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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

Prawda wewnętrzna
—James K. Nolt

W bólu i pokucie król Dawid wołał: „Oto miłujesz
prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać
mądrość” (Ps 51,6). Jest to fragment jednej z najbardziej znanych modlitw pokutnych w Biblii.
Król Dawid obmyślił zwodniczy plan, używając pozorów przyjacielskiej postawy, żeby zatuszować swoje cudzołóstwo z Batszebą. Ściągnął jej męża
Uriasza z pola bitwy, żeby wrócił do domu, spędził
trochę czasu z żoną i wtedy otoczenie uznałoby go za
ojca poczętego dziecka. Jednak Uriasz miał zbyt wrażliwe sumienie, żeby cieszyć się żoną w sytuacji, gdy jego
towarzysze broni toczyli zażartą bitwę i narażali życie.
Dawid zniszczył niewinnego człowieka, żeby ukryć
własny grzech. Nawet pomysłowa alegoria Natana nie
przebiła się do jego umysłu otumanionego grzechem,
aż wreszcie prorok powiedział: „Ty jesteś tym człowiekiem”. Dopiero wtedy Dawid ujrzał siebie takim,
jakim widział go Bóg i wyznał prawdę.
Czytając Psalm 51, mamy wrażenie, że Dawid sam
był zaskoczony, jak nisko upadł i jak bardzo zgrzeszył.
Teraz zapragnął poznać prawdę leżącą na dnie jego własnej duszy. Chciał usłyszeć przeszywającą i uwalniającą prawdę, o której setki lat później powiedział Jezus:
„I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32).

Deklaracja Niepodległości przyjęta przez kongres Stanów Zjednoczonych 4 lipca 1776 roku głosi:
„Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że
w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolności
i dążenia do szczęścia”. Prawda, że Bóg stworzył ludzi
jako równych, była dla ojców założycieli USA oczywista i bez trudu dostrzegali, że król Anglii gwałci
ich prawa. Mimo to niektórzy z sygnatariuszy tego
dokumentu sami posiadali niewolników i trudno im
było tę samą prawdę przyjąć i zastosować we własnym
życiu. Podobnie jest w naszych czasach: jeśli jakaś
prawda przynosi nam korzyść, jest dla nas oczywista;
jeśli wzywa do poświęceń, to trudniej nam ją przyjąć.
Nieprawda przybiera wiele różnych postaci.
Możemy wypowiedzieć prawdziwe zdanie, a mimo
to skłamać przez niedomówienie. Na przykład gdy
analizujemy jakiś problem między dwiema osobami,
mówimy wyłącznie o winie jednej ze stron, całkowicie pomijając drugą. To jest wypowiadanie nieprawdy
przez implikację czy sugestię. Często jest tak, że to
my jesteśmy osobą, której upadki łatwo ignorujemy.
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Oprócz tego głosimy fałsz lub nieprawdę, jeśli stosujemy różne standardy w odniesieniu do poszczególnych stron sporu. I tak, jedna z nich rzekomo jest
w porządku, ponieważ nie oczekujemy od niej zachowania według wysokich standardów, natomiast druga
jest winna, bo przykładamy do niej bardziej wymagającą miarę. „Ty więc, który uczysz drugiego, samego
siebie nie uczysz? Ty, który głosisz, że nie wolno kraść,
kradniesz?” (Rz 2,21). Powinniśmy nauczać i stosować
prawdę w stosunku do samych siebie z taką samą pilnością jak wobec innych.
„Prawda wewnętrzna” uświęca. „Uświęć ich
w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą” (J 17,17).
Ludzie używają prawdy w bezbożny sposób: wywyższając siebie i poniżając innych. Bóg używa prawdy
w naszych sercach, żeby pomóc nam zrozumieć, kim
jesteśmy. Jego szczere przesłanie do Dawida brzmiało
„ty jesteś tym człowiekiem” i ta prawda rozpoczęła
proces oczyszczania jego serca. „Najzdradliwsze
ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne.
Któż zdoła je poznać?” (Jr 17,9). Przyjęcie tej bolesnej prawdy o nas samych i zwrócenie się do właściwego Źródła pomocy, jak to zrobił Dawid, może nas
podobnie oczyścić i uświęcić. Boża prawda boli, ale
tylko przejściowo; potem przychodzi uzdrowienie.
Kłamstwa szatana ranią wiecznie.
Prawda jest niezmienna, lecz przeszłe kłamstwa
mogą się zmieniać. Grzechy mogą zostać odpuszczone, a krzywdy naprawione. To prawda, że „niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata
i według władcy, który rządzi w powietrzu” i że „wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała,
czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy
z natury dziećmi gniewu” (Ef 2,2-3). Ale chwała
Bogu, że możemy zmienić prawdę o nas samych.
Byliśmy ślepi, ale widzimy. Byliśmy zgubieni, ale
możemy znaleźć drogę. Potykaliśmy się w ciemności,
lecz możemy chodzi „chodzić w prawdzie” i w „nowości życia”. Szatan jest „kłamcą i ojcem kłamstwa”, ale
możemy ujść z jego niewoli i służyć nowemu Panu,
który jest „Panem prawdy”.
Alternatywa jest katastrofalna. Wprowadzenie
w błąd na jakiś temat prowadzi do zakłopotania lub
4
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rozczarowania (na przykład spóźnienia się na jakieś
wydarzenie lub nieobecność na nim), ale jeśli zostaniemy źle poinformowani, niedoinformowani lub
oszukani w sprawach wieczności, to może się skończyć wieczną śmiercią. Ponadto pogoń za sławą, znaczeniem i bogactwem z łatwością może przeważyć
nad poszukiwaniem prawdy. Dlatego musimy zadać
sobie szczere pytanie „co to jest prawda”. Następnie
musimy znaleźć odpowiedź u Tego, który powiedział:
„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie”. Szczere przyjęcie Go jako Zbawiciela i Pana przyniesie „prawdę
wewnętrzną”.
Anabaptystyczny pisarz Balthazar Hubmeier (ok.
1480-1528) zamieszczał we wszystkich swoich publikacjach motto „prawda jest nieśmiertelna”1. Wrogowie
prawdy zniszczyli wielu jej orędowników, ale nigdy nie
zniszczą jej samej. Pewien amerykański poeta napisał:
„Prawda przybita do ziemi znowu powstanie; wieczne
drogi Boże do niej należą; lecz zraniony fałsz wije się
z bólu i umiera wśród swoich wyznawców”2. Król
Dawid przybił prawdę do ziemi, ale powstała, żeby
stawić mu czoła. Królestwa oparte na różnych kłamstwach powstają i upadają, podobnie jak ludzie. Lecz
Boża prawda i królestwo są wieczne, jak to majestatycznie ujmuje Biblia. „PAN bowiem jest dobry, jego
miłosierdzie trwa na wieki, a jego prawda z pokolenia na pokolenie” (Ps 100,5). „Twoje królestwo jest
królestwem wiecznym, a twoje panowanie trwa przez
wszystkie pokolenia” (Ps 145,13).
„Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej; kupuj mądrość,
karność i rozum” (Prz 23,23). Kupujcie tę wersję
prawdy, o którą modlił się Dawid – o „prawdę
wewnętrzną”. Powierzchowna, niesprecyzowana
prawda przemijających mód i teorii nie trwa długo.
Biblia mówi, że ludzie poginą, „ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, by zostali zbawieni” (2 Tes 2,10).
Miłujcie Pana, miłujcie prawdę i kochajcie Jego królestwo – dzisiaj, jutro i przez całą wieczność.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
Tłumaczenie niemieckiego oryginału „Die warheit ist untödlich”.

1

Fragment wiersza amerykańskiego poety Williama Cullena Bryanta, 1794-1878.
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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

RELACJE W KOŚCIELE
—Isaac D. Martin

Część A

1. Uległość i pokora

Dobre relacje braterskie są jak harmonijna muzyka
− wymagają dostrojenia wszystkich instrumentów.
Ponieważ nie wszyscy przywiązują do tego wagę,
powstają dysonanse i problemy. Jeśli je ignorujemy, to
one narastają i mogą doprowadzić do podziałów w społeczności. Co możemy zrobić, żeby uniknąć cielesnych
sporów wśród braci?
Posłuszeństwo kilku biblijnym zasadom może tutaj
pomóc, szczególnie jeśli zastosujemy je odpowiednio wcześnie. W ferworze konfliktu trudno przekonać kogokolwiek, żeby się zastanowił nad Bożą wolą
w danej sprawie. Z tego powodu dobrze zrobimy, rozważając zawczasu właściwy kierunek działań, zanim
kryzys nastąpi. W niniejszym rozdziale chcemy się
zastanowić nad wzajemnymi biblijnymi relacjami
w społeczności chrześcijańskiej.

A. Relacje przełożonych z ich
współpracownikami
„Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy
zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się
w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się więc pod potężną ręką
Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie”
(1 P 5,5-6).

Generalnie uważamy, że w przypadku chrześcijańskich przełożonych nie powinno być problemu
z utrzymywaniem dobrych relacji. Rzeczywistość może
jednak okazać się inna. To właśnie oni mogą mieć najwięcej problemów na tym polu.
Na ten problem składa się szereg czynników. Bracia
usługujący gorliwie studiują Słowo i poważnie podchodzą do tego, co uważają za prawdę. Lekcje wyniesione
z doświadczenia wyryły im się wyraźnie w pamięci.
Ponadto, przewodnicy kościelni mają pewien autorytet. Zostali powołani przez Boga i wiedzą o tym.
W rezultacie mogą postrzegać ludzi, którzy się
z nimi nie zgadzają, jako zagrożenie dla zdrowej nauki
i pobożnego stylu życia. Co mówi Biblia, żeby pomóc
przełożonym w przezwyciężeniu trudności?
Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Czytając
ten tekst, w naturalny sposób myślimy o uległości wobec osób starszych od nas o co najmniej dziesięć lub dwadzieścia lat. Nie zapominajmy o uległości
wobec Chrystusa, „którego początki są w wieczności”
(Mi 5,2). Nic dziwnego, że Nowy Testament ukazuje Jezusa jako głowę Ciała (1 Kor 12; Ef 4,11-16)
i kamień węgielny, na którym założony jest Kościół
(Ef 2,19-22). Jezus Chrystus jest starszym, któremu
wszyscy jesteśmy winni uległość. On jest piastą koła,
środkiem obrotu, biegunem kierującym ku sobie
wszystkie igły. On stanowi o jedności Kościoła − im
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bardziej Mu się poddamy, tym większa będzie nasza
jedność.
W związku z powyższym poddajemy się starszym
braciom w lokalnym kościele. Kiedy Paweł się nawrócił, prosił Pana o wskazanie kierunku. Jezus mógł
pokazać mu go bezpośrednio i od razu, lecz zamiast
tego powiedział: „Wstań i idź do miasta, a tam ci
powiedzą, co masz zrobić” (Dz 9,6). To bardzo ważne.
Jezus widział, że Paweł zbytnio polega na sobie, dlatego
pierwsza lekcja, jakiej mu udzielił, polegała na wysłuchaniu innego człowieka, czyli Ananiasza.
Nie wiemy, w jakim wieku był Ananiasz, lecz w sensie
doświadczenia chrześcijańskiego był starszy od Pawła.
Przełożeni o mniejszym stażu powinni zdawać się na
innych braci, którzy prowadzą Kościół dłużej, szczególnie jeśli pokazali przez lata, że pewnie trzymają ster,
a oczy mają utkwione w Panu.
Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Jeśli ktokolwiek miał prawo tego nie robić, to pewnie sam autor
tego zdania, czyli Piotr. Należał do Chrystusowego
„wewnętrznego kręgu”, a w Dniu Pięćdziesiątnicy
i w pierwszych latach istnienia Kościoła wystąpił
na pierwszym planie. Lecz gdy Paweł „napomniał
go wobec wszystkich” (Ga 2,11), wówczas Piotr nie
potraktował go z góry ani nie podważył jego apostolstwa. Najwyraźniej przyjął to napomnienie jak mężczyzna. Wiele lat później napisał nawet o ‘umiłowanym bracie Pawle’ i danej mu mądrości (2 P 3,15).
Sam Paweł rozumiał, jak ważna jest współpraca, co
jest tym bardziej istotne, że Pan dał mu szczególne objawienie. Mimo że odnośnie tego napisał: „nie radziłem się
ciała ani krwi” (Ga 1,16), to w innych sprawach współpracował z ludźmi. Podróżując, rzadko kiedy czynił to
samotnie. Kiedy przełożeni spotkali się w Jerozolimie
(Dzieje Apostolskie, rozdz. 15), Paweł również tam był.
Wspominając o różnicy zdań między nim a innym przełożonym, pisze: „A co do brata Apollosa, to bardzo go
prosiłem, aby poszedł do was z braćmi. Lecz w ogóle
nie chciał teraz iść. Pójdzie jednak w odpowiednim dla
niego czasie” (1 Kor 16,12).
To stoi w sprzeczności do zachowania pewnego starszego zboru, który nie mógł pogodzić się z decyzją pozostałych i wreszcie powiedział: „Cóż, chyba starszy musi
poddać się młodszemu!”. Jeden z młodszych przełożonych poczuł się dotknięty taką uwagą. Został przysłany
do tej społeczności, żeby pomóc w rozwiązaniu problemu z całym szacunkiem należnym starszym braciom,
lecz nie wahając się wyrazić własnego zdania. Być może
starszy brat powinien był bardziej docenić jego starania.
6
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Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, lecz pokornym łaskę daje. U podstaw wielu problemów międzyludzkich leży grzech pychy. Właściwie,
„spór powstaje tylko dzięki pysze” (Prz 13,10).
Przełożeni nie są przed tym chronieni „z urzędu”.
Wielu z nich przyznałoby, że muszą codziennie umierać dla własnej pychy.
Niektórzy przełożeni nauczyli się na własnej skórze,
że „Bóg pysznym się sprzeciwia”. W kontaktach z członkami lokalnego kościoła doświadczyli wielu frustracji
i przeżyli niejedno osobiste upokorzenie. Przewodnicy
odczuwający, że Bóg im się sprzeciwia, powinni się
zastanowić, czy w ich sercach nie ma pychy.
Trudno byłoby zostawić temat pychy bez wspomnienia o zawiści. „Zawiść [jest] twarda jak grób”
(PnP 8,6). Podobnie jak śmierć, uniemożliwia komunikację. Przewodnicy kościelni łatwo mogą paść ofiarą
zawiści, ponieważ mają pewien zakres władzy − częściowo z powodu piastowanego stanowiska, a częściowo z powodu osobowości, która może mieć związek z zakresem władzy. Dwunastu uczniów, którzy
wyczuwali, że władza może być w ich zasięgu, zaczęło
się kłócić o to, kto z nich będzie najważniejszy. Gdy
Jakub i Jan chcieli szybkim ruchem zagarnąć jej dla
siebie jak najwięcej, pozostali się oburzyli (Mt 20,2028). Ich zawiść na tle władzy nie różniła się niczym
od postaw rzymskich władców. Jezus wyjaśnił, że Jego
Królestwo nie działa na takiej samej zasadzie jak królestwa pogan. Tutaj przywódcy mają służyć, a nie
rządzić.
Dzisiaj musimy przerobić tę samą lekcję. Możemy
odczuwać pokusę mierzenia samych siebie według
liczby kazań ślubnych, o których wygłoszenie nas

Jezus wyjaśnił, że Jego Królestwo
nie działa na takiej samej zasadzie
jak królestwa pogan. Tutaj przywódcy mają służyć, a nie rządzić.

poproszono, liczby usług poza macierzystym kościołem czy pomysłów, które zostały przyjęte przychylnie podczas spotkań rady starszych. Jeśli pamiętamy,
że Pan używa innej miary, to możemy się odprężyć
w relacjach z innymi liderami i współpracować z nimi
w duchu pokoju.

2. Relacje wzajemne w pracy
W zależności od danego wyznania, przełożeni mają
różne tytuły określające zakres obowiązków. Biskupi
ogólnie doglądają kościoła. Pastorzy mają udział
w przewodnictwie, głoszą kazania i zajmują się duchowym doradztwem. Diakoni zajmują się sprawami materialnymi w społeczności, szczególnie w odniesieniu do
ubogich i chorych. (Niektóre Kościoły nazywają przełożonych starszymi). Chociaż przewodnicy pełnią różne
posługi, to jako grupa wspólnie stoją na czele Kościoła.
W każdej grupie przełożonych jeden z nich musi
mieć największy autorytet. W naszych Kościołach
jest to biskup. Bez osiągnięcia zgody co do porządku
w tej sprawie, przełożeni ryzykują zamieszanie i potencjalne konflikty. Nie oznacza to, że biskup podejmuje
wszystkie decyzje. Przełożeni wspólnie zajmują się problemami i próbują rozeznać wolę Bożą. Jeśli nie mogą
osiągnąć porozumienia, powinni zostawić temat, aż ją
rozeznają. Jeżeli nie uda im się tego zrobić w wyznaczonym terminie, decyzję podejmuje biskup i on bierze
na siebie odpowiedzialność za rezultaty.

3. Analiza konfliktu
Czasami wydaje się, że opinii na dany temat jest
tyle, ilu pastorów w pokoju. Nie ma w tym nic złego.
Właściwie wspólne myślenie, zgoda i niezgoda, propozycje rozwiązań i odrzucanie propozycji, a wreszcie
dochodzenie do wspólnej decyzji to jest bardzo zdrowe
działanie. Może również służyć rozwojowi więzi
w grupie.
Ale co będzie, jeśli przełożeni zaczną się kłócić?
Wtedy tracą z oczu to, co jest najważniejsze − dobro
Kościoła jako całości. Zapominają o żarliwej modlitwie Chrystusa, „aby wszyscy byli jedno” (J 17,21).
Czasami sytuację da się jeszcze uratować, zanim pojawi
się permanentne rozgoryczenie, lecz bywają przypadki
podziału społeczności na dwa obozy.
Kiedy ma miejsce konflikt, to czy wina zawsze
leży po obu stronach? Często tak jest, lecz na pewno
nie zawsze. Pomyślmy o konflikcie między Saulem
a Dawidem. Albo między Mojżeszem i Korachem.
Pomyślmy o Kainie, który stał się wrogiem Abla.
Dlaczego? Bo czyny Kaina były złe, a jego brata sprawiedliwe (1 J 3,12). Może istnieć wyraźny konflikt
między prawdą a błędem, między sprawiedliwością
a niesprawiedliwością.
Z drugiej strony, nawet przełożony mający rację może
działać przeciw sobie, jeśli próbuje udowodnić, że on

i tylko on się nie myli. Jest jeszcze gorzej, gdy szuka
popleczników, żeby wzmocnić własną pozycję w danej
sprawie i poczuć się pewniej. Ten, kto mówi najwięcej, sam nasuwa podejrzenia na swój temat − szczególnie jeśli próbuje podważyć reputację kogoś innego.
Jak ktoś powiedział o pewnym bracie, który się mylił:
„Jeśli on jest tak pewny swoich racji, to dlaczego się
tak zacietrzewił?”.
W najgorszym przypadku polaryzacja nie ogranicza się do dwóch stron, lecz coraz więcej osób zaczyna
wygłaszać opinie, mówić o sprawie i zamieszanie się
pogłębia. „Jakże wielki las zapala mały ogień!” (Jk 3,5).
A przecież mogłoby być zupełnie inaczej, gdyby ktoś
pościł i mówił o tym wszystkim do Boga zamiast do
ludzi! Tylko Bóg zna wszystkie fakty i tylko On może
skutecznie przekonywać ludzkie serca. W odpowiedzi

Właściwie wspólne myślenie, zgoda
i niezgoda, propozycje rozwiązań
i odrzucanie propozycji, a wreszcie dochodzenie do wspólnej decyzji to jest
bardzo zdrowe działanie.

na modlitwę może nie tylko mówić do innych ludzi,
lecz również do tego, kto się modli, pokazując mu najlepsze rozwiązanie, które przyniesie pokój.
Dobrze jest odłożyć temat na jakiś czas i nie spierać
się o to. Konfrontacja bywa potrzebna, ale można brata
zostawić w spokoju i liczyć na to, że przemyśli sprawę
i zmieni zdanie bez niczyich nacisków. Większość z nas
pewnie spotkała się z tym, że ktoś uprzejmie zakwestionował nasz niezbyt mądry pomysł, a następnie
zmienił temat rozmowy.
Konflikt będzie trwał tak długo, jak długo będziemy
obarczać stronę przeciwną winą za jego powstanie.
Saul nadal sobie wyobrażał, że Dawid jest jego wrogiem − nawet po tym, jak ten udowodnił, że jest przyjacielem króla. Korach uważał, że Mojżesz przypisał
sobie zbyt wielkie znaczenie i nic nie było w stanie go
przekonać, że jest inaczej. Pasowałoby tutaj stwierdzenie: „Napotkaliśmy wroga i to my sami nim jesteśmy”.
Pokorny człowiek akceptuje fakt, że czasami może
się mylić. Pewien kaznodzieja został agresywnie zaatakowany po wygłoszeniu nauczania na temat proroctwa dotyczącego czasów ostatecznych. Oskarżyciel był
pewien, że kaznodzieja się myli. Ten pokornie przyznał, że może się mylić, ale tak rozumie ten temat. Po
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tym wyznaniu rozmówca zwiesił głowę i powiedział,
że on również może być w błędzie.

4. Utrzymywanie jedności.

W siedemnastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy,
jak Jezus modlił się o jedność wśród swoich uczniów.
W przypadku, gdy stawką nie jest czystość doktrynalna, lecz występuje wyraźne pragnienie wierności Bogu i zgoda co do stosowania Słowa w praktyce,
jedność powinna być utrzymywana. Wszyscy się zgadzamy, że jest to prawda, lecz co jest kluczem do takiej
jedności?
Jednym z kluczy jest miłość. Każdy popełnia błędy,
które mogą być interpretowane jako obrzydliwe grzechy przez ludzi, którzy nienawidzą akurat tych błędów
a tolerują własne. Przypisywanie najgorszych intencji
w każdej sytuacji szybko powoduje rozłamy między
braćmi. Tymczasem ci, którzy się wzajemnie miłują,
są gotowi wybaczać i czyniąc to, utrzymują braterską
jedność.
Miłość jest lekarstwem na strach i podejrzenie.
„W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa
lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości” (1 J 4,18). Lubimy myśleć, że kiedy
boimy się kogoś, to wina leży po jego stronie. Gdyby
był inny, to byśmy się go nie bali. Tymczasem prawdziwym problemem może być brak miłości.
Jeśli się czegoś boimy, to powinniśmy się zastanowić nad słowami proroka Izajasza: „Ja, to ja jestem
waszym pocieszycielem. Kim jesteś, że się boisz człowieka śmiertelnego i syna człowieczego, który jest jak

Innym kluczem do jedności jest gotowość oddania konkretnych spraw w Boże ręce. To, co dotyczy nas osobiście, możemy zmienić. Ale nie jesteśmy
w stanie rozwiązać każdego problemu, który widzimy
albo uważamy, że widzimy w Kościele. Ludzi i sprawy,
których nie możemy zmienić, powierzamy Bogu. On
może wszystko. Gdy modlimy się z wiarą, Bóg może
zmienić innych albo nas, żebyśmy nadal mogli zgodnie współpracować.
Trzeci klucz polega na dostrzeganiu wartości wkładu
innych w sprawę Chrystusa. Czyniąc to, powinniśmy
nie mieć względu na osobę bez względu na to, czy ktoś
jest gospodarzem budynku kościelnego czy biskupem.
Ostatecznie jakie znaczenie ma szczebel w kościelnej
hierarchii? Dlatego unikajmy porównań w ocenianiu
pracy różnych osób dla Pana. Któż to wie, z jakim
nastawieniem serca jest wykonywana i jak patrzy na
to sam Bóg?
Czwartym kluczem jest gotowość do wykonania tego, czego oczekuje od nas Bóg. Dobre relacje
wzajemne wśród braci usługujących nie są utrzymywane automatycznie. Każdy musi żyć w sposób godny
chrześcijanina. To oznacza przebaczenie, gdy ktoś inny
upada. Czasem również trzeba szczerze porozmawiać
z bratem, jeśli uważamy, że błądzi − w ten sposób
będziemy mogli poznać jego motywacje.

Przypisywanie najgorszych intencji
w każdej sytuacji szybko powoduje rozłamy między braćmi. Tymczasem ci, którzy
się wzajemnie miłują, są gotowi wybaczać
i czyniąc to, utrzymują braterską jedność.

Czynienie woli Bożej to coś innego niż pozwalanie
sobie na robienie tego, do czego jesteśmy przekonani.
Niektórzy sami przyznają sobie upoważnienie do atakowania innych, co jest przeciwieństwem napominania w miłości. Kiedy przełożeni uważnie i z modlitwą
stosują powyższe zasady, wówczas ich wzajemne relacje będą wartościowe i konstruktywne.

trawa” (Iz 51,12). Świadomość, że jesteśmy śmiertelnymi ludźmi, może ułatwić nam okazywanie wzajemnej miłości. Pamiętajmy również, że jako bracia
w Chrystusie współpracujemy dla Królestwa Jezusa.
Nie musimy bronić niczego poza prawdą i wywyższać
nikogo poza Jezusem.
8
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„Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ oni będą
nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).

Fragment książki Relationships That Bless
© Rod & Staff Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Oskarżyciel braci
—Bob Krause

Zbyt często w naszych kościołach ludzie noszą
w sobie urazy, karmiąc je kosztem osobistego wzrostu
i mocy świadectwa społeczności.
„I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz
nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga,
i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel
naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed
naszym Bogiem. Ale oni zwyciężyli go przez krew
Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia − aż do śmierci” (Obj 12,10-11).
Szatan, który jest „oskarżycielem naszych braci”, najwyraźniej stał przed Bogiem dniem i nocą, przedstawiając całą listę zarzutów potępiających lud Boży. Jak
słuszne były te zarzuty? Diabeł wie, czego Bóg nienawidzi, i jeśli oskarża o coś ciebie albo mnie, często ma
rację albo jest od niej niedaleki. On bardzo dobrze zna
nasze słabości. Widzisz w tym fragmencie, jak bardzo
Bóg pogardza tym starodawnym wężem?
Bóg strącił naszego oskarżyciela i jego aniołów, żeby
już nigdy nie postawił nogi w niebie. Wszyscy mieszkańcy radowali się z jego wyrzucenia. My również
powinniśmy się z tego radować. Moc Chrystusowego
zbawienia dzięki Jego krwi zamyka oskarżycielowi usta
w Królestwie Bożym.
Zastanówmy się wspólnie nad tym. Kiedykolwiek
zostaniemy urażeni przez brata lub siostrę, nietrudno
wnieść przeciwko nim oskarżenie przed obliczem Boga,
wymieniając jego winy. Czy domagamy się wtedy
sprawiedliwości wobec nich? Jakże to musi smucić
Wszechmocnego Boga − Jego dzieci odkupione krwią
same wchodzą w rolę szatana, gardząc miłością i dziełem Pana! Ile zarzutów przeciwko braciom i siostrom
słyszy Bóg w naszych społecznościach?
Gdy się modlimy stojąc lub klęcząc, to czy odpuszczamy naszym winowajcom? „A gdy stoicie, modląc
się, przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby
i wasz Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze

przewinienia. Bo jeśli wy nie przebaczycie, to i wasz
Ojciec, który jest w niebie, nie przebaczy wam waszych
przewinień” (Mk 11,25-26). Czy szukamy pokoju?
„Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka
pokoju i dąży do niego” (1 P 3,11). Owszem, możemy
zasmucić się, gdy zostaniemy urażeni i możemy z pewnością powiedzieć Bogu o tym, jak bardzo zostaliśmy
dotknięci. Potem jednak trzeba zostawić sprawę w Jego
rękach. Nie wolno nam chować urazy.
Czy modląc się lub myśląc o Bożych sprawach jesteśmy oskarżycielami czy orędownikami w modlitwie?
Nasza postawa bardziej przypomina działanie szatana czy Jezusa? Powinniśmy zrozumieć, że toczymy
duchową wojnę. Zbyt często zapominamy, że uraza
jest tak naprawdę strategią przeciwnika, prowadzącą do
osłabienia dusz. W Drugim Liście do Koryntian czytamy o wyobrażeniach i myślach, które często usidlają
urażonych ludzi: „Chociaż bowiem w ciele żyjemy, nie
walczymy według ciała; (gdyż oręż naszej walki nie
jest cielesny, ale z Boga, i ma moc burzenia twierdz
warownych); obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga, i zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi”
(2 Kor 10,3-5).
Chrystus miał wiele do powiedzenia o przebaczeniu.
Te Jego nauki powinniśmy wziąć sobie do serca, żeby
zniewolić nasze myśli do posłuszeństwa Chrystusowi.
Powinniśmy dążyć do pokoju z braćmi i wstawiać się za
nimi. Posłuszeństwo w tej dziedzinie będzie budować
Kościół i stanowić wyraźne świadectwo dla świata. „Po
tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli
będziecie się wzajemnie miłować” (J 13,35).
Zaczerpnięto z The Christian Contender, maj 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Prostota serca
—Eugene Zhuzhzhalov

„Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc
chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością
i w prostocie serca; chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi. A Pan dodawał kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni”
(Dz 2,46-47). Inne fragmenty pokazują szerszy
obraz tego, jak powstał i funkcjonował ten rodzaj
społeczności.
Prawdopodobnie następujące słowa płonęły
jasno w umysłach pierwszych członków Ciała
Chrystusa w chwalebnych dniach i tygodniach po
Pięćdziesiątnicy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak
i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości.
Jeśli zachowacie moje przykazania, będziecie trwać
w mojej miłości, jak i ja zachowałem przykazania
mego Ojca i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby moja radość trwała w was i aby wasza
radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście
się wzajemnie miłowali, jak i ja was umiłowałem.”
(J 15,9-12).
„A nie tylko za nimi proszę, lecz i za tymi, którzy
przez ich słowo uwierzą we mnie; aby wszyscy byli
jedno, jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby
i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że ty mnie
posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby
byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Ja w nich, a ty we
mnie, aby byli doskonali w jedno, żeby świat poznał,
że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie
umiłowałeś.” (J 17,20-23).
Zachwycamy się tym, jak Duch Święty pozwolił Janowi zapisać modlitwę Jezusa w Ogrodzie
Oliwnym, a skutek Jego słów jest oczywisty. Ludzie
pokutowali − być może nawet ci, którzy jeszcze
niedawno krzyczeli: „Ukrzyżuj!”. Życie ludzi było
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przemieniane, gdy Duch Święty został wylany na
wszystkich prawdziwie wierzących po raz pierwszy
w historii ludzkości. Wczesny Kościół był zorganizowany i skupiony na swoim dziele z gorliwością nie do
zatrzymania, świadcząc światu w taki sposób, którego nie dało się zignorować.
Jak w praktyce wyglądało ich świadczenie? Jak
trwali codziennie jednomyślnie i w prostocie serca?
Apostoł Paweł w Liście do Rzymian przekazuje
kilka ważnych wskazówek: „Miłość niech będzie
nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymając się tego,
co dobre. Miłujcie się wzajemnie miłością braterską, wyprzedzając jedni drugich w okazywaniu szacunku. W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu; radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku,
nieustający w modlitwie; wspomagający świętych
w potrzebach, okazujący gościnność. Błogosławcie
tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie
przeklinajcie. Radujcie się z tymi, którzy się radują,
a płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie między sobą
jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Nikomu złem za zło
nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec
wszystkich ludzi. Jeśli to możliwe, o ile to od was
zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju” (Rz
12,9-18).
Przychodzą nam do głowy różne sceny: ludzie
sprzedający swoje majętności i przekazujący zapłatę
apostołom, żeby można było założyć i budować społeczność; członkowie Kościoła, którzy wszystko mieli
wspólne, tak że nikomu niczego nie brakowało; mianowanie pierwszych diakonów, którzy mieli usługiwać przy stołach, żeby nikt nie był głodny; Piotr

mówiący do kalekiego żebraka: „Nie mam srebra ani
złota, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa
Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź!”; kamienowany Szczepan, klęczący i wołający głośno: „Panie,
nie poczytaj im tego za grzech”.
Ciekawe, że słowa „ciesząc się przychylnością
całego ludu” dotyczą okresu, zanim jeszcze rozpoczęły się prześladowania w Jerozolimie. Jednak
świat, który prześladuje chrześcijan, nie może
zaprzeczyć wartości ich późniejszego świadectwa
(w okresach prześladowań). Możemy to nazwać przychylnością, respektem lub uznaniem − historia pokazuje, że prześladowcy byli zmuszeni uznać, iż prawdziwi chrześcijanie żyli sprawiedliwie. Powinniśmy
się troszczyć o to, żeby w naszym świadectwie nie
brakowało żadnego elementu i żeby świat nie miał
podstaw do słusznego potępiania nas.
Dlaczego zatem nie widzimy dzisiaj, żeby Pan
przydawał codziennie tych, „którzy mają być zbawieni”? Oto pewna obserwacja i ciężar zarazem.
„Jednomyślność”, o której mówi werset cytowany na
wstępie (Dz 2,46), jest rzadkością w chrześcijańskim
świecie od samego początku. Listy do Koryntian,
listy Piotrowe i Księga Objawienia wszystkie świadczą o problemie podziałów, konfliktów i odstępstwa,
które nękały nawet wczesny Kościół. Na czym polegał problem wtedy? Na czym polega dzisiaj?
„Choćbym mówił językami ludzi i aniołów,
a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał dar
prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary,
tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał,
byłbym niczym. I choćbym rozdał na jałmużnę dla
ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje
ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie
zyskam” (1 Kor 13,1-3).
Miłość do innych ludzi nie jest czymś naturalnym, szczególnie jeśli nie bardzo dają się lubić
(a cóż dopiero kochać). Wzajemna uległość, stawianie innych wyżej od siebie, gorąca miłość braterska...

Tak naprawdę właśnie tutaj dochodzimy do sedna
problemu w chrześcijańskim życiu. W tym miejscu
bitwa o prawdziwą wiarę odrodzonego człowieka
może zostać wygrana lub przegrana. Słowa Chrystusa
są dla nas standardem i wyzwaniem: „To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja
was umiłowałem” (J 15,12).
Prawda jest taka, że Ciało Chrystusa jest dzisiaj
podzielone w przygnębiający sposób. Istnieją dziesiątki
tysięcy wersji „autentycznej wiary chrześcijańskiej”,
które powstały na skutek niezgody między ludźmi. To
również nie jest nic nowego; przeczytajmy Pierwszy
List do Koryntian 1,10-13: „Proszę więc was, bracia,
przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście
wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem. Doniesiono mi bowiem
o was, moi bracia, przez domowników Chloe, że są
wśród was spory. Mówię to dlatego, że każdy z was
twierdzi: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja
Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł
został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?”.
To jest smutna rzecz i mamy tylko jedno rozwiązanie. Powinniśmy kontrolować w pełni tylko jedną
osobę − siebie samych − i to, jak odnosimy się do lokalnego Ciała Chrystusa. Obyśmy poprzez kolejne decyzje, słowa w każdym dniu budowali i wspierali swój
lokalny kościół na podstawowym poziomie. Niech
każdy z nas uzna, że naprawdę jest członkiem organizmu większego niż on sam czy jego indywidualne poznanie lub perspektywa. Ta całość, do której
należymy, jest dobrym zamysłem Boga, a ci, którzy
w pokoju i z pokorą w niej funkcjonują, są błogosławieni pokojem. Jeśli tak żyjemy, to jest szansa na
przywrócenie jednomyślności i prostoty serca, dzięki
którym Kościół opisany w drugim rozdziale Dziejów
Apostolskich stał się siłą zmieniającą świat.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, czerwiec 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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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

Odwiedziny u osób starszych i w domach opieki
—Wskazówki spisane przez mieszkańca domu opieki
Większość osób starszych cieszy się z zachęcających
wizyt przyjaciół, którzy wnoszą ze sobą trochę radości.
Tymczasem może być tak, że odwiedzając kogoś, zostawiamy go potem bardziej zniechęconego i zmęczonego.
Jak tego uniknąć? Chcemy przecież zrobić wszystko, co
w naszej mocy, żeby ulżyć gospodarzowi i zachęcić całą
jego rodzinę.
Odwiedzając osoby nie wychodzące z domu lub ośrodka
opieki (najczęściej starsze, ale nie tylko), rozmawiajcie
z nimi swobodnie i przyjaźnie. Opowiedzcie im o bieżących wydarzeniach w waszej społeczności; porozmawiajcie o tym, jak wam mija tydzień. Pamiętajcie, że oni nie
mogą wychodzić na zewnątrz, żeby się czegoś dowiedzieć.
Mówcie do nich na ich poziomie, trzymając się ich ulubionych tematów. Problemy osobiste, rodzinne i kościelne
sprowadzajcie do niezbędnego minimum albo starajcie
się w ogóle ich unikać. Przecież nie chcielibyście dodatkowo obciążać kogoś, kto ma już wystarczająco ciężko
w życiu. Schorowana lub starsza osoba może nie umieć
sobie potem z tym poradzić, zwłaszcza gdy ma wiele czasu
na przemyślenia. Szatan wykorzystuje każdą okazję i każdą
słabość chrześcijanina, żeby go zniechęcić.
Kiedy tylko to będzie możliwe, dowiedzcie się z wyprzedzeniem, czy wizyta w danej chwili byłaby właściwa −
szczególnie, jeśli trzeba będzie jechać daleko. Jeśli już przyjedziecie na miejsce, ale wizyta nie będzie mogła dojść do
skutku, to spróbujcie odwiedzić wtedy kogoś innego.
Jeśli odwiedzana osoba jest bardzo chora, to obserwujcie wszelkie oznaki zmęczenia, bólu czy innego dyskomfortu i bądźcie wrażliwi na sygnały ze strony personelu,
że czas kończyć wizytę. Jeśli przez dłuższy czas nie byliście
np. u swojego dziadka, to nie próbujcie nadrobić tej zaległości, przedłużając pobyt; jedna godzina rozmowy może
być lepsza niż przeciąganie jej przez całe popołudnie.
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Jeśli chory właśnie wrócił z kościoła po dłuższej nieobecności na nabożeństwach, może być już zmęczony takim
wysiłkiem i potrzebować dłuższej popołudniowej drzemki
zamiast przyjmowania gości. Zapytajcie o to przed umówieniem się na wizytę.
Czasem warto odwiedzać chorego w grupie kilku osób,
żeby rozmowa toczyła się gładko. Jest to szczególnie ważne,
gdy odwiedzamy osobę niezbyt rozmowną lub zbyt zmęczoną, by jasno i spójnie formułować myśli, ale chętnie
przysłuchującą się rozmowie innych. Dobrze jest jednak
wziąć pod uwagę liczebność osób w pomieszczeniu. Jeśli
po przyjeździe okaże się, że na sali robi się zbyt ciasno, to
rozważcie przyjazd w jakimś innym dniu. Podział grupy
na kilka mniejszych, które odwiedzą chorego po kolei,
może być lepszym pomysłem niż wizyta zbyt wielu osób
jednocześnie.
Starszą osobę zapytajcie od razu, czy dobrze słyszy. Czy
siedzimy po właściwej stronie obok dziadka, żeby się z nim
porozumieć bez problemu? Jeśli ktoś z personelu postawił
już dla nas krzesło w konkretnym miejscu, to pewnie jest
ku temu jakiś powód.
Jeśli osoba nie wychodząca jest chora od dłuższego
czasu, to może mieć za sobą wiele wizyt u lekarzy i pobytów w szpitalu. Jeżeli nie przeżyliście czegoś podobnego
i nie umiecie wczuć się w jej położenie, to darujcie sobie
udzielanie jakichkolwiek rad. Pozwólcie personelowi
medycznemu i miejscowym opiekunom podejmować niezbędne decyzje związane z jej zdrowiem.
Znajomi często udzielają w dobrej wierze porad, które
utrudniają opiekę nad chorym, zamiast ją ułatwiać.
Dlatego zamiast pomagać w umawianiu wizyt lekarskich, po prostu bądźcie przy chorym podczas badań albo
pomóżcie wtedy, gdy będziecie umieli to zrobić.

Wprawdzie gospodarz wizyty nie musi się tego spodziewać, ale miło byłoby przywieźć jakiś mały podarunek
przywieziony w pojemniku, którego nie musicie zabierać
z powrotem. W ten sposób oszczędzicie choremu zwracania opakowań.
Wazon z ogrodowymi kwiatami jest ciekawym pomysłem, ale zanim go zechcecie zrealizować, zapytajcie o to,
jak chory znosi mocne zapachy (jak lilie czy bez). Niektórzy
ludzie mają uczulenie na pyłki roślin, co może wywołać np.
atak astmy. Rysunek wykonany przez wnuczka jest prostym
pomysłem świadczącym o trosce i przywiązaniu ze strony
rodziny. Ponadto w ten sposób dzieci uczą się szacunku dla
starszych, mając przy okazji trochę zabawy podczas robienia
czegoś wartościowego dla innych.
Przynosząc choremu coś do zjedzenia, zapytajcie najpierw
o jego dietetyczne preferencje. Wiedząc, że gospodarz wizyty
jest chory np. na cukrzycę, możecie zaproponować, że przywiezione słodycze weźmiecie z powrotem, albo zapytać, czy
możecie je zostawić dla jego wnuków, kiedy go odwiedzą.
Być może zechce im dać coś słodkiego, a przecież sam nic
upiec nie może! Przy okazji możecie mu wytłumaczyć, że

przekazanie otrzymanego prezentu komuś innemu nie jest
dla was żadnym problemem.
Żywność domowego wyrobu, której babcia nie ma już siły
sama zrobić, jest prezentem właściwym i pewnie mile widzianym (podobnie jak świeże warzywa). W każdym razie, nie
zaszkodzi spróbować.
Kiedy już szykujecie się do wyjścia, postawcie krzesła
z powrotem na swoim miejscu. Dla zdrowego gościa to jest
drobiazg, ale te same krzesła mogą być o wiele cięższe dla
seniora o słabym zdrowiu. Posprzątajcie po sobie, a dzieci
niech pozbierają rozrzucone zabawki.
Ostatnia, ale z pewnością nie mniej ważna sprawa: radujcie się, spędzając czas ze swoimi znajomymi, który nie mogą
wychodzić. Wnoście w ich życie promyk słońca. Będziecie
za to błogosławieni ponad miarę.
Pamiętajcie w modlitwie o nas, którzy chorujemy i niedomagamy ze starości, o naszych opiekunach, a my będziemy
pamiętać o was. Niech was Bóg błogosławi za przejawy troski.
Zaczerpnięto z Family Life, luty 2020
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Relacje w rodzinie
—Isaac D. Martin

Stosunek męża do żony, część B,

1. Standard

„Mężowie, miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie” (Ef 5,25). „Tak
jak Chrystus umiłował kościół” stawia każdego chrześcijańskiego męża przed wielką odpowiedzialnością. Który
człowiek umie kochać tak jak Chrystus? Prawdopodobnie
niektórzy nowożeńcy myślą, że to nie jest żaden problem.
Dopiero później odkrywają w swoich sercach wielką bryłę
egocentryzmu, która uniemożliwia miłowanie żony tak jak
miłował Chrystus.
Na szczęście w każdej niemożliwej sytuacji Bóg daje
nam łaskę. Dzięki niej każdy chrześcijański mąż może rozwinąć taką relację z żoną, która wykracza poza wszystko,
o czym świat może mieć pojęcie. Nie znaczy to, że niewierzący nie są w stanie cieszyć się udanym małżeństwem.
Prawdopodobnie niektórzy mogą. Ale wymiar chrześcijański sprawia, że różnica jest ogromna.
Inny aspekt naszych relacji z żonami znajdujemy we
frazie: „i wydał za niego samego siebie”, mówiącej o tym,

co Chrystus uczynił dla Kościoła. To miłość zawiodła Go
przez Ogród Oliwny na Golgotę. Ta sama miłość sprawia,
że mąż potrafi cierpieć i poświęcać się dla żony. Daje jej
swój czas, choć wydaje mu się, że go nie ma. Służy żonie
z energią, którą mógłby poświęcić na własne sprawy.
Dlaczego mąż powinien poświęcać się dla żony? Czy
to nie jest odwrócenie ról? Czyż to nie żona powinna być
pomocą dla swego męża? Czyż mąż nie jest głową, czyli
przywódcą? Czy żona nie powinna poświęcać się dla niego?
Czyż żona nie powinna zawsze ulegać jego woli? Czy nie
powinna czekać na każde jego skinienie? Szukając odpowiedzi na te pytania, możemy się przyjrzeć życiu Jezusa.
On sam powiedział o sobie: „Bo i Syn Człowieczy nie
przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i aby dać swe
życie na okup za wielu” (Mk 10,45). Jezus umył nogi
uczniom, był żywą ofiarą. Żył po to, by dawać, stale
gotowy do pomocy każdemu. Mąż, który odkrywa radość
z robienia różnych rzeczy dla swej żony, bez wątpienia
będzie się cieszył z jej strony taką reakcją, jaką Kościół
okazuje w stosunku do Chrystusa.

„Owocem pokory i bojaźni PANA jest bogactwo, chwała i życie” Przysłów 22,4
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Apostoł Paweł napisał: „Lecz żonaty troszczy się
o sprawy tego świata, o to, jak się przypodobać żonie”
(1 Kor 7,33). Uważał małżeństwo za przeszkodę w służbie Bogu. Nie napisał, że nie należy się pobierać. Wskazał
jednak, że żonaty mężczyzna musi poświęcić czas, żeby
zająć się swoją żoną. Nie należy zaniedbywać żony, żeby
służyć Bogu w jakiejś innej dziedzinie. Służąc swojej
żonie, chrześcijanin uczy się służyć Bogu.
Staje się to oczywiste, gdy przypomnimy sobie, że chrześcijańscy mężowie i żony są wspólnie dziedzicami łaski
życia wiecznego (1 P 3,7). Oboje służą Panu w małżeństwie. Są partnerami w podejmowaniu decyzji o tym,
gdzie i jak będą Mu służyć. Na przykład, muszą mieć
zgodność co do tego, w którym kościele chcą być. Mąż
musi być przywódcą, lecz powinien poważnie brać pod
uwagę to, co myśli jego żona o sprawach dotyczących ich
służby.
Jeśli Bóg powołuje męża do służby, to żona musi
podjąć decyzję, czy akceptuje to jako własne powołanie,
by służyć na tym samym polu. Jakkolwiek mąż by nie
służył, nie wolno mu zapominać, że jest mężem swojej
żony! Chrześcijanie mają tendencję do rzucania się w wir
służby, zaniedbując jednocześnie swoje rodziny. Dlatego
powinni rozważyć zdanie własnych żon i upewnić się,
czy nie są one przeciążone obowiązkami związanymi ze
służbą męża.
Mężowie, a szczególnie przywódcy, powinni uczyć
się poznawania własnych żon. Apostoł Piotr radzi, żeby
„postępowali z nimi umiejętnie” (1 P 3,7). Jakie są silne
i słabe strony twojej żony? Gdzie są granice jej możliwości? Jakie są oznaki, że przeżywa zbyt wielki stres? Każda
kobieta jest inna. Czy znamy nasze żony na tyle, żeby
troszczyć się o nie odpowiednio?
Kiedy relacje małżeńskie są napięte, drobiazgi potrafią
mieć duże znaczenie. Jeśli twoja żona wykazuje oznaki
przygnębienia, nigdy ich nie ignoruj. Godzina lub dwie
rozmowy i uważnego słuchania może jej bardzo pomóc.
Pewien brat mawia, że gdy żona mówiła mu o jakimś
swoim problemie, a on od razu próbował go rozwiązać,
to odpowiadała: „Nie mówię ci tego po to, żebyś znalazł
rozwiązanie. Chciałabym, żebyś mnie zrozumiał”.
W takich kryzysowych momentach poświęć żonie całą
swoją uwagę bez względu na to, ile to potrwa. Zmień sobie
harmonogram dnia, odwołaj spotkania, weź wolny dzień
w pracy, jeśli trzeba. Ona musi wiedzieć, że jest najważniejszą osobą w twoim życiu. Jeśli zaniedbasz okazywanie jej, jaka jest dla ciebie ważna, to w przyszłości będziesz
musiał się bardzo postarać, żeby nadrobić takie zaległości
i odbudować jej zaufanie.
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Bądź stale wrażliwy na jej potrzeby. Weź ją do lasu na
spacer. Albo na zakupy. Spędź z nią dłuższy czas w ogrodzie. Podziel się czymś, co sprawi jej radość. Sam fakt, że
czasem jesteś gotów zmienić cały plan dnia, żeby znaleźć
czas na rozmowę, może mieć wielkie znaczenie.
Czasem zapominamy, jakie to ma znaczenie dla kobiet.
Większość mężczyzn czerpie satysfakcję z różnych relacji
poza domem. Pomagając innym, czujemy się użyteczni
i mamy poczucie bezpieczeństwa. Skąd nasza żona czerpie poczucie, że jest ważna?
Oczywiście, takim naturalnym miejscem jest rodzina.
Ale przecież nie chodzi jej wyłącznie o dzieci. Kiedy mąż
zawsze uważa swoją żonę za najważniejszą osobę w życiu
(oczywiście po Bogu), to będzie ją odpowiednio traktował. Ona będzie wtedy zadowolona, szczęśliwa i będzie
się czuła bezpiecznie. Jednak przy zaangażowaniu w wiele
spraw, mężczyzna może bezwiednie zaniedbać relacje
z własną żoną. Dlatego po sześciu czy dziesięciu latach
małżeństwa mąż powinien sobie ten temat przemyśleć.
Czy wasze małżeństwo nie stało się pustą rutyną? Czy
masz pewność, że twoja żona jest z tobą szczęśliwa?
Gdybyśmy nadal mieli problemy ze zrozumieniem
zakresu Chrystusowej miłości do Kościoła, Biblia podaje
nam jeszcze jeden standard, który jesteśmy w stanie
pojąć. „Tak też mężowie powinni miłować swoje żony jak
własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, samego siebie miłuje”
(Ef 5,28). Wiemy, jak bardzo kochamy własne ciała. Kiedy
żona jest zmęczona lub boli ją głowa, Pan oczekuje od nas
takiego współczucia, jakiego my sami byśmy oczekiwali.
Przełożenie miłości do własnego ciała na uczucie do swojej
żony wymaga szczególnej łaski i samozaparcia. Lecz jeśli
jesteśmy posłuszni Jego przykazaniu, to będziemy czerpać z tego wielkie korzyści.

2. „Powinna chęć”

„Mąż niech żonie powinną chęć oddaje, także też i żona
mężowi” (1 Kor 7,3 BG).
Powinna chęć wiele mówi o hojności. Żona reaguje na
czułość i uwagę ze strony męża. Pamiętaj o tym, jak wiele
wysiłku wkłada w dbałość o dom. Jeśli jest artystką w gotowaniu, to ją za to chwal. Jeżeli podjęła ryzyko uporządkowania twojego biurka, to nie narzekaj, że nie możesz niczego
znaleźć. Przecież mógłbyś i tak nie znaleźć. Jeśli ją uprzejmie
zapytasz, to chętnie ci pokaże, gdzie się podziała twoja zguba.
Mężczyzna, którego wdzięczność i podziw dla żony stale
rośnie przez pierwsze piętnaście lat małżeństwa, zwykle
tak ma do końca życia. Ale jeśli takie cechy wyparują
z czasem, to będzie bardzo trudno podtrzymywać wzajemną
życzliwość.

Mężowie powinni szczególnie ją ćwiczyć w trudnym
okresie przed narodzinami dziecka i tuż po nich. Matka
potrzebuje wtedy jak najwięcej odpoczynku. Musi poświęcać cały czas i uwagę dziecku. Inne dzieci też potrzebują
uwagi. Ludzie wchodzą i wychodzą. Trudno się zmieścić
w harmonogramie zajęć. W takim czasie chrześcijański
mąż zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby wykonywanie
domowych powinności przebiegało gładko. Zamiast robić
żonie wyrzuty, będzie więcej oczekiwał od siebie samego.
W ten sposób wypełni przysięgę: „będę cię kochał, troszczył się o ciebie i trwał przy tobie w zdrowiu i chorobie,
w czasie obfitości i przeciwnościach”.

3. Powinności małżeńskie męża

„Żona nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz mąż.
Podobnie i mąż nie ma władzy nad własnym ciałem, lecz
żona” (1 Kor 7,4).
W tekście chodzi o sposób, w jaki mąż i żona oddają się
sobie nawzajem w małżeńskim zjednoczeniu i o władzę,
jaką oboje egzekwują w ramach swoich praw.
Bóg stworzył mężczyznę i kobietę w taki sposób, żeby
odczuwali pociąg fizyczny do siebie nawzajem. Te pragnienia sprawiają, że się pobieramy. Bóg tak zaprojektował nasze ciała tak, żeby były zaspokajane i uświęcane
w związku małżeńskim. Choć pragnienia fizyczne męża
i żony nie są identyczne, oboje mogą zostać doskonale
zaspokojeni.
Jednak różne skłonności męża i żony wymagają szczególnego ćwiczenia się w samozaparciu. Niektóre kobiety
mają tak wielką potrzebę uwodzicielskiej uwagi ze strony
męża, że ten nie jest w stanie jej zaspokajać. Żona o takich
skłonnościach musi się uczyć zapierania się siebie i dzięki
Bożej łasce być zadowolona z tego, co od męża dostaje.
Niektórzy mężczyźni oczekują więcej intymności niż ich
żony mogą im nieprzerwanie dawać. Tacy mężowie muszą
dzięki łasce Bożej zapierać się siebie i ufać, że Bóg dał im
właściwą osobę za żonę. Oto, dlaczego Boża łaska czyni
chrześcijańskie małżeństwo o wiele lepszym od związków ludzi nieodrodzonych. Jeśli zarówno mąż, jak i żona
nauczyli się okazywać bezwarunkową miłość, to zjednoczenie małżeńskie okazuje się wielkim błogosławieństwem. Jeśli jednak oboje są samolubni, to błogosławieństwo szybko zanika.
Władza męża nad ciałem żony i odwrotnie jest zarówno
okazją, jak i odpowiedzialnością. W związku małżeńskim
dwoje ludzi staje się jednym ciałem, ale nie tylko ciałem.
Żadne z nich nie należy już do siebie samego. Niektóre
małżeństwa uważają, że ich cielesne zjednoczenie służy
wyłącznie osobistemu zaspokojeniu, a potem stają się

znudzeni, a nawet nabierają wstrętu do siebie nawzajem.
Tymczasem każde z małżonków jest odpowiedzialne za
zaspokojenie drugiego, a czyniąc to odkrywa, że jego
własne potrzeby są zaspokajane.
Zjednoczenie małżeńskie jest całkowite, dostarczając
mężowi i żonie uświęconej przyjemności, która wznosi się
ponad to, co powierzchowne i oczywiste. Jedność emocjonalna jest nawet ważniejsza niż fizyczna. Mąż czy żona
może uczestniczyć w emocjach drugiej strony lub tego
odmówić. Oboje mogą nadużyć władzy nad współmałżonkiem albo użyć jej w sposób oddany i uzupełniający
się nawzajem.
Ponieważ pożycie małżeńskie jest sprawą prywatną,
jedynie Bóg wie, kiedy i jak ta władza jest nadużywana.
Jeśli jest nadużywana, to nie może się to obyć bez zaszkodzenia relacjom. Niespełniona żona nie umie ukryć
smutku. Zrozpaczony mąż nie umie ukryć swego problemu. Gdy małżeństwo przestaje dostarczać spełnienia zaprojektowanego przez Boga, to dobrze jest szukać
pomocy zaufanych ludzi. Światowi doradcy małżeńscy
zazwyczaj nie są bezpieczną opcją, ale zadając kilka pytań,
możecie znaleźć kogoś, kto będzie zarówno kompetentny,
jak i duchowy.

4. Nie okradajcie się z tego

„Nie okradajcie się z tego, chyba że za obopólną zgodą,
na pewien czas, aby oddać się postowi i modlitwie. Potem
znów się zejdźcie, żeby was szatan nie kusił z powodu
waszej niepowściągliwości” (1 Kor 7,5).
Okraść znaczy „pozbawić kogoś czegoś w wyniku zwiedzenia lub oszustwa”1. Czy coś takiego może się zdarzyć
między małżonkami?
Słowo okraść jest tutaj użyte w kontekście władzy,
jaką mają małżonkowie nad ciałem współmałżonka.
Zjednoczenie ciał jest potężnym elementem więzi małżeńskiej. Mąż i żona są w stanie nadużywać takiej władzy
w stosunku do partnera. Jeśli mąż jest rozczarowany
postępowaniem żony, może pozbawiać ją tego, co stanowi jego powinność wobec niej. Gdy żona zaczyna
odczuwać brak szacunku ze strony męża, albo uważa, że
nie jest on już tym kochającym oblubieńcem, za jakiego
wyszła, wówczas również może okradać męża z należnej
mu powinności. To powoduje, że ich relacje zaczynają być
napięte i przestają funkcjonować według Bożego planu,
dopóki nie nastąpi wyznanie tego grzechu i pokuta.
—ciąg dalszy na str. 25
1
Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Dziesiąte wydanie, Merriam-Webster, Incorporated,
Springfield, Massachusetts, U.S.A.1993.
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część

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

Początkowe rozprzestrzenianie się Drogi Pańskiej
Rozdział 3, część druga
Lata 30-100

Tomasz. Tomasz mógł głosić Ewangelię na ziemiach Partów,
w Persji i w Indiach. Kościoły w południowo-wschodniej
części Indii określają się mianem Kościoła świętego Tomasza
zgodnie z tradycją swego założyciela. Najbardziej prawdopodobne przekazy mówią, że pogańscy kapłani zazdrośni o swoich wyznawców przyprawili go o śmierć. Zabójcy
najpierw go przypalali gorącym do czerwoności żelazem,
a potem wrzucili do pieca. Ogień się go nie imał, więc zabili
go włócznią.
Mateusz. Ewangelizował w Etiopii, gdzie król kazał go
aresztować, przybił do ziemi, a potem ściął w stolicy tego
państwa w roku 70.
Maciej. Apostołowie wybrali go na miejsce Judasza
Iskarioty (patrz Dzieje Apostolskie, rozdział 1). Doszedł do
dalszych rejonów Etiopii, ale w końcu wrócił, żeby głosić
Ewangelię w Judei i Samarii. Tam został ukamienowany
około roku 70.
Szymon Zelota. Głosił Ewangelię w Mezopotamii, Syrii,
Arabii i Persji, gdzie kapłani bałwochwalczych religii pobili
go na śmierć.
Jan. Ani tradycja chrześcijańska, ani świeccy historycy nie
sugerują, żeby odbywał dalekie podróże. Przez wiele lat służył
jako biskup Efezu, a potem został wygnany na wyspę Patmos
prawdopodobnie podczas prześladowań za czasów cesarza
Domicjana.
Ile w tych tradycji jest prawdziwą historią? Tego nie wiemy.
Wiemy, że król Herod zabił apostoła Jakuba, bo tak czytamy
w Dziejach Apostolskich. Możemy być pewni historii Piotra,
Pawła i Jana. Relacje dotyczące innych apostołów pochodzą
z przekazów i zapewne mają podstawy historyczne, ale prawie
na pewno nie są zbyt dokładne.
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—Keith Kreider

Wiemy z Dziejów Apostolskich, że Ewangelia rozprzestrzeniała się w różnych częściach cesarstwa rzymskiego już
około roku 63, czyli przybliżonej daty zakończenia całości
relacji Łukasza. Apostołowie z początku udali się do Syrii
(Antiochia, jedenasty rozdział Dziejów Apostolskich). Paweł
i inni, korzystając z dobrodziejstw doskonałego systemu transportu na terenach objętych Pax Romana, zanieśli Ewangelię
do Azji Mniejszej, a Paweł podczas swojej drugiej podróży
misyjnej zaniósł ją do Europy (Grecja i Macedonia). Jeszcze za
życia apostołów (czyli przed 70 rokiem n. e.) Ewangelia swym
zasięgiem objęła całą Europę na obszarach należących do
cesarstwa rzymskiego, z Afryką Północną i Brytanią włącznie. Niektórzy apostołowie najwyraźniej dotarli do krajów
barbarzyńców na terenach graniczących z imperium.
Bardzo mało wiemy o szczegółach tego, jak Bóg działał
w początkujących kościołach na nowych terenach. Pierwsi
zwolennicy Drogi, jak ich nazywano (Dz 9,2; 22,4), nie byli
zainteresowani spisywaniem swego dzieła ani zapisywaniem
się w historii. Interesowało ich głoszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.
Wielu nieznanych z imienia wierzących głosiło Ewangelię.
Znaczący jest fakt, że historia nie wymienia imion żadnych
wielkich ewangelistów czy kaznodziejów po zakończeniu
relacji w Dziejach Apostolskich. Wierzący po prostu robili
to, co nakazał Jezus: szli i wszędzie głosili Ewangelię. Przez
cały ten okres żaden uczeń nie był szczególnie „wielki” − bo
dlaczego miałby być? Uczniowie nie szukają wielkości; chcą
być pokornymi sługami i głosić Jezusa. Ludzie mający takie
cele raczej nie będą uważani za wielkich w żadnym okresie
historycznym.
Właściwie historia nie mówi o żadnym „wielkim” misjonarzu aż do momentu upadku Rzymu. Wielu, o których

Barbarzyńca: Posługując się dzisiaj wyrazami barbarzyński lub barbarzyńca, mamy na myśli kogoś okrutnego lub dzikiego, czasem chodzi nam o ludzi żyjących teraz
lub dawno temu na terenach poza naszą cywilizacją. Grecy i Rzymianie określali tak każdego, kto nie mówił po grecku lub po łacinie; innymi słowy każdego, kto nie był jeszcze zhellenizowany lub zlatynizowany. Barbarzyńcy mówili własnym językiem i byli postrzegani przez obywateli imperium jako gorsi i pozbawieni kultury. To skojarzenie z okrucieństwem i dzikością, które kojarzymy ze światem, prawdopodobnie pochodzi od sposobu, w jaki barbarzyńskie narody żyjące poza granicami cesarstwa w końcu potraktowały samych Rzymian.
W okresie od III do V wieku najeżdżały one imperium, mordując, rabując i w końcu osiedlając się w jego granicach.
Gdy patrzymy wstecz, Rzymianie sami wydają nam się barbarzyńcami. Widzimy ich, jak siedzą w amfiteatrach, wiwatując na widok dzikich zwierząt rozszarpujących i zabijających nieuzbrojonych chrześcijan lub gladiatorów walczących na śmierć między sobą lub z celowo wygłodzonymi dzikim zwierzętami − tylko dlatego, by zaspokoić żądzę krwi
publiczności. Widzimy ogromny kraj, w którym niewolnicy, których było więcej niż wolnych ludzi, są traktowani gorzej niż zwierzęta. Rzymska kultura odznaczała się pogardą dla
ludzkiego życia i godności w takim samym stopniu jak barbarzyńcy.

mówi, to byli bardziej reformatorzy polityczni niż chrześcijanie, a chrześcijaństwo krzewione przez nich w ogóle nie
było biblijne. Ponieważ tak naprawdę nie naśladowali Jezusa
i nie byli prawdziwymi zwolennikami Drogi.
Dysponujemy bardzo skromnymi pozostałościami pism
chrześcijańskich z okresu od 75 do 150 roku. Jak napisał
pewien historyk: „Ludzie tego pokolenia byli bardziej wprawieni w wyznawaniu chrześcijaństwa życiem i śmiercią, niż
w jego obronie słowem” . Apostołowie Jezusa wiernie głosili Ewangelię, założyli społeczności wierzących, ustanowili
starszych i wyznaczyli Kościołowi pewien kurs. Pracując
na tym fundamencie, Kościół „robił swoje”, głosząc Dobrą
Nowinę o Królestwie Bożym po całym imperium i poza
jego granicami.
Ci nieznani, lecz tryskający energią ludzie Drogi zmienili
świat, w którym żyli. Około roku 150 Justyn Męczennik
napisał: „ A nie ma żadnego pojedynczego rodu ludzkiego,
jak barbarzyńcy albo Grecy, ani jakichkolwiek innych,
które można by nazwać nomadami czy włóczęgami, albo
pasterzami mieszkającymi w namiotach, wśród których nie
zanosiłoby się modłów w imię ukrzyżowanego Jezusa Ojcu
i Stworzycielowi wszechrzeczy” .
Rzym akceptował wiele religii, ale wyłącznie tych „legalnych”. W miarę, jak rzymskie legiony podbijały nowe tereny,
Rzym zwykle przyjmował tamtejszych bogów do swego oficjalnego panteonu (czyli grupy bogów „zalegalizowanych
prawnie”). Centrala imperium nie przejmowała się tym,
kto jaką religię wyznaje, byle tylko nie zagrażało to jedności państwa.
Rzymianie nie lubili Żydów ani ich Boga, ponieważ On
twierdził, że jest najwyższy, wszechmocny i jedyny prawdziwy. Powody, dla których Rzym uznawał judaizm za religio licita (legalna religia), były różne. Była to bardzo stara
i znana religia; synagogi żydowskie były obecne w wielu
rzymskich miastach. Oprócz tego, Żydzi stanowczo odmawiali porzucenia swojej religii; łatwiej było „żyć i pozwolić
im żyć” niż zmusić ich do oddawania czci innym bogom.
Poza tym, judaizm nie przemawiał do mas i mało prawdopodobne było garnięcie się do niego jakichś wielkich rzesz

obywateli. Władze Rzymu zaczęły postrzegać Drogę inaczej w momencie, gdy zdały sobie sprawę, że wśród odłamów judaizmu jest to ugrupowanie wyjątkowe, jest coraz
bardziej wrogo traktowane przez judaistyczne władze religijne i że już w połowie pierwszego wieku zaczęło zdobywać
wyznawców na terenie całego imperium.
Ludność na terenie cesarstwa czciła różnych bogów, lecz
władze oczekiwały od niej również popierania czegoś, co
można nazwać ówczesną „religią państwową”: oddawania
boskiej czci cesarzowi. Mogło się to przejawiać oddawaniem
czci zmarłym cesarzom, a nawet obecnemu. Nie dlatego, że
sam uważał się za boga; zwykle tak nie było. Ale w różnych
okresach przez rokiem 300 n. e. wszyscy obywatele państwa
musieli przynajmniej składać ofiary kadzidlane „duchowi”
imperatora, co sugerowało jego boskość lub przynajmniej
posiadanie boskich przymiotów. Nienawróconym Żydom
w ramach judaizmu jako religio licita mogło to jakoś uchodzić płazem, ale zwolennikom Drogi (później nazwanym
przez pogan „chrześcijanami”) już nie.
Rzym używał religii jako spoiwa państwa. Służyła ona
politycznym interesom władzy na podbitych terenach,
pozwalając nowym poddanym zachować własne wierzenia; każda próba ich nawracania mogłaby prowadzić do

Marek, apostoł Egiptu

Według Hieronima Jan Marek napisał swoją Ewangelię na prośbę Piotra. Później, według przekazów, Piotr wysłał Marka do głoszenia Ewangelii
w Egipcie, gdzie uwierzyło wielu ludzi. Po ogłoszeniu Słowa na innych obszarach Afryki Północnej, Marek zmarł śmiercią męczeńską w Aleksandrii
w roku 64.
Kościół w Egipcie szybko rozprzestrzenił się na południe do Nubii (obecnie Sudan). Egipski Kościół koptyjski twierdzi, że Marek jest jego założycielem, a sama społeczność cieszy się ciągłością od jego czasów. Ponieważ
aleksandryjski pogląd co do natury Chrystusa różnił się od nauczania większości chrześcijan, Kościół egipski jest nieco odmienny od Kościoła jako
całości.
Większość Egipcjan było chrześcijanami aż do podboju przez muzułmanów w VII wieku, po którym chrześcijańska populacja stała się mniejszością.
Głową egipskiego Kościoła koptyjskiego jest patriarcha Aleksandrii w stolicy świętego Marka, będący kimś w rodzaju koptyjskiego papieża.
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niepokojów społecznych. Lokalni przedstawiciele władz byli
tak samo religijni jak inni i pragnęli przychylności bogów,
więc witali kolejnych w swoim panteonie po dokonaniu każdego nowego podboju. W dodatku, kult cesarza zapewniał
swego rodzaju religijną wspólnotę, w której każdy miał swoje
miejsce. Rzym niechętnie traktował każdego boga, który
domagał się dla siebie wyłączności. Wiara w takiego boga
mogła doprowadzić do rewolucji, a przynajmniej zachwiać
jednością imperium. Ponieważ Bóg nowego ugrupowania
nie znosił konkurencji, chrześcijaństwo zostało w końcu
wyjęte spod prawa.
Rzymianie nie rozumieli chrześcijan. Na początku II wieku
przeciętny obywatel Rzymu uważał zwolenników Drogi
za ateistów − czyli ludzi zaprzeczających istnieniu bogów
i odmawiających oddawania im czci. Z pewnością bogowie byliby niezadowoleni, gdyby takie poglądy zaczęły się
rozprzestrzeniać! Chrześcijan posądzano o „nienawiść do
ludzkości”, bo odmawiali uczestniczenia w publicznych
rozrywkach, takich jak święta ku czci różnych bogów czy
igrzyska w amfiteatrach. Ludzie słyszeli o chrześcijańskich
ucztach agape, podczas których spożywano chleb i wino na
pamiątkę Pana i podejrzewali, że dzieją się tam jakieś karygodne rzeczy. Zaczęto szerzyć plotki, że podczas Wieczerzy
Pańskiej dochodzi do aktów kanibalizmu.
Dzisiaj wydaje nam się to niedorzeczne i śmieszne.
Pamiętajmy jednak, że ta nowa religia powodowała obawy
władz, ponieważ szerzyła się wśród ludu. Kiedy pojawiały się nowe pogłoski, dawano im wiarę i przekazywano
dalej, nawet nie weryfikując ich samodzielnie. Te nowe
nauki brzmiały dziwnie w uszach każdego Rzymianina.
Chrześcijański Bóg umarł jak kryminalista, a potem zmartwychwstał. Jego wyznawcami byli głównie niewolnicy i byli
niewolnicy, a także inni plebejusze („człowiek pochodzący
z najniższych warstw społeczeństwa, niewykształcony, niezamożny, mający niewielkie potrzeby kulturalne” − Słownik
wyrazów obcych PWN − przyp. red.), którzy postawili sobie
ubóstwo za cel, unikając wszystkiego, co większości społeczeństwa sprawiało przyjemność i czego na ogół pożądano. Ich przywódcami w dodatku byli ludzie najniższych
stanów. Zgroza!
Według Bożego planu, Jezus ogłosił Dobrą Nowinę
o Królestwie w najlepszym możliwym czasie. W ciągu
pierwszych dwudziestu lat Rzym ledwie wiedział o istnieniu Drogi. Od początku była postrzegana jako nowe ugrupowanie w łonie judaizmu i dlatego miała legalny status.
W końcu żydowskie władze religijne postanowiły powiadomić Rzym, że odcinają się od wyznawców Drogi. A jej
wyznawcy, czyli późniejsi chrześcijanie, zaczęli pojawiać się
na obszarze całego cesarstwa. Wreszcie władze centralne
zorientowały się, że w większości pochodzili oni spoza
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narodu żydowskiego i uświadomiły sobie, że mają do czynienia z szybko rozprzestrzeniającą się religio illicita (nielegalną religią).
Chrześcijanie zyskują nowych wyznawców w całym cesarstwie. Wszelkie próby określenia, jak wielu zwolenników
Drogi żyło w cesarstwie w dowolnym okresie są w dużym
stopniu oparte na spekulacjach. Pewien historyk sugeruje,
że w roku 100 było ich jakieś pół miliona. Rzymski historyk Tacyt pisze, że władze zabiły „ogromną liczbę” chrześcijan podczas prześladowań Nerona za „zbrodnie przeciw
ludzkości”. W wielu miastach na obszarze całego imperium istniały grupki wierzących. Miasta stały się ośrodkami najwcześniejszych ewangelizacji, jak to widzimy
w opisach podróży Pawła z Dziejów Apostolskich. Wiemy, że
wiara Tesaloniczan „rozbrzmiewała nie tylko w Macedonii
i Achai, ale też (…) w każdym miejscu” (1 Tes 1,8). Rzymski
konsul Pliniusz pisząc do cesarza Trajana w roku 111 podkreśla, że „ten zaraźliwy przesąd rozprzestrzenił się nie tylko
w miastach, ale też we wsiach”1. Niektórzy mieszkańcy wsi
i małych miasteczek również usłyszeli Ewangelię i oddali
życie Jezusowi.
W drugiej połowie pierwszego wieku większość chrześcijan
wywodziła się z najniższych warstw społecznych. Niektórzy
Rzymianie szydzili z Drogi jako religii dla kobiet, niewolników i innych szumowin. To nie dziwi, biorąc pod uwagę
słowa Pawła: „Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu
powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu
możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale Bóg wybrał
to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to,
co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co
nie jest, aby to, co jest, obrócić wniwecz; aby nie chlubiło się
przed nim żadne ciało” (1 Kor 1,26-29).
Ewangelia przemawia najbardziej do tych, którzy wiedzą,
że są w potrzebie, a najniższe klasy społeczne w cesarstwie
z pewnością miały taką świadomość. Niewolnicy i plebejusze stanowili wtedy największą grupę społeczną. Celsus,
pisząc przeciw chrześcijanom około roku 180 uważa, że są
w stanie przekonać „tylko głupich i słabych ludzi, pozbawionych rozsądku, niewolników, kobiety i dzieci”2. Dalej, opisując chrześcijan, napisał o „tkaczach, garbarzach, praczkach
i najbardziej prymitywnej części ludzkości”3. Wierzący słynęli z czynnej wiary polegającej na trosce o ubogich, wdowy
1
William Melmoth, The Letters of Pliny the Consul: With Occasional Remarks, tom 2 (Londyn:
J. Dodsley, 1770), str. 674.
2
Alexander Roberts and James Donaldson, ed. Ante-Nicene Christion Library, Vol. XXIII, Origen
contra Celsum (Edynburg: T & T Clark, 1872), str. 130.

Dz. cyt., str. 136.

3

—ciąg dalszy na str. 29

część

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

Opieka nad nioskami
na podwórku
—Joseph Kreider
Czy marzyliście kiedyś o świeżych jajkach z własnego
podwórka? Niewielka inwestycja i codzienne poświęcenie
trochę czasu mogą sprawić, że nawet nie będziecie musieli
jeździć po jajka do sklepu. Aby zacząć, po pierwsze należy
znaleźć na podwórku miejsce na młode kury albo kupić
kurczęta. A jeśli będą starsze niż 16-tygodniowe, to nie
trzeba będzie długo czekać na pierwszą „dostawę” własnych jajek. Niektóre gatunki nadają się do przydomowej zagrody lepiej niż inne.
Jeśli już macie kurczęta, to trzeba im zapewnić jakieś
schronienie. Zimne wiatry mogą powodować choroby
kur. Z drugiej strony kurczęta nie powinny się pocić. Ich
jedynym miejscem odprowadzania ciepła jest grzebień
i korale. Dlatego latem trzymajcie je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Dobra wentylacja zapewni
kurom lepszą kondycję, bo będą miały suche powietrze
pozbawione amoniaku. Będziecie potrzebowali również
pudełek do umoszczenia gniazd. Jedno pudełko wystarcza dla trzech lub czterech niosek. Kury lubią nocować na
grzędzie, więc możecie zbudować im coś takiego i umocować pół metra nad ziemią oraz jakieś 25 centymetrów
od ściany. Nie pozwólcie, żeby pod spodem gromadził się
mokry nawóz. Unikanie jego kontaktu z kurami pozwoli
znacznie obniżyć ich zapadalność na choroby pasożytnicze. Z kolei budowanie grzęd z daleka od poideł zapewni
czystą wodę. Dziury w błocie wewnątrz zagrody mogą być
zagrożeniem dla zdrowia kur, bo one nie przejmują się
czystością wody ani tym, czy jest w niej jakieś zakażenie.

Bardzo możliwe, że pozwolicie kurom wyjść na
zewnątrz, do zagrody na podwórku. Drapieżniki (jak
sokoły i lisy) zwietrzą oczywiście okazję do darmowego
posiłku. Kilka cienistych drzew i nawet prosta blaszana
siatka od góry to wystarczające zabezpieczenie przed krążącymi ptakami.
Nioski znoszą jaja naturalnie jedynie wiosną i latem.
Jeśli chcecie mieć stałe dostawy, będziecie musieli je przekonać, że lato jest przez cały czas. Można to zrobić bez
trudu przy pomocy sztucznego światła i ekonomicznego
regulatora czasowego, które są powszechnie dostępne
w sklepach. Poniżej zamieszczam harmonogram dostarczania kurom światła, który każda zwykła kura akceptuje bez problemu. Kury są „rannymi ptaszkami”, więc
włączajcie sztuczne światło wcześnie, zamiast świecić je
do późna w nocy. Upewnijcie się, że światło jest wyłączone po zmierzchu, bo inaczej kury wyjdą grzędować na
zewnątrz, co stanowi pewne zaproszenie dla każdego lisa.
Wiek w tygodniach
8-16		
17			
18 			
19 			
20 			
21 			
22 			
23 			
24 			
25 			

Okres włączonego światła na dzień
10 godz.
13 godz.
13 ½ godz.
14 godz.
14 ½ godz.
15 godz.
15 ¼ godz.
15 ½ godz.
15 ¾ godz.
16 godz.
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Upewnijcie się, że wasze nioski mają dużo wody, ponieważ ciało kury zawiera jej ponad 50%, a dwie trzecie każdego jajka to woda. Optymalne znoszenie jaj wymaga
karmienia kur paszą zawierającą co najmniej 16% białka.
Pasze komercyjne są w większości dokładnie przebadane
i zawierają wszystkie minerały niezbędne dla niosek.
Nie zapominajcie jednak, że potrzebują one również
żwiru. Służy im on do prawidłowej przemiany materii,
pomagając mielić pokarm w żołądku. Producent może
dodawać żwiru do pokarmu o konsystencji papki, ale
nie do pokarmów sypkich. Dlatego jeśli chcecie podawać kurom sypką paszę, upewnijcie się, czy jest w niej
żwir. Innym dodatkiem, który możecie im podawać, jest
wapń. Szczególnie, jeśli skorupki jajek są cienkie albo
wasze kury są już starsze, należy podawać im zmielone
muszle ostryg. Kury lubią dziobać w okruchach z kuchni.
Jeśli chcecie dodać koloru żółtkom, dawajcie im dużo
zieleniny z dodatkiem lucerny.
Może się okazać, że wasze kury nie są zadowolone
z podawanego pokarmu i zaczynają zjadać się nawzajem
albo karmić się własnymi jajkami. Wydziobywanie piór
czasem wskazuje na braki w pożywieniu. Prawdopodobnie
ptakom jest zbyt ciasno i mogą potrzebować więcej przestrzeni albo zieleni, żeby się odizolować od siebie nawzajem. Niektórzy właściciele przycinają kurom dzioby. Jeśli
wasze ptaki jedzą własne jajka, to być może potrzebują

więcej wapnia, jak pisaliśmy wyżej. Albo może musicie wymyślić jakiś sposób na lepsze chronienie jajek. Te
nawyki trudno wykorzenić, więc próbujcie uchwycić je
w porę.
Kilka jajek może zostać zniesionych przez kurę
w osiemnastym tygodniu życia. Produkcja powinna
jednak ruszyć pełną parą, gdy ptaki mają po 21 tygodni. Jeśli myjecie jajka, to zaraz potem wsadźcie je do
lodówki. Jajko można jednak przetrzymywać bez mycia,
ponieważ po zniesieniu posiada ono woskowatą powłokę
chroniącą przed bakteriami. Zasadniczo niemyte jajko
przetrzymywane w chłodnym i ciemnym miejscu
powinno utrzymać świeżość przez pięć do sześciu tygodni. Ponieważ jajka mogą wydalać nadmiar wilgoci na
zewnątrz, nie trzymajcie ich w zbyt suchym miejscu.
Wilgotność powietrza w miejscu ich przetrzymywania
powinna wynosić około 80%. Jeśli będziecie je trzymać
czubkiem do dołu, to ich żółtka zawsze pozostaną w centralnej części białek.
Kiedy już wasze stadko kur się ustatkuje, możecie wstawać rano wraz z ich pierwszym gdakaniem i usmażyć
sobie na śniadanie jajecznicę ze świeżych jaj. Albo jeśli
zabraknie wam jajek w trakcie pieczenia ciasta, wziąć
kilka nowych z kurnika.
Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2019
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Mądrość os
Zgromadziłem nieco materiałów na temat os. Moim
zdaniem osy to utrapienie, a ich żądła są okropnie bolesne. Wobec tego poza tym, że to niesamowici producenci papieru, czy owady te mają jakąkolwiek wartość?
Co dobrego z nich mamy?
To, co odkryłem, wprawiło mnie w zdumienie.
Pozwólcie, że podzielę się swoimi odkryciami.
Czy kiedykolwiek jedliście figi? Suszone figi są przepyszne, a świeże − jeszcze bardziej. Czy wiecie, że nie
mielibyśmy fig bez os? Bóg stworzył specjalne osy figowe
do zapylania tych owoców.
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—Dennis N. Martin

Figa ma kształt kolby. Samica os wciska się do środka
figi, do miejsca, gdzie znajdują się kwiaty. Otwór figi
jest tak mały, że osa po drodze traci skrzydła i czułki,
z powodu przeciskania się z wielkim trudem. Kiedy
wreszcie tam dotrze, zapyla kwiat i składa jaja, po czym
umiera. Figa trawi i wchłania jej ciało.
Po jakimś czasie wykluwają się jaja. Tym razem młode
samce kopią tunel ze środka figi. Młode samice przenoszą pyłek z kwiatów tej figi, przeciskając się przez tunel.
—ciąg dalszy na str. 34

dla

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

Księga Malachiasza
Wstęp do studium

Księga Malachiasza wydaje się przygnębiająca, gdy znajdujemy w niej kolejne reprymendy Boga w stosunku do
ludu i duchowych przywódców, którzy zbuntowali się przeciw Bogu. Księga ta ukazuje jednak również miłość Boga,
Jego moc i przyjście Mesjasza. Niektóre jej części zostały
napisane w formie debaty, gdzie Bóg mówi kolejne prawdy,
a lud im zaprzecza. Księga zawiera co najmniej dwadzieścia
sześć pytań − niektóre są zadawane przez lud, a inne przez
Boga. Jedynie na kilka z nich mamy tam odpowiedzi bezpośrednie, a na wiele pozostałych pośrednie.

Przygotowanie do studium

Przeczytajcie Księgę Malachiasza kilkakrotnie, zanim
rozpoczniecie to studium. Stwórzcie listę pytań zadanych w niej przez lud, a potem tych zadanych przez Boga.
Następnie wypiszcie tematy poruszane w tych pytaniach.
Poczytajcie o samym proroku Malachiaszu w jakimś
słowniku biblijnym lub innym podręczniku. Zauważcie,
że Malachiasz pisał prawdopodobnie niedługo po
Nehemiaszu. Pytania zadane w omawianej księdze dotyczą tych samych grzechów, o których mówi Nehemiasz.
Porównajcie werset z Księgi Nehemiasza 13,20 z fragmentem Księgi Malachiasza 1,6-2,9 (skażenie kapłaństwa).
Dziesięciny nie były przynoszone Lewitom (por. Ne 13,1011 i Ml 3,8-12). Zauważcie, że imię Malachiasz znaczy
„mój posłaniec” lub „posłaniec Jahwe”. Prorokował on
o przyjściu Posłańca przymierza (3,1) oraz o innym
posłańcu (Janie Chrzcicielu/Eliaszu) w 3,1 i 4,5-6.

I.

Boża miłość do niesfornych synów
(Rozdział 1)

Księga, która tak bardzo podkreśla sąd, powinna zacząć się
od przypomnienia, że Bóg kocha niesfornych. To przypomina o Jego miłości obiecanej za pośrednictwem Jeremiasza:

—Jonathan Whitmer

„Owszem, umiłowałem cię wieczną miłością, dlatego przyciągam cię swoim miłosierdziem” (Jr 31,3).
A. Naród uprzywilejowany u Boga (ww. 1-5).
Grzeszny naród potrzebował przypomnienia
o Bożej miłości do Izraela, począwszy od umiłowania przez Pana ich przodka Jakuba. Bóg sądził
również wrogów narodu wybranego. Czego uczą
nas Pisma o Bożej miłości do Jego ludu na dzisiaj?
J 3,16; 15,9; Ga 2,20; 1 J 3,1.
B. Zwróćcie uwagę na trzy pytania zadane Bogu
przez lud w rozdziale 1 (ww. 2, 6, 7). W jaki sposób Bóg odpowiada na każde z nich?

II.

Grzechy Izraela (Rozdział 2)

Ten rozdział zaczyna się od Bożego wskazania na grzechy kapłanów, którzy mieli być duchowymi przywódcami
Izraela. Następnie są wyliczone grzechy ludu, z bałwochwalstwem i rozwodami włącznie. Rozdział kończy się zapowiedzią Bożego sądu.
A. Wersety 1-9 odnoszą się wprost do kapłanów,
podkreślając sąd Boży nad nimi za „zboczenie
z drogi”. Bóg zapowiedział nawet, że będzie
przeklinał ich błogosławieństwa − zarówno te
wypowiadane przez lud nad kapłanami, jak i te,
którymi kapłani błogosławili lud. Przeczytajcie
fragmenty na temat zboczenia z drogi − Dn 9,5;
1 Tm 4,1; Hbr 3,13.
B. Werset 10 rozpoczyna się opisem grzechów ludu
Izraela − popełniali bałwochwalstwo, żenili się
z pogankami, które odwodziły ich ku obcym
bogom i rozwodzili się (oddalali żony − ww. 1316). Co mówi Nowy Testament na temat nieodpowiednich małżeństw i rozwodów? Łk 16,18;
1 Kor 7,10.11.39.
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III.

Posłańcy i sąd (Rozdział 3)

Pod koniec rozdziału 2. lud zastanawia się, gdzie jest Bóg.
On z kolei mówi, że wszystko kiedyś uporządkuje. Zapowiada
przyjście dwóch posłańców. Pierwszym jest ten, który „przygotuje drogę”, czyli Jan Chrzciciel. Drugim jest Mesjasz, sam
Pan (Posłaniec przymierza). Mesjasz ma przyjść jako Ten, który
wypala i oczyszcza ogniem. Nie tylko będzie sądził, ale również
oczyści lud od grzechu.
A. Wypełnione proroctwo o dwóch posłańcach – Mt
11,10; 3,10-12; J 1,41.
B. Jest nadzieja dla tych, którzy zwrócą się do Boga
(ww. 6-12). Ze względu na Boże miłosierdzie możemy oczekiwać uwolnienia od grzechu i ratunku
przed sądem za grzech. Choć Izrael i jego przywódcy
bardzo grzeszyli, to gdy przyjdzie Mesjasz, będą się
nazywać błogosławionymi, a On wprowadzi ich do
rozkosznej ziemi. Zob. Prz 3,9-10.
C. Jaki jest skutek bojaźni Bożej (ww. 13-18)? Ci, którzy boją się Pana, będą Jego odkupioną własnością
– Hbr 3,13; Obj 20,12; Tt 2,13-14; 1 P 2,9.

IV.

Słońce sprawiedliwości (Rozdział 4)

Malachiasz zamyka księgę nutką nadziei, choć
ostatni werset mówi o klątwie. Mesjasz odkupi
Bożych ludzi i przemieni ich serca. Nikczemni
zostaną osądzeni (w. 1), lecz Słońce Sprawiedliwości
wzejdzie z uzdrowieniem dla tych, którzy się do
Niego zwrócą. Sprawiedliwi zostaną wywyższeni,
a zło będzie naprawione.
A. Zwróćcie uwagę na nagrody dla tych, którzy pójdą za Mesjaszem (ww. 1-3). Zob. Łk
1,78; Ef 5,14; 2 P 1,19.
B. Warto zauważyć, że ostatnie wersety mówią o Eliaszu, który pojawił się obok Jezusa na Górze Przemienienia (Mt 17,1-5).
Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliasza,
lecz Pan Jezus powiedział, że Eliasz jeszcze
przyjdzie (Mt 11,13-14; 17,11; Mk 9,12).
Zaczerpnięto z Companions, lipiec 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: anonimowy

Człowiek, który obstawał przy prawdzie
—Steve Mast
„Ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się
potrawami króla ani winem, które król pił” (Daniela 1,8).
Księga Daniela rozpoczyna się relacją z podboju
Jerozolimy przez Babilończyków i uprowadzeniem grupy
jeńców do Babilonu. Następnie jej temat zawęża się do
czterech młodzieńców, których Babilończycy nazwali
Belteszassarem, Szadrakiem, Meszakiem i Abed-Nego.
Szczególnie interesuje nas tutaj osoba Belteszassara, czyli
Daniela.
Powyższy werset jest pierwszą rzeczą, którą Biblia mówi
nam o Danielu. Opisuje go jako młodzieńca, który miał
przed sobą wybór i wybrał opowiedzenie się za tym, czego
oczekiwał od niego Bóg. Trudność tej decyzji staje się bardziej oczywista, kiedy przypomnimy sobie, że odmówienie spożywania królewskich przysmaków, które według
Prawa Mojżeszowego były nieczyste, mogło kosztować go
życie, jako że było sprzeciwem wobec królewskiego rozkazu. Wydaje się, że decyzja Daniela miała też pozytywny
22
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wpływ na jego trzech towarzyszy i zachęciła ich również
do opowiedzenia się po stronie tego, co słuszne.
Pomyślmy przez chwilę, jak wiele zależało od tej decyzji.
Gdyby Daniel wybrał kompromis zamiast tego, co prawe,
mogłoby to wyznaczyć trwały wzorzec dla jego dalszego
życia. Czy wówczas czytalibyśmy o Danielu, który nigdy
nie potrafił opowiedzieć się za tym, co niesłuszne?
„Ostatecznie − mógł rozumować − jestem w obcym
kraju o dziwnych zwyczajach, wśród obcych ludzi. Na
pewno Bóg zrozumie mój dylemat. Ale jedno jest pewne:
nie będę nadal mógł być świadkiem Boga, skoro król
mnie zabije za odmowę przyjęcia pewnych pokarmów”.
Gdyby takie było rozumowanie Daniela i gdyby za tym
poszły czyny, moglibyśmy nie przeczytać nigdy tego wersetu w Biblii: „Tym czterem młodzieńcom dał Bóg wiedzę
i zrozumienie we wszelkim piśmie oraz mądrość. Ponadto
Danielowi dał zrozumienie wszelkich widzeń i snów”
(Dn 1,17). Ponieważ Daniel okazał najwyższą lojalność

wobec Boga, Bóg nie tylko ochronił go wraz z trzema
towarzyszami, ale jeszcze sprawił, że byli w świetnej
kondycji.
Gdyby Daniel nie trzymał się tego, czego nauczono
go w młodości, czy zmieniłoby to bieg wypadków
w jego życiu? Czy Bóg posłużyłby się nim do interpretacji
dwóch snów dla króla Nabuchodonozora? Czy Szadrak,
Meszak i Abednego mieliby odwagę odmówić czczenia
złotego posągu, co doprowadziło do cudownej interwencji z góry, ratującej ich z pieca ognistego? Czy Daniel
miałby mądrość w interpretacji pisma na ścianie albo czy
doświadczyłby wizji proroczych w późniejszym swoim
życiu? A jedna z najbardziej ulubionych opowieści biblijnych − historia o Danielu w jaskini lwów − równie dobrze
mogłaby nigdy nie pojawić się na kartach historii.
W tych relacjach jest obecna presja bądź próba, której
trzeba stawić czoła. W niektórych sytuacjach można
było przecież zastosować rozumowanie, opisane wcześniej: „Nie rozdzielajmy włosa na czworo − przecież Bóg
zrozumie”.
Widzimy, że postawy i charakter Daniela były powielane przez całe jego życie, przydając mu obfitego błogosławieństwa i powodując czasem zadziwiające cuda.
Cuda i błogosławieństwo nadeszły jednak po próbach
i uciskach. Innym ważnym czynnikiem jest fakt, że choć
Daniel służył Bogu wiernie, to nie czytamy nigdzie,
że Bóg pozwolił mu powrócić do ojczyzny i do swojej
rodziny, choć z pewnością musiał za nimi tęsknić.

Możemy z tego życiorysu wyciągnąć trzy wnioski. Po
pierwsze, choć człowiek może się zmienić, to jego postawa
i charakter w młodości wyznaczają wzorzec dla dalszego
życia. Po drugie, Bóg oczekuje od swoich dzieci stawania
za prawdą, bez względu na to, jak trudne to może być.
Po trzecie, to, że opowiadamy się po stronie sprawiedliwości, nie oznacza, że nasze życie stanie się automatycznie jakimś wyidealizowanym doświadczeniem.
Sens tego artykułu nie polega na ustaleniu, za jakimi
rzeczami mamy się opowiedzieć, ale na podkreśleniu, że
musimy się opowiedzieć! Jednakże jest różnica pomiędzy pokornym opowiadaniem się za tym, co słuszne,
a zwykłą kłótliwością. To drugie nie jest miłe Panu.
Nigdzie nie czytamy, że Daniel żył w tym królestwie,
narzucając innym swój punkt widzenia i buntując ludzi.
On po prostu – kiedykolwiek znalazł się w sytuacji, gdy
zagrożona była prawda – spokojnie obstawał przy tym,
co właściwe.
Dziś nie żyjemy już pod Prawem Mojżeszowym jak
Daniel, ale ciśnienie wywierane na nas, aby poluzować
w różnych sprawach, na pewno jest takie samo. Bóg pragnie, żebyśmy zdecydowanie popierali Jego Kościół i Boże
standardy, abyśmy stali mocno na gruncie nauki biblijnej bez przepraszania za to. Żołnierzu, dzięki mocy Bożej
miej odwagę i stań po stronie prawdy. Ośmiel się być
Danielem!
Zaczerpnięto z The Christian Contender, styczeń 2020
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Uporczywy nałóg
—Roger L. Berry
Odwiedzaliśmy z zaprzyjaźnionym bratem kobietę,
która podzieliła się z nami tym, jak naprawdę chciała się
nawrócić i służyć Jezusowi. Zapytaliśmy ją, co ją powstrzymuje. Okazało się, że tym czymś było kilka nawyków, co
do których myślała, że właśnie je przezwycięża. Wskazała
na stolik z kawą, gdzie leżała paczka papierosów.
– Kiedy uda mi się je rzucić – powiedziała – wtedy będę
gotowa, żeby się nawrócić.
Mój przyjaciel mądrze zwrócił jej uwagę:

– Szatan wie, co cię powstrzymuje od służenia Jezusowi
i już on się postara, żebyś nigdy tego nie rzuciła. Raczej
oddaj swoje życie Jezusowi już teraz i pozwól Mu pomóc
ci w tym zwycięstwie.
Biblijna droga do zwycięstwa jest ukazana w 1 Liście do
Koryntian 10,13–14: „Nie nawiedziła was pokusa inna
niż ludzka. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście
byli kuszeni ponad wasze siły, ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa”.
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Sekret zwycięstwa nad nałogiem i każdym uporczywym nawykiem to ucieczka od niego. Ale do tego potrzebujemy pomocy. Jezus wie, przez co przechodzimy. „A że
sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy
są w pokusach” (Hbr 2,18).
Możemy odetchnąć z ulgą mając pewność, że Jezus
rozumie pokusy, które nas otaczają i nawyki, które nas
zniewalają. On pokaże nam w swoim Słowie, jak uciec.
Wytyczy nam również kierunek życia i pokaże alternatywę do drogi na skróty – drogi po linii najmniejszego

oporu. Potrzebujemy także motywacji dla przezwyciężenia złych nawyków. Kiedy poddamy się Jezusowi, wtedy
możemy także liczyć na pomoc naszych braci w Panu,
którzy walczyli z takimi samymi lub podobnymi nałogami, jakie nas obecnie zniewalają.
„Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas
z wszelkiej nieprawości” (1 J 1,9).
Zaczerpnięto z Companions, lipiec 2018
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Żółwie jaszczurowate
„Cóż to takiego?” − zastanawiałam się w drodze do
kościoła pewnej niedzieli. Przede mną dwaj chłopcy coś
poszturchiwali. Podchodząc bliżej, obok drogi wypatrzyliśmy żółwia jaszczurowatego.
Wysiadłszy w samochodu, przyjrzałam się dokładniej.
W żwirze na poboczu była głęboka dziura wypełniona
skórzastymi jajami. Najwyraźniej przeszkodziliśmy żółwiowi w składaniu jaj. Samica podniosła łebek i wydała
z siebie groźny syk. Odsunęliśmy się z szacunkiem na
odległość, mając na uwadze, że te trafnie określane żółwie
mogą rzucić się niczym jaszczurka na tego, kogo chcą
zaatakować.
Żółwie jaszczurowate to nie zabawki. Haki ukryte
w dziobie żółwia potrafią z łatwością przegryźć rękę człowieka w nadgarstku, choć zwierzę to nie ma typowych
zębów. Nigdy nie próbuj podnieść żółwia za boki
skorupy, gdyż ma on długą, giętką szyję i może cię
zranić. Dzięki grubym, rogowym łuskom okrywającym głowę i mocnej, ciężkiej skorupie, żółwie te
są w oczywisty sposób trudne do zabicia.
Żółw, którego obserwowaliśmy tego dnia, miał
prawdopodobnie około pół metra długości. To nie
tak wiele, zważywszy, że niektóre osobniki mogą
osiągnąć długość 82 cm od pyska do ogona, a wagę
do 22,5 kg. Żółwie jaszczurowate występują na
wschodzie Ameryki Północnej, na południu Kanady
aż po Amerykę Południową.
Żółwie te potrafią być bardzo agresywne w konfrontacji na lądzie, jednak w wodzie usuwają się
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—L. Shirk

spokojnie z pola widzenia albo wślizgują w trawiaste zarośla. Ciekawskie osobniki mogą nawet sprawdzać ludzi
w wodzie, jednak – o ile wiem, nie stanowią zagrożenia.
Nasza żółwica zapewne wykopała norę swoimi silnymi,
tylnymi łapami, składając od dwudziestu pięciu do osiemdziesięciu jaj. Był czerwiec, więc jaja miały się wylęgnąć za
dwa do trzech miesięcy, w zależności od temperatury. Jeśli
gniazdo powstało późno w sezonie lęgowym, jaja przezimują i młode wylegną się dopiero na wiosnę. Po wylęgnięciu młode żółwie wyruszą do pobliskiego zbiornika
wody. Czy uda nam się je zobaczyć?
Tego samego dnia po południu zatrzymaliśmy się
ponownie przy gnieździe, aby je obejrzeć. Nadal było
odkryte, jednak żółwicy już nie było. Nasza ciekawość
za bardzo ją spłoszyła. Ostrożnie pokazałam mojemu

mężowi i dzieciom miękkie, białe jajo. Było trochę mniejsze od piłki golfowej. Odłożyłam je delikatnie i przykryłam gniazdo, a następnie wygładziłam nad nim żwir.
Opuściliśmy to miejsce, zapamiętawszy kilka znaków charakterystycznych. Niedługo sprawdzimy je znowu.
Żółwie jaszczurowate żywią się rybami, żabami, wężami
i salamandrami, a nawet pożerają młode aligatory. Ich
ostre jak żyletka dzioby tną na kawałki mięso i kości
piskląt kaczki, gęsi i mniejszych żółwi. Jeśli coś jest zbyt
duże do połknięcia, żółwie rozrywają to przednimi szponami. Te zwierzęta utrzymują stawy w czystości, zjadając
martwe zwierzęta i obumarłe rośliny wodne.
Żółwie jaszczurowate spędzają zimę pod lodem.
Niektóre zapadają w sen zimowy w błocie, ale inne pozostają aktywne. Otrzymują tlen z wymiany gazowej pod
wodą. To zjawisko nazywa się oddychaniem pozapłucnym.
Kiedy sprawdziliśmy nasze gniazdo tydzień później, było
rozkopane, a dookoła leżały porozrzucane puste skorupki.
Ale rozczarowanie! Wrony, norki, skunksy, lisy i szopy
pracze nie przegapią okazji takiego posiłku. Obserwacja
złodziei jaj podczas jedzenia też byłaby ciekawa.

Podróż od wyklutego żółwia do dorosłego osobnika
jest niebezpieczna. Bąki1, żaby ryczące, duże ryby, kuny,
sokoły, czaple, sowy i węże przepadają za malutkimi żółwiami. Żółwiątka rosną szybko i wiele z nich osiąga
w ciągu pierwszego roku życia długość około piętnastu
centymetrów. Te nieliczne, które przeżyją, aby osiągnąć
dojrzałość, mogą dożyć nawet do sześćdziesięciu lat.
Według moich źródeł człowiek jest głównym wrogiem
dorosłych żółwi, zabijając je dla pożywienia i dla rozrywki. Istnieją wzmianki, że czasem zabijają je też aligatory, czarne niedźwiedzie i kojoty. Obecnie populacja tych
żółwi jest dość stabilna, choć w Kanadzie zostały wciągnięte na listę zwierząt wymagających szczególnej uwagi.
Oddajmy Bogu chwałę za Jego fascynujące stworzenia.
Uczynił je, aby były podziwiane i doceniane. Pierwsza
Księga Królewska mówi, że Salomon był mądrzejszy niż
wszyscy ludzie i mówił o drzewach oraz o zwierzętach:
ptakach, płazach oraz rybach. Żółwie jaszczurowate na
pewno się do tych cudów zaliczały.

Relacje w rodzinie

przez nich przymierze nie stanie się podstawą ich miłości.

Zaczerpnięto z Family Life, wrzesień 2008
Pathway Publishers
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
Ptaki, nie owady (przyp. tłum).

1

Życie często niesie ze sobą doświadczenia poddające
próbie nasze wzajemne oddanie i miłość. W momen-

—ciąg dalszy ze str. 15

cie rozczarowania możemy się albo poróżnić, albo
sobie nawzajem przebaczyć. Tutaj przypomnijmy sobie

Z pewnością ma tutaj zastosowanie zasada: „niechaj
słońce nie zachodzi nad waszym gniewem”.
Chrześcijański mąż postępuje w stosunku do żony tak,
jak dyktuje mu Bóg w swoim Słowie, a nie według tego,
jak ona na to jego zdaniem zasługuje. Mąż nigdy nie ma
prawa decydować o tym, czy żona jest warta jego miłości i uwagi. Obiecał ją kochać, pielęgnować, troszczyć się
o nią i żywić. Musi te obietnice wypełnić bez względu
na jej reakcje. Oczywiście, ma nadzieję, że ona będzie
reagować w miłości, ale jeśli nawet tak nie będzie, to on
będzie robił, co do niego należy, bo przecież przysiągł
jej to wszystko przed Bogiem.
Małżeństwo opiera się na wzajemnym oddaniu a nie
na miłości. Oczywiście, to miłość sprawia, że ludzie się
pobierają. Nie są jednak małżeństwem, dopóki zawarte

Pawłowy nakaz: „Mężowie, miłujcie wasze żony i nie
bądźcie surowi wobec nich” (Kol 3,19). Brak przebaczenia przeradza się w zgorzknienie. Od tego momentu
można zacząć wszystko interpretować w kontekście goryczy własnego serca. Efekt jest taki, że relacja małżeńska
ze szczęścia przeradza się w niewolę. Jeśli mąż i żona
nie pozwolą sobie na wzajemne udawanie przebaczenia i miłości, to nie będą się okradać również czynem.
Zaczerpnięto z Relationships that Bless
© Rod and Staff Publishers
Box 3, Crockett, Kentucky 41413
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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kącik dla

DZIECI

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

Ropucha
Hop, hop. Coś brązowego i skaczącego śmignęło
przez trawnik.
– O! − powiedziała Beatka. – To ropucha! Bartek,
możesz ją złapać?
Bartek złapał ropuchę jedną ręką. Położył jedną
rękę na łbie ropuchy, aby nie umknęła.
– Mamo − zawołał Bartek − możemy ją
zatrzymać?
Ropucha spojrzała na Bartka i mrugnęła żółtymi
oczami.
Mama wyszła na zewnątrz i spojrzała na ropuchę.
– Tak, oczywiście. Możemy jej zrobić domek
w ogrodzie. Będzie jadła mnóstwo robaków, a to
będzie dobre dla ogrodu.
Mama weszła do szopy w ogrodzie i wyszła
z motyczką. Bartek przyniósł trochę drewna,
które pozostało po budowie domku dla ptaków.
Mama wykopała małą dziurę w miejscu, gdzie
było wilgotno.
– Teraz umieszczę ropuchę w dziurze − oznajmiła
mama. – A Bartek może przykryć część otworu
drewnem. Ropucha powinna polubić swój nowy
dom, bo będzie tam mokro, chłodno i ciemno.
W nocy będzie wychodzić do ogrodu i polować na
robaki. Kiedy zrobi się gorąco, pozostanie w swoim
domu pod warstwą drewna.
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—Delphine Ramer

Beatka i Bartek codziennie szukali grubej ropuchy. Czasem była w swoim domu, a czasem
w ogrodzie, skacząc po grządkach w poszukiwaniu
robaków. Kiedy jej dom pod stosem drewna zrobił
się suchy, Beatka przyniosła małą pokrywkę pełną
wody dla ropuchy.
– Ta ropuszka w ogrodzie to niezła zabawa −
powiedział Bartek. – Mama też lubi nasze nowe
zwierzątko. Powiedziała, że ropuchy są pomocne,
nawet jeśli niektórzy ich nie lubią. Lubisz ropuchy, Beatko?
– Cieszę się, że Bóg stworzył ropuchy. I całkiem
je lubię! − stwierdziła Beatka. Potem skakała po
ogrodzie z uśmiechem na twarzy.
Zaczerpnięto ze Story Mates, marzec 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Najlepszy sposób na szczęście

—Karen Martin

Oparte na faktach.
Karina wygramoliła się z samochodu tuż za młodszą siostrą Karolą. Jej rodzina przyjechała na zgromadzenie, gdzie
było mnóstwo innych dzieci. Karina spodziewała się, że
to będzie udany dzień. Ledwo mogły się doczekać wspólnej zabawy.
Jakaś starsza od niej dziewczynka szła przez podwórze.
– Chcesz wejść do środka? − zapytała. – Dziewczynki
bawią się papierowymi lalkami.
Karina pośpieszyła za nią. Uśmiechnęła się do pozostałych koleżanek i usiadła na krześle.
– Cześć, mam na imię Hela – przywitała się z nią starsza
dziewczynka, która siedziała obok. – Możesz wziąć tę lalkę.
– Dzięki − powiedziała Karina i wkrótce chichotała,
bawiąc się w najlepsze przebieraniem lalek i udawaniem,
że idą na zakupy po nowe ubrania.
– Masz mnóstwo sukienek dla swojej lalki − zauważyła
Hela. – Mogę sobie wziąć jedną?
– O, nie! − odpowiedziała Karina szybko. – Jeśli przejrzysz ten stos, na pewno coś tam znajdziesz. Karina szybko
zgarnęła bliżej siebie sukienki, aby nikt nie widział, że tak
dużo ich miała.
Drzwi otworzyły się i ktoś zawołał:
– Na podwórzu są gry i zabawy. – Natychmiast wszystkie ruszyły na podwórze.
Teraz było tam bardzo dużo dzieci, więcej niż kiedykolwiek. Starsza koleżanka trzymała torbę orzeszków ziemnych w łupinkach. Niektóre łupinki były pomalowane na
pomarańczowo.
– Każdy, kto złapie pomarańczowego orzeszka, dostanie
za niego grosik − powiedziała.
„Dostanę mnóstwo grosików − pomyślała Karina.
Wiem, że uda mi się zgromadzić mnóstwo pomarańczowych orzeszków”.
Wysoki chłopiec podrzucił wysoko garść orzeszków.
Kiedy Karina podnosiła orzeszki, zobaczyła, że niektóre
dziewczynki próbują pomagać młodszym dzieciom w zbieraniu. Jej siostra Karola stała niedaleko. Karina wiedziała,
że gdyby pomogła Karoli, nie miałaby sama tyle grosików,
więc napełniała dalej swoją przepełnioną już torebkę.
Kiedy gra się skończyła, Karina starannie policzyła
pomarańczowe orzeszki.
– Trzydzieści! − krzyknęła do Heli, potrząsając swoją
pękatą torebką.
Hela uśmiechnęła się i ostrożnie pomogła małemu
chłopcu obok niej liczyć orzeszki, zanim policzyła swoje.

– Masz piętnaście pomarańczowych orzeszków −
powiedziała, a uśmiech malca rozkwitł na całej jego
twarzy.
Karina rozejrzała się wokół za Karolą. Zobaczyła ją
przepatrującą swoją torebkę w poszukiwaniu pomarańczowych orzeszków. Siostra wyglądała na smutną, bo
uzbierała zaledwie malutką garść.
Po otrzymaniu trzydziestu grosików jako nagrody,
Karina zaniosła je do samochodu wraz z orzeszkami.
Jakoś nie czuła się tak zadowolona jak wcześniej.
Kiedy wróciła, zaczynała się kolejna gra. Tym razem
dzieci miały podbijać balon napełniony wodą w jedną
i drugą stronę pomiędzy sobą. Stały w dwóch rzędach
naprzeciwko siebie. Za każdym razem, gdy łapały balon,
robiły krok wstecz. Która para znajdzie się najdalej od
siebie, zanim upuszczą balon na ziemię?
Karina ostrożnie podbiła śliski balon do dziewczynki
naprzeciwko. Ostrożnie złapała go, kiedy dziewczynka
odbiła go z powrotem do niej.
Bach, bach i krok wstecz. Bach, bach i krok wstecz.
Teraz było coraz trudniej odbijać i łapać śliski balon,
kiedy coraz bardziej się od siebie oddalały. Karina rzuciła balon do dziewczynki, ale tamta nie zdołała go
złapać. Balon upadł i pękł. Woda wylewała się z bulgotem na kamienie.
Starsza koleżanka podeszła i powiedziała:
– Wygrałyście. Byłyście najbardziej oddaloną od
siebie parą. Chodźcie po nagrodę.
Karina znowu czuła podekscytowanie. Spojrzała do
koszyka nagród i wyciągnęła długi lizak w kształcie
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sopla lodu. Był poskręcany w różne kolory. Karina pospieszyła znowu do samochodu i położyła swój smakołyk obok
orzeszków i grosików.
Potem wszyscy zjedli obiad, a następnie przyjechał tata
i powiedział, że muszą już wracać do domu.
– Dobrze się dzisiaj bawiłaś? − zapytał ją w drodze.
Karina myślała o swoim dniu. Pomyślała o Heli i o tym,
jak dziewczynka wyglądała na szczęśliwą, dzieląc się swoją
lalką, a potem pomagając małemu chłopcu pozbierać
pomarańczowe orzeszki do torebki.
W jakiś sposób skarby na jej kolanach nie uszczęśliwiały jej tak, jak się tego spodziewała. Pomyślała o kupce
papierowych sukienek dla lalek i spojrzała na twarz

Karoli. „Szkoda, że nie podzieliłam się tymi ubrankami
i nie pomogłam mojej młodszej siostrze” − pomyślała ze
smutkiem.
Nagle wpadła na pomysł. Szybko zwróciła się do Karoli:
– Masz, Karolciu − powiedziała, wręczając siostrzyczce
kolorowy smakołyk. – Weź sobie mój lizak.
Zachwycony uśmiech Karoli sięgającej po lizak uczynił
ją szczęśliwszą niż całodzienna zabawa. Teraz Karina wiedziała, że uszczęśliwianie innych jest najlepszym sposobem
na własne szczęście.
Zaczerpnięto ze Story Mates, czerwiec 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Pohukujące sowy i świetliki
—Laurie Ann Auker
– Andrzejku! Idziemy na spacer, więc chodź szybciutko!
– Już idę! − odkrzyknął Andrzejek do siostry Hani, parkując swój rowerek pod wiatą.
Zeskoczył i pobiegł w kierunku pastwiska za domem.
– Gotowy na spacer? − zapytał tata, biorąc swojego słodziaka na ręce. – Więc chodźmy.
– Słyszę sowę − oznajmiła mama. – Słyszycie ją, dzieci?
– Tak, sowa mówi: „Tu miód, a tu sok” − powiedziała
Hania.
– To znaczy, że nasza sowa jest puszczykiem kreskowanym − tłumaczył tata.
– Prawdopodobnie jest koło stawu i próbuje schwytać małe zwierzątka, które przychodzą tam się napić.
Poszukamy go?
Andrzejek chwycił mamę za rękę, kiedy szli przez
pastwisko w kierunku stawu. Słońce właśnie zaszło i lasy
dookoła pastwiska były ciemne. Hania świeciła w ich kierunku latarką.
– Tam mogą być sarny − powiedziała mama.
Nagle Hania pisnęła:
– Oczy się świecą! To chyba sarna!
– Chodźmy i sprawdźmy! − zaproponował tatuś.
Poświecił swoją latarką w kierunku jarzących się oczu
i powoli ruszył w tym kierunku.
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Andrzejek wyobraził sobie koziołka, który wyskakuje
do góry i rzuca się na oślep do lasu. To by było dopiero
przeżycie! Trochę straszne. Ścisnął mamę za rękę.
– No, proszę! − powiedział tatuś ze zdumieniem
w głosie. – Oto wasze świecące oczy, ale nie widać sarny.
Zgadnijcie, co to takiego. Widzicie pająka na tym liściu?
Kiedy świecę na niego latarką, jego oczy się jarzą.
– Ten maciupki pajączek zrobił takie wielkie, świecące
oczy?
– Tak jest. Niesamowite, co? A teraz lepiej wracajmy na
pastwisko, jeśli chcemy pójść nad staw.

W międzyczasie gwiazdy zabłysły na niebie i wschodził księżyc.
– Księżyc jest taki jasny. Mógłbym prawie jechać na
rowerku − zauważył Andrzejek, kiedy szli w kierunku
stawu.
– Wszyscy musimy być bardzo cicho − ostrzegła mama.
– Nie chcemy wypłoszyć sowy, jeśli tam jest.
Tatuś wyłączył latarkę.
– To już tutaj − wyszeptał. Długo czekali, ale sowy nie
było słychać. Tata znowu włączył latarkę, poświecił na
staw i na drzewa wokół niego, ale nie zobaczyli żadnej
sowy.
– Chyba jej tu nie ma − stwierdziła mama. – Wielka
szkoda.
– Tak, szkoda, ale patrzcie, co tu jest! − zauważył tatuś.
Poświecił latarką na śmieszny, nierówny kształt wystający
z wody.
– Rech–rech − zarechotał kształt. – Rech–rech.
Andrzejek zaśmiał się.
– Żaba! Zaraz ją złapię! − Sięgnął po żabę, ale ona dała
nura pod wodę, tylko delikatne fale kuliste rozeszły się
dookoła.
– Jest ich dużo więcej − zauważyła Hania. Liczyła
głośno: – Jedna, dwie, trzy... dziewięć, dziesięć, jedenaście. Tu jest mnóstwo żab i wszystkie się na nas gapią!

Początkowe
rozprzestrzenianie się
Drogi Pańskiej
—ciąg dalszy ze str. 18
i sieroty, co czyniło ich przesłanie jeszcze bardziej przekonującym dla uciśnionych niższych klas społecznych.
Istnieli jednak również ludzie z wyższych klas, którzy
nawracali się na chrześcijaństwo. Apostoł Paweł był
jednym z najwcześniejszych tego przykładów, porzucając
ziemskie przywileje na rzecz poznania Chrystusa (Flp 3,710). Podczas prześladowań za czasów cesarza Domicjana
w latach dziewięćdziesiątych pierwszego wieku żona pewnego konsula wraz z kilkoma innymi osobami, pochodzącymi najwyraźniej z wyższych sfer, została wygnana na jakąś
wyspę. Ewangelia ewidentnie przemawiała do znudzonych

Andrzejek zaczął marudzić, więc tatuś stwierdził, że czas
wracać. Poszli z powrotem przez pastwisko, słuchając dźwięku
cykad, w nadziei na ujrzenie sowy. Wtedy mama zawołała:
– Patrzcie na te robaczki świętojańskie!
Andrzejek złapał jednego świetlika i obserwował go we
wnętrzu swoich złożonych razem dłoni. Potem ostrożnie go
wypuścił i znowu ruszyli przed siebie.
Chłopiec spojrzał na księżyc, który jasno świecił na nich
z góry.
– Bóg zrobił dużo ładnych rzeczy, mamusiu − powiedział.
– Pająki i żaby, i świetliki, i sowy! Tylko nie widzieliśmy żadnych sów!
– Tak − przyznała mama. – Ale mimo to widzieliśmy na
spacerze wiele ciekawych zwierzątek, choć nie było sowy.
Jakie wspaniałe jest to wszystko, co Bóg stworzył! Stworzył
nawet ciebie!
– Powinieneś się cieszyć, że nie jesteś żabą − zaśmiała się
Hania. – Żaby nie pragną spotkania z sową, ponieważ ona
by je zaraz połknęła!
Andrzejek uśmiechnął się szeroko. Jeśli tak to jest być żabą,
to był bardzo zadowolony, że jest chłopcem. A jeszcze bardziej się cieszył, że wie tyle o Bogu, który stworzył żaby, sowy
i małych chłopców.
Zaczerpnięto ze Story Mates, maj 2020
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

i sfrustrowanych kobiet ze społecznych elit, rozczarowanych
życiem mimo posiadania wielu niewolników i bogactwa.
Około roku 100 chrześcijańskie społeczności istniały
już w każdym zakątku cesarstwa. Wiele z nich nadal było
jeszcze w powijakach i były bardzo nieliczne, ale istniały
i stale wzrastały liczebnie. Był to efekt posłuszeństwa Panu
i niesienia Dobrej Nowiny wszędzie, gdzie się dało. Szli
w Duchu Jezusa, nigdy nie stosowali przemocy i nie zmuszali nikogo, żeby się przyłączył do Kościoła. Nie oznacza to,
że rozprzestrzenianie się wczesnego Kościoła obyło się bez
rozlewu krwi. Wielu wierzących nosiło na ciele ślady prześladowań i wielu w ich efekcie umierało. Lecz Ewangelia Jezusa
Chrystusa, Księcia Pokoju, pokojowo przenikała cesarstwo
rzymskie bez rozlewu krwi czy używania przemocy wobec
innych.
Church History: Resurrection to Reformation, 2018
Christian Light Publications
Tłumacz anonimowy
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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 piąta

ROZDZIAŁ 13:

Chata pod Lotosem
Zanim poranne słońce obudziło większość mieszkańców
Dardżyling, Sristi poczuła, że ktoś nią potrząsa za ramię.
O co chodzi?
Co? Gdzie? Aha… Dardżyling...
Odwróciła się na drugi bok i naciągnęła bawełniany koc
na twarz, pragnąc pospać jeszcze chwilę. Ale nie. Jej matka
nie zamierzała na to pozwolić pomimo wczorajszej długiej podróży. Tego pierwszego dnia w górach miały zacząć
pracę od razu skoro świt.
Sristi potykała się, idąc za matką, która prowadziła ją
do łazienki. Dziewczynka drżała z zimna, opłukując twarz
wodą, która kłuła ją niczym igły. Na zewnątrz nadal było
ciemno i ledwo mogła utrzymać otwarte oczy. Pod powiekami czuła piasek.
Sristi poszła za amą słabo oświetlonym korytarzem do
kuchni. Tam ciocia Neera przywitała je radośnie. Kiedy
Sristi zobaczyła, jak ciocia nakłada na talerze placki chlebowe roti1, poczuła zadowolenie, że wreszcie są w towarzystwie prawdziwej krewnej.
Roti − płaskie okrągłe placki chlebowe pieczone bez zakwasu lub drożdży z pełnoziarnistej mąki,
oleju i wody na płaskiej patelni. Mogą być podawane z innymi potrawami albo do moczenia
w curry z mięsa lub warzyw.
1
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Jyoti Nepal

Ciocia Neera zauważyła, że dziewczynka ją obserwuje
i zapytała:
– Jak tam? Wyspałaś się?
Sristi pokręciła głową przecząco.
– Co myślisz o Dardżyling? − pytała dalej ciocia.
Sristi wydawało się, że przyjechały tu lata temu, ale
przecież minęło dopiero kilka godzin.
– Wysoko tu − powiedziała dziewczynka.
Ciocia Neera spojrzała na Czandrę i roześmiała się.
– Wysoko tu! Starsza siostro, pamiętam, jak przyjechałam tu po raz pierwszy po ślubie. Od schodów kręciło
mi się w głowie. Binod nie rozumiał, czemu chodziłam
tak powoli. Myślał, że ze mną coś nie tak! Nic dziwnego,
skoro przecież on się tu wychował.
Czandra usiadła i słuchała, jak jej siostra mówi.
– Goście hotelowi z pokoju obok zarezerwowali przejażdżkę jeepem na Wzgórze Tygrysa na dziś rano − Neera
wyjaśniła Sristi. – To dobra okazja, żeby twoja mama
mogła zarobić trochę pieniędzy. W każdy weekend tłumy
turystów dostają się na Wzgórze Tygrysa, aby zobaczyć
wschód słońca. Właśnie teraz jest najlepsza pora na sprzedaż herbaty, ponieważ zaczyna się robić zimno.
Postawiła cztery wielkie termosy na stole wraz z reklamówką pełną jednorazowych kubków.
– Zazwyczaj sama jeżdżę, ale teraz...

Sristi wiedziała, co ciocia ma na myśli. Wkrótce miała
urodzić dziecko − malutkiego dzidziusia, którego Sristi
będzie doglądać. Himal robił się coraz większy. Był szczupły, ale energiczny.
Himal! Rozejrzała się za nim.
– Gdzie jest Himal? − zapytała mamę.
– O, śpi jeszcze. Położyłam go w pokoju cioci. Zostanie
tutaj.
A więc to prawda, że jechały na Wzgórze Tygrysa sprzedawać herbatę turystom! Sristi poczuła dreszcz emocji.
Jednak wkrótce jej dreszcze wynikały z czegoś więcej, niż
podekscytowanie. Zimne powietrze przed świtem sprawiało, że jej ramiona trzęsły się znowu, kiedy obie z matką
wyszły z hotelu za wujkiem Binodem. Poprowadził je
w dół schodami do innego wysokiego budynku z betonu,
w którym był też podobny hotel. Na poboczu przed budynkiem głośno warczał jeep.
– Wkrótce nadejdą turyści. Czekajcie na nich tutaj.
Wejdą do środka. Wy możecie jechać na stojąco z tyłu
samochodu − wujek Binod wskazał na zderzak. – Nie martwcie się, świetnie sobie poradzicie. Jeep nie jedzie szybko.
Jak będziecie już na miejscu na Wzgórzu, zeskoczycie. Tam
już będą tłumy czekające na wschód słońca. Dopilnujcie,
żeby zapłacili, zanim wezmą od was herbatę! − uśmiechnął
się wujek szeroko. – Rozglądajcie się za turystami z tego
jeepa. Nie straćcie ich z widoku. Jak tylko już się napatrzą
na wschód, wrócą i wy też musicie zabrać się z nimi.
Czandra skinęła głową. Wujek Binod odwrócił się
i odszedł w dół stromymi schodami. Ponieważ pracował
na recepcji, musiał się zająć sprawami swoich własnych
gości hotelowych.
Sristi zacisnęła ręce na torbie z kubkami jednorazowymi. Ama niosła termosy w wielkim plecaku. Wkrótce
drzwi hotelu się otwarły. Z hotelu wyszedł mężczyzna
o szorstkim wyglądzie. Splunął na ziemię, a potem wskoczył na siedzenie kierowcy. I znowu drzwi hotelu się
otwarły. Wyszły dwie dziewczynki mniej więcej wzrostu
Sristi. Uśmiechnęła się w duchu, ale czuła się zbyt onieśmielona, żeby uśmiechać się w widoczny sposób. Potem
drzwi hotelu znowu się otwarły i prawie sapnęła ze zdziwienia. To był znowu ten Szwajcar! Szła za nim jakaś pani
i Sristi zorientowała się, że to jego rodzina.

ROZDZIAŁ 14

Wzgórze Tygrysa
Jazda na zderzaku jeepa nie była nowością dla matki
Sristi. Kobieta była przyzwyczajona do korzystania

z każdego sposobu przemieszczania się, jaki się nadarzył − czy to na dachu autobusu, czy z tyłu motocykla,
albo na wózku ciągniętym przez dwa byki, albo wreszcie bagażniku roweru. Stała teraz na tylnym schodku
auta i prawie nonszalancko trzymała się dachu i boków
z żaglowego płótna.
Sristi nie podzielała tej pewności siebie. W mroku
wczesnego świtu drzewa wydawały się olbrzymie i przerażające. Głazy na poboczu drogi wyglądały jakby miały
się stoczyć prosto na jadący jeep. W niektórych miejscach
krawędź drogi rozmywała się w ciemnej nicości. Zanim
jeep wreszcie zatrzymał się powoli wzdłuż dziesiątków
innych jeepów na szczycie Wzgórza Tygrysa, Sristi bolały
ręce od kurczowego trzymania się podczas jazdy. Była
przerażona na myśl o powrotnej jeździe w dół zbocza.
Wyciągając termosy z plecaka, Czandra zaczęła wołać:
– Czaj! Czaj! Herbata!
Wokół przechodziły gęste tłumy spacerujących turystów. Górę otaczał płot chroniący ludzi przed wychyleniem się w ku ciemnej przepaści. Na płaskim szczycie dwupiętrowy budynek wydawał się Sristi przytulny
i zapraszał do wejścia. Jednak większość turystów pozostawała na zewnątrz.
– Czaj! Dwie porcje! − zawołał jakiś Hindus, podchodząc do amy. Potem znajomy Szwajcar zamówił po jednej
porcji dla każdego ze swojej rodziny. Wokół zebrało się
więcej klientów.
Wkrótce Sristi i jej matka rozlewały strumieniami herbatę do kubków. Ale ich powodzenie szybko się skończyło, kiedy jakaś kobieta przeszła obok z termosem,
wołając: „Kawa! Kawa!” i turyści skupili się wokół niej.
Najwyraźniej woleli kawę od herbaty.
– Czaj! − wołała Czandra, ale nikt już nie podszedł
do niej. Wobec tego zaczęła spacerować wśród tłumu,
a Sristi szła za nią, niosąc kubki. Zauważyła, że Szwajcar
też przechodził obok ze swoją rodziną. Wtykali małe
broszury do rąk turystów. Sristi przypomniała sobie
małą broszurkę, którą od niego dostała w drodze do
Dardżyling. Nie przeczytała jej, bo Himal ją pogryzł
i podarł podczas zabawy.
Jakiś mężczyzna i jego żona zamówili herbatę.
Wyglądali na bogatych w swoich wykwintnych ubraniach i mnóstwie złotej biżuterii. Kiedy matka Sristi
napełniała dla nich kubki, dwie małe Szwajcarki podbiegły i wetknęły broszurkę do ręki bogatej kobiety.
Uśmiechnęła się do małych turystek. Pogłaskała każdą
z dziewczynek po policzku, a jej złote bransolety brzęczały przy tym.
– Jakie śliczne − wymamrotała.
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Jej mąż rzucił okiem na broszurę.
– Co to jest? − zapytał.
– To mówi o żywym i prawdziwym Bogu − powiedziała jedna z dziewczynek w doskonałym hindi.
– Aaaa..., my mamy wielu bogów. Wszyscy bogowie są
tacy sami. Widzicie, jesteśmy tu na tej górze, aby oddać
chwałę słońcu! − powiedział bogaty Hindus.
– Oj, ale słońce nie jest Bogiem. To Bóg stworzył
słońce − powiedziała starsza dziewczynka.
– Nie rozumiecie, jesteście tylko dziećmi − odrzekł
szorstko mężczyzna. Ale jego piękna żona wsunęła
ulotkę do torebki.
Nad horyzontem pojawiła się jasna poświata. Tłum
zaszumiał i turyści rozpychali się łokciami, aby stanąć
jak najbliżej metalowej barierki. Akurat kiedy ostatni
kubek herbaty został sprzedany, ogromna pomarańczowa kula słońca podniosła się od wschodu. Ale jeszcze
bardziej zdumiewający widok znajdował się od północy.
Różowy blask wschodzącego słońca oświetlał kontury
Kanczendzongi, trzeciego najwyższego szczytu, i Mount
Everestu, najwyższej góry na świecie.

ROZDZIAŁ 15:

Nowa znajoma
Przepychający się turyści na kilka minut zamarli
w niemym zachwycie. Ciemność wokół nich zamieniała
się teraz w fantastyczny pejzaż pełen wzniesień, dolin
i poszarpanych jak ostre zęby szczytów wysokich gór sięgających nieba.
Czandra rozglądała się za szwajcarską rodziną. O, tutaj
są! Ojciec robił zdjęcia swojej żony i córek z górami w tle.
Ten widok skłonił Sristi do myśli o swoim tacie; o tym,
gdzie może być i co robi w tej chwili.
Kiedy słońce podniosło się wyżej, leżąca u stóp gór
mgła zaczęła się podnosić, zakrywając części tej pięknej
scenerii. Turyści przypomnieli sobie, że w hotelach czeka
na nich ciepłe śniadanie. Nagle mieli już dość zimnego
powietrza. Jakby na sygnał, każdy ruszył z powrotem do
czekających w rzędzie jeepów.
Przy jeepie Sristi czekała z boku, aż turyści zajmą swoje
miejsce w środku. Mężczyźni z wielkimi plecakami wcisnęli się do auta. Małe Szwajcarki też wsiadły, ale ich
mama i tata pozostali na zewnątrz. Kierowca był sfrustrowany. Włączył głośno silnik i pomachał im, żeby wsiedli.
– Wy wsiadajcie do środka − powiedziała kobieta ze
Szwajcarii do Sristi i jej matki. – My pojedziemy z tyłu
tym razem − to mówiąc, wskazała na siebie i jej męża.
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Zdumione i milczące wsiadły obie do środka i usiadły obok małych dziewczynek. Sristi zerknęła przez płócienną przegrodę na wysokiego Szwajcara i jego równie
wysoką żonę, którzy wspięli się na tylny schodek, po
czym złapali się kurczowo dachu. Wiedziała, że będzie
im tam lodowato, ale przynajmniej nie było już ciemno.
Spojrzała na amę, która też wyglądała za płócienną przegrodę z szeroko otwartymi oczami. Sristi nie wiedziała,
co powiedzieć, więc nic nie mówiła.
Dziewczynka obok niej z blond lokami wystającymi
spod czapki narciarskiej próbowała nawiązać rozmowę.
– Jak masz na imię? − zapytała w hindi. Sristi zawahała
się. Rozumiała hindi, urzędowy język w Indiach, ale nie
była przyzwyczajona, aby używać go w rozmowie.
– Sristi − powiedziała cicho.
– Sristi? − zapytała dziewczynka. – Oj, cudownie!
Piękne imię. Czy wiesz, co oznacza?
– Nie − odparła Sristi. Nigdy o tym nie myślała.
– Otóż sristikarthaa oznacza „ten, który stwarza”. Bóg
jest naszym sristikarthaa, a ty jesteś Jego sristi − czyli Jego
stworzeniem. On cię stworzył! On stworzył cały świat tak
naprawdę. Smuci nas bardzo, kiedy ludzie czczą stworzenie zamiast jego Stwórcę. To dlatego moja mamusia
i tatuś przywieźli nas tutaj dzisiaj rano − abyśmy próbowali powiedzieć ludziom o Stwórcy.
Sristi czuła się trochę zmieszana. Jej rodzina czciła
mnóstwo bóstw, ale nikt nie mówił o Bogu Stwórcy.
Czy naprawdę jest jakiś Bóg, który wszystko stworzył?
W takim razie skąd pochodzą inne bóstwa? Ale nie
powiedziała nic.
Ogarniała ją nieśmiałość. Nigdy dotąd nie rozmawiała
z żadną cudzoziemką w swoim wieku.
– A swoją drogą, jestem Rut i mam jedenaście lat. To
jest moja siostra Elisabeth. Jest o rok starsza. Mieszkamy
przeważnie w Kalkucie. Czy ty jesteś Hinduską?
– Nie − powiedziała Sristi.
– Jesteś z Nepalu?
– Nie.
– To skąd jesteś?
– Z Bhutanu. – Sristi żałowała nagle, że to powiedziała.
– O! Słyszałam o Bhutanie. To piękny kraj.
– Nie wiem, nigdy tam nie byłam − powiedziała Sristi
cicho.
– Jesteś z Bhutanu, ale nigdy tam nie byłaś? O, już
wiem... mieszkasz w jednym z obozów dla uchodźców?
Sristi potaknęła.
– Przepraszam, że zadaję tyle pytań − odezwała się jej
nowa znajoma uprzejmie. – Rozumiem chyba trochę.
Urodziłam się w Szwajcarii, ale nie pamiętam życia w tym

kraju, ponieważ byłam jeszcze bardzo mała, kiedy przyjechaliśmy do Indii. Więc Indie są teraz moim domem...
chociaż nie są. – Jej głos ucichł. Potem nagle szybko
zapytała:
– Mieszkasz w obozie Beldangi 2?
– Nie − odparła Sristi. Czuła taką nieśmiałość, że
z trudem dała radę wydobyć głos.
Ale Rut miała w zanadrzu nieskończony zapas słów.
– Byliśmy w Beldangi 2. Mam tam znajomą w twoim
wieku. Właściwie to zamierzamy odwiedzić jej rodzinę
po powrocie z Dardżyling. Szkoda, że nie mieszkasz w jej
obozie. Wspaniale się tam bawiłyśmy. Byliśmy tam tylko
przez dwa dni, ale było super.
Niespodziewanie szybko jeep zatrzymał się przed hotelem. Kiedy wysiadły, Rut powiedziała:
– Do zobaczenia wkrótce! − I pomachała na pożegnanie.

ROZDZIAŁ 16:

Praca w hotelu
Następnego dnia rano Sristi siedziała w kuchni
z Himalem bawiącym się u niej na kolanach. Ciocia Neera
śmiała się i rozmawiała, chodząc po małej kuchni i przygotowując śniadanie dla dwunastu gości hotelowych.
– Czandro, tak się cieszę, że jesteś tutaj − powiedziała
do swojej siostry. – Miałam pomoc kuchenną przez krótki
czas, ale wróciła z powrotem do swojej wioski miesiąc
temu. Obiecała, że wróci za kilka dni, ale chyba jej już nie
zobaczę. A mamy taki ruchliwy sezon o tej porze roku. Co
bym zrobiła bez ciebie?
– A siostra Binoda ci nie pomaga? − zdziwiła się matka
Sristi.
– Kto? Binita? Pomagać? O, nie! − odparła Neera, wywracając oczami. – Ona uważa, że moim życiowym zajęciem
jest gotować dla niej i sprzątać po niej. Kiedy wraca po
południu z uczelni, najpierw je, a potem od razu wychodzi ze znajomymi. Jeśli nie jest w szkole albo ze znajomymi,
słucha muzyki albo ogląda filmy na wideo − opowiadała
ciocia Neera. – Nie zawraca sobie głowy gotowaniem czy
sprzątaniem... ale przynajmniej zalicza przedmioty, choć
nie wiem, jakim cudem!
– To będzie musiała wyjść za kogoś, kto zostanie jej służącym − skwitowała Czandra. Nawet Sristi roześmiała się
na myśl o Binicie, która siedzi i ogląda film, podczas gdy
jej mąż zamiata podłogę wokół jej stóp.
– O, Sristi, a tak przy okazji − poprosiła ciocia Neera,

słysząc jej śmiech – weź te ścierki do łazienki. Trzeba je
wyprać i porozwieszać na sznurze, żeby na jutro były suche.
Sristi zostawiła Himala bawiącego się przy stole
i zaniosła stos ścierek do mokrej łazienki. Zmrużyła oczy
w słabym świetle pojedynczej żarówki zwisającej z sufitu.
Betonowe ściany emanowały zimnem. Trzęsąc się, otworzyła kurek z wodą, która trysnęła ze ściany. Cienka strużka pociekła na betonową podłogę. Chwytając niebieskie
mydło do prania, dziewczynka kucnęła przed kranem
i zaczęła trzeć ścierki jedną po drugiej.
Zanim skończyła prać, płukać i wykręcać je z wody,
jej ręce były czerwone, spuchnięte i obolałe. Złożywszy
wykręcone ścierki na stos w plastikowej miedniczce,
poszła korytarzem na szerokie schody. Wspięła się kilka
pięter w górę. Na szczycie otworzyła drzwi i weszła do
środka na płaski dach hotelu.
Głośny wiatr wypełniał powietrze świstem, czemu
towarzyszyło pobrzękiwanie wiszących dzwonków.
Brzmiało to jak śmierć. Stawiając miedniczkę na podłodze, Sristi podeszła do betonowej barierki dachu i oparła
się o nią łokciami. Budynek miał widok na zatłoczoną
część Dardżyling. Stąd widziała dziedziniec pobliskiej
świątyni buddyjskiej, gdzie mieszkali mnisi. Dziwaczny,
smutny dźwięk dochodził z tego miejsca, na którym
mnisi uderzali w dzwonki i dęli w rogi.
Odwróciła się i porozwieszała ściereczki na sznurze rozwieszonej pomiędzy dwoma prętami. Nagle jakiś głos
zawołał na nią z drugiej strony dachu.
– Chodź tu szybko!
Sristi odwróciła się. To była Binita.
– Co się stało? − zapytała dziewczynka.
– Muszę kupić mleko na targu. Dzisiaj pokażę ci, gdzie
to jest, a jutro pójdziesz sama − odparła Binita. Sristi
czuła się podekscytowana, a równocześnie rozgoryczona.
Wszyscy usiłowali zrzucić na nią swoje obowiązki!
Wąskie uliczki targu tętniły życiem dzięki kupującym
ludziom, pędzącym od sklepu do sklepu, którzy próbowali się zaopatrzyć w potrzebne rzeczy. Niektórzy kupowali świeże zielone warzywa wystawione na kawałkach
brezentu leżących na ziemi. Inni nabywali przyprawy
ze stoiska, gdzie kupiec siedział po turecku za otwartym jutowym workiem z przyprawami. Zielony kardamon, czarny kardamon, kmin, kurkuma i czerwone ostre
papryczki leżały obok barwnych przypraw, gotowe wzbogacić walory smakowe każdego dania.

„Owocem pokory i bojaźni PANA jest bogactwo, chwała i życie” Przysłów 22,4
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Binita przemykała obok wszystkiego bez cienia zainteresowania, zmierzając wprost do mleczarni, a Sristi podążała
tuż za nią, omijając zręcznie rozłożone towary, które wpychały się niemal na uliczkę.
W mleczarni na niskiej ławie stały wielkie wiadra
z maślanką. Z jednej strony wystawała z nich chochla. Jakiś
klient przy ladzie chciał masło. Dostał okrągłą osełkę masła
zawiniętą w gazetę. Następny kupujący potrzebował ghee.
Właściciel wlał do słoika prosto z patelni złotobrązowe klarowane masło. Zakręciwszy zakrętkę, zawinął słój w kilka
warstw gazety, zanim wręczył ją klientowi. Ghee pachniało
tak pięknie, że żołądek Sristi zaburczał głośno i wszyscy się
na nią obejrzeli. Miała ochotę zniknąć pod ławą z maślanką.
Sprzedawca spojrzał obojętnie na Binitę.
– Potrzebuję sześć kartonów mleka − powiedziała.
– Sześć? − zdziwił się. – Wydaje mi się, że zawsze brałaś
cztery.

Mądrość os
—ciąg dalszy ze str. 20

Następnie odlatują do następnej figi i cały cykl zaczyna
się od nowa. Samce nigdy nie opuszczają figi, w której
się wykluły.
Ale nie martwcie się. Chrupanie, które czujecie
w czasie jedzenia fig, to nie martwe osy; to nasiona tego
owocu!
Osy są cenne jeszcze z innego powodu: są drapieżnikami. Zabijają wiele szkodliwych owadów i chrząszczy.
Mszyce to szkodniki pól i ogrodów, ale pasożytnicze osy zabijają wiele z nich. Osy wstrzykują swoje jaja
w ciało mszycy. Młoda osa wykluwa się w ciele mszycy
i rośnie, żerując na niej. Oczywiście mszyca umiera.
Jeszcze inne gatunki os zabijają i jedzą karaluchy.
Żądlą takiego karalucha w głowę, co go usypia. Potem,
za pomocą jednego z czułków karalucha, niczym na
smyczy, ciągną karalucha do gniazda. Tam składają
jaja na jego odwłoku. Kiedy młode osy się wykluwają,
34

Ziarno Prawdy • czerwiec 2022

– Tak, ale dzisiaj mamy dodatkowych gości i trzeba
będzie zrobić więcej herbaty.
– O! − powiedział sprzedawca, nagle przypominając
sobie o swoim własny rondlu herbaty, który zaczynał już
kipieć. Wyłączył kuchenkę akurat, gdy piana z mleka
zaczynała się przelewać górą. Mleko zaraz opadło na dno
rondla, zabarwione na brązowo liśćmi herbaty.
Mężczyzna wyjął sześć małych plastikowych kartonów
mleka z lodówki, włożył je do reklamówki i wręczył ją
Binicie. Kiedy płaciła mu, powiedziała:
– Począwszy od jutra to ona będzie przychodzić po nasze
mleko. – Wskazała ruchem głowy na Sristi. Ale sprzedawca jej nie słuchał. Obsługiwał już kolejnego klienta.
Fragment książki Sristi
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

ryją korytarz w ciele karalucha i pożerają jego narządy
wewnętrzne.
Niestety, osy niszczą także pożyteczne owady.
Szczególnie pszczoły miodne padają ich ofiarą. Jeśli
zwiadowca os znajdzie ul, zostawia sygnał zapachowy,
który mówi innym osom, gdzie znajdują się pszczoły. Rój
os potrafi uśmiercić 30 tysięcy pszczół w ciągu godziny.
Co ciekawe, jest jeden rodzaj pszczół, który rozwinął
strategię obrony przed atakiem os. Kiedy zwiadowca os
odwiedza ich ul, pszczoły tłoczą się koło niego i zamykają go w wielkiej, bzyczącej kuli. Wewnątrz jest tak
gorąco, że osa zostaje ugotowana!
Był taki moment w Biblii, kiedy szerszenie (podobne
do os) wykonały pracę dla Boga. W Księdze Jozuego
24,12 czytamy, że zaatakowały one przeciwników
niczym drony, a Bóg użył ich do wypędzenia wrogów
Izraela.
Musimy traktować osy z szacunkiem. Następnym
razem, kiedy je zobaczysz, pomyśl, czemu Bóg stworzył
te owady i w jaki sposób są dla nas użyteczne.
Zaczerpnięto z Partners, czerwiec 2019
Christian Light Publications, Inc.
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Pieśń o niskim stanie

Kto jest na dole, nie musi się obawiać upadku,
Kto jest uniżony, ten nie ma w sobie pychy;
Ten, kto jest pokorny,
Tego Bóg zawsze będzie przewodnikiem.
Jestem zadowolony z tego, co mam,
Czy to mało, czy dużo:
I, Panie, zadowolenia wciąż pragnę,
bo Ty je zapewniłeś.
Pełne oddanie temu celowi
Dostępne jest dla idących w tej pielgrzymce:
Tu mają niewiele, ale potem błogość,
I to jest najlepsze, że od wieków na wieki.
—John Bunyan

Nasza modlitwa
—James Baer

„Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy,
wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi” (1 Tm 2,1).
Jesteśmy zachęcani, aby „zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa
i dziękczynienia za wszystkich ludzi”. Jedną z naszych największych powinności
w stosunku do naszych bliźnich jest modlitwa za nich. Jest ona bardzo ważną
czynnością, opisywaną wieloma słowami. Każde słowo ma inny odcień znaczeniowy.
„Prośby” („błagania”) oznaczają usilne odwoływanie się do Boga w sprawie
naszych potrzeb, które wywołują głęboką troskę; potrzeb, które rezonują w naszych
sercach: na przykład jakiś wypadek, niezbawiony sąsiad, krnąbrne dziecko, itd.
„Modlitwy” − to zwykłe słowo oznaczające proszenie; przywodzi na myśl mówienie
do Boga z pełnym spokoju szacunkiem. Chcemy modlić się o potrzeby, które będą
zawsze aktualne: o więcej mądrości, głębsze uświęcenie, więcej miłości dla bliźnich.
„Wstawiennictwa” to modlitwy w imieniu innych; jest w tym słowie idea rozmowy
z Bogiem. Jeśli mamy takie odczucie rozmowy z Bogiem, powinniśmy być w bliskim
kontakcie z Nim, aby móc łatwo i szybko wstawiać się za innych.
„Dziękczynienie” odnosi się do ducha, w jakim zanosimy nasze modlitwy. List do
Filipian 4,6 mówi: „we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem niech
wasze pragnienia będą znane Bogu”.
Modlimy się „za wszystkich ludzi” − Żydów i pogan, bogatych i biednych, czarnych
i białych. Dotyczy to wszystkich bez wyjątków. Powinniśmy się modlić za prostytutki
i złodziei; za ludzi żyjących w nieludzkich warunkach; za ludzi z poważnymi
chorobami; za miliony ludzi złapanych w pułapkę pogańskich religii tego świata.
Zakres naszych modlitw powinien obejmować „królów i wszystkich sprawujących
władzę”. Odpowiedzialność spoczywająca na władcach, prezydentach, premierach
i parlamentarzystach jest ogromna − nieustannie potrzebują oni modlitwy Bożego
ludu. Modlitwa za naszych politycznych przywódców jest naszym obowiązkiem bez
względu na to, jak bardzo są nikczemni.
Mamy się modlić za przywódców, „abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne,
z całą pobożnością i uczciwością” (w. 2 b). Jest dobrą rzeczą modlić się o życie,
które jest spokojne i niezaburzone. Tertulian, wczesny przywódca Kościoła, często
modlił się o „długie życie, spokojny dom, wierny senat, sprawiedliwy naród i pokój
na świecie”. Kiedy nasi przywódcy polityczni sprawują dobre rządy, umożliwiają
nam życie pełne pokoju i pobożności. Jednakże najwyższym celem naszej modlitwy
za rządzących w naszym kraju jest troska o zbawienie ich dusz (w. 4). Modlitwa za
przywódców nie jest czymś, co ma jedynie nam przynieść korzyść.
Zaczerpnięto z Brethren New Testament Commentary,
1 i 2 List do Tymoteusza oraz List do Tytusa, str. 30-31
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