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artykuł
wstępny
„Usta moje będą wypowiadać słowa mądre, a rozmyślanie serca mego będzie rozsądne.” Psalm 49,4

SZATA POKORY
—Bruce Jantzi

„Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy
zaś wobec siebie bądźcie poddani. Przyobleczcie się
w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym
łaskę daje” (1 P 5,5).
O pokorze mówi się tutaj jako o przyodzianej szacie
lub płaszczu. Oprócz okrywania danej osoby, pokora
świeci również w życiu dziecka Bożego. Jest to cnota,
którą nasze serca nie wyróżniają się w naturalny sposób.
Jest rozwijana, o ile pozwalamy Duchowi Świętemu
w nich działać, pozwalając Mu je przeszukiwać.
Gdy czytamy ten werset w greckim oryginale,
przychodzi nam ma myśl pewien obraz. W starożytności
niewolnicy chodzili przepasani białym płótnem lub
fartuchem, które wyróżniały ich status społeczny.
Dlatego Piotr pisze, że powinniśmy włożyć na siebie
szatę lub płótno pokory, w stałej gotowości do służenia
innym i wzajemnego poddania.
Całkiem możliwe, że Piotr miał na myśli scenę,
w której Jezus umył nogi swoim uczniom. W 13

rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że wstał od stołu
i przepasał się płóciennym ręcznikiem. Oznaczał on,
że Pan był gotów pokornie im służyć. Skoro nasz Pan
był na tyle pokorny, żeby umyć nogi uczniom, o ileż
bardziej my powinniśmy być gotowi pokornie usługiwać
naszym braciom i siostrom.
Czasem uważamy, że to inni muszą służyć NAM,
bo jesteśmy starsi, bo mamy określoną pozycję albo
piastujemy jakiś wyższy urząd niż oni. Takie myślenie
jest błędne. Jezus Chrystus występował przeciwko temu,
umywając uczniom nogi. Miał wyższą pozycję niż oni,
a jednak pokornie to zrobił. On ma wyższą pozycję niż
ktokolwiek z nas kiedykolwiek będzie miał, a mimo
to był gotów służyć innym. Jezus chciał się przepasać
ręcznikiem, a Piotr pisze, żebyśmy byli gotowi nosić
biały strój niewolnika, by pokornie służyć braciom.
Nauczanie apostoła Piotra na temat wzajemnego
poddania jest sprzeczne z pychą i samolubną postawą
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naturalnego człowieka. Pycha jest przeciwieństwem
pokory. Pycha nienawidzi poddawania się innym.
Właśnie dlatego Piotr radzi nam przyodziać szatę
pokory.
Pokora jest piękna. Nawet ludzie nie czytający Biblii
rozumieją jej piękno i są zdegustowani, gdy widzą
pychę. Pokora jest jedną z najpiękniejszych szat, jakie
możemy nosić. Wcześniej, w rozdziale 3 tego samego
listu, Piotr pisze o ozdobie łagodnego i cichego ducha.
Łagodność jest siostrą pokory. Wiele kobiet nosi złoto,
srebro i inną biżuterię jako ozdoby, lecz Piotr naucza,
że ozdoba łagodności ma wielką wartość w oczach
Boga.
Przeczytajmy Mateusza 11,29: „Weźcie na siebie moje
jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego
serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz”.
Oprócz wskazania na źródło odpocznienia dla
naszych dusz, ten werset mówi również o pokorze Jezusa
Chrystusa. On, który jest doskonałym przykładem
pokory, mówi: „Jestem cichy i pokornego serca”.
Czytam, że wielu starożytnych nie uważało pokory za
cnotę, lecz raczej kojarzyli ją ze sługami i niewolnikami.
Lecz w tym wersecie Jezus Chrystus, Syn Boży, który
był z Bogiem podczas stwarzania świata i który siedzi
obecnie po prawicy Ojca, mówi o sobie, że jest cichy
i pokornego serca. Mówi, że jest uniżonym Panem
i Nauczycielem. Jeśli On się uniżył, to o ileż bardziej
my powinniśmy czynić tak samo!
Ktoś powiedział, że pokora to tak wrażliwa roślina, że
jeśli na nią spojrzysz, umiera. W chwili, gdy powiem,
jak ciężko pracowałem nad własną pokorą, już ją utracę.
Pokora znika w momencie, gdy zaczynamy się nią
chlubić.
Pokora sprawia, że wprowadzamy pokój wśród
braci i sióstr. Czynienie pokoju wymaga pokory. Nie
możemy żyć w pokoju z bratem ani z Bogiem, hodując
jednocześnie dumę we własnym sercu. Pokazując mi
kogoś usposobionego pokojowo, jednocześnie pokażecie
mi kogoś pokornego.
Przyodziewanie się pokorą nie oznacza okrywania się
chwałą – tak jak brudną ścianę pokrywa się gobelinem
Przyodzianie się pokorą wymaga najpierw oczyszczenia
źródła w sercu z wszelkich złych motywacji. Nasze
4
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zewnętrzne okrycia są owocem serca, lecz okrycie
pokorą jest owocem uświęconego serca.
Pokora sprawia, że jesteśmy owocni w czynieniu dobra
wobec innych. Człowiek pokorny szuka sposobów, żeby
błogosławić bliźnim. Pokora rozpala w sercu pragnienie
służenia nawet tym, których uważamy za niżej
stojących od siebie. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi,
kierował się do trędowatych, wyrzutków społecznych
i wzgardzonych celników.
Pokora

uzdalnia

człowieka

do

miłowania

nieprzyjaciół, do błogosławienia tych, którzy go
przeklinają i modlitwy za tych, którzy go prześladują.
Chrystus wzywa nas do miłowania nieprzyjaciół, ale
osiągnięcie takiego poziomu miłości nie jest możliwe,
jeśli nasze serca są pełne pychy.
Miłość własna jest korzeniem i gałęziami naszej
grzesznej natury. Miłość własna jest śmierdzącym
rodzajem miłości, która napełnia niektórych ludzi.
Tacy ludzie są pochłonięci sobą. A tak naprawdę to
jest pycha. Całe zło upadłych aniołów i upadłych ludzi
rodzi się właśnie z pychy. Z drugiej strony prawdziwa
miłość, która jest objawem miłości Bożej, prawidłowo
wyraża się w pokorze.
Walka o osiągnięcie życia wiecznego polega na
konflikcie między pychą a pokorą. Te dwie cechy mają
moc, żeby stać się zarówno panem, jak i niewolnikiem.
Jeśli chodzi o wieczne przeznaczenie człowieka, pycha
i pokora ciągną w przeciwne strony.
Przesłanie zawarte w Księdze Izajasza 57,15 niemal
wykracza poza ludzkie pojęcie: Tak bowiem mówi
Wysoki i Wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego
imię to Święty: Ja, który mieszkam na wysokościach, na
miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony
i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić
serce skruszonych. Nasz Bóg, który mieszka w wieczności
i który stworzył wszechświat, mieszka również
w pokornym sercu.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

nauczanie
„Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.” List do Rzymian 11,36

Chrześcijanin a władza cywilna
—Kazanie Sama Troyera
„Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim;
bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez
Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy,
przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się
przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący
bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre
uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać
władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę;
jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale
jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak
jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni
źle. Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed
gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Dlatego też
i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego
właśnie strzegli. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy;
komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń;
komu cześć, cześć” (Rz 13,1-7).
Władze cywilne są ustanowione przez Boga. Nasze władze
na poziomie lokalnym czy państwowym zostały ustanowione
przez Boga. Pismo mówi: „Nie ma władzy, jak tylko od Boga”.
Ludzie aspirują do wysokich stanowisk, często wywyższając
siebie samych i poniżając swoich oponentów. Pismo mówi
jednak, że „władze, które są, przez Boga są ustanowione”.
Wszystkie procesy prawne i polityczne są wykorzystywane
przez Niego, żeby umieścić na odpowiednich stanowiskach
tych, których chce.
W Księdze Daniela czytamy o Nebukadnesarze i gorzkiej
lekcji, którą musiał odebrać. Był wielkim i potężnym królem,
ale Bóg jest wszechpotężny i suwerenny. „Na rozstrzygnięciu
stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona
przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że
Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu

chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi”
(Dn 4,14).
Ta zasada jest wciąż aktualna – choć człowiek ma wielkie
plany i aspiruje do wielkości, to jednak Bóg panuje nad
wszystkim. On włada królestwami ziemi i daje je, komu
chce. To jest prawda nie tylko w odniesieniu do rządu,
który jest dobry i sprawiedliwy, ale również takiego, który
jest opresyjny.
Władze cywilne są nazywane w Biblii sługami Boga,
a nie dziećmi Boga. Istnieje wyraźna różnica między
jednym a drugim. Bóg ustanowił władze, żeby służyły poza
Królestwem Bożym; są one elementem królestwa tego świata.
Weźmy pod uwagę przykład faraona. Mojżesz przekazał mu
słowo od Boga: „Na to cię wzbudziłem, aby pokazać moją
władzę na tobie”. Rządzący są ustanawiani przez Boga po to,
żeby w ziemskich królestwach utrzymywać ład i porządek.
Należy uznawać autorytet władz cywilnych. W Liście
do Rzymian 13,2 użyto mocnego języka: „Przeto kto
się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu
postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie
potępienie ściągają”. Posłuszeństwo Chrystusowi czy Bożym
prawom zawiera w sobie uległość wobec osób posiadających
władzę nad nami. To sprawia, że posłuszeństwo władzom
cywilnym jest bardzo poważną sprawą.
Oczywiście posłuszeństwo Bogu jest ważniejsze od
posłuszeństwa władzom cywilnym. Żyjemy w czasach,
gdy nasz rząd jest bardzo łaskawy dla dzieci Bożych,
lecz musimy pamiętać, że wielu wierzących dzisiaj
(i w przeszłości) cierpiało i cierpi ze względu na posłuszeństwo
Pismu Świętemu. Gdy przykazania Boże stoją w konflikcie
z prawem ustanawianym przez władze cywilne, musimy
wybrać posłuszeństwo Bogu. W 4. i 5. rozdziale Dziejów
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Apostolskich czytamy o apostołach posłusznych Bożemu
wezwaniu do głoszenia Ewangelii, którzy nie cofnęli się
nawet, gdy doprowadziło to do konfliktu z radą najwyższą.
„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” – powiedzieli
(Dz 5,29).
Czy jesteśmy wystarczająco przekonani o wadze praw
Bożych, żeby cierpieć za ich przestrzeganie? Czytamy
w Biblii i wiemy z historii o ludziach, których przykład jest
dla nas błogosławieństwem, a którzy bardziej umiłowali
Boga niż własne życie. „I nie umiłowali życia swojego
tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Obj 12,11). Nawet,
jeśli jesteśmy zmuszeni wymówić posłuszeństwo władzy
ziemskiej, żeby zachować wierność Bożym przykazaniom,
nadal powinniśmy szanować te władze, z pokorą znosząc
konsekwencje. Chrześcijanin nigdy nie stosuje czynnego
oporu ani siły.
Jak takie posłuszeństwo władzy praktykować
w codziennym życiu? Na ile mamy być wrażliwi i uważni,
jeśli chodzi o przepisy prawa panujące w kraju? Czy
rzeczywiście jesteśmy im posłuszni, przekraczając dozwoloną
prędkość albo lekceważąc znaki drogowe? Na ile sumiennie
przestrzegamy innych praw?
Co leży u podstaw niedbałości w takich sprawach? Kiedy
sobie uświadomimy, że podważanie autorytetu władz
cywilnych jest tak naprawdę podważaniem przykazań
Bożych, dociera do nas powaga takiego nieposłuszeństwa.
Taka niedbałość może być rodzajem buntu.
Czasem przepisy prawa budowlanego albo nakaz zapinania
pasów bezpieczeństwa mogą nam się wydawać głupie lub
niespójne, lecz mimo to powinniśmy ich przestrzegać. Zdaję
sobie sprawę, że grożące ograniczenia praw rodzicielskich
mogą nam utrudniać wychowanie dzieci tak, jak uważamy to
za stosowne, lecz nie wolno nam z tego powodów lekceważyć
całego kodeksu prawnego. Zawsze pamiętajmy, że nasze
władze są sługami Boga i nie powinniśmy stawiać im oporu
albo okazywać obojętność wobec poddawania się prawu.
W Liście do Rzymian 13,5 czytamy, że władzy cywilnej
trzeba się poddawać „ze względu na sumienie”. Nie myślmy,
że zdjąć nogę z gazu należy tylko dlatego, iż mamy przed
sobą kontrolę radarową. Wielu ludzi ze świata boi się,
że zostaną złapani na przestępstwie, lecz my jako dzieci
Boże powinniśmy kierować się poważniejszym powodem
posłuszeństwa. Bóg uznał, że królestwa tego świata mają być
rządzone siłą, lecz dla swojego ludu podaje wyższe prawo.
Królestwo Chrystusa jest oddzielone od królestw tego świata.
„Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,
i nieczystego się nie dotykajcie; a ja przyjmę was i będę
wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi
Pan Wszechmogący” (2 Kor 6,17-18). Jako chrześcijanie
jesteśmy obywatelami innego Królestwa, które jest
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z nieba. Boże standardy dla Jego ludu są o wiele wyższe
i świętsze od norm panujących w tym świecie. Musimy sobie
uświadomić, że nie wolno mieszać tych dwóch poziomów
lojalności, ponieważ należymy przede wszystkim do Boga.
Jezus nauczał, że Jego Królestwo nie jest stąd (J 18,36)
i pokazał swoim przykładem, jak wyraźne jest oddzielenie
Królestwa Bożego od królestw tego świata: „Poznawszy,
że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł
znowu na górę sam jeden” (J 6,15).
Ludzie tego świata, często działając w dobrej wierze,
próbują nas wciągnąć w swoje sprawy. Wzywają nas do
rozciągnięcia wpływów w społeczeństwie na przykład poprzez
udział w wyborach czy zasiadanie w ławach przysięgłych.
Powinniśmy jednak podkreślać oddzielenie ich świata od
naszego, ponieważ jesteśmy obywatelami Królestwa Niebios.
Standardy panujące w obydwu królestwach nie przystają
do siebie nawzajem. Jak powiedział Jozue do ludu Izraela:
„Wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć”. My również
powinniśmy wybrać przynależność, bo nie możemy być
lojalni wobec obydwu królestw jednocześnie.
Czasem ktoś może nas zapytać o prywatną opinię na
temat kary śmierci, podatków czy najlepszego kandydata
na konkretny urząd. Musimy pamiętać, że takie pytania
nie dotyczą naszej rzeczywistości, ponieważ Biblia nie
daje wskazówek co do sposobów funkcjonowania władzy
świeckiej. Jezus powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego
świata”. Nasze królestwo jest z nieba, dlatego nie powinniśmy
zajmować stanowiska w takich sprawach. Chrześcijanin jest
powołany do szanowania władz cywilnych, ale nie powinien
mieszać się w ich sprawy.
Bóg ma pod kontrolą wszelkie władze cywilne. „Serce króla
w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd
chce” (Prz 21,1). Myśli Boże są ponad naszymi myślami
i nie możemy ich pojąć do końca, ale możemy zrozumieć, że
choć człowiek jest potężny, to jednak Bóg jest Suwerenem,
czyli Władcą ponad wszystkim. Może przyjść taki czas, że dla
naszego duchowego dobra ustanowi władze, które będą nas
represjonować. Możemy jednak być przekonani, że On ma
nad wszystkim kontrolę. Cieleśni władcy pewnie nie zdają
sobie sprawy, że Bóg przez nich działa, żeby osiągnąć własne
cele w stosunku do ludu Bożego.
Powinności chrześcijanina wobec władz cywilnych
1. Módl się i dziękuj za władze. „Przede wszystkim więc
napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby,
dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich
przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we
wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła
przed Bogiem, Zbawicielem naszym” (1 Tm 2,1-3). To jest
ważniejsze niż nam się wydaje.

Niektórzy chrześcijanie biorący udział w wyborach
twierdzą, że złe władze są wybierane dlatego, iż dobrzy ludzie
nie głosują. Jednak biblijnie rzecz ujmując, powołaniem
chrześcijanina nie jest udział w demonstracjach, lobbowanie,
udział w wyborach, zasiadanie w ławie przysięgłych ani
żadna forma zaangażowania w rządy. Jesteśmy powołani
do modlitwy. W ten sposób więcej robimy dla władz i dla
sprawy Pańskiej niż angażując się w politykę.
„Serce króla [jest] w ręku Pana”. Bóg jest Tym, który
nadzoruje i kontroluje działania władców. Możemy się
modlić do Niego, ufając Mu, że efekty będą zgodne z Jego
wolą. Szczególnie, gdy wiemy, iż stanowione prawa będą
miały na nas wpływ, powinniśmy się modlić za rządzących
i prosić Pana, żeby odpowiednio nimi pokierował. Czasem
dobrze byłoby poinformować ich, w jaki sposób ich decyzje
nas będą dotyczyć, a nawet składać petycje w różnych
sprawach. Dziękujmy Bogu za rządzących, za porządek
prawny, jaki utrzymują i za to, że biorą pod uwagę nasze
zdanie.
2. Szanuj przedstawicieli władz cywilnych. „Oddawajcie
każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek;
komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć”
(Rz 13,7). Jesteśmy winni rządzącym szacunek nie ze względu
na ich moralne przymioty czy prezentowane umiejętności,
lecz ze względu na ich ustanowienie przez Boga.
Powinniśmy również unikać mówienia źle o rządzących.
Czy możemy równocześnie dziękować za nich Panu
i narzekać na nich? Jeśli tak, to jesteśmy jak źródło,
o którym pisze Jakub, z którego wypływa woda gorzka
i słodka równocześnie. Juda mówi, że nawet archanioł
Michał, spierając się z diabłem, nie pomstował na niego
(Jud 8-10). Miał wzgląd na zwierzchności i nie bluźnił
istotom niebieskim. O ileż bardziej my powinniśmy
wystrzegać się pomstowania na rządzących. Czasem
może nam się wydawać, że ich decyzje są stronnicze
lub wręcz głupie, i wiele z nich nie pasuje ludowi
Bożemu, ale Bóg nie powołał nas do
osądzania tych spraw.
3. Płać podatki nałożone przez rząd.
„Oddawajcie każdemu to, co mu się
należy; komu podatek, podatek; komu
cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu
cześć, cześć” (Rz 13,7). Jezus powiedział
uczniom, żeby płacili podatki nawet
w sytuacji, kiedy mogliby ich uniknąć
(Mt 17,24-27). Jego odpowiedź
faryzeuszom również mówi
o tym obowiązku. „Oddawajcie
więc, co jest cesarskiego, cesarzowi,
a co Bożego, Bogu” (Mt 22,21).

Jako dzieci Boże żyjące pośród synów tego świata
powinniśmy dobrowolnie i uczciwie odprowadzać podatki.
Niech nas nie znają z tego, że próbujemy tego unikać. Nie
narzekajmy również na obowiązki podatkowe.
4. Bądź reprezentantem Królestwa Niebios w tym świecie.
Biblia nazywa chrześcijan ambasadorami Chrystusa. Nasza
ojczyzna jest w niebie. Jesteśmy powołani do życia Ewangelią
Królestwa i głoszenia Ewangelii Królestwa.
„Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które
na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie
na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz
samo ostoi się na wieki” (Dn 2,44). To wieczne królestwo
jest duchowe, należy do Chrystusa, a Kościół to jego
obywatele. Obywatele Królestwa Niebios żyjąc na ziemi
mają za zadanie wzywać innych do nawrócenia i poddania
się Chrystusowi, który jest Królem. Choć w świecie jesteśmy
poddani władzom zwierzchnim, to jako chrześcijanie nie
wchodzimy w skład ziemskich rządów.
Wieczne Królestwo Chrystusa na końcu zniszczy i podda
sobie wszystkie ziemskie królestwa, a samo ostoi się na zawsze.
O tym Królestwie czytamy w Liście do Hebrajczyków 12,28:
„Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy
królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak
Mu to miłe: z nabożnym szacunkiem i bojaźnią”.
Księga Objawienia również opisuje czas, w którym
ziemskie królestwa zostaną poddane Chrystusowi i Jego
władzy. „I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie
potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło
w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi Jego i królować
będzie na wieki wieków” (11,15). Królestwa tego świata są
jedynie tymczasowe.
Królestwo niebios, w którym dzięki łasce
Boga mamy udział, ostanie się na zawsze.
Wszyscy, którzy pozostaną wierni Panu
Jezusowi i oddzielą się od świata, będą
z Nim królować na wieki: „W ten sposób
będziecie mieli szeroko otwarte wejście do
wiekuistego Królestwa Pana naszego
i
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa” (2 P 1,11).
Jakiż to wielki przywilej i wyzwanie,
należeć do tego królestwa! Gdy
nadejdzie czas sądu, obejmiemy
błogosławione dziedzictwo. Miejmy
tę wizję stale przed oczyma i żyjmy w
niezbędnym oddzieleniu od królestw tego świata.
Zaczerpnięto z The Timely Truth, kwiecień 2017
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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ZDOBYWANIE
BRAM PIEKŁA

—Marvin Rohrer
Jezus powiedział: „Na tej opoce zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne nie przemogą go” (Mt 16,18). Przez
wieki waleczny duchowo Kościół Jezusa Chrystusa zdobywał bramy piekła, wyrywając dla Niego z ognia drogocenne dusze. Juda podaje więcej szczegółów tego
naglącego dzieła: „Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich;
dla drugich miejcie litość połączoną z obawą,
mając odrazę nawet do szaty skalanej
przez ciało” (Jud 22-23).
Zdobywanie bram piekielnych jest
Bożym przykazaniem. Jezus powiedział w autorytecie: „Dana mi jest
wszelka moc na niebie i na ziemi.
Idźcie tedy i czyńcie uczniami
wszystkie narody, chrzcząc je
w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego,
ucząc
je
przestrzegać wszystkiego, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni aż do skończenia
świata” (Mt 28,18-20). To nie jest jakaś opcja
czy sugestia. To rozkaz, z wykonania którego zdamy
sprawę.
Skoro bramy piekła są wszędzie, to zdobywanie ich
wymaga zarówno lokalnej, jak i globalnej wizji. Dzieje
Apostolskie 1,8 wzywają nas do wiernego świadczenia o Chrystusie tak blisko domu, jak i w odległych
miejscach. „Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy
zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Jak
mówi pewna pieśń: „Blisko i daleko pola obfitują dojrzałe do żniw”. Każdy z prawie siedmiu miliardów
„kłosów” powinien usłyszeć Dobrą Nowinę o zbawieniu i mieć przywilej przyjścia do Chrystusa.
8
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Zdobywanie bram piekła wymaga całkowitego
poświęcenia się dla Chrystusa w naszym życiu. Weźmy
pod uwagę Miłosiernego Samarytanina w Ewangelii
Łukasza 10,30-37. Kapłan i Lewita wybrani, żeby
służyć Bogu, zostawili na wpół martwego człowieka
przy drodze, nie mając ochoty poświęcić nic, żeby
mu pomóc. W przeciwieństwie do nich Miłosierny
Samarytanin widząc nieszczęśnika, od razu
wykazał w stosunku do niego współczucie, poświęcając czas, wygodę i pieniądze, żeby go ratować.
Mówiąc o zdobywaniu dusz dla
Niego, Jezus wymaga złożenia
od każdego z nas całego siebie
na ołtarzu ofiarnym. Zastrzega
sobie przy tym prawo do dysponowania całym naszym życiem,
aż do ostatniej kropli krwi.
Zdobywanie
bram
piekła
wymaga gotowości i poświęcenia, żebyśmy byli dyspozycyjni i zdolni
do wszechstronnej pomocy w głoszeniu
Ewangelii. Apostoł Paweł napisał: „Dla słabych stałem
się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem
się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić”
(1 Kor 9,22).
W 8. rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy, jak
Filip musiał ‘być gotów w porę i nie w porę’, by odpowiedzieć na Boże powołanie do ratowania pewnej duszy.
Filip był już zaangażowany w służbę w Samarii, lecz gdy
anioł Pański kazał mu udać się na pustynię do Gazy,
natychmiast wstał i poszedł. Gdy ujrzał jadący tamtędy
rydwan, Duch powiedział mu: „Podejdź i przyłącz się do
tego wozu”. Zamiast podejść, Filip podbiegł! Chciał się
upewnić, że nie zaprzepaści danej przez Ducha okazji,

by udzielić pomocy poszukującej duszy. Jaki był efekt?
Dworzanin królowej Kandaki doświadczył zbawczej
wiary i został ochrzczony, a potem zaniósł Ewangelię
do Etiopii. Chwała Bogu za to, że Filip okazał wrażliwość na Boże powołanie i gotowość do biegu. Jak dyspozycyjni jesteśmy ty i ja, kiedy Bóg nas powołuje do
kontaktu z zagubionymi?
Zdobywanie bram piekielnych może być niebezpieczne fizycznie. Nie wysyłamy misjonarzy za granicę
dlatego, że tam służba jest najbezpieczniejsza. Jadą tam,
ponieważ cenne dusze muszą być wyrywane z ognia bez
względu na koszty. Nic dziwnego, że gdy próbujemy
ratować dusze dla Chrystusa, wówczas szatan i jego
słudzy się przeciwstawiają i wielu wiernych żołnierzy
Pana ginie podczas tej wojny. On na to czasami pozwala.
Abel, prorocy Izajasz i Micheasz, Jan Chrzciciel, jedenastu z dwunastu uczniów Pana, wielu anabaptystów
i innych braci w późniejszych czasach oddało życie
dla sprawy zdobywania dusz dla Królestwa. Ich motto
brzmiało: „Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus,
a śmierć zyskiem” (Flp 1,21). Kościół musi być gotów
płacić tę samą cenę również dzisiaj.
Zdobywanie bram piekielnych wymaga siły i odwagi
danych przez Boga. Gdy Jozue stanął przed wyzwaniem
zdobycia miast kananejskich, żeby wejść do ziemi obiecanej, Bóg mu powiedział: „Tylko bądź mocny i bardzo
mężny” (Joz 1,7). A Jeremiaszowi: „Ty więc przepasz
swoje biodra, wstań i mów do nich wszystko, co Ja ci
każę, nie lękaj się ich, abym Ja nie napełnił cię lękiem
przed nimi!” (Jr 1,17). „Lęk przed ludźmi nastawia na
człowieka sidła, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny”
(Prz 29,25). Zwyciężajcie strach miłością. „W miłości
nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń”
(1 J 4,18). Miłując Boga tak bardzo, nie boimy się już
ludzi. Szczere współczucie dla dusz nieuleczalnie chorych na grzech przezwycięża wszelki strach. Oto, dlaczego Szczepan był tak nieustraszony w dzieleniu się
prawdą przekonującą o grzechu z Sanhedrynem (Dz
7,51-56). Chciał zdobyć ich serca dla Chrystusa.
Czy duch twój słabnie,
Gdy ktoś z ciebie szydzi?
Nie pozwól im ginąć;
Nie bój się człowieka!
Zdobądź ich dla Pana,
Powiedz, że On czeka.

Zdobywanie bram piekielnych jest szlachetną pracą.
„Owoc sprawiedliwego jest drzewem życia; a kto zyskuje
dusze, jest mądry” (Prz 11,30 UBG). Pomaganie nieśmiertelnym duszom stać się nowym stworzeniem
w Chrystusie jest najbardziej sprawiedliwym i najbardziej zyskownym zajęciem w życiu chrześcijanina. List
Jakuba 5,20 obrazuje sytuację, w której grzesznik skazany na piekło zostaje obmyty krwią Baranka. „Kto
nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę
jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów”. Cóż za
przywilej!
Każde dziecko Boże wypełnia gorliwie swą misję
miłości, czy to na linii frontu pod ostrzałem, czy na
zapleczu jako wojownik modlitwy, wołając do Boga
o nowe dostawy łaski dla spracowanych żeńców.
Zdobywanie bram piekielnych nie jest pracą niewdzięczną. Radość patrzenia na pokutującą duszę
i jej przejście z ciemności do światłości wypełnia nie
tylko całe niebo (Łk 15,10), lecz też napełnia serce
pokornego zdobywcy dusz wdzięcznością dla Boga.
Samuel Rutherford, kaznodzieja z Anwoth w Szkocji,
powiedział:
Och! Gdyby jedna dusza z Anwoth
Przed Panem przy mnie stanęła,
Byłbym podwójnie szczęśliwy
W kraju Immanuela.
Jakim cudownym miejscem będzie niebo, gdy „roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim,
a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy
na wieki wieczne” (Dn 12,3).
Zdobywanie bram piekielnych jest nie tylko nakazem Chrystusowym, lecz uzbrojeniem nas w Chrystusa.
Niezależnie od tego, jak trudne są wymagania, każdy
oddany Bogu pracownik przy żniwach dusz może
wyznać zachęcającą obietnicę płynącą z serca Pana:
„A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Do zdobywania bram
piekielnych potrzebujemy wyposażenia daleko przekraczającego nasze własne możliwości. Dzięki niech będą
Bogu, że nie jesteśmy w tej pracy osamotnieni!
Zaczerpnięto z The Christian Contender, luty 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Droga do pokoju

—Herbert Torkelson

Jaka jest droga do pokoju? Chrystus jest Drogą, ponieważ
Dwa tysiące lat temu aniołowie unoszący się nad wzgórzami
jedynie On może zgładzić grzech człowieka i doprowadzić go
Judei ogłosili: „na ziemi pokój
do pokoju z Ojcem. On umarł, przelewając krew, abyśmy mogli
w ludziach Jego upodobania”
zostać oczyszczeni i mieć pokój z Bogiem. „Jemu, który miłuje
(Łk 2,14 BG). Od tamtej chwili
nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją”
minęło wiele wieków, a ludzie nadal
(Obj 1,5). „Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam;
pytają: „No i gdzie jest ten pokój?”.
(…). Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”
Droga do pokoju wydaje się trudna
(J 14,27). „Ja jestem droga i prawda, i żywot” (J 14,6).
do zdefiniowania. Wielu jej szuka, lecz
Czy pragniesz pokoju z Bogiem, lecz nie możesz go
niewielu ją znajduje. Stworzono wiele
znaleźć? Czy jesteś niespokojny, czujesz się winny
organizacji, wydano krocie pieniędzy, napii zrozpaczony z powodu popełnionych grzechów?
sano książki, założono ośrodki doradztwa
Zwróć się do Chrystusa, a On da ci odpoczniew celu znalezienia lub wytworzenia pokoju.
nie. „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście
Wszystkie te wysiłki niewiele dały. Obecnie na
spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojeBliskim Wschodzie konflikt się zaognia. Terroryści
nie” (Mt 11,28).
grabią i mordują. Między narodami toczą się dzieCzy martwisz się i jesteś zasmucony, bo
siątki wojen.
życiowe problemy wydają się być nie do
Konflikty mają miejsce również o wiele bliżej nas –
pokonania? Ludzie znający Pana Jezusa
między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi
mogą stawić czoła każdemu problemowi
i między sąsiadami. Strach, zamieszanie i poczuz Bożym pokojem w sercu. W Liście do
cie winy niepokoją ludzkie serca. Skąd się biorą te
Filipian 4,6-7 mamy receptę na strach:
wszystkie konflikty? Co można zrobić, żeby zapano„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystwał pokój w tych wszystkich sytuacjach? Dlaczego
kim w modlitwie i błaganiach z dziękczyludzie nie mogą znaleźć drogi do pokoju?
nieniem powierzcie prośby wasze Bogu.
Mówiąc najprościej, pokoju nie można znaleźć
A pokój Boży, który przewyższa wszelki
z powodu grzechu. Wojna toczy się w naszych
rozum, strzec będzie serc waszych i myśli
sercach, domach i krajach jako efekt grzechu.
waszych w Chrystusie Jezusie”.
Księga Izajasza 57,20-21 mówi, że konflikt
Czy pragniesz pełnych pokoju relacji z mężem
i zamieszanie są rezultatem grzechu: „Lecz
lub żoną, dziećmi i sąsiadami? Życie nabiera
bezbożni są jak wzburzone morze, które nie
nowego wymiaru, gdy mamy pokój z Bogiem.
może się uspokoić, a którego wody wyrzucają
Będzie on przepływał od Pana poprzez nas do innych
na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezludzi. Bóg daje nam moc do miłowania i przebaczabożnicy – mówi mój Bóg”. Jak morze nienia nawet tym, którzy nas bardzo źle potraktowali.
ustannie się burzy, tak też jest z grzesznikami.
Tam, gdzie przebywa Chrystus, nie ma konfliktu.
Nie mogą znaleźć spokoju i odpocznienia.
Z Bożym pokojem w sercu możemy stanąć nawet
Ludzie nie znajdą pokoju, dopóki nie
w obliczu śmierci.
znajdą odpowiedzi na swój grzech. Gniew,
Chrystus jest drogą do pokoju, prowadzącą do życia
złość, nienawiść i brak przebaczenia są złem
wiecznego. Naśladując Go, znajdziesz pokój tutaj na
mieszkającym w każdym bezbożniku, unieziemi i dom w niebie.
możliwiając mu uzyskanie pokoju z Bogiem
Zaczerpnięto ze Star of Hope, wrzesień 2016
i ludźmi. Pokój między ludźmi jest niemożliwy,
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
dopóki nie osiągną pokoju z Bogiem.
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dla

rodziców
„A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.” List Jakuba 1,19

Rodzina
Słowo rodzina wywołuje uczucie ciepła i czułości w sercach ludzi, którzy znają jego prawdziwe znaczenie. Jest
to Boży projekt dla człowieka. Bóg stworzył mężczyznę
i kobietę i wyznaczył dla nich dom dla ich pomyślności.
Rodzinę definiuje się tradycyjnie jako „komórkę utworzoną jako małżeństwo jednego mężczyzny i jednej kobiety
wraz z dziećmi, jakie znalazły się tam w wyniku urodzenia
lub adopcji”.
Od zarania wieków cywilizowane społeczeństwa honorowały świętość małżeństwa i uznawały tradycyjną komórkę
rodzinną za podstawowy budulec swojego społeczeństwa.
Uświadomili oni sobie (niektórzy dopiero po katastrofie
spowodowanej próbą zastąpienia czymś innym tradycyjnej
rodziny), że społeczeństwo jest na tyle silne, na ile silne są
w nim rodziny.
Kiedy ludzie majstrują przy fundamentach tradycyjnej
rodziny albo próbują ją czymś zastąpić, społeczeństwo się
rozpada i wyłania się totalitarne państwo, które ignoruje
biblijne zasady i moralność. To właśnie dzieje się dzisiaj
w wielu krajach.
Nie trzeba długo czekać na koszmarne żniwo tego stanu:
tysiące dzieci rodzą się samotnym matkom, kompletnie
nieprzygotowanym do macierzyństwa. Tysiące ofiar AIDS
umierają co roku. Choroba, frustracja, gorycz i rozczarowanie, narkomania a także samobójstwa niszczą społeczeństwa,
które zapomniały o Bogu, i niszczą Jego zasady dotyczące
funkcjonowania rodziny. Zamykać oczy na te oczywiste
dowody Bożej odpłaty to zapaść w kamienny sen śmierci.
W którym miejscu zaczął się ten współczesny chaos?
Chociaż grzech zaczął zbierać już swoje żniwo w ogrodzie
Eden, nasza obecna katastrofa jest żniwem liberalnej i ateistycznej filozofii wszczepionej w system edukacji jakieś

—J. Luke Martin

ponad czterdzieści lat temu. Podobnie jak wąż w Edenie,
zwolennicy „wolnej” miłości i relatywizmu zaczęli manipulować przy każdej moralnej wartości, degradując ją jako
hamulec utrudniający realizację wszelkich potrzeb człowieka. Bóg, modlitwa, wiara i autorytet rodzicielski, podobnie jak osobista odpowiedzialność, zostały zanegowane.
Dlatego też błogosławieństwo prawdy zostało zniweczone.
Oby Bóg w swojej łasce pomógł nam – którzy znamy
pełnię Jego miłości, miłość naszych współmałżonków
i naszych dzieci – docierać do tych, którzy poznali smak
goryczy naszego leżącego w gruzach społeczeństwa. Jeśli
możemy im pomóc, by wrócili do biblijnego wzorca tradycyjnej rodziny, to Bóg będzie błogosławił nasze starania.
Zaczerpnięto ze Star of Hope, czerwiec 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Żony bądźcie poddane mężom,
jak przystało w Panu. Mężowie,
miłujcie żony i nie bądźcie dla
nich przykrymi! Dzieci, bądźcie
posłuszne rodzicom we wszystkim,
bo to jest miłe w Panu. Ojcowie,
nie rozdrażniajcie waszych dzieci,
aby nie traciły ducha.
Kol 3,18–21

„Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!” Psalm 100,2
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Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń
—Clair Eby
Kościół jest miejscem, gdzie lud Boży spotyka się na
uwielbieniu. Wprawdzie modlimy się osobiście i z rodzinami każdego dnia, lecz czekamy również na spotkanie,
żeby wspólnie oddać chwałę Bogu. Podczas zgromadzenia budujemy się wzajemnie poprzez śpiew, osobiste
świadectwa, duchowe rozważania czy po prostu radując
się z dzieł Boga w życiu innych, którzy Mu wiernie służą.
Dzieci widzą, jak ważne jest życie wspólnotowe kościoła, obserwując postawę rodziców. Jeśli uczęszczamy na zgromadzenia regularnie i spędzamy czas
z innymi wierzącymi, to dla dzieci jest sygnał, że tam
są nasi najlepsi przyjaciele. Jakie lepsze miejsce niż kościół moglibyśmy znaleźć, żeby takie przyjaźnie rozwijać?
Jezus powiedział w kontekście przywiązania do dóbr
doczesnych: „Gromadźcie sobie skarby w niebie, (…)
albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce
twoje”. Jednym z największych skarbów jest czas. Wiele
osób marzy o tym, żeby można było przedłużyć dobę
o kilka godzin. Ale nie można. Mamy tylko jedno życie.
Jak zatem najlepiej spożytkować czas, który jest nam
dany? Możemy gromadzić „skarby w niebie”, spędzając
czas na uwielbieniu Boga – w kościele, o ile to możliwe.
Czyniąc tak odkryjemy, że tam jest również nasze serce.
Czy Bóg ma upodobanie w tym, że Jego lud porzuca
pogoń za doczesnymi sprawami, żeby pojechać do kościoła
na wspólne uwielbienie? Oczywiście, to musi być miłe
w Jego oczach. Czy Bóg jest jeszcze bardziej zadowolony,
widząc swój lud wchodzący do kościoła wcześniej niż
punktualnie? Skoro dzieci mierzą naszą duchową temperaturę przez regularne uczestnictwo w nabożeństwach,
to czyż nie jest oczywiste, że pora przybycia do kościoła
jest dla nich ważna?
Dla wielu ojców pracujących z daleka od domu czas
spędzony z rodziną nigdy nie jest za długi. Może niektórzy nie muszą wyjeżdżać, ale obowiązki i tak sprawiają, że nie ma ich w domu przez pięć lub sześć dni
w tygodniu. Przychodzi niedziela... kolejny raz gromadzimy rodzinę i ruszamy do kościoła. W środę
po południu myślimy sobie: Czy nie byłoby miło
po prostu pozostać na wieczór w domu? Czy zauważamy przy podobnych okazjach, że czas spędzony
wspólnie na środowym spotkaniu modlitewnym jest
lepszy, niż gdybyśmy zostali w domu?
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Co możemy zrobić, żeby nasze nabożeństwa były przyjemniejsze dla naszych rodzin? Przede wszystkim, musimy
unikać obłudy i stwarzania pozorów. Pamiętacie sytuację w Izraelu, gdy składanie ofiar stało się ohydą dla ludu
Bożego ze względu na postępowanie synów Heliego? To
samo może się zdarzyć dzisiaj, jeśli przywódcy kościoła
nie będą szczerzy w uwielbieniu.
Nabożeństwa powinny podnosić kościół na duchu.
Izraelici rozumieli to doskonale, śpiewając pieśni pielgrzymkowe w drodze do Jerozolimy. Pozytywna rada,
instrukcja i uwielbienie w kościele stanowią inspirację
dla życia codziennego. W ciągu tygodnia stajemy w obliczu wielu negatywnych zjawisk i spodziewając się czegoś
podobnego podczas nabożeństwa, wolelibyśmy zostać
w domu.
Wreszcie, jeśli pragniemy, żeby nasza społeczność była
miejscem, gdzie będą chciały przychodzić rodziny, to
musimy posiadać realistyczne oczekiwania co do rozmów
i zachowań po nabożeństwie. Rodzice małych dzieci
dobrze robią, spędzając czas z rówieśnikami. Społeczność
budująca emocjonalnie dla rodziców dobrze robi całej
rodzinie. A to, co jest dobre dla rodziny, służy również
całemu kościołowi. Dzieci muszą również być pod należytą opieką, żeby inne rodziny mogły cieszyć się naszym
towarzystwem. Bądźmy jednak wyrozumiali dla siebie
nawzajem na tyle, by społeczność w kościele mogła być
dla wszystkich błogosławieństwem.
Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Błogosławieni pokój czyniący”
—Mitchell Zimmerman
Jest to jedna z głównych cech, po których rozpoznaje
się chrześcijan w tym świecie. „Oni zostaną nazwani
dziećmi Bożymi” oznacza, że czyniący pokój będą
utożsamiani z dziećmi Bożymi, szczególnie przez tych,
którzy dziećmi Boga nie są.
Czynienie pokoju nie oznacza eliminacji wszelkich
nieporozumień. Oznacza to, że musimy zgadzać się na
wszystkie żądania innych, nawet te nie do przyjęcia.
Przykładem jest patriarcha Izaak. Gdy Filistyni
zasypali wykopaną przezeń studnię, wykopał inną. Kiedy i ją zasypali, wykopał trzecią. Tym razem Filistyni pozwolili mu ją
używać, a on powiedział: „Teraz Pan dał
nam wolną przestrzeń”. W rezultacie Filistyni uznali go za męża
Bożego. Przybył do niego
sam król, mówiąc:
„W i d z i e l i ś m y
wyraźnie, że Pan
jest z tobą” (1 M
26,28).
Chrześcijanie, którym zdarzają
się sprzeczki z sąsiadami, kompletnie niszczą własną wiarygodność. Kłótnie
„o miedzę” łatwo stają się podłożem złych
emocji. Apostoł Paweł napisał: „Czemu raczej
krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie
ponosicie?” (1 Kor 6,7). Chrześcijański przedsiębiorca może zyskać marną reputację ze względu na złe
zarządzanie. Gdy jego praktyki w biznesie staną się zbyt
agresywne, wówczas ludzie ze świata nie będą chcieli
robić z nim interesów. Jak myślicie, co zrobią, gdy później będzie chciał wręczyć im traktat ewangelizacyjny?
Chrześcijańskie rodziny powinny praktykować czynienie pokoju we własnych domach. Kłótnie między
dziećmi mają należeć do rzadkości i należy je szybko
kończyć. Rodzice muszą uczyć swoje dzieci ustępowania. Zamiast pytać: „Kto zaczął?”, trzeba raczej zadać

pytanie: „Co możesz zrobić, żeby poprawić humor
bratu/siostrze?”. Niech nastolatki wiedzą, że można bez
kłótni rozwiązać konflikt o to, kto pójdzie po zakupy.
Oczywiście, przykład dają rodzice. Doradcy ze
świata mogą nam wmawiać, że w zdrowym małżeństwie od czasu do czasu powinna się pojawiać „gorąca
atmosfera”, bo to jest niezbędny element komunikacji. Ale Biblia mówi: „Mężowie, miłujcie żony swoje
i nie bądźcie dla nich przykrymi” (Kol 3,19) oraz
„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni,
odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg
odpuścił w Chrystusie” (Ef 4,32). Różnice
zdań pojawiają się w każdej relacji międzyludzkiej (w małżeństwie również), lecz czynienie pokoju
jest odkładaniem ich
na bok, przy jednoczesnym okazywaniu
uprzejmości i cierpliwości. Dobra zasada brzmi: „Jeśli
coś ma znaczenie dla współmałżonka,
to dla mnie również”.
Bracia w kościele również powinni umieć
sobie nawzajem ustępować. Różnice zdań mogą
zostać złagodzone przez miłość, o ile nie wychodzimy poza granice wytyczone między dobrem
a złem. Żarliwe wysiłki w celu przekonania innych
do własnego punktu widzenia nie tylko są skazane
na niepowodzenie, lecz również psują wzajemne relacje. Czynienie pokoju jest jedną z głównych cech, po
których rozpoznaje się prawdziwy Kościół. „Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość
wzajemną mieć będziecie” (J 13,35).
Zaczerpnięto z Home Horizons, styczeń 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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część

historyczna
„Pamiętnymi uczynił cuda swoje; Łaskawy i litościwy jest Pan.” Psalm 111,4

Polikarp ze Smyrny
—M. R. McGrath
Kolejnym Ojcem Apostolskim jest Polikarp ze
Smyrny, który był już wymieniany w listach Ignacego.
Znów, jak zwykle w przypadku przywódców wczesnego Kościoła, trzeba stwierdzić, że o jego życiu
nie wiadomo zbyt wiele, lecz kilka faktów można
wymienić.
Nie znamy dokładnej daty jego urodzenia, choć
późniejsi pisarze sugerują, że był uczniem apostoła
Jana. Wynikałoby z tego, że urodził się co najmniej
w roku 80 n.e., co się zgadza z jego własnym wyznaniem, że służył Chrystusowi 86 lat. To wskazuje,
że skoro zginął w roku 156, to musiał się urodzić
w latach 70-80.
Wiadomo, że był biskupem Smyrny już podczas
ostatniej podróży Ignacego do Rzymu. Przyjmując
datę śmierci Ignacego na lata 105-108 i powyższą datę
urodzin Polikarpa, prawdopodobnie został biskupem
w wieku lat 20-30, czyli (podobnie jak Tymoteusz)
musiał być wtedy stosunkowo młody, jak na owe
czasy. Wskazywałoby to również na jego dojrzałość
oraz dobrą opinię, jaką cieszył się u innych. Urząd
biskupa był w tamtych czasach związany z wielką
odpowiedzialnością – tak powinno być również
i dzisiaj. Wtedy takiej służby mogli się podjąć jedynie
ludzie spełniający surowe kryteria. Widzimy zatem
Polikarpa jako poważnego, duchowo dojrzałego młodzieńca, który miał dobrą opinię wśród chrześcijan.
14
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Polikarp cieszył się szacunkiem nie tylko ze względu
na swą duchowość, lecz również dlatego, że był bezpośrednim uczniem apostołów, a szczególnie apostoła Jana. Ireneusz, Ojciec Kościoła z drugiej połowy
II wieku, pisał o Polikarpie wielokrotnie. Sam był
jednym z jego uczniów i dobrze znał zarówno jego
nauki, jak i środowisko. Zaznacza, że Polikarp został
ustanowiony biskupem Smyrny przez samych apostołów (Ireneusz: Przeciw herezjom, ks. III, 3).
Historia podkreśla również niezachwiany charakter Polikarpa w bronieniu prawdziwej wiary wobec
błędów heretyków. Mimo iż nie napisał żadnego
dzieła w tej dziedzinie, jak to czyniło wielu Ojców
z późniejszych czasów, to pewien incydent wskazuje na jego ostry sprzeciw wobec głoszenia fałszywych nauk. Ireneusz wspomina spotkanie Polikarpa
z Marcjonem – jednym z największych odstępców
II wieku. Gdy Marcjon zapytał go: „Znasz mnie?”,
Polikarp odpowiedział: „Tak, jesteś pierworodnym
synem szatana” (Przeciw herezjom: III,3).
Jeszcze inny zapis historyczny podtrzymuje wizerunek Polikarpa jako wiernego i niezłomnego przywódcy chrześcijańskiego. Jest to opis jego śmierci.
Polikarp właśnie wrócił z Rzymu, gdzie omawiał
sporną sprawę z biskupem Rzymu, co potwierdza
szacunek, jakim cieszył się wśród innych ówczesnych
przywódców. Pewien list, napisany pod koniec roku

156 z kościoła w Smyrnie do społeczności chrześcijańskiej w Filomelium w prowincji frygijskiej, opisuje
męczeńską śmierć Polikarpa.
Chociaż dokładne okoliczności jego aresztowania
nie są znane, to uważa się, że Żydzi podburzyli tłum
przeciwko chrześcijanom, co doprowadziło do aresztowania kilku z nich. Inni twierdzą, że grupa chrześcijan sama została aresztowana „na ochotnika”. Choć
dla nas brzmi to nieco dziwnie, takie sytuacje wówczas się zdarzały i jeden z przywódców nawet ostrzegał wierzących, żeby tego nie robili.
Jednak bez względu na to, jakie okoliczności faktycznie miały miejsce, opinia publiczna była przeciwna chrześcijanom i doszło do ich aresztowania.
Zapisy historyczne mówią, że Polikarp, wówczas
w wieku lat 80 lub nawet 90, dowiedział się o tym, lecz
nie chciał uciekać z miasta wraz z innymi chrześcijanami. Jako dobrze znany przełożony miejscowej społeczności wierzących w Smyrnie został aresztowany
i stawiony przed rzymskimi władzami miasta. Kiedy
kazano mu przysiąc wierność cesarzowi i wyrzec się
Chrystusa, dał słynną odpowiedź, która przez wieki
została zapamiętana.
Odparł: „Osiemdziesiąt sześć lat Mu służę, a nic
złego mi nie uczynił. Jakże mógłbym lżyć mojego
Króla, który mnie zbawił?”. Gdy prokonsul zagroził
mu rzuceniem na pożarcie dzikim zwierzętom, odparł
ponownie: „Sprowadź je, bo niemożliwa jest dla nas
taka zmiana zdania, która by prowadziła od lepszego
do tego, co gorsze, dobrze zaś jest zmieniać zdanie,
by przejść od złego do sprawiedliwości”. Kiedy urzędnik zagroził mu spaleniem, wówczas biskup odrzekł:
„Grozisz mi ogniem, który płonie przez chwilę
i po niedługim czasie gaśnie. Nie wiesz bowiem nic
o ogniu przyszłego sądu i wiecznej kary, jaki przygotowany jest dla bezbożnych” (Męczeństwo św. Polikarpa,
w dziele: Pierwsi świadkowie, str. 165-166).
Widząc, że Polikarp nie zamierza porzucić wiary,
prokonsul kazał spalić go żywcem. Po tym, jak przywiązano go na stosie, wygłosił długą modlitwę, błogosławiąc Boga i powierzając swego ducha Zbawicielowi.
Lecz gdy rozpalono ogień, nie dotykał on jego ciała,
więc pchnięto go mieczem i tak oddał życie na ostateczne świadectwo swej wiary w Chrystusa Jezusa.
W całym opisie życia i śmierci Polikarpa widzimy
stałość i gorliwość jego życia dla Pana. Żyjąc

i umierając, był on przykładem prawdziwej wiary chrześcijańskiej oraz odwagi
nawet w obliczu prześladowań. Jego życie i świadectwo nadal służy umocnieniu innych chrześcijan.

Pisma Polikarpa

Jak widzieliśmy, Polikarp był wielce szanowanym
biskupem i przywódcą nie tylko we własnym zgromadzeniu, ale również w innych. Ireneusz pisze,
że Polikarp skierował szereg listów do okolicznych społeczności oraz do kilku znajomych biskupów (Quasten, tom 1 str. 79). Niestety, tylko jeden
z nich zachował się do naszych czasów. Jest to List do
Kościoła w Filippi.
Napisanie tego listu jest bezpośrednio związane
z listami i męczeństwem Ignacego (Lawson, str. 157).
Wydaje się, że powstał na prośbę kościoła w Filippi
o listy Ignacego oraz o informacje na temat jego
męczeńskiej śmierci. Wielu badaczy uważa, że były to
pierwotnie dwa listy, które później zostały połączone
w jedną całość. Jest to bardzo możliwe, lecz najważniejsze jest coś innego – otóż, możemy w nim odnaleźć istotne informacje na temat Kościoła za czasów
Polikarpa.
Przede wszystkim list został napisany w prosty,
pokorny i otwarty sposób, co wiele mówi o charakterze samego Polikarpa. Wielokrotnie osobowość autora
widać po stylu jego dzieł i w przypadku Polikarpa
sprawdza się to całkowicie.
List ten jest zachętą dla Filipian, by żyli zgodnie
z wyznawaną wiarą w Chrystusa. W wielu miejscach
widać pouczenia natury moralnej, jakie znajdujemy
też w Pierwszym Liście Klemensa do Koryntian. Ten
wspólny ton doprowadził niektórych do wniosku, że
Polikarp użył listu Klemensa jako wzoru.
Polikarp rozpoczyna od pochwały Filipian za ich
wyznanie wiary i styl życia. Podkreśla, że ich życie
jest dowodem walki o skuteczne stosowanie się do
nauk Chrystusa. Następnie napomina, by trwali
nadal, żyjąc jak dotychczas. W liście przewija się
temat jedności oraz uległości wobec grona przywódczego – wymienieni są biskup i starsi; prawdopodobnie kościół był kierowany przez kolegium prezbiterów
(starszych), a nie przez jednego biskupa.
Polikarp pisze, jak ważne jest życie „nieskalane”,
prowadzone „w sprawiedliwości”, co jest koniecznością
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dla chrześcijan. Autor szczególnie zaznacza kwalifikacje i cechy charakteru, jakie powinni spełniać
przełożeni kościoła. Między innymi wspomina
o współczuciu, pisząc, że przywódcy powinni wykazywać się głęboką troską o tych, którzy zbłądzili oraz
o ubogich i wdowy.
Następnie zachęca adresatów do trwania w wierze
i miłowania współbraci. Pisze, że powinni troszczyć
się o siebie nawzajem i nie zajmować się sami sobą
do tego stopnia, żeby nie mieć czasu na myślenie
o potrzebach innych.
Ostrzega Filipian przed umiłowaniem bogactwa,
przypominając o sprawie jednego ze starszych kościoła
imieniem Walens, który najwyraźniej odpadł od wiary
właśnie z tego powodu. Pisze również, że umiłowanie
pieniędzy doprowadzi ich jedynie do bałwochwalstwa i oddali od prawdziwej wiary chrześcijańskiej.
List kończy się kolejnym napomnieniem do trwania w wierze i pochwałą ich gorliwości w studiowaniu Pism świętych, a także zachętą do ich zgłębiania.
W liście tym Polikarp pokazuje się nam jako
przywódca o ojcowskim sercu, troszczącym się
o duchowy stan swoich braci w wierze. Chwali ich
za wierność Bogu i poucza na temat chrześcijańskich
cech charakteru oraz stylu życia tam, gdzie jego zdaniem mogą niedomagać. Pragnie, by jego instrukcje były dla nich błogosławieństwem, podobnie jak
w przypadku listów Ignacego, które im przesyła.
Ma nadzieję, że będą wzrastać w posłuszeństwie
Chrystusowi.

Cytaty1
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biedaka, lecz ‘starając się czynić zawsze dobrze
wobec Boga i wobec ludzi’. Niech powstrzymują
się od wszelkiego gniewu i sądów niesprawiedliwych, bez względu na osobę. Niech unikają wszelkiej zachłanności na pieniądze i nie wierzą łatwo
oskarżeniom ani nie osądzają nazbyt surowo, pamiętając, że wszyscy jesteśmy dłużnikami grzechu” (List
do Kościoła w Filippi VI).
„Tak więc służmy Mu z czcią i wielką bojaźnią, jak
polecił nam to On sam i głoszący nam Ewangelię
Apostołowie i Prorocy, którzy zapowiedzieli przyjście Pana naszego. Zabiegajmy gorliwie o dobro, unikajmy zgorszenia, fałszywych braci i tych, co noszą
obłudnie imię Pana, a wprowadzają w błąd puste
głowy (lub: prostaczków – przyp. red.)” (List do
Kościoła w Filippi VI).
„Dlatego też porzućmy próżne rozważania tłumu
i błędne doktryny, a zwróćmy się do tej nauki, którą
od początku nam przekazano” (List do Kościoła
w Filippi VII).
„Bądźmy więc nieustannie z Tym, który jest
nadzieją naszą i zadatkiem naszej sprawiedliwości,
z Jezusem Chrystusem (...) On dla nas, abyśmy
z Nim żyli, wycierpiał wszystko. Bądźmy więc
naśladowcami Jego cierpliwości, a gdy cierpimy dla
imienia Jego, wtedy właśnie Go chwalmy” (List do
Kościoła w Filippi VIII).
„Zachęcam zatem was, abyście byli posłuszni

„Jeśli spodobamy Mu się w teraźniejszości, da nam
w zamian całą przyszłość, gdyż obiecał, że wskrzesi
nas z martwych i że jeśli będziemy postępować
w sposób godny Jego, ‘wespół też z Nim królować
będziemy’, oczywiście, jeśli mamy wiarę” (List do
Kościoła w Filippi V).
Prezbiterzy „również niech będą pełni współczucia, miłosierni dla wszystkich. Niech sprowadzają na
dobrą drogę zabłąkanych i odwiedzają wszystkich
chorych, nie zaniedbując ani wdowy, ani sieroty, ani

słowu sprawiedliwości i wytrwali w cierpliwości tak

1. Cytaty za polskim przekładem Anny Świderkówny w dziele
Pierwsi Świadkowie, wyd. II uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo M, Kraków 2010, strony 156-161 (przyp. red.).
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wielkiej, jaką widzieliście na własne oczy nie tylko
u błogosławionych Ignacego, Zosimosa i Rufusa,
lecz także i u innych spośród was, u samego Pawła
i u pozostałych Apostołów. A jesteście przecież
pewni, że i oni wszyscy nie biegli na próżno, lecz
istotnie w wierze i w miłości, i że są teraz na należnym im miejscu przy Panu, gdyż z Nim także razem
cierpieli” (List do Kościoła w Filippi IX).

część

praktyczna

„Kowal wytwarza je pracując przy żarze węgla, nadaje mu kształt uderzeniami
młota i robi go za pomocą swojego ramienia...” Księga Izajasza 44,12a

Idź do mrówki,
leniwcze

—Howard Bean
Mrówki wykonują niesamowitą ilość pracy. Powód tego
częściowo leży w ich liczebności. Uważa się, że na każdego człowieka przypada milion mrówek. Szacuje się, że
całkowity ciężar mrówek na ziemi jest większy, niż łączna
waga wszystkich ludzi. Istnieje 8 800 znanych gatunków
mrówek, zamieszkujących większość regionów na ziemi,
z wyjątkiem biegunów. Całkowita liczba mrówek – około
dziesięć milionów miliardów – przekracza liczbę ssaków,
ptaków, gadów i płazów razem wziętych.
Z powodu ich kolosalnej liczby i wrodzonej zdolności do pracy, mrówki stanowią cenny wkład w rozwój

życia na ziemi. Razem z termitami zmieniają sporą część
gleby, napowietrzając ją, osuszając, wzbogacając materią organiczną pozostawianą w ich podziemnych gniazdach. Są ważnym czynnikiem w dystrybucji nasion.
Żerują także na ponad 90 procentach padliny małych
zwierząt. Niektóre mrówki poprawiają zdrowie drzew,
zabijając owady, które je niszczą. Pomagają też zapylać
pewne rośliny i przenoszą nasiona na nowe tereny.
Innym powodem, dla którego mrówki wykonują tak
skutecznie ogromną pracę, jest ich siła. Jakie zwierzę jest
najsilniejsze? Lew? Koń? Słoń? Biorąc pod uwagę proporcje w stosunku do jej rozmiaru, mrówka jest silniejsza od tych zwierząt. Potrafi udźwignąć piętnastokrotny
ciężar własnego ciała. To tak, jakby osoba ważąca 60 kg
niosła załadowaną towarem ciężarówkę.
Chrześcijanie są zachęcani, by wzrastać w duchowej mocy. „Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie
mężni, bądźcie mocni” (1 Kor 16,13). Paweł napisał do
Tymoteusza: „Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce,
która jest w Chrystusie Jezusie” (2 Tm 2,1). Samson był
fizycznie bardzo silny, ale moralnie słaby. Tymoteusz miał
być silny przez łaskę, która udostępnia wierzącemu siłę
w czasie prób i pokus.
W dniach Aggeusza Żydzi, którzy mieli budować świątynię, stracili serce do tej pracy i zaczęli się koncentrować
na poprawianiu swoich warunków bytowych. Jednak
i w tej dziedzinie nie odnosili sukcesu. Bóg powiedział im w obrazowy sposób: „Siejecie wiele, lecz mało
zbieracie, jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła; a
kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka”
(Ag 1,6). Bóg kazał im postawić Jego pracę na pierwszym miejscu, a obfitość plonów i innych dóbr przyjdzie
w wyniku tego. Prorok Aggeusz zachęcał przywódców
i lud, aby byli silni w dążeniu do celu. „Lecz teraz bądź
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mężny, Zorobabelu! – mówi Pan. – Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka! Bądź mężny, cały ludu
kraju! – mówi Pan. – Do dzieła, bo Ja jestem z wami! –
mówi Pan Zastępów” (Ag 2,4).
Mrówki dają radę wykonać ogrom pracy dzięki pracy
zespołowej. Niektóre ich gatunki są „rolnikami”. Na
przykład mrówki ścinające liście zamieszkujące tereny od
Luizjany do Argentyny odcinają rośliny i kwiaty potężnymi żuwaczkami (szczękami) i zanoszą je do gniazda.
Jednakże te kawałki żywych roślin są pełne chemikaliów,
które byłyby trujące, gdyby mrówki zjadły je od razu.
Dlatego już w gnieździe nieco mniejsze robotnice rozdrabniają fragmenty tych roślin. Potem robotnice zamieniają je na papkę, która jest wygładzana, a na niej inne
robotnice zasadzają delikatne włókna jadalnych grzybów.
Mrówki wypleniają nieodpowiednie odmiany roślin,
hodując pożyteczne grzyby. Na końcu niektóre z nich
rozprowadzają je jako pokarm dla kolonii. Hodowany
grzyb rozkłada truciznę w wyniku rozwoju, więc dla
mrówek ten pokarm staje się bezpieczny. Cóż za organizacja i praca zespołowa! Ścinający liście są zbyt duzi, żeby
zajmować się grzybem, a mali ogrodnicy są zbyt mali,
żeby ścinać liście.
Salomon uważał, że leń powinien wziąć lekcje
u mrówek. „Idź do mrówki, leniwcze, przypatrz się jej
postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza ani
nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój

pokarm, w żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze!
Jak długo będziesz leżał, kiedy podniesiesz się ze snu?
Jeszcze trochę pospać, trochę podrzemać, jeszcze trochę
założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo
jak zbójca i niedostatek, jak mąż zbrojny” (Prz 6,6–11).
Prawdopodobnie gatunkiem, do którego odwoływał się
Salomon, była mrówka żniwiarka, która żyła na terenie
Izraela. Te mrówki zbierają ziarna zbóż i inne nasiona,
łuskają je, odrzucają bezwartościowe części poza gniazdo
i przechowują pokarm w podziemnych komorach i korytarzach na zimę. Jeśli ziarna zamokły podczas deszczowej
pogody, mrówki wynoszą je na zewnątrz, aby wyschły.
Niektóre z nich robią z tych nasion coś w rodzaju ciasteczek. Wynoszą nasiona na deszcz, żeby zaczęły kiełkować, potem suszą je ponownie, a następnie przeżuwają
na rodzaj ciasta i znowu suszą w małych kawałkach jak
ciasteczka.
W Liście do Efezjan czytamy: „Kto kradnie, niech
kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych
rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu” (4,28). Bóg uczynił pracę częścią twego życia;
On oczekuje od ciebie, że włożysz w nią serce. Wszystko
zależy od ciebie.
Zaczerpnięto z Companions, maj 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Przypatrz się jej postępowaniu...

—Howard Bean

Salomon tak pisał o mrówce: „Przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał” (Prz 6,6). Rozważając niektóre
cechy mrówek, możemy się jedynie zdumiewać nad
mądrością i kreatywnością naszego i ich Stwórcy.
Przede wszystkim, ich wzajemna komunikacja jest
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skuteczna i bardzo im pomaga. Mrówki porozumiewają
się dzięki niewielkim mieszankom związków chemicznych, zwanych feromonami. W zależności od składu
mieszanki, mrówka może powiedzieć: „Chodźcie za mną,
znalazłam pożywienie” lub „Uwaga, niebezpieczeństwo!

Obcy na terenie kolonii!”, albo „Potrzebujemy więcej
pracowników”, czy „Dajcie mi jeść”. Wydaje się, że każdy
rodzaj mrówki posiada własny zestaw feromonów.
Chrześcijanie powinni się porozumiewać w określony
sposób. Na przykład, w Liście do Efezjan 4,29-30 czytamy: „Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi
z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy
zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym,
którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha
Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień
odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew,
i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was
wraz ze wszelką złością”.
Mrówki mogą nas również uczyć mądrości w organizacji wspólnego działania. Weźmy na przykład ich
armię. Jest ona intrygującym przykładem pracy zespołowej. Każdy z żołnierzy ma długość tylko pół centymetra,
a cała kolonia liczy setki tysięcy mrówek. Rankiem tworzą
armię szeroką na 16 metrów i pracującą na głębokości
do dwóch metrów, poruszając się 30 cm na minutę, nie
jedząc praktycznie nic, co spotkałyby po drodze.
Zbliżając się do rzeki, wybierają miejsce, w którym
prąd porusza się ukośnie. Mrówki zbijają się wtedy
w wielką kulę, która zaczyna się toczyć, pozwalając się
nieść z prądem wody. Każda mrówka znajduje się pod
wodą jedynie przez krótki czas. Przedostawszy się na
drugi brzeg rzeki, znów tworzą normalną formację.
Gdy Jezus karmił ponad pięciotysięczny tłum, kazał
uczniom podzielić ludzi na grupy po pięćdziesiąt
i sto osób. Zebranie resztek również wymagało pewnej organizacji. Ogólnie rzecz biorąc, kolonie mrówek są świetną
ilustracją wersetu: „A wszystko niech się odbywa godnie
i w porządku” (1 Kor 14,40).
Mrówki mogą nas również nauczyć mądrości w kwestii doradztwa. Doświadczona robotnica uczy młodsze mrówki szukania pożywienia i pracy w kolonii.
Pewien gatunek mrówek (obserwowany przez uczonych z Uniwersytetu w Bristolu) posiada cały program
szkoleniowy. Gdy robotnica wyrusza na poszukiwanie
pożywienia, może wziąć ze sobą jakąś młodą mrówkę
na „przyuczenie”. Idąc ścieżką prowadzącą do pożywienia, starsza prowadzi młodszą – nazwano to „biegiem
w dwójkach”. Młodsza mrówka często się zatrzymuje,
żeby zapamiętać drogę. Potem biegnie za starszą i dotyka
ją w tylne odnóża, dając sygnał, że już jest gotowa iść dalej.
Praca w dwójkach jest wprawdzie mniej efektywna
w przynoszeniu pożywienia do kolonii, ale za to bardzo
pomaga w szkoleniu młodych mrówek. Ten program
szkoleniowy przynosi korzyści całej kolonii, gdy młodsza mrówka nabywa umiejętności.

Biblia podaje wiele przykładów takiego kształcenia.
Jozue był pomocnikiem Mojżesza. „Wstał więc Mojżesz
i Jozue, jego sługa” (2 M 24,13). Po śmierci Mojżesza
Jozue był już gotowy do roli przywódcy. Mentorem
Elizeusza był Eliasz. Elizeusz mu towarzyszył, usługiwał
i uczył się. Jezus stosował podobną metodę pracy dwójkowej. Powołał dwunastu, żeby byli z Nim, ucząc się
przez obserwację i słuchanie. „I powołał ich dwunastu,
żeby z Nim byli i żeby ich wysłać, by zwiastowali ewangelię” (Mk 3,14). Tymoteusz był jak syn dla swego mentora Pawła (Flp 2,22).
Od mrówek możemy się również uczyć mądrości
we wzajemnej pomocy. Na przykład mrówki i mszyce
współdziałają ze sobą. Mówiąc w skrócie, mszyce produkują „mleko” dla mrówek w postaci słodkiej spadzi,
a mrówki odwzajemniają się ochroną mszyc. Działa to
następująco:
Mszyce są maleńkimi owadami (czasem nazywa się
je „roślinnymi wszami”) wysysającymi płyny bogate
w cukier z roślin takich jak kukurydza, pomidory
i kwiaty. Następnie wydzielają wielkie ilości słodkiej
cieczy zwanej spadzią ze względu na jej smak przypominający miód. Mrówki przepadają za cukrem, więc „doją”
mszyce, pobudzając je do produkcji spadzi. Robią to przy
pomocy czułków, którymi bodą mszyce, stymulując silniejsze wydzielanie.
Mrówki – „mleczarze” dbają o to, żeby mszyce były
dobrze karmione. Gdy mszyce potrzebują nowej rośliny,
którą mogłyby się karmić, mrówki im ją dostarczają.
Niektóre gatunki mrówek pasą swoje „bydło” przez całą
zimę, umieszczając mszyce we własnych gniazdach. Na
wiosnę, po wylęgu młodych mszyc, „wyprowadzają” je
na żer.
Mszyce mają wielu naturalnych wrogów, jak biedronki,
osy, skorki i zażartki. Mrówki potrafią stawać w obronie
swoich małych „krówek”. Czasem nawet robią „posunięcia wyprzedzające”, niszcząc jaja wrogów, na przykład
biedronek. Niektóre gatunki mrówek budują schrony dla
całych grup mszyc.
Chrześcijanie również powinni pomagać sobie wzajemnie. „Służcie jedni drugim w miłości” (Ga 5,13).
„Nie jesteśmy na świecie po to, by przyglądać się sobie
nawzajem, tylko po to, żeby sobie nawzajem pomagać”.
Zaczerpnięto z Companions, maj 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Pies: wspaniały
i wymagający
—Howard Bean
Psy posiadają niezwykłe umiejętności i cechy.
Niewidomi ludzie mogą polegać na „swoich psich
oczach”. W niektórych domach opieki dla starszych
osób odkryto, że trzymanie psa albo innego zwierzaka
obniża ciśnienie krwi mieszkańców i podnosi uczucie zadowolenia. Kiedy archeolodzy odkopywali ruiny
Pompei, odkryli szczątki psa leżącego w poprzek szczątków dziecka, co oznaczało, że pies ewidentnie próbował
je ochronić.
W 2014 roku pewien chłopiec imieniem Jesse bawił się
z kolegami w lesie. Jeden z nich nadepnął niechcący na
gniazdo pszczół. Wszyscy trzej koledzy uciekli w wyjątkiem Jessego, który otrzymał ponad dwadzieścia użądleń. Był zbyt słaby, aby wdrapać się na stromy nasyp.
Jego pies złapał go za nogawkę i zaciągnął w bezpieczne
miejsce. Jesse wdrapał się na grzbiet psa, a ten dociągnął go do domu.
Psy pomagają policjantom. Pies imieniem Duke
odszedł na emeryturę po siedmiu latach służby, w której
wykazał się pomocą w sześćdziesięciu aresztowaniach.
Czarny labrador, o imieniu Nokturn, wywołuje na
twarzach ludzi w Seattle uśmiech i zdumienie. Od
2013 roku pies ten wsiada do autobusu w pobliżu swojego domu, wysiada kilka przystanków dalej i wyrusza
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do psiego parku. Robi to wszystko całkiem sam. Jego
właściciel mówi: „Dociera tam, gdzie zamierzał, wypełnia swoją misję, a wszystko to daje mnóstwo radości
ludziom, którzy go widzą”.
Prawdopodobnie najpaskudniejszy zwyczaj psów
wymieniony jest w Przypowieściach Salomona, 26,11:
„Jak pies wraca do tego, co zwymiotował, tak głupiec
powtarza swoje głupstwa”. Dlaczego pies lubi wymiociny, pozostaje tajemnicą (choć istnieje na ten temat
kilka teorii). To, co nam jest znajome, to fakt, że głupiec
powracający do swojego grzechu, niczym pies do wymiocin, posiada równie wstrętny zwyczaj. Złych zwyczajów
trzeba się wyzbyć, a są to: przeklinanie, „niewinne” kłamstwa, przesada w mowie, odkładanie spraw na później
i dziesiątki innych.
Innym przykrym zwyczajem psów jest szczekanie. Jest
to przyczyna częstych skarg sąsiadów właścicieli psów.
„Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką
złością” (Ef 4,31).
Midwest Mennonite Focus
Redaktor naczelny: Howard Bean
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej.” Psalm 71,5

Nowiutkie pióro
Na próżno szukałam mojego ślicznego, nowego pióra. To
było takie pióro, jakie jest marzeniem każdej dziewczynki.
„Gdzie mogłam je położyć?” – zadawałam sobie pytanie.
„Przecież przyniosłam je wczoraj do szkoły; lepiej, żeby nie
okazało się, że już zaginęło”.
W końcu, po opróżnieniu biurka, plecaka i wszystkiego
innego, musiałam uznać fakt – pióra nie było. Dlatego
też musiałam posłużyć się swoim starym, szarym piórem.
Reszta poranka upłynęła spokojnie. Właśnie skończyłam
zadania z matematyki i nadszedł czas na przerwę.
Po przerwie usiadłam znowu w swojej ławce. Nagle coś
mi mignęło przed oczami! Kiedy Brandon otwierał swój
piórnik, w środku było moje pióro!
„Co moje pióro tam robi?” – pomyślałam oburzona.
„Przecież on nawet nie chciałby takiego pióra, a w dodatku
wie, że jest moje. Nawet podpisałam je na zatyczce”.
Kiedy zajęłam się angielskim, próbowałam wymyślić,
co mam teraz robić. Jak mam je odzyskać? To takie ładne
pióro! Czy powiedzieć Brandonowi, żeby mi je oddał? Nie,
jakoś nie chciałam tego robić. Może powinnam je dyskretnie zagarnąć z jego ławki na przerwie, kiedy nikogo nie
będzie w pobliżu? Ale chyba to nie jest najlepszy pomysł.
A może nie robić nic? W końcu postanowiłam zapytać
mamę, kiedy wrócę do domu. Przez całą resztę dnia usiłowałam skupić się na pracy, ale moje myśli wędrowały ciągle
do mojego pióra na ławce Brandona.
Wreszcie skończyły się lekcje i wróciłam do domu.
Poczekałam, aż będę z mamą sama.
– Mamo – wybuchłam. – Dzisiaj w szkole nie mogłam
znaleźć mojego nowego pióra i potem zobaczyłam je w piórniku Brandona. On też świetnie wie, że jest moje!
– Cóż – powiedziała mama. – Zrobiłaś coś w tej sprawie?

—L. A. M.

– Myślałam, żeby je zabrać na przerwie, kiedy nikogo nie
będzie w pobliżu, ale postanowiłam tego nie robić.
– Tak, zabranie go, kiedy nikt nie widział, nie byłoby
dobrym pomysłem – powiedziała mama. – To byłoby
takie działanie po kryjomu. Myślę, że powinnaś po prostu
pozwolić mu je zatrzymać, bo on dobrze już wie, że jest
twoje. Możesz też go grzecznie poprosić o zwrot.
– Ale mamo – zaprotestowałam. – Wcale nie chcę go
o to prosić. Może jakiegoś innego chłopca bym poprosiła, ale nie jego. On mi już dokuczał, że mam takie ładne
pióro. Pewnie po prostu czeka, żebym go prosiła o to, bo
chce mi dokuczać jeszcze bardziej. A pióro jest o wiele zbyt
ładne dla niego!
– Wiesz, Paulinko, to chyba jest część twojego problemu. Zbyt wielką wartość przykładasz do tego pióra.
Mamy myśleć „tylko o tym, co w górze, a nie o tym, co
na ziemi”, jak jest napisane w Liście do Kolosan. Pióro jest
raczej zwykłą ziemską rzeczą i nie warto wkładać w nie
tyle serca, prawda?
– No, może tak – zgodziłam się niechętnie. – Nie myślałam o tym w ten sposób. To chyba tylko zwykłe pióro. Ale
nadal mam nadzieję, że je odzyskam.
– Wiesz, co powinnaś zrobić? – powtórzyła mama. –
Skoro nie chcesz go poprosić, to powinnaś pozwolić mu je
zatrzymać i zobaczyć, co będzie dalej. Wątpię, że on chce
je mieć dla siebie.
– Zrobię tak – postanowiłam. – Postaram się nie przywiązywać się do tego pióra, mimo że jest takie ładne.
Przez następne kilka dni próbowałam zapomnieć o moim
nowym, pięknym piórze. Zazwyczaj kiedy tylko widziałam
je w piórniku Brandona, moje imię na zatyczce było niewidoczne. Ale kilka razy przekręciło się na wierzch z moim
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imieniem „Paulina” widocznym gołym okiem! Były takie
chwile, kiedy miałam wielką ochotę je po prostu stamtąd
zwinąć, ale to by było działanie ukradkiem.
Pewnego dnia, jakiś tydzień potem, tuż po rozpoczęciu
przerwy, Brandon nagle odwrócił się i oddał mi moje pióro.
– Przepraszam – powiedział po prostu.
Przyjęłam z radością przeprosiny i zastanawiałam się, co
skłoniło go do nagłej decyzji o zwrocie. Tego dnia miałam
wiele okazji do użycia mojego ślicznego pióra. Tak się cieszyłam, że mam je z powrotem!
Na ostatniej przerwie nauczyciel zatrzymał się przy mnie,
zanim wyszłam z klasy.
– Czy Brandon oddał ci twoje pióro i przeprosił? – zapytał.
– O, tak.
– To, co zrobił, jest nie do przyjęcia – oświadczył nauczyciel. – Próbowałem pomóc mu zrozumieć, jak niewłaściwe
to było. Jeśli coś takiego zdarzy się ponownie, ja i twoi
rodzice powinniśmy się dowiedzieć.
– Dobrze – odparłam.
Po południu wpadłam do domu.

– Mamo! – krzyknęłam. – On je oddał!
– Co – zapytała mama. – Kto co oddał?
– Brandon oddał moje nowe pióro – wyjaśniłam.
– O, to świetnie – uśmiechnęła się mama. – Czy nie jesteś
zadowolona, że nie zabrałaś mu go ukradkiem na przerwie?
– Oj, tak! – zawołałam. – Nauczyciel jakoś to odkrył
i nakłonił go do tego. Ale mamo, dlaczego najpierw mi je
zabrał, a potem schował? To nie ma sensu.
– No cóż – powiedziała mama – pewnie zastanawiał się,
co zrobisz, więc postanowił się przekonać. Może był zawiedziony, że nic nie zrobiłaś.
– Może – skinęłam głową. – Cieszę się, że mi w związku
z tym nie dokuczał. Ale nawet, gdyby mi go nie oddał, nie
było sensu się zniechęcać, ani robić nic ukradkiem, żeby
je odzyskać.
– No właśnie – zgodziła się mama.
Zaczerpnięto z The Christian Pathway, styczeń 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Skarby śniegu
Pan zadał Hiobowi serię pytań na temat swojej wielkości. Jednym z nich było: „Czy dotarłeś do skarbów śniegów?
A czy widziałeś skarby gradu?” (Hi 38,22 BG, słownictwo uwspółcześniono – przyp. red.). W Księdze Izajasza
w 55,10 czytamy o deszczu i śniegu nawadniających ziemię,
aby mogła obfitować w życie. Słowo śnieg występuje dwadzieścia cztery razy w Biblii, a śnieżny dzień wymieniony jest
raz, w 1 Księdze Kronik 11,22.
Wilson „Willie” Bentley (1865-1931) wniósł cenny wkład
w dziedzinie meteorologii, fizyki i chemii. Jako chłopiec
czytał powyższy fragment z Księgi Hioba i zaintrygowało
go to do tego stopnia, że zaczął badać płatki śniegu. Odkrył
on, że kryształki śniegu mają po sześć podobnych ramion,
a kilka rzadkich rodzajów ma po trzy ramiona. Odkrył, że
każdy płatek jest inny.
W trakcie swoich obserwacji zauważył, że temperatura ma
wpływ na formowanie się płatków. Bardzo niskie temperatury sprzyjają powstawaniu trójramiennych płatków. Płatki
tworzą się z kryształków lodu i – bez względu na kształt
lodu – wszystkie są sześciokątne. Kiedy spadają z wysoka,
wtedy poruszają się wraz z prądami powietrza w górę
i w dół. To sprawia, że przechodzą przez różne warstwy
wilgotności i temperatur, co powoduje powiększenie się
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—Joan Keener

każdego płatka. Prawdopodobieństwo tego, że dany płatek
będzie miał identyczny model cząsteczkowy jak inny, jest
równe zeru! Poza tym poszczególne płatki ciągle ulegają
zmianom podczas tworzenia.
Śnieg, który stanowią przeźroczyste kryształki lodu,
tworzy się wokół maleńkich cząsteczek głównie pyłu znajdującego się w atmosferze. Kryształki te zlepiają się razem,
tworząc płatek śniegu. W rzadkich przypadkach zaobserwowano płatki o średnicy dochodzącej do ok. 7 cm.
Biblia porównuje biel śniegu do oczyszczenia od grzechu.
„Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan!
Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg
zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe
jak wełna” (Iz 1,18). Psalmista Dawid, pokutując po swoim
upadku, błagał Pana, aby oczyścił go z grzechu. „Obmyj
mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę” (Ps 51,9).
Boże stworzenie jest czymś cudownym i pomyśleć, że
Willie Bentley zapragnął zbadać coś, gdyż przeczytał o tym
w Biblii! Biblia jest dla mnie wyzwaniem, pokazuje wielkość Boga, bo „wielkie są dzieła Pana, godne badania przez
wszystkich, którzy je kochają” (Ps 111,2).
Zaczerpnięto z Companions, grudzień 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Kciuk, lekarz i Chrystus
—Anna Lee Berry
Uważałam swój kciuk za coś oczywistego. Używałam go
automatycznie przez 65 lat, ale ostatniego lata to się zmieniło!
Wyszłam do ogrodu z kuchennymi nożyczkami, żeby obciąć
trochę okry i nagle „auć!” – to zabolało. W ten sposób skończyłam przycinanie okry, a mój kochany mąż mnie przy tym
zastąpił. Później, przy innych okazjach, zaczęłam widzieć
kulisy tego zranienia.
Zdałam sobie sprawę, że kciuk służy do wielu rzeczy. Proste
czynności jak podnoszenie pióra, pisanie czy chwytanie czegokolwiek kciukiem i palcem wskazującym zaczęły się wiązać
z ostrym bólem. Zaczęłam myśleć o tym, jak pomóc biednemu kciukowi. Elektryczny nóż mojej matki, którego rzadko
używałam, stał się teraz moim codziennym narzędziem pracy.
Robienie przetworów stało się wyzwaniem – samo zakręcanie słoików bardzo bolało. Mielony pieprz z torebki zastąpił
ten sypany na świeżo z młynka.
Mniej więcej po trzech tygodniach poszłam do lekarza
rodzinnego. Zrobił prześwietlenie i uznał, że kości dłoni są
w porządku (wiedziałam o tym). Stwierdził jednak zapalenie
kostno-stawowe i poradził, żebym poprosiła męża o pomoc
w pracach wymagających używania uszkodzonego palca. Na
szczęście mąż pracuje w domu i już od dawna mi pomagał, ale
w ograniczonym zakresie. A ja mam nadzieję używać dłoni
do wielu rzeczy, jeśli Pan pozwoli i da czas. Utrata mobilności była dla mnie problemem.
Pod koniec września postanowiłam pójść do lekarza specjalisty, na co lekarz rodzinny wyraził zgodę. Powiedział, że
powinnam się skonsultować z „lekarzem od rąk”. Po wielu
tygodniach oczekiwania i praktycznego zaniechania większości
prac domowych, wreszcie nadszedł dzień wizyty. Modliliśmy
się, żeby Bóg dał mądrość ortopedzie, który będzie mnie
badał, pamiętając, że to Chrystus jest Wielkim Lekarzem.

Widziałam reklamę młodej pani doktor i pomyślałam,
że pewnie jest na bieżąco, jeśli chodzi o najnowsze metody
leczenia. I nie zawiodłam się. Znalezienie najbardziej uszkodzonego miejsca i podanie diagnozy zajęło jej dwie minuty.
Wyjaśniła mi w przystępny sposób, na czym polega problem, podała kilka możliwych przyczyn, sposób postępowania
w takich przypadkach i jakie są rokowania. Okazało się, że cierpię na pewien rodzaj zapalenia ścięgna i do dyspozycji mam
kilka opcji leczenia. Pierwszą jest zastrzyk ze sterydów, który
powinien działać przez trzy miesiące i może mnie wyleczyć.
Jeśli ta metoda nie pomoże, potrzebny będzie drugi zastrzyk.
W przypadku niepowodzenia, można zrobić zabieg ambulatoryjny z nacięciem u podstawy palca, żeby ścięgno lepiej
pracowało. To powinno już pomóc całkowicie.
Zgodziłam się na zastrzyk. Z wielką empatią pani doktor
wyjaśniła mi, że będzie bardzo bolało, opisała, jak się będę
czuła w trakcie zabiegu i jak mój kciuk najpierw spuchnie,
a potem na jakiś czas stracę w nim czucie. Miała rację. Wyszłam
z gabinetu ze spuchniętym palcem i nadzieją.
Powodem, dla którego ją miałam, było doświadczenie tej
pani doktor, która sama miała kiedyś taki problem i również
wzięła zastrzyk. Rozumiała dokładnie, co czuję i jak cierpię.
Powiedziała, że kciuk wykonuje połowę pracy całej dłoni.
Niesamowite!
Tak więc opuściłam gabinet z kilkoma odpowiedziami
i nadzieją na wyzdrowienie. Wtedy przyszła do mnie kolejna
cudowna myśl. Pomyślałam o Chrystusie i o tym, że On rozumie. Doświadczył ludzkiego życia, stając w obliczu pokus
i przeżywając ból. On jest jedynym Lekarzem znającym wszystkie odpowiedzi na moje życiowe potrzeby. Daje nadzieję
i przekonanie, że będzie dobrze. W swoim Słowie podaje odpowiedzi i prowadzi poprzez Ducha Świętego. Oręduje za mną
u Ojca. Jakże jestem wdzięczna za tak Wspaniałego Lekarza!
„Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez
niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania.
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć
ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim,
podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy
z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia
i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” (Hbr 4,14-16).
Zaczerpnięto z Companions, lipiec 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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kącik dla

dzieci

„Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios.” Ewangelia Mateusza 18,4

Czy to ma znaczenie?
—Amanda Martin

– Sprzątnęłam już ze stołu – uśmiechnęła się
wesoło Elunia.
– Dobrze – powiedziała mama. – A czy teraz
mogłabyś jeszcze zebrać jajka?
Wesoła mina Eluni nagle zniknęła.
– No, jak mus to mus – powiedziała niechętnie.
– Głowa do góry, Eluniu. Chcemy, żebyś
była zadowolona. Jezus też tego chce – mama
uśmiechnęła się serdecznie, wręczając jej koszyk
na jajka.
Elunia weszła do kurnika i ostrożnie zaczęła
zbierać jajka. Już była gotowa do wyjścia, kiedy
nagle jakaś kura podfrunęła i dziobnęła ją
w rękę.
– Auuu – krzyknęła z bólu Elunia, a łzy popłynęły jej po twarzy.
Mama usłyszała jej krzyk i wybiegła z domu.
– Co się dzieje? – zapytała.
– Kura mnie dziobnęła – pociągała nosem,
płacząc.
– Bardzo boli? – dopytywała się mama.
– Nie aż tak bardzo.
– Eluniu, nie trzeba tak krzyczeć bez potrzeby.
Nawet, jeśli się bardzo skaleczyłaś, krzyki są
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niepotrzebne – mama wzięła od niej koszyk
z jajkami. – Może byś trochę pojeździła na
rowerku?
Dziewczynka wytarła łzy i pobiegła radośnie
do szopy po swój czerwony rower. Jeździła pod
górkę i z górki drogą. Nagle poczuła, jak coś
wciąga jej spódnicę. Jednak zanim miała czas się
zastanowić, co robić, spadła z roweru na miękką
trawę. Znowu wydała z siebie krzyk.
Mama właśnie wyszła z domu z koszem czystego prania. Postawiła go szybko na ziemi
i pośpieszyła do Eluni.
– Co się dzieje? – zapytała, przypatrując się
jej.
– Moja spódnica dostała się w łańcuch –
jęczała Elunia. – Możesz ją wydostać, mamo?
Mama delikatnie wyciągnęła jej spódnicę.
– Czemu znowu tak okropnie krzyczałaś?
– zapytała.
– Myślałam, że się skaleczę – szepnęła Elunia.
– Córeczko – zapytała mama – czy pamiętasz, co ci mówiłam, kiedy kura dziobnęła cię
w rękę?
Dziewczynka nagle sobie przypomniała.

– Że nie powinnam tak krzyczeć, nawet jak
się skaleczę.
– Eluniu, jeśli tak głośno krzyczysz, skąd będę
wiedzieć, kiedy stanie ci się coś naprawdę poważnego? Płacz jest normalny, jeśli się poważnie
skaleczysz i oczywiście powinnaś mnie zawołać.
– Wiesz co, opowiem ci pewną historyjkę –
ciągnęła dalej mama, wycierając łzy Eluni. –
Był sobie raz pewien pastuszek, którego praca
polegała na pilnowaniu, żeby owce miały odpowiednią ilość trawy do jedzenia. W czasie, gdy
owce sobie jadły, chłopiec nie miał nic do
roboty. Nagle wpadł mu do głowy nikczemny
pomysł: Jeśli zawołam „Wilk!”, wówczas wielu
ludzi przyjdzie, żeby go odpędzić – pomyślał.
I tak krzyknął, a ludzie rzeczywiście przyszli

wilka odpędzić. Ale wilka nie było. Wiele razy
ten chłopiec wołał: „Wilk!”, kiedy wilka wcale
nie było. Aż wreszcie pewnego dnia chłopiec
naprawdę zobaczył wilka. Z całej siły zawołał
„Wilk!”, ale ponieważ tyle razy już tak robił,
kiedy nic się nie działo, to tym razem nikt mu
nie uwierzył i nie przyszedł odpędzić wilka.
Tego dnia wilk zagryzł wiele owiec – zakończyła mama.
Elunia pomyślała, że chyba rozumie.
Popatrzyła poważnie na mamę.
– Żałuję, że tak krzyczałam. Postaram się już
tego nie robić – obiecała.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, luty 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Modlitwa za Peppę
—Karen de la Rosa

Gabryś chodził powoli po podwórku, zaglądając pod stos drewna, pod samochód i wreszcie za pień starego drzewa. Gdzie jest Peppa? Już
mu zaschło w gardle od nawoływania pieska po
imieniu, ale zawołał znowu:
– Peppa! Peppa!
Nie było radosnego szczekania w odpowiedzi; jego czarny szczeniak nie skakał na niego,
próbując lizać go po twarzy. Gdzież ona się
podziewała? Usiadł w piaskownicy obok zaparkowanego auta. I wtedy, w ciemności pod
podwoziem zobaczył dwoje psich oczu spoglądających na niego.
– Peppa! – krzyknął Gabryś ze szczęścia. – No
chodź! Chodź do mnie. Czemu się chowasz pod
autem?
Ale Peppa nie wyczołgała się spod auta.
Popatrzyła ze smutkiem na Gabrysia i położyła
pysk na łapach. Chłopiec pobiegł do domu poprosić mamę, by wydostała Peppę spod samochodu.
Mama sięgnęła głęboko za tylne koło, gdzie
piesek się chował i wyciągnęła go delikatnie,
a potem zaniosła na ganek.
– Ona jest bardzo chora – wyjaśniła mama,
delikatnie drapiąc grzbiet Peppy. – Nie chce
jeść, bo źle się czuje. Już pięć dni tak się dzieje.
Wypiła tylko małą ilość mleka, kiedy razem
z tatą otworzyliśmy jej pyszczek i wlaliśmy
trochę. Teraz ona tylko chce się zwinąć w kłębek
i spać. Gabrysiu, nasz piesek może nie przeżyć,
bo jest bardzo chory.
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Gabryś poklepał grzbiet szczeniaka. Pod skórą
wyczuwał twarde kości. Peppa już nie była tłuściutkim szczeniaczkiem, jakiego znał. Teraz
była chuda i wycieńczona. Często w ciągu dnia
rodzice wlewali jej do pyszczka lekarstwo albo
nieco mleka, ale Peppa nawet mleka nie chciała.
Gabrysiowi było smutno.
Następnego dnia rano poszedł na ganek obejrzeć pieska. Nie leżała na swoim posłaniu jak
zwykle. Czy znowu się ukrywała? Gabryś zobaczył, że tata kopie łopatą dół niedaleko drzew
owocowych. Pobiegł zobaczyć, co tata robi.
Tata kopał pod gałęziami drzew.
– Tatusiu, czemu kopiesz dół? – zapytał
Gabryś.
Tata przerwał na chwilę zajęcie i pochylił się,
żeby przytulić Gabrysia.
– Peppa jest bardzo poważnie chora. Może
dziś zdechnąć, a ja muszę iść niedługo do pracy.
Dlatego kopię dół teraz, żeby można było ją
pochować, jeśli nie przeżyje.
Gabryś skinął głową. Zrozumiał, ale było mu
bardzo ciężko.
– Chciałbyś się pomodlić za Peppę? – zapytał tata.
– Tak! Módlmy się za nią!
Uklękli obaj na ziemi tuż przed wykopaną
dziurą. Tata wziął Gabrysia za rękę i razem
modlili się za Peppę i prosili Boga, aby ją uzdrowił, jeśli taka jest Jego wola.
Gabryś był szczęśliwy po tej modlitwie. Czy

Bóg sprawi, że pieskowi się polepszy? Poszli
razem do domu na śniadanie. Jednak Gabryś
nie mógł nigdzie znaleźć Peppy. Gdzie była?
Mama wyglądała przez okno od kuchni, kiedy
tata z Gabrysiem wchodzili przez drzwi.
– Patrzcie, oto Peppa – zawołała.
Gabryś podbiegł do okna. Rzeczywiście,
szczeniak powoli zmierzał do domu. Położyła
się na swoim miękkim legowisku, a mama dała
jej trochę mleka do picia. Jednak tym razem
nie trzeba było otwierać na siłę jej pyszczka
i zmuszać ją do wypicia mleka, bo Peppa sama
wychłeptała mleko z miseczki.
Gabryś podekscytowany opowiedział mamie,
jak modlili się z tatusiem za Peppę.
– Chyba Bóg ją uzdrawia – powiedział

z błyskiem radości w swoich brązowych oczach.
Z pewnością Bóg uzdrawiał szczeniaka!
Powoli i stopniowo Peppa zaczęła znowu jeść.
Już nie ukrywała się w ciemnych miejscach
i każdego dnia była coraz silniejsza. Wkrótce
znowu mogła biegać i bawić się.
Teraz Peppa jest całkiem już dorosłym psem
rasy labrador-retriever. Jest pełna energii i bardzo
szybko biega. Lubi się bawić z Gabrysiem i jego
starszą siostrą, Leną. Dół, który tata zaczął
kopać w sadzie, ciągle tam jest, jako przypomnienie dla Gabrysia i jego rodziny, że Bóg
odpowiedział na modlitwę i uzdrowił chorego
szczeniaczka.
Zaczerpnięto ze Story Mates, styczeń 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich
nie pozostaje bez drugiej...” Księga Izajasza 34,16a

Wiatrpalm
posród
´

Część druga

—Elizabeth Wagler

ROZDZIAŁ 3

Obłok kadzidła
– Stój spokojnie – kazała Manuela, wkładając nową
różową sukienkę przez głowę Rosity.
Rosita obróciła się, spoglądając na pełny, dwuwarstwowy klosz materiału powiewający wokół
niej. Powiodła palcami po rzędach koronek
z przodu sukienki. Była śliczna.
– Za chwilę czas wyjść do kościoła – powiedziała
Manuela, wcierając w włosy Rosity brylantynę
z małego, niebieskiego słoiczka. Szybkimi ruchami
zaczesała jej włosy w koński ogon, zawijając kok na
czubku głowy. Wokół koka zawiązała nową gumkę
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z koralikami i kwiatami, pasującą kolorem do
sukienki.
– Teraz spójrzmy na ciebie – przytrzymała Rositę
w wyprostowanych ramionach, przyglądając się siostrze uważnie. Poprawiła dziewczynce złote kolczyki i
łańcuszek na szyi. – Wyglądasz bardzo ładnie. Prawie
tak ładnie jak Amalia.
Amalia była narzeczoną Carlosa i właśnie dzisiaj
mieli wziąć ślub.
Wczoraj ojciec i wujkowie ubili dwa prosiaki. Rosita i jej kuzyni delektowali się chichirun1. Świeża, krucha, smażona wieprzowina była
1. Chichirun - smażona skórka wieprzowa.

taka pyszna! Kobiety zmieliły gotowaną kukurydzę i zawinęły kawałki mąki w liście, żeby wyschły
przez noc. Dzbanki pełne poch2 grzały się na ogniu
rozpalonym przez ojca przed domem. Kociołki
pełne wieprzowiny caldo3 wniesione już do kuchni
i postawione w rzędzie pod ścianą wypełniały
pomieszczenie kuszącym aromatem.
Kilka ciężarówek wypełnionych mężczyznami,
kobietami oraz dziećmi w jasnych, świątecznych ubraniach przejechało z rykiem silników przez wioskę.
Pewien bardzo przystojny mężczyzna w wysokich, błyszczących butach i zielonym mundurze wmaszerował do domu, chwycił Rositę
w ramiona i podrzucił do góry. Na początku się przeraziła, ale wkrótce zdała sobie sprawę, że to przecież
jej najstarszy brat. Marcos był żołnierzem i służył
w armii Belize. Ledwie go pamiętała. W tym wyprasowanym mundurze i płaskim wojskowym kapeluszu
wyglądał zupełnie inaczej.
Rosita przywarła do ręki Manueli w pochodzie
tłumu, który maszerował przez wioskę do kamiennego kościoła na wzgórzu. Była tam już wiele razy,
ale tego dnia wszystko wyglądało inaczej. Do wejścia
prowadził tunel z powiązanych na szczytach palm,
udekorowanych czerwonymi kwiatami hibiskusa
i kolorowymi liśćmi. Rosita czuła dreszcz emocji,
przechodząc z Manuelą pod pięknym żywym
sklepieniem.
W kościele rozejrzała się po znajomych obrazach
wiszących rzędem na ścianie. Był tam święty Józef
i święta Maria, dalej święty Paweł i święty Mateusz;
a z przodu stał ogromny krzyż z umierającym Jezusem.
Na małych stolikach przed podobiznami niektórych
świętych błyskały świeczki. Rosita zawsze trochę się
bała namalowanych oczu tych wszystkich poważnych
postaci, które ją obserwowały. Mama jej powiedziała,
że jeśli nie usiądzie cicho, okazując szacunek obrazom,
to święci będą niezadowoleni. Może im się narazić
i nawet zachorować.
Usiadła w ławce między mamą a siostrą, obserwując księdza posuwającego się w długich szatach od
ołtarza do ołtarza ze świecami i śpiewem. Gdy mama
ześlizgnęła się na klęcznik przed ławką, Rosita zrobiła
2. Poch - składnik wykonany z rodzaju kukurydzy, używanej do
produkcji tortilli. Ciasto jest zawijane w duży liść i pozostawiane do
"dojrzewania" przez noc; nabiera lekko kwaśnego smaku. Rano jest
gotowane w gorącej zupie caldo i jedzone.
3. Caldo - po portugalsku zupa. W tym przypadku pikantny rosół.

to samo. Gdy mama mruczała, mamrocząc modlitwy,
Rosita poruszała bezgłośnie ustami, udając modlitwę.
Ksiądz mówił coś czasem do jej brata Carlosa
i Amalii, a oni powtarzali za nim. Rosita nie mogła
jednak usłyszeć, co dokładnie mówią. Rozejrzała się,
zdumiona tym, że kościół był pełen ludzi. Wtedy
nagle przypomniała sobie o obserwujących ją świętych i szybko zwróciła twarz z powrotem ku ołtarzowi.
Po mszy tłum wylał się na plac przed kościołem,
śmiejąc się i wesoło rozmawiając. Ludzie zgromadzili
się przed domem jej ojca, stojąc grupkami według
rodzin, podczas gdy wewnątrz ciocie przykucnęły
przy dzbanach z caldo i nakładały chochlami różne
dania do misek z ogromnego stosu w kącie. Mężczyźni
odbierali od nich pełne naczynia i roznosili czekającym gościom. Rosita zastanawiała się, skąd się wzięło
tyle naczyń.
W kuchni było zbyt ciasno, więc przecisnęła się
na zewnątrz, gdzie jakaś nieznana jej mała dziewczynka uniosła nieco spódnicę i uciekła z wyzywającym śmiechem. Rosita podążyła za nią.
Przechodziły między ludźmi czekającymi na poczęstunek oraz grupkami kobiet kucających na ziemi
i maczających poch każda w swojej porcji caldo.
Nagle poczuła uścisk na ramieniu.
– A, tu jesteś – to była pani Juana. – Szukałam cię.
Nie masz ochoty czegoś zjeść?
Poprowadziła jeńca w kierunku domu, posadziła na ławeczce przed rzędem innych dzieci i wręczyła miskę caldo wraz z kawałkiem poch owiniętym
w liść.
Po jakimś czasie Rosita była już pochłonięta maczaniem poch w swojej porcji i podnoszeniem aromatycznych kęsów do ust. Jej palce
wkrótce zrobiły się czerwone od bulionu, a usta
tłuste od żucia wieprzowiny z hojnie nałożonego
przez Juanę dania. Wytarła buzię wierzchem dłoni,
a potem dłonie w sukienkę.
Rozejrzała się i po raz pierwszy zauważyła Carlosa
ze swą nowo poślubioną żoną Amalią, siedzących we
dwoje na ławce pod drzewem. Carlos miał na sobie
nową błękitną koszulę i sztywne, również nowe spodnie. Kolory tkanej nowej spódnicy Amalii były olśniewające, a nie wyblakłe od wielokrotnego prania jak
spódnice innych kobiet. Spódnica okalała jej nogi,
którymi machała, nie dotykając nawet ziemi. Jej
szyja i krótkie rękawy białej bluzki były przyozdobione szeroką wstążką haftowaną w kwiaty. Wszystko
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wyglądało pięknie. Rosita marzyła o tym, żeby któregoś dnia włożyć taką śliczną bluzkę i wielobarwną tradycyjną spódnicę Kekchi, jak Amalia.
Carlos i Amalia wyglądali na przygnębionych.
Carlos wbił wzrok w ziemię przed sobą, natomiast Amalia wyglądała tak, jakby miała się rozpłakać, pomimo swego bogato zdobionego stroju.
Chyba czuli się samotni, siedząc pod tym drzewem. Dlaczego nie wstaną i nie porozmawiają
z gośćmi na dziedzińcu? Rosita miała ochotę przytulić się do Carlosa, jak to zwykle robiła, leżąc
z nim w hamaku. Coś jednak ją powstrzymywało.
A co to za zapach? Rosita pociągnęła nosem.
Pachniało jak w kościele.
Do Carlosa i jego żony podszedł jakiś siwowłosy
starzec. W wyciągniętych rękach trzymał okrągłą
glinianą miskę, z której wznosiła się wąska, spiralna
smużka dymu. Kadzidło. Teraz Rosita już poznawała
ten zapach. Patrzyła, jak starzec powoli krąży wokół
młodej pary na ławce. Słodki zapach kadzidła zawisł
nad obojgiem, a potem otoczył ich obłok.
Tego wieczoru, gdy jedzenie i picie się skończyło,
a goście wsiedli na ciężarówki i odjechali, Amelia
otwarcie wybuchnęła płaczem.
– Czemu ona płacze? – zapytała mamę Rosita.
– Jest smutna, bo jej mama odjechała, a ona musi
teraz zostać tutaj z nami.
– Zostaje z nami? Dlaczego?
– Jest teraz żoną Carlosa, więc będzie mieszkać
w naszym domu – wyjaśniała mama cierpliwie. Tu
jest teraz jej nowy dom.
I tak młoda kobieta imieniem Amalia zamieszkała
w swoim nowym domu. Pomagała zarzynać kury,
łuskać kukurydzę i robić tortille. Chodziła do źródła
lub rzeki prać i nosiła drewno z dżungli. Początkowo
Rosita miała jej za złe, że teraz to ona jako żona leżała
z Carlosem w hamaku i dla jego siostry nie było już
miejsca. Ale gdy Carlos wracał po całodziennej pracy
w polu, nadal bawił się z Rositą, goniąc ją po całym
domu i udając, że chce złapać, aż upadała na ziemię
roześmiana.
Amalia lubiła łowić ryby i kiedy prace domowe były
już zrobione, zabierała Rositę i Pablo w górę rzeki,
gdzie w głębokich sadzawkach pływały duże okazy.
Pomagała im zakładać przynęty na haczyki, a potem
pozwalała zanieść zdobycz do domu.
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Suchy sezon miał się ku końcowi. Ojciec i Carlos
karczowali nowe pola pod kukurydzę. Kiedy
naprawdę było upalnie i nie można się było doczekać deszczu, podpalali stogi suchego chrustu
i wtedy niebo nad wioskami zasnuwały kłęby dymu.
Potem nadszedł czas siewu kukurydzy.
Rano w dniu siewu ojciec i dziewięciu innych mężczyzn napełnili worki ziarnem, włożyli na plecy
i wyszli w pole, zanim Rosita jeszcze się obudziła.
Nawet Marcos przyjechał ze stolicy Belize, żeby
pomagać w siewie.
Zanim Rosita wyczołgała się z drewnianego łóżka,
kobiety już zarżnęły i obrały kilka podrośniętych kurczaków i mełły kukurydzę na tortille. Kuchnia była
wypełniona kobietami i małymi dziećmi. Troje niemowląt zwisało z sufitu w nosidełkach.
– Uważaj na Carmalitę – powiedziała jej matka. –
Pilnuj, żeby nie wpełzła w ogień.
– Mogę ją wziąć na zewnątrz?
– Tak, ale ją trzymaj. Nie pozwól jej raczkować
w kurzu.
Rosita podeszła do pucułowatej Carmality, objęła
ją i podniosła w górę. Przed domem była już Sylwia,
nosząca swego braciszka w nosidełku, zwisającym jej
od opaski na głowie prawie do kolan. Była tam również kuzynka Rosity, Delores. Mieszkała razem z ich
babcią – bardzo wychudzoną, przygarbioną starszą
kobietą. Rodzice Delores mieszkali daleko, w północnej prowincji Belize i rzadko ich widywała. Mama
Delores miała tyle dzieci, że dała jej jedną z córek na
wychowanie, aż dziewczynka dorośnie do samodzielności. Delores zbierała drewno, zamiatała w domu
i załatwiała sprawy dla swojej babci, którą nazywała
matką.
Nie miała małych braci i sióstr, którymi mogłaby
się opiekować, ale ten problem dało się łatwo rozwiązać. Pobiegła z powrotem do domu w ścisk gotujących kobiet i bawiących się dzieci, wracając po chwili
z jednym z nich na plecach.
– Czyje to dziecko? – spytała Rosita, zaglądając do
nosidełka, żeby rozpoznać małą twarzyczkę.
– Cioci Rosy. Powiedziała, że maleństwo jest śpiące –
Delores kołysała dzieciątko do snu.
– Ugotujmy caldo – zaproponowała Rosita. Dziewczęta

zrobiły okrąg z kamieni i zebrały patyki, udając rozpalanie ognia. Rosita przyciągnęła stare wiadro i napełniły
swój garnek liśćmi i witkami. Delores mieszała caldo,
podczas gdy dwie inne dziewczynki siedziały z dziećmi
na kolanach.
– Mój mąż wykarczował dwa kawałki pola pod zasiew
kukurydzy – pochwaliła się Sylwia, udając głos dorosłej kobiety.
– Ho, a mój wykarczował cztery kawałki – droczyła
się Delores.
Rosita wiedziała, że więcej już nie dało się wykarczować jednego dnia. Nagle uśmiechnęła się i powiedziała:
– A mój mąż jest w wojsku i nie musi siać kukurydzy.
– To nie twój mąż, tylko twój brat – zakpiła Sylwia.
– Cóż, ty też nie masz męża – przypomniała jej Rosita.
Roześmiały się wszystkie i zostawiły swoje caldo, żeby
się samo gotowało. Wzięły dzieci i poszły popatrzeć, jak
chłopcy skaczą przez deskę położoną na dwóch skałach.
Zanim słońce znalazło się najwyżej na niebie, wrócili mężczyźni – zmęczeni i głodni. Dzieci porzuciły
zabawę, żeby oglądać, jak myją ręce i twarze w miednicach przyniesionych przez Manuelę i Amalię. Rosita
pomyślała, że Marcos nie wygląda teraz jak żołnierz.
Jego spodnie i koszula były tak samo ubrudzone jak
u innych, a jego stopy – podobnie jak u nich – były bose.
Wszyscy mężczyźni poszli do drugiej chaty, gdzie
stały dwa łóżka, sznurki z ubraniami, dodatkowe wiadra
i mała drewniana figurka błogosławionej Dziewicy na
osobnym, małym stoliku. Usiedli na łóżkach, w hamakach i na wiadrach odwróconych dnem do góry.
Rosita i inne dziewczęta stłoczyły się w kuchni.
Ten sam słodki zapach kadzidła zawisł w powietrzu.
Widziała, jak jej matka stawia miskę caldo, talerz z tortillami i kubek kakao na stole obok dymiącego kadzidła.
Najstarsza z kobiet siedzących wokół ognia podeszła,
podniosła misę z kadzidłem i wyniosła na zewnątrz.
Rosita słyszała jej mamrotanie, gdy chodziła przed
domem tam i z powrotem. Potem wróciła i postawiła
dymiącą kadzielnicę na stole. W drzwiach pojawił się
ojciec, podszedł do stolika, wziął kadzidło i zaniósł do
drugiej chaty, gdzie czekali mężczyźni. Rosita wślizgnęła się za nim do pomieszczenia, patrząc, jak przynosi
małą glinianą misę do każdego z nich, żeby poważnie
wciągnąć w nozdrza spiralnie unoszący się dym. Potem
postawił kadzidło z powrotem na stole i powiedział
krótko: „Jedzmy”.

Kobiety podały miski z jedzeniem ojcu i Carlosowi,
którzy zanieśli je pozostałym mężczyznom. Rositę
wysłano, żeby postawiła miskę z tortillami na środku
podłogi drugiej chaty w takim miejscu, żeby każdy
z mężczyzn mógł do niej sięgnąć. Następnie matki
napełniły miski dla swoich dzieci i wyznaczyły im miejsca na podłodze w kątach kuchni. Po tym, jak mężczyźni się najedli, kobiety mogły odpocząć i cieszyć się
resztkami posiłku.
– Po co oni tak noszą to kadzidło dookoła? – pytanie
Rosity zawisło w powietrzu.
– Żeby kukurydza dobrze rosła – wyjaśniła któraś ze
starszych dziewcząt.
– Mój ojciec palił kadzidło w polu, kiedy siał – rzekła
Sylwia do Rosity. – Czy twój też palił kadzidło w polu?
– Nie wiem – wzruszyła ramionami Rosita.
– Jeśli nie, to kukurydza nie urośnie – tłumaczyła poważnie starsza dziewczynka. – Musisz zapalić
kadzidło w polu, żeby potem mieć dobre zbiory.
Rosita miała nadzieję, że ojciec tak zrobił. Na pewno
to zrobił, bo przecież jest mądry i wie wszystko.
Tej nocy, leżąc w łóżku, zapytała Manuelę, skąd
pochodzi to kadzidło.
– Ojciec znajduje je w leśnym drzewie wysoko na
zboczu góry – odparła starsza siostra.
– W drzewie? Czy ono rośnie jak kwiaty na drzewach?
– Nie wydaje mi się. Ale nie wiem. Nigdy z nim nie
byłam, kiedy szedł po kadzidło. Po prostu je przynosi,
żeby używać przed zasiewem, podczas zaślubin i kiedy
ktoś umiera. Dobrze jest używać kadzidła, żebyśmy byli
szczęśliwi.
Zapach kadzidlanego dymu wciąż wisiał w powietrzu, gdy Rosita odpłynęła w sen. Zdawało jej się, że jej
szczęśliwy świat żył w cieniu tego pachnącego obłoku.

ROZDZIAŁ 4

Powódź i pożar
Rosita skakała wokół dołu z ogniem, podczas gdy
Manuela włożyła stos gorących tortilli do kuxtala4
i przypięła go sobie na plecy.
– Idę na plantację! Idę na plantację! – śpiewała
Rosita, klaszcząc w dłonie. – Idę łamać kukurydzę
i łowić ryby!
4. Kuxtal – kolorowa, tkana torba na ramię.
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– Masz – powiedziała mama, wieszając kuxtal
na plecach córki. – W środku jest linka na ryby
i haczyki.
Ojciec powiedział, że dzisiaj Rosita może iść razem
z nim na plantację. Miał zamiar łamać kolby kukurydzy, a Manuela chciała obciąć więcej liści joppy
do wyplatania koszyków. Ojciec prawie codziennie chodził na plantację, ale dotychczas nie brał ze
sobą Rosity. Mama zawsze mówiła, że to zbyt daleko,
a całodzienna wyprawa to dla niej zbyt wiele. Dziś
jednak ojciec zdecydował, że Rosita jest wystarczająco
duża, żeby z nim iść. Za dwa miesiące miała pójść
do szkoły, a potem będzie już zbyt zajęta, żeby iść na
pola. Sama Rosita wolałaby codziennie chodzić na
plantację niż siedzieć w szkole.
Podążyła za ojcem i Manuelą przez podwórko
i pomachała do swojej przyjaciółki Sylwii, przechodząc obok jej domu.
– Idę na plantację! – zawołała bardzo ważnym
głosem.
Pani Juana wyszła na próg.
– Uważaj na węże! – ostrzegła.
– I na tygrysy! – dodał starszy brat Sylwii, Miguel.
Miguel zawsze drażnił się z Rositą. Zmarszczyła
brwi i uśmiechnęła się. Wiedziała, jak uważać na
węże. Idąc do kąpieli w źródle, zawsze miała oko
na wysokie nabrzeżne trawy, szukając ukrytych
tam gadów. Nieraz widziała je, zanim ją zauważyły, a poza tym ojciec miał przecież ze sobą ostrą
maczetę. On wiedział, co zrobić z każdym wężem.
Ale tygrysy? Podniosła brwi. O nich nie myślała.
Owszem, mieszkały w dżungli. Były większe
i dziksze niż jej pies Blackie. Jego widok u nogi ojca
dodał jej spokoju.
Zapomniała o tygrysach, gdy znaleźli się nad brzegiem i zaczęli iść w górę rzeki.
Wkrótce skręcili, zanurzając się w cichy półmrok
dżungli. Szlak przypominał tunel wycięty w zielonej ścianie zieleni. Falbanki paproci łaskotały ją
w ramiona, a długie winorośle zwisające z gałęzi
wyglądały jak kable przytrzymujące drzewa.
– Uwaga! – rzuciła Manuela, zatrzymując się
i sięgając do włosów. – Ta roślina lubi chwycić. –
Pokazała Rosicie setki maleńkich zadziorów na
liściach.
Mozolnie wdrapali się na wzgórze, a potem zeszli
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w dół, gdzie ścieżka zrobiła się tak błotnista, że ziemia
ślizgała im się pod stopami. Rosita słyszała szmer rzeki
na skałach gdzieś za ścianą drzew.
– Auć, Auć! – krzyknęła nagle, schylając się
i łapiąc za palce u nóg.
– Mrówki – burknęła Manuela, podnosząc Rositę
i pomagając strzepać gryzące owady z gołych stóp. –
Musisz uważać, żeby po nich nie deptać. Wtedy cię
nie ugryzą.
Rosita o tym wiedziała, lecz zamiast patrzeć pod
nogi, zapatrzyła się na motyla, który powoli rozkładał pomarańczowo-czarne skrzydła po odpoczynku
w świetle poranka.
– Tu przechodzimy przez rzekę – ogłosił ojciec, prowadząc w dół stromego brzegu.
Nad nimi nagle znów pojawiło się niebo, a rzeka
zablokowała im drogę. W tym miejscu była szersza
niż przy moście obok wioski, ale nie tak głęboka.
Manuela wzięła Rositę za rękę podczas przeprawy po
śliskich kamieniach. Woda sięgała Rosicie do pasa,
więc musiała podnieść nieco swój kuxtal, żeby nie
zamoczyć żywności.
Szli w ciszy kolejne pół godziny. Purpurowy blask
poranka oświetlał zielone zasłony zwisające z drzew.
Dwa małe motyle bawiły się w chowanego wśród liści
z większym motylem, który miał skrzydła w plamki.
Prawie całkiem czarny koliber śmigał z kwiatu na
kwiat, ćwierkając tuż obok wędrowców, a potem ulatując w dal.
Rosita ku swemu zdumieniu znów ujrzała przed
sobą rzekę.
– Ależ my już przechodziliśmy przez rzekę!
– zawołała.
– Ona tutaj ostro skręca – wyjaśnił ojciec, prowadząc po raz drugi do brodu. – Nasza plantacja jest już
niedaleko.
Rosita ucieszyła się z małej, zadaszonej chatki
na środku pola wysokiej, brązowej kukurydzy.
W środku było małe palenisko, a w kącie dwa kociołki.
– O, możemy tu gotować! – pisnęła, klaszcząc
w dłonie.
– Najpierw musimy mieć co ugotować – przypomniała Manuela. – Złowimy kilka ryb w rzece, ale
najpierw chcę poszukać joppy.
Ojciec był już za chatką, obierając kolby kukurydzy
z liści i wrzucając do worka.

Dziewczęta wspięły się na wzgórze obok pola,
gdzie znalazły długie, kolczaste liście joppy. Manuela
poobcinała je maczetą, położyła na innym, dużym
i gładkim liściu, a potem zawinęła całą wiązkę
i związała, tworząc podłużny pakunek.
Zanim wróciły do chatki, zaczęło padać. Woda lała
się z nieba strumieniami przez dwadzieścia minut,
a potem nagle przestała i znów wyszło słońce.
Dziewczęta złapały kilka ryb na obiad, a podczas
jedzenia Rosita zauważyła, jak liście palm na skraju
pola zaczynają się charakterystycznie kołysać.
– Znowu będzie padać? – zapytała. – Palmy się
kołyszą. Czyli idzie deszcz.
– Tak, idzie – odparł ojciec. – To jest pora deszczowa. Odpocznijmy i poczekajmy, aż ulewa
przejdzie.
Kiedy padało, Rosita spała na pustym worku na
kukurydzę. Gdy się obudziła, pomogła Manueli
w łowieniu następnych ryb. Woda była teraz głębsza, więc Rosita trzymała się z dala od brzegu. Po
połowach zawinęły zdobycz w liście i zapakowały do
kuxtali, żeby zanieść ją do domu.
Manuela spojrzała na chmury sunące po niebie.
– Myślę, że powinniśmy wracać do domu – powiedziała. – Nie możesz iść zbyt szybko, a może znowu
padać.
Ojciec dał im znak do wymarszu. On sam układał
jeszcze kolby kukurydzy w równych rządkach pod
ścianami chatki.
Włożyły swoje kuxtale na plecy i ruszyły szlakiem
w dół. Niosąc zręcznie pakunek z liśćmi na głowie,
Manuela przeprowadziła Rositę przez rzekę, która
teraz miała kolor brązowy i płynęła szybciej. Przeciwny
brzeg był bardzo śliski, a musiały nań wejść, podciągając się na lianach i gałęziach pobliskich drzew. Przez
cały czas woda kapała im na głowy z ciężkich liści,
a ścieżka była teraz rozmokła i zdradliwa. Rosita
wielokrotnie omal by nie upadła, gdyby nie przytrzymała się spódnicy Manueli. Podróż na plantację nie wydawała jej się już tak atrakcyjna i zabawna.
Nad nimi liście palm znów zaczęły się kołysać
i zrobiło się prawie całkiem ciemno. Tym razem
ulewa była tak rzęsista, że obie musiały się schować
pod gęstym krzakiem czekając, aż ustanie.
Rosita czuła, że zaraz wybuchnie płaczem, ale jakoś
się opanowała. Z trudem trzymając się na nogach,

wlokła się za Manuelą. Mokry kuxtal pełen ryb bił
ją w plecy przy każdym kroku.
Wreszcie dotarły nad rzekę, która teraz wyglądała
naprawdę groźnie. Brudna, brunatna woda wirowała
przy brzegu z niebezpieczną prędkością. Jej poziom
podniósł się tak bardzo, że przykryła głazy i krzaki
wyznaczające linię brzegu.
– Ale powódź! – w głosie Manueli było słychać
strach. Zawahała się. – Myślę, że woda jeszcze nie
jest zbyt głęboka.
Podjęła decyzję i zeszła z brzegu w brudną toń.
Spojrzała w tył na Rositę.
– Chodź – ponagliła. – W porządku. Już nie
powinno być głębiej. Wezmę cię za rękę i pójdziemy
powoli.
Rosita uniosła prawe ramię, trzymając swój kuxtal
coraz wyżej w miarę oddalania się od brzegu. Woda
wirowała na wysokości piersi, lecz Manuela parła
naprzód, a Rosita przyklejona rozpaczliwie do jej
ręki musiała iść za nią. Płynąca woda napierała na
nią, grożąc powaleniem z nóg. Zamarła, gdy nagle
zaczęła tracić grunt pod stopami. Jej dłoń wyślizgnęła się z uścisku Manueli. Topiel zamknęła się nad
jej głową i wpadła w wartki nurt, starając się jakoś
zaprzeć nogami w dno. Wtedy poczuła wokół siebie
ramię siostry i obie popłynęły z powrotem na brzeg.
Oddychając ciężko, wydostały się z wody poniżej
miejsca, z którego wchodziły.
– Mój kuxtal przepadł – zawołała Rosita. – Woda
zabrała wszystkie moje ryby.
– Mój też przepadł. – skinęła głową Manuela. –
I liście joppy też.
– Jak my wrócimy do domu? – Rosita była na skraju
płaczu.
– Poczekamy na ojca – postanowiła Manuela – Prąd
jest dla nas zbyt silny.
– A czy tata przejdzie? Co będzie, jeśli nie wrócimy?
Nie czekały długo na ojca. Gdy usłyszał ich
historię, podciągnął worek z kukurydzą na plecach i zanurzył się powoli, lecz pewnie do wody.
Za chwilę wrócił i przeniósł Rositę na drugi brzeg.
Potem wrócił po Manuelę, żeby ją przeprowadzić przez wartki nurt. Rosita była przekonana, że
tata jest najsilniejszym i najodważniejszym mężczyzną w całej wiosce, mimo że niższym od większości
z nich.
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Wieczorem Carlos pociągnął Rositę za warkocz, gdy
przebiegała obok jego hamaka, i zawołał: – Siostrzyczko,
nadal ci się podoba chodzenie na plantację?
Rosita przystanęła, spojrzała na wszystkich i stanowczo
pokiwała głową.
– Owszem.

Kilka tygodni później Rosita i Pablo wywijali koziołki
na podłodze w kuchni. Carmalita dreptała za nimi niepewnym krokiem, pochyliła się, dotknęła podłogi dłońmi
i dalej raczkowała już znacznie pewniej.
Manuela przykucnęła, żeby wepchnąć suche patyki głębiej do comala.
– Przynieście więcej drewna z drugiej chaty – zawołała
do dzieci.
Rosita stanęła na nogi i wybiegła z kuchni. Ze słupa
w środku pomieszczenia wzięła sznur od nosidełka, który
mama odwieszała na noc. Zrobiła sobie z niego skakankę
i pobawiła się chwilę.
Potem wzięła naręcze drewna ułożonego pod ścianą
i pobiegła chwiejnie z powrotem, zmęczona wcześniejszym skakaniem.
Przy palenisku zrzuciła patyki na podłogę przed
sobą. Nagle poczuła, że pokój wiruje wokół niej.
A potem potknęła się o leżącą stertę drewna
i upadła prosto na rozpalony comal.
Jej pisk rozległ się na całe pomieszczenie. Przeszył ją
ostry ból. Krzyczała raz po raz, aż podbiegła Manuela,
porwała ją w ramiona i wyprowadziła szybko na zewnątrz.
Pobiegły do strumienia. Rosita krzyczała przez całą drogę.
W połowie drogi nad strumień Manuela spotkała jakąś
kobietę idącą ze stertą prania na głowie. Ta, widząc na
wielką dziurę wypaloną na brzuchu Rosity, zrobiła wielkie oczy z przerażenia.
– Dokąd idziecie? – westchnęła.
– Do wody – odparła Manuela, próbując ominąć
kobietę.
– Nie, nie. Źle robicie. Nie moczcie tego wodą.
Zaprowadź ją z powrotem do domu.
Manuela nie wiedziała, co robić. Wydawało się, że
zimna woda ochłodzi poparzone miejsce. Lecz ta kobieta
była starsza i musiała wiedzieć lepiej. Zawróciła i poszła
za nieznajomą. Krzyki Rosity przeszły w jęki cierpienia.
Brzmiała jak pies ugryziony przez węża.
Wkrótce otoczył je wianuszek kobiet, z których każda
chciała jakoś pomóc.
– Poślijcie po lekarza.
– Przyłóżcie na to trochę smalcu.
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– Spójrzcie, ona ma dziurę na brzuchu!
– I poparzone rączki.
– Biedne dziecko!
Matka Rosity już była przy niej, sama zapłakana. Wzięła
Rositę na ręce, położyła na ziemi i próbowała uspokoić.
Co można było zrobić? W wiosce nie było samochodów.
Lekarza nie było w promieniu kilku kilometrów. Autobus
miał przyjechać dopiero za dwa dni.
W ich stronę biegł jakiś mężczyzna.
– Ksiądz jest teraz w wiosce – powiedział. – Może ją
zabrać do lekarza.
Co za zbieg okoliczności! Ksiądz, który przyjeżdżał
tutaj zaledwie kilka razu w roku, właśnie był na miejscu.
Miał półciężarówkę. Dzięki Bogu!
Sprowadzono go czym prędzej. Matka Rosity wdrapała
się na tył pickupa z cierpiącą córką.
Przez wiele kilometrów podskakiwali na zakurzonej
drodze, a każda jej nierówność powodowała kolejny strzał
bólu w ciele dziewczynki.
Ksiądz zawiózł je nie do szpitala w mieście oddalonym o kilka godzin jazdy, lecz do obozu armii brytyjskiej
w pobliskiej wiosce. Wiedział, że tam mają lekarza.
Doktor nie miał środków, żeby opatrzyć tak poważne
obrażenia, ale zrobił wszystko, co mógł.
Rosita
kompletnie
straciła
poczucie
czasu
w dniach naznaczonych cierpieniem. Lekarz dał
jej coś na sen i uspokojenie, co uśmierzyło nieco
ból. Potem pewnego dnia wziął igłę i nici, poprosił trzech żołnierzy, żeby przytrzymali pacjentkę
i zaszył dziurę na jej brzuchu.
– Myślałam, że stracę kolejne dziecko – powiedziała
mama Rosity, kiedy wróciły bezpiecznie do domu kilka
tygodni później. – O mało nie umarłaś. Dzięki Bogu
i Błogosławionej Dziewicy, że nadal żyjesz!
Rosita spojrzała na barwny posążek Matki Boskiej na
stoliku. Czy ten kawałek drewna jej pomógł? Wyglądał
jak lalka. Rosita kiedyś chciała się nim bawić jak lalką, ale
matka była zaszokowana takim pomysłem.
Przeżycie Rosity z rozpalonym comalem pozostawiło jej
na brzuchu brzydką bliznę, a w umyśle wielką ostrożność
wobec ognia na całe życie.
Do czasu wyleczenia tych strasznych poparzeń
Rosita była już tak zmęczona leżeniem w hamaku
i oglądaniem, jak inni pracują, że z radością wróciła do
szkoły.
– ciąg dalszy nastąpi
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Żyj
wróć duszo moja
do swego pokoju
po bitwie na życie i śmierć,
gdyż pan ci łaską okazał
w ten czas —
wroga swym słowem
pokonał.
wróć duszo moja
do swego pokoju,
gdyż pan ci łaskę okazał.
Rozwiązał powrozy,
łzy w bukłak zebrał
i rany miłością
zalał.
wróć duszo moja
do swego pokoju,
wznieś oczy do góry,
rozraduj się w nim!
gdyż łaskę cudowną
pan ci okazał —
w wierze, nadziei, miłości
żyj!
—Agnieszka Szczepanik
Zaczerpnięto ze zbioru Sercem i piórem

Nadzieja – pełna ufności pewność
Nieraz wyrażamy jakieś życzenia mówiąc: „Mam nadzieję,
że jutro będzie padać”, albo „Mam nadzieję, że ten ból niedługo przejdzie”. Nasza nadzieja w Chrystusie jest o wiele silniejsza niż życzenia tego typu. Bo ona jest czymś o wiele więcej
niż życzeniem, jest pełną ufności pewnością. W tych wersetach
z Pierwszego Listu Piotra odnajduję nić przewodnią na tej niespokojnej ziemi – ścieżkę do wiecznej chwały w niebie. To żywa
nadzieja sprawia, że moje dziedzictwo jest pewne. Co jest tym
dziedzictwem, w którym pokładam nadzieję?
•

Jest to dziedzictwo niezniszczalne. Rzeczy tego świata niszczeją i ulegają zmianom, jednak królestwo niebieskie nigdy
się nie zmienia i jest niewzruszone (Hbr 12,28).

•

Jest to dziedzictwo nieskażone: „I nie wejdzie do niego
nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie,
tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka”
(Obj 21, 27).

•

To królestwo jest niezniszczalne i trwa na wieki (1 P 1,4).

•

W tym dziedzictwie jest także mieszkanie zarezerwowane dla mnie: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań;
gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie
Ja jestem, i wy byli.” (J 14,2-3).

Jak wpływa na moje serce perspektywa życia z taką nadzieją?
Odpędza ona strach, niepewność, zwątpienie i smutek. Bóg obiecał nam nadzieję, która „nie zawodzi” (Rz 5,5) oraz jest „niezachwiana” (Hbr 6,11 BWP). Nadzieja prowadzi do ufności, pokoju
i mocnego ugruntowania w celu, do którego dążymy. Bóg jest
prawdziwym i wiecznym źródłem naszej nadziei, która ma fundament w Jego pewnych obietnicach, Jego potężnym miłosierdziu i obfitej łasce.
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