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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

Wolność i wyzwolenie
„Słońce nigdy nie zajdzie nad tak wspaniałym osiągnięciem ludzkości. Niech króluje wolność!”. Te słowa
padły z ust Nelsona Mandeli podczas jego przemówienia na inauguracji prezydentury w roku 1994. Mandela
był południowoafrykańskim działaczem antyapartheidowym, przywódcą politycznym, filantropem i prezydentem Afryki Południowej w latach 1994-1999. Jego
rząd skoncentrował się na zniesieniu rasistowskiego
dziedzictwa i zabieganiu o pojednanie w tym zakresie.
Pracę Mandeli nad wyzwoleniem czarnoskórej ludności z opresji i dyskryminacji znano na całym świecie.
W oczach społeczności międzynarodowej był wspaniałym orędownikiem wolności.
Wolność, swoboda i niepodległość zawsze były priorytetowymi wartościami w historii ludzkości. Wiele
osób jest przekonanych, że są one bardzo ważne i rzeczywiście cieszymy się, gdy władze zapewniają wolność
oraz równość wszystkim ludziom. W wielu krajach co
roku świętuje się dzień upamiętniający uzyskanie statusu narodowego lub wyzwolenie spod okupacji innego
narodu, który wcześniej rządził na tych terenach. Na
przykład Stany Zjednoczone powstały po podpisaniu
Deklaracji niepodległości od Anglii w roku 1776.

—Duane Nisly

Odzyskanie wolności zawsze było wydarzeniem
wielkiej wagi dla narodów, które cierpiały niesprawiedliwość z rąk innych nacji. Ich motto niezmiennie brzmi: „niech króluje wolność”. Ale czy to prawda,
że każdy rodzaj wolności i swobody jest zawsze pozytywny? Czy Bóg widzi to tak samo? Jak jest w przypadku relacji człowieka z Bogiem?
Już na początku Biblii widzimy swoistą „deklarację
niepodległości”. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju
szatan sugeruje Ewie, że wcale nie musi być uległa
Bożym przykazaniom. Zasiał w ten sposób wątpliwość w autorytet Boga i wzbudził w niej pragnienie
niezależności od Niego. Fakt, że Bóg obdarzył nas
wolną wolą, stwarza możliwość wyboru między poddaniem się a buntem przeciw Niemu. Ewa myślała,
że została wyzwolona spod władzy, lecz nie zdawała
sobie sprawy z wejścia pod inną. Nieświadomie stała
się sługą szatana. Wcale nie stała się tak wolna, jak
sobie to wyobrażała.
Biblia mówi, że jeszcze zanim nastąpił bunt Ewy,
sam szatan wszedł w spór z Bogiem. Miał ambicję,
żeby się z Nim zrównać i nie chciał poddać się Jego
woli. W Księdze Izajasza 14,12-14 czytamy: „O jakże

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1
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spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki! Powalony
jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody! Ty
bowiem mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba,
ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na
górze zgromadzenia, na krańcach północy; Wzniosę
się nad szczyty obłoków, będę równy Najwyższemu”.
Lucyfer pragnął niezależności i wyzwolenia się
spod władzy Boga. Jego bunt zakończył się całkowitym upadkiem. „Lecz zostaniesz strącony aż do piekła,
do krańców dołu” (w.5). Od tej chwili szatan robi, co
może, by zwieść ludzkość w ten sam sposób jak Ewę.
Powiedzmy sobie szczerze, że nikomu z nas nie udało
się uniknąć tego grzechu w naszym życiu.
Dla wielu osób wolność oznacza możliwość robienia
wszystkiego, co chcą. Maksimum wolności i niezależności polega dla nich na tym, że nikt im nie będzie
mówił, jak mają postępować. Ale to nie jest prawdziwa
wolność.
Jezus mówi, że prawdziwa wolność przychodzi wraz
z poddaniem naszej woli Bogu i podążaniem za nią.
„Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie
wolni” (J 8,36). Wolność w Jezusie oznacza uwolnienie od grzechu, egoizmu i buntu. Oznacza zdolność do
życia według woli Bożej. W ten sposób możemy być
prawdziwie wolni.
Wśród chrześcijan istnieje tendencja do nadużywania wolności w Chrystusie. Apostoł Paweł ostrzegał,
żebyśmy nie próbowali używać chrześcijańskiej wolności jako wymówki dla spełniania cielesnych zachcianek. „Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności,
tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału,
ale z miłości służcie jedni drugim” (Ga 5,13). Innymi
słowy, chrześcijańska wolność wyswobadza nas spod

władzy szatana, a jednocześnie uzdalnia do posłuszeństwa Bogu oraz służenia innym słowem i czynem.
Nie wolno samolubnie nadużywać tej wolności.
Jest to wielki kontrast w stosunku do rozumienia wolności i swobody przez ludzi bezbożnych.
Możliwość zaspokajania własnych pragnień nie jest
prawdziwą wolnością. Tak naprawdę jest przywiązaniem do cielesnych pożądliwości pod rządami
szatana. Apostoł mówi w Liście do Rzymian 6,16:
„Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy
w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?”.
Okazuje się, że wolność polegająca na podążaniu
za własnymi zachciankami jest buntem przeciwko
władzy Boga w naszym życiu. Według Biblii coś
takiego jest grzechem: „Bunt bowiem jest jak grzech
czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo” (1 Sm 15,23). Bunt przeciwko Bożej władzy
jest poważnym grzechem i musimy zostać uwolnieni
od tej obrzydliwości.
Dzięki niech będą Bogu, że oferuje nam prawdziwą wolność i swobodę od buntu w naszych sercach.
Przynosi nam wyzwolenie spod rządów szatana, jeśli
tylko poddamy się Bożej woli. W ten sposób możemy
być wolni od władzy i jarzma wroga. I to jest powód
do niekończącego się świętowania niepodległości! To
jest prawdziwe wyzwolenie; możemy być „prawdziwie wolni”!
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wolność w Jezusie oznacza uwolnienie od grzechu, egoizmu i buntu.
Oznacza zdolność do życia wedł ug woli Bożej.
W ten sposób możemy być prawdziwie wolni.
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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

Podstawa dobrych relacji
—Isaac D. Martin

Wstęp

„Jak chcecie, aby ludzie wam czynili, tak i wy im czyńcie” (Łk 6,31). To jest oczywiście tak zwana Złota Zasada.
Jezus nauczał swoich uczniów, by mierzyli innych taką samą
miarą, jaką mierzą siebie.
Lecz pod koniec swojej ziemskiej pielgrzymki Jezus dał
im „miarkę” z jeszcze wyraźniej zaznaczoną „podziałką”.
Powiedział uczniom: „Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali; tak jak ja was umiłowałem,
abyście i wy wzajemnie się miłowali” (J 13,34). Wezwał
ich i nas do miłowania miłością Bożą, co jest niemożliwe
bez doświadczenia nowego narodzenia. Nie możemy traktować innych po chrześcijańsku, jeśli nie jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, czyli nie posiadamy w sercu Bożego
życia i Jego miłości.
Jak ważne są te relacje? Co powiedział Jezus? „Jeśli więc
przyniesiesz swój dar na ołtarz i tam przypomnisz sobie,
że twój brat ma coś przeciwko tobie; zostaw swój dar
tam przed ołtarzem, idź i najpierw pojednaj się ze swoim
bratem, a potem przyjdź i ofiaruj swój dar” (Mt 5,23–
24). Relacje międzyludzkie są aż tak ważne. Prawdą jest,
że nie możemy budować relacji z Bogiem poprzez budowanie relacji z ludźmi. Możemy jednak zniszczyć relację
z Bogiem poprzez zniszczenie relacji z ludźmi.
Relacje są ważne, bo w ludzkim doświadczeniu jest ich
mnóstwo. Niemowlę najpierw obserwuje, jak odnoszą się
do niego ojciec i matka. Szybko się uczy, jaki rodzaj zachowania skutkuje ich przychylnością. W większości rodzin
prędzej czy później dziecko uczy się relacji z rodzeństwem,
dziadkami, wujkami, ciotkami i sąsiadami. W miarę,
jak jego świat się rozszerza, rośnie również liczba relacji

wzajemnych z innymi ludźmi. Przeważnie bez względu na
wiek, mamy coraz więcej znajomych.
Warto rozważyć, czy mamy dobre stosunki z innymi,
ponieważ musimy je podtrzymywać. Zależą one od obydwu
stron takiej relacji. My również (nie tylko ta druga osoba)
mamy zdolność do wyobraźni, podejrzliwości, strachu,
miłości czy nienawiści. Kiedy dobra relacja się psuje, mamy
tendencję do obwiniania innych. Może słusznie... A może
chcemy zrzucić na nich winę... Nie możemy jednak uciec
od odpowiedzialności. Zasada „Jeśli to możliwe, o ile to
od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju”
(Rz 12,18) wciąż brzmi w naszych uszach.
Ponieważ relacje są ważne, to tak zwane złe znajomości
trzeba zakończyć. Kiedy grzesznik się nawraca, musi ograniczyć albo zakończyć wiele znajomości ze „starego życia”,
poznając równocześnie innych, którzy należą do Boga.
Nawet obracając się w gronie ludzi odrodzonych powinniśmy umieć zdecydować, które relacje przynoszą nam
korzyść, a które są szkodliwe. Wymaga to ostrożności, bo
Jezus powiedział: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni”
(Mt 7,1). Jednak w tym samym rozdziale ostrzegł: „Strzeżcie
się fałszywych proroków (…). Po ich owocach poznacie
ich”. Stąd płynie nauka, że musimy rozróżniać między
prawdą a fałszem i dokonywać właściwych wyborów.
Relacje są ważne, ponieważ stanowią element naszych
kontaktów ze światem. Wprawdzie chrześcijanin jest
oddzielony od świata i przeniesiony do Królestwa światłości, jednak nadal pozostaje członkiem szerszej społeczności w miejscu zamieszkania. Mimo iż okazał posłuszeństwo
wezwaniu: „Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się”
(2 Kor 6,17), to nadal okazuje współczucie i miłość duszom

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1
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zagubionych mężczyzn i kobiet. Jest jak Jezus, który był
„oddzielony od grzeszników” (Hbr 11,19). Jedynie dzięki
utrzymywaniu relacji z ludźmi tego świata chrześcijanie
mogą „zbawić” kogokolwiek z nich.
Relacje są ważne, bo ciągle się zmieniają. Sojusze się
rozwijają, a potem bywają zrywane. Wydaje się, że ludzie
z łatwością zmieniają miejsca pracy. Wielu zmienia kościoły
albo nawet zakłada własne z powodu trudnych relacji. Na
każdym zakręcie naszej drogi czeka nas jakaś lekcja związana z międzyludzkimi stosunkami. Jesteśmy tylko ludźmi
i musimy się wiele uczyć.
Możemy się uczyć od Jezusa, jak prawidłowo żyć z różnymi osobami, które spotykamy. Kazanie na Górze (rozdziały 5. do 7. Ewangelii Mateusza) dotyczy głównie relacji.
To, co Jezus w nim powiedział, streszcza się następująco:
Chrześcijańskie relacje z innymi to coś, co wznosi się ponad
ludzkie możliwości. Zostaliśmy wezwani, żeby pod tym
względem być jak sam Bóg! (Mt 5,48). Duch Boży umożliwia takie funkcjonowanie. Chrześcijanie pozostają spokojni i nie odpowiadają na prowokacje. Pokutują, jeśli
nie potrafią kochać i okazać się w danej sytuacji podobni
do Chrystusa. Otaczają się ludźmi, którzy na tyle dbają
o przyjaciół, żeby mówić im prawdę, jeśli grzeszą.
Im bardziej wartościowa jest konkretna relacja, tym
silniejsza się staje. Wartościowe relacje polegają między
innymi na tym, że słuchamy tego, co inni mają do powiedzenia, ufamy im, a jeśli mają powołanie, żeby się o nas
duchowo troszczyć, to słuchamy ich rady, a także dzielimy
ich radości i smutki. Nie jest intencją Boga, żeby wszystkie relacje były równie intensywne. Oczywiście, niektórym
musimy poświęcać więcej uwagi, ale chrześcijanin powinien pielęgnować co najmniej kilka bliskich przyjaźni.
Chrześcijanin opiera się pokusie oceniania ludzi na podstawie pierwszego wrażenia. Dzieci tak robią i niektórzy
z nas wiedzą, jak to jest być ofiarą pospiesznego i bezpodstawnego odrzucenia. Najpierw spróbujmy dowiedzieć się
czegoś o danej osobie. Dopiero na podstawie tej wiedzy
decydujmy, czy chcemy dowiedzieć się więcej. Nawet,
jeśli ludzie nas rozczarowują, duchowa miłość powstrzymuje nas przed skreślaniem ich jako niegodnych dalszej
znajomości.
Oczywiście, musimy być ostrożni i rozważni.
Chrześcijanie bardziej niż inni są narażeni na cierpienie
w relacjach międzyludzkich. Jesteśmy niczym owce między
wilkami. To powoduje, że do każdej nowej znajomości
podchodzimy ostrożnie. Jednak mając Ducha Bożego
i Słowo, które nas prowadzi, możemy bez lęku do nich
podchodzić, z ufnością w Panu, jakiej świat znać nie może.
Jesteśmy gotowi na zranienia, rozczarowania, zdrady,
6
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a nawet odrzucenie przez byłych przyjaciół. Nie poddajemy
się strachowi, który mógłby ograniczyć naszą użyteczność.
Zamiast tego, pozwalamy Bożej miłości działać w nas.
Czasem relacje z innymi mogą się wydawać złożone albo
nawet przerażające. Jednak Bóg ma dla nas zawsze odpowiedź, jeśli szukamy Jego woli w tym zakresie.1

Podstawa dobrych relacji.

Bóg powiedział, że nie jest dobrze człowiekowi, żeby był
sam (Rdz 2,18). Ta myśl wcale nie była nowa dla Boga.
Stworzył człowieka z potrzebą posiadania towarzystwa.
I tak, w bardzo szczególny sposób, dał człowiekowi pomoc.
„I z tego żebra, które PAN Bóg wyjął z Adama, utworzył
kobietę i przyprowadził ją do Adama” (Rdz 2,22–23). Tak
nawiązała się najbardziej intymna więź znana ludzkości.
Bóg zaprojektował małżeństwo, żeby dać ludziom punkt
wyjścia do nauki wchodzenia w relacje z innymi.
Bóg miał udział w tej relacji. Przechadzał się po ogrodzie
w powiewie dziennym (Rdz 3,8) i wynika stąd, że zwykł
spędzać czas na społeczności z Adamem i Ewą.
Lecz ich nieposłuszeństwo doprowadziło do zerwania
osobistej relacji z Bogiem. Słysząc głos Boży, uciekli i ukryli
się. Grzech wpłynął nie tylko na ich relację ze Stwórcą, ale
również zmienił ich relacje wzajemne. Kiedy Adam powiedział: „Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona dała
mi z tego drzewa i zjadłem”, uderzył w dwóch kierunkach
jednocześnie − obwiniając swoją żonę i Boga, który mu ją
dał. To był początek napięć między ludźmi.
Bóg ma rozwiązanie tego problemu. Nauczył swój lud,
jak nawiązać osobistą więź z Nim, choć nie była już tak
bliska, jaką cieszyli się na początku Adam i Ewa. Na tej
podstawie − czyli na właściwej relacji z Bogiem − mogli
z łatwością budować więź między sobą. Wreszcie Bóg posłał
Jezusa, który jest skałą prawdziwych relacji chrześcijańskich. Gdy uwierzymy w Jezusa i pokutujemy z naszych
grzechów, Bóg czyni nas nowym stworzeniem, a Duch
Chrystusa rozlewa Jego miłość w naszych sercach. Wtedy
otrzymujemy moc do miłowania innych − nawet wrogów.
Mimo iż każdy prawdziwy chrześcijanin posiada taką
miłość, to nie jest ona w nas od razu wydoskonalona. Mamy
nadzieję, że niniejsza seria artykułów pomoże nam w tym
procesie. Podobnie jak stresy i niespodzianki życia, jakie
Bóg nam przygotował. Zawsze będziemy wracać do tego
samego wniosku: im bardziej poddajemy się Chrystusowi,
tym bardziej Jego chwała jaśnieje w nas i lepsze będą nasze
relacje z ludźmi.
1

Niniejszy artykuł jest częścią książki dla ludzi poważnie traktujących chrześcijaństwo, którzy
starają się utrzymywać relacje nacechowane świętością. Szczególne podziękowania należą się
Davidowi L. Martinowi za włożenie olbrzymiej pracy edytorskiej oraz dodanie wielu praktycznych
przykładów nadających tym naukom głębsze znaczenie.

A. Uczmy się od Boga

Czego możemy się nauczyć o relacjach między nami na
przykładzie Boga?
Zastanówmy się nad altruizmem Boga. Ojciec, Syn
i Duch Święty pozostają w doskonałej jedności. Dlaczego?
Ponieważ najwyraźniej żyją dla siebie nawzajem i miłują
siebie nawzajem. Jezus nie uznał swej równości z Bogiem
Ojcem za grabież, ponieważ sam jest Bogiem. Jednakże
z miłości nie tylko do nas, ale również do Ojca uniżył
samego siebie i był Mu posłuszny aż do śmierci krzyżowej, by okazać się naszym Zbawicielem (Flp 2,1–11). „Ja
zawsze czynię to, co [Bogu Ojcu] się podoba” − powiedział (J 8,29).
Możemy powiedzieć: „Ale to jest miłość między Osobami
Boga, a my nie jesteśmy Bogiem. Dlatego nie możemy
być doskonali w relacjach z innymi”. Dlaczego w takim
razie Jezus powiedział, żebyśmy byli doskonali, jak Ojciec
w niebie jest doskonały? Mówił o tym w kontekście miłowania naszych wrogów (Mt 5,43–48). Nie możemy kochać
tak głęboko jak Bóg, ale jest taki rodzaj doskonałości,
którym możemy się cieszyć. Gdy Duch Święty daje nam
nadprzyrodzoną Bożą miłość, to możemy kochać każdego
− nawet tych, których trudno kochać.
Weźmy również pod uwagę ustanowiony przez Boga
porządek władzy. „Mój Ojciec (…) jest większy niż ja”
− powiedział Jezus w Ewangelii Jana 14,28 pokazując, że
zna swoje miejsce w Bożym porządku. Jezus powiedział
również o Duchu Świętym: „Nie będzie bowiem mówił
sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy” (J 16,23).
Można traktować porządek Trójcy w ten sposób, że Ojciec
jest „przewodniczącym”, a Syn i Duch z Nim współpracują.
Chcąc właściwie odnosić się do innych, my również
musimy rozumieć porządek ustanowiony przez Boga. Pan
nas stworzył, żebyśmy Go naśladowali. Wszyscy potrzebujemy przywódców. Nawet ten, kto jest na samym szczycie
piramidy władzy, ma nad sobą Boga. Jeśli nie chce pełnić
woli Bożej, to Bóg usunie go w swoim czasie. Dawid rozumiał Boży porządek, zanim jeszcze został królem. Miał
okazję zabić króla Saula, lecz nie zrobił tego, mówiąc: „któż
może wyciągnąć rękę na pomazańca PANA i pozostać niewinny?” (1 Sm 26,9).
Przykładem negatywnym jest Korach (4 M 16). Nie rozumiał on Bożego porządku. Zyskując popularność otoczył
się wianuszkiem wielbicieli, którzy dawali mu poczucie, że
jest jeszcze ważniejszy.
Potem oskarżył Mojżesza i Aarona o wynoszenie się
ponad zgromadzenie. Mojżesz rozumiał powagę tego, co
robi Korach, i upadł na twarz. Z przykrością należy stwierdzić, że Korach i jego przyjaciele tego nie zrobili. W tedy
Bóg – potwierdzając porządek ustanowiony przez siebie

– sprawił, że ziemia się rozstąpiła i połknęła buntowników.
Problem z ważniakami wywyższającymi samych siebie
nie zakończył się wraz z szybkim sądem nad Korachem.
On trwa do dziś. Ludzie stają się prominentni z różnych
powodów, następnie zaczynają spoglądać nieprzychylnie
na tych, których Bóg postawił nad nimi. Sami decydują,
że muszą być przynajmniej równi tym, którzy są wyżej
w hierarchii. To powoduje, że zaczynają oskarżać liderów
zamiast ich wspierać. Zamęt tym wywołany jest rażący
szczególnie w kościele.
Weźmy wreszcie pod uwagę pokorę Boga. Jej przejaw
widzimy najwyraźniej w fakcie, gdy Syn Boży przyszedł
na ziemię jako bezbronne dziecię. Wzrastał w posłuszeństwie ziemskim rodzicom i był im poddany.
Jezus zrobił jedną rzecz, której my zrobić nie możemy.
On „ogołocił samego siebie” (Flp 2,7). My nie możemy
odłożyć na bok chwały, gdyż jej nie posiadamy. Możemy
jednak zrobić coś innego: odłożyć na bok chwałę, którą
wydaje nam się, że posiadamy według własnego mniemania. Czasem możemy pozwolić, żeby inni nas poprowadzili i poddać im się tak jak Jezus (Łk 2,51). Mamy ku
temu więcej powodów niż kiedykolwiek miał On.
Bóg stworzył nas różnorodnymi. I dobrze. Nie mamy
prawa sami siebie czynić standardem, który będzie miarą
do osądzania wszystkich innych. Nie wolno nam zakładać, że jeśli ktoś ma więcej władzy od nas, to ma jej zbyt
wiele; albo jeśli ktoś jest silniejszy niż my, to jest zbyt umięśniony; albo jeśli potrafi myśleć w dalszej perspektywie
niż my, to jest zbyt mądry; albo jeśli pełni rolę, której my
nie pełnimy, to musi czuć się ważny we własnych oczach.
Niechaj przykład pokory Chrystusa będzie wzorem dla
wszystkich, a szczególnie dla nas.
Skoro ustaliliśmy, że nie mamy chwały, którą trzeba
byłoby chronić, to możemy się odprężyć. Całkowicie wolni
od własnego „ja”, jesteśmy zdolni kochać jak Bóg i możemy
poddać się ustanowionemu przezeń porządkowi. Wtedy
relacje z innymi ludźmi będą błogosławieństwem wszędzie, dokąd pójdziemy.

B. Chodźmy z Bogiem

Henoch chodził z Bogiem. Abraham był przyjacielem
Boga. Bóg rozmawiał z Mojżeszem, jak człowiek rozmawia z przyjacielem. Wiele innych postaci biblijnych cieszyło się intymną relacją z Panem. Powinno być oczywiste,
że Król wszelkiego stworzenia jest Bogiem przyjaznym.
Przez wieki mężczyźni i kobiety kochali Boga i służyli
Mu. W Nim znajdowali spełnienie. W „Śpiewniku pielgrzyma” jest następująca pieśń, mówiąca o relacji z Panem
i Jego wiernej przyjaźni:

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1
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Przyjacielem naszym Jezus,
Jak wspaniałym wiernym On!
Z Ojcem swoim nas pojednał.
I z szatańskich wyrwał szpon.
Któż to może wypowiedzieć,
Ile łask tracimy tu,
Gdy modlitwę zaniedbamy,
Nie ufając szczerze Mu.
Gdy nam wrogie moce grożą,
Koło nas tu burza dmie,
Nie musimy drżeć w bojaźni,
Gdy modlimy z wiarą się.
Jezus wiernym się okaże,
Pomoc pewną zsyła nam,
On potężnym jest wybawcą
I do próśb się skłania Sam.
Gdy nas smutki troski dręczą,
Dniem i nocą w każdy czas,
Gdy ufamy, gdy wołamy,
Jezus wyratuje nas.
Gdy nas zdradzą przyjaciele,
Wznośmy głos przed łaski tron,
Pan nas nigdy nie opuści
– Wiernym był i będzie On!
Chrześcijanie powinni uczyć się myśleć o Bogu jak
o Kimś bliskim. Z pewnością słusznie uważamy, że On
jest wielki, wywyższony i że kontroluje cały wszechświat.
Powinniśmy jednak również rozumieć, że jest wystarczająco wielki, by osobiście interesować się każdym człowiekiem z osobna. Z Nim możemy się podzielić tym, co nas
denerwuje albo cieszy.
W świetle powyższego możemy być z Bogiem szczerzy
w sprawach naszych złych postaw wobec ludzi. Nie musimy
ukrywać naszych prawdziwych odczuć − On przecież i tak
o nich wie. Pewna kobieta uważająca się za chrześcijankę
powiedziała: „Nie jestem zdolna do tego, by kogokolwiek
nienawidzić”. Mimo to, w jej postępowaniu przejawiały się
wszystkie cechy nienawiści. Opuściła kościół i dzisiaj promuje wszelkie rodzaje niemoralności.
Gdyby ta kobieta była całkowicie szczera z Bogiem
i Jego ludem, dowiedziałaby się, że dobre relacje są oparte
na doskonałej miłości. „W miłości nie ma lęku” (1 J 4,18)
− nawet tego, który jest związany z ujawnieniem naszych
grzechów. Wbrew naturalnemu myśleniu, Bóg kocha
nas nawet wtedy, gdy wyjawiamy Mu własne zło i prosimy, by nas zmienił. Ta prawda wynika z Przypowieści
o synu marnotrawnym z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza.
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Zrujnowany młody człowiek wrócił do swego ojca, nie
mając mu nic do zaoferowania. Ojciec przyjął go, okazując miłosierdzie.
Biblia mówi o wielu ludziach cieszących się dobrą
relacją z Bogiem. Na przykład o Józefie. Jego dobre relacje z ludźmi wyrastały z dobrej relacji z Bogiem. Opierał
się pokusom ze strony bezbożnej kobiety, mówiąc: „Jak
(…) mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (Rdz 39,9). Wybaczył swoim braciom,
stwierdzając, że „Bóg obrócił to w dobro” (Rdz 50,20).
Wiele historii biblijnych pokazuje, jak ludzie Boży mieli
dobre stosunki z innymi dzięki swojej relacji z Panem.
W innych doniesieniach Pisma Św. czytamy o tym, jak
bezbożnicy nie umieli dobrze żyć z innymi, bo sami
nie mieli osobistej więzi z Bogiem.
Lekcja, która dla nas z tego płynie, jest jasna. Gdy
wierzymy, że Bóg umiłował nas wystarczająco, by
posłać Jezusa jako przebłaganie za nasze grzechy, to
dobrowolnie wyznajemy grzechy i wiemy, że zostały
nam odpuszczone. Kiedy już nasza relacja z Panem
jest właściwa, wówczas chcemy z własnej woli odpuszczać grzechy swoim winowajcom. Mamy podstawę do
stworzenia dobrej relacji z każdym.
Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers
Box 3, Crockett, Kentucky 41413
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Biblijne niesprzeciwianie się złu
—William L. Schueler
Uczniowie Jezusa Chrystusa powinni przyjąć biblijną
postawę niesprzeciwiania się złu i dzięki temu emanować
skutecznym świadectwem chrześcijańskim. Są reprezentantami Królestwa Bożego. Zasada: „A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię
Pana Jezusa” (Kol 3,17) jest ogólną wskazówką dla wierzących, zawierającą w sobie wszystko inne.

Podstawowe aspekty

Królestwo Jezusa Chrystusa jest duchowe i oddzielone
od królestw ziemskich. Wierzący są w tym świecie, ale nie
z tego świata. Ci, którzy są z tego świata, rozwiązują problemy w cielesny sposób i zazwyczaj jedni na tym zyskują,
a inni tracą. Jednak z duchowego punktu widzenia wszyscy, którzy odwołują się do cielesnych postaw i działań,
przegrywają duchowo, bez względu na to, kto jest górą
w dyskusji, kłótni czy walce; i bez względu na to, kto zaczął.
„Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć
w zło, błądząc i innych wprowadzając w błąd. Ty zaś trwaj
w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc,
od kogo się tego nauczyłeś” (2 Tm 3,13–14). Dzisiaj nasza
„doktryna, styl życia, cel, wiara, wytrwałość, miłość i cierpliwość” powinny być święte i zbawcze. Gdy ludzie i królestwa tego świata odwołują się do przemocy, wówczas
Kościół Jezusa Chrystusa ma trwać w świętości pod panowaniem, aprobatą i kierownictwem Jezusa Chrystusa.
Prawdziwie duchowy charakter okazuje się wtedy,
gdy przechodzimy próbę. „Cokolwiek” z Kolosan 3,17
jest dewizą Kościoła chrześcijańskiego, opierającą się na
Ewangelii Mateusza 28,19–20: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego; ucząc je przestrzegać wszystkiego, co
wam przykazałem”. Kiedy miłość Boża rządzi w naszych
sercach, wtedy posłuszeństwo przykazaniom Chrystusa jest
naszym stylem życia.
Bez Pana niesprzeciwianie się złu jest niemożliwe.
Właściwie jest to sprawa uległości − poddania życia
Jezusowi Chrystusowi i naszej woli Jego woli. Ta uległość
otwiera drzwi do Jego mocy. Bardziej szczegółową definicją niesprzeciwiania się złu jest „miłość Jezusa Chrystusa
działająca w życiu chrześcijanina, ponieważ On kontroluje
serce wierzącego”. Chrześcijanie należą do Niego całkowicie − sercem, duszą (emocjami), umysłem (myślami) i mocą
(czynami i reakcjami).
Narodowe kryzysy, podobnie jak inne trudne sytuacje,
wymagają zastosowania miłości Chrystusowej w praktyce.

To, co zazwyczaj nazywamy niesprzeciwianiem się złu, właściwie jest świadectwem zamieszkiwania Ducha Świętego
w sercu wierzącego i panowania nad nim − najważniejsze
nie jest moje ja, tylko Bóg.
Od chrześcijan oczekuje się, że będą najbardziej uczynnymi, wyrozumiałymi i kochającymi ludźmi na świecie.
W związku z tym mają być jak owce wśród wilków, gołębie wśród sępów, nieść pokój w imieniu Księcia Pokoju
i reprezentować prawdę ludziom cielesnym, okrutnym
i bezbożnym. Chrześcijanie powinni się wyróżniać chrześcijańskimi cechami. „Dążcie do pokoju ze wszystkimi
i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12,14).
To jest dość wyraźna linia podziału. A nakaz niemożliwy
do wykonania, jeśli ludzie uważający się za chrześcijan służących Panu nie są pełni Ducha Świętego.

Istotne fragmenty, które trzeba rozumieć
i żyć nimi

Te fragmenty, do których odnosimy się poniżej, są znajome; a jednak czasem rodzi się pytanie, czy nominalni
chrześcijanie rzeczywiście rozumieją znaczenie tych prawd.
Ewangelia Mateusza 5,38–48. „Powiedziano wam,
(…) a ja wam mówię”. Ta doktryna Królestwa Jezusa
ma związek z relacjami międzyludzkimi ze względu na
upadłą naturę, którą każdy z nas posiada. Werset 39
wyraźnie mówi: „Nie sprzeciwiajcie się złemu”.
1 List do Tesaloniczan 5,15.19.21–24. Ten tekst jest
napisany do wszystkich chrześcijan − bez wyjątku.
Miał być czytany wszystkim braciom. Nikt w Kościele
Jezusa Chrystusa nie ma żadnego prawa, żeby kierować się złymi pobudkami. Posłuszeństwo, dyscyplina, podejmowanie mądrych decyzji i poddanie
się Bożej miłości w Duchu Świętym są wymogiem
dla wszystkich. Zwróćmy uwagę na nacisk położony
w wersecie 15: „Uważajcie, aby nikt nikomu nie
odpłacał złem za zło”.
List do Rzymian 12,14.17–21. Ten fragment jest
oparty na nauczaniu Jezusa z Kazania na Górze
(Mt 5–7); oto, jak mają żyć święci: „Błogosławcie,
nie przeklinajcie (…). Nie odpłacajcie złem za zło”.
Werset 18 mówi: „O ile to od was zależy”. Werset 21
mówi, żeby „zło dobrem zwyciężać”; na tym polega
czynne życie duchowe.
List Jakuba 1 wyraźnie oznajmia, że gniew nie czyni
sprawiedliwości Bożej.

·
·

·

·

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1
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· 2 List do Tymoteusza 2. Słudzy Pana Jezusa Chrystusa

mają się nie spierać, tylko właściwie przekazywać
prawdę.

· 1 List do Tymoteusza 6. Ci, którzy nie trzymają się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, są nadęci.

· Ewangelia Jana 3,17. Bóg posłał swego Syna na świat,

żeby go zbawić − a nie potępić. Celem chrześcijanina
nie jest potępianie. Zaangażowanie się w ziemską politykę albo w jakiekolwiek spory nie jest godne świętych. Miłość chrześcijańska nie polega na tym, żeby
się lepiej poczuć. Jest pragnieniem okazywania innym
takiej samej miłości, jaką Jezus Chrystus okazał nam.
Gdy byliśmy jeszcze wrogami Boga, On przyniósł
nam duchowe wyzwolenie na własny koszt (Rz 5,5–
8). Uczniowie Jezusa Chrystusa mają okazywać tę samą
miłość wobec innych, względem siebie nawzajem,
a nawet wobec swoich nieprzyjaciół.

· 2 List do Koryntian 10,4. Oręż naszej walki nie jest cielesny, ale jest z Boga.

· List do Efezjan 6,10. Mamy być silni w Panu i Jego

mocy, a nie w cielesnych, ludzkich wysiłkach. Są jeszcze inne fragmenty Pisma mówiące o tym, że bez Jezusa
Chrystusa i bez poddania się Jemu nikt nie może wykonywać Jego polecenia nakazującego, żeby nie sprzeciwiać się złemu. A ponieważ nie może, to nie będzie
tak żył.

Co to jest cielesny opór i jakie są jego efekty?

Jeśli ktoś wbrew Pismu Świętemu sprzeciwia się złu, to
w jaki sposób? Co robi taka osoba, postępując w cielesny
sposób?
1. Daje dowód swoich braków duchowych. Czymże
jest złość, gorycz lub odwet, jeśli nie świadectwem
duchowych problemów? Odwoływanie się do cielesności, żeby pokonywać problemy albo ludzi, nigdy
nie będzie skuteczne. To nie jest nabywanie uświęcenia, tylko sianie zniszczenia.
2. Okazuje niepewność i brak zaufania do Pana. Cielesny
opór jest motywowany strachem, a nie wiarą. Ludzie
często sprzeciwiają się czemuś nieznanemu, bo nie
wiedzą, jak sobie z tym poradzić.
3. Jest nieposłuszna naukom Jezusa Chrystusa. Jego przejawy to nieprzebaczenie, nietolerancja, brak miłości
czy szorstkość.
4. Nie reprezentuje godnie Królestwa Bożego. A nawet
zdradza jego wartości.
5. Ma o sobie zbyt wysokie mniemanie, pokazując wyższość swego dumnego serca.
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6. Uprawia jakiś rodzaj bałwochwalstwa. Coś innego
jest dla niej ważniejsze od Bożej woli. Cielesność
podnosi się w obronie zatrzymania swojego bożka
za wszelką cenę. Wielu ludzi ucieka się do krzyku,
wrzasku czy przemocy, gdy ich ukochana własność
jest zagrożona. Inni nie zachowują się może aż tak
ekstremalnie, ale widać po nich niepokój.
7. Powinna okazać skruchę. Urazy, zła wola, pogarda
czy pogróżki to są przejawy cielesnego sprzeciwu −
bez względu na to, czy są wyrażane werbalnie, na
piśmie czy jedynie w myślach albo mimiką twarzy.
Z wszelkich przejawów cielesności trzeba pokutować, a nawet przeprosić za nie.

Kluczowe pozytywne aspekty biblijnego
niesprzeciwiania się złu

Ludzie, którzy w biblijny sposób nie sprzeciwiają się złu,
odnoszą z tego większe korzyści, niż są gotowi zauważyć
lub przyznać. Rezultaty naśladowania Pana nigdy nie idą
na marne.
1. Życie bez sprzeciwiania się złu nie przysparza
problemów.
Dzięki Bożej mocy, miłości i Duchowi ludzie „szukający
kłopotów” nie znajdą ich w relacjach z uczniami Jezusa.
Jako chrześcijanie nigdy nie wiemy, co nas spotka w życiu
i wiemy, że po świecie chodzi mnóstwo sfrustrowanych, nerwowych ludzi. Wielu chce dać temu upust na różne cielesne sposoby.
Ich cielesne zachowania mogą spowodować cielesne reakcje innych, co rodzi okazję do popełnienia grzechu. Jednak
dzięki Bożej łasce odrodzeni ludzie nie muszą pogarszać sytuacji. Odpowiadanie złem na zło stanowi duchowy upadek.
Chrześcijanie są wzywani przez Boga do uświęcenia. Słowa
Jezusa „a Ja wam powiadam” obowiązują nas w stanie stresu,
trudności czy traumy. Pokusy są prawdziwe, ale większy jest
Ten, który jest w nas, niż siła pokusy, która czasami się ujawnia. Jezus wzywa chrześcijan, żeby nadstawili drugi policzek,
dali spokój, poddali się, poszli drugą milę, a posiadając coś,
zachowywali się tak, jakby nic nie mieli.
Wydaje się, że zbyt wielu nominalnych chrześcijan żyje
Starym Testamentem w nowotestamentowych czasach.
Mimo to, odrodzeni ludzie biorą sobie do serca słowa Jezusa
Chrystusa: „Błogosławcie ich, czyńcie im dobro, módlcie
się za nich”.
2. Ci, którzy w sercu nie sprzeciwiają się złu, są solą ziemi
i światłością świata.
Podstawowe wartości stale okazywane niosą nadzieję i błogosławieństwo dla innych. Bardzo łatwo jest przyjmować złe
myśli, plotkować, rozpowszechniać pogłoski, itd. Jednak

takie rzeczy ani nie pasują do doktryny o niesprzeciwianiu
się złu, ani do społeczności wierzących.
Praktykując uświęcenie pośród nas, będziemy „gotowi do
wszelkiego dobrego uczynku”, dając wyraźne, prawdziwe
i autentycznie chrześcijańskie świadectwo w dzisiejszym
społeczeństwie.
„Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust,
lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym
jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka
gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech
zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością.
Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie

więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci; i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego
siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń” (Ef 4,29–
5,2). Jedynie serce niesprzeciwiające się złu może tak żyć.
Nie sprzeciwiajmy się złu (w biblijny sposób), a także
wpływajmy na innych, zachowując nadzieję, która jest dana
świętym: „A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo
w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy” (Ga 6,9).

Zaczerpnięto z The Christian Contender, kwiecień 2020
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Zachowywanie naszego przymierza
—Stephen Byler
Jedno z pierwszych przymierzy, o jakich czytamy, jest
opisane w Księdze Rodzaju 9,9, gdy Noe złożył ofiarę po
potopie. To przymierze było wyjątkowe, ponieważ Bóg
dał wtedy obietnicę i nie była ona dwustronna. Znakiem
tego przymierza ustanowił tęczę. Bóg nazwał je przymierzem wiecznym. Nie wymagało ono żadnych zobowiązań ze strony człowieka i dlatego nadal jest ważne. Bóg
jest wierny. On nie zawodzi. Wiele przymierzy zawieranych na kartach Starego Testamentu straciło ważność
z powodu niedotrzymywania zobowiązań przez
człowieka.
W przymierzu zawartym w 17 rozdziale Księgi
Rodzaju również widzimy obietnice złożone przez Boga.
Powiedział on: „Zawrę moje przymierze między mną
a tobą i rozmnożę cię bardzo obficie”. Ta obietnica była
jednak warunkowa, ponieważ Abram miał trwać w społeczności z Bogiem i być doskonały. Bóg chciał, żeby to
przymierze było wieczne. Chciał być Bogiem Abrahama
i jego potomstwa na zawsze. Znakiem tego przymierza
było obrzezanie. Bóg uznał zaprzestanie praktyki obrzezywania za złamanie przymierza. Obrzezanie miało
być znakiem, że Bóg jest Bogiem Izraela! Odrzucenie
tego znaku było równoznaczne z zaparciem się Boga.
Czytamy jednak, że później Izraelici wprawdzie bardzo

podkreślali ten zewnętrzny znak, lecz z drugiej strony
nie chcieli być Bogu posłuszni.
Dalej przechodzimy do Jakuba, wnuka Abrahama.
Otrzymawszy błogosławieństwo podstępem uciekł, by
ratować życie. Pewnej nocy Bóg przyszedł do niego we
śnie. Ziemię, na której leżał, obiecał dać jemu i jego
potomstwu, a także rozmnożyć jego potomstwo jak
proch ziemi i przez nie błogosławić wszystkie rodziny
ziemi. Ponadto obiecał mu, że będzie z nim, dokądkolwiek pójdzie i że sprowadzi go z powrotem do tej ziemi.
W odpowiedzi Jakub obiecał, że jeśli Bóg dotrzyma
swych obietnic, jeśli będzie się o niego troszczył i sprowadzi go w pokoju do domu ojca, to „PAN będzie jego
Bogiem”. Choć nie ma tutaj mowy o przymierzu, to
widać tutaj jego elementy. Obie strony złożyły obietnice, a Jakub postawił kamień i wylał na niego oliwę
jako znak.
Szczególnie ważne jest to, że Bóg zawarł przymierze
z Jakubem. Czyż nie powiedział wcześniej, że przymierze zawarte z Abramem i jego potomstwem będzie
wieczne? Tak! Jednak powiedział również, że ustanawia przymierze z nim „i jego potomstwem”. Jakub nie
—ciąg dalszy na str. 34
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RODZICÓW
Wtedy tam, nad rzeką Achawa, ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem
i abyśmy uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku. Księga Ezdrasza 8,21

Relacje w rodzinie
Część A
Rodzina jest fundamentem wszystkich struktur społecznych. Narody wzrastają albo upadają proporcjonalnie
do siły swoich rodzin. Tam, gdzie ludzie dotrzymują małżeńskiej przysięgi, kochając i wychowując swoje dzieci,
naród posiada fundament, na którym może budować.
Dlatego trwałość rodzin ma tak ogromne znaczenie. Styl
życia, który podważa tradycyjne biblijne małżeństwo,
toruje drogę do totalnej katastrofy.
Dzisiaj politycy mówią o wartościach rodzinnych. To
brzmi dobrze, ale kto w kulturze zachodniej wie, na czym
one polegają? Erozja tych wartości trwa już od lat. Już niewielu wie, czego można oczekiwać od rodziny.
Wartości rodzinne wymagają wzajemnych relacji −
mężów i żon, dzieci i rodziców, dziadków i wnuków,
a także dzieci z ich rodzeństwem. W niniejszym artykule
chcemy zastanowić się nad tym, jak powinny wyglądać
wzajemne relacje w rodzinie chrześcijańskiej.

A. Relacja dorosłych z dziećmi

Kiedy bierzemy ślub, zostawiamy rodziców i zakładamy
nowy dom. Dzieje się to zgodnie z przykazaniem Bożym.
„Dlatego opuści mężczyzna swego ojca i matkę i połączy
się ze swoją żoną” (Mk 10,7). Nie oznacza to, że dorosłe dzieci nie mają już zobowiązań w stosunku do swoich
rodziców. Przykazanie „czcij ojca i matkę swoją” idzie za
nami przez całe życie, nawet jeśli nie szukamy już u nich
rady co do naszych własnych decyzji.
Jezus zakwestionował postępowanie faryzeuszy, którzy
próbowali jakoś obejść przykazanie okazywania czci
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—Isaac D. Martin
rodzicom. Ustalili oni w ramach rabinicznego prawa,
że jeśli ktoś przestrzega określonych szczegółów technicznych, to nie ma obowiązków względem rodziców.
Jezus powiedział im: „Mojżesz bowiem powiedział: Czcij
swego ojca i swoją matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu albo
matce, niech poniesie śmierć. Ale wy mówicie: Jeśli człowiek powie ojcu albo matce: To, co powinieneś otrzymać
ode mnie jako pomoc, to Korban, to znaczy dar przeznaczony na ofiarę − będzie bez winy. I nie pozwalacie mu nic
więcej uczynić dla swego ojca albo matki; wniwecz obracając słowo Boże przez waszą tradycję” (Mk 7,10–13).
„Czcij” znaczy „czcij” i żadne gry słów tego nie zmienią.
Mimo to, uczniowie Jezusa często stają wobec konfliktów rodzinnych. Jak można żyć pod panowaniem Jezusa,
a równocześnie w posłuszeństwie swoim rodzicom? Nie
zawsze jest to możliwe. Jezus powiedział, że Jego panowanie w naszym życiu czasem będzie skutkowało podziałem w rodzinach: „Kto miłuje ojca albo matkę bardziej
niż mnie, nie jest mnie godny. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy” (Mt 10,36). Tymi nieprzyjaciółmi bywają rodzice.
Gdy oczekują od nas zrobienia czegoś wbrew woli Bożej,
to musimy być posłuszni Bogu. Mimo to, musimy okazywać im szacunek, którego źródło jest w sercu. Okazuje
się on w tym, jak ich traktujemy i jak mówimy − do nich
i o nich.
Wychowałem się w społeczności kościelnej, w której
podkreślano niektóre detale dotyczące oddzielenia od
świata. Po ślubie przeprowadziliśmy się do odległego

kościoła, gdzie podkreślano inne detale w tej samej dziedzinie. Moja matka wcześnie została wdową i nauczała
swą rodzinę w sposób, jaki akceptowałby jej mąż, gdyby
żył. Nauczanie to obejmowało konieczność posłuszeństwa standardom wyznaczanym przez kościół. Rozważając
zmiany w moim życiu po przeprowadzce, musiałem się
przystosować do reguł panujących w nowej społeczności.
Przy okazji myślałem o mamie. Co by pomyślała o niektórych zmianach, które powinienem w tej sytuacji zaakceptować? Napisałem do niej w tej sprawie. Z odpowiedzi
wynikało, że wolałaby, gdybym pozostał przy praktykach
przyjętych w naszym domu w dzieciństwie. Jednak później, gdy miałem okazję porozmawiać z nią o tym osobiście, powiedziała: „Zrób to, czego oczekuje od ciebie
Pan”. Sam fakt, że zechciałem z nią o tym porozmawiać,
uznała za przejaw szacunku z mojej strony. Mogłem przecież uznać, że skoro jestem już dorosły, idę własną drogą
życiową, jestem uczniem Jezusa, to opinie matki nie mają
dla mnie znaczenia. Ale moja matka rzeczywiście była
Bożą kobietą.
Dokonałem kilku zmian, żeby się przystosować do obyczajów w lokalnym kościele, zanim jeszcze mama wyraziła swoją opinię. Dokonałem ich, bo wiedziałem, że Pan
tego ode mnie oczekuje. Nigdy nie gardziłem nią za to, co
myśli na ten temat. Nigdy nie podawałem w wątpliwość
jej szczerości. Kiedy mieliśmy okazję omówić sprawę
wspólnie, zrobiliśmy to w całkowitej zgodzie i atmosferze wzajemnego szacunku.
Nawet, jeśli taka jednomyślność nie jest możliwa, szacunek może być w naszym sercu i może być okazywany.
Objawia się on w czynach nacechowanych dobrocią −
i nie chodzi mi o powierzchowne uprzejmości jak wręczanie drogich kwiatów z okazji Dnia Matki czy wysyłanie kartek z wyszukanymi życzeniami. Rodziców zazwyczaj nie da się oszukać. Oni wiedzą, czym jest prawdziwy
szacunek.
Czasem zbuntowani ludzie próbują się zasłonić słowami Jezusa, że „nieprzyjaciółmi człowieka będą jego
domownicy” (Mt 10,36). Ich bunt jest oczywisty w arogancji, z jaką używają tego wersetu. Gardzą rodzicami,
którzy ich uczyli.
Niektóre ich argumenty mogą być słuszne. Być może
wyuczone tradycje stały się czystym formalizmem. Może
ich rodzice byli cieleśni w swoich wysiłkach forsowania
własnych przekonań. Jednak nawet, jeśli tak było, to ich
dzieci nie mają prawa pogardzać nauczaniem odebranym
w domu, szczególnie jeśli rodzice poważnie chcieli czynić
to, co właściwe.

Czy Jezus nie mówił, że rodziców trzeba mieć w nienawiści? Owszem, lecz w tym samym kontekście mówił
również o znienawidzeniu własnego życia (Łk 14,26).
Uczniowie Jezusa krzyżują siebie samych a nie innych. Są
pokorni. Szukają sposobów, żeby okazywać Jego miłość.
Szanują rodziców i pomagają im, kiedy tylko mogą i jak
tylko mogą.
Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci w przyszłości szanowały
nas, to muszą widzieć, że my szanujemy własnych rodziców. „Starszego człowieka nie strofuj, lecz nakłaniaj jak
ojca” (1 Tm 5,1). Mamy wspaniałe okazje do okazywania
szacunku rodzicom, kiedy ich odwiedzamy. Widząc, jak
dbamy o to, żeby rodzice usiedli wygodnie, albo jak zasłaniamy okno tak, żeby słońce ich nie raziło, nasze dzieci na
pewno zapamiętują takie sytuacje. Jeśli podróżując samochodem wybieramy konkretną drogę dlatego, że ojciec ją
zasugerował, również okazujemy mu szacunek.
Wszystko staje się trochę bardziej skomplikowane, gdy
starzejący się rodzice mieszkają z nami i mają decydujący
głos w sprawie naprawy dachu, leczenia bólu ucha, zabawiania towarzystwa czy wychowywania naszych dzieci.
W ostatecznym rozrachunku to my, a nie nasi rodzice,
odpowiadamy przed Bogiem za nasz dom. Wraz
z tą odpowiedzialnością Bóg dał nam władzę i dlatego
musimy podejmować własne wybory.
Mimo to, szacunku nie wolno wyrzucać na śmietnik. Trzeba z uśmiechem iść za radami babci tam, gdzie
możemy, ucząc dzieci, żeby postępowały tak samo.
Możemy odkryć, że babcia była mądrzejsza niż myśleliśmy. Jeśli musimy postąpić wbrew jej sugestiom, zróbmy
to dyskretnie, albo szczerze jej wyjaśnijmy, dlaczego
robimy tak a nie inaczej.
Zbyt często widzimy kompletnie inny obrazek.
Problemem wcale nie są rodzice, lecz młodzi ludzie pragnący za wszelką cenę zrzucić z siebie różne ograniczenia.
Niektórzy z nas mogą uważać, że słuchanie rad rodziców
jest bardzo przeciwne naszej naturze. Tak nie powinno
być. Jeśli dobrze nauczyliśmy się tego, co nam przekazali,
to nie będą musieli niczego podpowiadać. Sami będziemy
postępować według tego, co widzieliśmy w domu.
Postępując inaczej, sami siebie oszukujemy. Jeśli uważamy, że teraz jesteśmy sami dla siebie sterem, po cichu
ignorując zasady przekazane przez rodziców, to wcale nie
jesteśmy niezależni. Po prostu pozwalamy, żeby ktoś inny
niż oni mówił nam, jak żyć.
Tak zaczyna przebiegać proces oddalania się od rodziców. Oni mogą nie wspominać ani słowem o tym, jak
bardzo łamiemy zasady, które nam przekazali, lecz sumienie nie daje nam spokoju. Wyobrażamy sobie, że nie
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kochają nas już tak jak dawniej. Izajasz wyjaśnia, jak to
działa: „Wasze nieprawości uczyniły przepaść między
wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył
twarz przed wami” (Iz 59,2).
Trend polegający na umieszczaniu rodziców w „domach
spokojnej starości” jest nie do zaakceptowania dla chrześcijan. Gdzie jest jakiś biblijny precedens takiego postępowania? O ile tylko możliwe, dzieci powinny umożliwić
rodzicom zamieszkiwanie z nimi, kiedy potrzebują opieki
w ostatnich latach. Przyjemnie wspominam to, jak moja
mama opiekowała się w ten sposób swoimi rodzicami.
Cieszę się również, że jej córki zajęły się nią samą. Dzięki
Bogu, wiele osób troszczy się o rodziców na starość.
Bóg nakazał Izraelowi: „Przed siwizną wstaniesz i
uczcisz osobę starca, i bój się swego Boga. Ja jestem PAN”
(Kpł 19,32). Na terenach wiejskich Republiki
Dominikany dzieci kłaniają się z szacunkiem rodzicom,

którzy często wkładają ręce na głowy dzieci, wypowiadając nad nimi błogosławieństwo. Czy cokolwiek podobnego zdarza się tam, gdzie mieszkacie? Czyżby to była
jedna z tych wartości, które zostały zagubione już wiele
pokoleń wstecz?
Możemy okazywać szacunek i pielęgnować dobre relacje bez sztywnego formalizmu. Jednak podobnie jak
w kościele zachowujemy praktyki podtrzymujące wartościowe zasady, tak samo i nasze rodziny powinny mieć
jakieś dobre zwyczaje. Rodzice będą sobie cenić nasz
szczery szacunek wyrażany na różne sposoby. Czyż to nie
jest wyraz dobrych relacji?
Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers
Box 3, Crockett, Kentucky 41413
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Rozwijanie moralnego kręgosłupa
—Jacob Neuenschwander
Chwiejny
z
entuzjazmem
wyruszył
wraz
z Chrześcijaninem do Niebieskiego Miasta, co opisuje
John Bunyan w Wędrówce Pielgrzyma. Obaj szybko kierowali się ku swojemu szczytnemu celowi, oczekując
korony chwały i miejsca wiecznej świętości. Jednak po
wpadnięciu w Bagno Rozpaczy, Chwiejny oburzył się
i wrócił do Miasta Zagłady. Niektórzy starzy znajomi
nazwali go rozsądnym z tego powodu, inni nazwali
go głupcem za to, że w ogóle wypuścił się w podróż
z Chrześcijaninem, ale pozostali kpili z niego, że zrezygnował z powodu nielicznych trudności. Zaś wszyscy
oni naśmiewali się z Chrześcijanina za jego plecami.
Chrześcijańscy rodzice chcą uniknąć takiej sytuacji
i to wytycza im cel oraz pokazuje silną potrzebę tego
aspektu rodzicielstwa − rozwijania kręgosłupa moralnego u naszych dorastających dzieci.
Zarówno my, jak i nasze dzieci posiadamy wolną
wolę. Jako tacy mamy zdolność dokonywania tak
dobrych, jak i złych wyborów. Jednak sama zdolność
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do obierania słusznych albo niesłusznych dróg nie
wyposaża nas w przywilej wytyczania tego, co jest
dobre, a co złe. To jest wyłącznie przywilej Boga, my
zaś jesteśmy pouczani przez Jego Słowo co do moralnych wyborów między dobrem a złem. Te fakty były
od wieków zażarcie negowane, odrzucane i wyszydzane przez wiele pokoleń w różnych społeczeństwach
aż do teraz, kiedy załamanie się norm społecznych
wydaje się nieuchronne. Jeśli Boża prawda jest odrzucana, to ludziom pozostaje groza diabelskich kłamstw,
gdyż w tych sprawach nie ma niczego pośrodku.
Niektórzy mogą się spierać, że każdy ma jakieś
zasady moralne − jedni mają właściwe, a inni niewłaściwe. To prawda − niektórzy ludzie mają wypaczone
poczucie dobra i zła. Tak bywa z zachowaniem. Ale
w gruncie rzeczy albo mamy kręgosłup moralny, albo
go nie mamy. W tym sensie oznacza to chęć postępowania według tego, co słuszne i etyczne.

Kręgosłup moralny związany jest z siłą charakteru.
Jest to zdolność stania na dwóch nogach; to, co robimy
i jak reagujemy, kiedy nikt nie widzi. Posiadanie moralnego kręgosłupa oznacza, że dana osoba systematycznie i przewidywalnie opowiada się za prawdą i za tym,
co słuszne. Natomiast jego brak oznacza brak wiarygodności w krytycznym momencie, deficyt tego, co jest
najbardziej potrzebne. Ten kręgosłup jest wynikiem
realnego doświadczenia i rozwoju w czasie, a przede
wszystkim rozwoju duchowego osiąganego poprzez
nauczanie. „Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść,
a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej” (Prz 22,6).
Nie da się rozwinąć kręgosłupa moralnego bez pewnej
dozy przykrości. „Karz swego syna, dopóki jest nadzieja,
i niech twoja dusza mu nie pobłaża z powodu jego
płaczu” (Prz 19,18). Wychowywanie i karcenie pomaga
założyć i wzmocnić kręgosłup prawdy w duszy, dzięki
czemu kształtuje się charakter, który raczej wytrzymuje
niż dezerteruje w obliczu życiowych doświadczeń.
Istnieje również coś takiego jak właściwy początek dla rozwijania moralnego kręgosłupa − „dopóki
jest nadzieja”. Nie na próżno mówi o tym autor Księgi
Przysłów. Roztrwonienie tego okresu rozwojowego
dziecka, a potem żałowanie straconych okazji zupełnie nie ma sensu. Jeśli czekamy na rozwój kręgosłupa
moralnego u dzieci do chwili, aż one uznają, że go
potrzebują (albo aż zaczną wykazywać wyraźne sygnały
jego braku), to jesteśmy spóźnieni. Pierwsza faza rozwoju moralnego kręgosłupa u dzieci zaczyna się jeszcze, zanim o tym wiedzą. Dlatego mądrzy rodzice
poświęcają temu gorliwie czas, póki warunki są jeszcze
sprzyjające.
Rozwijanie moralnego kręgosłupa składa się z nauczania podstawowych cech charakteru: szacunku dla
rodziców, prawdomówności, odpowiedzialności, punktualności, sumienności, ochrony dla słabszych, szacunku dla władz, gotowości do dzielenia się z innymi,
szacunku dla cudzej własności, kiedy mówić (a kiedy
milczeć), kiedy przestać płakać, jak reagować, kiedy nas
skrzywdzono, oraz czego nie robić − nawet jeśli mamy
absolutną rację. To, czego my rodzice nauczamy z tej
listy (a także spoza niej), pójdzie za naszymi dziećmi na
całe życie. Nasze nauczanie albo im pomoże (jeśli byliśmy gorliwi), albo im zaszkodzi i stanie się powodem
wielkiego żalu z powodu naszego zaniedbania.

Rozwijanie moralnego kręgosłupa wiąże się z rozwojem osobistej prawości: chodzi o to, żeby wiedzieć, co
to jest czyste sumienie; żeby przyznać się, kiedy było
się kuszonym przez kolegów; aby pogodzić się z decyzjami rodziców; rozumieć sprawy dotyczące czystości;
być wiarygodnym nawet w młodym wieku.
Budowanie kręgosłupa moralnego zbiega się
z porządkiem, w jakim jego części zostały ułożone.
Przed zabawą jest praca. Myjemy ręce, zanim zasiądziemy do stołu. Myjemy naczynia, zanim zabierzemy
się do czytania książki i wykonujemy nasze domowe
obowiązki przed ściganiem się na rowerze. Pytamy
rodziców o pozwolenie na kupno czegoś. Modlimy się,
zanim pójdziemy spać. Kolejność, w jakiej ułożymy
te elementy w dużym stopniu decyduje, czy to będzie
w ogóle moralny kręgosłup.
Kręgosłup moralny rozwija się również poprzez
przykład. Porządek i rozkład zajęć w naszych domach
i w otoczeniu ma wpływ na jego rozwój u dzieci już
w bardzo młodym wieku. Przykład taty wykonującego
swoje obowiązki jednocześnie z dziećmi to oszczędność
wielu słów, jak również domysłów, o co tacie chodzi.
Kręgosłup moralny rozwija się poza tym przez
zawładnięcie i pokierowanie wyobraźnią dziecka.
Można to osiągnąć dość wcześnie poprzez czytanie na
głos. Wiele osób pamięta, jak nasze matki czytały nam
w dzieciństwie. Nadal słyszymy historie biblijne i mamy
przed oczami obrazki, do których nasi rodzice kierowali
nasze umysły. W miarę rozwoju dzieci czytanie (albo
jego brak) staje się istotnym czynnikiem w ich moralnym rozwoju. Zabawki i gry planszowe, których dostarczamy naszym dzieciom, mają również istotne znaczenie i muszą odzwierciedlać rzetelne wartości.
Rozwijanie moralnego kręgosłupa nie jest jedną
z wielu opcji do wyboru dla chrześcijańskiego rodzica.
Odpowiadamy za to przed Bogiem. Oby On pomógł
nam tak, aby można było o nas powiedzieć jak
o Abrahamie: „Znam go bowiem i wiem, że będzie
nakazywał swoim synom i swemu domowi po sobie,
aby strzegli drogi PANA” (Rdz 18,19).
Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2020
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1
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HISTORYCZNA
A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas,
których dosięgnął kres czasów. 1 List do Koryntian 10,11

KościóŁ nowotestamentowy
Rozdział 2, część druga
Nauczanie apostolskie stało się podstawą
życia Kościoła

Apostołowie i ich współpracownicy napisali Nowy
Testament. Kościół Nowego Testamentu nie miał jeszcze Nowego Testamentu. W tym wczesnym okresie
w Jerozolimie mieli do dyspozycji tylko Stary Testament
i codzienne nauczanie apostołów, cytujących hebrajskie
Pisma ST. Prawdopodobnie główną część nauczania apostołów stanowiło po prostu opowiadanie o życiu Jezusa
i powtarzanie Jego nauk, które Duch Święty pomógł im
zapamiętać zgodnie z obietnicą Jezusa.
Ale rozprzestrzenienie Kościoła wymagało czegoś więcej.
Apostołowie nie mogli być wszędzie, a poza tym niedługo
potem już poumierali. Dlatego Pan Kościoła poprowadził ich oraz ich bliskich współpracowników, żeby spisali
księgi, które złożyły się na Nowy Testament.
Nie zostały one napisane w porządku chronologicznym
takim, w jakim pojawiają się w Biblii. Spójrzcie na tabelę
na następnej stronie.
Dokładne daty powstania listów nie są pewne. Sami
autorzy ich nie datowali. Uczeni badali je uważnie, i te
daty odpowiadają ich wnioskom. Jednak w różnych tekstach na temat Biblii znajdziecie różne daty. Na przykład,
Ludzie zazwyczaj mają blade pojęcie
o tym, co to jest doktryna: Może to ma
coś wspólnego z teologią albo czymś
podobnym?
Właściwie, to słowo oznacza po
prostu „nauczanie”. Gdy widzisz wyraz
„doktryna”, pomyśl: „nauczanie”.
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niektórzy uczeni uważają, że Apokalipsa powstała o wiele
wcześniej, ok. roku 70 n.e.
Większość tych ksiąg została napisana przez apostołów (włącznie z Pawłem, którego Jezus powołał po
Pięćdziesiątnicy). Autorem Listu Jakuba nie jest apostoł Jakub, lecz brat Pana Jezusa i ówczesny przywódca
kościoła w Jerozolimie. Marek, choć sam nie był apostołem, blisko współpracował z apostołem Piotrem. Uważa
się, że jego Ewangelia jest zapisem wspomnień Piotra
o Jezusie. Łukasz prawdopodobnie był jedynym autorem ksiąg nowotestamentowych pochodzącym z pogan.
Podróżował często z apostołem Pawłem. Swoją Ewangelię
skompilował (być może za namową Pawła) ze wspomnień
naocznych świadków, którzy byli z Jezusem. Juda był
bratem Jezusa, usługującym w kościele jerozolimskim.
Kto napisał List do Hebrajczyków? Nie wiemy. Wielu
biblistów jest zdania, że jego autorem był apostoł Paweł,
ale inni są równie pewni, że ktoś inny. Kościół przyjął go
już bardzo wcześnie, tak że czytano go jako Pismo Święte.
Niektórzy pisarze wczesnochrześcijańscy spekulowali, że
Paweł napisał go po hebrajsku, a Łukasz przetłumaczył na
grekę. Inni sugerowali, że jest to relacja z ustnego nauczania Pawła spisana przez któregoś z jego współpracowników, prawdopodobnie Łukasza.
Adresatami Pawłowego Listu do Efezjan były kościoły
w Azji. Jego zamiarem było odczytywanie go kolejno
w różnych społecznościach.
Kościoły kopiowały listy i puszczały je dalej w obieg
do braci. W drugiej połowie pierwszego wieku większość kościołów miała odręczne kopie niektórych ksiąg,

Porządek chronologiczny ksiąg Nowego Testamentu
KSIĘGA			AUTOR		DATA POWSTANIA
PRAWDOPODOBNI ADRESACI
Jakuba			Jakub		45			Żydowscy wierzący
Ew. Marka		Marek		50			Kościół w Rzymie
1 Tesaloniczan		Paweł		51			Kościół w Tesalonikach
2 Tesaloniczan		Paweł		51			Kościół w Tesalonikach
Galacjan			Paweł		52			Kościoły w Galacji (prowincja)
1 Koryntian		Paweł		56			Kościół w Koryncie
2 Koryntian		Paweł		57			Kościół w Koryncie
Rzymian			Paweł		58			Kościół w Rzymie
Ew. Mateusza		Mateusz		58			Żydowscy wierzący
Efezjan			Paweł		60			Kościoły w Azji (Mniejszej)
Kolosan			Paweł		60			Kościół w Kolosach
Filemona			Paweł		60			Filemon, brat w Kolosach
Filipian			Paweł		60			Kościół w Filippi (Macedonia)
Ew. Łukasza		
Łukasz		
60			
Teofil, wierzący z pogan
Dz. Apostolskie		
Łukasz		
60			
Teofil, wierzący z pogan
1 Tymoteusza		
Paweł		
64			
Tymoteusz, przełożony kościołów w Efezie
Tytusa			Paweł		65			Tytus, przełożony kościołów na Krecie
1 Piotra			Piotr		65			Kościoły rozproszone w Azji
2 Piotra			Piotr		65			Kościoły rozproszone w Azji
2 Tymoteusza		Paweł		67			Tymoteusz w Efezie
Hebrajczyków		nieznany		68			Żydowscy wierzący
Judy			Juda		68			Żydowscy wierzący
1, 2, 3 Jana		
Jan		
85			
Kościół w Efezie
Ew. Jana			Jan		90			Kościół w Efezie
Apokalipsa		Jan		93			Kościoły w Azji (Mniejszej)

które teraz składają się na Nowy Testament. Ale przed
końcem pierwszego wieku żadna społeczność nie dysponowała kopiami wszystkich ksiąg.
Wierzący obchodzili Dzień Pański. Szabat żydowski był
siódmym dniem tygodnia. Bóg ustanowił dzień odpoczynku, odpoczywając w siódmym dniu Stworzenia.
Podając Prawo, nakazał swemu ludowi obchodzić
dzień odpoczynku na pamiątkę wyzwolenia z Egiptu
(Pwt 5,15). Członkowie wczesnego kościoła w Jerozolimie,
którzy prawie wszyscy byli Żydami, obchodzili żydowski
szabat jak zwykle.
Wierzący z pogan również potrzebowali jakiegoś
dnia, żeby się spotykać i wybrali pierwszy dzień tygodnia, który dopiero sto lat później zaczął być nazywany
w Rzymie Dniem Słońca, kiedy Rzymianie zaczęli
nazywać dni tygodnia według nazw planet i ciał niebieskich. Jezus zmartwychwstał pierwszego dnia tygodnia,
ukazał się uczniom tydzień później w pierwszy dzień
i Kościół narodził się pierwszego dnia. Żydowscy chrześcijanie uczęszczali w szabat do synagog, a w pierwszy
dzień tygodnia spotykali się ze swoimi odrodzonymi
braćmi z pogan. Kościoły, które wyrastały w innych
miejscach, stopniowo zaczęły postępować według tego
wzorca (1 Kor 16,1–2).
Wierzący nazywali pierwszy dzień tygodnia Dniem
Pana (Obj 1,10). Publikacja chrześcijańska napisana

pod koniec pierwszego wieku (albo na początku drugiego stulecia) pt. Didache podaje następujące pouczenie:
„W dniu Pana… gromadźcie się razem, by łamać chleb
i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze
grzechy, aby ofiara wasza była czysta”.
Zaczerpnięto z Church History: Resurrection to Reformation
© Christian Light Publications
Tłumacz anonimowy

Dzień Pański i szabat
Nieporozumienie często propagowane przez tych, którzy chcą
obchodzić siódmy dzień tygodnia, polega na tym, że szabat nie
oznacza „siódmy” (jak twierdzą). To nieprawda. Oznacza on „zaprzestanie” lub „odpoczynek”. Dlatego nie jest błędem nazywanie
niedzieli „chrześcijańskim szabatem”, choć może to spowodować
niepotrzebne zamieszanie.
Jezus nigdzie nie ponowił dla Kościoła przykazania o obchodzeniu szabatu. Potwierdził jednak, że dzień odpoczynku jest ustanowieniem Bożym, danym dla dobra człowieka. „Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27).
Dzień odpoczynku jest zasadą dotyczącą stworzenia. Bóg zawsze wzywał swój lud do oddzielenia jednego dnia w tygodniu dla
Niego. Pierwsi chrześcijanie obchodzili pierwszy dzień tygodnia,
nazywając go Dniem Pana. Kościół idzie za ich przykładem i obchodzi pierwszy dzień jako Jego dzień, odpoczywając i spotykając
się na nabożeństwach.

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1
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Początkowe rozprzestrzenianie się Drogi Pańskiej
Rozdział 3, część pierwsza
Lata 30–100

Nakaz Jezusa dany apostołom był jasny: „Dana mi
jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego; ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami
przez wszystkie dni aż do końca świata” (Mt 28,18–
20). „Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który
zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie,
w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Apostołowie rozpoczęli dzieło niesienia
Ewangelii całemu światu.

Apostołowie potraktowali nakaz Jezusa poważnie.
W Liście do Galacjan 2,9 Paweł opowiada, jak wraz
z trzema przywódcami kościoła w Jerozolimie uzgodnili podział pracy. On miał pójść do pogan, a oni kontynuować pracę wśród Żydów.
Nowy Testament relacjonuje śmierć tylko jednego
z Dwunastu, poza Judaszem Iskariotą. Dysponujemy
strzępami weryfikowalnych informacji o późniejszym
życiu pozostałych apostołów, lecz starożytne przekazy są jedynie częściowo oparte na faktach. Wszyscy
doświadczyli prześladowań ze względu na Chrystusa
i wszyscy oprócz Jana umarli jako męczennicy.
Jakub. Synowie Zebedeusza Jakub i Jan byli wśród
najbliższych przyjaciół Jezusa. Relacja Łukasza
o męczeństwie Jakuba jest bardzo zwięzła: „W tym
czasie król Herod zaczął gnębić niektórych członków kościoła. I zabił mieczem Jakuba, brata Jana”
(Dz 12,1–2). Herod, lokalny władca w Judei, chciał
się przypodobać nienawróconym, religijnym przywódcom żydowskim i w ramach tej polityki zaczął prześladować uczniów Pana.

Oto, co starożytne przekazy mówią o
innych apostołach.

Filip. Filip prawdopodobnie głosił Ewangelię w Syrii
i Azji, zakładając wiele kościołów. Później Ebionici,
którzy byli ugrupowaniem judeochrześcijańskim
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zaprzeczającym, że Jezus jest Synem Bożym, powstali
przeciwko niemu i zabili go we Frygii w roku 54.
Przywiązali jego głowę do kolumny i ukamienowali
na śmierć.
Jakub Młodszy. Jakub Sprawiedliwy, jak go inaczej
nazywano, mieszkał w Jerozolimie. Był szczególnie
znienawidzony przez faryzeuszy i saduceuszy. W czasie
święta Paschy w roku 63 zaprowadzili go na dach świątyni. Kiedy odmówił zaparcia się Pana Jezusa, strącili
go stamtąd. Ponieważ nie umarł od razu, zaczęli go
kamienować. Nadal żywy, zaczął się modlić o swych
oprawców. Co najmniej jeden z nich chciał Jakuba
oszczędzić, ale w końcu zatłuczono go kijami.
Piotr. Piotr przez jakiś czas działał w Jerozolimie.
W końcu dotarł do Rzymu, gdzie został ukrzyżowany
za czasów prześladowań w połowie lat sześćdziesiątych
podczas panowania cesarza Nerona. Ponieważ czuł się
niegodny, żeby umierać jak jego Pan, kaci przybili go
do krzyża głową w dół.
Paweł. Według tradycji, został ścięty na rozkaz
Nerona poza Rzymem w połowie lat sześćdziesiątych.
Powodem różnego ich potraktowania było rzymskie
obywatelstwo Pawła. Piotr, który go nie miał, jako
gorszy rodzaj człowieka zmarł śmiercią przeznaczoną
dla kryminalistów i niewolników.
Klemens Rzymski między rokiem 75 a 110 tak napisał o śmierci Pawła: „Z powodu zazdrości i będąc
przyczyną konfliktu, Paweł pokazał, jak się otrzymuje
nagrodę dla wytrwałych. Siedem razy był w kajdanach,
skazano go na wygnanie, gdzie był heroldem Dobrej
Nowiny na Wschodzie i Zachodzie, a potem chwalebnie dobiegł do mety, zachowując wiarę. Nauczał na
całym świecie o sprawiedliwości i zaszedł aż na krańce
Zachodu, składając świadectwo przed władcami,
a potem odszedł z tego świata i został wzięty do Miejsca
Świętego jako największy przykład wytrwałości”1.
1
Payne, Robert. The Christian Centuries: From Christ to Dante (Nowy Jork: W.W. Norton and
Company, Inc., 1966), str. 75.

—ciąg dalszy na str. 26
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PRAKTYCZNA
Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły...
Księga Kaznodziei 9,10a

Definicja technologii
Część trzecia
Według słownika technologia to „nauka lub wiedza
wprowadzona do użytku praktycznego w celu rozwiązywania problemów lub wynalezienia użytecznych narzędzi”1.
Kiedy ludzie zaczęli uprawiać ziemię, prawdopodobnie używali tylko własnych rąk. Przypuszczam jednak, że nie trwało
to długo, aż ktoś zobaczył jakiś patyk i doszedł do wniosku, że można przy jego użyciu ułatwić sobie pracę. W ten
sposób narodził się pomysł na pierwszą motykę. Jej wynalazca okazał się pionierem technologii.
Kilka lat później ktoś spojrzał na jakieś zwierzę i pomyślał: „Dlaczego nie pozwolić mu pociągnąć tej motyki?”.
Znowu ktoś ułatwił sobie życie przy pomocy technologii.
Oczywiście istnieje ogromna różnica między drewnianym
pługiem a elektronicznymi gadżetami używanymi dzisiaj.
Cel jest jednak ten sam. Za każdym razem, gdy człowiek
widzi jakiś problem, najpierw nie daje najbliższym spać
w nocy, rozmyślając nad rozwiązaniem, a potem wymyśla coś, co sprawia, że życie staje się lepsze lub łatwiejsze.
Jednak prawdziwa siła technologii pojawia się wówczas, gdy
jedne wynalazki są powiązane z innymi. Jeśli taka kombinacja jest skuteczna, to sumaryczna zmiana staje się większa niż poszczególne jej elementy.

Technologiczne powiązania

W XVIII wieku wynalazcy zaczęli dostrzegać potencjał
w zastosowaniu silnika parowego, co pociągnęło za sobą
wynalezienie i gwałtowny rozwój silników spalinowych
w wieku XIX. W końcu najprostszy pług w powiązaniu
z hydrauliką został połączony z silnikiem spalinowym i tak
powstała koparka. Inżynierowie budujący coraz bardziej
zaawansowane maszyny i systemy hydrauliczne nawet sobie
Your Dictionary, http://www.yourdictionary.com/technology, dostęp: 19.05.2017.

1

—Gary Miller
nie wyobrażali, jaki wkład nieświadomie wnoszą w rozwój
technologii. Potem zbudowano satelity, rakiety wynoszące
je na orbitę, a następnie globalny system pozycjonowania,
czyli GPS. Jeśli to wszystko powiążemy ze sobą, to otrzymujemy koparkę, która „sama wie”, gdzie powinna kopać
na placu budowy. A wszystko zaczęło się od prostego pługa.
Nie było takiej możliwości, żeby każdy wynalazca pracujący niezależnie nad własnym pomysłem mógł zrozumieć,
jaki wpływ na rozwój technologii będzie miało późniejsze
powiązanie tego pomysłu z innymi.
Powiązane technologie, zwane czasem technologiczną
konwergencją, są jeszcze bardziej widoczne w nowszych
wynalazkach, takich jak telefon komórkowy. Kiedy pojawiły
się pierwsze takie urządzenia, wydawało się, że posiadanie
jednego z nich jest poza zasięgiem ludzi mniej zamożnych,
a zastosowanie ich do czegoś więcej niż rozmowa wydawało
się niepojęte. Wszystko się jednak zmieniło. Telefony przerodziły się w komputery, zostały połączone z możliwością
przechowywania danych, a następnie z aparatem fotograficznym i wreszcie podłączone do internetu. Dzięki tym
wszystkim powiązaniom niewyobrażalne dotąd możliwości
stały się rzeczywistością, a te małe gadżety są użytecznymi
narzędziami dostępnymi dla wszystkich.
Niedawno w trakcie mojego pobytu w Indiach odwiedziłem Kalkutę. Jest tam takie miejsce, gdzie każdego ranka
licznie gromadzą się pracownicy najemni szukający zajęcia. Pytałem kilku z nich o ich życie, o to, jaką pracę mają
nadzieję znaleźć i ile mogą zarobić w ciągu jednego dnia,
jeśli ktoś ich zatrudni. Robotnik na budowie zarabiał tam
wtedy równowartość trzech dolarów dziennie i każdy z nich
był gotów ciężko pracować za tę mikroskopijną stawkę.
Najwyraźniej znalazłem się w tłumie ludzi dotkniętych
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skrajnym ubóstwem, więc byłem zaszokowany, gdy jedna
z kobiet wyjęła smartfona, pytając, czy może mi zrobić zdjęcie! Ledwie była w stanie wykarmić rodzinę, pracując za trzy
dolary dziennie, a jednak dysponowała na co dzień technologią, która jeszcze kilka lat temu wydawała się nieosiągalna.

naszej kontroli”3. Taka przyszłość nie jest już wyłącznie
fabułą powieści fantastyczno–naukowych.

Połączenie człowieka z maszyną

Czy znaleźliśmy się wreszcie w punkcie, w którym wynalazczość zaczyna zanikać, a nowe odkrycia są coraz rzadsze? Czy osiągnęliśmy granicę możliwości (jak przekonywał
mnie na początku lat dziewięćdziesiątych sprzedawca komputerów), poza którą już nie da się wyjść? Myślę, że nikt w to
już nie wierzy, ale nie przypuszczam, żebyśmy byli w stanie
zrozumieć, w jakim tempie potoczą się kolejne zmiany.
Były takie czasy, kiedy komputery robiły tylko to, do czego
zostały zaprogramowane przez ludzi. Nie mogły „przeskoczyć” naszych zdolności twórczych i rozwojowych, ale to się
szybko zmienia. Teraz komputery mogą się uczyć na popełnionych wcześniej błędach, tworzyć nowe oprogramowanie, komunikować się wzajemnie, a nawet napisać własny
kod. Jak napisał pewien specjalista: „Nasze maszyny zaczynają mówić innym językiem, którego nie rozumieją nawet
najlepsi informatycy”2. Dla niektórych to jest przerażające,
bo pojawia się pytanie: Czyżby nadchodził taki dzień, kiedy
to my będziemy służyć technologiom stworzonym kiedyś
przez nas?

Elon Musk jest od lat zaangażowany w rozwój najnowszych technologii. PayPal, SpaceX i produkcja samochodów elektrycznych marki Tesla to tylko niektóre z jego osiągnięć. W roku 2016 Musk założył nową firmę pod nazwą
Neuralink, której celem jest integracja ludzkiego mózgu
z komputerem.
Nasz mózg działa o wiele szybciej niż palce piszące na
klawiaturze czy nawet usta wypowiadające słowa. Dlaczego
zatem nie obejść tak wolno działających elementów, podłączając nasz mózg wprost do komputera? Wyobraźcie sobie,
jak szybko moglibyśmy wtedy pracować i komunikować
się. Musk dostrzega w tym wielkie błogosławieństwo dla
ludzi niepełnosprawnych w wyniku udaru mózgu albo jego
poważnych dysfunkcji. Ale patrząc dalej, widzi czas, kiedy
ludzki mózg nie będzie już w stanie konkurować z komputerami stworzonymi przez sztuczną inteligencję. „Sztuczna
inteligencja i zdolność maszyn do uczenia się doprowadzi
do stworzenia komputerów tak zaawansowanych i nadludzkich, że trzeba będzie sobie wszczepiać ‚neuronowe moduły’,
żeby za nimi nadążyć”4 − powiedział podczas jednej z ostatnich konferencji.

Postępy w robotyce

Wartość informacji

Dokąd to wszystko zmierza?

Pomyślmy o postępach w dziedzinie robotyki. Roboty są
w stanie wykonywać teraz takie zadania, jakie jeszcze niedawno były dla nich nieosiągalne. Jedyną ludzką cechą,
której nigdy nie nabyły, jest zdolność reprodukcji. Jednak
wiele zespołów inżynierskich pracuje nad budową robotów,
które mogą same się naprawiać, a nawet reprodukować. Czy
rozumiemy, jakie mogą być tego następstwa? Jeśli roboty są
coraz szybsze, inteligentniejsze i zdolne do dominacji nad
ludźmi, to jaki będzie świat za jakiś czas? Nie tak dawno to
był temat książek z gatunku fantastyki naukowej, a obecnie
niektórzy naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie zaczynają bić na alarm.
Robert Freitas pracuje w Instytucie Przemysłu
Molekularnego w Palo Alto i jest współautorem książki
o samo–replikujących się maszynach. Widząc tempo zmian
w świecie robotyki, zaczął wyrażać zaniepokojenie. Według
niego: „W interesie publicznym jest to, żeby sztuczne systemy budowane przez człowieka nie mogły same ewoluować, bo to zagroziłoby wymknięciem się maszyn spod

2
Jason Tanz, „Soon We Won’t Program Computers. We’ll Train Them Like Dogs”, Wired maj
2016, https://www.wired.com/2016/05/the–end–of–code/, dostęp: 23.05.2017.
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Jedną z najbardziej zdumiewających zmian w ostatnim
czasie jest to, jak elektronika wpłynęła na rynki finansowe
i na nasze pojmowanie wartości. Pomyślmy, jaką wagę przywiązują ludzie do technologii elektronicznej i jej zdolności
do przechowywania, przesyłu i przetwarzania informacji.
Do niedawna bogactwo było kojarzone z produkcją lub
własnością dóbr materialnych. Bogacze posiadali duże portfele akcji fabryk masowo produkujących różne dobra lub
firm zajmujących się wydobyciem złóż naturalnych. W dziewiętnastym wieku Andrew Carnegie posiadał fabryki stali
i kontrolował jej produkcję na świecie. Henry Ford doprowadził do perfekcji linie produkcyjne i wzbogacił się na wytwarzaniu niedrogich samochodów. Cornelius Vanderbilt zbił
majątek na transporcie, przewożąc produkty dla rosnącej
Ameryki statkami i koleją, podczas gdy John D. Rockefeller
wzbogacił się na przemyśle naftowym.
Andreas von Bubnoff, „Robots Master Reproduction,” Nature 11 maja 2005, http://www. nature.
com/news/2005/050509/full/news050509–6.html, dostęp: 23.05.2017.
3

4
Abinaya Vijayaraghavan, „Elon Musk on Mission to Link Human Brains with Computers in
Four Years: Report”, Reuter, 21 kwietnia 2017, https://ca.reuters.com/article/businessNews/
idCAKBN17N0CU–OCABS, dostęp: 23.03.2018.

—ciąg dalszy na str. 23

Maleńki komar

Nikt nie lubi komarów. Staramy się trzymać z daleka
od tych nieznośnych owadów. Wydaje się, że gdziekolwiek byśmy nie pojechali na piknik nad wodą, musimy
się z nimi zetknąć. Nie mamy ochoty oddawać im
swojej krwi i wcale nie podziwiamy dźwięku ich skrzydełek, gdy staramy się zasnąć. Lecz tak naprawdę to
są bardzo interesujące stworzenia, a Bóg wyposażył je
w wiele ciekawych szczegółów. Poza tym są pokarmem
dla jaskółek, co jest pozytywne.
Są maleńkie − przeciętna długość komara wynosi od
3 do 6 cm. Ich skrzydełka poruszają się z częstotliwością około 1000 razy na sekundę, powodując charakterystyczne bzyczenie. Czy wyobrażacie sobie machanie ręką z taką prędkością?
Komary można spotkać wszędzie na świecie − nawet
na Arktyce. Istnieje około 3000 ich odmian. W Polsce
mamy ich mniej więcej 50. Niektóre komary roznoszą zarazki powodujące choroby, jak malaria (żółta
febra), lecz większość z nich żyje w okolicach równika.
W Polsce nie ma komarów, które przenosiłyby choroby
groźne dla człowieka.
Samiec komara nie kąsa, lecz żeruje głównie na
sokach roślinnych. To samice są odpowiedzialne za atakowanie ludzi i zwierząt, ponieważ potrzebują krwi,
którą się żywią przed złożeniem jaj. Komary właściwie nie gryzą, lecz przekłuwają skórę ofiary sześcioma
swoimi „sztyletami” podobnymi do igły. Po ukąszeniu, sztylety zakrzywiają się i wchodzą do naczyń
krwionośnych. Komar wstrzykuje swą ślinę poprzez
utworzone w ten sposób „kanały”. Ponieważ ich ślina
utrudnia krzepnięcie krwi, komary mogą z łatwością
wysysać ją z naszych ciał. Po napiciu się do syta, komar
wyciąga swoje sztylety z naczynia krwionośnego i odlatuje. Większość ludzi reaguje alergicznie na ich ślinę
i stąd swędzące bąble pojawiające się na naszej skórze
w wyniku ukąszenia. Wszystko to dzieje się w ciągu
kilku sekund. Komary pracują szybko i dlatego trudno
je przyłapać na „gorącym uczynku”. Mówi się, że rocznie spożywają więcej ludzkiej krwi od tygrysów.
Jaja komarów potrzebują wilgoci do rozwoju i stąd
chmary tych owadów w mokrych miejscach, gdzie
występują płytkie wody. Po mokrym lecie komary

—Naomi Cross

lęgną się w sadzawkach i wszędzie tam, gdzie jest stojąca woda − nawet w wiadrach, puszkach, rynnach
i innych śmieciach leżących na podwórku. Samica składa
100–300 jaj naraz, a w ciągu całego życia około 3000.
W większości przypadków młode wylęgają się już po
dwóch lub trzech dniach podczas suchej pogody. Larwa
komara jest często nazywana „wiercipiętą” ze względu
na swoje gwałtowne ruchy w wodzie. W ciepłym klimacie niektóre odmiany komarów potrzebują siedmiu dni,
żeby z larwy przeobrazić się w dojrzałego osobnika gotowego do wysysania krwi. Samica komara żyje około trzydziestu dni. Ludzie próbują chronić się przed tymi owadami wysuszając obszary stojącej wody albo pokrywając
ją cienką warstwą oleju lub środków owadobójczych.
W zimnym i śnieżnym klimacie arktycznym komary
są aktywne nawet tam, gdzie śnieg leży na ziemi. Ich
jaja mogą potrzebować kilku miesięcy, żeby młode się
wykluły i dojrzały, a w ciągu roku wylęga się tylko jedno
pokolenie tych owadów.
Komary mają długie, cienkie odnóża z kilkoma stawami. Są bardzo zręczne. Para szczypiec na każdym
odnóżu pozwala im siadać na płaskich powierzchniach
takich jak ściany i sufity.
Komar ma dwoje oczu, których powierzchnia pokrywa
prawie całą głowę. Są skonstruowane z tysięcy sześciobocznych soczewek. Każda z nich jest skierowana w nieco
inną stronę i działa niezależnie od innych. Komary nie
mają ostrego wzroku, lecz szybko wykrywają każdy ruch
w otoczeniu. Ich oczy są zawsze otwarte. Czy można się
zatem dziwić, że tak trudno komara zabić?
Komar jest zdumiewającym stworzeniem. Bóg je stworzył i naprawdę wszystko, co stworzył, było dobre!
Zaczerpnięto z Family Life, sierpień–wrzesień 2019
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1

21

dla

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

„Uchwyć się życia wiecznego”
—Dennis H. Martin
W 1 Liście do Tymoteusza 6,12 Paweł pisze do niego,
żeby „uchwycił się życia wiecznego”. Ponadto, Tymoteusz
jako kościelny przywódca miał wezwać bogatych, aby byli
błogosławieństwem dla innych, „gromadząc sobie skarby
jako dobry fundament na przyszłość, by uchwycić się życia
wiecznego” (w. 19).
„Uchwycić się” znaczy tyle co „złapać”, „wziąć” albo „uczepić się”. Nie możemy uzyskać żywota wiecznego bez wysiłku
i walki, czasem nawet zażartej i rozpaczliwej. Pisma mówią
to wyraźnie: „Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, co za mną,
a zdążając do tego, co przede mną; biegnę do mety, do
nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie
Jezusie” (Flp 3,13–14). „Prawo i Prorocy byli do Jana. Odtąd
jest głoszone królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem
wdziera” (Łk 16,16). Określenie „uchwycić się” dobrze opisuje determinację niezbędną do uzyskania życia wiecznego.
„Uchwyć się życia wiecznego”. To zakłada istnienie jakiegoś
nowego duchowego życia, które rozpoczyna się od momentu
nowego narodzenia. To życie ma początek, ale nie ma końca.
Wszyscy kiedyś umrzemy fizycznie (albo zostaniemy przemienieni podczas przyjścia Chrystusa). Lecz nasza dusza
i duch będą nadal żyć, albo w życiu wiecznym w obecności
Boga, albo w wiecznym oddaleniu od Jego oblicza, zwanym
wieczną lub drugą śmiercią (2 Tes 1,9; Obj 21,8).
Dlatego koniecznie powinniśmy uchwycić się żywota
wiecznego, albo inaczej wieczna śmierć uchwyci się nas! Jezus
powiedział Nikodemowi w Ewangelii Jana 3,5: „Zaprawdę,
zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody
i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Dalej
powiedział, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
On sam musi zostać wywyższony, „aby każdy, kto w niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
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Aby narodzić się na nowo, trzeba się nawrócić i żałować
za grzechy. To wymaga rezygnacji z samowoli i poddania się
woli Bożej, przyjęcia chrztu i przyłączenia się do biblijnej
społeczności ludzi wierzących. Bez tego nie można uchwycić się żywota wiecznego.
Niektórzy twierdzą, że od chwili, gdy uchwycili się życia
wiecznego, mają gwarancję, że będą się go zawsze trzymać.
Jednak wracając do życia w świadomym grzechu można
żywot wieczny z rąk wypuścić. Piotr pisze, że jeśli nie przestajemy wprowadzać wiary w czyn, to jesteśmy ślepi i zapomnieliśmy, iż zostaliśmy oczyszczeni z dawnych swoich
grzechów (2 P 1,9). Następny werset mówi: „Dlatego,
bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie”.
Aby uchwycić się życia wiecznego, musimy uciekać
od młodzieńczych pożądliwości (2 Tm 2,22), nierządu
(1 Kor 6,18) i bałwochwalstwa (1 Kor 10,14). Pierwszy List
do Tymoteusza 6,6–11 ostrzega, żebyśmy unikali pułapek
związanych z bogactwem i miłością pieniędzy, a zamiast
tego żyli pobożnie i zadowalali się tym, co mamy. Szatan
kusi nas na różne sposoby, żebyśmy odwrócili się od wielbienia jedynego prawdziwego Boga, zwracając się ku własnym pożądliwościom. Jak mamy się uchwycić żywota
wiecznego, jeśli nie „uciekamy przed nadchodzącym gniewem” (Mt 3,7)?
Chcąc uchwycić się życia wiecznego, musimy przeciwstawić się diabłu. „Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” − tak Duch Święty napomina nas przez Jakuba (Jk 4,7). Piotr pisze, żebyśmy byli
trzeźwi i czujni, ponieważ diabeł jak lew ryczący krąży
i szuka, kogo by pochłonąć. Musimy mu się przeciwstawić,
mocni w wierze (1 P 5,8–9). Paweł w Liście do Efezjan
4,27 mówi po prostu: „nie dawajcie diabłu przystępu”.

Aby uchwycić się żywota wiecznego, musimy stoczyć dobry bój wiary, jak Paweł napisał do Tymoteusza
(1 Tm 6,12). Powiązanie jest jasne. Sam apostoł zaświadcza
w Drugim Liście do Tymoteusza 4,6–8, że stoczył dobrą
walkę, a teraz oczekuje go wieniec sprawiedliwości − podobnie jak nas wszystkich, jeśli dokończymy biegu i zachowamy
wiarę tak jak on. Juda zachęca, żebyśmy ‘walczyli o wiarę’
(Jud 3).
Chcąc uchwycić się życia wiecznego, musimy starać się
wejść do Królestwa Bożego przez ciasną bramę (Łk 13,24).
Paweł powiedział, że pracował głosząc, ostrzegając i nauczając, a w tym wszystkim „trudził się, walcząc według [Bożej]
mocy” (Kol 1,27–29). W Liście do Hebrajczyków 12,1–4
czytamy, że „nie opieraliśmy się jeszcze grzechowi aż do
krwi”, jak to zrobił Jezus, który „wycierpiał krzyż”. Lecz
walczyć przeciw grzechowi musimy, albo inaczej poddamy
się i wypuścimy z rąk żywot wieczny!
Chcąc uchwycić się życia wiecznego, musimy się zaprzeć
siebie, wziąć krzyż i naśladować Chrystusa (Mk 8,34–35).
Musimy „stracić” nasze życie dla Chrystusa i dla Ewangelii,

Definicja technologii
—ciąg dalszy ze str. 19
Ci wszyscy ludzie zarobili pieniądze na produkcji i dostarczaniu fizycznych produktów albo usług. Jednak technologia zmieniła to wszystko. Dziś najbogatsi ludzie zajmują się
najczęściej przetwarzaniem informacji. Niektóre ich firmy
mają ogromną wartość giełdową, ale niewiele tzw. środków trwałych. Zauważając, jak nowe technologie wywróciły świat do góry nogami, w roku 2015 pewien dziennikarz poczynił następującą obserwację: „Uber, największa
firma taksówkarska na świecie, nie posiada żadnych samochodów. Facebook, najpopularniejsza firma w dziedzinie
mediów społecznościowych, niczego nie wytwarza. Alibaba,
najwyżej wyceniany na giełdzie detalista, nie posiada własnego inwentarza. Airbnb, największa firma zajmująca się
wynajmem, nie ma żadnych nieruchomości. Dzieje się coś
ciekawego”5. Rzeczywiście, interesujące! Dzisiaj króluje
informacja, a firmy, które ją kontrolują, rozwijają się w niesamowitym tempie. Jeszcze jeden przykład, w jaki sposób
elektronika zmienia nasz świat.

żeby dotrwać do końca. Żyjemy jako „przybysze i pielgrzymi”
(1 P 2,11) i musimy Duchem umartwiać uczynki ciała
(Rz 8,13).
Aby uchwycić się żywota wiecznego, musimy pilnie badać
Pisma i lgnąć do nich (J 5,39; Jk 2,10). Słowo Boże pokazuje nam, jak uzyskać zbawienie i jak je utrzymać. W Liście
Jakuba 4,17 czytamy: „Kto więc umie dobrze czynić, a nie
czyni, popełnia grzech”. Będziemy pociągnięci do odpowiedzialności za to, jak żyjemy. „A oto przyjdę wkrótce, a moja
zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków” (Obj 22,12). Te słowa wzywają chrześcijan do gorliwego i aktywnego posłuszeństwa Słowu Bożemu, żeby stale
trzymać się życia wiecznego.
Wezwanie do uchwycenia się żywota wiecznego jest jasne.
Konsekwencje nieposłuszeństwa temu wezwaniu również.
Niechaj nas to pobudzi do mocnego trzymania się tego życia
na każdy dzień.
Zaczerpnięto z Light of Life, tom 40 nr 2
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nadchodząca zmiana: Błogosławieństwo czy
przekleństwo?

Przez wiele lat technologia zmieniała się nieznacznie.
Ludzie pracowali przy pomocy prostych narzędzi przez
całe życie, a ich dzieci nadal ich używały. Dzisiaj dowolna
książka dotycząca tej dziedziny może być nieaktualna, jeszcze zanim pójdzie do druku. Czy efekt netto jest błogosławieństwem? A może już przekleństwem? Jak mamy to
ocenić?
Niektóre wynalazki są powszechnie akceptowane. Nie
widzę nikogo, nawet spośród osób najbardziej obawiających się technologii, kto by twierdził, że lepiej pracować
w ogrodzie gołymi rękami niż motyką. Druk jest stosunkowo nowym wynalazkiem, a jednak nie spotkałem
nikogo, kto by stwierdził, że nie powinniśmy czytać książek6. Musimy realistycznie podchodzić do oceny przyszłości, ponieważ zmiany będą następować coraz szybciej,
a każdy nowy wynalazek będzie pociągał za sobą kolejne.
Fragment książki Surviving the Tech Tsunami
©2019 TGS International
A subsidiary of Christian Aid Ministries
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Od wydawcy: Jednakże motyka jest potencjalnie mniej groźna od współczesnej technologii.
Prawdziwi chrześcijanie zawsze się troszczyli o to, żeby czytać właściwe książki. Niszczenie bezbożnej
literatury nie ograniczało się do wydarzeń w Efezie opisanych w Dziejach Apostolskich 19,19.
6

Tom Goodwin, „The Battle Is for the Customer Interface”, TechCrunch 3 marca 2015.

5
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Wyznania z głębi serca

kobiet w Biblii
—Nancy Z. Weaver

______ 13. „Oto teraz wiem, że ten człowiek, który

________ 1. „O tego chłopca się modliłam”
______ 2. „Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi

tędy ciągle przechodzi, jest świętym mężem

powiedział wszystko, co zrobiłam”

Bożym”

______ 3. „Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi”

______ 14. „Ci, którzy ciebie miłują, niech będą jak

______ 4. „Bo zabrali mego Pana i nie wiem, gdzie
go położyli”

______ 15. „A błogosławiona, która uwierzyła”

______ 5. „Przebacz, proszę, występek swojej służącej”
______ 6. „Śpiewajcie

słońce, gdy wschodzi w swojej mocy”

PANU,

bo

jest

______ 16. „Niech będzie błogosławiony przez PANA,

bardzo

który nie zaniechał swego miłosierdzia dla

wywyższony”

żywych i umarłych”

______ 7. „Potem wejdę do króla, choć to niezgodne

______ 17. „Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że ty jesteś

z prawem”

Chrystusem, Synem Bożym, który miał

______ 8. „Oto ja, służebnica Pana, niech mi się stanie
według twego słowa”

przyjść na świat”
______ 18. „Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy,

______ 9. „Błogosławieni twoi ludzie, błogosławieni
twoi słudzy, którzy zawsze stoją przed tobą

które spadają ze stołu ich panów”
______ 19. „Teraz wiem, że jesteś mężem Bożym

i słuchają twojej mądrości”
______ 10.

„PAN, wasz Bóg, jest Bogiem wysoko na

i słowo PANA w twoich ustach jest prawdą”
______ 20. „Ojcze mój, jeśli złożyłeś ślub PANU, uczyń

niebie i nisko na ziemi”
______ 11.

„Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie

ze mną tak, jak wypowiedziały twoje usta”
______ 21. „Pospiesz się, mój umiłowany, i bądź

umarł”

podobny do sarny albo młodego jelenia na

______ 12. „Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg
będzie moim Bogiem”

1. Hagar
2. Miriam
3. Rahab
4. Debora
5. Córka Jefty
6. Rut

7. Noemi
8. Anna
9. Abigail
10. Szunamitka
11. Królowa Saby
12. Estera

górach wonności”
______ 22. „Otrzymałam mężczyznę od PANA”

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Szulamitka
19. Maria Magdalena
Elżbieta
20. Kobieta z Kaananu
21. Wdowa z Sarepty
Maria matka Jezusa
22. Ewa
Kobieta przy studni
Marta
Odpowiedzi znajdziesz na str. 29
Zaczerpnięto z Home Horizons, czerwiec 2020
Maria
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Modlitwa pewnego nauczyciela
—Rhoda Mast

– Wiesiek! Nie czytaj mojego listu!
Wiesiek roześmiał się, gdy jego siostra Ania wyrwała mu
list z dłoni.
– Jeśli nie chcesz, żebym czytał, to nie zostawiaj listów na
wierzchu − odparł i schylił się, żeby zasznurować buty. Potem
wystrzelił jak z procy do samochodu, w którym czekał tata.
Właśnie w tym dniu nauczyciel Wieśka, brat Edward, przeprowadzał się, a tata obiecał mu w tym pomóc. Kiedy podjechali pod dom brata Edwarda, zaczęło się mocno chmurzyć.
Kilka kropel spadło na asfalt, lecz potem na szczęście się wypogodziło i można było rozpocząć noszenie pudeł oraz mebli do
ciężarówki stojącej na podwórku. Pomagało tylu sąsiadów, że
dom opustoszał w zadziwiająco krótkim czasie.
Druga połowa dnia była jeszcze ciekawsza od pierwszej.
– Teraz zobaczymy nowy dom brata Edwarda – ucieszył się
Wiesiek, jadąc z tatą za ciężarówką z meblami.
Za domem stały dwie małe wiaty. Wiesiek, jego brat Janek
i ich koledzy ze szkoły zrobili sobie krótką wycieczkę wokół
nich i całego podwórka. Kiedy ciężarówka zaparkowała, od
razu przybiegli, żeby pomóc w rozładunku.
Z tyłu ciężarówki stała komoda z szufladami.
– Wyjmiemy szuflady − oznajmił wujek Henryk. – A wy,
chłopcy, zanieście je do domu. Pójdą do pokoju nr 5. Na
drzwiach pokoi są wywieszone numery.
Każdy z chłopców wziął jedną szufladę, a potem wszyscy
ruszyli przez kuchnię do korytarza.
– Tu jest pokój numer 2 − zauważył Maciek.
– Tutaj mamy 3 i 4 − odpowiedział Janek.
– Pokój piąty jest na końcu korytarza − obwieścił Wiesiek.
– Tam musi być sypialnia gospodarza.
Pokój był całkiem pusty. Stojąc tam z ciężką szufladą
w rękach, Maciej powiedział:
– Pewnie mamy zostawić je na podłodze.
Cztery szuflady wylądowały pod ścianą ustawione w jednym
rzędzie. Wiesiek nie zwracał uwagi na ich zawartość, ale nagle
coś zauważył. Między zeszytami leżał pamiętnik.
– Patrzcie, to pamiętnik brata Edwarda − powiedział, biorąc
go do ręki. Zaczął kartkować dziennik i zauważył, że w każdym
dniu była notatka o pogodzie i kilka uwag dotyczących szkoły.

Wiesiek roześmiał się, gdy zaczął czytać.
– Tu jest napisane, jak brat Edward musiał ochrzanić
dziewczyny za to, że się wygłupiały zamiast pomóc podczas przerwy.
Podniósł wzrok znad kartki i zauważył, że koledzy patrzą
na niego jakoś dziwnie.
Jednak z jakiegoś powodu nie zauważył ich sugestii.
Przewrócił kilka następnych stron i znów zaczął czytać, ale
tym razem po cichu.
„Ciekaw jestem, czy moi uczniowie wiedzą, jak często się
za nich modlę. Dzisiaj był smutny dzień. Musiałem ukarać
Wieśka za jego buntowniczość”.
Wiesiek szybkim ruchem zamknął pamiętnik i włożył go
z powrotem do szuflady.
– Chodźmy wziąć jeszcze jakieś rzeczy − powiedział nagle.
Słowa zapisane w pamiętniku brata Edwarda dotknęły
Wieśka głęboko. Wiedział dlaczego. Nie tylko przypomniały
mu ten nieszczęsny incydent w szkole; uświadomiły mu również, że nie powinien był brać do rąk osobistych zapisków
nauczyciela. Ile razy rodzice mówili mu, żeby nie ruszał
własności innych? Mimo to, bezczelnie grzebał w szufladzie
brata Edwarda, a nawet czytał jego pamiętnik.
Wracając do domu z jakimś pudłem, Wiesiek natknął się
na samego brata Edwarda, który powiedział z uśmiechem:
– Chłopcy, bardzo mi pomagacie. Naprawdę to doceniam.
Wiesiek nie mógł spojrzeć bratu Edwardowi w oczy.
Wybąkał jakąś odpowiedź, a potem szybko pobiegł na
werandę.
Całe popołudnie miał już zepsute. Wprawdzie nadal
pomagał, ale w sercu czuł niepokój. Odczuł ulgę dopiero,
gdy wszystkie samochody były już wyładowane, a tata zarządził powrót do domu.
Mimo to, sumienie nie dawało Wieśkowi spokoju przez
cały wieczór. Wciąż na nowo wracały do niego te słowa:
Ciekaw jestem, czy moi uczniowie wiedzą, jak często się za
nich modlę. – Może brat Edward modli się za mnie właśnie
teraz − pomyślał.
Po kolacji Wiesiek poszedł do taty, żeby mu się zwierzyć.
– Znowu zawaliłem… I… ja nie zostawiłem w spokoju
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rzeczy brata Edwarda. Ja... ja czytałem jego pamiętnik, kiedy
zaniosłem szufladę do sypialni.
– Cóż − odparł tata. – Cieszę się, że zdajesz sobie z tego
sprawę i chcesz oczyścić sumienie.
– Tak się złożyło, że przeczytałem o tym, jak brat Edward
musiał mnie ukarać za buntowniczość. I że... że się za nas
modli − wyjąkał Wiesiek.
– Buntowniczość − powtórzył z namysłem tata. – To
poważny problem, który dotyka całą ludzkość, odkąd Adam
i Ewa zbuntowali się przeciw Bożemu przykazaniu
w Ogrodzie Eden. Działa to tak, że ilekroć ktoś powie ci,
jak masz postępować, to ty wtedy chcesz zrobić coś zupełnie przeciwnego.
To wyjaśnienie jakby włączyło Wieśkowi światło w umyśle.
Przypomniał sobie sypialnię w domu brata Edwarda, cztery
szuflady pod ścianą i to, jak dziwnie patrzyli na niego koledzy, gdy czytał ten pamiętnik. Czy ten ich wzrok nie mówił

Początkowe
rozprzestrzenianie się
Drogi Pańskiej
—ciąg dalszy ze str. 18
Andrzej. Ten apostoł podróżował i nauczał
na większości terenów większości Azji
Mniejszej, a także w Macedonii i Achai.
W roku 70 pewien rzymski gubernator imieniem Egeusz rozkazał go ukrzyżować w mieście
Patras w Achai. Pewien mnich z Kijowa napisał w roku 1100, że Andrzej głosił Ewangelię
w okolicach tego miasta w latach 40–50.
Bartłomiej. Ewangelizował w Azji, Indiach
i Armenii. Jego nauczanie w Armenii odwiodło wielu ludzi od czczenia lokalnej bogini,
a jej kapłani donieśli na niego do króla, który
kazał go pobić kijami, powiesić głową w dół
na krzyżu, obedrzeć żywcem ze skóry i wreszcie ściąć. Stało się to w roku 70.
—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z: Church History: Resurrection to Reformation, 2018
Christian Light Publications
Tłumacz anonimowy
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mu wyraźnie, że powinien go zamknąć i odłożyć? A jednak
zbuntował się przeciwko temu i czytał dalej.
– Bunt − ciągnął tata – to jest coś, co wszyscy musimy
przezwyciężać ze wszystkich sił. Jako rodzice próbujemy ci
w tym pomóc. Chciałbym, żebyś wyznał bratu Edwardowi,
co zrobiłeś i żebyś go za to przeprosił.
– Tak, wiem że powinienem to zrobić − zgodził się pokornie Wiesiek.
Tymczasem tata mówił dalej:
– Właśnie dlatego, że bunt jest poważną chorobą, oboje
z mamą oraz brat Edward często modlimy się za was, dzieci.
Potrzebujecie Bożej mocy, żeby go pokonać. A dzisiaj zobaczyliśmy kolejny przykład, jak Bóg odpowiada na nasze
modlitwy.
Zaczerpnięto z Light of Life, tom 40 nr 2
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Neron

Gdy Neron został cesarzem w młodym wieku w roku 54, niektórzy mieli nadzieję na wprowadzenie przezeń jakiegoś zdrowego
rozsądku w imperium. Kiedy miał podpisać pierwsze wyroki śmierci, lamentował nad tym, że w ogóle umie pisać. Jego mentor Seneka uważał, że nauczył go „niezdolności do okrucieństwa”. Bardzo
się pomylił.
Już na początku swych rządów Neron szybko pozwolił się zepsuć swej władzy absolutnej i wkrótce stał się równie nikczemny
jak wszyscy wcześniejsi cesarze. W roku 55 kazał zabić własnego
brata, a pięć lat później zamordował matkę. Podobny los spotkał
kilka jego żon. Obsesyjnie domagał się chwalenia swych zdolności
muzycznych, a poza tym nurzał się we wszelkich możliwych bezeceństwach.
W roku 64 potrzebował zrzucić na kogoś winę za pożar Rzymu
(którego wcale sam nie podpalił, jak twierdzą niektórzy). Nie miał
skrupułów, zabijając chrześcijan i biorąc aktywny udział w okrucieństwach wobec nich. Sam fakt, że wielu mieszkańców Rzymu
podejrzewało go o podpalenie miasta, wiele mówi o reputacji cesarza.
Pewien historyk zastanawiał się, czy Neron nie obwinił chrześcijan o pożar Rzymu na podstawie ich wierzeń o końcu świata
w ogniu.
Prześladowania chrześcijan opisane przez rzymskiego historyka
Tacyta − m. in. owijanie ich nasączonymi smołą szmatami i podpalanie żywcem − nie były czymś niezwykłym. W ten sposób karano
czasem przestępców (szczególnie podpalaczy) w ramach rozrywki
dla ludu podczas „igrzysk” w Koloseum. Rozmiłowanie Rzymian
w oglądaniu takich tortur ukazuje stopień ich moralnej degradacji.

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

Id ź d o m r ó w e k
– Mamo! − krzyczał Daniel. – Jakieś małe czarne
kropeczki pływają w moich płatkach!
– O, nie! – zmartwiła się mama, przyjrzawszy się
miseczce z płatkami. – To mrówki. Prawdopodobnie
są w całym kartonie z płatkami.
– Ble! − skrzywił się Daniel z obrzydzeniem.
– Wyrzuć to − poprosiła mama. – Zrobię ci jajka,
a potem sprawdzę inne kartony z płatkami.
– Jak te wszystkie mrówki wlazły do szafki i do
kartonu? − dopytywał się chłopiec.
– Chciałabym to wiedzieć. − Mama westchnęła,
rozbijając jajka na patelni. – Są tak małe, że potrafią
wcisnąć się w najmniejsze szczeliny. Nie chcę żadnych mrówek w moich zapasach, ale to interesujące
stworzonka, które potrafią nam udzielić ciekawych
lekcji.
– Jakich lekcji?
– Na przykład nie są samolubne − tłumaczyła
mama. – Nie zatrzymują rzeczy wyłącznie dla
siebie. Jeśli coś znajdują, od razu przekazują informację innym mrówkom, a te zgodnie maszerują
w kierunku miejsca uczty.
– I włażą do pudełka z płatkami − roześmiał się
Daniel.
– A teraz w końcu zjedz już śniadanie − oznajmiła
mama. – Chyba nie chcesz spóźnić się w ostatnim
dniu szkoły?

—Romaine Stauffer

Danielowi było gorąco i czuł zmęczenie, kiedy
wreszcie zadzwonił dzwonek. Wystrzelił z klasy
wraz z innymi chłopakami. Długo pili wodę ze źródlanej fontanny, zanim znowu weszli do klasy.
Daniel wsunął się na swoje miejsce i zerknął na
małą torebkę prezentową na jego ławce. Był tak
pochłonięty oglądaniem jej zawartości, że ledwo
usłyszał, jak pani Martin żegna się z klasą i życzy
wszystkim udanych wakacji.
„O! To wszystko moje! Nie zamierzam dzielić się
z Olkiem” − pomyślał, wkładając do kieszonki swój
ulubiony batonik czekoladowy.
Tak jak się spodziewał, kiedy Olek zobaczył
torebkę prezentową, zapytał:
– Co dostałeś?
– Chodź i zobacz − oznajmił Daniel i podał torebkę
swojemu małemu braciszkowi. Pobiegł do pokoju
schować batonik. Otworzył opakowanie i odgryzł
kawałeczek, ale resztę schował pod ubraniami zimowymi na dnie szuflady komody.
Następnego dnia rodzina załadowała samochód
bagażami i wyruszyła w podróż do miejsca, gdzie
tatuś miał wygłaszać kazanie w niedzielę. Zanim
powrócili do domu, Daniel zdążył zapomnieć
o batoniku ukrytym na dnie szuflady.
„Mój batonik!” − nagle sobie przypomniał tydzień
później, gdy otworzył szufladę, aby coś z niej wyjąć.
Sięgnął ręką pod ubrania na dno i wyjął swój skarb.
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Był cały pokryty mrówkami.
– Mamo! − wrzasnął Daniel, pędząc do kuchni. –
Mrówki jedzą mój batonik!
– Jaki batonik? − zapytała mama.
– Ten, który dostałem w ostatnim dniu szkoły −
tumaczył. – Ukryłem go, żeby Olek nie znalazł.
– Hm – zastanowiła się mama. – Ale mrówki znalazły go i podzieliły się wiadomością z innymi mrówkami. Salomon powiedział, że powinniśmy iść do
mrówek po naukę, aby zdobyć mądrość. Gdybyś nie

był samolubny i podzielił się batonikiem z Olkiem,
moglibyście teraz obaj mieć z tego przyjemność.
A tak, mrówki go dopadły i teraz nie masz nic. Czy
nie byłoby lepiej pomyśleć o innych?
– Pewnie tak − zgodził się Daniel smutnym
głosem, wyrzucając batonik do śmieci.
Zaczerpnięto ze Story Mates, maj 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Lew na ulicy
– Kubusiu! − zawołała mama. – Weź te kości
i zanieś Lassie.
Kubuś przybiegł w podskokach i wyjrzał przez
okno. Krople deszczu zwisały z gałęzi i przyklejały się do źdźbeł trawy. Słońce zerkało zza chmur.
„Chciałbym móc się pobawić moim traktorkiem
i przyczepką” − pomyślał. Nie miał ochoty na wykonanie zadania, które przydzieliła mu mama.
Powoli wszedł do kuchni.
– Chyba jest za mokro, żeby wychodzić − powiedział. Obserwował przy tym mamę z nadzieją, że
zmieni decyzję.
Mama zerknęła przez okno.
– Nie widzę już kropli padających do kałuży.
I niebo się przeciera − powiedziała. – Jeśli założysz
kalosze, nie powinieneś za bardzo zmoknąć.
Kubuś włożył kalosze, wziął od mamy miskę
z kośćmi i otworzył drzwi.
– Masz tu, Lassie − zawołał.
Lassie wypadła zza rogu, szczęśliwa, że dostała coś
do jedzenia. Machała ogonem, kiedy Kubuś opróżniał
miskę i wrzucił kości do jej miski. Chłopiec obserwował, jak chrupiąc pochłania jedzenie. Następnie
zabrał miskę do domu.
Śpiesząc się do swoich zabawek, nie popatrzył pod
nogi.
– Auu! Auu! − krzyknął nagle.
Mama wyszła zobaczyć, co się stało.
28
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—D. K. R.

– Czemu krzyczysz? − zapytała troskliwie.
– Uderzyłem się w palec o fotel. Okropnie boli. –
Kubuś otarł łzy z oczu, aby nie kapały.
Mama pochyliła się i obejrzała jego palec u nogi.
– Jest trochę zaczerwieniony − stwierdziła. – Myślę,
że ból wkrótce przejdzie − to mówiąc wróciła do
kuchni. Kubuś słyszał, jak przestawia garnki. Dotarły
do niego smakowite zapachy, kiedy bawił się zabawkami na podłodze.
Dzyń, dzyń − zabrzmiał telefon.
– Halo – przywitała się mama, po czym weszła do
salonu i uśmiechnęła się do Kubusia.
– Dzwonił tata. Powiedział, że wróci za dziesięć
minut z pracy. Czas pozbierać zabawki i nakryć stół
do kolacji.
Kubuś utkwił wzrok w swoich konikach i innych
zwierzętach, którymi się bawił.
– Palec tak mnie boli, że nie mogę pozbierać zabawek − stwierdził cichutko.
Mama obserwowała go przez chwilę.
– Jeśli jesteś w stanie czołgać się na rękach i kolanach przy zabawie, jestem pewna, że twój palec już
cię tak nie boli. Kuba, czy ty nie próbujesz się wymigać od swoich obowiązków?
Chłopiec zwiesił głowę. Wiedział, że palec już go
prawie nie bolał.
– Wiesz, co mówi Biblia o człowieku, który nie
chciał pracować? − zapytała mama. – Otóż ten

– Czas wyłuskać groszek − powiedziała energicznie,
przysuwając stos misek z szafki. – Przynieś sobie plastikowe krzesełko z garażu, Kubusiu.
Kubuś już miał zaprotestować i powiedzieć, że
na zewnątrz jest za gorąco. Ale przypomniał sobie
leniwego człowieka, który próbował wymigać się
od swojej pracy. „Nie chcę być jak on” − pomyślał.
Przyniósł krzesła i wystawił je na zewnątrz. Mama
wyszła z miskami i wiadrem groszku.
– Usiądźmy w cieniu pod klonem − zaproponowała.
– Tam będzie chłodniej. Będziemy mogli też mieć oko
na Jasia, który bawi się w piaskownicy.
Łuskając groszek, Kubuś obserwował, jak maleńkie
kuleczki robią ping–ping o ścianki miseczki. Wrzucił
garść groszku do buzi. „Nawet nie jest tu aż tak
gorąco” − pomyślał.
– Moja miska jest prawie pełna! − zawołał. Pokazał
mamie zieloną zawartość naczynia.
– To dobrze − odparła mama. – Dzięki za pomoc
i dobre nastawienie. Teraz idź się pobawić z Jasiem −
uśmiechnęła się, kiedy jej synek śmignął do piaskownicy kopać w piasku z małym braciszkiem.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, czerwiec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Odpowiedzi do Wyznania z głębi serca kobiet w Biblii
(1) h (1 Sm 1,27); (2) p (J 4,29); (3) a (Rdz 16,13); (4) s (J 20,13);
(5) i (1 Sm 25,28); (6) b (Wj 15,21); (7) l (Est 4,16); (8) o (Łk 1,38);
(9) k (1 Krl 10,8); (10) c (Joz 2,11); (11) r (J 11,32) [ponieważ Marta
wypowiedziała te same słowa w J 11,21]; (12) f (Rut 1,16); (13) j (2 Krl 4,9);
(14) d (Sdz 5,31); (15) n (Łk 1,45); (16) g (Rut 2,20); (17) q (J 11,27);
(18) t (Mt 15,27); (19) u (1 Krl 17,24); (20) e (Sdz 11,36); (21) m (PnP 8,14);
(22) v (Rdz 4,1)

człowiek wymyślił, że po ulicach chodzi lew, bo nie
chciało mu się wychodzić z domu do swoich zajęć.
Oczy Kubusia zrobiły się wielkie.
– Tam naprawdę były lwy? Myślałem, że lwy są
tylko w ZOO!
Spojrzał na mamę.
– No wiesz, Daniel został wrzucony do jaskini lwów
i wtedy modlił się do Boga. Z kolei Dawid zabił lwa,
kiedy pilnował swoich owieczek − odparła. – W biblijnych czasach poza miastami czasem żyły lwy, ale
raczej nie chodziły po ulicach. Leniwy człowiek próbuje wymyślić sobie jakiś powód, żeby wykręcić się od
swoich obowiązków. Stosuje wymówki.
Kubuś pomyślał o tych chwilach, kiedy nie miał
ochoty wykonywać zadań powierzonych mu przez
rodziców. Przypomniał sobie, jak próbował się
wykręcić od pracy. Potem szybko zabrał się do zbierania klocków, które służyły za zagrodę dla zwierząt.
Ułożył starannie w szeregu swój traktor i przyczepkę
na zewnątrz stodoły.
Wtedy otworzyły się drzwi i tata zawołał:
– Cześć!
– Cześć, tatusiu! − odpowiedział Kubuś i pobiegł
do umywalki umyć ręce. Nakrył do stołu, a mama
w tym czasie kładła na stół kurczaka i miskę ryżu.
Wsadziła Jasia do wysokiego krzesełka. Wszyscy usiedli do stołu.
– Ale pyszna kolacja – ucieszył się tata. Uśmiechnął
się do mamy i do chłopców.
– Kubuś pomagał mi dzisiaj − oznajmiła mama,
a on był szczęśliwy, że posłuchał.
Następnego dnia, kiedy Kubuś obudził się rano,
słońce zalewało światłem jego okno. Kiedy zszedł do
kuchni, mama smażyła jajka.
– Dzień dobry, Kubusiu – uśmiechnęła się. – Jakie
piękne jest słońce po tym wczorajszym deszczu.
Po śniadaniu mama poszła do składziku po wiadro.
Zwróciła się do Kubusia.
– Jeśli Jaś się obudzi, kiedy ja będę na zewnątrz,
spróbuj go trochę zabawić. Chciałabym zebrać groszek, zanim zrobi się upał.
Kiedy mama potem weszła do środka, Kubuś
i Jaś zadowoleni wsadzali woreczki z fasolką na swoją
ciężarówkę. Mama umyła twarz i ręce. Potem dała
Jasiowi śniadanie.

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1
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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 czwarta

ROZDZIAŁ 10

Nietykalni
Codziennie po szkole i po odrobieniu zadań Sristi
miała obowiązek pilnować swojego małego brata. Mały
Himal miał niespożytą energię. Było teraz trudniej za
nim nadążyć, bo mógł już wybiegać z chaty. Nie wracał,
kiedy ama go wołała i nie chciał robić nic, co mu kazała.
Ale spał dobrze przez całe noce i nie chorował za często,
czasami tylko miewał zwykłą gorączkę.
Kiedy Himal miał gorączkę, ama wzywała szamana,
który intonował jakieś słowa, podpalał nad ogniem nici
i wydmuchiwał dym na chłopczyka. Potem inkasował
opłatę. Nie był to przyjemny człowiek, ale zawsze przychodził na wezwanie.
Niektórzy ludzie nigdy nie wzywali szamana. Nikt ich
za to nie lubił. Byli w jakiś sposób inni. Ponieważ porzucili religię hinduistyczną, w której się urodzili, pozostali
ludzie pogardzali nimi.
Ludzi, którzy porzucili swoją religię, nazywano nietykalnymi. Większość Hindusów nie przyjęłaby wody do
wpicia z rąk osoby nietykalnej, ani też nie wpuściłaby
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kogoś takiego do domu. Nawet korzystanie z tego
samego kranu z osobą nietykalną było hańbą: ludzie
uważali, że to by ich zanieczyściło.
Sristi wiedziała to wszystko, ponieważ jej dobra koleżanka, Hira, która mieszkała trzy chaty dalej, należała
do tej niskiej kasty nietykalnych tylko z powodu swojego nazwiska, pomimo że rodzina Hiry należała do hinduistycznej wysokiej kasty.
Hindusi traktowali nietykalnych jako ludzi niegodnych szacunku. Mimo to Sristi bardzo lubiła chodzić
w odwiedziny do Hiry, żeby się z nią pobawić. Jasne oczy
Hiry iskrzyły się od psot i energii; miała tyle świetnych
pomysłów na zabawę i czas z nią szybko mijał. A mama
Hiry robiła przepyszne przekąski − smażone placki
chlebowe, gorący popcorn, a czasem ognistą potrawę
czatpate1.
Sristi wiedziała, że nie należy zabierać Hiry do domu
Gity. Babcia Gity krzyczała na nie kiedyś z tego powodu:
„Nie wolno ci jej tu przyprowadzać! Wynocha stąd! Sio!
Uciekaj! − krzyczała i zamachnęła się na Hirę butem od
Czatpate (Chatpate) – nepalska przekąska z puszystego ryżu, ciecierzycy, pomidorów i ogórków
oraz innych surowych warzyw jak cebula, sok cytrynowy, kolendra, oliwa, chili, przyprawy ostre
a czasem też surowy makaron wermiszelowy.
1

progu, zupełnie jakby przepędzała jakąś kurę. Sristi nie
przepędzała tak nigdy. Sristi mogła wchodzić i wychodzić i pić wodę w domu Gity. Ale Hira nie mogła.
Z jakiegoś powodu w szkole było inaczej. Wszystkie
trzy szły do szkoły i z powrotem razem, a Gita siedziała
obok Hiry w tej samej klasie. Sristi zastanawiała się,
czemu to było w porządku. Ich nauczyciel też pochodził
z niskiej kasty i nikomu to nie przeszkadzało. Uważała,
że te zasady są pozbawione jakiegokolwiek sensu. Ale nie
poświęcała zbyt wiele czasu, żeby je roztrząsać. Miała
inne zmartwienia.
Każdego wieczoru po zapadnięciu zmroku po jej plecach przebiegały ciarki ze strachu. Obóz w nocy stanowił
niebezpieczne miejsce, a cienkie ścianki chaty wydawały
się tak kruche. W ciemności po obozie włóczyli się złodzieje i dzikie zwierzęta. W niektórych częściach obozu
wychudłe szakale biegały tam i z powrotem, zlizując
resztki pozostawione w miejscach, gdzie ktoś mył naczynia przed chatami. Nocnym patrolom też nie można było
ufać, więc każdy był zdany na siebie.

ROZDZIAŁ 11

W górę do Darjeeling
Cały rok przeminął podobnie jak wszystkie poprzednie
lata : na pracy, zabawie, chodzeniu do szkoły, na znoszeniu chorób i lęków, wydawaniu ciężko zarobionych pieniędzy w czasie świąt − żeby choć trochę się rozerwać,
a potem ledwo wiązać koniec z końcem przez kolejne
miesiące.
Pewnego dnia po kolejnym wyjeździe ojca Sristi do
wielkiego miasta, Czandra usiadła z ciocią Rachaną.
Obie przebierały liście szpinaku podczas rozmowy.
Słońce pięknie świeciło, ogrzewając je, kiedy siedziały
bezpośrednio w jego promieniach.
– Zaczyna się ochładzać − zauważyła ciocia Rachana.
– Tak − odrzekła Czandra z pustym wyrazem w oczach.
– Odwiedzili nas wszyscy krewni w tym roku. Nawet
udało mi się zobaczyć z moją siostrą – przypomniała
sobie ciocia.
– O! − mruknęła cicho Czandra. Nagle, zobaczywszy
Himala podkradającego się z zamiarem porwania kilku
liści szpinaku, krzyknęła:
– Nie wolno!
– A kiedy ty ostatnio widziałaś swoją siostrę? − zapytała
ciocia Rachana, strącając jakiegoś owada ze szpinaku.
– Hm…, minęły lata, odkąd widziałam moją siostrę.

Wyszła za Hindusa, wiesz, kiedy Sristi miała siedem lat,
i wtedy się z nią spotkałam ostatni raz. Jej mąż, Binod,
jest urzędnikiem w hotelu w Darjeeling. Siostra pomaga
mu prowadzić kuchnię, więc nie ma czasu na odwiedziny
u mnie. To taka daleka podróż.
– Czemu jej nie odwiedzisz? − zapytała ciocia Rachana.
Czandra spojrzała w górę.
– Pewnie mogłabym... Ile kosztuje bilet na jeep do
Darjeeling?
– Nie jest zbyt drogi. A jeśli pojedziesz w ciągu następnych kilku tygodni, możesz zdążyć jeszcze przed śniegiem. Powinnaś jechać! − zawołała. – Na pewno dam ci
znać, kiedy tylko się dowiem, że zbliża się spis w obozie.
Wtedy szybko możesz wrócić.
Czandra przyjęła radę przyjaciółki i przez kolejne tygodnie, kiedy zastanawiała się, co zrobić, rozpytywała się
o koszt biletów do Darjeeling. Kiedy podliczyła pieniądze
z małego glinianego naczynia, było ich akurat dokładnie
tyle, ile wynosiła cena przejazdu, i jeszcze zostało troszkę
na jakieś jedzenie po drodze.
Pewnego dnia, kiedy Sristi szła z amą do śmietnika
wyrzucić małą porcję śmieci, których nie dało się spalić
ani zakopać, ama wyjawiła jej swoje plany.
– Podjęłam decyzję. Spędzimy w Darjeeling kilka tygodni, a może nawet miesięcy, z Nerą i Binodem. Kiedy
wyrzucimy teraz te śmieci, pójdziemy do budki telefonicznej przy bramie. Chcę zadzwonić do Binoda i powiedzieć mu, że przyjeżdżamy.
W ten sposób kilka dni później, objuczona torbami
i tłumoczkami, Sristi w rykszy przemierzała most łączący
Nepal z Indiami, ściśnięta pomiędzy swoim bratem
i matką.
Po stronie indyjskiej wysiadły z rykszy i zdenerwowane przeszły przez punkt kontrolny, a następnie wsiadły do jeepa. Zanim jednak opuściły punkt, Czandra
musiała oddać połowę prowiantu na drogę policjantowi.
Nie przepuściłby ich bez łapówki.
Wreszcie siedziały w jeepie pełnym podróżnych
w drodze do celu. Sristi gapiła się przez otwarte tylne
okno, licząc małpy, które mijały, i próbując nie dostać
mdłości od jazdy. Wijąca się droga otoczona była lasem,
a gdzieniegdzie przy drodze pojawiały się małe wioski.
Sristi nigdy w życiu nie widziała tylu małp, choć
w obozie trochę ich było. Tutaj tłoczyły się na poboczu w grupach. Małpiątka wczepiały się w swoje matki
dokładnie tak, jak Himal w amę. Niektóre z nich wybierały sobie nawzajem wszy z sierści. Zanim dotarli do
Darjeeling, Sristi naliczyła setki małp.
Jeep wspinał się w górę potężnych wzniesień i rzęził
na ostrych zakrętach. Sristi przyglądała się rzece na dole.
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Im wyżej jechali, tym bardziej stromo opadały zbocza
ku rzece. Droga stała się przerażająco wąska. Kilka razy
Sristi sturlała się z siedzenia, gdy kierowca nacisnął gwałtownie na hamulce. I znowu ostry zakręt; jeepy zjeżdżające szybko z góry w przeciwną stronę nie mogły widzieć
ich pojazdu pokonującego z trudem wysokość. Raz
o mało co nie zderzyli się czołowo z takim właśnie nadjeżdżającym samochodem.
Kierowca zatrzymał pojazd w jednej z małych wiosek,
gdzie wybudowano przy drodze kilka herbaciarni. Sristi
wyskoczyła wraz ze swoim braciszkiem, chętnie prostując
obolałe nogi. Mama podążyła za nią powoli. Niektórzy
pasażerowie poszli do dżungli za potrzebą. Zmęczony
kierowca poszedł do kranu z wodą umyć twarz.
Sristi, która już zdążyła zgłodnieć, zaprowadziła amę
i Himala do herbaciarni mieszczącej się w solidnym
budynku z szarego cementu. Na szarej i gołej podłodze
nie leżało nic poza grubą warstwą brudu i kurzu. Szafki
świeciły pustkami z wyjątkiem kilku szklanek, stalowych
miseczek i talerzy. Duży rondel, pełen herbaty z mlekiem,
bulgotał na palniku. Na wierzchu pływały w mlecznej
pianie listki herbaty. Szklanki brzęczały o siebie, kiedy
młody chłopiec nalewał do nich chochlą gorący napój,
trzymając sitko nad każdą szklanką, żeby wyłowić liście
herbaty, które nie powinny dostać się do środka.
„Może ta herbata pochodzi z tych roślin” − pomyślała
Sristi, wyglądając przez okno. Całe zbocze góry za herbaciarnią pokryte było krótkimi, mocnymi krzaczkami
przyciętymi do tej samej wysokości. Nie widziała nigdy
czegoś równie pięknego. W przeciwieństwie do chaosu
życia obozowego i zgiełku brudnego bazaru, wioska
przy drodze wyglądała na spokojną. Krzewy herbaciane
wyglądały tak zdrowo i czysto, że wydawały jej się niemal
szczęśliwe.
Obsługujący ich chłopiec postawił przed nią talerz.
Mniam! Sel roti2! Wzięła tłustą przekąskę i zanurzyła ją
w szklance z mleczną herbatą. Czandra, która cierpiała
na chorobę lokomocyjną, nic nie jadła.
Kiedy wszyscy wrócili do jeepa, dołączył do nich
wysoki turysta o jasnej skórze. Wszystkie siedzenia były
zajęte, więc usiadł na podłodze z tyłu. Sristi była zafascynowana, podobnie jak inni pasażerowie − szczególnie
gdy odkryli, że podróżny znał ich język.
– Skąd pan jest? − zapytała głośno jakaś kobieta.
– Ze Szwajcarii − odparł z uśmiechem.
– Jak długo mieszka pan w Indiach? − zapytał go jakiś
sympatyczny mężczyzna.
– Koło dziesięciu lat.
Sel roti: nepalskie ciasto z mąki ryżowej w kształcie oponki.

2
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– Dziesięć lat! − powiedziała kobieta zdumiona. – Nic
dziwnego, że pan tak dobrze mówi po naszemu. A czym
pan się zajmuje?
– Prowadzę chrześcijańską księgarnię w Kalkucie.
– Aha. Ma pan rodzinę? − dopytywał się tamten mężczyzna i teraz już nie wyglądał na tak przyjaznego.
– Tak, przywiozłem do Darjeeling żonę i dzieci na
wakacje. Jedna z rodzin w tej wiosce poprosiła mnie,
żebym dzisiaj przyjechał i nauczał o Jezusie. Dlatego właśnie przyjechałem tu na kilka godzin.
– Wszystkie religie są tym samym. Wierzę, że wszystkie drogi prowadzą do Boga − odezwała się tamta głośna
kobieta. Miała na czole dużą, czerwoną i doskonale okrągłą plamkę. Czandra także taką nosiła, tylko że mniejszą.
– Chciałaby pani to przeczytać? − zapytał mężczyzna
ze Szwajcarii, wręczając kobiecie małą broszurę.
– Ja też mogę? − zapytał mężczyzna, który odzywał
się wcześniej. Wkrótce każdy trzymał jeden egzemplarz
małej broszury.
Sristi położyła swoją broszurę na kolanach, ale jeep tak
podskakiwał, że nic nie zdołała przeczytać. Nie mając
pasa, który by ją przytrzymywał ją na siedzeniu, często
traciła równowagę. Nauczyła się trzymać się tyłu siedzenia przed nią, dzięki czemu nie rzucało nią we wszystkie
strony, kiedy piszczały hamulce. Wszystkie te kozy, kurczaki i dzieci biegające luzem po wsi i wpadające często
na drogę ignorowały nadjeżdżające pojazdy, toteż jeep
musiał często hamować.
Przypomniała sobie kolegę z obozu, Soma. Pojechał ze
swoją matką do dużego miasta i nie wracał tygodniami.
Ponoć kiedy przechodził przez drogę w pobliżu straganów z warzywami, wjechał w niego samochód i złamał
mu nogę. Sristi słyszała wiele takich opowieści o ludziach
potrąconych przez samochody.
Jej myśli powróciły do teraźniejszości. Ludzie w jeepie
rozmawiali głośno.
– Wierzę, że Jezus jest jakąś drogą do Boga, ale jest
wiele dróg do Boga. Pan ma swoją drogę, a ja mam swoją
− tłumaczyła kobieta z plamką na czole do mężczyzny
ze Szwajcarii.
Wysoki człowiek skulony na podłodze pomiędzy stopami ludzi a bagażami odparł:
– Jezus powiedział, że jest jedyną drogą i prawdą
i życiem i żaden człowiek nie przychodzi do Boga Ojca
inaczej jak tylko przez Niego.
– Ja czczę Jezusa i czczę także wszystkich innych
bogów − oznajmił jego rozmówca, Hindus, pociągając
nosem trochę ostentacyjnie.

– Biblia mówi, że jest tylko jedno imię pod niebem
dane ludziom, przez które mogą być zbawieni – cierpliwie wyjaśniał mężczyzna siedzący na podłodze.
– Jest pewna chrześcijańska rodzina w naszej wiosce.
Wszyscy oni się tylko kłócą i walczą ze sobą − dodała
kobieta z plamką na czole.
– To znaczy, że nie słuchają Jezusa. On powiedział, że
mamy się nawzajem miłować. Biblia zawiera wiele nauk
o tym, jak członkowie rodziny powinni się zachowywać
w stosunku do siebie nawzajem. Kiedy widzicie chrześcijanina, który nie prowadzi pobożnego życia, to nie zmienia tego, kim jest Jezus. On jest prawdą. Tamci chrześcijanie powinni naprawdę za Nim iść. Ja też muszę
naprawdę za Nim podążać − wy także. Jesteśmy wszyscy grzesznikami. Tylko Jezus był doskonały i tylko On
może nas zbawić od naszych grzechów − powiedział
Szwajcar, odpychając walizkę ze swoich palców u nogi
i próbując oswobodzić kolana.
Sristi patrzyła na swoją matkę, która wpatrywała się
w okno. Wszyscy w jeepie zamilkli na jakiś czas.
Sristi zwinęła się oparta o mamę. Las po lewej stronie
drogi zasłaniał słońce. Wzdłuż drogi cały teren był porośnięty ciemnozielonymi roślinami, które rosły w wilgotnym i chłodnym cieniu drzew.
– Jak one się nazywają? − szepnęła do mamy.
– To krzewy kardamonu − powiedziała ama.
Jej matka zawsze wrzucała kilka strączków czarnego
kardamonu do garnka, kiedy gotowała kozie mięso. Za to
zielony kardamon smakował dobrze z mlekiem i z czarną
herbatą.
– Spójrz! − zawołała Czandra, szturchając Sristi
w ramię. Dziewczynka spojrzała w prawo w kierunku
przeciwnym do lasu. Niechętnie patrzyła w tamto okno,
bo to była strona, gdzie popękane wzgórza tworzyły głębokie rozpadliny wzdłuż drogi. A gdyby tak jeep stoczył
się z drogi? Wiedziała, że to się czasem zdarzało.
Spojrzała w kierunku, gdzie matka wskazywała ręką,
na szczyty stromego wniesienia rozciągającego się od
drogi, którą jechali. Darjeeling!
Był to wierzchołek góry pokryty domami. Dolną
połowę wzgórza przecinały ślady po dawnych osuwiskach. Domy na szczycie wyglądały, jakby je ustawiono
jeden na drugim i jakby ze wszystkich sił kurczowo trzymały się swojego wzgórza.
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Wreszcie w Darjeeling
Jeep jechał przez wąskie uliczki zastawione gęsto po
obu stronach wysokimi betonowymi budynkami. Sklepy
otwierały się wprost na ulicę. Ludzie przechodzili, jak
się dało, robiąc uniki przed nadjeżdżającymi pojazdami
i rynsztokiem.
Bach, bach! Jeep przeciął tory słynnej w Darjeeling
„zabawkowej kolejki”. Minęli stację kolejową. „Jak by to
było zjechać w dół góry takim pociągiem?” − zastanawiała
się Sristi. Westchnęła, wiedząc, że to niemożliwe, by kiedykolwiek mogła sobie pozwolić na tak drogą rozrywkę.
Jej braciszek zaczynał marudzić. Chciał wysiąść natychmiast i nie zamierzał słuchać, kiedy mówiły mu: „Jesteśmy
prawie na miejscu”. Dla Himala „na miejscu” oznaczało
„w podróży” i nie mógł zrozumieć, gdzie to „na miejscu”
się znajduje.
– Za długo! Za daleko! − powtarzał, zakrywając sobie
uszy. Biedaczek! Miał tylko trzy lata i wszystkie atrakcje
podróży dały mu się już we znaki dużo wcześniej. Sristi
obserwowała, jak ama usiłuje go uspokoić. Jeszcze tylko
pięć minut!
Inni pasażerowie szukali czegoś w bagażach, żeby zabawić Himala. Pani z czerwoną plamką na czole zaszeleściła
mu przed twarzą reklamówką.
Hindus, który przedtem rozmawiał ze Szwajcarem,
dał małemu do zabawy plastikową butelkę po coli.
A Szwajcar poczęstował go ciastkiem, ale Himal wyrzucił je przez okno.
Wreszcie jeep zatrzymał się na środku ruchliwego targowiska. Pasażerowie próbowali wszyscy wysiąść jednocześnie. Czandra utknęła w drzwiach, kiedy kobieta
z czerwoną plamką próbowała przepchnąć się koło niej.
Himal płakał jeszcze głośniej, a grupa bagażowych przybiegła ze skraju targowiska. Każdy rozpychał się z całej
siły, szturchając się nawzajem, usiłując wydobyć swoje
bagaże z odkrytego bagażnika na dachu jeepa.
Jakiś człowiek chwycił torbę Sristi i zaczął z nią
odchodzić.
– Nie! Proszę wracać! − krzyknęła Czandra. – Same
poniesiemy bagaże. Nie trzeba nam bagażowego!
Mężczyzna powoli oddał torbę. Potrzebował każdej
rupii, którą zarobił, ale matka Sristi potrzebowała także
każdej rupii, jaką mogła zaoszczędzić.

„Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił, i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.” List do Galacjan 5,1
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Trójka zmęczonych podróżnych powlokła się przez
ruchliwe targowisko. Po obu stronach droga była usiana
stoiskami i sklepami. Na otwartych półkach stało
wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, aby przyciągało uwagę przechodniów. Tybetańskie babcie dziergały na drutach, siedząc obok stosów zrobionych właśnie
skarpetek i rękawiczek z wełny jaków. Wąsaci mężczyźni
z równin o ciemnych twarzach stali w sklepach za długimi ladami, rozpościerając szale i tkaniny dla kupujących. Górale w kapeluszach siedzieli na drewnianych
podwyższeniach pod brezentowymi daszkami, sprzedając owoce i warzywa.

Zachowywanie naszego
przymierza
—ciąg dalszy ze str. 11
mógł polegać na przymierzu i wyborach swych przodków. Musiał dotrzymywać własnych zobowiązań wynikających z przymierza, które Bóg zawarł z nim. Tak jest
również dzisiaj.
Mijał czas. Jakub ożenił się i spłodził dzieci. Stał się
bardzo bogaty. Nie wiemy, jak często myślał o zawartym
przymierzu. Przyszedł jednak czas, gdy Bóg powiedział:
„Ja jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś kamień
i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc wstań, wyjdź z tej
ziemi i wróć do ziemi twojej rodziny”. A potem dodał:
„Wstań, wstąp do Betel (…)”. Bóg wezwał Jakuba, by
wrócił do przymierza, które z nim zawarł. Najpierw
jednak należało rozwiązać kilka problemów między
Jakubem a jego Bogiem. Ponieważ w relacjach pomiędzy Jakubem a Labanem i Ezawem panowało napięcie,
Jakub miał pojednać się z obydwoma w drodze do Betel.
Bożki znalezione w jego domu należało porzucić. Jakub
zawarł przymierze z Bogiem i powinien je odnowić.
Jako głowa rodziny Jakub objął przywództwo w odnowieniu przymierza dla wszystkich. Przywracając właściwe relacje z Ezawem, wyszedł do niego i pokłonił
się. Rozprawiając się z bożkami we własnym domu, nie
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Sristi kręciło się w głowie i była głodna. Nagle poczuła
niewyobrażalne zmęczenie i chciała się gdzieś położyć.
Ale mama wskazała na długie schody prowadzące prosto
na szczyt pagórka. Wspinały się mozolnie do góry. Na
samym szczycie schodów stał okropnie wysoki budynek
z betonu. Sristi wydała westchnienie ulgi na widok szyldu
nad drzwiami: „Chata pod lotosem”. Byli na miejscu!

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

zasugerował jedynie, że należy je wyrzucić, lecz nakazał
to zrobić. Potem zakopał je pod dębem.
Z łatwością możemy zobaczyć, jak bożki weszły
między Jakuba i jego Boga. Rachela była do nich przywiązana w sercu. Złamała Boże zasady, żeby je tylko
mieć przy sobie. Kradnąc je, stała się złodziejem. Potem
udawała niewinną, siedząc dokładnie na nich!
A teraz zbadajmy własne życie. Czy są jakieś problemy
w naszej relacji z Bogiem? Czy chowamy urazę w stosunku do braci? Jeśli tak, to musimy pokutować, zanim
odnowimy nasze przymierze. Czy mamy jakieś bożki?
Może ich tak nie nazywamy, ale jeśli jesteśmy gotowi
porzucić biblijne zasady, żeby robić to, co się Bogu nie
podoba, to rzeczywiście są to bożki. Zasadą objawioną
w Słowie Bożym jest jedność i wzajemne poddanie jedni
drugim, a także oddzielenie się od świata. Ignorując te
zasady po to, żeby zachować swoje bożki, spowodujemy
ich wejście między Boga i nas, jak to było w przypadku
Jakuba.
„Lecz ja i mój dom będziemy służyli PANU”
(Joz 24,15).
Zaczerpnięto z The Christian Contender, maj 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Alleluja, chwalcie Boga
Alleluja, chwalcie Boga
Wy stworzenia niebieskie!
Wysławiajcie Jego wielkość
Wy drużyny anielskie!
Wszystkie zastępy niebieskie:
Słońce, księżyc z gwiazdami;
Uwielbiajcie Jego Imię!
Niech wszystko brzmi chwałami!
Wysławiajcie tego Pana,
Imię Jego i cną moc:
Jego chwały niech jest pełna,
Jego chwały niech jest pełna
Cała ziemia w dzień i noc.
Chwalcie Go wy wszystkie twory,
Które stworzył mocą Swą,
Wstańcie już i Jego zbory,
Zaśpiewać Mu chwałę cną!
Królowie, wszystkie narody,
Starcy razem z dziatkami!
Niech świat Dlań się chwałą ozwie,
Zabrzmi wszystko chwałami!
Chwalcie Imię najzacniejsze,
Ktoście Jego zbawieni,
Z wszystkich imion najwdzięczniejsze,
Więc niech nowy psalm Mu brzmi!
Niechże imię Jezus będzie uwielbiane śpiewami,
Jemu tylko, Jemu wszędzie,
Niech wszystko brzmi chwałami!
Wysławiajcie tego Pana!
—autor nieznany

Pokusy

—James Baer

„Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: Jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem
nie może być kuszony do złego ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony
przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci” (Jk 1,13-14).
Pokusa jest niechętnie poruszanym przez nas tematem. Podobnie jak z grzechem,
tak i w tym przypadku próbujemy uniknąć uczciwej konfrontacji. Pokusa jest
czymś, z czym chrześcijanin zmaga się w życiu codziennym. Może nie podoba
nam się ten temat, ponieważ często jesteśmy pokonani przez naszego wroga,
ulegając grzechowi. Ale przyjrzyjmy się pokusie w pozytywnym świetle. Czasem
Bóg dopuszcza pokusy, aby nas wzmocnić i przygotować do służby oraz życia
w zwycięstwie.
W Liście Jakuba znajduje się takie zdumiewające napomnienie: „Poczytujcie to
sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; wiedząc,
że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość” (Jk 1,2-3). Kilka wersetów dalej
Jakub wypowiada błogosławieństwo nad osobą, która znosi lub zwycięża pokusę.
Wszystkim, którzy zwyciężają na tym polu, obiecana jest korona życia. Powinniśmy
się więc cieszyć z pokus, które na nas przychodzą, bo dają nam one okazję do
przejścia próby i zwycięskiego wyjścia z niej.
Choć sama pokusa nie jest grzechem, jest jednak niebezpieczna. Angażuje nas
w bitwę z naszym śmiertelnym wrogiem − szatanem. Jak czytamy w Liście Jakuba
1,14: „każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci”. Nie wolno
nam ulegać grzechowi, gdyż to nie jest zwycięstwo. Raczej mamy błogosławieństwo
w odpieraniu i niezachwianym sprzeciwianiu się pokusom diabelskim.
Niepodważalna testująca wartość pokusy jest dla nas korzyścią. Możemy być
oczyszczeni i wypróbowani w jej ogniu, jeśli pozwalamy działać Bogu. Pokusa uczy
nas również pokory. Uznajemy naszą rozpaczliwą potrzebę mocy Chrystusa, żeby
wybawił nas i pociągnął do Boga przez nasze doświadczenie.
Pamiętajmy, że uleganie pokusie jest równoznaczne z popadaniem w grzech.
Pokusa jest błogosławieństwem tylko wówczas, gdy opieramy się jej z pomocą
naszego Ojca w niebie. Jest tylko jedna błogosławiona reakcja na pokusę: odwrócić
się od diabelskich sideł i zwrócić się do Boga.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

