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

Wybór
WŁAŚCIWEJ DROGI
—James K. Nolt

Istnieją dwie drogi i dwa kierunki. Słyszałem tę
prawdę, odkąd pamiętam, od moich rodziców w domu,
od kaznodziejów podczas nabożeństw i przy różnych
innych okazjach, takich jak letnie szkoły biblijne. Dwa
razy w roku podczas specjalnych nabożeństw przed spożyciem Wieczerzy Pańskiej nasz kościół stosuje wersety
z Ew. Mateusza 7,1-14. Zazwyczaj końcowe napomnienia w kazaniach podkreślają dwa wersety: „Wchodźcie
przez ciasną bramę. Szeroka bowiem jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu
jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem
jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia,
a mało jest takich, którzy ją znajdują” (Mt 7,13-14).
Już za młodu postanowiłem, że będę wśród tych, których jest mało, którzy wchodzą do ciasnej bramy,
a potem pozostają na wąskiej drodze.
Inny werset podkreśla wagę całej sprawy: „Usiłujcie
wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu
będzie chciało wejść, lecz nie będą mogli” (Łk 13,24).
To jest trzeźwiąca myśl, kiedy uzmysłowimy sobie, że
wielu będzie chciało wejść przez ciasną bramę, lecz nie
będą mogli. Czym jest owa tajemnicza brama?

Kiedy dorosłem, dowiedziałem się że jest nią nie
coś, lecz Ktoś – Jezus Chrystus! „Ja jestem drzwiami
dla owiec. Wszyscy, ilu ich przede mną przyszło, są
złodziejami i bandytami, ale owce ich nie słuchały. Ja
jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie
zbawiony; wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko”
(J 10,7-9). Możemy znaleźć bramę i wiedzieć, że
weszliśmy. „Będzie zbawiony” – co za cudowna obietnica! „Znajdzie pastwisko” – jakże piękny obraz sycącej relacji z Jezusem Chrystusem.
On jest nie tylko bramą, lecz powiedział również:
„Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (J 14,6b).
Istnieje wiele „szerokich dróg”, jak ateizm, agnostycyzm, sekularyzm, materializm, fałszywe religie, samowystarczalność, hipokryzja (…); Biblia nazywa je
wszystkie „drogami śmierci”. „Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga
do śmierci” (Prz 14,12). Jest jednak tylko jedna droga
prowadząca do życia wiecznego – wąska droga Jezusa
Chrystusa.
Jezus wyjaśnia tragiczną sytuację tych, którzy „nie
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będą mogli wejść”. „Złodziej [szatan] przychodzi tylko
po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć” (J 10,10a). Szatan
kradnie, zabija i niszczy, wymachując przed oczyma
ludzi „korzyściami” wejścia przez szeroką bramę na
szeroką drogę i każdy musi postanowić, że nie ulegnie
tej ułudzie. Dziękuję Bogu, że objawił mi tę prawdę.
Chcę Go ciągle poznawać i iść Jego drogą, wskazując
ją również innym.
W chrześcijańskiej alegorii „Wędrówka pielgrzyma”
główny bohater, czyli Chrześcijanin, wchodzi przez
bramę, zrzuca brzemię grzechu u stóp Krzyża Jezusa
Chrystusa, a potem podąża wąską drogą z murem po
obu stronach – drogą „Zbawienia” (zob. Iz 26,1). Nagle
dwóch ludzi, Pobożniś i Obłudnik pojawiają się, przeskoczywszy mur, a zaskoczony Chrześcijanin od razu
konfrontuje ich z Ew. Jana 10,1: „Kto nie wchodzi do
owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest
złodziejem i bandytą”. Jednak Pobożniś i Obłudnik
usprawiedliwiają siebie, że przecież to nic złego
w postępowaniu wedle starego zwyczaju wchodzenia
inną drogą: „Jeśli tylko znaleźliśmy się na tej drodze,
jakie to ma znaczenie, w jaki sposób dostaliśmy się na
nią?”.
Ma to jednak znaczenie dla Chrześcijanina, który
mówi do nich: „Wy wchodzicie sobie sami, bez Jego
kierownictwa, ale też i wyjdziecie sami, bez Jego zlitowania. (…) Nie możecie zostać zbawieni przez prawa
i przykazania, ponieważ nawet nie weszliście przez
drzwi” . Należy wejść przez bramę, wyznając Jezusa
Chrystusa jako Zbawiciela, a potem naprzód iść wąską
drogą, nie przez jarzmo legalizmu, lecz dzięki relacji
z Jezusem Chrystusem i Jego ludem.
Już w Starym Testamencie Salomon przeciwstawia
sobie dwie drogi: „ścieżkę niegodziwych” i „ścieżkę
sprawiedliwych” (Prz 4,14-19), podając wyraźne
instrukcje: „Nie chodź ścieżką niegodziwych i nie

Właściwa droga
Błędna droga
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wchodź na drogę złych ludzi. Unikaj jej, nie chodź po
niej; odwróć się od niej i omiń ją” (4,17). Chrześcijanin
może „znaleźć pastwisko” i mieć udział w Jezusie
Chrystusie jako Chlebie Żywota, lecz bezbożni „Jedzą
chleb nieprawości i piją wino przemocy” (Prz 4,17).
„Ścieżka sprawiedliwych jest jak jasne światło, które
świeci coraz jaśniej aż do dnia doskonałego” (w. 18).
Z Jezusem Chrystusem, czyli Światłością Świata, żyjącym w sercu, chrześcijanin wciąż wzrasta duchowo
i jaśnieje ku chwale Boga: „Droga niegodziwych jest
jak ciemność; nie wiedzą, o co mogą się potknąć”
(w. 19). Dlaczego? Ponieważ „ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe”
(J 3,19).
Gdy planujemy jakąś podróż, zwykle najpierw
myślimy o celu, a potem korzystamy z mapy albo
nawigacji GPS, żeby zdecydować się na najlepszą
trasę. Nie wszystkie drogi zmierzają w to samo miejsce! Podczas podróży czujemy się zrelaksowani, gdy
wszelkie znaki na drodze potwierdzają, że zbliżamy się
do wyznaczonego celu. I cieszymy się, gdy dojeżdżamy
tam bezpiecznie.
Któż by nie chciał, żeby celem życiowej drogi była
dla niego wieczna chwała? Czy świadomie wybrałeś
ten cel? Pomyśl, którą drogą podążasz. Czy Twoim
zdaniem doprowadzi Cię ona na miejsce? Czy znaki na
drodze potwierdzają, że jedziesz prawidłowo, czy może
wprowadzają Cię w stan dezorientacji i niepewności?
„Uważaj na ścieżkę twoich nóg, aby wszystkie twoje
drogi były pewne” (Prz Sal 4,26). Bądź jak Jozue
i odrzuć bożki Amorytów i inne fałszywe bóstwa: „Lecz
ja i mój dom będziemy służyli PANU” (Joz 24,15b).
Wybierz ciasną bramę i wąską drogę Jezusa Chrystusa,
bo one prowadzą do życia – do wiecznego życia!
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

Komentarz do Księgi Jonasza
—David L. Burkholder

Część 1: Boża miłość jest nieustająca
Jonasz był prorokiem w Północnym Królestwie Izraela
za panowania króla Jeroboama II w połowie VIII wieku
przed Chrystusem. Jego proroctwo zawarte w krótkiej
księdze było skierowane do mieszkańców Niniwy, stolicy
imperium asyryjskiego, które było stałym wrogiem Izraela.
Podstawowym przesłaniem Księgi Jonasza jest uniwersalna
Boża troska w stosunku do wszystkich ludzi na świecie.
Zrozumienie tych zasad było dla Jonasza nie do przyjęcia i spowodowało, że odmówił on wykonania nakazu, by
pójść i głosić konieczność nawrócenia obywatelom Niniwy.
Prorok nie chciał oglądać, jak się nawracają.
Koncepcja miłości Boga wobec wszystkich ludzi doskonale harmonizuje z tematem niniejszej lekcji, którym jest
Jego wszechogarniająca miłość. Dla Jonasza było to przesłanie trudne do zaakceptowania. Jako Hebrajczyk byłby
szczęśliwy, gdyby mógł oglądać zniszczenie nikczemnych
Asyryjczyków i pokrzyżowanie ich ekspansjonistycznych
planów. Ale Bóg miał inne plany. Z perspektywy historycznej uważa się, że reformy zapoczątkowane w wyniku
posługi Jonasza rzeczywiście zahamowały mocarstwowe
ambicje tego kraju na kilka lat.
Pragnąc uciec przed Bożym wezwaniem do głoszenia
w Niniwie, Jonasz poszedł około 100 kilometrów w przeciwnym kierunku do Joppy i tam wsiadł na statek wypływający do Tarszysz, próbując znaleźć się jak najdalej od
Niniwy – i od Boga. Nic to nie dało, dlatego pierwsza lekcja
dla nas z Księgi Jonasza polega na tym, że nie można się
ukryć przed Bogiem, a ludzkie wysiłki nie są w stanie udaremnić Jego planów.

W tym rozdziale widzimy, jak Bóg zatrzymał ucieczką
Jonasza, powodując tak wielki sztorm na morzu, że doświadczeni żeglarze zaczęli w panice wzywać swoich bogów na
pomoc. Tymczasem Jonasz spał. Bogowie marynarzy byli
najwyraźniej bezsilni wobec burzy, więc obudzono Jonasza,
każąc mu prosić jego Boga o ratunek. Gdy dowiedzieli się,
że Jonasz służy Bogu panującemu nad żywiołami, przerazili się podwójnie. Uświadomiwszy sobie, że sztorm jest
suwerenną reakcją Boga na nieposłuszeństwo Jonasza, stanęli wobec nikłych szans na przeżycie.
Jednak Jonasz miał na tyle męskiej odwagi, żeby przyznać się do winy za całe to zamieszanie i sam zaproponował, że jest gotów umrzeć, by ocalić pozostałych. Kiedy
wszystkie wysiłki zawiodły, żaglarze błagali Boga o miłosierdzie i wyrzucili Jonasza za burtę. Wyobraźcie sobie ich
zdumienie, kiedy nagle sztorm ucichł i niebezpieczeństwo
minęło. To sprawiło, że ich postawa diametralnie się zmieniła. Z bojaźni przed tak potężnym Bogiem oddali Mu
chwałę i złożyli śluby.
Tymczasem Bóg nadal pracował nad Jonaszem, bo jeszcze z nim nie skończył. Zamiast pozwolić mu zginąć za
nieposłuszeństwo, posłał wielką rybę, by połknęła proroka. Jonasz miał trzy dni i trzy noce, żeby w tych burzliwych warunkach przemyśleć własne postępowanie. To
też uczynił i modlił się.
Widzimy, jak do tego etapu całej historii o Jonaszu Boża
miłość okazuje się w różnoraki sposób. Sam Jonasz został
ocalony, żeby mógł wykonać pracę, do jakiej został powołany. Pogańscy żeglarze zostali uratowani i dowiedzieli się
o Bogu potężniejszym niż ich bezsilne bożki. Poza tym, Jego
miłość została okazana mieszkańcom Niniwy, ponieważ
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nie pozwolił na udaremnienie swych planów na skutek
ludzkiego uporu.
Boża miłość podtrzymuje życie, żeby wykonała się Jego
wola wobec ludzkości.

Do przemyślenia i przedyskutowania

1. Czytając Księgę Jonasza w tym miesiącu, upewnijcie się co do podstawowego przesłania tej dramatycznej historii.
2. Dlaczego Bóg tak bardzo troszczył się o nikczemnych mieszkańców Niniwy, którzy byli wrogami
Jego ludu? Porozmawiajcie o tym, co z tego wynika.
3. Jakie są podstawowe wątki tego rozdziału? Omówcie je.
4. Być może Bóg przeprowadził cię już przez jakąś ekstremalnie trudną sytuację, żeby przyciągnąć twoją
uwagę i nagiąć twą wolę do Jego woli. Dlaczego to
zrobił?
5. Dlaczego Bóg ocalił Jonasza? Czy zawsze jest taki
miłosierny dla swoich krnąbrnych dzieci?
6. Dlatego tak niebezpieczne jest nadużywanie Bożego
miłosierdzia?
Główny cel lekcji: Ujrzeć pełną łaski miłość Boga w odniesieniu do pogan i Jego proroka.
Kluczowy werset: Jonasza 1,14.

Część 2: Boża miłość ratuje człowieka
Jonasza 2,1-10
Jonasz obudził się w piekle. Albo przynajmniej tak mu
się wydawało. Pamiętał, jak przerażeni żeglarze wyrzucili go za burtę. Pamiętał, że wpadł do lodowatej wody,
widząc rozdziawioną paszczę wielkiej ryby, która go chwyciła i jednym połknięciem wciągnęła do swoich trzewi.
Teraz chlupotał w jej żołądku wraz z trawionym pokarmem. Ledwo uszedł z życiem.
Kiedy przeminął już pierwszy szok, Jonasz zaczął myśleć.
I zadawać pytania. Co teraz? Przyszłość wyglądała mgliście.
Niedługo soki żołądkowe potężnego stworzenia zaczną
rozkładać żywcem jego ciało. To będzie powolna, bolesna
i długa agonia. Nie tak to sobie zaplanował. Uświadomił
sobie jednak, że już nie panuje nad sytuacją.
Niewątpliwie w głowie proroka kłębiło się tysiące myśli
w stylu: „Co by było, gdyby”. Gdyby okazał Bogu posłuszeństwo... Gdyby nie wsiadł na statek... Gdyby nie wyrzucono go za burtę... Lecz prawda była taka, że zbuntował
się przeciwko Bogu nieba i ziemi, a teraz ponosił gorzkie konsekwencje nieposłuszeństwa – i to bez widoków
6
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na poprawę swego położenia.
Było beznadziejnie, ale została jeszcze jedna deska
ratunku, której prorok się uchwycił. Zaczął się modlić.
Była to żarliwa modlitwa. Uznał swą winę, wyznał upór
i błagał o miłosierdzie. Mając na myśli pogańskich towarzyszy podróży przyznał, że „ci, którzy lgną do bezwartościowych bożków, pozbawiają się łaski”. Ale on wołał
do Boga wszelkiego stworzenia, który ratuje wszystkich
ludzi skruszonego serca. Do Boga wszelkiej łaski.
Jonasz wyznał swe beznadziejne położenie i zaufał Temu,
który mógł go jeszcze jakoś uratować. Złożył Mu obietnice. W potężnym przejawie wiary obiecał spełnić śluby
złożone suwerennemu Bogu. Nie próbował Go przekupić – po prostu położył całą ufność w Jego miłosierdziu.
W jego modlitwie brzmiała nadzieja. Znał Boga. Wiedział,
że On jest miłosierny, łaskawy i wierny (zob. 4,2).
Jonasz doznał przemiany. Zamiast swego beznadziejnego ludzkiego położenia widział Boży ratunek i oczekiwał go. Nie musimy nawet czytać między wierszami,
żeby zauważyć, że odkąd Bóg go uratował z tego koszmarnego więzienia, spełniał już każde Jego polecenie
(jest to potwierdzone w rozdziale 3).
Po tym, jak Jonasz przemówił do Boga, Bóg przemówił
do ryby. I ryba wypluła Jonasza na brzeg morza. Można
sobie łatwo wyobrazić kolejność wydarzeń, jakie potem
nastąpiły. Niewątpliwie priorytetem dla proroka była
modlitwa dziękczynna z całego serca. Potem zapewne
zmył z siebie wszystko, z czym został wypluty przez
rybę. Następnie trzeba było coś zjeść, zmienić ubranie na suche i zastanowić się nad podjętym zobowiązaniem. Bez wątpienia zmieniło się również jego nastawienie
wobec wojowniczych pogan z Niniwy. Teraz przez pryzmat swoich doświadczeń postrzegał ich już jako obiekt
Bożego miłosierdzia.
Przeżycia Jonasza były przerażające, upokarzające
i zmieniły kierunek jego działań. Teraz był gotów słuchać Boga. Doświadczył Jego wszechogarniającej miłości. I był za to wdzięczny.

Do przemyślenia i przedyskutowania

1. Oto poważne pytanie: Dlaczego Bóg ocalił Jonasza?
Jakie były tego konsekwencje?
2. Dlaczego czasem trzeba trudnych doświadczeń życiowych, żebyśmy zaczęli być posłuszni Bożej woli?
Zastanówcie się.
3. Nie zapomnijcie zauważyć wyznania wiary Jonasza

4.

5.

6.
7.

w tym rozdziale. Jak moglibyśmy mieć taką ufność
do Boga, szczególnie po tym, gdy sprzeciwimy się
Jego woli? Porozmawiajcie o tym.
Jak według ciebie przeżycia Jonasza wzmocniło
przesłanie, które następnie wygłosił do mieszkańców Niniwy?
Jeśli potrafisz, wyobraź sobie spotkanie Jonasza
z jednym z żeglarzy płynącym na statku, z którego
wyrzucono proroka za burtę. Jaki mógł być efekt ich
rozmowy? Zastanówcie się nad tym. Przedyskutujcie
temat.
Główny cel lekcji: Ujrzeć Boże miłosierdzie w zachowywaniu życia dla Jego celów.
Kluczowy werset: Jonasza 2,2.

Część 3: Boża miłość odpuszcza grzech
Jonasza 3,1-10
Nie wiemy, gdzie dokładnie ryba wypluła Jonasza ani
czy powrócił do swego domu w Gat-Chefer (zob. 2 Krl
14,25) po wykonaniu zadania. Mieszkał około 100 kilometrów od Joppy, która stanowiła pierwszy etap jego nieszczęsnej ucieczki przed Bogiem. Dokądkolwiek by się nie
udał, Bóg zawsze mógł go dosięgnąć. Teraz był zmienionym człowiekiem. Sprzeciwił się Bogu, doświadczył Jego
karcenia i był gotów okazać Mu posłuszeństwo.
Bóg w swoim miłosierdziu oszczędził Jonasza. Dał mu
czas na przemyślenie i zmianę własnej postawy. Następnie,
gdy prorok był już gotów, przemówił do niego ponownie.
Tym razem, czy to z bojaźni czy z wdzięczności, a może
z powodu obydwóch, chciał słuchać i okazać posłuszeństwo. Był przygotowany do podążania za Bożymi wskazówkami, jakiekolwiek by one nie były.
Mimo posłuszeństwa ponownemu wezwaniu Boga,
kolejne wydarzenia pokazują, że Jonasz nie był zadowolony z tego, co miał zrobić: „Idź do Niniwy i mów, co ci
nakażę”. Jonasz nie chciał iść do Niniwy, a jeszcze mniej
chciał widzieć, jak Bóg ratuje jej mieszkańców od zguby
po tym, jak pokutują. Niewątpliwie wolałby raczej zostać
w domu i tam głosić miłosierdzie oraz cudowne uwolnienie.
Ale Bóg powiedział: „Idź do Niniwy”. Zatem poszedł do
Niniwy, co zajęło mu jakieś sześć tygodni pieszej podróży
i dało wiele czasu na myślenie. Teraz jednak nie zamierzał już sprzeciwiać się Bożemu powołaniu.

Niniwa była olbrzymim miastem z rozległymi przedmieściami. Wszedłszy tam, Jonasz zaczął głosić przesłanie od Boga: „Jeszcze czterdzieści dni i Niniwa zostanie
zniszczona”. Było to przesłanie o sądzie, zgubie i zniszczeniu. Choć pochodziło od Boga, którego nie znali, to
poważnie ich zaniepokoiło. Stwierdzili, że słów tego męża
nie wolno ignorować.
Ku zdumieniu Jonasza lud usłyszał, uwierzył i okazał
skruchę. Ci ludzie dowiedli tego poprzez post, żałobę
i ubieranie worów na znak pokuty. Słowa proroka dotarły
do samego króla, który ogłosił post nawet dla zwierząt,
sam ubrał wór pokutny i usiadł na znak ukorzenia się
przed Bogiem. Ci ludzie potraktowali ostrzeżenie bardzo
poważnie. Chcieli, żeby ten Bóg wiedział, iż chcą uniknąć
zapowiadanego zniszczenia głoszonego przez Jego proroka.
Bóg usłyszał, zobaczył i Jego gniew został uśmierzony.
Widział, że odwrócili się od nikczemności; widział ich czyste
motywacje. Docenił ich ukorzenie i okazał miłosierdzie.
Odpuścił grzechy. I wbrew pragnieniom Jonasza zaniechał zniszczenia miasta, darowując życie mieszkańcom.
Nie znamy wszystkich rezultatów ani długoterminowych efektów ich decyzji, lecz zapisy historyczne wskazują,
że następny okres charakteryzuje się zanikiem asyryjskiej
agresji. Oczywiście chcielibyśmy mieć nadzieję, że wiele
osób wtedy się nawróciło i trwało w tym odmienionym
stanie do końca życia.
Można by pomyśleć, że Jonasz jako najskuteczniejszy
„ewangelista” wszechczasów uradował się, widząc tak niesamowitą reakcję na zwiastowanie pochodzące od Boga.
Jednakże, jak zauważamy w kolejnej lekcji, wcale tak się
nie stało. Jonasz miał przed sobą jeszcze kilka lekcji na
temat Bożego miłosierdzia i współczucia.

Do przemyślenia i przedyskutowania

1. Zastanówcie się nad przemianą serca Jonasza. Jakie
uczucia musiały mu towarzyszyć po wyzwoleniu od
pewnej śmierci? Porozmawiajcie o tym.
2. Zwróćcie uwagę na posłuszeństwo Jonasza wobec
powtórnego wezwania Bożego. Tym razem nie ma
nawet śladu pytania „co?” lub „gdzie?” – tylko proste
pragnienie wykonania polecenia. Czego możemy się
nauczyć z tej reakcji? Przedyskutujcie to.
3. Jak myślicie, co sprawiło, że pogańscy mieszkańcy
Niniwy uwierzyli zwiastowaniu Jonasza? Może podzielił się z nimi osobistym doświadczeniem, jakie przeżył z suwerennym Bogiem?
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4. Jakie są oznaki prawdziwego nawrócenia?
Porozmawiajcie o tym.
5. Czy Bóg zawsze daje swoim nieposłusznym dzieciom drugą szansę, jak w przypadku Jonasza? To
dobry temat do dyskusji.
Główny cel lekcji: Zobaczyć, jak ważne jest posłuszeństwo Bogu i jakie są jego efekty.
Kluczowy werset: Jonasza 3,10.

Część 4: Boża miłość jest litościwa
Jonasza 4,1-11
Jonasz był zagadkową postacią. Niedawno głosił przesłanie, w wyniku którego nastąpiło wielkie przebudzenie.
Miasto Niniwa – od króla po zwykłych obywateli – pokutowało i odwróciło się od grzechów. A Jonasz był... rozczarowany. Jak wyjaśnia Halley: „[On] przyszedł nie po
to, żeby wzywać ich do nawrócenia, tylko żeby ogłosić ich
potępienie. Lecz Bóg uradował się ich pokutą i wstrzymał
karę, ku wielkiemu rozgoryczeniu proroka”. Jonasz bardzo
potrzebował zmiany swojej postawy, a Bóg był gotów rozpocząć ten proces.
Trudno sobie wyobrazić kaznodzieję rozczarowanego
pozytywnymi rezultatami swojego zwiastowania. Wszyscy,
jakich znam, ze mną włącznie, ogromnie się cieszą z pozytywnych owoców własnych wysiłków. Tylko nie Jonasz.
On był rozgoryczony i wściekły. Czy rozgniewał się na
siebie samego za to, że jego zwiastowanie przyniosło skutki
przeciwne do zamierzonych? Na mieszkańców Niniwy, że
pokutowali? Czy może na Boga za to, że odpuścił grzechy pokutującym poganom? Może wszystkiego było po
trochę, ale tego ostatniego najwięcej, co widzimy w jego
późniejszych komentarzach i zachowaniu.
Jonasz pokazał własną postawę (zob. werset 2) przyznając, że obawiał się, iż Bóg okaże miłosierdzie obywatelom Niniwy i dlatego początkowo uciekł sprzed Jego
oblicza. Teraz, ponieważ Bóg zapobiegł zniszczeniu głoszonemu przez proroka, ten był gotów, a nawet był chętny,
by umrzeć. Nie mógł żyć z myślą o klapie własnych intencji wobec mieszkańców tego miasta. Czuł, że Bóg zwrócił
się przeciw niemu osobiście, psując jego wizerunek, skoro
przepowiadane przez proroka zniszczenie miasta nie nastąpiło. Biedny Jonasz.
Najwyraźniej nie był jeszcze w pełni przekonany o autentycznym miłosierdziu okazanym przez Boga mieszkańcom
Niniwy, bo zamiast wracać do domu, usiadł za murami,
żeby zobaczyć, co teraz będzie. W końcu zapowiadał
zniszczenie miasta w ciągu czterdziestu dni. Zajął miejsce
8
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w pierwszym rzędzie, żeby oglądać fajerwerki. Zbudował
sobie mały szałas i usiadł, czekając na upadek Niniwy.
Tymczasem Bóg rozprawił się z nim, a nie z Niniwą. Cele
Boże wobec mieszkańców miasta zostały osiągnięte. Nad
Jonaszem trzeba było jeszcze trochę popracować. Dlatego
też Bóg sprawił, że nad prorokiem błyskawicznie wyrósł
krzew rycynowy, zapewniając mu nad głową dodatkowy
cień. To spodobało się Jonaszowi. Bóg przygotował jednak
również robaka, który podgryzł korzenie tego krzewu.
Jakby tego było mało, posłał gorący wiatr, doprowadzający Jonasza niemal do śmierci.
Następnie Bóg przemówił znowu: „O co chodzi, Jonaszu?
Czemu jesteś rozgniewany? Nie wiń krzewu ani robaka
o własne problemy. Wejrzyj w siebie”. Bóg powiedział
Jonaszowi, że jego żal jest źle zaadresowany.
Zamiast użalać się nad sobą w tej rozpaczliwej sytuacji, powinien spojrzeć, tak jak Bóg, z żalem na mieszkańców Niniwy, skazanych na zgubę z powodu ich grzechu.
Teraz byli szczęśliwi, ponieważ im odpuszczono. A ten,
który przyniósł im zbawienną wieść, czuł się rozczarowany. Zaiste, dziwny zwrot wydarzeń.
Następnie Bóg przypomniał Jonaszowi, że jego osobiste cierpienie nie może się równać z potencjalnym położeniem ponad pół miliona ludzi w Niniwie, a nadto ich
bydła. Czy Jonasz przyjął tę lekcję miłosierdzia od Boga?
Możemy tylko mieć taką nadzieję.

Do przemyślenia i dyskusji

1. Jak opisalibyście problem Jonasza? Porozmawiajcie
o tym.
2. Skąd się wzięła postawa Jonasza w stosunku do obywateli Niniwy?
3. Jakie lekcje odebrał Jonasz w wyniku opisanych
doświadczeń? Wyliczcie je. Jak one się mają do nas.
Przedyskutujcie to.
4. Czego dowiadujemy się o Bogu z tych fragmentów?
Porozmawiajcie o tym.
5. Czy boimy się widzieć, jak ludzie pokutują ze swoich
grzechów? Czy większą przyjemność sprawiłoby nam,
gdyby cierpieli za swoje złe uczynki? Zastanówcie
się nad tym.
6. Gdybyście mogli dopisać jakieś zakończenie Księgi
Jonasza, to co byście napisali?
Główny cel lekcji: Zobaczyć miłosierdzie Boga, który
kocha ludzkość.
Kluczowy werset: Jonasza 4,10-11.
Zaczerpnięto ze Sword and Trumpet, maj 2017
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Analiza kalwinizmu
—Paul Shirk
W okresie reformacji obszerne dzieła Jana Kalwina na
temat zbawienia stały się znane jako system pod nazwą
kalwinizmu. Te nauki do dzisiaj są głoszone w tzw. kościołach reformowanych na całym świecie. Chcemy
się przyjrzeć podstawowym założeniom kalwinizmu
i porównać je z nauczaniem Biblii. Z niektórymi elementami kalwinizmu się zgadzamy, a inne odrzucamy uważając, że teologia kalwinistyczna nie obejmuje wszystkich
aspektów Ewangelii Jezusa Chrystusa. Uważamy również,
że kalwinizm wyłącza ze swojego systemu prawdę biblijną
nie pasującą do jego teologicznych wniosków.
Uznajemy fakt, iż Boża suwerenność i ludzka odpowiedzialność są dla nas trudne do wzajemnego pogodzenia
ze sobą w pełni. Dlaczego suwerenny Bóg zachęca czasem
ludzi do modlitwy, zanim zrobi to, co chce zrobić?
Dlaczego czasami na mocy własnej decyzji sam siebie
ogranicza do głoszenia Ewangelii – jak mają usłyszeć,
jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Dlaczego Bóg postanawia śmierć swego Syna w wieczności, a potem, gdy czas
się wypełnia, przypisuje nikczemnikom odpowiedzialność za Jego ukrzyżowanie (Dz 2,23)? Innymi słowy,
Pismo Święte wyraźnie mówi zarówno o Bożej suwerenności, jak i o ludzkiej odpowiedzialności; musimy
wierzyć w jedno i drugie, nawet jeśli nie potrafimy
w pełni zrozumieć, jakie zachodzą tutaj logiczne korelacje w każdym szczególe. Boże drogi są ponad naszymi.
Wybranie jest biblijną doktryną o tym, że Bóg dał nam
pewność zbawienia, a mimo to nie usunął naszej osobistej odpowiedzialności za pokutę, wiarę i wytrwanie
w Ewangelii.
Kalwinizm jest często nauczany według akronimu,
schematu znanego jako TULIP:

Total Depravity (lub total inability)
Unconditional Election
Limited Atonement
Irresistible Grace
Perseverance of Saints
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1. Kolejno: "Całkowite zepsucie lub całkowita niezdolność",
"Bezwarunkowe wybranie", "Ograniczone odkupienie (lub szczególne odkupienie – przyp. red.)", "Nieodparta łaska (albo skuteczna łaska – przyp. red.)", "Wytrwanie świętych (lub zachowanie świętych w łasce – przyp. red.)"

Przeanalizujemy każdy z punktów tego akronimu na
podstawie Biblii.
1. Total Depravity (lub total inability) [Całkowite
zepsucie lub całkowita niezdolność]
Kalwiniści uważają, że człowiek jest całkowicie zepsuty
przez grzech, który zainfekował wszystkie aspekty ciała,
duszy i duchowości. Człowiek w swym grzesznym stanie
nie może własnym wysiłkiem dokonywać żadnych sprawiedliwych wyborów ani żyć sprawiedliwie. Z tym się
zgadzamy.
Z powyższego założenia kalwiniści wyciągają „logiczny
wniosek”, że Bóg musi suwerennie zdecydować o zbawieniu danej osoby, a następnie w cudowny sposób dokonać jej nowego narodzenia tak, żeby mogła uwierzyć
Ewangelii. Uważają, że grzesznik nie może uwierzyć,
dopóki najpierw nie narodzi się na nowo. Innymi słowy,
wybrani rodzą się na nowo na podstawie Bożego wybrania, zanim jeszcze uwierzą Ewangelii. To jest niebiblijny
wniosek teologiczny.
Pismo Święte naucza, że wiara poprzedza nowe narodzenie. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby
się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię
jego (J 1,12 BG). Przyjmując Chrystusa przez wiarę,
otrzymujemy moc, żeby się stać dziećmi Bożymi (czyli
rodzimy się na nowo). Przyjmujemy Chrystusa przez
wiarę po to, żeby stać się dziećmi Bożymi (Ga 3,26). List
do Efezjan 2,8 mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski przez
wiarę. Zgadzamy się, że sama zdolność do uwierzenia
(w cokolwiek) jest darem Boga, lecz osobista wiara
w Jezusa stanowi nośnik, dzięki któremu przyjmujemy
zbawczą łaskę od Boga; dlatego wiara poprzedza zbawienie. Kalwiniści odrzucają biblijną kolejność (wiara
poprzedza nowe narodzenie), ponieważ nie pasuje ona do
ich teologicznego systemu, a w szczególności do ich nauki
o zupełnym zepsuciu i bezwarunkowym wybraniu.
Wierzymy, że Bóg łaskawie obdarzył wszystkich ludzi
zdolnością oraz nałożył na nich odpowiedzialność za to,
czy uwierzą mimo ich zepsucia. Chrystus jest światłością
oświecającą każdego, kto przychodzi na świat (J 1,9 BG,
UBG). Światłość Chrystusowa daje nam poznanie i zdolność do uwierzenia Ewangelii. Łaska Boża przynosząca
zbawienie objawiła się wszystkim ludziom (Tt 2,11-15).
Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie wskazując grzesznikom, że błądzą (J 16,8-11).
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Chrystus został wywyższony nad ziemię, by przyciągać
wszystkich do siebie (J 12,32).
Zatem zgadzamy się, że człowiek jest całkowicie zepsuty
i że bez Bożej pomocy grzesznicy nie mogą uwierzyć;
wierzymy również, że Pismo zaświadcza o tym, iż Bóg
dał wszystkim ludziom wystarczającą łaskę, by uwierzyli
i zostali zbawieni. Otrzymaliśmy światłość Chrystusową,
łaska poucza nas wszystkich, Duch Święty przekonuje
o grzechu, a Ukrzyżowany pociąga wszystkich do siebie.
Wierzymy w całą prawdę odnośnie grzechu
i łaski! Jeśli potrzebujesz łaski Bożej, sięgnij po nią
przez wiarę do Boga i przyjmij ją. On już zapewnił
każdemu darmowy dostęp do zbawienia!

2. Unconditional Election [Bezwarunkowe wybranie]
Kalwiniści definiują wybranie jako Boże postanowienie
o zbawieniu wybranych bez względu na jakiekolwiek
ludzkie zasługi lub działania. Z drugiej strony, warunkowe wybranie wskazywałoby, że istnieją jakieś Boże
wymagania, które człowiek musi spełnić według uprzedniej wiedzy Boga, żeby został wybrany przez Niego do
zbawienia. Kalwiniści uważają, że Bóg po prostu już
przed założeniem świata wybrał niektórych do zbawienia, a innych pominął i nie wybrał do zbawienia, świadomie przeznaczając ich na potępienie.
Wierzymy również, że istnieją pewne bezwarunkowe aspekty wybrania i zbawienia i że jest ono oferowane przez Boga darmo, bez względu na ludzkie zasługi.
Uważamy, że Bóg ma takie plany w stosunku do narodów i naszego życia, których z nami nie konsultuje i nie
potrzebuje naszej zgody do ich wypełnienia, jak to jest
wyraźnie pokazane w 9 rozdziale Listu do Rzymian.
Twierdzimy jednak, że istnieją również warunkowe
aspekty wybrania – ponieważ jest napisane, że powinniśmy nasze wybranie umocnić (2 P 1,10). Czytamy,
że jeśli wytrwamy w chrześcijańskich cnotach, to nigdy
nie odpadniemy od Boga ani nie utracimy zbawienia;
lecz jeśli je zaniedbujemy, to jesteśmy ślepi (2 P 1,1-11).
Oczywiście nie możemy sami uczynić naszego wybrania mocniejszym niż Bóg to już uczynił przez Jezusa
Chrystusa. Jednakże mamy dokładać starań, żeby umocnić nasze wybranie w osobistym życiu. Żyjąc w świętości, mamy pewność wybrania i szeroko otwarte wejście
do wiekuistego Królestwa. Bezbożne życie oznacza brak
tej pewności i jest równoznaczne z chodzeniem w ciemności. Bóg nie przedłuży nam pewności wybrania, jeśli
żyjemy w zwątpieniu, niewierze lub bezbożności. Nasza
wiara nie powoduje zwiększenia Bożej mocy wybrania do
10
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zbawienia; jest ona jednak osobistym wymogiem postawionym przez Boga, żebyśmy wierząc doświadczali pewności zbawienia.
Kalwinista twierdzi, że wszystko, co dotyczy zbawienia
i potępienia, jest efektem bezwarunkowego postanowienia Boga dokonanego przed założeniem świata. Jeśli tak,
to dochodzimy do wniosku, że Boże postanowienie jest
również korzeniem grzechu. Nawet, jeśli kalwiniści uważają, że Bóg po prostu pomija grzeszników (których nie
wybrał do zbawienia), odmawiając im łaski niezbędnej
do uwierzenia, to przecież właśnie Boże postanowienie o
ich pominięciu i odmówieniu im niezbędnej łaski uniemożliwia grzesznikom uwierzenie.
Weźmy pod uwagę wybór grzechu dokonany przez
Adama i Ewę, zanim jeszcze posiadali upadłą naturę. Czy
to Bóg zdecydował, że zgrzeszą, czy sami tak postanowili?
Dlaczego Bóg miałby najpierw zakazać im spożywania
owocu, potem sprawić, że go zjedli, a na końcu ukarać
ich za dokonanie wyboru, który był już wcześniej postanowiony przez Niego? W niektórych sprawach suwerenny wybór Boga polega na tym, żeby dać nam okazję
i możliwość dokonania własnych wyborów. Wybierzcie
sobie dzisiaj, komu będziecie służyć (Joz 24,15). Bóg postanowił, że da Izraelowi zdolność dokonywania wyboru
i uczyni ich za to odpowiedzialnymi. Jego ogólny plan dla
tego narodu był bezwarunkowy, lecz na mocy Jego postanowienia szczegóły przebiegały warunkowo w zależności
od osobistych wyborów ludu.
Uznajemy zarówno bezwarunkowe, jak i warunkowe aspekty wybrania, ponieważ wierzymy Słowu
Bożemu. Jeśli chcesz wiedzieć, czy Bóg wybrał cię
do zbawienia, wybierz Go – a wtedy okaże się, że
On wybrał cię warunkowo – jeśli uwierzysz. Jeśli
dokonasz wyboru, że chcesz służyć Chrystusowi,
to otrzymasz pewność Jego wybrania.

3. Limited Atonement [Ograniczone odkupienie
(lub szczególne odkupienie – przyp. red.)]
Kalwiniści twierdzą, że Jezus umarł tylko za wybranych
– tę część ludzkości, którą przed założeniem świata postanowił zbawić. Zgadzamy się, że odkupienie dotyczy jedynie wierzących; uważamy jednak, że ofiara przebłagalna
została złożona nie tylko za nasze grzechy, lecz za grzechy całego świata. Nie tylko jest wystarczająca, lecz dotyczy grzechów całej ludzkości. Grzesznik nie jest zgubiony
dlatego, że Jezus nie został ofiarowany za jego grzechy,
lecz dlatego, że nie przyjął Jezusa i nie skorzystał przez
wiarę ze skutków złożenia tej ofiary za niego osobiście
(1 J 2,2). Na tym „gwoździu” wisi cały kalwinizm,

ponieważ chcąc być kalwinistą, „musisz” wierzyć,
że Jezus umarł po to, żeby zbawić wyłącznie wybranych (przed założeniem świata). Definicja odkupienia
wyznacza pojmowanie wybrania. Kalwinista powiada,
że „wszystkie fragmenty” Pisma odnoszące się do odkupienia dotyczą „wszystkich wybranych” lub „wszystkich
ras” lub „wszystkich klas społecznych”, a nie „wszystkich
ludzi” w sensie ogólnym. Ten sam wyraz „wszyscy” opisujący zasięg zepsucia ludzkości pokazuje również zasięg
odkupienia i jest równorzędnym porównaniem.
Weźmy pod uwagę następujące fragmenty:
Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na
własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę
nas wszystkich (Iz 53,6);
A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło
potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło
usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich
ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi (Rz 5,18);
Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować
(Rz 11,32);
Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy
do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł;
a zatem wszyscy umarli (2 Kor 5,14).
Te wersety nie są trudne do zrozumienia. Uważamy,
że kalwinistyczne pojmowanie odkupienia stoi w sprzeczności z jasną i prostą prawdą biblijną głoszącą odkupienie dostępne dla wszystkich. Podważanie jasnych
i prostych prawd może sprawić, że zawiłe i misterne
systemy teologiczne stają się pociągające. Ewa otrzymała
wyraźny zakaz spożywania z drzewa poznania, ale szatanowi udał się ją wciągnąć w rozmowę i przekonać, że złamanie tego zakazu przyniesie jej korzyść.
Zawężenie zasięgu odkupienia do grona wybranych
powoduje, że łaska staje się ograniczona w stosunku do
powszechności grzechu. A przecież tam, gdzie grzech
się mnoży, tam łaska jeszcze bardziej obfituje (Rz 5,20).
Kalwiniści argumentują ograniczenie odkupienia na
wiele sposobów, ale nie słyszałem jeszcze nawet jednego, jasnego i prostego argumentu obalającego proste
przesłanie wersetów Biblii głoszących, że Jezus umarł
za wszystkich. Skoro „wszyscy” w powyższych fragmentach to wszyscy, którzy zgrzeszyli, zatem określenie
„wszyscy” definiuje również zasięg odkupienia. Błędem
jest określanie wybrania w taki sposób, który zaprzecza jasnym fragmentom Pisma nauczającym, że ofiara
Jezusa została złożona za wszystkich zagubionych, aby
mogli doznać odkupienia. Można powiedzieć, że te
i podobne wersety niszczą kalwinistyczne pojmowanie
odkupienia i bezwarunkowego wybrania.

Jezus stał się przebłaganiem za grzech całego
świata, żeby wszyscy mogli zostać zbawieni. Jeśli
zastanawiasz się, czy On rzeczywiście umarł osobiście za ciebie, to zadaj sobie pytanie, czy jesteś
grzesznikiem. Następnie przez wiarę przyjmij
Jezusa jako przebłaganie za grzechy całego świata.

4. Irresistible Grace [Nieodparta łaska (albo skuteczna łaska – przyp. red.)]
Kalwiniści nauczają, że ci, których Bóg przed założeniem
świata wybrał do zbawienia, zostaną do Niego pociągnięci
w nieodparty sposób. Grzeszna natura wybranych jest
poddana woli Boga i dlatego On sprawia, że chcą przyjść
do Chrystusa. Czyli wybrani do zbawienia są nieodparcie pociągani przez łaskę do zbawienia.
Zgadzamy się, że tylko łaska Boża może skutecznie
poddać naszą zbuntowaną wolę i sprawić, że poddamy
się Bogu. Jednak wierzymy również, że Biblia nakazuje
wszystkim i wszędzie, by pokutowali i uwierzyli Ewangelii
– nawet tym, którzy ją odrzucają. Zgadzamy się, że Bóg
stosuje wobec niektórych ekstremalne środki, żeby się
nawrócili. Powalił apostoła Pawła, żeby przywieść go
do zbawienia. Posłał wieloryba, żeby skłonić Jonasza do
posłuszeństwa. Wyznaczył dwunastu apostołów i zachował ich wszystkich z wyjątkiem Judasza, żeby się wypełniły Pisma. To wszystko jednak nie oznacza, że Jego łaska
nigdy nie była skutecznie odpierana przez inne postacie
Biblii. Ani że Bóg zawsze stosuje ekstremalne lub nieodparte środki, jakie zastosował w przypadku niektórych.
Nie używa oślepiającego światła, żeby wszystkich przywieść do pokuty, ani nie posyła wielorybów, żeby przywrócić do posłuszeństwa każdego, kto schodzi z drogi
wiary. Opisy ludzi przychodzących i wracających do
Chrystusa są w Biblii bardzo różne.
Powodem, dla którego ludzie do Niego nie przychodzą,
nie jest to, że nie postanowił przed założeniem świata, aby ich
wybrać i pociągnąć. To oni postanowili, że będą się opierać
Jego wezwaniu. Bóg przez cały dzień wyciągał ręce do nieposłusznego i opornego Izraela (Rz 10,21), którego wybawił
z Egiptu (Jud 1,5), i który w końcu tak opierał się Bożej
łasce trwając w niewierze, że ich trupy legły na pustyni
(Hbr 3,17-19). Żydzi za czasów Jezusa nie chcieli przyjść
do Jezusa, który chciał ich zgromadzić niczym kwoka
swoje pisklęta (Mt 23,37; por. Łk 7,30 – przyp. red.).
Szczepan powiedział tym samym ludziom, że zawsze opierają się Duchowi Świętemu, jak czynili to ich ojcowie
(Dz 7,51 – przyp. red.). Bóg chciał, ale oni nie chcieli,
i w końcu pozwolił na to, żeby oparli się skutecznie.
Wierzymy całej Biblii: widzimy w niej sytuacje, gdy
Bóg używał surowych środków, żeby w nieodparty sposób
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przyciągnąć niektórych i skłonić do posłuszeństwa, lecz
widzimy również, że postanowił innym dać wybór, by
trwali w niewierze mimo Jego szczerego pragnienia, żeby
ich zbawić. Fakt, że Bóg stosuje ekstremalne środki, by
pociągnąć do siebie niektórych, nie oznacza, że potępia wszystkich innych ani że Jezus za nich nie umarł.
Wszyscy, którzy usłyszeli Ewangelię i poszli na potępienie, zdecydowali się odrzucić pociągającą ich łaskę Bożą.
Gdyby otworzyli na nią serca i przyszli do Ojca mówiąc:
„Uczyń mnie jednym z twoich sług” (Łk 15,19 – przyp.
red.), Bóg uczyniłby każdego z nich swoim wybranym
dzieckiem.
Jeśli odczuwasz potrzebę pociągnięcia przez Boga
i chcesz, żeby twoje serce tego zapragnęło – On
to może dla ciebie zrobić. Może zabrać ci serce
kamienne i na jego miejsce dać serce mięsiste.
Otwórz serce na Bożą łaskę, a zobaczysz, że ona jest
wystarczająca, by pokonać wszystkie przeszkody
stojące na drodze do twojego zbawienia.

5. Perseverance of Saints [Wytrwanie świętych
(lub zachowanie świętych w łasce – przyp. red.)]
Kalwiniści wierzą, że wszyscy, którzy zostali wybrani do
zbawienia, wytrwają na drodze z Panem i zostaną zachowani przed odpadnięciem od Boga. Ponieważ zostali
wybrani, pociągnięci w nieodparty sposób, a następnie zbawieni, to nie jest możliwe, by ktoś taki odpadł od wiary
(skoro Bóg postanowił ich zbawić). Klasyczny kalwinista nie uważa, że ktoś może zostać zbawiony, a potem żyć
w grzechu – wierzy, że nawet jeśli czasem wpadnie
w pułapkę grzechu, to nigdy nie odpadnie całkowicie od
Boga i nie utraci zbawienia, lecz zachowa wiarę aż do końca.
Zgodzilibyśmy się, że wszyscy, którzy będą zbawieni,
wytrwają do końca. Wierzymy również, że święci nie tracą
zbawienia w momencie popełnienia grzechu, nawet jeśli
popełniają go wielokrotnie lub zmagają się z grzechem
przez całe życie. Wierzymy również, że Duch pracuje
w nas, żebyśmy podnieśli się w przypadku zbłądzenia i żeby nas zachować przed odpadnięciem od wiary
i potępieniem.
Jednakże widzimy również wyraźny przykład odstępstwa i ostatecznego odpadnięcia od Boga u wielu
Izraelitów, których Bóg wcześniej uwolnił z egipskiej
niewoli. Po tym, jak zaczęli w wierze, później opierali
się Bożemu miłosierdziu i trwali w niewierze. W efekcie
nie odziedziczyli Ziemi Obiecanej i poginęli na pustyni.
W Liście Judy 1,5 czytamy, że choć Pan wyswobodził lud
z ziemi egipskiej, to jednak wytracił tych, którzy popadli
w niewiarę po swoim wyzwoleniu. Było to już po tym,
12
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jak zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu, a potem pili
z duchowej skały, którą był Chrystus (1 Kor 10,1-13).
Biblia opisuje również indywidualne przypadki, lecz
sprawa Izraela pokazuje odstępstwo na wielką skalę.
Z 10 rozdziału Pierwszego Listu do Koryntian wynika,
że Bóg zawsze daje wyjście z pokuszenia i moc do jego
przezwyciężenia. Powodem odstępstwa Izraela nie było
postanowienie Boga – przeciwnie, sami odtrącili Jego
rękę wyciągniętą do nich. Nie szukali Go, żeby wyzwolił
ich z sideł pokusy, lecz sami dali się jej pokonać.
Widzimy to w Liście do Rzymian 9,4 – zostały im
dane obietnice związane z przymierzami, lecz wielu
z nich odrzuciło Ewangelię Chrystusową i umarli w niewierze. Jakie obietnice związane z przymierzami mogliby
otrzymać, gdyby Bóg szczerze nie oferował im zbawienia?
Obietnice Boże dotyczyły zbawienia, lecz upadli już po
tym, jak je otrzymali.
Izrael jest dla nas przykładem, żebyśmy nie odpadli od
Boga, uparcie opierając się Bożej łasce. Widzimy jednocześnie, że ich ostateczny upadek nie nastąpił w wyniku
popełnienia konkretnego grzechu – przecież byli wielokrotnie podnoszeni, a Bóg im odpuszczał. Ostateczny
upadek nastąpił w efekcie stałego opierania się łasce
i odrzucenia Jego obietnic przez niewiarę (Hbr 3,7-19;
por. Hbr 6,1-12; 10,26-39; 12,14-29; 2 P 2,20-22 –
przyp. red.). Nie weszli do Kanaanu w wyniku upartego
odrzucania Słowa Bożego mówiącego, że ta ziemia jest
ich obiecanym dziedzictwem i że z Bożą pomocą mogą
pokonać wszystkich wrogów mimo własnej słabości oraz
wielu upadków.
Jeśli czujesz się niepewnie co do własnego wybrania i wytrwania do końca, to odrzuć te wątpliwości, zanim nie zmienią się w niewiarę i uwierz, że
Bóg może was ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały

Jest wiele rzeczy związanych z Bożą suwerennością
i łaską, o których nie wiemy. Pisma jednak wyraźnie
objawiają, że Bóg z łaski dał swego Syna jako przebłaganie za grzechy całego świata, aby każdy, kto wierzy, mógł
darmo otrzymać wodę życia. Dzisiaj jest dzień Twego
zbawienia, a jutro może być już za późno. Nie zatwardzaj serca, w kolejnym dniu opierając się temu, co mówi
do Ciebie Duch. Bóg łaskawie oferuje zbawienie wszystkim, którzy zechcą je przyjąć.
Zaczerpnięto z Bible Helps, P.O. Box 391, Hanover, PA 17331
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dla

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

Co mogą wiedzieć
dwulatki?
—Stanley Martin

Nieraz słyszymy takie określenie, jak „okropne dwulatki”. Czy one naprawdę są nieznośne?
Czy są okropne w jakichś szczególnych okolicznościach?
Czy my, rodzice, spodziewamy się, że będą okropne?
Zastanówmy się nad tym, myśląc o możliwościach naszych
dwulatków.

Nasze dwulatki mogą zrozumieć, że oddajemy
cześć naszemu Ojcu w niebie i szanujemy czas uwielbienia. Nie musimy tłumaczyć tego dziecku w skomplikowany sposób, ale możemy uczyć je pochylić głowę przy
modlitwie przed posiłkiem. Czy uczymy dziecko siedzieć
spokojnie i cicho podczas naszej rodzinnej modlitwy? Co
ważniejsze, czy uczymy je siedzieć grzecznie na nabożeństwie w kościele, bez mnóstwa rozrywkowych gadżetów
czy wychodzenia na zewnątrz?
Dwulatki mogą rozumieć, że tata kocha je i troszczy się o ich zachowanie. Czasem ojcom jest łatwo założyć,
że matki będą się zajmować wdrażaniem swoich małych
dzieci w dyscyplinę – co jest prawdą do pewnego stopnia – jednak to my, ojcowie musimy brać aktywny udział
w dyscyplinowaniu naszych pociech i dostrzeganiu w tym
okazji do budowania z nimi relacji miłości.

Dwulatek może rozumieć, że posłuszeństwo nie
jest jego wyborem. Kiedy tata czy mama dają polecenie,
wtedy on musi je wypełnić, a jeśli nie, to dziecko doświadczy przykrych konsekwencji, czasem wręcz bolesnych.
Podobnie rzecz się ma z sytuacjami, kiedy coś dzieje się nie
po myśli dziecka. Musimy pomóc mu zrozumieć, że nieustające wrzaski i marudzenie także będą przez nas karane.
Dwulatek może już się orientować, gdzie leży
niekonsekwencja rodziców. Jeśli walczymy z uciążliwym
zachowaniem dziecka zbyt długo, to może powinniśmy się
przyjrzeć sobie? Czy my, ojcowie, jesteśmy zgodni i wspierający wobec matek, które starają się dziecko wychowywać
(i odwrotnie)? Czy nasze wymagania są takie same na co
dzień i dzięki temu unikamy niejasności?
Rodzic musi wiedzieć, że dobrych wyników nikt nie
osiąga ot tak sobie; są one pochodną porządku. Aby cieszyć się błogosławieństwem tych rezultatów, musimy
zacząć uczyć nasze dwulatki bardzo, bardzo wcześnie!
Musimy też być wytrwali. Nie straćmy tej wychowawczej
szansy danej od Boga.
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2010
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Żona Noego – wpływowa wierność

—Ezra Hege

„Dzielna kobieta – trudno o taką – jej wartość przewyżNajwyraźniej nikt z nich nie miał w sercu bojaźni Bożej.
sza perły” (Przypowieści 31,10).
Gdzie zatem nauczyły się uległości mężom i szukania
Żona Noego jest wymieniona w Biblii zaledwie pięcioz nimi jednomyślności? Jaki przykład miały w domach,
krotnie w rozdziałach 6-8 Księgi Rodzaju. Nie zapisano jej
skoro stamtąd można było się uczyć jedynie złych postaw?
imienia, lecz wiemy, że miała jednego męża, trzech synów
Żona Noego była zapewne jednym z niewielu pozytywi trzy synowe. Nie chcemy dopisywać do Słowa jakichś
nych przykładów. „Serce małżonka ufa jej” (Prz 31,11).
własnych przypuszczeń co do innych szczegółów, lecz
Bogobojna żona nie tylko będzie słuchać tego, co mówi
możemy wyciągnąć z tego tekstu pewne praktyczne wskajej mąż, lecz również będzie starała się zrozumieć jego
zamiary i motywacje. Zrozumienie tych spraw wnosi spełzówki na dzisiaj. Ktoś słusznie powiedział, że „ręka huśtająca kołyskę trzęsie całym światem”. Rozumiemy to zdanie
nienie w relacje małżeńskie, jeśli żona wspólnie z mężem
jako uznanie wpływu matek w wychowaniu każdego kolejniesie jego brzemiona. Zakończenie następującego fragnego pokolenia. Nie zapominajmy jednak, że „ręka
mentu pokazuje, że przeciwieństwo jest poważhuśtająca kołyskę” tak naprawdę musi znać
nym problemem. „[Starsze kobiety] niech
„rękę rządzącą światem”. Tytuł niniejpouczają młodsze kobiety, żeby miłoszego tekstu sugeruje, że będziemy
wały swoich mężów, (…) żeby były
pisać o roli matki, bo przecież żona
(…), czyste, gospodarne, dobre,
Szukajmy
Bożego
oblicza,
Noego była matką Sema, Chama
mężom swoim uległe, aby Słowu
i Jafeta. Gdyby nie była godna
Bożemu ujmy nie przynoszono”
prosząc o mądrość w pełnym
wejścia na pokład arki wraz
(Tt 2,4-5).
miłości przywództwie,
z resztą rodziny, to efekty
„Gdyż
wyświadcza
mu
aby nasz dom był oazą
w życiu jej dzieci byłyby diamedobro, a nie zło, po wszystkie
spokoju i bezpieczeństwa
tralnie inne!
dni swojego życia” (Prz 31,12).
Bogobojna żona będzie pamiędla tych, których Bóg dał nam
Co robiła żona Noego, gdy on
tać, że nie jest i nie powinna być
‘głosił
sprawiedliwość’? Zapewne
pod opiekę.
„szyją, która kręci głową”. Jak
zastanawiali się podczas tych wielu
myślisz o swoim mężu? To, czy go
lat budowy arki, o co chodzi Bogu
szanujesz czy nie i co tak naprawdę
i jaki ma dla nich plan. Gdyby ich
o nim myślisz, będzie się przejawiało
wzrok nie był utkwiony w Panu i Jego
w twoich słowach i czynach. Czy postrzegasz swą
obietnicach, zapewne ulegliby zniechęceniu.
rolę żony jako mniej ważną od roli męża? A może uważasz
Interesujące, że podczas opisu nikczemności ówczessię za bardziej duchową lub lepiej wyposażoną do pełnienych ludzi, 1 Mojżeszowa 6,8 mówi: „Ale Noe znalazł
nia roli, jaką Bóg wyznaczył dla niego? Czy może spędzasz
łaskę w oczach Pana”, a werset 9 mówi: „Noe chodził
wiele czasu na modlitwie o to, żeby Bóg dał mu mądrość
z Bogiem”. Cóż za niesamowity charakter pośród tak wielkiej niegodziwości!
do wypełniania swoich obowiązków? Sposób myślenia
Gdzie w tym wszystkim była żona Noego? Zapewne
o tych sprawach bardzo wpływa na twoje relacje z mężem
z mężem, zachęcając go i pomagając za kulisami. Pomagała
i z dziećmi, które dał wam Bóg. „Albowiem tak niegdyś
również dzieciom zrozumieć, dlaczego przygotowują się
przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję
na potop, mimo że dotąd jeszcze nigdy nie padał deszcz.
w Bogu, uległe swoim mężom; tak Sara posłuszna była
Żony, pamiętajcie, że wy i wasi mężowie macie taką samą
Abrahamowi, nazywając go panem” (1 P 3,5-6).
wartość, lecz różne role do spełnienia. Być może pełna
Skąd jej synowie wzięli sobie żony? Wnioskujemy
uległość w stosunku do mężów będzie dla was trudna,
z tekstu, że ich rodziny zginęły podczas potopu.
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jeśli waszym zdaniem nie są tak dobrymi przywódcami jak
powinni lub nie podejmują decyzji, które wy uważacie za
słuszne. Możecie odczuwać pokusę, żeby ich wyprzedzić,
objąć przywództwo i podejmować decyzje za nich; pamiętajcie jednak, że wasza rola polega na wspieraniu i zachęcaniu ich do przywództwa, a nie na rządzeniu. Odwrócenie
ról spowoduje wiele cierpienia i zamętu w życiu waszych
dzieci. „Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony
mężom swoim we wszystkim” (Ef 5,24).
„Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada
dobre rady” (Prz 31,26). Pomyślcie o szyderstwie, jakie
prawdopodobnie musieli znosić Noe wraz z żoną. List do
Hebrajczyków 11,7 sugeruje, że wcześniej na ziemi nigdy
nie padało. Noe wykonywał wolę Bożą, a wsparcie żony
bardzo ułatwiało życie jemu i całej rodzinie.
To, jak mówisz i odnosisz się do swego męża w jego
obecności i nieobecności, będzie bardzo wpływać na

jego efektywność. Mówienie o nim dobrze będzie działać kojąco na ciebie i dzieci. „(...) Mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym; że nie mają być
skłonne do obmowy, (…) dawać dobry przykład” (Tt 2,3).
Mężowie, mamy wiele do zrobienia, żeby pomóc naszym
żonom w skutecznym pełnieniu ich roli. Musimy je miłować i modlić się za nie. Ich rola jest ogromna, dlatego trzeba
doceniać ich wielogodzinną pracę. Szukajmy Bożego oblicza, prosząc o mądrość w pełnym miłości przywództwie,
aby nasz dom był oazą spokoju i bezpieczeństwa dla tych,
których Bóg dał nam pod opiekę. Oby obficie pobłogosławił każdą żonę w jej codziennej pracy i wytrwałej pomocy
mężowi.
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Kap łaństwo ojców
—z kazania Donalda Yodera
„I poznacie, że wydałem dla was to postanowienie, aby
moje przymierze z Lewim trwało – mówi Pan Zastępów.
Takie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie
i pokój oraz bojaźń, tak że się mnie bał i lękał się mojego
imienia. Na jego ustach była prawdziwa nauka, a na
jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju
i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od
winy. Gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust
ludzie chcą mieć wskazania, gdyż on jest posłańcem Pana
Zastępów” (Księga Malachiasza 2,4-7).
Wszyscy byliśmy pod wpływem naszych ojców i ich
decyzji. W pewnym sensie zajmują oni miejsce podobne
do Lewitów, czyli kapłanów pośredniczących między
Bogiem a człowiekiem. Ojcowie również stoją między
Bogiem a swymi rodzinami.
Ojcowie muszą bać się Pana. Muszą być godni zaufania
i bez skazy. Ojcowie mają chodzić w pokoju i sprawiedliwości. Mają trwać w prawdzie i przekazywać ją swoim
dzieciom. Są posłani do nich.
Tak jak kapłani mieli nosić Izraela na swych sercach,

idąc do miejsca świętego, tak też ojcowie mają stale nosić
własne dzieci w sercach przed Panem (2 M 28,30).
Z 9. i 10. rozdziału Listu do Hebrajczyków możemy
wyprowadzić porównanie, że jak kapłani wchodzili do
przybytku, tak ojcowie mają wchodzić do „przybytku”,
szukając Pana w modlitwie za siebie i swoje dzieci.
Jak Jezus został namaszczony Duchem Bożym, tak
ojcowie są namaszczeni (Iz 61,1-3). Ojcowie mają uczyć
swoje dzieci. Mają podnosić złamanych na duchu, uśmierzając ból ich serca. Mają ogłaszać dzieciom wolność od
grzechu i więzów. Pocieszać płaczących, dając im olejek
radości. Wtedy ich dzieci będą zwane dębami sprawiedliwości zasadzonymi przez Pana ku Jego chwale.
Ojcowie mają wielbić Boga. Są nazywani „kapłanami
Pana i sługami naszego Boga”. Mają prostować drogę
swoim dzieciom (Iz 62,10). Mają usuwać kamienie lub
sidła zgorszenia, i – jak mówi List do Hebrajczyków
12,1-2 – zdejmować ciężar grzechu.
W przypowieści z 25. rozdziału Ewangelii Mateusza
mamy relację o pięciu mądrych pannach i pięciu głupich.
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Różnica między nimi polegała na postawie. Postawa
ojców może utrudnić dzieciom wejście do Królestwa
Bożego, ponieważ jest bardzo wpływowa. Dlatego
bardzo ważne jest, by ojcowie mieli właściwe podejście
do wszystkich ludzi.
Ojcowie mają podnieść sztandar świętości wobec
dzieci (Iz 59,19). Świętość ojców zachowuje rodzinę. To
jest bardzo ważne.
Ojcowie mają podnosić ręce bez gniewu i swarów
(1 Tm 2,8). Święte ręce są wolne od grzechu. Świętość
wpływa na nasze domy w wieloraki sposób. Ojcowie
powinni zachowywać czystość oraz być czyści na ciele
i duchu. Kościół jest na tyle silny, na ile silni są ojcowie,
którzy go tworzą.
Bóg pragnie, by synowie swego ojca byli jak rośliny
hodowane od młodości (Ps 144,12). Córki mają być jak
kamienie szlifowane do budowy pałacu. Ojcowie wierni
Bogu mają takich synów i takie córki.
Ojcowie powinni popierać to, co dobre i cnotliwe
(Flp 1,9-11). Mają być szczerzy i bez nagany, pełni owocu
sprawiedliwości.
„A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci
swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana” (Ef 6,4). Ojcowie potrzebują Bożej łaski
i mądrości, żeby prowadzić rodziny. Powinni umieć
przeprosić, kiedy popełnią błąd.
Ojcowie powinni poświęcać dzieci dla Pana. Nasze
dzieci powinny być oddane Bogu niczym Samuel
(1 Sm 1,27-28). Naszą odpowiedzialnością jest prosić
Pana o ich zbawienie i poświęcać je Jemu całkowicie.
To oznacza codzienną modlitwę, a celem ojców winno
być nauczenie dzieci bojaźni Bożej i oddania dla Niego.
Ojcowie powinni pouczać dzieci o drogach Pańskich.
Nauczanie nie będzie skuteczne bez dyscypliny ani
dyscyplina bez nauczania. Jedno i drugie powinno iść
ze sobą w parze. Ojcowie muszą uczyć przepis za przepisem, linijka za linijką, trochę tu, trochę tam.
Ojcom nie wolno nigdy stwierdzić, że nie mają czasu
dla dzieci. One nie powinny tego usłyszeć z naszych ust.
Jeśli do tego dopuścimy, to prędzej lub później pożałujemy. Ojcowie muszą mieć dla nich czas, jeśli chcą,
żeby dzieci miały czas dla nich. Jak możemy oczekiwać,
że dzieci przyjdą ze swymi pytaniami do nas, jeśli nie
mamy dla nich czasu?
Bardzo ważne jest, żeby ojcowie miłowali Pana całym
sercem, duszą i z całej mocy (5 M 6,4-9). Nie można
16
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poprowadzić dziecka do miłowania Boga, jeśli nie stanowimy dla niego przykładu. Ojcowie mają pouczać dzieci
stale.
Ojcowie muszą studiować Słowo, żeby okazać się
dobrymi sługami Bożymi (2 Tm 2,15). Muszą być zaznajomieni z Biblią i pilnie stosować Jej zalecenia, by móc
nauczać dzieci, stanowiąc dla nich przykład i nie być
zawstydzeni, jeśli pociechy wstąpią kiedyś w ich ślady
(1 Tm 4,12-16). Musimy być przykładem dla dzieci
w słowie (uważajmy, co mówimy), w sposobie życia,
w miłości, w duchu (prowadząc życie pełne Ducha),
w wierze (tym, w co wierzymy i jak ufamy Bogu) i w czystości (w świętości życia).
Ojcowie mają rozmyślać nad Słowem i oddać Mu się
w pełni tak, by korzyści z tego miały ich dzieci. Ojcowie
mają brać pod rozwagę życie własne i swoich dzieci.
Jakub przysięgał na wiarę swoich ojców. Czy nasze
dzieci mogą stanąć na wierze ojców i być pewne, że jeśli
pójdą ich śladem, to będzie właściwe?
Ojciec musi też mieć pomoc ze strony pobożnej żony
i matki. Musi być wystarczająco pokorny, żeby tej
pomocy szukać. Powinien pamiętać, że ona i dzieci znają
go lepiej niż ktokolwiek.
Ojcowie powinni motywować dzieci do czynienia dobra.
To powinna być motywacja wewnętrzna, a nie wyłącznie poleganie na zewnętrznych przykazaniach. Ojcowie
mają żyć w taki sposób, żeby dzieci widziały, że ojcom
zależy na ich dobru.
Ojciec powinien dbać, żeby nie gorszyć żony, dzieci ani
kościoła Bożego (1 Kor 10,32). Ma dawać im przykład,
że jest bez zarzutu. Musi nauczać pobożności poprzez
przykład.
Ojcowie, jeśli powinniście wyznać dzieciom grzechy
popełnione wobec nich albo zrekompensować im straty
lub szukać pojednania, zróbcie to teraz. Nie odkładajcie
tego, bo potem może być za późno. Boże błogosławieństwo spocznie na wiernych ojcach.
Zaczerpnięto z The Timely Truth, kwiecień 2017
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

część

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

List Barnaby
—M.R. McGrath

Część pierwsza

Ten list jest najbardziej tajemniczym z pism okresu
Ojców Apostolskich. Nie jest wyraźnie powiedziane, kto
go napisał. Znalazł się pod ostrzałem krytyki za strony
współczesnych biblistów zarzucających autorowi nadmierną krytykę judaizmu, zbytnią obcesowość i mistyczny
ton. Wielu zwolenników ściśle literalistycznej (czyli bardziej niż literalnej) interpretacji Biblii również krytykuje to dzieło za przesadne stosowanie alegorii.
W niniejszym artykule zajmiemy się kilkoma możliwościami identyfikacji autora. Spojrzymy również na
to, jak sami Ojcowie Apostolscy traktowali jego list
i przyjrzymy się bliżej jego przesłaniu. Wtedy będziemy
bardziej przygotowani, by stwierdzić, czy krytycy mają
rację, czy dzieło to jest może bardziej wartościowe niż
oni twierdzą.
Jedna z najwcześniejszych teorii co do autorstwa mówi,
że list został napisany przez apostoła Barnabę, który
był towarzyszem misyjnych podróży Pawła. Klemens
Aleksandryjski, wielu wczesnych ojców oraz ponicejski doktor Kościoła Hieronim (345-420) skłaniało się
ku tej teorii, lecz większość współczesnych uczonych ją
zarzuciła z powodu antyżydowskiego ich zdaniem charakteru listu. Wiemy oczywiście, że apostoł Barnaba był
Żydem. Jednak, jak się później dowiemy, założenie, że
nie mógł go napisać żaden Żyd z pochodzenia, niekoniecznie musi być słuszne.
Inna teoria nie podaje imienia autora, lecz promuje
tezę, że pochodził on z Aleksandrii w Egipcie.

Jest ona oparta na kilku punktach. Przede wszystkim
w liście widać mocno alegoryczną interpretację Biblii,
charakterystyczną dla tzw. „szkoły aleksandryjskiej”.
Oprócz tego niektóre części dzieła wskazują na wpływ
Filona z Aleksandrii – żydowskiego pisarza z początku
pierwszego wieku. Teoria ta zakłada – i słusznie – że
w tym okresie list napisany przez kogoś posługującego
się alegoryczną metodą interpretacji musiał być dziełem
kogoś, kto miał jakiś związek z Aleksandrią.
Lecz czy data napisania listu może rzucić nieco światła
na tożsamość jego autora? Możliwe, że tak (choć nie
jest to całkiem pewne), lecz wtedy zmniejszyłoby się
prawdopodobieństwo, iż został on napisany przez któregoś z apostołów. Uznaje się ogólnie, że dzieło pochodzi
z roku mniej więcej 130 – przede wszystkim dlatego,
że występuje w nim wzmianka o zburzeniu świątyni
i jest skierowana do ludzi, którzy próbują ją odbudować.
To wskazywałoby, że upłynął już jakiś czas od zniszczenia świątyni, które nastąpiło w roku 70. Odniesienie do
budowy świątyni może dotyczyć świątyni Jupitera budowanej za rządów Hadriana (117-138 n.e.) w Jerozolimie.
Taki pogląd był głoszony przez dziewiętnastowiecznego niemieckiego historyka, Adolfa Harnacka. Opiera
się on jednak na założeniu, że list mówi o zniszczeniu
świątyni w roku 70.
Druga możliwa teoria utrzymuje, że zniszczenie
wzmiankowane w Liście Barnaby dotyczy wydarzeń
z okresu powstania Bar Kochby w roku 130 n.e. Była
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ona postulowana przez dwudziestowiecznego historyka,
Hansa Lietzmana. Zdaniem autora niniejszego artykułu
nie jest jasne, do którego z tych wydarzeń odnosi się
omawiany list i nie pomaga to odpowiedzieć na pytanie o jego autorstwo. Data późniejsza wydaje się bardziej prawdopodobna, lecz nie da się tego dowieść ponad
wszelką wątpliwość.
Co piszą na ten temat pisarze wczesnokościelni? Wydaje
się dość oczywiste, że w większości optują oni za autorstwem
apostoła Barnaby. Klemens Aleksandryjski, Orygenes,
Euzebiusz i Hieronim, wszyscy oni uważają, że List Barnaby
został napisany przez tego apostoła. Współczesne źródła
mówią, że to jest niemożliwe. Osobiście wątpię, żeby
autorem był apostoł, ale nie dlatego, że jest to traktat
„antyżydowski”. Wprawdzie jest w nim wiele stwierdzeń
nieprzyjaznych Żydom, lecz są one pochodną alegorycznego punktu widzenia, wedle którego Żydzi nie zrozumieli
Prawa Mojżeszowego we właściwy sposób, co spowodowało, że odrzucili Chrystusa i Drogę Pańską.
Uważam, że starożytny autor tego listu był aleksandryjczykiem bardzo dobrze znającym Pisma i zwyczaje
żydowskie – być może nawet był Żydem z Aleksandrii.
Jest możliwe, ale mało prawdopodobne, że autorem był
apostoł. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że był nim
jakiś późniejszy aleksandryjski chrześcijanin pochodzenia żydowskiego.

Przesłanie Listu Barnaby
Teraz, gdy już omówiliśmy możliwe autorstwo i datę
napisania listu, przyjrzyjmy się jego przesłaniu.
Był on bardzo wysoko ceniony przez wczesnych pisarzy
chrześcijańskich, a niektórzy stawiali go nawet na równi
z Pismem Świętym. Zarówno Klemens Aleksandryjski,
jak i Orygenes swobodnie go cytowali, prawdopodobnie
uznając ten list za coś równie wartościowego jak Biblia.
Oczywiście należy pamiętać, że pisali oni w czasach, gdy
kanon Nowego Testamentu nie został jeszcze w pełni rozpoznany przez Kościół jako całość. Poszczególni pisarze
mogli mieć takie a nie inne poglądy osobiste na temat
natchnienia poszczególnych ksiąg, szczególnie jeśli byli pod
wrażeniem ich treści. Euzebiusz wymienia List Barnaby
wśród dyskusyjnych i błędnych ksiąg, które niektórzy
uważali wtedy za Pisma. Nie darzył go jednak tak wielkim szacunkiem jak jego poprzednicy. Hieronim, który
również poważał ten list, zaszeregował go do apokryfów.
18
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Widzimy zatem, że omawiane dzieło było bardzo ważne
dla niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich. Teraz
zobaczmy, dlaczego robiło na nich tak wielkie wrażenie.
List Barnaby nie jest adresowany do nikogo osobiście,
lecz do szerokiego grona chrześcijan. Stanowi rodzaj
nauczania, co widać w całej jego treści. Zaczyna się od
wskazania „duchowej łaski”, danej darmo przez Boga każdemu chrześcijaninowi. Następnie mówi o treści chrześcijańskiego życia, poczynając od aspektu wiary i kończąc
na uczynkach uznawanych przez autora za istotną część
chrześcijańskiego doświadczenia. Jak wiele listów pisanych przez Ojców Apostolskich, tak i ten jest naznaczony
zainteresowaniem tematem moralności. Mocne podkreślanie prawości może być rezultatem rozwiązłego życia
prowadzonego przez członków wielu heretyckich sekt, co
skutkowało oskarżeniami ze strony pogan rzucanymi na
wszystkich chrześcijan.
List ten zawiera wiele cytatów, szczególnie ze Starego
Testamentu. To wskazuje, że autor był z nim doskonale
obeznany. Wskazuje, że diabeł będzie próbował wypaczyć
zrozumienie przykazań Pańskich wśród wierzących tak,
by przestali żyć zgodnie z prawdziwym Prawem Bożym.
Kojarzy to z odrzuceniem przez Żydów Jezusa jako Mesjasza
i obiecanego Syna Bożego. Dlatego ostrzega chrześcijan
przed wpadnięciem w podobną pułapkę.
Dzieło zawiera fragment, w którym autor wzywa wierzących i pozostałych czytelników do przemyślenia własnego
życia w kontekście nadchodzącego sądu. Jego nadejście
powinno nas inspirować do takiego postępowania, żebyśmy zostali znalezieni bez nagany jako ci, którzy przestrzegają prawdziwego Prawa Bożego.
Następnie autor przechodzi do dyskusji na temat wcielenia i śmierci Chrystusa. Podkreśla, że Pan oddał swe
ciało na śmierć po to, by przynieść odkupienie upadłej
ludzkości. Potem znów podkreśla fakt wcielenia, co jest
motywem często spotykanym w wielu dziełach Ojców
Apostolskich. Owo podwójne podkreślenie chrześcijańskiej moralności i wcielenia Chrystusa widać w całej twórczości przywódców chrześcijańskich pierwszych wieków.
—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z An Introduction to the Apostolic Fathers
© Abana Books
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Gdy woda zamarza
—Lester Showalter
Gdy woda zamarza, dzieje się z nią coś niesamowitego
– zwiększa swoją objętość! Istnieje prawo fizyki mówiące,
że wraz z obniżeniem temperatury ciała fizyczne się
kurczą. Prawie wszystkie materiały zachowują się zgodnie
z tą zasadą. Woda również, dopóki nie zacznie zamarzać.
Potem, gdy zamarza, zwiększa objętość nawet bardziej, niż
gdybyś ją podgrzał do temperatury wrzenia. Właśnie dlatego lód pływa na powierzchni wrzątku (dopóki się nie
roztopi).
Aby zobaczyć, jak bardzo woda zwiększa swoją objętość
podczas zamarzania, znajdź plastikową butelkę z nakrętką.
Najlepsza byłaby taka, która jest płaska po bokach.
Napełnij ją całkowicie wodą aż po nakrętkę. Następnie
mocno zakręć i włóż do zamrażalnika lub wystaw za okno,
jeśli temperatura powietrza jest ujemna. Poczekaj, aż woda
w butelce całkowicie zamarznie. Jak się dowiesz, czy woda
po zamarznięciu zwiększyła objętość?
Będziesz musiał po prostu obejrzeć butelkę. Zamarznięta
woda albo ją rozerwie, albo zdeformuje boki, ponieważ
przestanie się w niej mieścić. Zamarzająca woda potrafi
rozsadzać nawet żelazne rury. Nie używaj do tych eksperymentów szklanej butelki, bo pęknie i ostre odłamki szkła
mogą cię poranić.
Jeśli zaopatrzysz się w kawałek żelaznej rurki o długości
około 25 cm, będziesz mógł zmierzyć, jak bardzo zamarzająca woda zwiększa swoją objętość. Zamknij jeden
z wylotów rurki zaślepką, a następnie napełnij rurkę wodą
do poziomu 2,5 centymetra od góry. Postaw rurkę pionowo w zamrażalniku albo za oknem i zostaw do zamarznięcia wody.

Gdy woda zamarznie i zmieni się w lód, wypełni całą
rurkę. Mierząc wysokość słupa wody przed zamarznięciem
i po zamarznięciu możesz policzyć procent rozszerzenia
przy pomocy następującego równania:
% rozszerzenia = (wysokość słupka lodu–wysokość słupka wody) * 100
wysokość słupka wody

Po dokładnych obliczeniach powinieneś otrzymać wynik
9%.
Bóg w swojej mądrości sprawił, że woda – zamarzając –
zwiększa objętość. Z tego powodu lód nie tonie. Gdyby
tonął, stawy i strumienie podczas mrozu zamarzałyby na
kamień, a to oznaczałoby śmierć ryb i innych stworzeń
żyjących pod powierzchnią. Zamarzanie strumieni na pewnych odcinkach spowodowałoby również rozlewanie się
wody płynącej na innych. A to przysporzyłoby nam wiele
problemów. Również rozmrożenie strumieni i stawów na
wiosnę trwałoby oczywiście o wiele dłużej.
Ponieważ jednak lód pływa, tworzy na powierzchni
stawów i strumieni pokrywę, która jest izolatorem zatrzymującym ciepło w wodzie, co rybom pozwala żyć, a wodzie
– przepływać pod spodem. Wiosną ciepłe powietrze szybko
roztapia warstwę lodu właśnie dlatego, że jest na wierzchu.
Bóg ustanowił doskonale mądre prawa rządzące Jego
stworzeniem. On nie popełnia błędów. Właśnie dlatego
sprawił, że woda zwiększa objętość podczas zamarzania.
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, luty 2016
© Dogwood Ridge Outdoors
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Uprawa
truskawek
może być
prosta

Trudno zaprzeczyć, że truskawki są pyszne – czy to
jedzone na świeżo, w placku czy w postaci orzeźwiających
napojów mlecznych. Ta pyszność jest w waszym zasięgu.
Każdy może uprawiać truskawki, a korzystając z kilku
podpowiedzi, możecie mieć wspaniałe zbiory.

Żniwa na wiosnę

Naszą podróż rozpoczniemy wiosną. Wtedy jest najlepszy czas na sadzenie. Wiele katalogów rozprowadzanych
pocztą oferuje rośliny w stanie spoczynku zimowego.
Dużą popularnością cieszą się odmiany Earliglo i Sparkle.
Nie są duże, ale za to pyszne. Z kolei odmiana Jewel przynosi owoce dużych rozmiarów, solidne i nie traci przy
tym na smaku. Wybierzcie coś spośród wielu odmian
i zasadźcie jak najszybciej w glebie o temperaturze około
7 stopni Celsjusza. Zadbajcie o to, żeby przykryć korzenie, ale nie całość sadzonki.
Jeśli macie to szczęście sadzić wiosną, to wasza praca
zaczyna się w chwili, gdy temperatura gleby przekroczy
4,5 stopnia. Rozgarnijcie ściółkę, zostawiając jej trochę
wokół roślin, żeby błoto (wraz z zarodnikami grzybów)
nie zasypywało jagód. Pobudźcie rośliny i pomóżcie im
przetrwać późne przymrozki przy pomocy dawki nawozu
podanej w marcu. Zastosujcie dawkę 10-10-10, chyba że
gleba nie jest bogata w fosfor i potas. W takim przypadku
warto dodać azotu w postaci mocznika.
Truskawki często wymagają na wiosnę ochrony przed
mrozem. Rozważcie przykrycie grządki w nocy przed
zapowiedzianym nadejściem mrozu. Można również
spryskiwać kwiaty wodą przed wschodem słońca.
W miarę rozwoju jagód, starajcie się chronić je przed
szkodnikami i suszą. Chcąc wyhodować duże okazy,
trzeba podlewać truskawki raz w tygodniu wodą do
wysokości kilku centymetrów. Podczas wzrostu można
dodawać potas i nawóz w dawkach 2-15-15. Wprawdzie
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truskawki rosną dobrze nawet przy niewielkim spryskiwaniu, jednak uważajcie na robactwo i grzyby. Olej
z miodli indyjskiej i jego pochodne naturalnie i skutecznie rozprawią się zarówno z robakami, jak i z grzybami.
Duża wilgoć gleby często sprowadza szkodliwe ślimaki.
W sklepach ogrodniczych można jednak kupić specjalne
pułapki i preparaty przeciwko nim.

Po zbiorach i w zimie

Truskawki to bardzo zuchwałe rośliny. Są wystarczająco
żywotne, by zasługiwać na przycinanie po zbiorach! Jeśli
nie macie problemu z użyciem środków chemicznych
i nie lubicie pielenia motyką, spryskajcie po zbiorach preparatem 2,4-D. Możecie również użyć spryskiwacza do
trawy, który nie szkodzi roślinom o szerokich liściach.
Po spryskaniu odczekajcie tydzień, zanim zaczniecie
zbiory, albo zbierajcie od razu. Idealnie byłoby zebrać
ścinki po zbiorach do jakiejś torby, żeby zmniejszyć ciśnienie grzybów. Następnie trzeba wzruszyć grządki z
powrotem do 10-15 cm. Co kilka lat wytnijcie starsze
rośliny i pozostawcie rozłogi z ostatniego roku. Jagody
nie osiągną maksymalnych rozmiarów, jeśli będzie im
zbyt ciasno. Po tej renowacji trzeba będzie zastosować
nawóz. Najlepiej użyć starych, sprawdzonych kurzych
odchodów, ale 10-10-10 powinien być równie skuteczny.
W lipcu i na początku sierpnia wasze truskawki będą
potrzebowały trochę więcej uwagi. Możecie zacząć pielenie i podlewanie od czasu do czasu, jeśli lato jest suche.
Koniec sierpnia i początek września to prawdopodobnie
najważniejszy okres wzrostu tych roślin. Wtedy budują
korony na następny rok, co wpłynie na liczbę i wielkość
jagód w kolejnym sezonie. W tych miesiącach podlewajcie grządki odpowiednikiem 5 cm deszczu tygodniowo.
Pod koniec sierpnia i na początku września dodajcie nawozu (np. 10-10-10). Niektórzy zalecają nawóz

z wysoką zawartością potasu (np. 2-15-15), żeby zwiększyć odporność roślin na warunki zimowe. Wzruszajcie
ziemię i pielcie regularnie przez całą jesień.
Gdy rośliny osiągną stan uśpienia pod koniec listopada, przykryjcie je warstwą ściółki ze słomy. Ochronicie
w je ten sposób przed surowym mrozem i zmianami temperatury gleby. Wiosną ściółka opóźnia wczesny wzrost,

pomagając uniknąć uszkodzeń z powodu przemarznięcia. Zadbajcie o to, żeby ściółka była zrobiona ze słomy
dobrej jakości. Zdarza się, że zawiera ona chwasty lub
ziarna. Dobranie dobrej słomy zaoszczędzi wam całe
godziny pracy na wiosnę!
Zaczerpnięto z Home Horizons, kwiecień 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Chrześcijańskie
piękno dawania
„...i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie
najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą (2 Kor 8,5).
Starodawny napis wyryty na pewnym zrujnowanym
nagrobku mówił: „Straciłem to, co chciałem zachować.
Zachowałem to, co rozdałem. I mam to, co dałem”.
Ludzie, którzy żyją dla siebie, stracą wszystko, co mają,
a ludzie żyjący dla Pana otrzymają nagrodę ponad miarę.
Chrześcijańska wieczna perspektywa powinna uczynić
z hojnego dawania naturalny priorytet.
Stary Testament nakazywał ludowi Bożemu: „Czcij
Pana pierwocinami z wszelkich swoich plonów”. Kiedy
mały chłopiec przyniósł swojej nauczycielce lśniącego,
czerwonego pomidora, powiedział jej: „To pierwszy
pomidor z naszej szklarni”. I dlatego ten pomidor był
absolutnie specjalny. Czy dałeś/dałaś Panu coś pierwszorzędnego? Jeśli masz takie silne postanowienie, to możesz
na przykład odłożyć jakąś kwotę na ofiarę do kościoła
zaraz po otrzymaniu wypłaty. Może to wymagać nawet
dostosowania poziomu życia do tego, co pozostanie.
Rodzice, dawanie waszym dzieciom drobnej monety
na ofiarę do kościoła uczy je w praktyczny sposób, że
„lepiej jest dawać, niż brać”. W późniejszym życiu ich
ręka będzie bardziej wyciągnięta do dawania, a umysł nie
będzie potrzebował wielkiego przekonywania. Pracująca
młodzież może umieć radzić sobie dobrze ze swoimi
dochodami, ale młodzi powinni przynajmniej na tyle
sobie radzić, żeby wykształcić w sobie nawyk dawania.
Ważne jest też nastawienie. Dzięki postawie pokory,
wdowi grosz był więcej wart niż garść złota. Bóg może

—John H. Kreider

znacznie lepiej użyć odrobinę dawaną z radością, niż
grubszą gotówkę, której ofiarowaniu towarzyszy żal.
Dawanie wymaga wiary – wiary, że twoje ciężko zarobione pieniądze zostaną przeznaczone przez kościół na
dobry cel. To smutne, jeśli nie uznajemy wartości kolekty
uważając, że dana potrzeba jest bezsensowna!
Dawanie dla Pana staje się konkretne, gdy uświadomimy sobie, gdzie leżą rzeczywiste potrzeby. Czy masz
chęć dawania, kiedy dostrzegasz potrzeby w swojej społeczności? „Ogrzej się i najedz” to kiepski substytut dla
kogoś, kto nie ma na jedzenie i ogrzewanie. Miłe uśmiechy i przekazywanie pozdrowień sprawiają chwilową
radość, ale ludzie chorzy, przygnębieni czy starzy potrzebują raczej odwiedzin i okazania konkretnej troski.
Bóg pragnie także czegoś więcej, niż nadwyżki
w naszym budżecie. On chce więcej czasu niż tylko tego,
co pozostanie, kiedy odhaczymy już wszystkie nasze obowiązki z listy. Świat nie zostanie zdobyty dla Chrystusa
tym, co nam tylko wygodnie zbywa. Czy naprawdę
dałeś/dałaś chętnie Panu z tego, co twoje, jeśli nie kosztowało cię to wiele, albo wręcz nic? Pan ma moc nagrodzić miłującego, ochotnego dawcę o wiele hojniej, niż
jakakolwiek ulga podatkowa. „Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje” (2 Kor 9,7).
Zaczerpnięto z The Eastern Mennonite Testimony
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

młodzieży

„Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej.” Psalm 71,5

Duchowa percepcja
„Którą drogą mam pójść?” – woła głos pośród nocy.
Młodość pragnie znaleźć wolę Bożą w dolinie niezdecydowania. Jaki zawód mam wybrać? Kogo Bóg ma dla
mnie w perspektywie małżeństwa? Jakie są szczególne
potrzeby w moim życiu? Jak mogę wiedzieć na pewno,
co Bóg dla mnie zamierza? Czy jest gdzieś Słowo Boże
na ten temat?
Czy mieliście kiedyś pragnienie „położyć runo” jak
Gedeon? Czy myślicie może, że bezpośrednie objawienie rozwiałoby wątpliwości? Przyjrzyjcie się tej historii
z Księgi Sędziów 6,7, a odkryjecie zadziwiający fakt:
już po odpowiedzi poprzez runo Bóg powiedział do
Gedeona, że jeśli nadal boi się wyruszyć do walki, powinien zabrać swojego giermka i wślizgnąć się nocą do
obozu Midianitów. Dzięki temu Gedeon podsłuchał
opowieść o śnie o bochenku chleba. Widzimy, że Gedeon
w oczywisty sposób odczuwał wahanie, mimo iż znak
runa ewidentnie wskazywał, że ma wyruszyć do walki.
Ten przykład przypomina nam, że najpierw jest
poświęcenie, a potem objawienie. Mamy na ogół tendencję odwrotną: czynimy coś, gdy już czegoś jesteśmy
pewni i powinniśmy to zrobić. Jednakże nasza gotowość
musi poprzedzać to, co wiemy. Czy nie jest tak, że Bóg
czasem wstrzymuje jasne prowadzenie, aby pomóc nam
nabrać dojrzałości w naszym cierpliwym oddaniu się
Jemu? Interpretacja snów przez Daniela miała miejsce
dużo później w jego życiu, a życie to było nakierowane
na cel i zanurzone w modlitwie.
Ręka Boga kształtująca nasze życie widoczna jest często
dopiero z perspektywy czasu. O wiele łatwiej jest nam
dostrzec nitki wplecione w tkaninę naszego życia dziesięć lat wcześniej, niż to, co dzieje się na dzisiaj. Musimy
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—Lester E. Martin

w wierze zaufać Bogu, że Jego wszechwiedza i wszechmoc zadziała w sferze naszych okoliczności tak, aby
wykonać Jego wolę w naszym życiu.
Młodzi ludzie chcieliby mieć zdolność percepcji właściwej sędziwemu wiekowi, ale na ogół nie doceniają bogactwa doświadczeń, które tworzy ta pożądana mądrość.
Tu właśnie leży wartość szukania rady u starszych. Życie
jest zbyt krótkie, aby nauczyć się wszystkiego, dlatego
korzystamy z doświadczeń innych. Zapał młodości
sprzężony z mądrością starszego wieku stanowi potężną
siłę, która często jest niewykorzystana z powodu ślepej
pychy niedojrzałości.
Prawdopodobnie Daniel przeżył całe życie w Babilonie,
zastanawiając się, w jakim celu Bóg go tam umieścił.
Szanujemy go jako proroka o wielkiej wrażliwości duchowej. Później w swoim życiu Daniel spoglądał wstecz
w przeszłość i zapisał świadectwo działania potężnej
Bożej ręki w swoim narodzie. Dociekliwi badacze Biblii
obecnie nadal dokonują analizy składniowej drugiej
połowy Księgi Daniela, próbując zrozumieć, co Daniel
odebrał w sferze duchowej. Jego życie nastawione na cel
i modlitwę otworzyło kanały Bożego objawienia
w sposób, który nie miał sobie równych pośród proroków
Starego Testamentu.
Młoda osobo, zrób dzisiaj krok wiary. Tam, gdzie nie
widzisz drogi przed sobą, pozwól Bogu, aby cię prowadził dzień po dniu. Podążanie za Jego wskazówkami
w naszym życiu widać lepiej w przeszłości niż w chwili
obecnej.
Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czy życie jest sprawiedliwe?
—Danaye Gingrich
– Mamo, gdzie jesteś? – zawołała dwunastoletnia Emilka, wpadając do domu jak strzała i zrzucając
pośpiesznie swoją kurtkę.
Następnie pobiegła do kuchni.
– O, jesteś – Emilka zatrzymała się przy stole. – Zuzia
zaprosiła nas, wszystkie dziewczyny, do siebie do domu
jutro! – zawołała podekscytowana.
– Mogę iść? – zapytała, sięgając po jabłko.
– Emilko, zapomniałaś, że oboje z tatusiem jedziemy
jutro na targ i potrzebujemy cię tutaj w domu. Trzeba
zrobić sprzątanie – powiedziała mama, ścierając na tarce
więcej serca do zapiekanki, którą przyrządzała.
– Ojej, nie możemy zostawić sprzątania na następny
tydzień? – zastanawiała się Emilka. – To nie w porządku,
że moje koleżanki mogą się razem spotkać, a ja nie!
– Emilko, wiesz, że nie możemy odłożyć sprzątania na następny tydzień, bo byliśmy już poza domem
przez cały poprzedni weekend – przypomniała mama. –
Staraj się nie skupiać na tym, co jest w porządku a co nie
w porządku. To, co masz, traktuj jako błogosławieństwa.
Emilka westchnęła. Jakie znowu błogosławieństwa?
Czemu zawsze mam tyle pracy? Żadna z moich koleżanek nie ma tylu obowiązków co ja. Z niechęcią poszła na
górę do swojego pokoju.
– Emilko – zawołała mama. – Pamiętasz, że trzeba
poskładać pranie? Nie trwoń czasu.
– Dobrze, mamo – odpowiedziała.
Przebrała się szybko i usiadła na łóżku. Może choć
trochę poczytam, zanim zabiorę się za składanie –
pomyślała. Wkrótce była pochłonięta czytaniem i zatraciła poczucie czasu, aż nagle usłyszała kroki mamy na
schodach. Odłożyła szybko książkę i próbowała, żeby
wyglądało, że właśnie miała schodzić na dół.
– Emilko – oznajmiła mama surowo, pojawiając się
w drzwiach – czy naprawdę przebranie się zajmuje aż
godzinę?
– To już godzina? – sapnęła Emilka. – Naprawdę tyle
już minęło? – dziwiła się głośno.
– Znowu czytałaś, co? – zapytała mama na widok
otwartej książki.
– Tak – Emilka wbiła wzrok w podłogę.

– Wiesz doskonale – powiedziała mama – że najpierw
obowiązki, a potem przyjemności. Zabieram tę książkę.
– Weź się do pracy od razu, jeśli masz to skończyć
przed kolacją – to mówiąc mama ruszyła z powrotem
na dół.
Pewnie, że nie powinnam była tak długo czytać, ale
to niesprawiedliwe, że muszę tyle pracować! Szkoda,
że jestem jedynaczką! – myślała Emilka, idąc do szafy
z ubraniami.
Następnego dnia rano Emilka pomachała rodzicom
na pożegnanie. Ostatnie słowa mamy brzmiały: „Pracuj
szybko i wszystko wysprzątaj. Wiem, że mogę cię z tym
zostawić, bo poradzisz sobie. Aha, babcia zajrzy do ciebie
na obiad”.
Emilka weszła powoli do domu. Od czego zacząć
– zastanawiała się. Chyba najpierw wezmę się za mój
pokój. Potem łazienki.
A dzisiaj – przypomniała sobie – moje koleżanki będą
się świetnie bawić na spotkaniu u Zuzi. Ależ bym chciała
tam być! To po prostu nie w porządku, że muszę tkwić
w domu i odwalać całą tę robotę, kiedy one tak fajnie
spędzają czas.
Godziny szybko mijały, kiedy pracowała. Miło też
gawędziło się jej z babcią przy obiedzie. Nie wiedzieć
kiedy zbliżał się wieczór i trzeba było pomyśleć o kolacji.
Emilka zdecydowała ugotować zupę. To dobry pomysł
na taki chłodny dzień jak dzisiaj – powiedziała do siebie.
– Oj, jak pięknie pachnie! – zawołała mama, wchodząc do kuchni nieco później.
– Robię grochówkę – wyjaśniła Emilka, nakrywając
szybko do stołu.
– Udało ci się wszystko wysprzątać? – upewniła się
mama.
– Tak.
– Tak się cieszę, że nie muszę wracać do zakurzonego domu! – podsumowała mama. – Dziękuję za
wysprzątanie!
– To nie fair, że musiałam zostać w domu, chociaż inne
dziewczyny mogły się spotkać razem! – wypaliła Emilka.
– Dosyć tego! – powiedziała mama stanowczo. –
Musisz sobie uświadomić, że życie nie zawsze jest fair.
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– Dobrze, mamo – powiedziała Emilka, mieszając
gotującą się zupę.
– Emilciu, czy to czasem nie ciocia Alicja zatrzymała
się przy drodze? – zastanawiała się mama następnego
dnia, spuszczając wodę ze zlewu po myciu naczyń.
– Chyba tak – odparła Emilka, zerkając przez okno. –
Ciekawe, z czym przychodzi.
– Cześć – przywitała się ciocia, kiedy Emilka otworzyła jej drzwi. – Jak tam u was?
– W porządku – uśmiechnęła się mama. – Możesz
u nas chwilę posiedzieć?
– Z przyjemnością! – ucieszyła się ciocia. – Ale przyszłam zapytać, czy Emilka chciałaby towarzyszyć mi
z wizytą w pogotowiu opiekuńczym dla dzieci.
– Myślę, że tak – zgodziła się mama.
Wkrótce były w drodze do celu.
– To takie smutne, kiedy wiesz, dlaczego te wszystkie
dzieci są w pogotowiu opiekuńczym – wyznała ciocia.
– Wszystkie doznały przemocy od swoich rodziców.
Opowiadam im historie biblijne i śpiewamy razem piosenki. Chcę dać im nadzieję!
– To smutne – zgodziła się Emilka. – Mam nadzieję,
że się na coś przydam.
– Na pewno się ucieszą na twój widok – powiedziała
ciocia. – I zawsze możesz się za nie modlić! – dodała,
podjeżdżając pod duży budynek z czerwonej cegły.
Ciocia szła przodem. Zameldowała się na portierni
i weszły do pokoju zabaw. Dzieci z przejęciem spoglądały na nią i na Emilkę.
– O, fajowo! – ucieszył się jeden mały chłopczyk. –
Chcę więcej opowieści z Biblii!
– Tak, chcemy opowieści! – zawtórowała reszta dzieci.
– Usiądź przy mnie – zawołała starsza dziewczynka na
wózku inwalidzkim.
Emilka podeszła do niej z uśmiechem i usiadła obok.
Ciocia Alicja również usiadła na dywaniku na podłodze i natychmiast otoczyła ją gromadka ciekawych
dzieci.
– Czytajmy! – krzyczały.
– Zaraz, zaraz. Spokojnie – uciszyła je ciocia. – Dzisiaj
poczytam wam historię o małym chłopcu imieniem
Mojżesz.
Dzieci słuchały zafascynowane w miarę rozwoju akcji.
– A teraz może zaśpiewajmy: „Jezus mnie kocha”.
Jedna z opiekunek weszła z małą dziewczynką i podeszła na palcach do Emilki.
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– Chciałabyś potrzymać Sarę? – zaproponowała. –
Doszła do nas dzisiaj i nie przestaje płakać, dopóki ktoś
jej nie weźmie na ręce.
– Chętnie – odparła Emilka.
Pomyślała, że Sara to najsłodsza mała dziewczynka,
jaką kiedykolwiek widziała. Dziewczynka miała gęste
czarne włoski i wielkie brązowe oczy. Jedną rękę miała
w gipsie.
Emilka z entuzjazmem wyciągnęła ręce do dziecka
i ku jej zaskoczeniu Sara zareagowała tak samo.
– Lubi cię – szepnęła opiekunka. – Na pewno chcesz
ją potrzymać?
– Oczywiście! – zapewniła ją Emilka. – Ja bardzo lubię
niemowlęta.
– Gdyby zaczęła bardzo płakać, to po prostu naciśnij
przycisk w ścianie, a ja po nią przyjdę.
Emilka skinęła głową i spojrzała na Sarę. Mała prawie
zasnęła, ale jeszcze zdążyła się do niej lekko uśmiechnąć.
– Jesteś najsłodszą, malutką dziewczynką – szepnęła
do niej Emilka.
– Czy wiesz, jak złamała sobie rękę? – zagadnęła
dziewczynkę na wózku.
– Jej ojciec był pijany i ją upuścił – odpowiedziała
dziewczynka.
– Straszne! – zawołała Emilka. – Jak można krzywdzić
takie małe dziecko?
– O, kiedy ludzie są pijani i wściekli, robią różne
rzeczy, jakich nie zrobiliby nigdy na trzeźwo. – Właśnie
w ten sam sposób moje nogi zostały połamane – dodała.
– Ojciec był pijany i… – nie dała rady dokończyć,
wybuchając płaczem.
– Tak mi przykro! – szepnęła Emilka.
– Emilciu, gotowa do wyjścia? – zapytała ciocia, kończąc rozmowę z opiekunką.
– Ciociu, ty już jesteś ubrana! – zawołała Emilka. – To
ja też się zbieram. Do zobaczenia następnym razem! –
pomachała dzieciom na pożegnanie.
– Przyjdź znowu! – wołały dzieci.
– Pani wizyty i czytanie sprawiają im tyle radości – powiedziała jedna z pracownic, zabierając Sarę. –
Przyjdźcie znowu!
– Postaramy się – obiecała ciocia, machając na
pożegnanie.
– Opowiadała ci o Sarze? – dociekała Emilka w drodze
do domu.
—ciąg dalszy na str. 28

kącik dla

dzieci

„Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios.” Ewangelia Mateusza 18,4
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Czy zetknęliście się kiedyś
z rybą, która nosi miecz?
Daleko w głębi oceanu żyje
ryba, która właśnie tak wygląda.
Tak naprawdę należy ona do marlinów, ale ja
będę ją nazywać Panem Mieczonosem.
Ten miecz u naszej ryby nie jest jej nosem, lecz długim,
ostrym dziobem. Dziób wygląda jak miecz i kiedy ryba
jest głodna, używa go w charakterze miecza.
Gdy znajdzie w okolicy jakąś ofiarę, zabiera się do pracy;
za pomocą swojego dzioba sieka ją na kawałki. Teraz ma
łatwy posiłek, którego części może też nabijać na dziób.
Bez względu na to, jak je zmierzymy, Pan Mieczonos
i jego rodzina to duże ryby. Marliny mogą ważyć od 23 kg
do ponad 180 kg, a niektóre osiągają rekordowe rozmiary
około 680 kg. Większość z nich dorasta do rozmiarów od
180 cm do 275 cm, a czasem nawet więcej.
Bóg stworzył Pana Mieczonosa jako rybę żyjącą
w ciepłych wodach, dlatego też pływa on w pobliżu
powierzchni oceanu. Jest silną rybą i umie wyskakiwać
ponad powierzchnię wody. Rybacy marzą o złowieniu go,
jednak to trudna sztuka.
Marliny to nie jedyne ryby wyposażone w miecze; mają
je także mieczniki i żaglice. Mieczniki potrafią pływać
szybciej i głębiej niż marliny, z kolei żaglice posiadają na

—Al Martin

grzbiecie wysoką płetwę
przypominającą żagiel. Marliny,
mieczniki
i żaglice, wszystkie one wykorzystują swoją
broń do polowania.
Sami wiecie, że świat jest pełen cudownych istot stworzonych przez Boga. Psalm
104,24 mówi: „Ziemia jest pełna dóbr
Twoich!”. Każda ryba, którą znajdujemy w morzu,
odzwierciedla Bożą wielkość, jednak podwodny świat nie
tylko jest miejscem piękna. Bóg troszczy się nawet o to, by
głodne ryby mogły zdobyć swój kolejny posiłek.
W podobny sposób Bóg troszczy się o nas, ponieważ
jesteśmy kimś wyjątkowym. I tylko ludzie potrafią Go
uwielbiać. Jest to coś, czego nawet Pan Mieczonos nie
potrafi.
Zaczerpnięto ze Story Mates, październik 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Nie tylko czasem
Daniel krzywił się nad garścią sztućców, które wycierał dla mamy.
– Kiedy Sara wyzdrowieje? – zapytał rozdrażniony. –
Mam już dość wyręczania jej w obowiązkach.
Mama spojrzała na niego surowo.
– Musisz przestać narzekać – powiedziała. – Ciesz się,
że nie jesteś chory.
Daniel skończył wycierać łyżki i powiedział nagle:
– Wiesz co, mamo? A ja chciałbym być chory. Leżałbym
sobie na kanapie i oglądał książki z obrazkami, jadłbym
rosół i patrzył, jak Sara musi za mnie wszystko robić. To
byłoby niezłe!
Mama potrząsnęła głową.
– Chyba zapomniałeś, jak to jest chorować – powiedziała. – Powinieneś nauczyć się wdzięczności. Biblia
mówi, abyśmy ZAWSZE byli zadowoleni.
– Będę próbował – obiecał Daniel.
Ułożył starannie łyżki w szufladzie.
– Co jeszcze mam zrobić? – zapytał.
– Pomóż mi odkurzyć meble w salonie – powiedziała
mama. – I możesz pokolorować obrazek dla Sary.
Daniel wziął ściereczkę, którą mama mu podała
i poszedł za nią do salonu.
Wygładził obrus na stole.
Próbował zaśpiewać piosenkę i być zadowolonym.
Ale za każdym razem, gdy
tylko spoglądał na siostrę leżącą na kanapie,
jego zadowolenie znikało.
Gdyby to tylko ON mógł
tak sobie leżeć i odpoczywać bez pracy!
Kilka dni potem pewnego ranka Daniel wyskoczył z łóżka i nagle się zgiął.
Czemu tak mu się kręci
w głowie? I czemu gardło
tak boli?
Powoli powlókł się do
kuchni.
– Mamo – szepnął przez
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—S. D.

obolałe gardło – jestem chyba chory.
Mama oderwała się od smażenia jajecznicy i położyła
mu rękę na czole.
– Wygląda, że masz gorączkę – powiedziała łagodnie.
– Połóż się na kanapie i odpoczywaj.
Daniel udał się do salonu i padł na kanapę. Czuł się
kiepsko. Zamknął oczy i próbował nie przełykać.
Właśnie w tej chwili Sara weszła do salonu.
– Mama mówi, że źle się czujesz – powiedziała. –
Biedaczku! Zrobię dzisiaj za ciebie wszystko, bo ja już
wyzdrowiałam.
Wyszła pośpiesznie, żeby wyrzucić śmieci, a Daniel ją
obserwował.
Nagle mama weszła do Daniela z kocem i kubkiem
herbaty.
– Pij – powiedziała. – Może po tym poczujesz się lepiej.
– Nie lubię być chory – powiedział jej Daniel, kiedy
opatulała go kocem. – Chciałbym czuć się dobrze i wykonywać moje obowiązki zamiast Sary.
Mama usiadła obok na krześle.
– Co się stało z chłopcem, który powiedział, że chciałby
być chory?

Daniel skrzywił się zamyślony.
– Nie miałem racji – wyszeptał. – Nie chcę już być
chory.
– Ale jesteś chory – powiedziała mama. – Kiedy byłeś
zdrowy, trzeba było to docenić. Jednak teraz, gdy jesteś
chory, nadal powinieneś doceniać różne rzeczy.
Daniel skinął głową powoli.
– Ale jakie?
– Spójrz na wszystkie dobre rzeczy, które masz dzisiaj
– powiedziała mama. – Czy coś przychodzi ci na myśl?
Daniel myślał intensywnie.
– Mogę być wdzięczny za to, że Sara wykonuje moje

obowiązki – zaczął. – I że ty się mną, mamusiu, opiekujesz. I że mam ciepły koc.
– Bardzo dobrze! – ucieszyła się mama. – Jeżeli doceniasz to, co masz, będziesz miał lepsze samopoczucie,
nawet gdy jesteś chory.
Daniel pokiwał głową i wziął łyczek herbaty.
– Chcę się nauczyć ZAWSZE być zadowolonym, nie
tylko czasem.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, grudzień 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Listy
Rodzina Landisów modliła się razem i tata czytał
fragment z Biblii o ślepym człowieku, który przyszedł do Jezusa po uzdrowienie.
Potem tata powiedział do wszystkich:
– Wiecie, że ciocia Sara jest bardzo chora.
Postanowiliśmy wziąć ją do nas do domu po wypisaniu ze szpitala. To oznacza mnóstwo pracy dla
mamy; trzeba będzie dopilnować, aby ciocia brała
leki w określonych porach dnia. Potrzebujemy
pomocy od was wszystkich.
Piątka dzieci Landisów popatrzyła po sobie.
– Ja pomogę – powiedzieli równocześnie Laura,
Marlenka, Daniel i Janek.
– I ja też – dodał pięcioletni Tomek.
Tata uśmiechnął się, a mama otarła łzy.
– Będziemy potrzebowali waszej pomocy przy
pracy – ciągnął tata – ale jest jeszcze coś, w czym
możecie być ogromnym wsparciem. Mama i ja
potrzebujemy wiele modlitwy. Bóg troszczy się
o wszystkie nasze potrzeby, dlatego pomyśleliśmy,
żeby przydzielić wam specjalną intencję modlitewną
na każdy dzień.
Tata wyjaśnił czwórce starszych dzieci, że oczekuje
od nich modlitwy każdego dnia. Potem zwrócił się
do Tomka:
– Tomek, chcę, żebyś się modlił o to, aby Pan zaopatrzył ciocię Sarę w pieniądze na rachunki. Ciocia już
nie pracuje i nie ma teraz żadnych dochodów. Jej

—Karen de la Rosa

rodzina i zbór płacą tyle, ile mogą, a co do reszty
musimy zaufać Bogu.
Tomek spojrzał z powagą na tatę.
– Nie wiedziałem, że to będzie modlitwa dla mnie,
ale będę się modlić.
– Tomku, nie jesteś odpowiedzialny za rachunki
– uspokoił go tata – ale za modlitwę o Boże zaopatrzenie. Nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim
potrzebom cioci Sary, dlatego będziemy musieli w tej
sprawie ufać Bogu. On jest potężny i może wszystko,
a my będziemy się modlić i prosić Go o pomoc.
Cała rodzina uklękła do modlitwy i każdy modlił
się o sprawę, która została mu przydzielona. Tomek
poprosił:
– Drogi Panie, wiesz, że ciocia Sara nie może
już dłużej pracować. Ona potrzebuje pieniędzy na
następny pobyt w szpitalu. Proszę, przyślij jej te pieniądze. W imieniu Jezusa, Amen.
Mama uśmiechnęła się, a tata rozpoczął pieśń.
Ciocia Sara przyjechała ze szpitala do domu i była
okropnie chora. Leżała na łóżku w pokoju gościnnym. Tomek często siadał przy niej na łóżku i trzymał ją za rękę. Ciocia uśmiechała się, kiedy tak
bardzo ją nie bolało. Codziennie Tomek modlił się
o jej potrzebę.
Za jakiś czas ciocia zaczęła dostawać kartki i listy.
Pewnego dnia Tomek poszedł do skrzynki i przyniósł list dla cioci, a kiedy ona otworzyła go, ze
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zdumieniem odkryła w środku pieniądze.
Tomek naprawdę się ucieszył, kiedy oznajmiła:
– Bóg mnie zaopatruje.
Pobiegł do mamy.
– Wiesz co, mamo, chyba Pan Bóg odpowiada
na moje modlitwy! – wykrzyknął. – Ciocia powiedziała, że Bóg ją zaopatruje, kiedy otworzyła list.
– Tak, na twoje modlitwy i na wiele innych, które
zanoszą inni ludzie – potwierdziła mama.
Od tego dnia Tomek wręcz nie mógł się doczekać na listonosza. Lubił codziennie wychodzić do
skrzynki na listy i gorliwie zanosił cioci pocztę.
Pewnego dnia powiedział:
– Ciociu Saro, masz dzisiaj trzy kartki.
Następnego dnia zawołał:
– Dzisiaj jest pięć kartek!
Czasem w środku były pieniądze. Któregoś razu
uczestnicy szkoły niedzielnej przysłali jej wszystkie
zebrane pieniądze. Za każdym razem ciocia mówiła:
– Panie, dziękuję Ci, że mnie zaopatrujesz.
Ilekroć Tomek słyszał te słowa, myślał o tym, jak
Bóg odpowiadał na jego modlitwy. Potem mówił
radośnie:

– Bóg naprawdę słyszy nasze modlitwy!
Cała rodzina cieszyła się razem z Tomkiem, widząc
te odpowiedzi.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, luty 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czy życie jest sprawiedliwe?
—ciąg dalszy ze str. 24
– Tak! – potwierdziła ciocia. – To straszne, że dzieci są
tak maltretowane przez rodziców!
– Oj, zgadza się – powiedziała Emilka. – Dotąd uważałam, że rodzice są nie w porządku wobec mnie, tak
jak wczoraj, kiedy musiałam zostać w domu i sprzątać,
zamiast spotkać się ze znajomymi.
– Jestem pewna, że twoi rodzice wiedzą, co jest dla
ciebie najlepsze! – powiedziała ciocia. – I musimy się
modlić za te dzieci, a także za ich rodziców. No, już
jesteśmy na miejscu. Pa!
– Do widzenia ciociu! Dzięki, że mnie wzięłaś ze sobą.
– Mamo! Spotkałam najsłodszą malutką dziewczynkę, Sarę – wykrzyknęła Emilka, wbiegając do
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domu. – Chciałabym, żebyśmy ją zaadoptowali, aby nie
musiała wracać do swojego podłego ojca!
– Kto wie, może to jest akurat to dziecko, które Bóg
ma dla naszej rodziny. Wiesz, od niedawna tata i ja właśnie zastanawiamy się nad adopcją – wyznała mama.
– Oj, to by było cudownie! – zawołała Emilka. –
Zaczynam zdawać sobie sprawę z tego, jakimi wspaniałymi rodzicami jesteście i że chcecie tego, co najlepsze
dla mnie. Przepraszam, że byłam taka niewdzięczna!
Zaczerpnięto z Partners, marzec 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

fragment

książki

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 trzecia

—Elizabeth Wagler

ROZDZIAŁ 5

Ż ycie w wielkim mieście
– B-b-b-b-b... – powtarzali uczniowie pierwszej klasy
w małej szkole krytej strzechą. – B jak bubble. B jak ball.
Rosita siedziała na brzegu ławki obok Sylwii, machała
nogami i wykrzykiwała na głos litery wraz zresztą klasy.
Pracowicie przyciskając ołówek, pisała nierówne literki
„B” w kształcie dwóch okrągłych tortilli jedna na drugiej. Głowę spuściła tak nisko, że omal nie przycisnęła
jej do blatu.
– Usiądź prosto, Rosito! – powiedziała ostrym tonem
nauczycielka.
Dziewczynka westchnęła i wyprostowała się. Od

długiego siedzenia bolały ją już plecy, a ręka trzęsła się
od ściskania ołówka. Kręciło jej się w głowie od słuchania tych dziwnych angielskich słów. Pusty żołądek wołał
o coś do zjedzenia. Tak bardzo chciała iść do szkoły,
ale siedzenie w jednym miejscu przez tyle godzin było
trudne. Ucieszyła się, gdy usłyszała dzwonek na przerwę.
Dzieci chwyciły się za ręce, tworząc ogromne koło.
Jedno z nich zostało wyznaczone do roli kota, który
gonił w środku mysz, przebiegając między innymi
uczestnikami zabawy. Bawili się również w chowanego
wśród krzewów i małych drzew na podwórzu. A potem
w berka.
Rosita zawsze chętnie wracała po szkole do domu, żeby
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pobawić się z najmłodszymi dziećmi. Niedawno urodziła
się dwójka – jej braciszek Juan i córeczka Amalii. Mama
pozwalała Rosicie nosić Juana w nosidełku na plecach,
o ile nie oddalała się z nim od domu. To sprawiało jej
większe zadowolenie niż noszenie dzieciom szklanych
butelek z piciem. Przechadzała się tam i z powrotem,
zgięta nieco, żeby mały nie wypadł z nosidełka, podskakując troszkę, żeby go uspokoić.
– Jestem chyba chora – jęknęła pewnego ranka, gdy
Manuela ją czesała.
– Co cię boli? – spytała siostra, dotykając jej czoła. –
Nie masz gorączki.
– Słabo mi – odparła cicho Rosita, a tortilla wypadła
jej z dłoni.
Przyszła mama i przykucnęła obok, patrząc jej w oczy.
Nie błyszczały tak jak zwykle. Klepnęła córkę po głowie
i powiedziała:
– Może i jesteś chora. Powinnaś wrócić do łóżka
i trochę się przespać.
Rosita rzeczywiście zapadła w sen, ale niedługo potem
wstała i wyszła na zewnątrz. Pablo rysował na ziemi
jakieś ścieżki patykiem. Znalazła kilka kamieni i położyła je wzdłuż ścieżek. Wyglądały jak małe domki. Ich
wesołe rozmowy sprowadziły mamę, która przyjrzała się
Rosicie uważnie.
– Coś mi się zdaje, że już nie jesteś chora – powiedziała. – Po obiedzie wrócisz do szkoły.
Pewnego dnia, gdy Rosita chodziła do szkoły już trochę
ponad miesiąc, przyjechał z wizytą Marcos. Młody żołnierz wyglądał bardzo przystojnie w wyprasowanych
dżinsach, nowej koszuli w szkocką kratę i czarnych wojskowych butach. Włosy miał ostrzyżone tak krótko, że
stały mu na głowie niczym świńska szczecina. Usiadł
na ławce przed domem, rozmawiając z ojcem i dziadkiem. Potem poszedł na ryby z Carlosem i kilkoma starymi znajomymi. Niewiele uwagi poświęcał Rosicie,
więc podziwiała go z daleka.
Dlatego bardzo się zdziwiła, kiedy wieczorem przed
wyjazdem usłyszała, jak Marcos mówi do rodziców:
– Chciałbym wziąć Rositę do miasta. Żona jest bardzo
samotna, bo nie mamy dzieci, a Rosita byłaby dla niej
dobrym towarzystwem, kiedy jestem na służbie.
Rosita właśnie siedziała na ławce w kącie, bawiąc się
patykiem z kurczętami. Pochyliła się i słuchała uważnie,
wstrzymując oddech.
– Ale ona teraz chodzi do szkoły – odrzekł ojciec po
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namyśle.
– Jest jeszcze mała – odparł Marcos, machając ręką,
jakby odpędzał te wątpliwości.
Ojciec wbił wzrok w ziemię między gołymi stopami.
Spojrzał na mamę, ale ona spuściła w milczeniu głowę.
– Mogłaby pomóc Marii w pracach domowych i być
dla niej jakimś towarzystwem. Maria nie ma znajomych
w mieście i byłaby zadowolona, mogąc z kimś porozmawiać we własnym języku. A Rosita może pójść z powrotem do szkoły w przyszłym roku.
– No i jak? – ojciec znów spojrzał na mamę pytającym wzrokiem.
– Ty zdecyduj – wzruszyła ramionami.
Decyzja zapadła szybko. Rosita mogła pojechać ze
swoim ważnym bratem – żołnierzem do stolicy Belize,
wielkiego miasta na północy kraju, o którym tyle razy
słyszała.
Nazajutrz wcześnie rano szła już za Marcosem w dół
drogi za wioską, niosąc w niebieskim plecaku swoje
sukienki, grzebień i jedną z gumek Manueli do upinania
włosów, którą właśnie od niej dostała. W małym kuxtal
niosła tortille i jajka na twardo na drugie śniadanie.
Marcos szedł coraz wolniej, próbując dostosować
tempo do drobnych kroków małej siostry. Przeszli przez
jakąś piękną rzekę po nisko zawieszonym moście i znaleźli się w sąsiedniej wiosce. Tu Marcos kupił jej czerwoną lemoniadę. Nigdy wcześniej nie miała całej butelki
dla siebie. Z trudem przełknęła ostatni łyk, ale chłodny
napój ją orzeźwił, więc mogła iść dalej.
W południe zrobiło się gorąco, więc zaczęła opadać
z sił. Mimo to, szła z mozołem, lecz nie narzekała, bo się
tego wstydziła. Marcos zauważył jej zmęczenie i usiedli
pod drzewem, żeby coś zjeść. Chciało jej się spać, ale
powiedział, że muszą iść dalej.
Podczas pieszej wędrówki opowiadał jej o autobusie,
którym będą jechać i o wielu domach, jakie Rosita zobaczy w mieście. Kiedy się mocno zmęczyła, dał jej słodycze i gumę do żucia.
Późnym popołudniem doszli do autostrady i Rosita
z ulgą usiadła na ławce w małej wiacie przystanku
autobusowego.
Drogą przejeżdżało z hukiem wiele ciężarówek
i innych kolorowych pojazdów, napełniając powietrze
zapachem paliwa. Rosita cieszyła się, że jest bezpieczna
na przystanku, bo te szybko pędzące potwory mogłyby
ją zgnieść na miazgę.

Wkrótce wielki zielono-pomarańczowy autobus
zatrzymał się z piskiem hamulców. Nigdy wcześniej nie
znalazła się tak blisko autobusu. Ten był ogromny jak
trzy ciężarówki. Marcos podniósł ją na wysoki stopień
i przepchnął wąskim przejściem między siedzeniami
prawie aż do samego tyłu, gdzie pozwolił jej usiąść przy
oknie. Z ochrypłym wyciem klaksonu autobus ruszył
z przystanku.
Siedziała z buzią przyklejoną do usmarowanej szyby.
Wibracje podczas jazdy odczuwała nawet w żołądku. Ale
co się dzieje z drzewami? Przestraszona, chwyciła brata
za ramię.
– Co się dzieje? – zapytał.
– Drzewa! – wskazała palcem. – Uciekają! Wyglądają,
jakby miały upadać.
Roześmiał się.
– One nie uciekają. To autobus się porusza.
Przez dłuższy czas zafascynowana obserwowała „uciekające” drzewa. A potem zasnęła.
Gdy dojechali do Belize City, było już ciemno. Nie
pamiętała, jak wysiedli z autobusu i jak szli cichymi ulicami do małego domu Marcosa.
Kiedy się rano obudziła, leżała na kocu, na drewnianej podłodze w jakimś dziwnym domu.
– Dzień dobry – przywitała się śliczna Indianka
z lśniącymi, czarnymi włosami i w kolczykach. – Jestem
Maria. Czy chciałabyś coś zjeść?
Rosita była pod wrażeniem małego drewnianego
domku. Miał dwa pokoje i małą werandę, na którą
wchodziło się po trzech schodach. Pod ścianami nie było
kurcząt w gniazdach, nad łóżkami nie wisiały sznurki
z ubraniami, w kącie nie było paleniska, a w pokojach
żadnych hamaków. Zamiast tego ujrzała płaską kuchenkę
gazową, drewniany stół, jakąś drewnianą skrzynkę do
przetrzymywania naczyń i wysokie drewniane łóżko
pokryte miękką gąbką. W kącie małej sypialni stało
wysokie pudło z mniejszymi pudełkami w środku, które
można było wysuwać, pociągając za uchwyt. Maria złożyła ubrania Rosity i włożyła do jednego z nich. Mówiła
o nim „szuflada”. Na ścianie nad tym dziwnym kontenerem wisiało okrągłe lustro większe niż wszystkie, jakie
Rosita dotąd widziała. Gdyby stanęła na miękkim łóżku,
mogłaby się w nim cała przeglądać.
Świat za oknami był inny niż jej wioska w dżungli.
Nie było tu drzew, tylko więcej małych domków krytych blachą, takich jak dom Marcosa i Marii. Sąsiedni

dom stał tak blisko, że mogłaby z łatwością trafić go
kamieniem. Maria nabrała wody z jakiejś rury wystającej z ziemi za domem i prała ubrania na małym drewnianym stoliku obok rury.
– Gdzie są wasze kurczaki? – zapytała Rosita.
Maria się roześmiała.
– Nie mamy tu kurczaków. Co byśmy im dali do
jedzenia?
– Kukurydzę – odparła Rosita. – To proste.
– Nie mamy plantacji.
Nie mają plantacji!
– To skąd bierzecie jedzenie?
– Marcos dostaje pieniądze co dwa tygodnie i kupujemy jedzenie w sklepie. Chodź. Zaprowadzę cię tam
i kupimy mąkę na tortille.
Mąka na tortille była dla Rosity czymś niezwykłym,
podobnie jak sardynki z puszki, które Maria zawinęła
do placków.
Przez trzy dni Rosita była szczęśliwa. Pomagała Marii
prać, stojąc na taborecie i szorując mniejsze rzeczy na stoliku. Zamiatała podłogi małą miotłą na bardzo długim
kiju. Opowiadała o dwojgu nowych dzieciach w rodzinie i odpowiadała na pytania o ich wioskę Santa Elena.
Codziennie przechodziły obok rzędu domów do sklepu
na rogu, gdzie Maria kupowała ciekawe rzeczy do jedzenia, takie jak puszkowane kiełbaski, pomidory, chleb
i kurczaki, które były już martwe i zamrożone na kość.
Czwartego poranka Rosita nie była głodna.
– Co się stało? – zapytała Maria, patrząc na dziewczynkę z troską.
– Chcę tortillę z kukurydzy – odparło dziecko
cichutko.
– Och, możemy zrobić takie tortille – Maria odetchnęła z ulgą.
Poszły do sklepu i kupiły trochę mąki kukurydzianej
w torebce. Maria dodała wody i zrobiła placki. Co za
dziwny sposób robienia tortilli, pomyślała Rosita. Nie
smakowały za dobrze, ale zjadła, bo przecież Maria zrobiła je specjalnie dla niej.
Tego dnia długo siedziała na werandzie, obserwując
inne panie piorące przy rurach i małe dzieci bawiące się
na suchej trawie przed domami. Wszystkie były młodsze od niej. O dwunastej tłum dzieci w zielono-żółtych
mundurkach głośno przebiegł ulicą do domów na przerwę obiadową.
Rosita patrzyła na nie z tęsknotą. Fajnie byłoby nosić
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taki świeżo wyprasowany mundurek. W jej wiosce dzieci
nie nosiły czegoś takiego w szkole.
O trzeciej zauważyła najmłodszych uczniów wracających ze szkoły do domu. Byli w jej wieku. Żałowała, że
nie zna ich imion. Niektóre z nich były śniade jak Rosita,
a inne miały czarną skórę. Czarne dziewczynki miały
na głowach krótkie ogonki upięte ozdobnymi gumkami i wstążkami. Nawoływały się wzajemnie i trącały,
a szkolne plecaki podskakiwały im na plecach.
Z biegiem dni Rosita była coraz bardziej smutna.
Po przebudzeniu płakała. Potem siadała na werandzie
i patrzyła, jak dzieci biegną ulicą do szkoły. W nocy
z trudem zasypiała. Tęskniła za mamą, Manuelą
i dziećmi. Za Sylwią i Pablo. Za szkołą. Chciała wrócić
do domu – do drzew, do rzeki, do kurcząt i do kuchni.
Maria kupiła jej słodycze i prażoną kukurydzę na
poprawę humoru. Próbowała z nią rozmawiać, grać
razem w kulki. Gdy Marcos wrócił do domu pod koniec
tygodnia, było mu przykro, że siostra nie czuje się dobrze
w mieście.
– I co my z tobą zrobimy? – zapytał ze smutkiem
widząc, jak łzy spływają po policzkach Rosity do jej
kubka z kawą.
– Chciałabym do szkoły – wyszeptała.
– Tutaj?
Skinęła głową.
– Chcę pójść do szkoły z innymi dziećmi.
– Ale szkoła jest pięć ulic stąd. Zgubisz się
– zaprotestował.
– Nie, nie zgubię się. Po prostu będę szła tam, gdzie
one.
Marcos nadal kręcił głową z dezaprobatą.
– Będzie dobrze. Przestanę płakać, jeśli pozwolicie mi
pójść do szkoły – prosiła.
Marcos nadal nie był przekonany.
Minęły trzy tygodnie, które dłużyły się niemiłosiernie.
Rosita spędzała większość czasu na werandzie, patrząc
na dzieci i płacząc.
Pewnego dnia zobaczyła, że jakaś pani idzie ich ulicą,
rozglądając się, jakby czegoś szukała. Rosita przyjrzała
się jej uważnie, gdy podeszła bliżej. Było w tej pani coś
znajomego. I nagle...
– Nauczycielka! – krzyknęła, zeskakując z werandy.
Pobiegła ulicą i rzuciła się na szyję nauczycielce z jej
własnej wioski.
Nauczycielka powiedziała Marcosowi i Marii, że
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rodzice Rosity prosili ją, żeby – gdy będzie odwiedzać
Belize City, sprawdziła, co słychać u Rosity. Byli ciekawi,
jak córka się miewa.
– Hm, myślę, że ona rzeczywiście powinna pójść do
szkoły – oznajmiła nauczycielka. – Czy myślicie, że
Rosita byłaby gotowa pojechać ze mną do domu?
Czy była gotowa? Bez wątpienia. Widząc jej przygnębienie, Marcos zgodził się, żeby wróciła.
Znów jechała autobusem. Znów drzewa uciekały tak
szybko, że omal nie upadały. Znów przeszła tę samą,
długą drogę. Wreszcie dotarła do swojej wioski, do domu
i do rodziny. Nigdy już nie chciała oglądać wielkiego
miasta.

ROZDZIAŁ 6

Nieznajomi
Manuela i Rosita czekały, aż inne kobiety skończyły
pranie, a potem naczerpały do wiader czystej wody ze
zbiornika przy źródle. Manuela niosła dwa duże wiadra,
a Rosita dwa małe. Codziennie rano i wieczorem dziewczęta nosiły wodę ze źródła do domu, żeby było co pić,
w czym gotować i w czym się umyć. Naczynia i ubrania
również trzeba było tu przynieść do umycia.
Rosita lubiła tam chodzić. Woda szemrała wśród
paproci, między skałami i białymi kwiatami zerkającymi z zieleni nad samym brzegiem. Zmęczenie całego
dnia ustępowało po zanurzeniu w tej chłodnej wodzie.
W gorącej porze deszczowej Rosita czasami kąpała się
tutaj po kilka razy dziennie.
Wracając drogą w górę usłyszały jakieś odgłosy w krzakach przy ścieżce. Brzmiały jak węszenie świni. Rosita
postawiła wiadro na ziemi.
– Co to jest?
Manuela przystanęła, żeby posłuchać. Potem postawiła wiadra na ziemi i rozchyliła gałęzie.
– Sylwia! – zawołała Rosita, widząc przyjaciółkę zwiniętą w kłębek na trawie. – Dlaczego tu leżysz?
– Mama mnie bije – wydusiła z siebie jej przyjaciółka.
– Ukrywam się.
Rosita nie wiedziała, co powiedzieć. Nie po raz pierwszy Sylwia uciekła z domu. Czasem matka goniła ją
drogą, przeklinając i wymachując kijem.
– Nie siedź tutaj dłużej, bo się ściemnia – rzekła

Manuela. – Możesz pójść do nas i zostać, aż mama się
uspokoi.
– Może wrócę już do domu – łkała Sylwia. – Myślę,
że najgorsze minęło.
– Dlaczego cię zbiła? – zapytała Rosita po drodze.
– Myłam kukurydzę do zmielenia, potknęłam się
o kota i rozsypałam wszystko na podłogę – biedne dziecko było zadowolone, że ma się komu wyżalić. – Matka
mnie stłukła, ale chyba już teraz jej przeszło.
Rositę przeszły dreszcze. Mama nigdy jej nie biła za
rozsypanie kukurydzy, jeśli to nie była jej wina. Pewnie,
że była czasem karana, ale tylko wtedy, gdy na to rzeczywiście zasługiwała. Sylwia pomachała ręką na do widzenia i skierowała się na swoje podwórko. Bicie w domu
było dla niej normalnością.
W następną sobotę Rosita została zaproszona do domu
Sylwii. Jej matka wręczyła jej miskę caldo i świeże tortille. Zapytała, co w szkole.
– Umiesz już czytać?
– Trochę.
– Napisz dla mnie kilka słów – kazała pani Juana.
Jako matka chrzestna Rosity miała obowiązek śledzić
jej postępy w nauce.
Rosita napisała: „KOT, PIES, SIEDZI i CHATA”.
– Dobrze – pochwaliła pani Juana. – Mam coś dla
ciebie, bo widzę, że się uczysz.
Zniknęła w drugiej chacie, pojawiając się za chwilę
z plastikową torbą. Wyjęła z niej małą tradycyjną spódnicę Kekchi plecioną z wielu kolorów i ściąganą mocno
wokół talii.
– Och! – westchnęła Rosita, a oczy jej zabłysły. Jej
pierwsza tradycyjna spódnica! Była do niej jeszcze bluza
– różowa z szerokim rzędem falbanek wokół szyi i na
końcach rękawów.
– Jesteś już wystarczająco duża, żeby mieć jakąś ładną
spódnicę i bluzkę – powiedziała pani Juana, pomagając
Rosicie przymierzać. – Możesz je ubrać na święta Bożego
Narodzenia.
Rosita obróciła się w kółko, pozwalając spódnicy zafalować. Wyglądała w niej jak duża dziewczyna! Teraz
może będzie mogła chodzić z Manuelą. Czasem późnym
popołudniem jej starsza siostra zakładała swoją śliczną
spódnicę, czystą bluzkę, korale, bransolety i razem
z przyjaciółkami wybierały się na przechadzkę po wiosce.
Kiedy jednak wieczorem Rosita jej to zaproponowała,
Manuela – zwykle bardzo miła – od razu i stanowczo

odmówiła. Zaśmiała się jakoś dziwnie i powiedziała:
– To jest tylko dla dużych dziewcząt.
– Wolałabym, żebyś została w domu – powiedziała
mama, gdy Manuela wybierała się na kolejną przechadzkę. – To nie jest dobre, co robicie.
Rosita usiadła nadąsana pod krzakiem przy drodze,
gdzie bawiły się z Sylwią w dom. Po co jej nowe ciuchy,
skoro nie może ich nosić? Poweselała jednak na myśl
o świętach. Założy swoje nowe, odświętne ubranie na
procesję przez całą wioskę do żłóbka Dzieciątka Jezus.
Trasa procesji będzie biegła wzdłuż bananowców i zostanie ozdobiona jaskrawymi kwiatami. Na różnych przystankach ksiądz powiesi obrazy Pana Jezusa, a ludzie
będą się tam zatrzymywać i odmawiać „Zdrowaś Mario”.
Potem w kościele chłopcy będą nieść świece, a wszyscy
będą chodzić w kółko i śpiewać pod każdym obrazem
kolejnego świętego. Wszyscy będą mieli na sobie najlepsze ubrania, a ona w tym roku założy swoją nową
spódnicę...
Usłyszała, że ktoś jedzie drogą konno. Niewielu ludzi
w Santa Elena miało konia. Zazwyczaj używano ich do
wożenia kukurydzy lub drewna, ale nie ludzi. Ujrzała
nieznajomego młodzieńca, który na pewno nie pochodził z ich wioski. Widząc Rositę, która wstała, żeby mu
się lepiej przyjrzeć, zatrzymał konia i spojrzał na nią
w dół.
– Jesteś siostrą Manueli? – zapytał.
Nieśmiało skinęła głową.
– Gdzie mogę ją znaleźć? W domu?
Rosita zaprzeczyła ruchem głowy i wskazała palcem
na wioskę.
– Spaceruje – odparła.
– Dzięki – jeździec cmoknął na konia i odjechał.
Za chwilę przybiegła Sylwia i wróciły do zabawy
w dom. Rosita szybko zapomniała o młodym
nieznajomym.
Kilka tygodni później jacyś ludzie przyjechali odwiedzić jej rodziców. Mężczyzna i kobieta. Rosita nigdy
wcześniej ich nie widziała. Usiedli na ławce przed
domem, zaproszeni przez ojca. Mama kazała Rosicie
zrobić im kawę. Uważnie odmierzyła kawę i cukier do
dwóch kubków i zamieszała, żeby się dobrze rozpuścił w gorącej wodzie. Nie wiedziała, gdzie podziewa się
Manuela. Zazwyczaj robiła to, co do niej należy. Dokąd
poszła? Zaniosła gościom kawę, wzięła Juana na plecy
i poszła bawić się z Sylwią.
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Niedługo po Bożym Narodzeniu zaczęła brzydko kaszleć. Miała okropną gorączkę, bolała ją głowa i żołądek od
ciągłego kaszlu. Przez cały tydzień nie poszła do szkoły.
Leżąc w hamaku, znowu ujrzała tych samych gości.
Kim oni byli? Tym razem przez mgłę gorączki i mimo
ataków kaszlu usłyszała strzępki ich cichej rozmowy. Nie
słyszała dokładnie, ale na pewno rozmawiali o Manueli.
Co ci ludzie wiedzieli na temat jej siostry? Chciałaby
sama ją o to zapytać, ale poszła do źródła, biorąc ze sobą
dziecko. Mama musiała sama zrobić gościom kawę.
Poszli, zanim Manuela wróciła znad rzeki, a Rosita
zasnęła, zapominając ją zapytać o nieznajomych.
Pewnego dnia pani Juana przyniosła trochę mocno
pachnącej herbaty.
– Dostałam od znachora – powiedziała mamie. –
Dałam chłopcom i kaszel zelżał. Daj trochę Rosicie.
– Nigdy nie myślałam, żeby iść do znachora – odrzekła
mama. – Chciałam ją zawieźć do lekarza, ale to daleko,
a my nie mamy pieniędzy.
– Lekarstwa od znachora są dobre. On zna różne tajemnice uzdrawiania – pani Juana stała nad Rositą, aż wypije
do końca gorzki napój. I rzeczywiście, w ciągu tygodnia
kaszel ustąpił i mogła już iść do szkoły.
Potem ci sami ludzie odwiedzili ich po raz trzeci.
Wreszcie Amalia zdradziła Rosicie, że są rodzicami młodzieńca, którego widziała jadącego na koniu i chcą zaręczyć Manuelę ze swoim synem.
– Zaręczyć? A co to znaczy? – Rosita zmarszczyła nos
ze zdziwienia.
– To znaczy, że on chce się z nią ożenić. Pamiętasz mój
ślub z Carlosem?
Rosita skinęła głową.
– To będzie tak, jak wtedy. Najpierw, jeśli rodzice się
zgodzą, to będą zaręczyny, a potem ślub i wesele. A potem
Manuela pojedzie do ich wioski i zamieszka z nimi.
– A czy ona chce tam jechać? – Rosita miała wątpliwości.
Amalia roześmiała się i wzruszyła ramionami.
– Nie wiem. Może tak. Może nie. Ale to zależy od
rodziców. Jeśli się zgodzą, to za niego wyjdzie.
– A ty chciałaś tu przyjechać i zamieszkać z nami?
– Nie bardzo. Nie chciałam opuszczać swojego domu.
Płakałam, pamiętasz? – Amalia znów się roześmiała,
a dziecko podskoczyło w nosidełku. – Ale teraz jest już
dobrze. Podoba mi się tutaj. Po prostu tak to wszystko
jest.
Rosita nie chciała, żeby Manuela odchodziła z domu.
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– Chciałabyś się zaręczyć? – spytała, chwytając Manuelę
za spódnicę.
Siostra patrzyła gdzieś w dal, a jej oczy były puste i nieruchome, jak u iguany złapanej w potrzask. Odtrąciła
dłoń Rosity.
– Przynieś więcej drewna – jej głos brzmiał jak szum
liści na wietrze.
Przyjechał Marcos, żeby znów odwiedzić rodzinę
i przywiózł ze sobą Marię.
– Nie chciałabyś wrócić z nami do miasta? – droczył
się z Rositą.
Kategorycznie pokręciła głową.
– Czyli bardziej podoba ci się w tej wiosce? – zapytała Maria.
– O, tak – dziewczynka nie miała wątpliwości.
Marcos tym razem przyjechał z misją. Bez ogródek
powiedział rodzicom:
– Nie powinniście się zgodzić na zaręczyny Manueli
z tym człowiekiem. On jest z Gwatemali, a im nie można
ufać. Poza tym słyszałem, że ma tam już jedną żonę.
– Też słyszeliśmy o tym – przyznał ojciec. – Jego rodzice
chcą wkrótce wyznaczyć datę zaręczyn.
Marcos pokręcił głową.
– Nie róbcie tego – ostrzegł.
– Myślę, że Manuela też tego chce – odważyła się
mama.
– On jest z Kekchi – mruknął ojciec.
– Ale my go nie znamy – Marcos podniósł głos. – Nie
mamy możliwości sprawdzić, co to za rodzina.
– Gwatemala jest daleko – zgodził się ojciec.
– Wystarczająco blisko, żeby mieć problem – mama
Rosity głośno wrzuciła kawałek drewna do ognia. – Mam
nadzieję, że już teraz go nie ma.
Po tym, jak Marcos wrócił do miasta, nie wrócono już
do rozmów o zaręczynach.
Rosita była zadowolona. Nie chciała już więcej widzieć
w wiosce żadnych nieznajomych. Zastanawiała się tylko,
jaki problem miała na myśli mama. Ale cokolwiek to
było, zaręczyny się nie odbyły. Życie dalej toczyło się
normalnym torem.
—ciąg dlaszy nastąpi
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PRZYCHODZĄ
ZE WSZYSTKICH STRON
Przychodzą ze wszystkich stron,
przychodzą ze wszystkich ziem,
by wraz z Królem siąść do stołu jak gość,
a wszyscy szczęśliwi są.
Móc spojrzeć w tą świętą Twarz,
zwieńczoną Bożą czcią.
Uczestnicy Jego łask jak perły w koronie lśnią.
Gdzie Biały Sędziowski Tron,
zbawionych zbór nuci ton,
tam nie ma już łez ni smutku, ni burz,
ni śmierci okropnej gróźb.
Zbawiciel sam odszedł wpierw
zgotować drogę nam.
Wkrótce znów spotkamy się,
rozłąki nie będzie tam.
A bramy w tym Mieście lśnią,
dniem, nocą otwarte są.
Wszak sprawił to On z miłości i łask,
by w Ojca wprowadzić Dom.
Jest miejsca dla wszystkich dość,
by każdy gość
mógł siąść za weselnym stołem tam,
gdzie z łaski go wezwał Pan.
Z Chrystusem odejdę wnet,
me próby zakończą się.
Och, żeby mój Pan
już dziś zabrał nas – tych,
którzy bezgrzeszni są.
Nie mogę doczekać się radości tego dnia.
Już niedługo weźmie nas.
Będzie to szczęśliwy czas!
Wszak Jezus wyzwolił mnie,
radością me serce tchnie.
Nie muszę już, nie, ciężarów swych nieść,
jarzmo Jego lekkie jest.
Choć duszę mą okrył mrok,
lecz ciemność pierzchła precz.
Głos zwycięstwa z serca brzmi,
wszak Jezus dał wolność mi.
—Dobro publiczne

Szczęście w domu
„Kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr” (Księga Przypowieści 11,29b).
Najszczęśliwszy nawet dom może się całkiem pogrążyć z powodu kłótni czy nieporozumień. Jeśli
jesteśmy kłótliwi i wybuchowi, jest to wyłącznie nasza wina. Czy równie łatwo pozwalamy innym, by
unieszczęśliwiali nas przez swoje kłótliwe, czy zrzędliwe zachowanie?
—Sir John Lubbock

Pamiętajmy, że każdy człowiek – bez względu na swój status i pochodzenie – ma swoje prawa i swoje
uczucia. We wszystkich sporach starajmy się, aby to raczej pokój był naszym celem niż tryumf. Ten ostatni
ceńmy wyłącznie jako środek niesienia pokoju.
—Sydney Smith

Drobiazgi tworzą sumę życia ludzkich spraw
i pół nieszczęść wywodzi się z naszych dziwactw.
Najlepsze życia radości na pokoju kwitną ziemi,
a choć słodkie są – niewielu się z nich może cieszyć.
Niech się więc kłótliwy uczy z tej mądrości:
wielką obrazą jest najmniejsza z przykrości.
—Hannah More
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