy mnie
nie będzie − zażartowała, całując Jonatana i oddając go
w ramiona jego matki.
Dzień szybko zleciał. Lena cieszyła się rozmową
z dziadkiem i ciocią Laurą przy obiedzie. Potem nadszedł
czas odpoczynku i relaksu. Jedzenie popcornu, leniwy
spacer cienistą aleją za domem dziadka, kilka gier towarzyskich i głęboka rozmowa z ciocią, która zapadła Lenie
w serce.
Ale nikt nie wspomniał o jej mamie! Lena nie mogła
w to uwierzyć! Czyżby to ona powinna była to zrobić?
A może byłoby to odebrane jako prośba o wyrażenie współczucia? Czyżby babcia i ciocia Laura zapomniały o rocznicy i nie były świadome, przez co Lena dziś przechodzi?

Zaczęła mówić sama do siebie. „Nie zapominaj, że
babcia podczas rozmowy wspomniała w ubiegłym
tygodniu o nadchodzącej ‘rocznicy’. Może uważa, że
to wystarczy. A może nie wie, co powinna powiedzieć.
Może właśnie dlatego nic nie mówi na ten temat. Wie,
że to musi być dla mnie bolesny dzień i nie chce go
pogarszać”.
„Ale czy nie byłoby milej powiedzieć przynajmniej
cokolwiek? Szkoda, że nie mogliśmy choć przez chwilę
o tym porozmawiać...” − myśli Leny tak błądziły, że nie
zauważyła zaproszenia na wspólne przygotowanie kolacji z ciocią Laurą.
Po kolacji i miłym spędzeniu czasu ciocia zawiozła
Lenę z powrotem do wujka Bogdana i cioci Judyty.
Wchodząc do słabo oświetlonej kuchni, Lena czuła, że
nadciąga kolejna fala samotności, która tym razem ją
przemoże. W ciszy weszła powoli na piętro do swego
pokoju. „O, Boże − poprosiła raz jeszcze. – Proszę, nie
zostawiaj mnie. Pomóż mi zaufać, że jesteś ze mną
zawsze, nawet kiedy nikt wokół mnie nie pomyślał, jak
ważny był dla mnie ten dzień. Wiem, że większość ludzi
w tym kościele nie znała mojej mamy, więc dlaczego
miałabym oczekiwać od nich wyrazów współczucia?”.
Zmrużyła oczy, zapalając światło w pokoju. Jej wzrok
padł na piękny kosz kwiatów, czekający cierpliwie na
biurku. Stanęła z szeroko otwartymi oczyma nie rozumiejąc, co się stało. Ale kto? I jak? Czy ten bukiet spadł
z nieba, czy co? Zdumiona, otworzyła bilecik przymocowany do kosza. „Kochamy i pamiętamy − przeczytała. – O umiłowanej i bliskiej, która czeka na ciebie
w niebie! Kochamy Cię i modlimy się za Ciebie! Tata
i mama Róża”.
Oczy Leny zaszły łzami, gdy nachyliła głowę, by nasycić się słodkim zapachem bijącym z kwiatów świeżo
ściętych przez mamę Różę. Cała samotność, która jeszcze przed chwilą wydawała się pochłaniać Lenę, nagle
uleciała.
„Tak dobrze jest wiedzieć, że komuś naprawdę zależy
i że pamięta, jaki to dla mnie trudny dzień! − pomyślała. – Kochana mama Róża! Zawsze myśli o takich
sprawach! To na pewno jej pomysł. Ciekawe, czy ona
ma pojęcie, jak ważny jest dla mnie ten bukiet? Muszę
jutro do niej zadzwonić i podziękować. Ale jak ona to
zrobiła, że on przyszedł do mnie właśnie dzisiaj...?”.

Oczy jej zajaśniały, gdy zauważyła stos kartek papieru
zapisanych ręcznie starannym charakterem pisma.
Faks? Od kogo? Zaglądając na ostatnią stronę, przeczytała: „Ściskam Cię serdecznie, Twoja przyjaciółka
Amanda”.
Amanda. Kochana Amanda. Tak, ona też pamiętała,
że dzisiaj będzie Lenie ciężko. Była koleżanka z klasy
i przyjaciółka z kościoła dwa lata wcześniej sama straciła
dwie siostry bliźniaczki. „Tak, ona rozumie!”.
Lena uklękła przy oknie, wdychając chłodne, wiosenne powietrze. Podnosząc oczy ku niebu, pomyślała
o ukochanej mamie. Czy może patrzeć w dół i widzieć
córkę, która nadal za nią tęskni? „Mój kochający, niebiański Ojcze − pomodliła się. – Posłałeś mi dzisiaj nie
jeden, ale dwa dowody Twojej miłości i troski w postaci
pięknego bukietu i listu, które znalazłam wieczorem
w pokoju. Pokazałeś mi, że nadal mnie kochasz i że
idziesz obok mnie. Dziękuję Ci za kochaną Różę, którą
dałeś naszej rodzinie i za czystego ‘anioła’, który czeka
na mnie w niebie. Dziękuję za wielu innych przyjaciół,
którzy również troszczą się o mnie. Pomóż mi żyć dla
Ciebie wiernie tutaj na ziemi, żebym kiedyś mogła być
z Tobą w niebie!”.
Zaczerpnięto z The Christian Example, marzec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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kącik dla

DZIECI

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

Długouchy ssak

—Rebecca Martin

Który ssak ma uszy niemal takiej samej długości jak całe ciało?
Pewnie myślicie, że chodzi o królika. Większość królików nie ma uszu tak długich jak ich ciała, chyba że
byłby to królik z gatunku barana angielskiego. Ale nie
jego mam na myśli. Poza tym, nasze tajemnicze zwierzątko ma tylko 5–8 cm długości i waży zaledwie kilkadziesiąt gramów. Jeśli chodzi o powiedzenie „zamieniam się w słuch”, to pasowałoby do niego doskonale.
Jeden gatunek tego długouszka żyje tylko w Europie
i Azji. Inne w niektórych częściach Ameryki Północnej.
Ale i tak marne macie szanse na spotkanie z nimi, ponieważ wychodzą z ukrycia dopiero nocą. Za dnia śpią na
drzewach.
O zmierzchu nasz mały bohater budzi się i zaczyna
polować. Pozostaje aktywny przez całą noc, głównie
w lasach. Latem jest samotnikiem, ale zimą przyłącza się
do kolonii swych pobratymców, żeby zasnąć w jakiejś
jaskini.
Latem temperatura jego ciała jest całkiem wysoka
− wynosi około 40 stopni Celsjusza. Jednak podczas
hibernacji spada do zaledwie 10, a nawet 6 stopni. Jest
tak odrętwiały, że wykonuje zaledwie 10 oddechów na
minutę. Jeśli jest zbyt zimno, a temperatura naszego
tajemniczego zwierzątka spadnie do minus 1 stopnia,
to grozi mu śmierć. Dlatego osobniki tego gatunku
pomagają sobie nawzajem, zbijając się w ciasno zbite
gromady.
Które zwierzę oprócz nietoperza potrafi zawisnąć
głową w dół z sufitu jaskini? No i oczywiście, cóż to
może być, jeśli nie długouchy nietoperz?
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Gdybyście natknęli się na niektóre z nich podczas
ich hibernacji, nawet nie zauważylibyście tych długich
uszu. Kiedy nietoperz odpoczywa, zwija uszy i wyglądają wtedy jak koliste baranie rogi.
Czemu służą te długie uszy? Cóż, oczywiście dzięki
nim nietoperz ma tak znakomity słuch! Latając wśród
leśnych drzew, kieruje się najcichszym nawet dźwiękiem.
Zgadnijcie, jakie jest jego ulubione danie. Ćmy! Ich
skrzydła są wyposażone w specjalne „oprzyrządowanie
wyciszające”. Pewnie znacie dotyk tych pokrytych meszkiem skrzydełek. To on jest odpowiedzialny za bezszelestne latanie.
Jednak nawet takie oprzyrządowanie nie przeszkadza
długouchemu nietoperzowi słyszeć nadlatującą ćmę.
Kiedy ją usłyszy, nagle zawisa w powietrzu i uderza.
Wtedy ćmę czeka szybki koniec.
Na pewno słyszeliście, że nietoperze są wyposażone
w system podobny do sonaru. Nawigują dzięki echu
odbijanemu przez emitowane ultradźwięki. Mimo ich
długich uszu ten sonar nie zawsze działa prawidłowo.
Ludzie czasem widzą, jak takie nietoperze bezskutecznie
próbują przelecieć przez okienną szybę. Te wyposażone
w dobry sonar nigdy by się tak nie pomyliły.
Na pewno widzieliście już, jak czasem kobiety używają fartuszków jako „kieszeni”. Wystarczy podnieść
ich narożniki i już mamy całkiem zgrabny „pojemnik”,
w którym możemy przenieść coś lekkiego. Może zastanawiacie się, dlaczego właśnie teraz o tym mówię. Otóż
długouchy nietoperz posiada coś w rodzaju fartuszka,
w którym może trzymać swoją ofiarę w trakcie posiłku.

Spróbujecie zgadnąć, czego używa nietoperz jako fartuszka? Posiada on błonę między tylnymi odnóżami,
która jako rozciągnięta pełni taką rolę.
Długouchy nietoperz śpi na drzewach, i to na otwartej przestrzeni. Tym się różni od większości innych
swoich krewnych, którzy odpoczywają w załomkach
budynków lub jaskiń. Mówią, że długouchy nietoperz
jest jedynym, który wierzy w świeże powietrze.
Na świecie żyje około tysiąca rodzajów nietoperzy.
Różnią się one wielkością − niektóre dość wyraźnie.
Długouche należą do najmniejszych; największymi
są latające lisy z tropikalnych rejonów Azji i Australii.
Rozpiętość ich skrzydeł wynosi do półtora metra!
W odróżnieniu od większości nietoperzy, nie mają one
ogonów.
Większość z nas się denerwuje, gdy pięciocentymetrowy nietoperz lata i nurkuje w pobliżu. Tak naprawdę
nie ma się czego bać, bo są one zainteresowane jedynie
łapaniem komarów, które tak lubią naszą krew.

Z powodu swoich upodobań „kulinarnych” te małe
nietoperze są naszymi sprzymierzeńcami. Podczas
nocnego polowania każdy z nich zjada tyle gramów
owadów, ile wynosi waga jego ciała.
Można by napisać wiele stron o różnych nietoperzach.
Niektóre jadają ryby, inne lubią owoce. Mają czasem
dziwne kształty ciała albo wydają dziwne odgłosy. Ich
cechą wspólną są wyjątkowe błoniaste skrzydła, co czyni
je jedynymi na świecie latającymi ssakami.
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, maj 2019
© Dogwood Ridge Outdoors
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Co mogę dać?
—Leslie May

Tereska siedziała na huśtawce i szurała gołymi stopami po ziemi. Jasne światło słonecznego popołudnia
nie sprawiało jej radości. Czoło jej się pomarszczyło,
kiedy zmrużyła oczy.
– Moja mała dama jest zbyt spokojna − zawołała
babcia z drugiej strony płotu. Zdjęła następny ręcznik
ze sznura i wrzuciła go do kosza na pranie. – Co się
dzieje?
– Babciu, co mogę zrobić? − zapytała. – W niedzielę
jest Dzień Matki. Inne dziewczynki mają już coś dla
swoich mam, a ja nie mogę nic wymyślić − Tereska
zamrugała oczami, a jej palce zacisnęły się na łańcuchu
huśtawki. Grzebała stopami w kurzu.
Babcia podniosła kosz w praniem.
– Myślę, że możesz zajrzeć do mnie na chwilę. Może
coś razem wymyślimy?
Tereska pobiegła zapytać mamę o pozwolenie
i wkrótce była z powrotem.
– Chyba coś mi przychodzi do głowy w kwestii

prezentu − oznajmiła babcia, kiedy Tereska poszła za
nią do kuchni.
– Jaki masz pomysł, babciu? − zapytała Tereska, sadowiąc się obok babci przy stole.
– Nie mam jeszcze pomysłu, ale jeśli razem się zastanowimy, pewnie coś wymyślimy. Powiedz mi, co lubisz
robić w wolnym czasie?
– Rysuję kolorowe obrazki − odparła Tereska. – I lubię
czytać.
– Dobrze, brzmi nieźle. A czy masz jakieś ulubione
obowiązki w domu lub w gospodarstwie?
– Hm… nie wiem. Lubię karmić zwierzęta, kiedy
mają młode − tym razem Tereska musiała trochę
pomyśleć.
– A co mama lubi, żebyś robiła? − zapytała babcia.
– Mama lubi, kiedy myję zlew albo zmywam naczynia. Lubi, kiedy pomagam jej wyrywać chwasty w ogrodzie lub zbierać truskawki. I jeszcze kiedy przed domem
jest zamiecione i czysto.
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Babcia zapisała wszystko. Podała potem listę Teresce.
– Przejrzyj te listę. Zastanów się, co możesz zrobić
z tego, co mama lubi. To może być coś zabawnego albo
praktycznego − to mówiąc, babcia poszła po napoje dla
nich obu.
– Już wiem! − krzyknęła nagle Tereska. Opowiedziała
babci o swoim pomyśle.
– To jest to! − ucieszyła się babcia. – Zobaczmy, co
ci będzie potrzebne − poszła do gabinetu i przyniosła
nożyczki, papier, klej, pisaki i stare czasopisma.
Tereska zabrała się do pracy. Wycinała, naklejała, rysowała i kolorowała, a także pisała. Pracowała jak mrówka,
aż babcia powiedziała:
– Teraz już idź do domu, bo mama może chcieć sprawdzić, co robiłaś przez tyle czasu.
– Ale jeszcze nie skończyłam – zasmuciła się Tereska.
Babcia uśmiechnęła się.
– Odłóż wszystko do pudełka na buty i jutro wrócisz,
żeby dalej pracować.
Codziennie po południu Tereska chodziła do babci
i pracowała nad swoim prezentem. Kiedy był czas na
powrót do domu, starannie pakowała wszystkie rzeczy
do pudełka na buty.
– Podoba mi się to, że chowasz swoje rzeczy i ja nie
muszę po tobie sprzątać – pochwaliła ją babcia.
W niedzielę, kiedy siostry Tereski dały mamie prezenty, dziewczynka wręczyła jej własnoręcznie zrobioną kartkę z listem, w którym opowiedziała, co lubi
w swojej mamie: między innymi pieczenie ciasteczek
i pasztetu.
– I jeszcze zrobiłam to − podała mamie książeczkę
z talonami na zmywanie naczyń, wyrywanie chwastów, podlewanie kwiatków, zbieranie truskawek
i zamiatanie chodnika przed domem. Każda strona była

udekorowana obrazkami zwierząt z farmy. Krowy i cielaczki, konie i źrebaki, kury i kurczątka, psy i szczenięta, oraz koty z kociętami wypełniały całą książeczkę.
Niektóre zwierzęta były wycięte z czasopism, a inne starannie narysowane i pokolorowane.
Mama ucieszyła się rozpromieniona.
– Jaki piękny prezent! Dziękuję!
Babcia również dostała swoją niespodziankę, kiedy
Tereska i jej podarowała podobną kartkę, list i udekorowaną książeczkę.
– Dzień Matki jest też dla babć − szepnęła Tereska,
przytulając się do swojej babci.
Zaczerpnięto ze Story Mates, maj 2019
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bóg ma plan
—Romaine Stauffer

(Historia ta wydarzyła się dawno temu)
Róża usiadła na ganku, pomagając mamie i starszej siostrze Betty łuskać groszek, który mama zebrała
w ogrodzie. Koszyki stały wypełnione po brzegi
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strączkami groszku, który czekał na łuskanie. Palce
Róży poruszały się coraz wolniej. Była już zmęczona
pracą. Łuskała ten groszek od samego rana, a końca
pracy nie było widać.

Mama, widząc co się dzieje, zaproponowała:
– Opowiadajmy po kolei historie.
– Opowiedz nam o czasach, kiedy byłaś małą dziewczynką − powiedziała Róża.
– Ale coś, o czym jeszcze nie słyszeliśmy − dodała
Betty.
Mama pomyślała przez chwilę i zapytała:
– Czy mówiłam wam kiedykolwiek o tym, jak mój
brat Franek przejechał po mnie?
– I nie zostałaś zgnieciona? − zdumiała się Róża.
– Nie, nie zostałam − roześmiała się mama. – Ale
zacznę od początku.
– Moja mama nigdy nie nauczyła się prowadzić. Tata
zabierał ją na zakupy co sobotę. Czasem zdarzało się, że
czegoś jej zabrakło przed sobotą. Wtedy posyłała mnie
do małego sklepiku pana Geigleya, który był na rogu,
ponad kilometr od naszego domu. Pan Geigley zapisywał, ile byliśmy mu winni za zakupy, a tata później
zatrzymywał się przy sklepie i regulował dług.
Pewnego dnia mama potrzebowała czegoś ze sklepu,
a Franek właśnie miał ochotę wyjść z domu. Mama
poprosiła go, aby zabrał mnie ze sobą samochodem
i podrzucił do sklepu. Wtedy musiałabym wrócić do
domu pieszo, a więc szłabym tylko w jedną stronę
zamiast iść w obie.
Franek był zadowolony, że może mnie wypuścić
przy
sklepie.
Kiedy
dojechaliśmy tam, wysiadłam z auta
i okrążyłam je z przodu. Zawsze byłam
niska jak na swój wiek, a w latach trzydziestych ubiegłego wieku samochody były
wyższe niż obecnie. Franek nie widział mnie
i ruszył, kiedy byłam właśnie z przodu auta.
Zostałam powalona na plecy. Leżałam na
ziemi i patrzyłam, jak samochód przejeżdża
nade mną. Byłam dokładnie na środku, więc
żadne z kół nie przejechało mnie. Franek
odjechał i nawet nie wiedział, że mnie
potrącił.
Weszłam do sklepu pana Geigleya z płaczem i zawołałam do niego: „Franek mnie
prawie przejechał!”. Właściciel otarł moje
łzy i dał mi trochę słodyczy.
Kiedy wróciłam do domu i powiedziałam
rodzicom, że Franek przejechał nade mną
samochodem, nie uwierzyli. Później tata

zapytał pana Geigleya i dowiedział się, że to prawda.
Sklepikarz wyglądał przez okno i wszystko widział.
– Mogłaś zginąć − stwierdziła Róża.
– Zgadza się − potwierdziła mama.
– Ale miałaś szczęście − zdziwiła się Betty.
– To nie było szczęście − wytłumaczyła mama. – To
był Bóg. On dopilnował, żebym znalazła się w miejscu,
gdzie koła nie mogły po mnie przejechać. Byłam przerażona, ale cała i zdrowa.
– Kto byłby naszą mamą, gdybyś umarła jako mała
dziewczynka? − zapytała Betty. Takie pytania lęgły się
w jej głowie, bo była starsza od Róży.
– Nie wiem − odparła mama. – Bóg chciał, abyście się
urodziły mnie i tatusiowi, więc dopilnował, abym to ja
została waszą mamą.
– Tak się cieszę, że nie zostałaś zgnieciona i że jesteś
naszą mamą − powiedziała Róża.
– Ja też się cieszę − odparła mama. – Bóg ma plan
dla każdego i pewnego dnia odkryjecie, co zaplanował
dla was.
Dzisiaj Betty i Róża są babciami. Nigdy nie zapomniały opowieści swojej mamy o tym, jak Bóg ją ochronił, gdy była mała.
Zaczerpnięto ze Story Mates, maj 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 trzecia

ROZDZIAŁ 7

Sprzedaż kolczochów
Deszcz zamienił łatwy spacer w skomplikowany taniec
w błocie, a ten, który kapał przez sufit w najmniej dogodnych chwilach, równocześnie podlewał obficie kolczochy, które wreszcie osiągnęły swoją wielkość. Pnącza były
obfite, wypełniały górę, dół i boki pergoli szmaragdowymi
owocami. Zdumiewające było, że jeden kolczoch mógł
przeistoczyć się w tak wiele owoców.
Pewnego ranka pod koniec lata Sristi usiadła na łóżku,
podczas gdy Himal bawił się obok, podskakując w górę,
czołgając się i rzucając się na poduszki. Dziewczynka siedziała na brzegu, próbując powstrzymać go od upadku na
podłogę. Braciszek miał teraz ponad rok i umiał już chodzić. Jednak jego chodzenie było bardziej przewracaniem
się i mogła co najwyżej chronić go przed wpadaniem na
przedmioty, jak też przed innymi obrażeniami. Czandra
próbowała rozpalić ogień na poranną herbatę, ale przez
cały ranek padało i do tej pory krople deszczu wpadające
przez dach zdążyły zmoczyć palenisko.
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– To na nic! − wykrzyknęła matka. – Potrzebujemy folii
plastikowej, żeby pokryć strzechę na dachu.
Sristi poczuła burczenie w żołądku. Była głodna. Ama
wręczyła jej kilka rupii.
– No, masz. Idź do sklepu naszego sąsiada i kup torebkę
ciastek.
Okrywszy głowę szalem, wybiegła na deszcz, który
znowu zaczął padać. W małej chacie, gdzie mieścił się sklepik, stanęła w drzwiach i zawołała właścicielkę. Kobieta
pojawiła się i Sristi poprosiła o ciastka kokosowe.
– Nie ma ciastek kokosowych − powiedziała sklepikarka.
– Wyprzedane.
Nie było ciastek kokosowych! Dziewczynka poprosiła
o inne też ulubione na drugim miejscu po tych, przekładane kremem.
– Wyprzedane! − padła odpowiedź. Sristi była zdumiona. Wprawdzie w obozie zdarzały się ciągle braki
wszystkiego, począwszy od cukru aż do pasty do zębów,
ale w ciągu ostatnich miesięcy nigdy nie zabrakło ciastek.
„Gdybyśmy to my prowadzili sklep, nigdy nie zabrałoby ciastek dla nikogo” − pomyślała. W końcu kobieta
wręczyła jej paczkę najmniej ulubionych przez nią ciastek,

tych, które miały smak trochę słony, a trochę słodki. Sristi
wracała zadowolona, że deszcz przestał padać.
Kiedy weszła do chaty, mama powiedziała:
– Podziel się ciastkami z bratem, a ja w tym czasie
zbiorę kolczochy.
Czandra podniosła prześcieradło i związała cztery
rogi w supeł, zamieniając je w wielką torbę. Następnie,
biorąc mały nóż, poszła na tył domu, aby zebrać kolczochy. Sristi była podekscytowana. Wiedziała, co to oznacza! Otworzyła szybko torebkę z ciastkami i nakarmiła
Himala.
Matka wróciła z tobołkiem rozepchanym przez kłujące, gruszkowate kolczochy. Stawiając je na podłodze,
podniosła długi szal z łóżka. Owijając się nim dookoła,
przytroczyła równocześnie małego Himala do swojego
biodra. Przerzucając tobół z kolczochami, wsunęła sandały i powędrowała drogą. Drżąc z przejęcia, Sristi poszła
za mamą, mimo że nikt jej nie kazał. Ten dzień miały spędzić na bazarze!
Wyszły główną drogą poza bramę obozu, podpisawszy się na dokumencie strażnika. Gdy tylko przekroczyły
most, znalazły się w samym środku całotygodniowego
targu na zewnątrz obozu. Kupcy głośno reklamowali
swój towar. Psy włóczyły się dookoła, szukając resztek.
Małe dzieci biegały prawie wszędzie. Idąc wzdłuż drogi
za matką, Sristi starała się unikać ruchu. Zewsząd dobiegało dźwięczenie rowerowych dzwonków, trąbienie klaksonów motocyklowych i porykiwanie wołów ciągnących
wozy. Swojskie odgłosy jarmarku wniosły do serca Sristi
lekkie uczucie. Miała ochotę wysoko podskakiwać i jednocześnie machać rękami.
Czandra znalazła puste miejsce obok przejścia i rozłożyła na nim swój sklepik. Odwiązała swojego synka
i wypuściła go na ziemię, potem rozsupłała węzeł tłumoczka i rozpostarła na ziemi prześcieradło wyłożone
kolczochami. Usiadła po turecku na rogu prześcieradła.
Himal kleił się do jej pleców. Wśród tego całego targu
był naprawdę maleńki i gapił się na wszystko wielkimi
poważnymi oczkami. Sristi usiadła za swoją matką, obserwując ruch na drodze. Przejechał jakiś rower z kurczakami przymocowanymi do kierownicy za związane nogi.
Potem minął ich inny rower z koszami pełnymi starannie ułożonej marchewki.
Jakaś kobieta usiadła obok matki Sristi. Jej prześcieradło było zastawione stosami kilku rodzajów szpinaku
i innej zieleniny. Sristi wiedziała wszystko o szpinaku.
Pojawiał się regularnie na jej talerzu obok ryżu. Zawsze
zjadała do ostatka każdy zwiędły liść, ponieważ była taka
głodna. Poza tym pysznie smakował.

Kobiety w kolorowych sari, kobiety w przepięknych
kurta suruwalach1, mężczyźni robiący zakupy na potrzeby
swoich domów, małe dziewczynki niosące plastikowe torby
dla bogatych pań, górale, którzy zeszli z wysokich zboczy
do sklepów − wszyscy ci ludzie przeciskali się poboczem
drogi, lustrując każdy stos warzyw wystawiony na ziemi.
Sristi policzyła, że było dziesięć sprzedawczyń warzyw.
Niektóre z nich sprzedawały ten sam rodzaj kolczochów
co ama.
Przed matką Sristi zatrzymała się pani w jaskrawym
żółto–czerwonym sari.
– Ile? − zapytała.
– Dziesięć rupii − odparła Czandra.
– Dam pięć − powiedziała, podczas gdy inni klienci
targowali się o najlepszą cenę. Było to ciągłe przeciąganie liny. Mały Himal bawił się na ziemi za amą. Sristi biegała dookoła, obiegając wkoło stoiska. W tamtym miejscu bogatsi handlarze siedzieli po turecku na drewnianych
podwyższeniach w otoczeniu wszystkiego, czego można
było sobie zapragnąć.
Dziewczynka znalazła cieniutką plastikową reklamówkę
na ziemi. Podniosła gałązkę i spróbowała przywiązać ją do
uchwytów. Biegając, była w stanie sprawić, że reklamówka
nadymała się od powietrza i unosiła się za nią jak latawiec.
Wkrótce Sristi usłyszała, jak matka woła:
– Sristi! Weź te pieniądze i kup jakieś soczki owocowe!
Dziewczynka podbiegła z chęcią do szeregu solidniejszych i pokrytych zadaszeniem sklepów na skraju targu.
Oglądanie sklepów byłoby świetnym zajęciem, ale Sristi
wiedziała, że jej braciszek robi się głodny. Ze stojaka wypakowanego pod sufit kartonikami soczków owocowych,
czipsami i ciastkami, wybrała dwa jasnożółte kartoniki
z sokiem mango. Wróciła biegiem, aby dać Himalowi jego
soczek. Ucieszyła się, odkrywając, że cały zbiór kolczochów
został w międzyczasie sprzedany.
Teraz wszystko, co pozostało do zrobienia, to nabycie
plastikowej folii na dach.

ROZDZIAŁ 8

Świąteczny okres
Nowa plastikowa folia skutecznie chroniła chatę Sristi
przed wilgocią. Nadeszły ostatnie deszcze, a kiedy się
skończyły, pojawiła się piękna, wrześniowa pogoda.
Hinduistyczne święta następowały zaraz po zbiorach
ryżu. Pracujący z dala od obozu krewni wracali do
Kurta suruwal − nepalskie określenie na kobiecy ubiór składający się z bufiastych spodni noszonych
pod długą jak sukienka koszulą. Całość wykańczał szal noszony na głowie.
1
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domów. Poświęcano zwierzęta w świątyni w sektorze C,
w pobliżu szkoły średniej. Nawet baba i Radżu przyjechali na święto oddające cześć krowom, psom i krukom.
Jednym z ważniejszych wydarzeń tego święta miał być
moment, kiedy Sristi miała oddać cześć swojemu małemu
bratu, Himalowi.
Radżu wyrósł i wychudł. Był dumny z tego, jak dobrze
znał angielski. Przez cały dzień nie chciał rozmawiać po
nepalsku ze Sristi. Przez chwilę dała się wciągnąć w ten
żartobliwy nastrój, próbując odpowiadać mu po angielsku. Jednak on powtarzał:
– Nie! Źle powiedziałaś!
Następnego dnia, kiedy już mówił z powrotem po
nepalsku, opowiadał o rzeczach, które robił i widział
w Katmandu.
– Więcej jest tam domów niż drzew − powiedział. –
Drogi są tak zatłoczone, że z trudem da się przejść. Policja
i wojsko jest wszędzie i noszą broń. Na wielkim lotnisku
ogromne samoloty zniżają się ku pasom do lądowania,
prawie muskając domy po drodze. Samoloty muszą ostro
skręcać, żeby wylądować, inaczej rozbiłyby się o wysokie
góry dookoła miasta.
Wszystko to brzmiało bardzo ekscytująco dla Sristi.
Ale wtedy odezwał się baba. Postarzał się i zmizerniał
przez ostatni czas.
– Czynsz jest tam potwornie wysoki. Nie będę nigdy
w stanie wynająć dla was pokoju. Ledwo mogę zarobić na szkołę Radżu, jedzenie i ubranie dla nas wszystkich. Jedzenie jest tak drogie, że nie byłbym w stanie
was wyżywić, gdybyście przyjechali. Ale jeśli zostanę tu
w obozie, nie ma dla mnie pracy.
Czandra słuchała, nie patrząc na męża. Siedziała na
podłodze, rolując między palcami nici bawełny na knoty
do świec. Sristi obserwowała twarz amy. Widziała, jak
ama zaciska trochę zęby, a jej oczy robią się wilgotne. Ale
tylko tyle. Potem ama odeszła do paleniska i wepchnęła
w głąb drwa. Piecyk naftowy działa tak głośno, że nie
używała go dziś wieczorem. Musieli porozmawiać, żeby
jakoś poukładać sprawy.
– Kiran wpadł na świetny pomysł − powiedział Ram do
Czandry. – Miał rację, kiedy mówił, że dla nas, uchodźców, nie ma przyszłości. Żeniąc się z obywatelką Nepalu,
mógłby dostać w przyszłości obywatelstwo.
Sristi sapnęła z wrażenia.
– Wujek Kiran się żeni?
– Tak, głuptasie. Jak myślisz, dlaczego nie wrócił na
święto? − zapytał Radżu, rozbawiony jej nieświadomością.
– Myślałam, że pracuje − odparła.
– Nikt nie pracuje w Katmandu w czasie świąt.
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Wszystko w mieście jest zamknięte przez kilka dni.
Większość ludzi wraca do swoich wiosek − powiedział
baba. A Kiran się żeni za miesiąc w Katmandu. Wszystkie
przygotowania już w toku. Kupują dla was bilety autobusowe, żebyście przyjechali na wesele. − Uśmiechnął
się do Sristi.
Hurra! Sristi pojedzie do Katmandu! A w dodatku co
może być lepsze, niż udział w weselu?
Jednak emocje Sristi w związku z tą niedaleką przygodą zostały przyćmione zachowaniem baby, który
spędził kilka świątecznych dni na wielogodzinnej grze
w karty z innymi mężczyznami z obozu. Pili alkohol, tracąc pieniądze i rozum. Czasem Ram nie mógł
utrzymać się na nogach po grze w karty. A kiedy próbował stać, upadał. Następnego dnia miał na ogół ból
głowy. Po kilku dniach gry w karty, picia, świętowania
i odwiedzania krewnych, Ram i Radżu musieli wracać
do miasta.
Sristi drżała z przejęcia, ale także ze strachu na myśl
o podróży do Katmandu za kilka tygodni. A potem,
po weselu, kiedy wrócą do obozu, ona skończy dziewięć lat.

ROZDZIAŁ 9

Bandh
Chłodne poranne powietrze szczypało Sristi w ramiona.
Jej twarz lśniła czystością po umyciu. Dotknęła głowy
ręką. Ama wysmarowała jej czarne włosy olejem z gorczycy. Sristi wciągnęła zapach − pachniała teraz jak kolacja. Ama użyła tego samego oleju do przyrządzenia kolacji poprzedniego wieczoru.
– Ama, czy mogę wybrać sobie sama ubranie? − poprosiła Sristi.
– Oczywiście, córeczko, jeśli cena będzie odpowiednia.
Po zgłoszeniu wyjścia przy posterunku, Sristi i jej mama
przekroczyły rzekę i udały się na bazar.
– Na pewno ktoś tu dziś sprzedaje tkaninę dobrej jakości − powiedziała Czandra.
Czi... Czi... − słychać było przedrzeźnianie małpki,
obok której przechodziły. Była przywiązana do drzewa,
ale zdążyła się wspiąć wysoko i była poza zasięgiem właściciela. Sristi zachichotała na widok małej małpiej twarzy
zerkającej na nią z góry.
– Ama, mogę mieć małpkę? − zapytała.
– Nie, bo małpki potrafią skrzywdzić dzieci − odpowiedziała ama.

Znalazły hinduskiego sprzedawcę, który na brezencie
rozpostarł różne sari.
– Tanie sari! Dobra jakość! − powiedział, kiedy
dostrzegł, że obie patrzą w jego kierunku. Ama dotknęła
jedno z sari, rozciągając je w obie strony, aby sprawdzić
siłę cienkiego materiału.
Sristi przeciągała dłonią po innych ubraniach. Różowe
sari, haftowane sari, czerwone, żółte i wielobarwne. Były
jaskrawe i radosne, jak mały ogródek amy przed ich
chatką.
– Ile za to? − zapytała Czandra.
– 400 rupii − powiedział mężczyzna.
Czandra zareagowała zdumieniem.
– Niewiarygodne! I uważa pan, że my, uchodźcy,
możemy tyle zapłacić?
Mężczyzna wskazał na jakąś oddalającą się kobietę.
– Ona właśnie kupiła dwie sztuki po 500 rupii za
jedną. To dobra oferta.
Czandra westchnęła.
– Dam panu 300 rupii za różowe sari − powiedziała.
Handlarz wyglądał na obrażonego.
– W takim razie może pani iść kupować gdzie indziej
− powiedział.
Ama pociągnęła Sristi za rękę.
– Chodź, córko. Idziemy.
Kiedy odwróciły się i odeszły kilka kroków, mężczyzna krzyknął.
– Poczekajcie! Zmieniłem zdanie. Niech będzie 300! −
Odeszły wkrótce ze ślicznym sari za 300 rupii.
Kiedy odchodziły, Czandra nie mogła powstrzymać
zadowolenia.
– Trafiła nam się gratka! − szepnęła.
Przeszły obok licznych kopczyków pełnych warzyw,
zanim znalazły inną sprzedawczynię tkanin, która miała
tkaniny na kurta suraval. Każdy komplet składał się
z pięknego szala, kilku metrów materiału na bufiaste
spodnie i kilku następnych na długą bluzę okrywającą te
spodnie. Sristi dotknęła materiału i pociągnęła za materiał tak samo, jak widziała, że jej matka robiła.
– Czy ma pani jakiś kurta suraval na nią? − zapytała
ama, wskazując na swoją córkę. Kobieta zaczęła wyciągać tkaniny z wszystkich worków.
– O, nie! − powiedziała ama. – Proszę nie robić sobie
kłopotu, powiemy pani, który chcemy obejrzeć.
Sristi patrzyła i myślała, i znowu patrzyła i zastanawiała się. W tym czasie inne panie czekały.

– Może ten? − zapytała sprzedawczyni. – Ładnie by ci
było w tym! − Wręczyła Sristi żółty komplet.
– Nie – sprzeciwiła się ama. – Wyglądałaby w nim jak
buddyjska mniszka. Potrzebujemy czegoś na wesele.
Kobieta roześmiała się.
– A to dopiero! To może ten? − Podała Sristi zestaw
w jasnoróżowym kolorze haftowany w ciemnoróżowe
kwiaty. Szal połyskiwał maleńkimi srebrnymi cekinami
naszytymi na materiał. Ama zauważyła zaciekawienie
Sristi i zapytała:
– Ile za ten?
– Hm…, 700 rupii − stwierdziła kobieta. Ama zakaszlała wymownie.
– Ten żółty jest za 400 rupii − dodała kobieta szybko. –
Albo może proszę wziąć ten komplet za jedyne 300 rupii.
− Rozwinęła czarno–żółty. Sristi sapnęła. Będzie w tym
wyglądać jak pszczoła!
– Chodź, Sristi! − powiedziała ama, odciągając ją od
stoiska. – Pójdziemy gdzieś indziej.
Chodziły w okolicy, ale nikt więcej nie sprzedawał
kuponów tkanin tego dnia. Ama zaczęła się martwić
o Himala.
– Nie wiem, jak długo nasza sąsiadka może go pilnować, musimy wracać − westchnęła. – Twój tata zostawił nam wystarczająco pieniędzy na ubrania i podróż,
ale miałam nadzieję zaoszczędzić trochę. Ten komplet na
kurtę ma niedorzeczną cenę – znowu westchnęła.
– Jednak nie mamy wyjścia − dodała i poprowadziła
Sristi z powrotem do stoiska z kompletami kurta suraval. Sprzedawczyni uśmiechnęła się szeroko na ich widok.
– Dam pani 500 rupii za ten różowy komplet − zaproponowała ama.
– Może być – ucieszyła się sprzedawczyni, pakując
ubranie do plastikowej reklamówki.
Tego samego dnia ama zabrała Sristi do chaty krawcowej. Na zewnątrz siedziała kobieta przy maszynie do
szycia. Wprawiała maszynę w ruch, naciskając w górę
i w dół pedał na ziemi. Wokół swej szyi miała owinięty
metr krawiecki. Dookoła na ziemi leżały kawałki nitek
i jaskrawy materiał.
– Potrzebuję, żebyś uszyła coś z tego dla mojej córki,
a dla mnie bluzkę do sari − powiedziała ama. – Musimy
to mieć na za tydzień. Wiem, że to bardzo szybko i nagle,
ale jedziemy za tydzień na wesele.
Kobieta przywołała ruchem swoją córkę, która też
miała wokół szyi metr krawiecki. Dziewczynka wzięła
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Sristi i Czandrę do środka, żeby je zmierzyć. Zapisała
wszystko na kartce.
– Jakie rękawy chcesz? − zapytała i zrobiła notatkę.
– Jakie spodnie mają być dla dziewczynki? − zapytała
znowu. – Jak długą chcesz bluzę do kurta suraval?
Kilka minut potem Sristi i jej matka wracały do domu.
Sristi nie mogła się doczekać, kiedy wróci po swoje nowe
ubranie. I nie mogła się doczekać na podróż autobusem
do Katmandu. Nie mogła sobie wyobrazić, jak w ogóle
przeżyje jeszcze cały tydzień do podróży!
Ama niosła Himala i torbę. Wyglądała pięknie
w swoim żółtym sari. Sristi dreptała przy niej, niosąc
dwie torby. Nowe ubranie było spakowane bezpiecznie
w środku. Było wcześnie rano − tak wcześnie, że ptaki
dopiero co zaczęły świergotać w świetle świtu. Sristi ziewnęła i zadrżała z zimna i przejęcia.
– Szybciej, Sristi, szybciej! Wiem, że jest ci ciężko, ale
musimy zaraz być na przystanku autobusowym! − ponaglała ją ama.
Przy posterunku ama wyjaśniła, dlaczego wyjeżdżają.
Żołnierz w zielonym mundurze zamrugał, próbując
odczytać jej dokumenty w słabym świetle.
– Nie możecie jechać − powiedział.
– Jak to nie możemy jechać? Muszę się spotkać z moim
mężem i szwagrem w Katmandu. Wesele jest jutro! Musi
pan nas puścić! − Postawiła torby na ziemi, gotowa do
kłótni.
– To niemożliwe. Nie wie pani, że jest bandh2?
– Jaki znowu bandh? Nikt nic dzisiaj nie ogłaszał.
Bandh – rodzaj strajku przeprowadzany przez różne ugrupowania polityczne albo inne. Ma on na
celu przyciągnąć uwagę do żądań strajkujących poprzez zamknięcie urzędów i szkół. Nie dopuszcza
się do ruchu autobusów, samochodów ani taksówek pod groźbą rozbitych szyb i przekłutych
opon. Jeśli takie ugrupowanie ma duże znaczenie, ludzie honorują bandh.

– Zaczął się wczoraj bez zapowiedzi. Mieszkańcy wsi
wzdłuż drogi zablokowali ją. Autostrada jest pełna autobusów, które stoją tam w korku od nocy. Wszyscy pasażerowie utknęli. Dzisiaj nic i nikt nie dostanie się do
Katmandu. Nie da rady − powiedział żołnierz, potrząsając głową.
– Nic nie rozumiem. Kto ogłosił bandh? − zapytała
Czandra.
– Jakaś gwiazda filmowa z Indii wypowiedziała się
negatywnie o Nepalu, dlatego chłopi w tej części Nepalu
wzniecili zamieszki w proteście. Zamknęli autostradę.
Palą opony i rozbijają okna. Naprawdę nie możecie
jechać.
Czandra skuliła się, nadal trzymając Himala i usiadła
na torbach. Sristi stała obok niej i martwiła się.
– Ama, jedziemy? Pojedziemy na wesele?
Po kilku minutach ama podjęła decyzję.
– Nie, nie możemy jechać. Nawet jeśliby odwołali
bandh dzisiaj, i tak byśmy nie zdążyli na wesele. A później też nie pojedziemy. Jak dałabym radę podróżować
dwanaście godzin autobusem z tobą i Himalem? Nie
wiem, co mnie napadło. Nie powinnam była się zgodzić
od początku. A co, jeśli utkniemy gdzieś po drodze jak
ci ludzie dzisiaj? Co ja bym najlepszego zrobiła z wami
dwojgiem? Nie, w ogóle nie jedziemy.
Sristi płakała. Tylko tyle mogła zrobić.
—ciąg dalszy nastąpi
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Boży projekt widoczny w ziarnie
—ciąg dalszy ze str. 20
usiadły na waszym karmniku. Zobaczmy, jak pilnie
wydziobuje ziarna słonecznika, żeby dostać się do zalążka
kryjącego w sobie wysokobiałkowy pokarm.
Każde ziarno, małe czy duże, zostało szczegółowo
zaprojektowane przez Stwórcę. Ludzie mogą robić
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wiele ładnych rzeczy, ale Boża moc stwórcza widoczna
w maleńkim nasionku rzuca nas na kolana.
W znanej pieśni Isaac Watts postawił pytanie:
„Dlaczego cuda przezeń dokonane/miałyby zostać przez
nas przemilczane?”. Nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi, ponieważ Bożych cudów zignorować nie wolno.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, kwiecień 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jeśli Cię Panie dziś nie znajdę
Jeśli Cię Panie dziś nie znajdę to kiedy
gdy swe serce zamrożę jak w lodzie
gdy się w spory uwikłam i biedy
czy twa łaska mnie jeszcze wspomoże?
Jeśli Cię Panie dziś nie znajdę co potem
jutro za późno już dla mnie być może
duszę oblepię grzechem jak błotem
czy twa łaska mnie jeszcze wspomoże?
Jeśli tęsknotę za Tobą zagaszę
zduszę w sobie me sny i pragnienia
przed Twym wzrokiem miłosnym się skryję
Czy coś jeszcze we mnie pozmieniasz?
Gdy pod krzyż przyjść nie zdołam w niedoli
bo daleko, bo tak nie po drodze
Czy mnie z win mych coś jeszcze wyzwoli
Czy za nie sama ukarzę się srodze
Jezu Ty pochwyć mnie dziś w swe ramiona
nie daj w cieniu i mroku się zgubić
Dla mnie tyś na krzyżu swym skonał
By mnie grzeszną ratować i tulić
Panie opatrz me sińce i rany
Wybacz upór, pomyłki i zdrady
Ból tak często przeze mnie zadany
Sama z grzechu wyjść nie dam rady
Ty bądź dla mnie ratunkiem, ochroną
Wśród zamętu, nieszczęścia i biedy
Wiecznego życia obdarz koroną bo
Jeśli Cię Panie dziś nie znajdę to kiedy?
—Aneta Hotloś

Badanie samego siebie
—James Baer
Przynajmniej dwa razy apostoł Paweł zachęcał Koryntian, aby badali samych siebie.
W Drugim Liście do Koryntian 13,5 wzywa ich, aby sami się przekonali, czy w ogóle
nadal wierzą. Ludzie, którzy wrócili do starego życia, zostali sprowokowani do gruntownego przetestowania samych siebie, czy są wierzący czy nie. Paweł chce usłyszeć definitywnie „tak” albo „nie”. Nie padło pytanie typu: „Czy jesteś wystarczająco szczery?” lub „Czy
naprawdę pokutowaliście?”, „Czy wasze modlitwy są szczere?”, „Czy robisz odpowiednio
wiele?”. Paweł konkretnie pyta: „Czy naprawdę jesteście w wierze?”.
W Pierwszym Liście do Koryntian 11,20-22 Paweł zalecił badanie siebie samego po
to, aby uniknąć bezczeszczenia Wieczerzy Pańskiej i w związku z tym, potępienia w ciele.
Nie chcemy jeść i pić w celach cielesnych, ale raczej brać udział w symbolicznej pamiątce.
Wzywa nas ona do skupienia uwagi na Jezusie.
Jeśli nie otwieramy naszego życia na światło Pana, to nasze badanie samych siebie będzie
tendencyjne i zorientowane na samoobronę. Patrząc na własne „ego”, widzimy tylko siebie.
W Pierwszym Liście do Koryntian 4,1-5 Paweł wyjaśnia, czym jest sprawiedliwy osąd.
Jesteśmy właściwie osądzeni, gdy jesteśmy oczyszczeni przez Pana. Czas już zwrócić swój
wzrok na Jezusa, który jest naszym lekiem na egocentryzm. Niech On czyni swój osąd.
„Patrząc na Jezusa” (Hbr 12,2) to hasło każdego chrześcijanina. Jeśli zbyt długo trwamy
w ciągłej introspekcji, próbując znaleźć ratunek w naszych wewnętrznych odczuciach
i we własnych uczynkach sprawiedliwości, to wpadniemy w rozpacz. Naszym świadectwem
niech raczej będzie: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we
mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie” (Ga 2,20).
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