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

Żywa
NADZIEJA
—Alvin Mast

W 1 Liście Piotra jest napisane, że Jezus jest kamieniem węgielnym, żywym i drogocennym (1 P 2,4.6.7).
„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez
wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych” (1 P 1,3).
Ta żywa nadzieja jest oczekiwana z wielką niecierpliwością. Ktoś kiedyś powiedział, że gdy nadzieja jest żywa,
to noc jest mniej ciemna, samotność mniej głęboka,
a strach mniej dręczący. Kiedy pracowałem w więzieniu
jako asystent kapelana, spędzałem czas w towarzystwie
osadzonych i słuchałem o ich nadziejach. Wszyscy bez
wyjątku mówili o tym, że pewnego dnia wyjdą na wolność; nawet jeśli zostali skazani na dożywocie, to jednak
mieli nadzieję na wyjście.
Ponieważ istnieje prawdziwa nadzieja, to jest również
fałszywa, pozbawiona jakichkolwiek podstaw, żeby oczekiwać na jej spełnienie. Jezus powiedział: „Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten

jest złodziejem i bandytą. Lecz kto wchodzi drzwiami,
jest pasterzem owiec” (J 10,1–2). Fałszywa nadzieja to
jest wspinanie się jakąś inną drogą, mimo że prawdziwa
nadzieja polega na wejściu przez bramę. Mówiłem do
ludzi, którzy wiedzą, że nie narodzili się na nowo, ale
mają nadzieję na pójście do nieba. Oni potrzebują lepszych podstaw dla swej nadziei. Bo obecna jest oparta
wyłącznie na... ich własnej nadziei!
Ludzie budują nadzieję na zbawienie na wielu nietrwałych rzeczach. Jedni na fakcie, że zostali kiedyś
ochrzczeni w jakimś kościele. Inni na członkostwie
w kościele, jeszcze inni na dobrych uczynkach, a są
i tacy, którzy nie mają żadnej nadziei. Biblia mówi jasno:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie
narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego”
(J 3,3). Jeśli nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego, to
pozostajesz bez nadziei.
W Liście do Rzymian czytamy: „Nadzieją bowiem
jesteśmy zbawieni. A nadzieja, którą się widzi, nie jest

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem"
List do Filipian 4,6
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nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co
widzi?”. Słowo nadzieja oznacza „spodziewanie się” lub
„żarliwe oczekiwanie”. Czy możemy być zbawieni żarliwym oczekiwaniem? Tak, możemy bezpiecznie powiedzieć jak w pieśni: „Bo Biblia mówi mi”.
Czasem „potykamy się” o werset, który jest niepokojący: „Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale
o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który
wam da Syn Człowieczy. Jego bowiem zapieczętował
Bóg Ojciec” (J 6,27). To wydaje się trochę sprzeczne
z wersetami o zbawieniu z łaski przez wiarę, prawda?
Owszem, jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę (Ef 2,8).
Co zatem oznacza, że jesteśmy zbawieni nadzieją, a jednocześnie zabiegamy o pokarm, który trwa ku życiu
wiecznemu?
Wielu chrześcijan jest zaniepokojonych, gdy słyszą
o sprawowaniu zbawienia albo nawet o przestrzeganiu
przykazań. Nie chcą słyszeć o niczym, co choćby przypomina zbawienie z uczynków. Musimy pamiętać, że
Bóg ma dla nas plan zbawienia, które nie jest z uczynków, ale oczekuje od chrześcijan przestrzegania przykazań i tego, żeby byli jak miasto na górze. „Wtedy zapytali
go: Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?
Odpowiedział im Jezus: To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał” (J 6,28–29).
Jesteśmy zbawieni jedynie z łaski, ale jak sugeruje ten
fragment, istnieje określony warunek jej uzyskania. Jest
nim wiara w Niego. Innym warunkiem jest upamiętanie (Mk 1,15), kolejnym jest niesienie swego krzyża, jak
powiedział Jezus: „Ktokolwiek chce pójść za mną, niech
się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za
mną” (Mk 6,34).
Wszystko, co robimy dla Chrystusa – czy to wiara, czy
upamiętanie lub niesienie krzyża – dzieje się dzięki łasce.
Cokolwiek mamy lub czynimy, jest z Jego powodu.
Nie pracujemy na własne zbawienie, bo Chrystus sam
powiedział: „Wykonało się!”. Paweł napisał do Rzymian:
„A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę,
ale za należność” (Rz 4,4).
Nie mamy czego się spodziewać, jeśli nie spełniliśmy warunków zbawienia. Ale nawet jeśli przyjęliśmy
Pana Jezusa jako Zbawiciela, to „nadzieja nie przynosi wstydu” (Rz 5,5). Gdy Chrystus staje się żywy
w naszych sercach, kochamy Go i decydujemy się okazywać Mu posłuszeństwo. Jezus staje się dla nas coraz
cenniejszy w miarę naszego dojrzewania w chrześcijańskim życiu.
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W miarę rozwoju naszej relacji z Jezusem, rośnie również nasze oczekiwanie (czyli nadzieja). Im bardziej
Go poznajemy, tym żarliwiej oczekujemy znalezienia
się w Jego obecności. W miarę wzrostu naszej nadziei
na ujrzenie Go, próbujemy zrobić wszystko, żeby Go
zadowolić. Nasze oczekiwanie chroni nas przed zmęczeniem i dlatego „nadzieją jesteśmy zbawieni”.
Czy Twoja nadzieja jest podobna do tej, którą mają
ludzie wspinający się jakąś inną drogą, czy do tej, którą
ma każdy, kto wchodzi przez bramę? Czy masz podstawę swej nadziei, czy też jest ona płonna, rozpaczliwa
i pozbawiona podstaw?
Świadectwem tego oczekiwania jest to, że „w tym
[ciele] wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom
z nieba” (2 Kor 5,2). „Ten to Duch poświadcza naszemu
duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. A jeśli dziećmi,
to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami
Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim
byli uwielbieni” (Rz 8,16–17). „Po tym poznajemy, że
w Nim mieszkamy, a On w nas, że dał nam ze swego
Ducha” (1 J 4,13). „To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie
życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego”
(1 J 5,13). „Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo
w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę,
bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim
Synu” (1 J 5,10).
Autor Listu do Hebrajczyków pisze, że my, przed
którymi wyłożona jest nadzieja, mamy kotwicę dla
duszy. Ta nadzieja jest pewna, trwała i zakotwiczona
poza zasłoną. Nasza nadzieja opiera się na obecności
Bożej. Bez względu na to, co powiedzą inni, czy jesteśmy bogaci czy biedni, czy mamy większe czy mniejsze
zdolności, nasza dusza jest zakotwiczona w obecności
Chrystusa.
Zakotwiczenie w obecności Chrystusa jest prawdziwą nadzieją opartą na podstawie Pisma. To jest żywa
nadzieja wnosząca sens w nasze życie. Ona nas motywuje do podążania naprzód. Ona nie zawstydza. Przy
takiej nadziei jak ta, każdy poranek jest odświeżający,
a każdy wieczór pełen pokoju. Uczyń swoje wybranie pewnym. Upamiętaj się i uwierz w Pana Jezusa
Chrystusa, a będziesz miał żywą nadzieję!
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

Modlitwa wstawiennicza Daniela
Księga Daniela 9,1-24

Daniel jest dobrze znany czytelnikom Biblii jako
prorok i mąż stanu w okresie uprowadzenia Judejczyków
do Babilonu. W Księdze Daniela dowiadujemy się również, że był on mężem regularnej modlitwy. Chcielibyśmy
przestudiować ten aspekt jego życia, a szczególnie modlitwę wstawienniczą w rozdziale dziewiątym. Studiowanie
przykładu Daniela może nam pomóc wstawiać się za
innymi do Boga.
Anioł Gabriel powiedział Danielowi, że jest mężem
umiłowanym, wskazując na jego bliską relację z Bogiem
(Dn 9,23). Był znany wśród współczesnych w związku
ze swoją mądrością, niezachwianą wiarą i udziałem we
władzy cywilnej, lecz w tym rozdziale otrzymujemy
wgląd w jego prywatne życie modlitewne. Pan poruszył Daniela poprzez lekturę Pisma Świętego, skłaniając
go do modlitwy o odnowę narodu żydowskiego i jego
powrót do ziemi ojców (Dn 9,2). Nie wiemy, czy ktoś
inny również modlił się tak jak Daniel, lecz wiemy, że
Pan odpowiedział natychmiast i bardzo szczegółowo na
tę modlitwę. Na tym przykładzie widzimy wyraźnie, że
Bóg posługuje się modlącymi się ludźmi, którzy posiadają ugruntowaną relację z Nim, żeby prosili o przebudzenie wśród Jego ludu.
Mówiąc po ludzku, Daniel miał powody do niepokoju. Istniało szereg proroctw, które musiały się spełnić, żeby doszło do odnowy Izraela. Siedemdziesiąt
lat niewoli zapowiedzianych przez proroka Jeremiasza
(Jr 25,11-12; 29,10) właśnie dobiegało końca. Zgodnie
z jego przepowiednią, Królestwo Babilonu zostało

—Paul Shirk
obalone. Druga jej część mówiła o tym, że Żydzi wrócą
do swej ojczyzny. Inne proroctwo wypowiedziane przez
Izajasza miało się wypełnić poprzez dekret Cyrusa
(Iz 44,28). Daniel mógł się zastanawiać, co skłoni króla
Persów Cyrusa do wydania dekretu pozwalającego na
powrót Żydów do Judei. Wypełnienie tych proroctw
Bóg w pewnej mierze uzależnił od pokuty narodu
w ziemi, do której zostali uprowadzeni (3 M 26,38-42).
Daniel był zaniepokojony stałym brakiem nawrócenia ze
strony jego narodu w okresie niewoli i zapewne zastanawiał się, czy ze względu na ich krnąbrność Bóg wydłuży
tę karę powyżej zapowiedzianych 70 lat.

1. Przygotowanie do wstawiennictwa
Wobec tych wszystkich trosk, pierwszym krokiem
Daniela było zbadanie proroctw i stwierdzenie, czy ma
prawo oczekiwać od Boga odpowiedzi na modlitwę
o odrodzenie Izraela. Gdy zrozumiał na podstawie Słowa
Bożego, że ma podstawy do błagania o to, przedstawił Mu
swoje prośby. Mógł prosić z ufnością, ponieważ wiedział,
że prosi o wypełnienie proroctwa i wiecznego przymierza
zawartego z praojcami. Skuteczni orędownicy modlą się
zgodnie z wolą Boga objawioną w Jego Słowie.
Zauważmy, że Daniel przygotował się do modlitwy wstawienniczej. Zwrócił oblicze ku Panu (Dn
9,3). To wskazuje na przeznaczenie konkretnego
czasu na modlitwę wraz z postem, w worze pokutnym
i popiele. Ponieważ Daniel modlił się długo,

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem"
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prawdopodobnie nie znamy wszystkich jego intencji,
lecz ich podsumowanie. W Daniela 9,20 czytamy, że
prorok wciąż się modlił, gdy ukazał mu się anioł. Poza
tym, z tego, co wiemy o tradycji żydowskiej, werset
3 sugeruje oddzielenie co najmniej jednego całego dnia na
modlitwę. Nie wiemy, jak długo ona trwała, lecz wiemy,
że Daniel żarliwie prosił aż do chwili, w której otrzymał odpowiedź od Pana. Podobnie jak Jakub walczący
z aniołem, Daniel nie puszczał Boga, dopóki nie otrzymał
zapewnienia, że spełni On obietnicę daną Izraelowi w proroctwach mimo grzechów tego ludu. Daniel prosił Pana
o przedłużenie łaski dla Izraela i uwielbienie Jego imienia poprzez odnowę narodu wybranego.
Widzimy, dlaczego Daniel się modlił i jak przygotował
się do modlitwy. Teraz przyjrzymy się treści jego próśb.

2. Treść modlitwy wstawienniczej
Daniel rozpoczął błagania od przywołania atrybutów Pana związanych z naturą zanoszonych próśb.
Postanowił się modlić ze względu na prorocze obietnice zawarte w Słowie Bożym. Rozpoczął od uznania
suwerenności („Boże wielki i straszny”), wierności („który
dochowujesz przymierza”) oraz miłosierdzia Bożego
(werset 4). Wskazał, że Bóg nie tylko może, lecz również chce dotrzymywać przymierza. Następnie przypomniał, że choć Bóg jest suwerenny, wierny i miłosierny,
to jednak czasem podejmuje działania zależne od reakcji człowieka na Jego prawa. Uznał, że to grzech Izraela
doprowadził do uprowadzenia tego narodu do niewoli
i że Bóg słusznie pociąga człowieka do odpowiedzialności za jego grzech.
Ze względu na związek niektórych Bożych wyroków
z odpowiedzialnością ludzi Daniel przeszedł w modlitwie do wyznania grzechów swego narodu. Jako prawdziwy orędownik nie dystansował się od nich, lecz raczej
wyznawał je wraz z nimi i za nich. Nie musimy Boga
informować o naszych grzechach, żeby o nich wiedział;
natomiast On pragnie usłyszeć ich wyznanie.
Wyznanie i pokuta odnowiły serce orędownika (choć
on sam nie musiał być winny grzechów, które wyznawał w imieniu swego narodu). Wyznanie osobistych
grzechów przedłuża życie grzesznika. Dzięki wstawiennictwu Bóg zaczyna przekonywać grzeszników, przywodząc ich do pokuty i odnowy. Jego suwerenną wolą jest
osiąganie swoich celów między innymi za pośrednictwem
6
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wstawiennictwa ludzi. W Księdze Ezdrasza 1,5 czytamy,
że Duch Boży pobudził Żydów w odpowiedzi na modlitwę Daniela. Bóg doprowadza do przebudzenia często
przez osobę wstawiającą się za innych.
W tym fragmencie dostrzegamy trzy elementy wyznawania grzechów przez Daniela:
1) Daniel zaczął pokutę od uznania, że grzechy
jego narodu były przekroczeniem Bożych praw
(werset 5). Oprócz bezpośredniego pogwałcenia spisanych przykazań, odrzucali oni również
ostrzeżenia proroków, których Bóg posyłał do
swego ludu trwającego w grzechu (werset 6).
2) Daniel wymienił konsekwencje nieposłuszeństwa
wobec Boga. Nie przypisywał nieszczęść Izraela
zbiegom okoliczności, lecz połączył uprowadzenie do Babilonu z wypełnieniem proroctwa i rozlaniem klątwy zawartej w Prawie Mojżeszowym
(werset 11).
3) Daniel uznał sprawiedliwość Bożą w sądzie zesłanym na Jego naród wybrany za ich grzechy
(werset 14).
Podsumowując, wyznał charakter grzechów swego
ludu, związek grzechów z nieszczęściami i sprawiedliwość Boga sądzącego własny lud. Te trzy elementy
są zasadnicze dla wyznania grzechów: wszelki grzech
jest popełniany przeciwko Bogu, wszelki grzech ma
sprawiedliwe konsekwencje związane z konkretnymi
przyczynami, a Bóg jest sprawiedliwy, sądząc lud za niewyznane nieprawości.
Bóg usłyszał i odpowiedział na modlitwę i wyznanie, ponieważ było to zgodne z Jego wolą. Motywację
Daniela stanowiło pragnienie odnowy Izraela,
a w związku z tym objawienie się chwały Bożej
(Dn 9,17).
Całkowite wyznanie grzechu jest pierwszym krokiem do pełnego pojednania i odnowienia relacji. Gdy wyznanie jest ograniczone, podobnie będzie
z odnową. Na podstawie pełnego wyznania Bóg może
działać cudownie dla swej chwały w relacjach i wypełniać własne cele.
Daniel modlił się: „(...) O Boże nasz, (…) rozjaśnij swoje oblicze (…) ze względu na siebie samego,
o Panie!” (werset 17). Prorok nie prosił o to, żeby Izraelowi

została przywrócona godność lub szacunek, lecz o jego
odnowę ku chwale Bożej (werset 18). Taka modlitwa
może zostać i zostanie wysłuchana przez Boga. Bóg ma
upodobanie w odpowiadaniu na modlitwy zgodne z Jego
wolą, które przynoszą Mu chwałę.
Daniel ponownie odwołuje się w modlitwie do Bożego
atrybutu, jakim jest miłosierdzie nad Jego ludem.
Modlitwa pokutna o odnowienie nigdy nie jest oparta
na ludzkich zasługach. Jest wołaniem o miłosierdzie.
Ten, kto prosi o akceptację opartą na własnej wartości, nigdy tak naprawdę nie pokutował. Ten, kto woła
o miłosierdzie, z pewnością zostanie wysłuchany, ponieważ prosi o coś, na co nie może zasłużyć – i tylko Bóg
może mu to dać. A On lubuje się w odpowiadaniu na
modlitwy o to, czego sami nie możemy osiągnąć. Daniel
jako orędownik błaga w miejsce swego narodu o jego
całkowitą pokutę i odnowienie ku chwale Boga.

3. Ufne wstawiennictwo
Ponieważ Daniel zwykł się modlić, wiedział, że w tym
momencie może śmiało przedstawić Bogu swoje prośby.
Podsumował poprzednie części i poprosił Pana, żeby
go wysłuchał. Wyjawił konkretny cel swojej modlitwy
i pragnienie, żeby przyszła odpowiedź.
Modlitwy można wypowiadać w tak ogólny sposób,
że nigdy nie będziemy w stanie poznać, że otrzymaliśmy na nie odpowiedź. Jeśli jednak modlimy się zgodnie
z wolą Bożą i za poruszeniem Ducha, to konkretnie sprecyzujemy prośbę i będziemy się spodziewać odpowiedzi.
Daniel wypowiedział swą prośbę i śmiało przyszedł
do tronu łaski, wołając o wysłuchanie: O Panie, usłysz
(werset 19). Następnie poprosił o miłosierdzie ze względu
na swoje wyznanie: O Panie, odpuść! Skoro Bóg mógł
przebaczyć swemu ludowi jego grzechy i objawić obietnicę odnowy w swoim Słowie, to co może Go powstrzymać od wysłuchania modlitwy o przebudzenie? Dlatego
Daniel modlił się: O Panie, dostrzeż i uczyń!
A co wtedy, jeśli Pan odpowiedziałby, że lud nadal
tkwi w swoich grzechach, a wypełnienie obietnicy
będzie odłożone aż do czasu, gdy będą pokutować?
Daniel brał pod uwagę taką możliwość i powiedział
do Pana: Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże,
bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud!
To znaczy, Panie, nie zwlekaj z dotrzymaniem obietnicy. W przeciwnym wypadku nie tylko będziemy nadal

w niełasce, lecz poganie będą również szydzić z Twojego
imienia, a Ty będziesz znany jako Bóg, który porzucił
swój lud – Ten, który nie mógł ich zbawić (werset 16).
Jeśli będziesz nam w nieskończoność robił wyrzuty, to
poganie przypiszą zniewagę nie tylko nam, lecz również i Tobie. Panie, choć Twój lud nie jest godzien miłosierdzia i przymierza, jednak, czy ze względu na swoją
chwałę nie spełnisz swoich obietnic wypowiedzianych
przez proroków? Jeśli nasze winy nas powaliły, mimo
że nazywamy się Twoim imieniem, to czy ono samo nie
zostanie znieważone w oczach innych? Panie, nawet jeśli
nie zasłużyliśmy na łaskę, czyż nie wyświadczysz nam
jej ze względu na Twoją własną chwałę?

4. Odpowiedź na wstawiennictwo
Podczas gdy Daniel jeszcze się modlił, anioł Gabriel
przyniósł Słowo. Właściwie, to Pan nakazał posłanie
odpowiedzi już na początku błagania. Mimo że nie
zmieniły się żadne fizyczne okoliczności, Daniel otrzymał zapewnienie, iż Bóg dotrzyma słowa.
Daniel skończył się modlić, gdy otrzymał to zapewnienie. Nie prosił już więcej o to, co według Słowa Pana
miało się wydarzyć. Kontynuacja takiej modlitwy byłaby
przejawem niewiary. Od tej chwili modlitwy powinny
dotyczyć już tylko sposobu, w jaki Bóg wypełni obietnice,
ale już nie tego, czy je wypełni. Widzimy taki sam przykład, gdy Chrystus modlił się w ogrodzie. Otrzymawszy
wzmocnienie i zapewnienie z góry, skończył się modlić
i powiedział: Wstańcie, pójdźmy.
Modlitwa Daniela nie tylko została wysłuchana –
odpowiedź dalece wykraczała poza prośby i oczekiwania. Prorok modlił się o wybaczenie i powrót narodu do
ziemi judzkiej, lecz Bóg obiecał przyjście Mesjasza, który
zakończy panowanie grzechu i przyniesie wieczną sprawiedliwość. Podczas gdy Daniel oczekiwał wypełnienia
proroctwa o 70 latach, otrzymał wejrzenie w to, co się
wydarzy w ciągu siedemdziesięciu razy po siedem lat.

5. Nasza motywacja we wstawiennictwie
Możemy z tego fragmentu wyciągnąć lekcje i zastosować je w naszym życiu modlitewnym. Tak jak Daniel,
powinniśmy regularnie studiować Słowo Boże, żeby
poznawać zamysły Pana i wiedzieć, o co się modlić.
Znając Słowo i odczuwając poruszenie w Duchu, żeby się
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wstawiać za innych, możemy śmiało oczekiwać, że Bóg
nie tylko może, ale również chce odpowiadać na modlitwę, do której sam nas pobudził. Nie ma mocniejszej
motywacji do modlitwy niż wola Boga objawiona w Jego
Słowie połączona z poruszeniem od Ducha Świętego.
Wiemy, że Bóg zamierzał dotrzymać obietnic zawartych
w przymierzach z Izraelem, lecz zdecydował się wypełnić
je w odpowiedzi na modlitwę wstawienniczą.
Z tego przykładu możemy się dowiedzieć, że gdy Bóg
zamierza rozpocząć dzieło wypełniania danego Słowa,
może skłonić swoich świętych do wstawiennictwa
w tej sprawie. Jezus powiedział: Proście więc Pana żniwa,
aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Bóg zachęca
nas do modlitwy, zanim kogoś pośle. Modlitwa z wiarą
przygotowuje serce i umysł do pracy podczas żniw. Bóg
jednych posyła do pracy w polu, a innych powołuje do
wstawiennictwa za tych, których posyła. Daniel modlił
się za tych, których Bóg miał posłać do ziemi Izraela, by
wypełnili obietnice dane potomstwu Abrahama.
Daniel przygotował się do mocowania się z Panem,
dopóki nie otrzyma odpowiedzi. Zwrócił swoje oblicze
ku Bogu, przygotował się do postu, wdział wór pokutny
i siedział w popiele. Wydaje się, jakby otrzymał wejrzenie w przyszłość sięgającą siedemdziesięciu „siódemek”
lat (czyli 490 lat prorockich), ale żeby go do tego przygotować, Bóg skłonił jego serce do modlitwy w sprawie
siedemdziesięciu lat.
Gdy Bóg wzywa nas do modlitwy w intencji konkretnego wydarzenia, często chodzi Mu o coś więcej niż
to, co nam objawia wcześniej. W przypadku Daniela
pobudził go do wołania o powrót do ziemi izraelskiej,
lecz potem obiecał odpowiedzieć na tę modlitwę o wiele
bardziej obficie, zapowiadając nadejście Mesjasza. Bóg
posłużył się orędownikiem, by przygotować serca ludzi,
którzy mieli wrócić do ojczyzny. On jest gotów wypełniać swoje Słowo również dzisiaj, ale kto jest gotów
przygotować się do modlitwy o to, na co Pan pragnie
odpowiedzieć?
Zauważcie, że moc i służba wstawiennictwa wykracza poza rzeczywistość pracy misyjnej czy pracy podczas przebudzenia. W szerszym sensie obejmuje ona
duchową odnowę w życiu innych, którzy popadli
w grzech. Apostoł Jan mówi o tej zasadzie w 1 Jana
5,14-16: Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż
jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas.
A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też,
8
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że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś
widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny,
niech się modli, a Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie
popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny; nie o takim mówię, żeby się modlić.
Bóg zachęca tych, którzy pozostają w osobistej relacji z Nim, żeby wstawiali się za innymi, którzy potrzebują duchowego życia. To dotyczy szczególnie tych
braci i sióstr, którzy zmagają się z pokusą lub trwają
w grzechu. Widząc to, mamy się wstawiać za nimi, żeby
ich duchowe życie zostało odnowione. Odpowiedzi na
nasze modlitwy nie są obiecane na podstawie naszej
woli, lecz na podstawie woli Bożej i świadomości
natury grzechu. Jeśli ktoś nie popełnia grzechu niewybaczalnego, mamy przychodzić do Boga i wołać
o życie upadłego brata lub siostry. Na tym polega służba
wstawiennictwa.
Daniel stał między Bogiem a grzesznym narodem izraelskim, aż Duch Boży poruszył serca jego braci, by odnowili przymierze w Ziemi Obiecanej (Ezd 1,5). Dlatego
pamiętajmy, że jeśli Bóg nas pobudza do konkretnej
modlitwy za innych, to nie mamy prawa powoływać się
na jakiekolwiek nasze lub ich zasługi. Musimy prosić
wyłącznie na podstawie miłosierdzia i łaski Bożej tak, by
odnowa nastąpiła ku chwale Boga i Jego łaski. On porusza serca orędowników do wołania za tymi, którym chce
udzielić życia. Czy zatem możemy odmówić przynoszenia naszych błądzących braci i sióstr na rękach modlitwy do tronu łaski, by doznali odnowy?
Modlitwa wstawiennicza Daniela jest dobrym podręcznikiem wstawiennictwa za innymi odpowiednio do woli Boga i Jego zamysłów. Zapis tej modlitwy
jest również ilustracją Bożego pragnienia, by słuchać
i odpowiadać na modlitwy zanoszone za innych zgodnie
z Jego wolą i dla Jego chwały.
Bible Helps
P.O. Box 391
Hanover, PA 17331
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zdrowe relacje
między pracodawcą
a pracownikiem
—Richard Weaver
Biblia nie mówi zbyt wiele na temat pracodawców
i pracowników. Słowo sługa odnosi się do niewolnika.
Z kolei najemnik czy sługa najemny mówi o pracowniku
najemnym, czyli zatrudnionym. Określenie pan niesie
z sobą ideę kontrolowania, władzy i posiadania. W dzisiejszych warunkach odnoszą się one do pracodawcy.
Wielkim błogosławieństwem jest być zatrudnionym
przez chrześcijańskiego pracodawcę! Dla odrodzonych
pracodawców możliwość zatrudniania braci i sióstr również jest bardzo pozytywną okolicznością, choć nie we
wszystkich krajach są na to duże szanse. Jeśli już zaistnieje taki układ personalny, to relacje obu stron nie
zawsze przebiegają gładko i bezproblemowo. Jednak
bez względu na to, czy mamy odrodzonego szefa lub
pracownika, czy nie, zawsze jakieś relacje osobiste będą
istnieć, a ich jakość będzie zależna od naszych postaw!
W niniejszym artykule zajmiemy się zasadami i działaniami pomagającymi budować zdrowe relacje w miejscu pracy.
Dobrą atmosferę trzeba budować i oczywiście dużo
będzie zależeć od tego, jakiego budulca użyjemy. Relacje
oparte na egoizmie, pysze i zawiści będą złe, podobnie
jak kondycja ciała karmionego byle czym. Z kolei atmosfera budowana na miłości, uprzejmości, wdzięczności
i trosce zaowocuje pokojem. Jak wszystkie kontakty międzyludzkie, ten również jest dwustronny. Dlatego jego
jakość nie tyle zależy od okoliczności zewnętrznych, ile
od postawy serca.
Jaka jest recepta na dobrą postawę? „Bądźcie jedni dla
drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Ef 4,32).
„A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak
samo i wy” (Łk 6,31).
Pracodawco, bądź uprzejmy dla pracownika. Jaka
jest twoja pierwsza reakcja na jego błąd? To, co powiesz

w takiej sytuacji, będzie rzutowało na atmosferę między
wami w miejscu pracy. Wyrażanie cielesnych emocji
słowem lub czynem na pewno jej nie poprawi. Ruganie
pracownika za jego pomyłkę w obecności innych osób
powinno być rzadkością. Pomyśl, jak się musi czuć taki

Jak wszystkie kontakty międzyludzkie,
ten również jest dwustronny. Dlatego
jego jakość nie tyle zależy od okoliczności
zewnętrznych, ile od postawy serca.
człowiek po tym, co zaszło. Pracodawcy muszą pamiętać o tym, że oni również robią błędy i powinni umieć
się do nich przyznawać.
Uprzejmość ma różne oblicza. Przywitaj każdego
pracownika po imieniu i z uśmiechem. Nie zapomnij
wyrazić uznania za dobrze wykonaną robotę. Po własnej pomyłce szybko przeproś. Zainteresuj się ich życiem
osobistym, ale nie bądź wścibski! Wyraź zainteresowanie ich własnymi pomysłami dotyczącymi usprawnień
w miejscu pracy. Pewna firma organizowała raz w miesiącu spotkania z pracownikami, podczas których
wspólnie omawiano pomysły i rozwiązywano problemy
w relacjach między członkami zespołu. Należy jednak
unikać zbyt wielu pomysłów, co mogłoby doprowadzić do frustracji i nieporozumień. To pracodawca musi
ostatecznie podejmować decyzje co do ich wdrożenia
i odpowiednio komunikować to zespołowi, który z kolei
powinien się podporządkować woli szefa. Tak wygląda
budowanie zdrowych relacji!
Innym elementem „złotej zasady” jest gotowość przebaczania. Nawet jeśli czyjś błąd może kosztować firmę

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem"
List do Filipian 4,6

9

lub spowodować utratę pracy, jedynym sposobem budowania zdrowych relacji jest przebaczenie! Nie polega ono
na deprecjonowaniu winowajcy albo pozwalaniu sobie
na niedbałość. Wiąże się natomiast z daniem kolejnej szansy – szczególnie, jeśli pracownik jest bratem
w Panu. Wiadomo, że czasem najlepszym wyjściem jest
po prostu się rozstać, ale nawet tego nie powinno się
czynić pochopnie.
Pracownicy, nie myślcie sobie, że tylko pracodawca
powinien być uprzejmy. Pamiętajcie, że zdrowa relacja
szef-podwładny jest zawsze dwukierunkowa. Wy również musicie okazywać uprzejmość szefowi, podobnie jak

Innym elementem „złotej zasady” jest
gotowość przebaczania. Nawet jeśli czyjś
błąd może kosztować firmę lub spowodować
utratę pracy, jedynym sposobem budowania
zdrowych relacji jest przebaczenie!
kolegom. Jak to robić? Przede wszystkim przychodząc
do pracy punktualnie. Po drugie, witając się ze wszystkimi. Nawykowe spóźnianie się prowadzi do napiętej
atmosfery w miejscu pracy. Właściwie spóźnianie się jest
nawet formą okradania pracodawcy.
Pracownicy, bądźcie wdzięczni za to, że macie zatrudnienie! Pewnego popołudnia pracodawca zlecił kilku
pracownikom to samo zadanie, które wykonywali już
od kilku dni i usłyszał narzekanie jednego z nich, że jest
już tym znudzony i wolałby robić coś innego. Szef wziął
młodego człowieka na stronę i powiedział:
– Dzisiaj rano dziękowałem Bogu za pracę, którą
mamy do zrobienia i za siły do jej wykonania. Czy powinienem powiedzieć Mu, że zmieniłem zdanie i właściwie
to nie chce mi się pracować?
– Nie – odparł pracownik. – To nie byłoby w porządku.
W ten sposób młodzieniec otrzymał lekcję wdzięczności za pracę. Najczęściej zatrudniamy się dlatego,
że ubiegaliśmy się o określone stanowisko pracy i dlatego powinniśmy być wdzięczni za to, że nas przyjęto.
A zatem również za to, co nam w ramach tej pracy
zlecono.
Tutaj dochodzimy do kolejnego aspektu zdrowych relacji. „Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby
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się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako
ci, którzy się boją Pana” (Kol 3,22). Pracowniku, jak
traktujesz swoją pracę? Obijasz się, czy robisz wszystko
najlepiej, jak umiesz, bez względu na to, gdzie aktualnie jest twój szef? Zastanów się, co masz do zrobienia.
Czy ograniczasz się wyłącznie do dokładnego wykonania polecenia, czy może myślisz o tym, co można jeszcze
zrobić? „Miałem powyjmować te części, ale nie powiedział mi pan, żeby umyć pojemniki!”. Pracodawcy cenią
podwładnych, którzy są gotowi pójść w ramach pracy
„drugą milę”!
„Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana
w niebie” (Kol 4,1). Ten werset odniesiony do pracowników wskazuje, że należy godziwie płacić za wykonaną pracę. Oczywiście, pracownik może narzekać na
zbyt niską pensję. Dobra komunikacja w obie strony
co do wysokości zarobków za zleconą pracę jest zasadniczą sprawą. Ile należy zapłacić pracownikowi? To
zależy od jego wieku, wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Nastolatek w swojej pierwszej pracy nie może
zarabiać tyle, co pracownik z wieloletnim doświadczeniem! Z drugiej strony nawet młodemu człowiekowi
należy płacić godziwie. Pewien pracodawca postanowił,
że będzie płacił żonatym pracownikom tyle, żeby mogli
wynajmować choćby niewielkie mieszkanie.
Jednym z najlepszych sposobów budowania zdrowych relacji między chrześcijańskim pracodawcą

Jednym z najlepszych sposobów
budowania zdrowych relacji między
chrześcijańskim pracodawcą a
chrześcijańskim pracownikiem jest
właściwa relacja ich obydwóch z ich
Panem w niebie!
a chrześcijańskim pracownikiem jest właściwa relacja
ich obydwóch z ich Panem w niebie! Bez względu na
to, którą z tych dwóch ról przyszło nam pełnić, obaj
jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za własny wkład
w budowanie zdrowych relacji tu, na ziemi.
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

POKUTUJ – Bóg cię kocha!
—Silas Martin
Miłość jest wspaniałym tematem Słowa Bożego, czyli
Biblii. Ulubionym przez wszystkich ludzi. Lecz ten wspaniały temat jest często błędnie rozumiany i nadużywany.
„Uśmiechnij się – Bóg cię kocha!” – to hasło pokazuje
jeden z przykładów błędnego rozumienia Bożej miłości. Otóż Bóg nie zachęca nas, żebyśmy się uśmiechali
w odpowiedzi na Jego miłość, tylko żebyśmy pokutowali.
Grzech oddziela ludzi od Boga. Bóg jest święty i sprawiedliwy, wobec tego nie pozwala, by ludzie zbrukani
grzechem przebywali w Jego obecności. Zdecydował, że
szatan i wszyscy, którzy są Bogu nieposłuszni, będą na
zawsze przebywać w oddzieleniu od Niego, w miejscu
zwanym jeziorem ognistym, czyli piekłem.
Jednak w tym miejscu historia o Bożej miłości dopiero
się zaczyna. Bóg nas kocha i nie chce, żebyś spędził
wieczność w piekle. Dlatego zaprojektował i wdrożył
swój wielki plan miłości, żebyśmy mogli zostać zbawieni
od naszych grzechów i mogli wiecznie przebywać z Nim.
Święte Słowo Boże mówi: „Człowiek, który grzeszy,
umrze” (Ez 18,20). Jednak zgodnie z wielkim planem
Boskiej miłości, Jezus umarł na Golgocie jako ofiara
za nasze grzechy i za grzechy całej ludzkości, aby stało

się zadość Bożej sprawiedliwości. Apostoł Piotr poucza
nas, jak odpowiedzieć na ten plan: „Pokutujcie i niech
każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego”
(Dz 2,38 UBG).
Boży plan ratunku dla nas, żebyśmy nie zostali zgubieni, jest dowodem Jego wielkiej miłości. Nie skorzystamy z niego jednak, jeśli nie przyjmiemy Jezusa
Chrystusa jako Zbawiciela i Pana naszego życia.
Dlaczego nie miałbyś pokutować i przyjąć Jezusa jako
swego Zbawiciela i Pana już dzisiaj? On cię obmyje
z grzechów i zdejmie z ciebie ciężar win. Da ci również
moc, żebyś mógł żyć dla Niego.
Przeczytaj samodzielnie plan zbawienia dla ciebie
nakreślony w Ewangelii Jana 3,14-21. Rozdział kończy
się uroczystymi słowami: „Kto wierzy w Syna, ma żywot
wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz
gniew Boży ciąży na nim” (J 3,36).
Pokutuj – Bóg cię kocha!
Zaczerpnięto ze Star of Hope, sierpień 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

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

Praca rąk jako dar od Boga
—Caleb Hege
„Czym się powinienem zająć?” – odpowiedź na to pytanie w dużej mierze zależy od środowiska, w jakim wyrastamy. Zastanówmy się jednak nad kilkoma kwestiami.
Czy nasze zajęcia zawierają choć minimalną dozę pracy
manualnej? Jeśli Pan pobłogosławił nas domem, ogródkiem, działką czy samochodem, to czy jesteśmy w stanie
spożytkować przy okazji energię naszych dorastających
dzieci?
Praca rąk, zdrowy trud i ciężka praca pomagają zachować organizm w dobrej formie. Wprawdzie takie zajęcia same w sobie nie faworyzują nas w oczach Boga, lecz
wiemy, że jest w nich coś cennego. Bóg powiedział człowiekowi w 3 rozdziale Pierwszej Księgi Mojżeszowej:
„W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb”. Istnieje wiele
zajęć, które dostarczają dużej dawki fizycznego zmęczenia: sprzątanie mieszkania, trzepanie dywanów, pomoc
przy przeprowadzkach, prace na działce, noszenie zakupów, remont mieszkania, naprawa samochodu, malowanie ścian czy koszenie trawnika.
Pragniemy, żeby nasze dorastające dzieci zaznawały
trudu uczciwej pracy i nie gardziły mozołem, potem czy
ubrudzeniem sobie rąk. Rodzice powinni dawać im przykład. Praca przy biurku, opanowanie komputera i używanie telefonów komórkowych są dzisiaj oczywistością
dla większości z nas, lecz nie powinniśmy unikać prac,
które polegają na zdrowym wysiłku fizycznym, jak noszenie siatek z zakupami ze sklepu, czy skrzynek owoców na
działce, jeśli jest ku temu okazja.
12
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Oglądanie rodziców zmotywowanych do porządnego
wykonywania ciężkiej pracy jest dla ich dzieci błogosławieństwem. Istnieje cenna zasada życia domowego
mówiąca, że praca nie jest skończona, dopóki każdy nie
wykona własnego zadania. To wymaga trzymania się
wyznaczonego harmonogramu. Nadmierne opóźnienie
może spowodować tak wielkie nagromadzenie obowiązków, że w końcu dzieci ulegną całkowitemu zniechęceniu, zanim jeszcze przystąpią do działania. Stały bałagan
w domu stanowi antyświadectwo dla sąsiadów, a przecież
w Księdze Przypowieści Salomona jest napisane: „Szedłem
koło roli próżniaka i koło winnicy głupca: A oto wszystko
porosło chwastem, powierzchnię jej pokryły pokrzywy,
a kamienne ogrodzenie było rozwalone”.
Utrzymanie rosnącej liczebnie rodziny wymaga pracy.
Pracujemy dla dobra naszych dzieci, a one mogą nam
pomagać stosownie do swoich możliwości. Gdy urodził
się Noe, jego ojciec Lamech powiedział: „Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą
przeklął Pan” (1 M 5,29). Czasem ojciec widzi swój zawód
jako szansę dla następnego pokolenia, a dzieci uczą się od
niego ciężkiej pracy i na przykład przejmują po nim firmę.
Praca rąk jako zawód może być również bardzo
pożyteczna dla ogółu społeczeństwa. Przecież wszyscy
potrzebują czasem pomocy profesjonalisty w zajęciach
wymagających wysiłku, a w czasach biblijnych regułą
było utrzymywanie się z rolnictwa: „Lecz w każdym

razie korzyścią dla kraju jest to, że nad uprawną ziemią
czuwa król” (Kzn 5,8). W scenie sądu nad narodami
z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza widzimy błogosławionych, którzy wkładali wysiłek, żeby nakarmić głodnych,
napoić spragnionych, czy przyodziać nagich. Dobrze jest
się zmęczyć w pracy dla Pana.
Zajęcia fizyczne przynoszą również wiele satysfakcji
z pracy. „Kto uprawia swoją rolę, ma dosyć chleba”
(Prz 12,11). Właściwą decyzją jest podjęcie nawet ciężkiej pracy, żeby się odżywiać, zamiast przejadać oszczędności. „Łatwo zdobyty majątek maleje; lecz kto stopniowo
gromadzi, pomnaża go” (Prz 13,11). Kaznodzieja mówi,
że zdrowe zmęczenie jest darem od Pana. „Robotnik ma
słodki sen” (Kzn 5,11).
W tym wszystkim musimy jednak zachować równowagę. Nie wolno doprowadzić siebie ani dzieci do wypalenia poprzez nadmierny wysiłek fizyczny.
Kobiety mogące zajmować się dziećmi w domu również mają wspaniałą okazję do wdrażania ich w obowiązki domowe. Młodsze dzieci mogą pomagać w praniu,
myciu naczyń czy ścieleniu łóżek. Gdy podrosną, mogą

być pomocne w gotowaniu, robieniu zakupów czy sprzątaniu domu.
Bóg zaplanował wypoczynek dla pracujących ludzi.
Jak bardzo czekamy na weekend? Co robimy w czasie
tych kilku dni? Czy spędzamy je na światowych zabawach, nurzając się w cielesnych pożądliwościach? Lepiej
byłoby wybrać się do zoo, na wycieczkę czy w odwiedziny.
Niech nasz wolny czas będzie spędzany budująco i dla
Pana. Myśląc o odpoczynku po fizycznej pracy, pamiętajmy o tym, że po dniu roboczym nadchodzi noc, po
tygodniu weekend, każdego roku w zimie ziemia odpoczywa, a chrześcijańskie życie jest ukoronowane wiecznym odpocznieniem.
Dziękujmy Panu za siłę do codziennego wysiłku
i módlmy się o mądrość w jej wykorzystywaniu.
Zaczerpnięto z Home Horizons, czerwiec 2013
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wznoszenie
rodzinnego
ołtarza
—Caleb Eshbach
Budowanie domu zaczyna się od wielbienia Boga, a gdy to staje się naszym pierwszym celem,
wówczas wymaga od nas codziennego skupiania się na Chrystusie jako centrum naszego życia.
Temu służy czas wspólnej rodzinnej modlitwy.
Zapoczątkowanie rodzinnej społeczności w nowym domu jest obowiązkiem męża. Ta jego
szczególna odpowiedzialność jako przywódcy w domu może być dla niego przytłaczająca, jednak
wspólna modlitwa pomaga nam pamiętać, że nie jesteśmy zdani na własne siły. Służymy wielkiemu, mądremu Bogu, dlatego też rozpoczęcie tego już na samym początku jest koniecznością,
ale też i błogosławieństwem. Pierwszy dzień małżeństwa to najlepszy moment na to, by zainicjować zwyczaj wspólnej modlitwy.
Co powinna zawierać nasza modlitwa? Do uwielbienia i dziękczynienia nadają się pieśni. Na
początku, kiedy jest was dwoje, to może wydawać się dziwne, ale wkrótce stanie się normą,
więc nie zrażajcie się. Ponieważ Biblia jest przewodnikiem i zachętą w sprawach domowych,
warto w czasie rodzinnej społeczności przeczytać jakiś jej fragment. Możecie oboje czytać na
zmianę, albo mąż czyta i razem się dzielą przemyśleniami. Modlitwa jest Boskim środkiem, który
pozwala nam spotkać się z Bogiem bezpośrednio, oraz przynosić Mu pytania, podziękowania,
brzemiona i wszystko, co pragniemy wyrazić. Dzięki temu, że małżonkowie modlą się razem –
słysząc modlitwę drugiej osoby – myślą oni oboje o ludziach i potrzebach, o których może by
zapomnieli, gdyby modlili się tylko osobno. Modlitwa także zbliża męża i żonę do siebie dzięki
temu, że mogą mieć wzajemny wgląd w najgłębsze aspekty życia współmałżonka.
Jak długo trzeba się modlić? Szybko zaśpiewana pieśń, odczytany krótki fragment z Pisma, czy
pośpiesznie wypowiedziana modlitwa nie stanowią dla nas wielkiej wartości i przynoszą jedynie marną chwałę Bogu. Z kolei przywiązanie do wielu długich pieśni, komentowanie każdego
wersetu i przedłużająca się modlitwa powodują znużenie i również nie pomagają osiągnąć celu.
Najlepiej jest zaśpiewać kilka pieśni i zwięźle skomentować przeczytany fragment z Pisma, co
powinno w wystarczającym stopniu nakierować serca uczestników na Boga. Oczywiście, w niektórych sytuacjach dłuższa dyskusja czy więcej śpiewu mogą także być dobre.
Jaka pora jest najlepsza – rano, czy wieczorem? Czy senność stanowi przeszkodę? Może lepszy
jest poranek? Czy poczucie, że musimy się śpieszyć, jest kolejnym problemem? W tej sytuacji może
lepszy będzie wieczór? Wiele czynników decyduje o tym, jak odpowiemy na powyższe pytania:
nasz rozkład dnia, zdolność koncentracji, telefony, osobisty czas na modlitwę, oraz różne inne
sprawy. Ostatecznie najważniejszą rzeczą jest to, by wybrać tę najlepszą porę i trzymać się jej.
Jak możemy sprawić, żeby nasza rodzinna społeczność była inspirująca? Najważniejsze są
respekt i miłość dla Tego, którego uwielbiamy. Poza tym pomocą może być wprowadzenie różnorodności. A gdyby tak zacytować na przykład piętnaście wersetów z pamięci, czy poświęcić
cały wieczór tylko na śpiewanie? Można też pomyśleć o społeczności na świeżym powietrzu
w letniej porze, kiedy jest ciepły, spokojny wieczór.
Chcemy, aby Bóg był w centrum naszego domu, dlatego w pobożnej rodzinie z pewnością
nie może wchodzić w grę zaniedbanie tego ważnego początku.
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

14

Ziarno Prawdy • kwiecień 2019

Znaczenie dyscypliny
—Paul M. Weaver

Dyscyplina to wymuszanie posłuszeństwa i karanie
nieposłuszeństwa dotąd, aż dzieci nie nauczą się uległości wobec rodziców bez konieczności dalszego jej stosowania. Poza tym, owocem dyscypliny jest samokontrola
i samodyscyplina.
Dzieci rodzą się bezradne i zależne od innych w takich
sprawach jak pożywienie, bezpieczeństwo, wygoda i wychowanie. Z braku innego naturalnego punktu odniesienia,
naśladują zachowanie innych. Pierwsza władza, z jaką się
stykają, to ich rodzice. To oni pokazują, co jest dobre, a co
złe. Rodzicielskie pojmowanie autorytetu zostanie zaszczepione w ich młodych i wrażliwych sercach, a potem będzie
im towarzyszyć do końca życia.
Dzieci przychodzą na świat nie wiedząc, co im wolno,
a czego nie wolno. Nie można pozwolić, żeby się tego uczyły
metodą prób i błędów. Szybko się nauczą, że trzeba przestrzegać pewnych zasad, które służą ich ochronie – zarówno
fizycznej, jak i duchowej. Reguły pomagają zachować dzieci
od grzechu i zła. Jednak same zasady są bezwartościowe, jeśli
nie wymusimy wprowadzania ich w życie. Dlatego trzeba
się wcześnie nauczyć, że nieposłuszeństwo pociąga za sobą
konsekwencje.
Bardzo małe dzieci nie rozumieją i nie potrzebują wyjaśnień. Trzeba je po prostu nauczyć znaczenia słów „tak”
i „nie”. Mocniejsze przytrzymanie synka w momencie, gdy
próbuje „terroryzować płaczem” wystarczy, żeby go przekonać, że to nie on dyktuje warunki. Łagodne położenie dłoni
na jego ramieniu będzie dla niego sygnałem rodzicielskiej
miłości, troski i dyscypliny, zanim jeszcze zrozumie znaczenie tych słów.
Gdy dziecko jest starsze, solidny klaps przykuwa jego
uwagę i oznacza niezadowolenie rodzica, pokazując, że
władzę należy szanować i okazywać jej posłuszeństwo.
Nawet, jeśli dziecko nie rozumie jeszcze zasad, nadajemy mu
w ten sposób prawidłowy kierunek. Kiedy już zrozumie, kto
rządzi, szybko zacznie przyswajać nie tylko pojęcia dobra
i zła, lecz również nauczy się, dlaczego coś jest dobre albo złe.
Od tej pory nauczanie będzie obejmowało w większym
stopniu objaśnianie woli Boga i Jego dróg. Sumienie dziecka będzie pouczane. „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom
swoim w Panu, bo to rzecz słuszna” (Ef 6,1). „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma
w tym upodobanie” (Kol 3,20).

Zachowanie sumienia dziecka w stanie wolnym od poczucia winy jest ważnym czynnikiem w nauczaniu samodyscypliny. Dziecko pozostawione bez ograniczeń i korygowania
będzie się czuło winne. Gdy nauczy się żyć z tak obciążonym sumieniem, wówczas ograniczenia i karcenie będą
mniej skuteczne.
Sam fakt, że dziecko czuje się winne, gdy zrobi coś złego,
jest dobry. Nie powinno jednak pozostawać w takim stanie
przez dłuższy czas. Dzieci nie potrafią radzić sobie z winą,
która na dłuższą metę niszczy ich wrażliwe sumienie.
Nie powinniśmy pytać dziecka, dlaczego zrobiło coś złego,
tylko co zrobiło. Zapytane „dlaczego?” może skłamać właśnie po to, żeby się dowiedzieć, dlaczego. One nie rozumieją
jeszcze własnej Adamowej natury. Nigdy nie powinniśmy sprawiać, żeby dzieci czuły się winne przed Bogiem.
Utrzymujmy ich sumienie w stanie niewinności tak długo,
jak możemy.
Starsze dzieci będą robić coraz więcej rzeczy bez stałej kontroli rodzicielskiej. Będą robić to, czego się od nich oczekuje,
bez stałego przypominania. Stała bezpośrednia kontrola ze
strony rodziców powinna być zmniejszana, jeśli samokontrola staje się coraz lepsza.
Wymuszone posłuszeństwo bez jednoczesnego szacunku
dla rodziców wyda owoc w postaci odmowy okazywania
jakiegokolwiek posłuszeństwa. Rodzice nie mogą po prostu
żądać szacunku i posłuszeństwa; na to trzeba sobie zapracować. Gdy rodzice żyją w prawości i pokazują to dzieciom,
zachęcając je do naśladowania, będą mogli liczyć na szacunek
i posłuszeństwo z ich strony. Z drugiej strony rodzic, który
tylko grozi, lecz nie wymusza wykonywania swoich poleceń, nie zasługuje na szacunek i nie będzie się nim cieszył.
Chcąc zyskać szacunek własnych dzieci, rodzic najpierw
powinien sam mieć zdrowy szacunek dla Boga, Jego Słowa
i Kościoła. Krytykanccy, niedbali i obojętni rodzice będą
z pewnością naśladowani przez młodych domowników.
Jeśli zawsze obwiniają innych za własne błędy w życiu lub
wychowaniu dzieci, to będą oglądać w domu kopie własnego zachowania.
Mimo że rodzice pełnią ważną rolę we wszczepianiu
w umysł dziecka pojęć szacunku i posłuszeństwa, nie mogą
tego osiągnąć sami. Za kształtowanie życia dziecka są również odpowiedzialne autorytety w szkole i w kościele.
—ciąg dalszy na str. 28

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem"
List do Filipian 4,6

15

część

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

List Barnaby
Część druga

Kolejna i główna część mówi o pewnych aspektach
Prawa Mojżeszowego jak obrzezanie, oczyszczenie,
czystość pokarmów, szabat i świątynia, traktując je
w ujęciu alegorycznym tak, żeby nadać im praktyczne znaczenie z perspektywy chrześcijańskiej.
Na przykład interpretuje obrzezanie nie tyle jako
akt dotyczący ciała, lecz jako obrzezanie serca.
Wprawdzie pasuje to do chrześcijańskiego rozumienia tego nakazu, lecz czasami autor listu nadużywa
alegorycznej interpretacji biblijnych tekstów, by całkowicie potępić literalne znaczenie danej zasady.
Tym samym zapomina, że starotestamentowe przykazania zostały nadane zarówno w celu dosłownym,
jak i duchowym. Zamiast tego, podkreśla wymiar
duchowy do tego stopnia, że można mu zarzucić to
samo, za co sam krytykuje Żydów.
Fragment ten jest bardzo interesujący i pokazuje, jak pierwsi judeochrześcijanie interpretowali
pewne aspekty Prawa z nowej, duchowej perspektywy. Podkreślając niebezpieczeństwa nadużywania
interpretacji alegorycznej, ewidentnie widocznego
w Liście Barnaby, autor czyni wiele wartościowych
i ciekawych uwag, rozwijając możliwe znaczenie
duchowe przykazań Prawa Mojżeszowego dotyczących codziennego życia.
16
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—M. R. McGrath

Następnie autor konkluduje, że chrześcijanie
muszą prosić Boga o mądrość, żeby mogli żyć właściwie. Wskazuje, że mądrość i moc do przestrzegania
prawdziwego Prawa Bożego pochodzi wyłącznie od
Pana. Aby właściwie interpretować Pisma – zarówno
Starego, jak i Nowego Testamentu, musimy polegać na poznaniu pochodzącym wyłącznie od Niego.
W tym fragmencie autor czyni bardzo wartością
uwagę i obserwację, która jest prawdziwa również
i dla nas: „Dobrze jest zatem poznać wszystko, co
Pismo Święte mówi o woli Pana, i według tego postępować” (List Barnaby XXI.1).
Podstawową intencją Listu Barnaby jest wskazanie, jak zasady wiary chrześcijańskiej można odnaleźć w alegorycznym odczytaniu Pism hebrajskich.
Autor podkreślił również, że miłość i mądrość Boga
są podstawą wszystkiego, co On uczynił dla swego
ludu. Bardzo mocno wskazał również, że chrześcijanie powinni żyć w odpowiedni sposób, żeby wypełnić swe powołanie ludu Bożego. List rozpoczyna się
i kończy fragmentem o wadze mądrości i łaski Bożej
w udzielaniu mocy do nowego życia, do którego
jesteśmy wezwani.

Cytaty1

„Dni są złe, nieprzyjaciel działa i dana jest mu
władza. Musimy zatem czuwać nad sobą i szukać
woli Pana. Otóż wiarę wspomaga bojaźń i wytrwałość, sprzymierzeńcami zaś naszymi są sprawiedliwość i wstrzemięźliwość” (II.1-2).
„Unikajmy wszelkiej próżności, miejmy w bezwzględnej nienawiści dzieła złej drogi. Nie próbujcie żyć w ukryciu i samotności, jakbyście byli już
usprawiedliwieni, lecz zbierajcie się razem i szukajcie wspólnie tego, co dla wszystkich jest pożyteczne”
(IV.10).
„Bądźmy ludźmi duchowymi, bądźmy doskonałą
świątynią dla Boga. Na ile to jest w naszej mocy,
‘ćwiczmy się w bojaźni’, i walczmy o zachowanie Jego
przykazań, abyśmy mogli się radować Jego wolą”
(IV.11).
„Dowiedzcie się: Prorocy, którzy otrzymali od
Niego łaskę, o Nim prorokowali. On zaś zgodził
się cierpieć, gdyż mając zwyciężyć śmierć i dowieść
swego zmartwychwstania, musiał objawić się w ciele,
aby spełnić obietnicę daną ojcom, a przygotowując
sobie lud nowy, wskazać jeszcze w czasie swego życia
na ziemi, iż to On wskrzesi zmarłych i będzie ich
sądził” (V.6-7).
„Pomyślcie zatem, dzieci radości, że dobry Pan nam
wszystko z góry objawił, abyśmy wiedzieli, komu
powinniśmy za wszystko dziękować i kogo chwalić”
(VII.1).
„Dobrze jest zatem poznać wszystko, co Pismo
Święte mówi o woli Pana, i według tego postępować. Ten bowiem, kto to czyni, dostąpi chwały
w Królestwie Bożym, kto zaś wybierze drogę drugą,
ten zginie razem ze swymi dziełami. Dlatego właśnie jest zmartwychwstanie, dlatego jest zapłata za
wszystko” (XXI.1).
„Oby Bóg, Władca całego wszechświata, dał wam
mądrość, zrozumienie, wiedzę, poznanie woli Jego,
wytrwałość. Pozwólcie się pouczać Bogu, szukając
czego żąda Pan od was, abyście zostali uznani za
wiernych w dniu sądu” (XXI.5-6).

XIX

„1. A oto droga światła: Jeśli ktoś zamierza tak nią
iść, aby dojść do wyznaczonego celu, niech będzie
1. Cytaty za polskim przekładem Anny Świderkówny w dziele
Pierwsi Świadkowie, wyd. II uzupełnione i poprawione, Wydawnictwo M, Kraków 2010, strony 179-199 (przyp. red.).

gorliwy w tym, co czyni. Dano nam poznać, jak
należy kroczyć tą drogą:
2. Kochaj Tego, kto cię stworzył, lękaj się Tego,
kto cię ukształtował, uwielbiaj Tego, kto cię wykupił od śmierci. Bądź szczery sercem, bogaty duchem.
Nie wiąż się z tymi, którzy idą drogą śmierci. Miej
w nienawiści wszystko, co nie pochodzi od Boga,
miej w nienawiści wszelką obłudę. Nie porzucaj
przykazań Pańskich.
3. Nie wynoś się, lecz bądź pokorny we wszystkim.
Nie przypisuj sobie chwały. Nie knuj złych zamysłów
przeciw bliźniemu twemu. Nie pozwalaj swej duszy
na zuchwałość.
4. Nie uprawiaj rozpusty, nie cudzołóż, nie deprawuj dzieci. Niechaj twe słowo, które jest darem Boga,
nie służy czyjejś nieczystości. Nie miej względu na
osobę tam, gdzie trzeba zganić jakieś wykroczenie.
Bądź łagodny, spokojny. Przyjmuj z drżeniem słowa,
które słyszysz. Nie chowaj gniewu do brata twego.
5. Nie zastanawiaj się z niepokojem, czy stanie się
tak, czy nie stanie. ‘Nie bierz imienia Pana nadaremno’. Kochaj bliźniego twego ponad własne twoje
życie. Nie zabijaj dziecka powodując poronienie, nie
przyprawiaj o śmierć nowo narodzonego. Nie cofaj
ręki twojej znad głowy twego syna czy twojej córki,
lecz od dzieciństwa ucz ich bojaźni Bożej.
6. Nie pożądaj tego, co należy do twego bliźniego,
nie bądź chciwy. Nie wiąż swego serca z ludźmi
wyniosłymi, lecz przestawaj z pokornymi i sprawiedliwymi. Wszystko, co się spotka, przyjmuj jako
dobre, wiedząc, że nic się nie dzieje bez Boga.
7. Nie zmieniaj łatwo zdania, nie bądź gadatliwy.
Z szacunkiem i bojaźnią dochowuj posłuszeństwa
twoim panom jako obrazowi Boga. Nie wydawaj
ze złością żadnych poleceń twemu słudze i służebnicy, którzy pokładają nadzieję w tym samym Bogu,
aby nie przestali lękać się Boga, waszego wspólnego
Pana, gdyż On nie ma względu na osobę, a przyszedł
wzywać tych, których Duch już przygotował.
8. Dziel się wszystkim z bliźnim twoim i nie
uważaj czegokolwiek za twoją wyłączną własność.
Jeśli bowiem mamy wspólny udział w dobrach niezniszczalnych, tym bardziej mieć go powinniśmy
w tym, co niszczeje. Nie bądź skłonny do wielomówstwa, gdyż usta są potrzaskiem śmierci. Na ile
to tylko możliwe, dla dobra twej duszy zachowuj
czystość.
9. Nie bądź nazbyt skory wyciągnąć ręce do brania,
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a cofać przy dawaniu. Miłuj jak źrenicę własnego oka
każdego, kto głosi ci słowo Pańskie.
10. Dniem i nocą pomnij na dzień sądu i co dzień
szukaj towarzystwa świętych. Nie żałuj trudu, czy
to gdy będziesz nauczał, udając się nawet daleko, by
napominać i o zbawienie dusz zabiegać słowem, czy
to pracując własnymi rękami dla odkupienia grzechów twoich.
11. Nie wahaj się dawać i dając nie narzekaj, przekonasz się, kto ci najhojniej odpłaci. Strzeż tego, co otrzymałeś ‘niczego nie dodając, niczego nie ujmując’. Miej

zło w bezwzględnej nienawiści. Sądź sprawiedliwie.
12. Nie powoduj rozłamu, lecz wprowadzaj pokój,
godząc walczących ze sobą. Wyznawaj grzechy twoje.
Nie chodź na modlitwę z nieczystym sumieniem.
Taka jest droga światła”.
[Ciekawe, że ten fragment Listu Barnaby bardzo
przypomina fragment pt. „Dwie drogi” z „Didache”,
dzieła datowanego na 80-100 rok n.e.].
Zaczerpnięto z An Introduction to the Apostolic Fathers
© Abana Books
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Maksymilian
Tekst do przeczytania: Mateusza 5,13-16.38-42

Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi
ludźmi pokój miejcie (Rz 12,18).
Odnosząc się do słów Jezusa o nastawianiu drugiego
policzka (Mt 5, 39), Chruszczow, były pierwszy sekretarz
dawnego Związku Radzieckiego powiedział: „Nie mogę
się zgodzić z Nim, kiedy mówi, że gdy cię ktoś uderzy
w prawy policzek, nadstaw lewy. Wyznaję inną zasadę:
jeśli ktoś mnie uderzy w lewy policzek, ja mu tak przyłożę
w jego prawy, że mu głowa odpadnie”.
To zdanie, cytowane przez New York Times ukazuje
typowe podejście niewierzących ludzi – zwyciężanie zła
za pomocą jeszcze większego zła.
Słowa Jezusa: „Słyszeliście, że…, lecz ja wam powiadam...” obwieszczały nową epokę. Zasada niesprzeciwiania się złu oparta na wersecie 39 „Nie sprzeciwiajcie się
złemu...” jest jasno wyrażoną wolą Bożą w stosunku do
Jego dzieci w obecnym czasie.
Jezus podaje serię przykładów obrazujących tę postawę
i ukazujących jej praktyczne zastosowanie:
– Nie wybijaj zębów komuś, kto cię chce uderzyć
w szczękę. Zamiast odparować cios, przyjmij bez obrony
czyjś atak. Nie oddawaj mu tym samym.
– Ze względu na Jezusa poddaj się wykorzystywaniu przez złych ludzi; bądź gotów na utratę sukni
(długa koszula przy ciele), płaszcza (znacznie cenniejsza, zewnętrzna część garderoby). Nie upieraj się przy
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—Howard Bean

używaniu prawa do obrony własnej, ale staraj się zachować pokojowo.
– Rób więcej, niż się od ciebie wymaga. Idź drugą milę.
W rzymskich czasach urzędnicy mieli prawo domagać
się od innych bezpłatnych usług. Było to coś w rodzaju
czasowej niewoli i uważane było za rzecz poniżającą.
Rzymski urzędnik mógł zażądać od kogoś, by przeszedł
dla niego w jakimś celu jedną milę.
– Bądź chętny do dawania i pożyczania innym, nawet
jeśli to oznacza własną niewygodę lub stratę.
Maksymilian mieszkał w Numidii w północnej Afryce.
W wieku 21 lat w roku 295 został powołany do służby
w rzymskim wojsku. Wierzył w słowa Jezusa, dlatego
powiedział: „Nie mogę służyć jako żołnierz. Nie mogę
czynić zła, bo jestem chrześcijaninem”.
Oficer, który go rekrutował, Dion, wielokrotnie namawiał go do żołnierskiej służby. Kiedy grożono mu egzekucją za jego konsekwentną odmowę, odpowiedział
spokojnie: „Nie zginę, ale kiedy będę gotów, by stracić
ten świat, moja dusza odejdzie żyć wiecznie z Jezusem,
moim Panem”.
Maksymilian został męczennikiem z powodu nieopierania się złu. Jego historia opisana jest w książce Coals of
Fire (Węgle rozżarzone).
Zaczerpnięto z Daily Truth for Godly Youth
©2006 Christian Light Publications
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

UPRAWA SZPARAGÓW
—Julia Leid
Wśród nowalijek zapowiadających nadejście wiosny
wiele osób szuka wypustek pierwszych szparagów. Szparag
to drewniejąca wieloletnia roślina, którą najlepiej uprawiać w klimatach z chłodną zimą. Uprawa szparagów
wymaga na początku więcej czasu i wysiłku, jednak przy
właściwej pielęgnacji grządka ze szparagami może dostarczać nam przepysznych i pożywnych wypustek przez co
najmniej dwadzieścia lat.
Szparagi należy sadzić od kwietnia do maja, kiedy
warunki glebowe są korzystne. Choć można je wysiewać
z nasion, to większość osób woli nabyć jednoroczne lub
dwuletnie sadzonki, czy korzenie, by cieszyć się wcześniej plonami swoich wysiłków. Najlepiej postarać się
o męskie osobniki, co potencjalnie daje lepsze perspektywy plonów.
Ponieważ szparagi to wieloletnia i trwała uprawa, wiele
osób sadzi je wzdłuż ogrodzenia. Jednak z każdym rokiem
roślina się rozrasta, a zatem będzie jej potrzebna spora
przestrzeń. Jeśli planujemy więcej niż jeden rząd roślin,
to należy zostawić między rzędami odstęp około 190 cm.
Szparagi wymagają żyznej gleby z dobrym drenażem
i najlepiej całodziennym nasłonecznieniem. W celu przygotowania gleby, najlepiej użyźnić ją nawozem naturalnym, zaorać i tarczować, jak w przypadku innych upraw.
Następnie kopiemy rów na głębokość ok. 25 cm i szerokość 25-55 cm. Można utworzyć taki rów, bronując
w linii prostej, a następnie zaorać w kierunku przeciwnym tuż przy pierwszej zaoranej skibie.
Teraz wkładamy sadzonki do rowu w mniej więcej
metrowych odstępach, ostrożnie rozkładając korzenie,
aby ich nie uszkodzić. Przykrywamy sadzonki warstwą

ziemi (ok. 5 cm), przyklepując ją delikatnie. Podlewamy
obficie i jeśli nie pada – powtarzamy to raz w tygodniu.
Po około dwóch tygodniach powinniśmy ujrzeć pierwsze wypustki szparagów przebijające się przez ziemię.
Rosną szybko i można spodziewać się, że osiągną ponad
pół metra w ciągu trzech tygodni po pojawieniu się
główki. Rów można zacząć wypełniać ziemią, kiedy
pierwsze wypustki osiągną ok. 30 cm wysokości. Podczas
pory wzrostu zasypujemy stopniowo rów, dodając po
5 cm ziemi za każdym razem, aż po dwóch miesiącach
rów wyrówna swój poziom z resztą ogrodu.
Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2005
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem"
List do Filipian 4,6

19

Roztargnienie—

wada czy zaleta?
—Lori Beth Gutwein

W małżeństwie często się zdarza, że mąż i żona mają
słabości w różnych dziedzinach i dlatego nawzajem się
uzupełniają. Jednak my z mężem mamy pewną słabość wspólną – roztargnienie.
Należymy do tego rodzaju ludzi, którzy potrafią
pojechać ze znajomymi na piknik nad jezioro i zapomnieć nie tylko krzeseł, ale również bułek i kiełbasy
na grilla, które obiecaliśmy wziąć. Pamiętałam, że
mam zabrać ze sobą galaretkę i sałatkę z jajek, ale
zapomniałam je wyjąć z turystycznej zamrażarki aż
do chwili, gdy skończyliśmy już jeść melona na deser.
Wyjeżdżając na kemping, mój mąż potrafi gorliwie wieźć ze sobą namiot, aby na miejscu się zorientować, że nie zabrał palików do jego rozbicia. Kiedyś
pojechaliśmy do rodziców, żeby wspólnie pomuzykować u nich w ogrodzie, lecz po przyjeździe na miejsce
okazało się, że nie mamy instrumentów.
Gdy moja babcia wydaje się zawstydzona lub nie
chce się przyznać, że o czymś zapomniała, myślę
sobie: Ciesz się, że masz osiemdziesiąt pięć lat a nie dwadzieścia pięć! Albo: W tym wieku nie będę się już czuła
zażenowana z takich powodów, bo pewnie już dawno
przywyknę do takich sytuacji!
Ostatnio stwierdziłam, że jestem zmęczona własnym roztargnieniem. Albo może bardziej tymi
podwójnymi jazdami do sklepu, a potem do domu
i z powrotem do sklepu (portfel!). Kiedyś jednak
dowiedziałam się z Biblii, że są takie sprawy, o których powinnam zapomnieć. Pomyślałam sobie wówczas: No cóż, to nie powinno być dla mnie trudne! Ale
wtedy zdałam sobie sprawę, że czasem boję się, gdyż
przypominają mi się krzywdy wyrządzone przez
innych, i akurat to bardzo dobrze pamiętam. Trzymam
się czegoś, o czym powinnam zapomnieć i zostawić
to w Bożych rękach.
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Księga Izajasza 43,18-19 mówi, żebym zapomniała
rzeczy dawne i nie wspominała ich, ponieważ Bóg
czyni rzecz nową. On wytyczy drogę na pustkowiu,
a na pustyni popłyną rzeki. Apostoł Paweł napisał do
Filipian: „Zapominając o tym, co za mną, i zdążając
do tego, co przede mną”.
Ponieważ Chrystus dał mi nowe życie i nadzieję,
nie muszę już przeżywać starych błędów i grzechów. Powinnam o nich zapomnieć i rosnąć
w Panu, gdyż grzechy zostały mi odpuszczone,
a teraz mogę żyć wiarą w posłuszeństwie Chrystusowi!
W Drugim Liście do Koryntian jest napisane, że
będąc w Chrystusie, jestem nowym stworzeniem,
a stare przeminęło i wszystko stało się nowe.
Biblia wymienia również sprawy, których Bóg nie
będzie już wspominał. „Ja, jedynie Ja, mogę przez
wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich
grzechów nie wspomnę” (Iz 43,25). To jest cudowne
i jestem Mu wdzięczna za to, że gdy proszę o wybaczenie grzechów, Bóg je odpuszcza i nie będzie mi ich
już wypominał. Nie muszę się bać, że kiedyś jeszcze
o nich usłyszę, jak słyszą ode mnie osoby, które kiedyś
mnie skrzywdziły. Sama powinnam tak przebaczać
innym, jak Bóg mnie – i to wiele razy.
W miarę duchowego wzrostu, nie chciałabym zapominać o Bożym miłosierdziu i traktować odpuszczenia grzechów jak rzecz oczywistą. Rozumiejąc coraz
lepiej Jego miłosierdzie, chciałabym chętnie okazywać
je moim winowajcom!
Zaczerpnięto z Companions, czerwiec 2013
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dla

młodzieży

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

Rozważanie biblijne w kościele
—Lavelle Boll
A więc, młody człowieku, jak rozumiem, zostałeś
poproszony o podzielenie się rozważaniem biblijnym
podczas nabożeństwa w kościele. Jaka będzie twoja reakcja? Jesteś bardzo zdenerwowany, a myśląc o tym, czujesz uścisk w żołądku. Jak sobie z tym poradzisz?
Powinieneś wziąć sobie do serca kilka rzeczy w czasie
przygotowań do podzielenia się rozważaniem podczas
nabożeństwa. Zdenerwowanie nie jest samo w sobie złe.
Pozwala nam pamiętać, że jesteśmy słabi i popełniamy
błędy. Może pocieszy cię fakt, że wielu naszych kaznodziejów wciąż w różnym stopniu odczuwa nerwowość.
Pewnie by cię doskonale zrozumieli.
Przygotowując rozważanie, pamiętaj, że służysz
Bogu. Poprowadzisz zgromadzenie do uwielbienia
Wszechmocnego. Owszem, to wielka odpowiedzialność
i właśnie dlatego na tyle, na ile to możliwe, postaraj się
Bogu nie pomagać. Twoim zadaniem będzie wskazanie słuchaczom na Pana i przygotowanie ich umysłów
do dalszego oddawania Mu chwały.
Zanim jeszcze zaczniesz przygotowania, poproś Boga
o pokorę, odwagę, natchnienie i wyrozumiałą wspólnotę patrzącą ponad twoimi omyłkami na doskonałego
Boga. Módl się często, żebyś dał Mu miejsce w twojej
usłudze, zamiast wskazywać na siebie samego.
Wybierając fragment lub temat, którym chcesz
się podzielić, wróć myślami do własnych rozważań
w domu. Weź również pod uwagę ostatnio przerabianą lekcję w szkole niedzielnej albo główny wątek
nabożeństwa modlitewnego w tygodniu. Wspaniałym

źródłem zachęty są psalmy. Czasem słyszymy komentarze w stylu: „Nie chcę mówić na podstawie psalmu, bo
wszyscy tak robią”. Tak, to prawda. Wielu braci wybiera
psalmy, bo znajdujemy tam wiele inspiracji do rozważań
Słowa. I nie ma w tym nic złego. Znajdź jakiś inspirujący fragment, a w nim kilka wersetów lub kluczowych
myśli. Zbuduj rozważanie wokół nich, zamiast wyszukiwać w całej Biblii wersetów pasujących do tematu,
który wybierzesz. Pamiętaj, że ten rodzaj usługi nie musi
być ani mocno doktrynalny, ani bardzo praktyczny.
Nie jest to również moment na dzielenie się troskami
o duchowe życie innych czy krytykę ich błędów. To jest
czas służący przygotowaniu naszych serc do dalszego
wielbienia Boga.
Po znalezieniu odpowiedniego wersetu przeczytaj go
kilka razy, najlepiej w bezpośrednim kontekście całego
fragmentu. Upewnij się, że zrozumiałeś tekst, żeby nie
wyciągać z niego błędnych wniosków. Warto zacząć
go czytać na parę dni przed usługą i myśleć o nim od
czasu do czasu. Możesz również mieć pod ręką jakąś
kartkę i zapisywać to, co ci przychodzi do głowy podczas przemyśleń. Rozmawiaj o tym sam ze sobą tak, żeby
te myśli wyrażać słowami. Nie śpiesz się z używaniem
komentarzy biblijnych – mogą być przydatne w zrozumieniu znaczenia słów lub fragmentów w oryginale, lecz
ich bezpośrednie cytowanie to nie jest dobry pomysł.
Po zakończeniu pracy nad rozważaniem, mądrze zrobisz, dając je komuś do przejrzenia. I tak je potem usłyszy, a konstruktywna krytyka zawczasu (zamiast po
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fakcie) może ci zaoszczędzić wstydu. O ile to możliwe,
staraj się mówić krótko i na temat. Nie powtarzaj tego
samego zdania po kilka razy, żeby się upewnić, czy słuchacze dobrze je zrozumieli. Najważniejsze, żebyś sobie
dobrze przemyślał, czym się chcesz podzielić – wtedy
wszyscy od razu zrozumieją, o co ci chodzi. Długie przemówienie nie będzie dowodem błyskotliwości twego
umysłu, tylko braku przygotowania. Postaraj się zmieścić w dziesięciu minutach. Pod koniec wypowiedzi
powtórz główną myśl. W ten sposób przekażesz istotę
tego, co odebrałeś od Boga.
Przygotowania skończone i jesteś gotów podzielić
się zachętą. Pamiętaj, żeby się pomodlić, zanim wstaniesz. Nie możesz skutecznie przekazać myśli otrzymanych od Boga, jeśli nie nadajesz z Nim „na jednej
fali”. Podchodząc do przodu, nie śpiesz się i pamiętaj,
żebyś zaczął mówić dopiero wtedy, gdy stoisz twarzą
do słuchaczy. Weź głęboki oddech; to pomoże ci oczyścić umysł tak, żeby już pierwsze zdanie zabrzmiało
sensownie.
Zacznij od chrześcijańskiego pozdrowienia, a nie
od „Dobry wieczór!” ani „Cześć!”. Chcemy oddawać
Bogu należną chwałę, na którą zasługuje. Nie staraj się
rozbawić słuchaczy ani przykuć ich uwagi w jakiś cielesny sposób. To zepchnęłoby społeczność z toru uwielbienia i skupiłoby uwagę na tobie, co nie jest twoim
celem. Często spoglądaj na słuchaczy, nawiązując kontakt wzrokowy z poszczególnymi ludźmi. Jeśli wystarczająco długo przygotowywałeś się do rozważania, wiele
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myśli będziesz mógł wygłaszać z pamięci a nie z kartki.
Nie patrz gdzieś w przestrzeń – to sprawia, że mówca
jest odbierany jako wyniosły i zbyt pewny siebie, nawet
jeśli nie ma takich intencji.
Uważne i nieśpieszne czytanie Biblii jest oznaką szacunku dla Słowa Bożego. Zwróć uwagę przede wszystkim na mniej zrozumiałe dla ciebie słowa, żebyś się
o nie nie potykał, czytając na głos przed zgromadzeniem. Pamiętaj, że czytasz święte Słowo Boże. Mów
wyraźnie i zdecydowanie. Wymamrotane rozważanie
mało kogo zainspiruje. Przemawiając, staraj się odprężyć i uśmiechać, żeby nie wyglądać na przerażonego.
Mów tak, jakbyś przekazywał to własnemu ojcu. Nie
zapominaj, że Bóg jest z tobą. W ten sposób, w twoim
rozważaniu, Jego będzie bardziej słychać niż ciebie.
Najtrudniejsze już za tobą, ale na koniec jeszcze kilka
rad. Nie zastanawiaj się nad tym, jak ludzie odebrali
twoje wystąpienie – nic dobrego z tego nie wyjdzie.
Przecież twoim zamiarem nie było „dobrze wypaść”.
Być może otrzymasz kilka pochwał. Podziękuj i oddaj
Bogu należną Mu chwałę. Nie poniżaj siebie nad miarę,
bo to może być odebrane jako wymuszanie komplementów. Pamiętaj, że zostałeś powołany, by służyć Bogu
i cała chwała należy się Jemu.
„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim
pokładam nadzieję moją!” (Ps 62,6).
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bezsilny!
Natan usiadł przy stole ze swoimi podręcznikami
szkolnymi, jednak umysłem wciąż wracał do wydarzeń
dnia, które swoją dynamiką przypominały gałęzie miotane przez wiatr za oknem.
Na pierwszej przerwie chłopcy zrobili zawody siłowania na rękę, a on wszystkich pokonał. Uśmiechnął się
na wspomnienie chwili, kiedy przycisnął rękę ostatniego
chłopca do stołu. Czuł przy tym, że jest w stanie zrobić
wszystko, poradzić sobie z każdym problemem, z każdą
przeszkodą.
Natan podskoczył na trzask otwieranych drzwi.
– Uff! – powiedział tata. – Ale ostry wiatr. Przenika
na wylot.
Podszedł do pieca i wyciągnął ręce nad bulgoczącym
garnkiem z zupą na kolację.
– Dobrze, że tu jest ciepło – powiedziała mama
z uśmiechem. – I że nie musisz już wychodzić aż do jutra.
– Chyba lepiej, żebyśmy jutro nacięli więcej drewna –
powiedział tata, odwracając dłonie, żeby ogrzać je z drugiej strony. – Przy takim zimnie zużyliśmy opału więcej
niż normalnie. W prognozie pogody mówili, że jutro ma
być cieplej i tylko trochę śnieg poprószy. To powinien być
dobry moment na taką wyprawę. Co powiesz, Natan?
Natan uśmiechnął się szeroko. Tata znał odpowiedź.
Jego syn zawsze czekał na okazje do pracy z tatą pod
gołym niebem.
Do rana wiatr ucichł. Po sytym śniadaniu złożonym
z jajecznicy na bekonie, zapiekanych kiełbasek i ciasta,
tata z Natanem załadowali piły i zapasy na plandekę.
Mama stała w drzwiach, krzyżując ramiona wokół samej
siebie w obronie przed zimnem.
– Uważajcie na siebie – powiedziała, wręczając im
termos z kawą. – Będę się modlić.
Tata ścinał drzewo w górach od kilkudziesięciu lat,
a od kilku lat pomagał mu Natan. Wprawdzie nie przy
samym cięciu, ale i tak wiedział, jak to robić. Tata go
dobrze nauczył. Natan miał poczucie pewności, że obaj
poradzą sobie absolutnie z każdym problemem.
Wyruszyli w kierunku farmy, gdzie tata kiedyś dorastał.
Obecnie mieszkał tam wujek Leonard, jednak zawsze
pozwalał im ścinać drzewa, bo było ich wystarczająco
dużo dla wszystkich. Zatrzymali się przy szopie i wyciągnęli traktor z wózkiem do holowania bali.

—Christa Long

Natan jechał na wózku, kiedy wyruszyli pod górę.
Wkrótce wjechali w gąszcz, gdzie było zaledwie tylko tyle
miejsca, żeby przebić się dalej. Wziął głęboki oddech.
Uwielbiał zapach sosen unoszący się w rześkim górskim
powietrzu. Suche liście chrzęściły pod oponami traktora.
Ścinanie drzew to była męska robota, a Natan był już
prawie dorosły. Zerknął szybko w bok, aby sprawdzić,
czy tata widzi, jak napiął muskuły. Szkoda, że nie widział,
jak są duże; niestety przeszkadzała gruba kurtka. Teraz
to chyba już dorównywał siłą tacie. Tak, we dwóch pokonamy każdą przeszkodę – uśmiechnął się od ucha do ucha.
Wkrótce tata zatrzymał traktor i obaj zeskoczyli na
ziemię. Leżało tu kilka powalonych drzew i najpierw
należało pociąć właśnie je. Poszło im to szybko, jako że
drzewa już leżały. Potem tata ściął dwa, które usychały,
i je także pocięli na kawałki.
Natan jechał po nierównym terenie, podskakując
w traktorze. Spoglądając z oddali, zobaczył kolejne powalone drzewo w poprzek drogi. Tata zatrzymał traktor
w niewielkiej odległości od drzewa.
– Tato, mogę dokończyć to drzewo? – zapytał błagalnie.
– Nie, Natan, myślę, że jeszcze musisz poczekać, aż
będziesz trochę starszy – odparł tata. – Po prostu przypatruj się, stojąc obok, a ja się tym zajmę.
Drzewo nie było z tych największych, może miało
około pół metra w obwodzie. Wyrosło po górnej stronie
drogi i złamało się około piętnaście metrów nad ziemią.
Góra była jeszcze częściowo złączona z pniem, ale reszta
opierała się o drogę.
Tata podszedł do podstawy drzewa i przyłożył piłę.
Natan żałował, że nie dostał pozwolenia na ścięcie tego
jednego drzewa. Obserwował już setki razy, jak tata to
robi, a może nawet tysiące razy. Wiedział, jak to się robi.
Ale tata stwierdził, że Natan musi jeszcze poczekać na ścinanie drzew. Jak na razie musiał się zadowolić pocięciem
drewna na kawałki po ich ścięciu.
Tata wyciął już klin z jednej strony pnia od strony drogi.
Następnie stanął z drugiej strony drzewa i zaczął ciąć
w poprzek. Natan uśmiechnął się, kiedy drzewo zaczęło
trzeszczeć i pochylać się w kierunku drogi. Spadnie teraz
dokładnie w tym miejscu, gdzie tata przewidział. Zawsze
tak było. Drzewo spadło z trzaskiem na drogę. Jednak
wtedy stało się coś bardzo dziwnego.

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem"
List do Filipian 4,6
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Natan nie umiał potem ustalić, jak to właściwie się
stało. Z jednej strony było to błyskawiczne, a z drugiej, jakby w zwolnionym tempie. Nadłamany kawałek
drzewa trzasnął o ziemię, a następnie odbił się i zaczął
spadać ponownie, prosto w kierunku taty. Natan patrzył
ze zgrozą. Tata zostanie zmiażdżony, a Natan był bezsilny. Nic nie mógł zrobić i pień runął na ziemię na
tatę. Natan chciał zamknąć oczy, a jednocześnie musiał
patrzeć. „O, Boże proszę ...”. Tylko na to miał czas,
zanim tata został powalony na ziemię i zniknął z pola
widzenia.
Natan stał w niemym szoku. Drzewo leżało nieruchomo, tylko kilka gałęzi jeszcze się kołysało. Odgłos
piły umilkł i cisza była ogłuszająca. Natan zawahał się.
Musiał sprawdzić, co się dzieje z tatą, ale był zbyt przerażony tym, co zastanie. Jak najszybciej mógł sprowadzić pomoc? Co powinien zrobić: pobiec prosto przez
drzewa, czy uruchomić traktor i podjechać drogą?
Wyszedł powoli z traktora. Nie był pewien, czy nogi
go utrzymają, ale utrzymały. Zrobił kilka powolnych,
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chwiejnych kroków w stronę drzewa. Nagle panika opanowała go z całą siłą. Zaczął biec i krzyczeć z rozpaczą:
– TATA! TATA!
Zatrzymał się kilka metrów od drzewa, potem krok
za krokiem znowu zbliżał się roztrzęsiony i przerażony.
Coś się ruszało.
– TATA! – znowu krzyknął.
Powoli tata podnosił się z ziemi. Natan upadł i zaczął
szlochać. Tata żył i w dodatku najwyraźniej był cały.
Podszedł do Natana na chwiejnych nogach i upadł obok.
Objął syna i siedzieli tak w milczeniu przez chwilę.
Po jakimś czasie Natan spojrzał na niego i zapytał:
– Ale jak?... – nie był w stanie nic więcej wydusić.
– Cud! – odpowiedział.
Obaj podeszli do drzewa. Oglądając je, tata kręcił
głową.
– To cud! – powtórzył. – Widziałem, jak na mnie spada
i nie byłem w stanie uciec. Myślałem, że to już koniec.
Ale zobacz – dodał, wspinając się ponad górną połowę
drzewa.

Stał teraz pomiędzy dwiema kłodami, oglądając je
z góry.
– Byłem dokładnie tu. Górna połowa uderzyła mnie
w lewe ramię, a dolna w prawe. Powaliły mnie i wylądowałem dokładnie pomiędzy nimi. Bóg mnie ochronił.
Natan gapił się na wąską przestrzeń pomiędzy połówkami drzewa. Znowu widział w umyśle spadające drzewo
i czuł tę całkowitą bezradność i niezdolność do jakiegokolwiek działania. Nigdy w życiu dotąd nie czuł się tak
bezradny.

– Dzięki Ci, Boże! Dzięki Ci, Boże! – te słowa wydawały się nieadekwatnym wyrazem wdzięczności, jednak
cóż innego można było powiedzieć?
Tylko Bóg jest wszechmocny, a nie on. Z tego właśnie
zdał sobie sprawę.
Zaczerpnięto z Partners, marzec 2017
Christian Light Publications, Inc
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

MODLITWA
—Lester E. Martin
Kiedy człowiek określi swój cel, to jest już w połowie drogi
do zwycięstwa. Chociaż cel może otwierać drogę do zwycięstwa, to jednak osiągnięcie go zależy od polegania na Bogu.
Możemy posiadać bardzo oddane sprawie serce, ale jeśli nie
wiemy, jak opierać się mocno na Bogu, to siły zła działające
przeciwko nam będą mieć nad nami przewagę.
„(…) Trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się
i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił”.
Istotnie w historii życia tego człowieka znajdujemy często
odniesienia do modlitwy. Szczególnie oczywiste są przynajmniej trzy aspekty modlitwy jego życiu. Modlitwa była dla
niego pierwszym odruchem (2,17.18), a nie ostatnią deską
ratunku. Modlitwa była skutecznym ratunkiem (2,19);
Daniel najwyraźniej szedł spać po zostawieniu swojego
problemu Bogu. I wreszcie po trzecie, modlitwa była dla
Daniela częstą ucieczką (6,11), zbyt cenną, aby mogły jej
przeszkodzić głupie dekrety ziemskiego króla, nawet jeśli to
miało być karane śmiercią.
Młodzieniec, w którym duch dąży do doskonałości,
modląc się, przyznaje dwie rzeczy: pierwszą jest to, że nie
może dokonać czegoś sam. Można tylko pożałować niewierzących, którzy mają za sobą wyłącznie własną siłę woli.
Światowe programy naprawcze i reformy szukają sposobu wywyższenia ludzkiego ego, a potem, gdy siła woli
zawodzi, próbuje się odsunąć od siebie winę i wstyd. Cel
to nie wszystko – bezbożne życie wcześniej lub później
zawali się i spłonie. Szaweł z Tarsu prawdopodobnie był
najbardziej konsekwentną osobowością opisaną w Biblii,

a jednak przypatrzmy się jego narzekaniu w 7 rozdziale Listu
do Rzymian: „albowiem nie czynię dobrego, które chcę,
tylko złe, którego nie chcę, to czynię”. A zatem sam cel mu
nie wystarczył. Potem ten sam człowiek pisze: „A tak, kto
mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł”.
Po drugie, modlitwa jest przyznaniem, że Bóg ma moc
wykonać swój cel w moim życiu. Czy obojętność wobec
modlitwy nie bierze się z niewiary? Czy ja osobiście wierzę,
że Bóg interesuje się moim zmaganiem? Czy wierzę, że Bóg
jest w stanie odnieść zwycięstwo? „Przystąpmy tedy z ufną
odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze”.
Dzieło Chrystusa odsunęło świątynię jako centrum kultu
religijnego. Cała ziemia jest teraz świątynią dla modlącego
się świętego. Jest on nieustannie zapraszany do ciągłej modlitwy. Gdziekolwiek i w jakiejkolwiek sytuacji się znajduje,
uniżone serce dostępuje pełnej uwagi ze strony Boga.
Młoda osobo, jeśli modlitwa jest dla ciebie zmaganiem,
zadaj sobie dwa pytania: 1) Czy to ja mam moc? Tylko ktoś
niedoświadczony albo dziecinny, bądź też niepoczytalny
odpowiedziałby twierdząco na to pytanie. 2) Czy Bóg ma
moc? Tylko ktoś obojętny albo bezbożny, lub niezbyt rozgarnięty odpowie przecząco.
Jak więc postąpił Daniel? To nie Daniel tego dokonał; to
Daniel i Bóg dokonali tego. Ludzki cel sprzężony z niebiańską potęgą – to połączenie niezwyciężone.
Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem"
List do Filipian 4,6
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kącik dla

dzieci

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

Okulary dla
maminsynka
– W szkole dzisiaj było badanie wzroku – powiedział
Bartek, odkładając pojemnik na drugie śniadanie –
i nasza pani powiedziała, że mam ci dać tę karteczkę.
Mama otworzyła i przeczytała krótki liścik.
– Chodzi o to, że musisz pójść do okulisty – powiedziała.
– Lepiej, żeby nie wymyślił mi jakichś okularów –
powiedział chłopiec ostrzegawczo. – Okulary
są dla maminsynków.
– Naprawdę? Tata nosi
okulary. Myślisz, że jest
maminsynkiem?
– Nie – przyznał Bartek.
– Noszenie okularów nie
robi z nikogo maminsynka
– powiedziała mama. – Umówię wizytę
z lekarzem i powie nam, czy okulary są
konieczne.
Bartek nadal był pewien, że nie chce żadnych okularów. Bał się, że chłopcy z trzeciej klasy będą się z niego
śmiać. Jednak mama umówiła wizytę i Bartek musiał
pójść.
– Usiądź na tym krześle i zaraz sprawdzimy, jak się
mają twoje oczy – powiedział lekarz.
Bartek wdrapał się na duże krzesło. Pan doktor podciągnął krzesło do góry na tyle, żeby Bartek mógł patrzeć
przez przyrząd z wielkimi szkłami na każde oko.
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—Romaine Stauffer

– Popatrz na tamtą planszę na ścianie – poprosił lekarz.
– Zacznij od góry i mów, jakie widzisz litery.
Bartek z łatwością dostrzegł duże E na górze planszy. Odczytał też F oraz P w drugiej linijce, jednak trzecia linijka pod nią była już zbyt rozmyta, żeby odczytać
litery.
– No dobrze – powiedział okulista. – Teraz
zajmiemy się każdym okiem osobno.
Włączył coś po prawej stronie urządzenia i kazał Bartkowi czytać wszystkie
litery, jakie widzi. Pojawiały się przy klikaniu i chłopiec je odczytywał, aż
wreszcie mógł odczytać każdy
rząd na planszy.
– Bardzo dobrze – oznajmił lekarz w końcu i zrobił
notatkę w komputerze. Wyjaśnił
mamie, że Bartek jest krótkowidzem, ale
problem ten można łatwo skorygować dzięki okularom.
Bartek miał ochotę zawyć: „Nie chcę okularów!”.
Jednak wiedział, że na nic się to nie zda. Poszedł za
mamą i lekarzem do następnego pokoju, gdzie przymierzał różne oprawki. Żadne mu się nie podobały, więc
w końcu mama mu coś wybrała.
– Dam znać, kiedy będą gotowe – wyjaśnił okulista.
Chłopiec był zadowolony, że założenie okularów da

się odłożyć w czasie. Pewnego wieczoru, kilka tygodni
przed Bożym Narodzeniem, tata zabrał go po odbiór
okularów. Lekarz założył mu je, żeby sprawdzić, czy
przypadkiem go nie uwierają w nos lub w uszy.
– No i jak? – zapytał pan doktor.
Bartek wzruszył ramionami.
– Może być.
– Na początku zawsze jest dziwnie, ale potem każdy
się przyzwyczaja – wytłumaczył lekarz.
Tata zapłacił za okulary. Bartek wyszedł z tatą z gabinetu na ulicę. „Naprawdę, czuję się dziwnie” – pomyślał. Przed sobą widział koła, które były obramowaniem
okularów. Widział też przed sobą całą drogę aż do końca
dołu schodów, co sprawiło, że szedł trochę chwiejnie.
Wreszcie dotarli na ulicę i Bartek wszedł na chodnik.
Spojrzał na dół – widział przed sobą całą drogę aż do
świateł i dalej. Trudno było mu uwierzyć, jakie wszystko
było wyraźne. Żadnych rozmytych brzegów na każdej
rzeczy. To było dobre.
Kiedy tak sobie szli, Bartek spojrzał w górę na gwiazdy.
– Tata, zobacz ile gwiazd! – zawołał. – Nie wiedziałem, że tyle ich jest!
– No, są tam, odkąd Bóg je stworzył – powiedział tata.
– Nie widziałem ich dotąd – zdziwił się.
Ciągle wzdrygał się na myśl o pójściu do szkoły. Bał
się, że inni będą się z niego śmiać.
– Dzień dobry, Bartek! – powiedziała nauczycielka

następnego dnia, kiedy wyjmował książki na ławkę.
– Podobają mi się twoje okulary. Wyglądasz w nich
mądrze.
Bartek uśmiechnął się szeroko i usiadł w ławce.
Kiedy nauczycielka wyjaśniała zadanie z matematyki
na tablicy, widział dokładnie wszystkie liczby i nadążał
z łatwością za rozwiązaniem.
Dostrzegał wyrazy w swoich książkach bez przybliżania ich do oczu. Na przerwie widział ostro cały plac
zabaw, podobnie jak i nadlatującą piłkę, zanim jeszcze
znalazła się tuż przed nim. Cały świat wyglądał inaczej
niż jeszcze dzień wcześniej.
– No i jak się sprawdziły dziś okulary? – zapytała
mama, kiedy Bartek wrócił ze szkoły do domu.
– Dobrze – odparł i roześmiał się. – Pani powiedziała,
że wyglądam w nich na mądrego.
– Salomon stwierdził, że mądry człowiek słucha
dobrych rad – podsumowała mama. – Okulista zdecydował, że będziesz lepiej widział w okularach. Byłoby
głupio go nie posłuchać.
Bartek nie zdecydował jeszcze, czy podobają mu się
jego okulary, ale zaczynał przypuszczać, że może jednak
nie do końca są one dla maminsynków.
Zaczerpnięto ze Story Mates, grudzień 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Modlitwa Kevina
—Karen de la Rosa

Po skończeniu szkoły niedzielnej Kevin wraz z innymi
dziećmi dołączył ponownie do rodziców w dużej sali kościoła. Usiadł obok taty w ławce z przodu. Tata za chwilę
miał stanąć za kazalnicą i Kevin miał zostać sam w ławce,
ale okazało się, że brat Clement też usiądzie w pierwszej
ławce obok Kevina.
Kevin myślał o tym, co tata mu mówił na temat brata
Clementa po drodze do zboru.
– Jeśli coś upuści w czasie, gdy ja będę stał za pulpitem,
proszę cię, podnieś to i podaj mu w uprzejmy sposób.

Brat Clement był stary i czasem po nabożeństwie pytał
Kevina o imię nawet i trzy razy. Łatwo wszystko zapominał.
– Należy go traktować z uprzejmością – tata już kiedyś
tłumaczył Kevinowi. – Biblia uczy nas szacunku dla starszych osób i pomagania im na wszelkie możliwe sposoby.
Tata właśnie się podniósł i podążył za innym bratem
usługującym. Kevin zerknął na brata Clementa. Trzymał
na kolanach swoją Biblię i podręcznik do szkoły niedzielnej. Dojrzał kilka karteczek wyzierających z Biblii
brata Clementa, jednak aż dotąd nic nie wypadło i miał
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nadzieję, że nie wypadnie. Nie miał ochoty zbierać z podłogi jego rzeczy.
Wtedy Kevin wpadł na pomysł: mogę poprosić Boga,
żeby powstrzymał brata Clementa przed upuszczeniem
czegokolwiek. Zamknął oczy i wypowiedział prośbę
w myślach. Otworzył oczy w momencie, gdy akurat zaczęli
śpiewać pieśń.
Przez całe nabożeństwo Kevin zerkał na brata Clementa.
Czasem jego oczy były zamknięte, jednak większość czasu
brat Clement patrzył na tatę, który w tym czasie wygłaszał kazanie.
Kevin wydał z siebie potężne westchnienie po ostatniej
modlitwie zamykającej nabożeństwo. Brat Clement nie
upuścił nic, więc Kevin nie musiał niczego podnosić.
– Brat Clement nie upuścił nic w trakcie nabożeństwa
– oznajmił tacie, kiedy wracali do domu.
– To dobrze – zauważył tata. – W takim razie nie musiałeś nic podnosić z podłogi.
– Nie musiałem – zgodził się chłopiec. – Modliłem się

Znaczenie dyscypliny
—ciąg dalszy ze str. 15

Z jednej strony nie wolno im dopuścić do podważania szacunku do władzy jako takiej, a z drugiej strony dopuszczać
się nadużyć. Dziecko potrafi bardzo szybko zauważyć takie
przypadki. Szczególną pokusę nadużycia władzy odczuwać
mogą osoby odczuwające, że ich autorytet jest zagrożony.
Dzieci powinny się czuć bezpiecznie. Brak bezpieczeństwa jest przyczyną stresu zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Niemiłe słowa, gniew i narzekanie tworzą atmosferę,
w której dzieci są nieszczęśliwe. Dyscyplina bez miłości albo
w złości niszczy ich relacje z rodzicami. Nasza stabilna wiara
i ufność w Panu pozwalają ukoić dziecięce lęki.
Co powinni zrobić rodzice lub nauczyciele widząc, że
postąpili wobec dziecka niesprawiedliwie lub niewłaściwie
zastosowali dyscyplinę? Jedynym słusznym wyjściem jest
przeprosić – to wzmacnia autorytet rodziców i nauczycieli,
choć trzeba przyznać, że najczęściej przychodzi z wielkim
trudem jednym i drugim. Mimo to, uznając własny błąd nie
28
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i prosiłem Boga, żeby powstrzymał go od upuszczenia czegokolwiek i Bóg wysłuchał mojej modlitwy.
– Modliłeś się, ponieważ było ci go żal, czy dlatego, że
nie chciałeś podnosić niczego, co on upuściłby? – zainteresował się tata.
– Nie chciałem podnosić – przyznał się Kevin spokojnie.
– Dobrze jest się modlić, ale nie powinieneś mieć niechęci do podnoszenia rzeczy, które starsze osoby upuszczają
na ziemię. Musimy być wobec nich uczynni i pomagać
im, ile tylko możemy. W następną niedzielę, kiedy brat
Clement upuści coś, chcę, żebyś to podniósł i to chętnie.
Możesz też się modlić o to, żeby brat Clement mógł się
cieszyć w pełni nabożeństwem. To będzie naprawdę wyraz
życzliwości wobec niego.
– Dobrze – obiecał Kevin.
Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

tylko nie stracimy szacunku, lecz spowodujemy jego wzrost.
Dzieci i młodzież należy szanować, ponieważ zaniechania
w tej dziedzinie obrócą się przeciwko nam. Zdrowa dawka
afirmacji jest krokiem we właściwym kierunku. Oprócz tego
odpowiednia postawa wobec innych władz pomaga w budowaniu szacunku w oczach własnych dzieci. Często nasz brak
poszanowania dla przedstawicieli władzy wiąże się z brakiem
szacunku dla piastowanego przez nich urzędu.
„Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj
nauki swojej matki” (Prz 1,8). Fraza „mój synu” jest powtórzona w tej księdze 28 razy i wyraża troskę pobożnych rodziców pragnących mieć właściwy wpływ na życie własnych
dzieci. Zarówno dzieci, jak i młodzież powinni słyszeć rodziców i nauczycieli modlących się o mądrość w tym zakresie.
Tej odpowiedzialności towarzyszy olbrzymi zakres obowiązków. Nie chodzi tylko o przekazywanie wiary kolejnym
pokoleniom. Chodzi o stałe życie według niej.
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, listopad 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Część czwarta

—Elizabeth Wagler

ROZDZIAŁ 7

Krew Majów
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Pablo codziennie chodził do szkoły z Rositą. Pierwszego dnia uciekł
i wspiął się na drzewo właśnie wtedy, gdy czas było
wyjść. Nie zszedł stamtąd aż do obiadu. Tego wieczoru został ukarany przez ojca, lecz nazajutrz sytuacja się powtórzyła. Pablo nie chciał chodzić do szkoły.
Nauczycielka doradziła rodzicom, żeby go zostawili
w spokoju na kilka dni. I tak, przez cały pierwszy
tydzień roku szkolnego Pablo spędzał ranki na drzewie. Potem w końcu sam postanowił pójść do szkoły.

Ponieważ za ołówki trzeba było płacić, mama kupiła
jeden ołówek i jeden zeszyt od cabanero – wędrownego
handlarza, który co tydzień pojawiał się w wiosce.
Następnie przecięła ołówek maczetą na pół. Rosita
i Pablo dostali po połowie ołówka i zeszytu. Rosita
uważała, że posiadanie całego ołówka byłoby dla niej
luksusem.
Ponieważ już podrosła, mama dała jej na własność
kurczaka. Była to brązowo-biała, nakrapiana kura.
– Ta kura będzie twoja – powiedziała mama. –
Musisz się nią opiekować i karmić. Będziesz dla niej
łuskać kukurydzę i upewniać się, że na noc wróciła do
domu. Kiedy zacznie znosić jaja, przynieś ją do domu
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i znajdź jakąś deskę, pod którą mogłaby się chować.
A potem, gdy wylęgną się kurczęta, musisz o nie dbać.
Rosita potraktowała sprawę poważnie. Widząc kukurydzę w jej ręku, kura przybiegała i czekała, aż pierwsze łuski spadną na ziemię. Znalazłszy pierwsze jajko
pod krzakiem hibiskusa, Rosita zaniosła je do domu
i „uwiła” dla niego gniazdo w kuchni pod ścianą.
Znalazła jakąś starą deskę na podwórku i oparła ją
skośnie o ścianę, żeby kura miała się pod czym schować. Rano, gdy zauważyła, że ptak idzie pod krzak
hibiskusa, złapała go i zaniosła do nowego gniazda.
W ciągu trzynastu dni pod deską kura zniosła trzynaście jajek, które zaczęła wysiadywać. Już nie wychodziła z domu, ale dzień po dniu siedziała na gnieździe.
W szkole Rosita uczyła się o starożytnym ludzie
Majów.
– Pani mówiła, że starożytni Majowie mieli wielkie
świątynie z kamienia – powiedziała rodzinie pewnego
wieczoru, gdy wszyscy siedzieli w domu, maczając tortille w miskach z fasolą.
– To prawda – potwierdził ojciec.
– Mówiła też, że w dżunglach Belize jest ich mnóstwo.
– Nawet niedaleko stąd są jakieś ruiny – dodał Carlos.
– Widziałem je.
– Naprawdę? – Rosita spojrzała na brata z ciekawością. – Są tam wysokie schody prowadzące do ołtarzy?
– Nie – Carlos odpowiedział takim tonem, jakby
zadała głupie pytanie. – Teraz wszystkie są już zarośnięte. Wyglądają jak małe pagórki.
– To skąd wiesz, że zbudowali je Majowie? Przecież
małych pagórków jest dużo. Wszędzie dookoła są
pagórki – Rosita pokazała ręką na zbocze po drugiej
stronie drogi naprzeciwko ich domu.
– Widać po kamieniach. Jeśli na szczycie takiego
pagórka jest dużo ciosanych kamieni, to wiadomo, że
to są ruiny świątyni Majów.
– A są tam jakieś skarby? Jak nefryt? Pani mówiła,
że czasem w tych ruinach można znaleźć nefrytowe
figurki.
– Pewnie są tam jakieś skarby, ale kto by je znalazł? – Carlos wzruszył ramionami. – Nie chce mi się
tracić czasu na wycinanie wszystkich drzew w okolicy,
a potem na szukanie skarbów między tymi kamieniami.
– A ja bym poszukała – powiedziała stanowczo Rosita.
30
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– Ha! Nic tam nie znajdziesz. Ale Marcos mówił, że
jego znajomy znalazł tam jaskinię z glinianymi naczyniami w środku. Były bardzo stare.
– Jaskinię?
– Tak, są tam jaskinie, w których Majowie czasem
chowali skarby.
– Gdzie są te jaskinie?
– To jest właśnie problem. One też są całkiem zasłonięte zielenią. Nie znajdziesz ich.
– Pokażę ci te ruiny – zaproponował ojciec. –
Niedaleko mojej plantacji kukurydzy jest takie wzgórze. Chodź tam ze mną w sobotę, to zobaczysz. A potem
możesz mi pomóc przynieść kukurydzę do domu.
– Ale to jest daleko! – zaprotestowała mama. – Trzy
godziny na piechotę.
– Mogę iść trzy godziny – odparła stanowczo Rosita.
– Nie zmęczę się.
Uwielbiała chodzić z ojcem na plantację. A w dżungli
było wiele ciekawych rzeczy do obejrzenia.
W sobotni poranek wraz z rodzicami wyruszyła na
pole kukurydzy. Zazwyczaj szła z nimi Manuela, ale
ostatnio nie czuła się dobrze. Powiedziała, że jest zbyt
słaba, żeby iść tak daleko, więc została w domu, żeby
zająć się maluchami. Dwukrotnie przeszli przez rzekę,
a potem przez tyle strumieni, że Rosita straciła rachubę.
Niektóre udało się przejść po kamieniach wystających
z wody. Przez inne trzeba było przechodzić w bród,
a przez jeden – przez długą kładkę. Rosita miała trochę
zabawy, próbując złapać równowagę.
Pawiany1 obserwowały ich z wierzchołków drzew,
a potem zwieszały się z gałęzi, wisząc na ogonach,
żeby lepiej przyjrzeć się przybyszom. Rosita chciała się
zatrzymać i popatrzeć, ale ojciec stwierdził, że trzeba
się pospieszyć.
Wreszcie dotarli do niewielkiej doliny, gdzie rozpościerał się widok na ich wysoką kukurydzę, której suche
liście szeleściły na łagodnym wietrze.
– Tam jest to wzgórze z ruinami Majów – wskazał
ojciec maczetą.
Dla Rosity pagórek nie różnił się niczym od innych,
które otaczały dolinę. Miał stożkowaty kształt i cały
był pokryty drzewami.
1. Ściśle rzecz biorąc, są to wyjce czarne. Pawiany żyją w Afryce,
lecz mieszkańcy Belize nazywają wyjce pawianami.

– Popatrz, jaki regularny kształt. Inne pagórki są na
szczytach wyboiste i wystrzępione.
Rosita dopiero teraz to zauważyła.
– Wspiąłem się tam kiedyś i znalazłem spore kawałki
kamieni, jakby je tutaj ktoś przyniósł – dokończył
ojciec, wręczając jej duże zawiniątko. – Teraz będziesz
nosić worki, a mama połamie kukurydzę.
Przez dwie godziny odłamywali po jednej kolbie
z każdej łodygi, zanosząc pełne worki do chatki na
skraju pola, gdzie kładli kolby w równe rządki pod
ścianą. Po przerwie obiadowej wrócili do pracy.
– Teraz wejdę na wzgórze, żeby przynieść moje
kadzidło – powiedział ojciec do Rosity. – Chcesz iść
ze mną?
Wspinaczka wcale nie była łatwa. Przechodzili nad
korzeniami, pod winoroślą, musieli uważać na cierniste krzaki. Wreszcie ojciec przystanął pod wysokim drzewem. Na korze widać było głębokie nacięcia.
Z każdego nacięcia zwisała duża, gruba, miękka, biała
kropla. Ojciec zeskrobał ją z drzewa i zawinął w liść.
– To nasze kadzidło – wyjaśnił.
Rosita była zdumiona.
– Skąd wiesz, gdzie znaleźć kadzidło? – zapytała.
Ojciec wiedział przecież tak dużo.
– Dowiedziałem się od mojego ojca, a on od swojego.
My, Indianie, uczymy dzieci tego, jak żyć na tym świecie. Jesteśmy potomkami tych starożytnych Majów,
którzy budowali wielkie świątynie i miasta ukryte
w dżungli. Mówi się, że kiedyś ludzie mieszkali i mieli
pola uprawne w miejscach, które teraz są zarośnięte
lasem. Nie wiemy, co się z nimi stało, ale wiemy, jak
uprawiać kukurydzę, ryż, fasolę, hodować zwierzęta
i odpowiednio używać rośliny. Wy też musicie się tego
nauczyć. Teraz już wiesz, jakie drzewo daje nam swą
krew na kadzidło.
Rosita myślała nad tym, co powiedział ojciec, kiedy
schodzili zboczem w drodze powrotnej na pole. Była
Indianką i potomkinią Majów. Pani w szkole powiedziała, że Kekchi należą do jednej z gałęzi tego ludu.
Rosita postanowiła, że nauczy się wszystkiego, co trzeba
wiedzieć, żeby tutaj żyć.
Po powrocie do chatki ojciec spakował dwieście kolb kukurydzy do wielkiego worka i wziął na
plecy, dając mamie worek ze stoma kolbami, a Rosicie

z pięćdziesięcioma. Potem wyruszyli do domu, pochyleni do przodu, żeby nie spadły im z czół taśmy mocujące worki na plecach.
Rosita przez cały dzień człapała z trudem, z taśmą
wbitą w czoło i workiem na plecach cięższym z godziny
na godzinę. Nagle ojciec idący przed nią stanął, wyciągnął maczetę i uciął coś na ziemi przed sobą dwoma
szybkimi ciosami.
– Wąż! – Rosita wydała okrzyk strachu.
– To „żółta szczęka”2 – dodała mama z poważną
miną.
Wąż leżał, wijąc się jeszcze w konwulsjach, a pod
jego obrzydliwą trójkątną głową pojawiła się charakterystyczna żółta plama. Rosita się wzdrygnęła. Okropny
widok. Wiedziała, że w dżungli zawsze trzeba uważać
na węże. Cieszyła się, że tata jest tak sprawny w posługiwaniu się maczetą. Podniósł gada jej końcem i wrzucił w krzaki.
Nadal szli zmęczeni przez strumienie, wzgórza
i wokół głazów. Rosita czuła, że nogi się pod nią uginają. Bolały ją plecy, a przepocona sukienka lepiła się
do skóry. Mimo zaciętej walki z ciałem, łzy zaczęły
napływać jej do oczu. Pociągnęła nosem.
Ojciec przystanął i obejrzał się.
– Jesteś zmęczona? – zapytał.
Wstydziła się odpowiedzieć.
Odwróciła się bez słowa, a ojciec wziął worek z jej
pleców i załadował na swój.
– Chodźmy – powiedział, idąc dalej.
Bez ciężaru na plecach Rosita poczuła, że może już
iść. Szli jeszcze przez godzinę, aż do przyjścia przez
rzekę. Na drugim brzegu ojciec oddał jej worek, który
doniosła już przez całą drogę do samej wioski.
W domu widziała, że Pablo jest pod wrażeniem
jej wyczynu. Ojciec nigdy nie wspomniał o tym, że
pomógł jej nieść worek.
Tego wieczoru, gdy z Manuelą niosły wodę ze źródła,
ujrzała tam ze zdumieniem jakąś obcą kobietę. Była
młoda, na plecach niosła dziecko, a jej spódnicy trzymała się mała dziewczynka. Nieznajoma miała śniadą,
okrągłą twarz i bose stopy. Jednak jej ubranie nie
było przyozdobione żadną koronką czy falbanką, a na
2. Przydomek, którym mieszkańcy Belize określają żararkę lancetowatą, czyli żmiję nosorożcową (fer-de-ance).
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głowie miała przymocowany jakiś biały kawałek materiału, zwisający na kark i ramiona. Uśmiechnęła się do
nich i przywitała się w języku Kekchi.
– Cześć – odpowiedziała Manuela nieśmiało, podczas gdy Rosita trzymała się na uboczu. Napełniły
swoje wiadra i w ciszy ruszyły do domu.
– Kto to był? – zapytała Rosita.
– Oni są nowi w wiosce. Myślę, że pochodzą z wioski
Blue Creek. Budują dom obok sołtysa.
– A dlaczego ona ma to coś białego na głowie?
– Nie wiem – Manuela pokręciła głową. – Nie było
ich w niedzielę na mszy. Myślę, że wyznają jakąś inną
religię.
Palmy nad nimi zaczęły się kołysać, a dźwięk
podobny do westchnienia grał między liśćmi paproci.
Rosita spojrzała w górę na tańczące palmowe liście.
Wiatr pośród palm zwiastował zmianę. Nieznajoma
z białą chustką na głowie idąca przed nimi znikła za
zakrętem. Rosicie przeszły ciarki po plecach. Pobiegła
za Manuelą.

ROZDZIAŁ 8

Dziura w ziemi
Rosita biegała tam i z powrotem między swoim
domem a domem pani Juany, nosząc garnki i kociołki,
liście bananów, ostre noże i plastikowe miski. Jutro mąż
pani Juany będzie krył dom nowym dachem, a dzisiaj
ubijali świniaka.
Mężczyźni obrali go z włosów, skóry i pocięli mięso
na małe kawałki wraz z tłuszczem. Postawili garnek
z bekonem na ogniu, a kobiety zmieniały się przy mieszaniu kawałków przy pomocy długiego kija. Rosita
stanęła na palcach, żeby zajrzeć do garnka.
– Kiedy będzie gotowe? – zapytała. – Chciałabym już
zjeść chichirun.
Kij trzymany oburęcznie przez kolejne pochylone
kobiety krążył w gorącym tłuszczu.
– Cofnij się, bo coś na ciebie pryśnie – ostrzegła
któraś z nich. – Już niedługo. Tortille już gotowe?
Rosita weszła do domu, gdzie kobiety robiły placki na
tortille na małym okrągłym stoliku. Jedna miska była
już pełna parujących, pachnących krążków.
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– Masz! – zawołała mama, wręczając jej stertę tortilli
zawiniętych w liść. – Zanieś to Manueli.
Manuela dzisiaj nie pomagała. Leżała w łóżku.
Ostatnio często musiała tak odpoczywać.
– Co jej się dzieje? – zapytała pani Juana. – Myślicie,
że ktoś rzucił na nią jakiś urok? Może ten mężczyzna
z Gwatemali?
Rosita omal nie upuściła tortilli z wrażenia. Urok!
Czyżby ktoś rzucił urok na jej siostrę? Uroki i klątwy
były złe. Jeśli ktoś się na kogoś rozgniewał z jakiegoś
powodu, mógł zapłacić znachorowi, żeby rzucił urok,
od którego można było zachorować, a nawet umrzeć.
Ale z pewnością nikt nie zrobiłby tego jej pięknej, miłej
siostrze!
Pospieszyła do Manueli z tortillami.
– Masz, jedz! – kazała, łamiąc jedną i próbując wcisnąć kawałek do jej ust. Manuela musi jeść.
Manuela odwróciła głowę.
– Nie jestem głodna – powiedziała słabym głosem.
– Co się z tobą dzieje? – Rosita straciła cierpliwość.
– Nie wiem – westchnęła Manuela. – Po prostu nie
chce mi się jeść. Jeśli spróbuję, to się najwyżej zadławię.
– Rosita! – zawołała pani Juana z drugiej strony
podwórka. Dziewczynka położyła tortille przy Manueli
i pobiegła do domu sąsiadki.
– Weź te maluchy na zewnątrz i pobaw się z nimi.
Przeszkadzają nam tutaj – powiedziała matka chrzestna,
popychając Carmalitę, Juana i swoje najmłodsze w kierunku Rosity.
Później, gdy Rosita usiadła w kącie domu z Sylwią
i małymi dziećmi, jedząc kruche chichirun ze świeżymi
tortillami, usłyszała kobiety rozmawiające o nowej
rodzinie w wiosce.
– Alclade3 mówi, że chce wsadzić Santiago do więzienia – pani Juana nie kryła oburzenia. – Myślę, że ten
pomysł sołtysa jest dobry. Inny kościół! Dobre sobie!
– On naprawdę buduje inny kościół? – zapytała
matka Rosity.
– Tak, na działce obok swego domu. Mówił mężowi.
Kościół menonitów czy jakoś tam. Nie potrzebujemy
innego kościoła w Santa Elena. Mamy już własny. A ta
kobieta, Dominga, z białą chustką na głowie. Co ona
chce udowodnić?
3. Burmistrz wioski lub funkcjonariusz organów ścigania.

– Może jest pielęgniarką? – dociekała mama łagodnym tonem.
Pani Juana zmarszczyła brwi i pokręciła głową, a jej
wielkie kolczyki zakołysały się gwałtownie.
– Nie myślę, żeby była pielęgniarką. Może udaje
zakonnicę. Ale nie jest, bo ma dzieci i nie pracuje.
– Jest przyjazna – zaryzykowała mama. – Przyszła do
mnie i kupiła dwa kurczaki.
– O, ja bym jej nie sprzedała. Niech ich aresztują na
kilka dni. Może sobie stąd pójdą. Nie potrzebujemy ich
tutaj – pani Juana oderwała zębami kawałek chichirun,
głośno przeżuwając kęs.
Po tym, jak wieprzowina została już pocięta na
kawałki, Carlos i Amalia postanowili wybrać się do
San Pablo w odwiedziny do jej wuja. Kupili trochę
mięsa od pani Juany, zawinęli w liście bananów i spakowali do kuxtal jako prezent. Carlos zapytał Rositę,
czy nie chciałaby pojechać z nimi. We wsi była ciężarówka i mogliby się nią zabrać. Ku zdziwieniu Rosity
mama się zgodziła. Były już wakacje, więc nie musiała
iść do szkoły.
– Może Manuela poczuje się lepiej, jeśli w domu nie
będzie tyle hałasu – powiedziała mama.
Jazda na ciężarówce zawsze była fajna, a Rosita rzadko
miała taką okazję. Pobiegła spakować czystą sukienkę
i wkrótce była już gotowa.
Zatrzymała się, żeby pożegnać Manuelę. Siostra
otworzyła zmęczone oczy i wyszeptała:
– Do widzenia. Baw się dobrze. I wracaj szybko.
– Może będziesz się lepiej czuła, kiedy wrócę –
odparła pogodnie Rosita.
W oczach Manueli pojawiły się łzy, ale nic nie
powiedziała.
Rosita pomachała rodzinie, przejeżdżając przez
wioskę na skrzyni ciężarówki.
W San Pablo wkrótce znalazła rówieśniczki i towarzyszki zabaw. Niedaleko przepływała piękna rzeka
z małymi, okrągłymi kamieniami na dnie. Dziewczęta
spędzały większość czasu w wodzie, zbierając kolorowe
kamyki i łapiąc małe rybki w spódnice.
Pozostali w wiosce przez trzy dni.
Na trzeci dzień, gdy jedli obiad, do wioski wjechał
motocykl, zatrzymując się przed domem wujostwa
Amalii. Zszedł z niego sołtys Santa Elena.

– Jest Carlos? – zapytał.
Carlos wstał ze stołka.
– Tutaj.
– Mam dla ciebie wiadomość. Twoja siostra zmarła
i musicie natychmiast wracać.
Carlos zachwiał się i oparł o ścianę domu.
– M...m... moja siostra? – wyjąkał. – Która?
Spojrzał mimowolnie na Rositę jedzącą tortille.
– Manuela.
– Manuela? Ale... ale dlaczego?
Sołtys tylko pokiwał głową.
– Musisz ze mną wracać.
– Ale mam tu ze sobą żonę i siostrę, Rositę.
– W takim razie będziecie musieli podejść do drogi
i złapać jakąś okazję. Ja muszę wracać i zamówić
grabarzy.
– Grabarzy? – ramiona Carlosa przygarbiły się, kiedy
wchodził z powrotem do chaty.
Ani on, ani Amalia nic nie mówili, a Rosita bała się
powiedzieć cokolwiek. Musiała wytężać całe siły, żeby
nadążyć za nimi w drodze do wioski.
To nie może być prawda! Owszem, Manuela chorowała, ale nikt nawet nie myślał, że może umrzeć. Ten
człowiek z pewnością się mylił.
Zatrzymali jakąś ciężarówkę po drodze i wrócili do
domu późnym popołudniem.
Na ich podwórku stała grupka milczących mężczyzn
ze wzrokiem wbitym w ziemię i rękami w kieszeniach.
Zmęczeni podróżnicy wyminęli ich i weszli do domu,
który był pełen kobiet i dzieci. Przywitał ich odgłos
płaczu, a w powietrzu unosił się zapach kadzidła i dym.
W drugiej chacie Rosita znalazła mamę siedzącą
na stołeczku przy łóżku, które zwykle Rosita dzieliła
z Manuelą. Leżała tam Manuela zawinięta w białe
płótno. Wydawało się, że śpi.
Zauważywszy Rositę, mama wzięła ją na kolana
i zaczęła głośno płakać.
– Moja córko, moja córko! – zawodziła coraz wyższym tonem. – Dlaczego umarłaś?
Towarzyszące jej kobiety płakały i zawodziły wraz z nią.
Rosita była przerażona i zmieszana. Co się dzieje
z Manuelą? Dlaczego jest taka blada i nieruchoma?
– Dlaczego?... – zapytała mamę, która jedynie wybuchła jeszcze głośniejszym płaczem, nic nie odpowiadając.

„O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem"
List do Filipian 4,6
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Rosita oddaliła się od zawodzących kobiet i przysiadła pod ścianą. Jej umysł był odrętwiały. Po chwili
znów zaczął normalnie pracować i usłyszała, jak kobiety
szepcą między sobą.
– To klątwa. Nie chciała jeść. To ten mężczyzna
z Gwatemali... o to chodzi... nic się z tym nie da zrobić...
rzucił urok.
Dla Rosity to nie miało sensu. Dlaczego jej kochana
siostra miałaby umrzeć od klątwy? Kto by ją mógł
tak bardzo nienawidzić, żeby rzucić na nią urok? Czy
Matka Boska nie mogła ochronić jej przed klątwą
jakiegoś złego człowieka? Dlaczego Bóg na to pozwolił?
U drzwi nagle zrobiło się jakieś zamieszanie i weszło
czterech mężczyzn, niosąc jakieś urządzenie. Miało
dwa długie kije z krótkimi płytami wbitymi w poprzek
nich... wyglądało to jak drabina z szerokimi szczeblami.
Kobiety się rozstąpiły, żeby mężczyźni mogli podejść
do łóżka Manueli.
Podczas, gdy mężczyźni trzymali poziomo tę dziwną
drabinę, ojciec Manueli wraz z Carlosem unieśli jej
ciało i położyli na platformie. Kobiety przykryły je
białym płótnem, mocno zawiązując, żeby nie spadło.
Następnie mężczyźni wynieśli je z pokoju. Mama osunęła się na podłogę, płacząc i rwąc włosy z głowy. Inne
kobiety podbiegły, żeby ją podnieść i pocieszyć.
Dokąd oni zabierają moją siostrę? – zastanawiała się
Rosita.
Dołączyła do tłumu mężczyzn i dzieci, którzy podążali za grabarzami niosącymi nosze z ciałem Manueli.
Przeszli przez wioskę, kierując się na rzadko uczęszczaną drogę prowadzącą na wzgórze. Woda kapała na
nich z liści, a ich nogi wkrótce były poplamione błotem.
Na szczycie wzgórza, gdzie była mała polana, grabarze się zatrzymali. Rosita przeszła między ludźmi,
aż zobaczyła kopczyk ziemi obok wykopanej głębokiej
dziury. Po co tutaj taka wielka dziura? – nie mogła się
nadziwić. Grabarze przewiązali linę przez kije płaskiej
„drabiny”, zawiesili ją nad dziurą, a potem powoli spuścili w dół do tej ciemnej dziury.
Rosita chciała im powiedzieć, żeby przestali. Tam na
dole nie jest przyjemnie. Pewnie ciemno i błotniście,
a może nawet są tam węże.
Carlos przyniósł na wzgórze jakąś wypchaną torbę
i wrzucił do otwartej dziury.
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– To jej ubrania – usłyszała jakąś większą dziewczynkę, zwracającą się do swojej znajomej. Rosita
z przerażeniem patrzyła, jak grabarze biorą łopaty
i wrzucają do dołu ziemię z kopczyka.
– Nie rzucajcie ziemią w moją siostrę! – chciała na
nich krzyknąć.
Och, biedna Manuela! Dlaczego oni robią jej to
wszystko? Zobaczyła, że ojciec i Carlos stoją obok
dziury i płaczą. Nigdy wcześniej nie widziała płaczącego ojca.
Grudy ziemi spadały do wielkiej dziury, a tymczasem
wiatr zaczął poruszać palmami wokół małej polany. Ich
liście już tańczyły w jego podmuchach. Potem spadł
deszcz.
Tej nocy ojciec się upił. Mężczyźni przez całą noc siedzieli przed domem i opróżniali kolejne butelki rumu.
Łóżko wydawało się Rosicie tak wielkie i puste, gdy
spały na nim jedynie Rosita z Carmalitą. Kiedy obudziła się w środku nocy, słyszała mężczyzn rozmawiających głośno przed domem. Przez otwarte drzwi
widziała, jak między obiema chatami majaczyły jakieś
sylwetki i Rosita wiedziała, że kobiety również jeszcze
nie poszły spać.
Mama nigdy już nie mówiła o Manueli. Często
gdy siedząc na stołeczku robiła placki na tortille, albo
wiosną prała ubrania, jej policzki były mokre od łez.
Rosita wiedziała wtedy, że mama myśli o zmarłej córce.
– Dlaczego Bóg pozwolił, żeby Manuela umarła? –
zapytała kiedyś.
Mama pokręciła głową w milczeniu, ale nie
odpowiedziała.
Rosita nauczyła się nie wspominać o siostrze. Manuela
wypadła z ich świata i wpadła w tę wielką dziurę
w ziemi. Kiedy wiatr znów zaczynał wzdychać wśród
palm, a chmury spuszczały deszcz, Rosita myślała
o siostrze, leżącej w dziurze na wzgórzu. I robiło jej się
smutno.
Fragment książki Wind in the Cohunes
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On żyje
Pieśń wokoło się rozdzwania,
Bo nastąpił dzień radości,
Dzień Pańskiego
Zmartwychwstania.
Kiedy krople nocnej rosy
W rannym słońcu jasno świecą,
Hen wysoko pod niebiosy
Me radosne myśli lecą.
Niech ze strachu bledną stróże,
Ja mam w sercu radość wiosny,
Dla mnie słońce świeci w górze,
W zmartwychwstania dzień radosny.
Dniu ty wielki, jasny, święty,
Dziś me serce żywiej bije,
Bo za grzechy me rozpięty,
Powstał z grobu i znów żyje!
Tak, On żyje, ja to czuję,
Wolność światu objawiona;
Każde serce się raduje,
Że Zbawiciel śmierć pokonał!
—Władysław Babis

Najbardziej umiłowana księga
—C.W. Naylor

Gdziekolwiek dociera Biblia, ludzie uczą się ją miłować i cenić ponad
wszystkie inne książki razem wzięte. Jest to najbardziej umiłowana
księga na ziemi; jest to skarb, który wierzący ludzie zdecydowani
są przechować, czasem nawet za cenę życia. W minionych wiekach
nikczemni władcy usiłowali trzymać ją z dala od ludzi, jednak to się
nie udało. Wiele osób ryzykowało życie za cenę posiadania Biblii.
Przechodzili tortury i niebezpieczeństwa i nie cofnęli się przed niczym,
aby tylko ją mieć. I nie dla tych rzeczy, które twierdzi ona o sobie –
choć zaiste twierdzi wiele – ani dla rzeczy, które ludzie o niej twierdzą,
ale dla tego czegoś, co sprawia, że jest tak cenna i umiłowana dla
danego człowieka. Jest coś takiego w Biblii, co czyni ją cenną dla
serca i czego nie ma żadna inna księga. Innymi książkami można się
cieszyć, podziwiać je i cenić, jednak Biblia sama w sobie jest odrębną
kategorią.
Zarówno wykształceni, jak i niewykształceni; wysoko i nisko stojący,
wszystkie rasy na każdym miejscu – kiedy prawdziwie poznają Biblię
i kiedy poddają się Bogu Biblii, uczą się kochać ją i czerpać z niej
rozkosz – stają się przez nią ubogaceni i pobłogosławieni. A ponieważ
i ja odczuwam w sercu tę głęboką miłość dla tej starej księgi, wierzę
jej. I wierzę, że w pewien sposób została także napisana dla mnie przez
Tego, który zna moje potrzeby. Rezonuje ona wraz z najgłębszą esencją
mojego człowieczeństwa i wierzę, że nie mógłbym miłować jej tak
bardzo, gdyby nie była ona księgą Boga i gdyby nie zawierała prawdy.
Heart Talks
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