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3„Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono” Księga Kaznodziei 3,2

Czy mamy problemy z plotkowaniem? Większość 
osób odpowiedziałaby na to pytanie twierdząco – 
szczególnie, gdy padły już ofiarami plotek. Ta odpo-
wiedź jest słuszna. Nie tylko w stosunku do ofiar, lecz 
również w stosunku do plotkujących.

Czy to znaczy, że mówienie o innych jest zawsze 
czymś złym? Nie. Rodzice muszą rozmawiać o swoich 
dzieciach. Pracodawcy i kierownicy muszą rozmawiać 
o słabych i mocnych stronach pracowników, przy-
pisując im zadania zgodnie ze swoimi wnioskami. 
Cieszymy się radością innych ludzi, rozmawiając  
o urodzinach naszych dzieci w rodzinie i kościele, 
czy o ich smutkach, gdy dzielimy się informacjami  
o czyimś wypadku lub śmierci.

Mówienie o innych staje się złe, gdy ku własnej 
uciesze wymieniamy ich słabości czy osłabiamy ich 
reputację, świadomie lub nieświadomie informując 

otoczenie o ich upadkach. Plotka koncentruje się na 
błędach i słabościach innych ludzi bez równoczes-
nego proponowania im pomocy i udzielenia zachęty. 
Zabawnie jest plotkować o czyichś problemach, ale 
znacznie trudniej pomagać w ich przezwyciężaniu.

Biblia używa ogólnego sformułowania „nikczemna 
mowa”, a także innych określeń opisujących plotka-
rzy: obgadujący, oczerniający i paplający. Wszystkie te 
słowa dotyczą takiego mówienia o innych, które ich 
deprecjonuje, poniża i niszczy im opinię.

„Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od 
domu do domu, i nie tylko są bezczynne, lecz też 
gadatliwe, wścibskie, mówiące to, co nie wypada”  
(1 Tm 5,13). Kiedyś ludzie musieli chodzić „od domu 
do domu”, żeby plotkować. Dzisiaj mają o wiele bar-
dziej „efektywne” środki: rozmowy telefoniczne, 
SMS-y, media społecznościowe, maile i inne. Pojawiły 

Mówienie 
O INNYCH

—James K. Nolt 

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

wstępnyartykuł
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się nowe terminy opisujące, jak współczesna tech-
nologia współdziała z nikczemną mową, powodu-
jąc zamęt w relacjach międzyludzkich: mamy teraz 
cyberplotkowanie, a nawet hejt w internecie.

Plotka niszczy wzajemne zrozumienie i przyjaźń. 
„Człowiek przewrotny rozsiewa spory” (Prz 16,28a),  
a żniwem nikczemnej mowy jest to, że „plotkarz roz-
dziela przyjaciół” (Prz 16,28b) i buduje mur podejrzli-
wości tam, gdzie niegdyś było przyjazne dzielenie się 
wiadomościami. „Kto mówi do ciebie o innych, będzie 
mówił również innym o tobie”. Rozsiewając swoje sma-
kowite historie (prawdziwe lub nie), taki człowiek może 
próbować kontrolować przyjaźń innych, wykorzystując 
to dla własnej korzyści. 

Plotkarz dolewa oliwy do ognia. Czy staliście kiedyś 
wokół ogniska patrząc, jak powoli gaśnie? Jeśli wtedy 
ktoś wrzuci kilka kawałków drewna, ogień znów się 
wznieca. Czasem powstaje nieporozumienie, lecz jeśli 
odpowiednio się nim zajmiemy, to problem zostanie 
rozwiązany. Chyba że wkradnie się pomiędzy nas jakiś 
bajarz, podsyci ogień i wtedy nieporozumienie znów 
gotowe. „Gdy nie ma drew, ogień gaśnie; tak gdy nie 
ma plotkarza, ustaje spór” (Prz 26,20).

Plotka zniechęca ludzi i rani ich uczucia. „Słowa 
plotkarza są jak rany i przenikają do głębi wnętrzno-
ści” (Prz 18,8). Pan Jan pewnego razu wypowiadał się  
o kimś krytycznie, a potem się dowiedział, że ta osoba 
była w gronie jego słuchaczy. Gdy następnym razem 
znalazł się w podobnej sytuacji, upewnił się, czy zna 
wszystkich słuchaczy, żeby uniknąć zranienia kogoś 
w jego obecności. Zapomniał jednak o tym, że w ten 
sposób po prostu obmawia tę osobę i że nie różni się to 
od bezpośredniego robienia jej przykrości. „Rany przy-
jaciela są wierne” (Prz 27,6), gdy łagodnie i zbawien-
nie wskazuje nam, w których dziedzinach potrzebujemy 
zmiany, lecz „pocałunki wroga są zwodnicze” tak samo 
jak obmawianie.

Plotka osłabia duchowy wzrost; zauważmy, w jak 
„złym towarzystwie” jest wymieniona. „Odrzucając 
więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, 
zazdrość i wszelkie obmowy; jak nowo narodzone nie-
mowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, aby-
ście dzięki niemu rośli” (1 P 2,1-2). Przestań nikczemnie 
mówić i rośnij duchowo na pokarmie Bożego Słowa.

Największym problemem z plotką jest to, że 
ona jest grzechem. „Plotkarze” i „obmawiający” są 
wymienieni w Rzymian 1,29-31 wraz innymi grzesz-
nikami oraz ich grzechami ściągającymi gniew Boga. 
Niepohamowany język „jest zapalony przez ogień pie-
kielny” (Jk 3,6).

Dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi istnieje roz-
wiązanie tego problemu. Możemy pokutować, dostą-
pić przebaczenia i modlić się jak psalmista Dawid: 
„PANIE, postaw straż przy moich ustach; strzeż 
drzwi moich warg” (Ps 141,3). Duch Święty może 
zmienić język z nikczemnego (Jk 3,6) na „zdrowy 
język, który jest drzewem życia” (Prz 15,4).

Eleanor Roosevelt powiedziała: „Wielkie umysły 
rozmawiają o ideach, średnie o wydarzeniach, a małe 
o ludziach”. Od tej reguły istnieje wyjątek. Wielkie 
umysły mogą rozmawiać o wielkich ludziach z prag-
nieniem naśladowania ich wiary i oddania Bogu. 
Dokładnie tak czynił apostoł Paweł w Rzymian 16,5-
15, mówiąc o innych ludziach pozytywnie i zachęca-
jąc w ten sposób adresatów.

Ponadto, powinniśmy mówić o innych, rozma-
wiając z Bogiem w modlitwie – jakiż to wspaniały 
sposób! „Zachęcam więc przede wszystkim, aby 
zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa  
i dziękczynienia za wszystkich ludzi” (1 Tm 2,1). Rób 
tak często, modląc się za bliskich, znajomych, braci  
i siostry w Chrystusie, i za siebie samego (tak, możesz 
mówić Bogu również o sobie we właściwy sposób). 
I módl się o personel Ziarna Prawdy, który pragnie 
przedstawiać wspaniałe prawdy Słowa Bożego, żeby 
pomagać nam wszystkim dojrzewać dla Pana.

Uważnie szukając dróg mądrości,

Pięciu rzeczy przestrzegaj w szczególności:

Do kogo mówisz,

O kim mówisz,

Jak, kiedy i gdzie.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Ten człowiek” pozostanie w ukryciu. Mógłby być człowie-
kiem z waszego kościoła. Mógłby być waszym ojcem, wuj-
kiem albo nawet kimś z nas. 

Ten człowiek miał koło siedemdziesiątki, kiedy chodził 
ze swoim synem na specjalne spotkania. W ten weekend 
Bóg mówił do niego o głębokich, duchowych potrzebach. 
W czasie powrotu do domu odezwał się do syna:

– Są rzeczy, które muszę wyprostować.
Pomocne będzie nadmienić, że wcześniej ten mężczyzna 

był w każdą niedzielę na nabożeństwie w kościele, ubrany 
zawsze starannie, podobnie jak inni członkowie tego zgroma-
dzenia. Jednak jego postawa wobec pastora tego zboru była 
krytyczna i niechętna. Człowiek ten miał bardzo niewiele 
do zaoferowania, jeśli chodzi o swój wkład w duchowe życie 
kościoła w ciągu tych lat. Kiedy wracał do domu, fascyno-
wała go światowa rozrywka. 

Kilka miesięcy po tych zgromadzeniach modlitewnych, 
brat kierujący studium biblijnym zauważył istotną zmianę 
w tym człowieku. Zaczął on się dzielić głębokimi prze-
myśleniami w trakcie omawiania każdej części materiału.  
W różnych sytuacjach zdarzało mu się udzielać w celu wspie-
rania przełożonych zboru, a jego troska o niezbawionych stała 
się oczywista dla każdego obserwatora. I gdyby ktoś w tym 
czasie mógł zerknąć do jego domu, również tam zobaczyłby 
wielkie zmiany w różnych dziedzinach. 

Jeden ze starszych poczuł w sercu, żeby poprosić go  
o poprowadzenie rozważania i modlitwy przed studium 
biblijnym w każdą niedzielę. Mężczyzna zaakceptował to 
zadanie – nie bez lęku. 

Z taką postawą właśnie pojawił się w następną niedzielę; 
nie było w nim żadnej pewności siebie czy lekkości; wszyscy 
mogli ujrzeć pokornego człowieka, który stał na podium, 

nerwowo przerzucając kartki szczegółowego rękopisu, który 
przygotował. Podążając tropem kilku wersetów z Biblii, nagle 
zmienił ton; chciał wyznać pewne rzeczy przed zborem, któ-
rego częścią był przez te lata. Kiedy czytał dalej, opanowało 
go silne wzruszenie i nie mógł wydobyć słowa. Brat odpowie-
dzialny za studium biblijne postanowił stanąć obok i pomóc 
mu. Wkrótce okazało się, że nie był już w stanie dalej czytać 
i zapytał starszego, czy mógłby przeczytać w jego imieniu, 
a ten się zgodził i przeczytał pozostałą część tego wyznania.

W świadomości starszego zboru trzy rzeczy odcisnęły się 
niezapomnianym piętnem: pierwsza, że człowiek ten chciał 
wyprostować swoje sprawy przed zgromadzeniem. Druga, że 
starszy powiedział głośno o tym, jak dużą korzyść odniosą 
inni, idąc za tym przykładem. Natomiast trzecia była ta, 
że zmiany, jakie zachodziły w tym człowieku, zmierzały 
naprawdę ku dobremu. 

Kiedy jakiś człowiek w podeszłym wieku przeżywa swoje 
życie w wierności dla Pana, jest to cudowny przykład uległo-
ści i uświęcenia. Tak wygląda oczywisty i spodziewany wynik 
u tych, którzy chodzą ramię w ramię ze swoim Zbawicielem. 
Jednak kiedy ktoś taki staje się letni, a potem po latach 
pokutuje i odwraca się od swojego grzechu, jest to również 
cudowne świadectwo Bożej łaski i działania w sercu takiego 
człowieka. Tak właśnie się stało, kiedy „ten człowiek” zała-
twił swoje sprawy z Bogiem. 

Którym z nich jesteś ty?

Zaczerpnięto z Companions, czerwiec 2017
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Kiedy TEN CZŁOWIEK załatwił swoje sprawy z Bogiem

—Robert Stauffer

nauczanie
„Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.” List do Rzymian 11,36
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Określenie „faryzeusz” znaczy „oddzielony”. Ich główną 
cechą był legalizm, podczas gdy saduceusze koncentro-
wali się bardziej na sprawach społecznych. Faryzeusze 
uważali, że „przestrzeganie przepisów ceremonialnych jest 
istotą religijności”. Ich podkreślanie zachowań religijnych 
przysporzyło im popularności wśród narodu żydowskiego 
i dlatego praktycznie „rządzili życiem publicznym”. (…)  
„W trosce o nienaruszalność samego Prawa pomnożyli ilość 
dodatkowych szczegółowych przepisów do tego stopnia, 
że całe życie w Izraelu było otoczone i obciążone z każdej 
strony tak licznymi instrukcjami, iż samo Prawo zupełnie 
znikło z oczu”1.

Cel przyświecający frakcji faryzeuszy był o tyle dobry, 
że promowali oni oddzielenie się dla Boga. Z czasem 
jednak ich oddzielenie stało się elementem kulturowym, 
a nie wewnętrznym posłuszeństwem Bogu z całego serca. 
Koncentracja na zewnętrznych praktykach religijnych 
zaowocowała niespójnością i martwym legalizmem, który 
oddzielał ich OD Boga zamiast oddzielać DLA Niego.

Jezus przyszedł na ziemię właśnie w takim okresie, lecz 
nie uległ kontroli uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Widział 
niespójności w tym religijnym systemie i otwarcie ganił ich 
obłudę twierdząc, że ich własna sprawiedliwość nie gwa-
rantuje wejścia do Królestwa Bożego. „Albowiem powia-
dam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza 
niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 
wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mt 5,20).

Faryzeusze uznawali Prawo Mojżeszowe i nauczali go, 
przy czym z jednej strony wymyślali pewne „kruczki 
prawne” na użytek własnej cielesności, natomiast z dru-
giej strony dodawali pozabiblijne wymagania tak, aby sobie 
przysporzyć chwały. Pisma wymieniają uczynki faryzeu-
szy, które same w sobie były dobre: dawali jałmużnę (Mt 
6,1), modlili się (Mt 6,5), pościli (Mt 6,16), dawali dobre 
dary swoim dzieciom (Mt 7,11), prawidłowo się ubierali  
(Mt 23,5), byli gorliwymi misjonarzami (Mt 23,15), odda-
wali dziesięciny w bardzo dokładny sposób (Mt 23,23).

Skoro postępowali właściwie, to dlaczego Jezus ich potę-
pił? Bo przejrzał ich motywacje. Ich jałmużny były dawane 
po to, żeby inni ludzie to widzieli, a nie po to, żeby pomagać 
ubogim. Ich modlitwy były długie i powtarzane, żeby robić 
wrażenie na słuchaczach, a nie po to, żeby ze szczerego serca 

 1. Słownik Biblijny Ungera, str. 997-999.

rozmawiać z Bogiem. Pościli również w taki sposób, żeby 
komuś zaimponować, a nie po to, żeby szukać woli Bożej 
we własnym życiu. Ich osądy nie opierały się na prawdzie, 
lecz na osobistych zamysłach. Nawet ich uczynki – szcze-
gólnie sposób, w jaki się ubierali – miały przydać im spra-
wiedliwości w oczach ludzi, ale nie były wyrazem chwały 
dla Boga. Ich program misyjny był dla Niego obrzydli-
wością, ponieważ w jego wyniku ludzie stawali się gorsi, 
a nie lepsi. Nawet ich dziesięciny nie miały sensu, ponie-
waż służyły pokazaniu się przed ludem, podczas gdy waż-
niejsze rzeczy takie jak miłosierdzie, wiara i sprawiedliwość 
były ignorowane. Jezus piętnował ich obłudę i ostrzegł, że 
ich dom pozostanie pusty. Faryzeusze budowali na piasku. 
Piotr przypomniał im, że odrzucili Jezusa, na którym ich 
życie powinno było być zbudowane: „On to jest owym 
kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się 
kamieniem węgielnym” (Dz 4,11). Paweł napisał w 3. roz-
dziale Listu do Rzymian, że tak wygląda ludzka sprawied-
liwość, która nie wywodzi się z osobistej relacji z Bogiem.

Moglibyśmy jeszcze długo rozwodzić się nad błędami 
faryzeuszy, ale zamiast tego zastanówmy się, jak bardzo 
one są związane ze skłonnościami naszej upadłej natury. 
Jezus musiał pouczyć własnych uczniów, żeby nie spusz-
czali ognia na tych, którzy z nimi nie chodzą. Musiał im 
powiedzieć, że pragnienie władzy nie jest zgodne z Jego 
planem dla nich. W Ogrodzie Getsemane wyraźnie im 
pokazał, że obrona przy użyciu miecza nie licuje z charak-
terem Jego ludu. Wczesny Kościół stanął w obliczu cieles-
nych tendencji, gdy niektórzy zaczęli głosić konieczność 
obrzezania i legalistycznego przestrzegania Prawa w celu 
uzyskania zbawienia. W Liście do Galacjan 2,11-12 czy-
tamy, że Paweł musiał otwarcie napomnieć Piotra, kiedy 
ten wbrew Ewangelii postanowił odseparować się od braci 
pochodzących z pogan. W tym samym liście ostrzega adre-
satów przed położeniem ufności w zewnętrznej religijno-
ści zamiast w Chrystusie. W Kolosan 2,23 przypomina, że 
cielesna religia zewnętrzna nie ma żadnej wartości przed 
Bogiem, o ile uczynki nie wypływają z serca. W 3. roz-
dziale Listu do Filipian apostoł wymienia swoje przymioty 
według ciała, których się wyrzekł w obliczu poznania Pana. 
Werset z Filipian 3,9 powinien być świadectwem każdego 
chrześcijanina: „I wcale już nie twierdzę, że sam dostąpiłem 
usprawiedliwienia wskutek dokonania pewnych uczynków 

Sprawiedliwość większa niż u faryzeuszy  
i uczonych w Piśmie

—Levi Martin
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nakazanych przez Prawo, lecz jestem przekonany, że spra-
wiedliwość, jaką posiadam, otrzymałem od Boga dzięki 
wierze w Chrystusa; sprawiedliwości takiej udziela Bóg 
każdemu, kto wierzy” (BWP).

Jakimi ludźmi będziemy i jakie będziemy mieć relacje, 
posiadając wyłącznie sprawiedliwość Chrystusową? Jak 
można ją uzyskać? Musimy „poznać Chrystusa, by zrozu-
mieć moc Jego zmartwychwstania, mieć udział w Jego cier-
pieniach, stać się podobnym do Niego przez uczestniczenie 
w Jego śmierci” (Flp 3,10 BWP). Musimy być gotowi upa-
miętać się ze swych cielesnych, samolubnych skłonności  
i wszystkie swoje zewnętrzne kwalifikacje uznać za nieprzy-
datne. Chciejmy oddać się podążaniu za Bożą sprawiedli-
wością dzięki bliskiej relacji z Chrystusem. Zapomnijmy  
o tym, co za nami i dążmy do celu, do nagrody w górze, 
do której zostaliśmy powołani przez Boga w Chrystusie 
Jezusie (Flp 3,13-14). Nie ma porównania między pustką 
własnej sprawiedliwości a bogactwem związanym z tą 
nagrodą.

Wierni chrześcijanie na przestrzeni wieków wkładali 
wiele wysiłku w uświęcenie, które przewyższa sprawiedli-
wość faryzeuszy. W naszych czasach jest to równie ważne. 
W Ewangelii Mateusza 5,3 Jezus pobłogosławił ubogich 
w duchu. Chodzi o to, jak myślimy o sobie samych. Serca 
myślące właściwie o tym, jak Bóg nas postrzega, będą zasia-
dać na najniższych miejscach (zob. Mt 23,6). Nie będą 
pragnąć wysokich pozycji. Rozumieją, że w Królestwie 
Chrystusowym to On jest naszym Panem, a wszyscy ludzie 
są równi (zob. Mt 23,8). Traktują się nawzajem jak bracia, 
unikając podkreślania tytułów dzielących wierzących na 
klasy. Traktują innych jak wyżej stojących od siebie i cieszą 
się z ich sukcesów nawet wtedy, gdy są poza ich zasięgiem. 
Rozumieją, że celem Królestwa Niebios jest służenie potrze-
bom ludzkości, a nie samym sobie. Jeśli czujemy się lepsi od 
innych, to nie będziemy zbierać błogosławieństw zamierzo-
nych przez Boga w stosunku do Jego wyznawców.

Jezus pobłogosławił tych, którzy płaczą, czyli osoby, 
które szczerze pokutują ze swoich grzechów. To są ci, 
którzy wołają do Boga tak jak celnik: „Boże, bądź miłoś-
ciw mnie grzesznemu” (Łk 18,13). Ich życie jest otwarte 
przed Bogiem i ludźmi, a ich codzienna modlitwa brzmi: 
„Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie  
i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, 
a prowadź mnie drogą odwieczną!” (Ps 139,23-24). Oni 
rozumieją, że Bóg zna ich motywacje i nie da się oszukać 
zewnętrzną religijnością; nie ma również względu na osobę. 
Ci, którzy płaczą, umieją się przyznać do błędu i nie szukają 
wymówek. Pozwalają Słowu Bożemu zmieniać ich myśle-
nie o sobie i innych. Tylko ci, którzy są posłuszni Słowu, 
bez szukania sobie furtek pozwalających na folgowanie 

cielesnemu stylowi życia, wejdą do Królestwa Niebios. Jezus 
powiedział Nikodemowi w Ewangelii Jana 3,21, że kto 
postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło 
na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Co by było, 
gdybyśmy teraz nagle stanęli przed Bogiem? Pamiętajmy, 
że kiedyś wszyscy staniemy przed Jego trybunałem. Jeśli 
trudno nam się przyznać do błędu, a mimo to uważamy się 
za dobrych chrześcijan, to nie zostaniemy uznani za spra-
wiedliwych. Jedynie wierząc w Jezusa i pokornie Go naśla-
dując zostaniemy usprawiedliwieni. „Każdy, kto uwierzy, 
jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów, 
z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie 
Mojżeszowym” (Dz 13,39 BT).

„Błogosławieni cisi”. Cichość jest postawą serca. Nie jest 
słabością, lecz siłą do naśladowania Chrystusa w każdej 
sytuacji. Cichość zapobiega naszemu wywyższaniu się. 
Jezus nie powiedział ani słowa, kiedy był oskarżany przez 
Sanhedryn i Piłata. Gdy Aaron, Miriam, Korach i inni 
szemrali przeciwko Mojżeszowi, on zostawił Bogu rozpra-
wienie się z fałszywymi oskarżeniami, zamiast pokazać, że 
jest najważniejszy. Dawid również jest tego przykładem, 
ponieważ w cichości wolał raczej uciekać przed Saulem 
i Absalomem niż się bronić. Naśladując tych ludzi, znaj-
dziemy odpocznienie dla naszych dusz, gdy powierzymy 
się Temu, który zawsze współpracuje ku dobremu z tymi, 
którzy Go miłują (Rz 8,28). Ci, którzy pragną stanowisk 
lub chcą kontrolować innych poprzez stawianie się w roli 
autorytetu, nie odziedziczą błogosławieństw obiecanych 
przez Jezusa ludziom cichym i pokornego serca.

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”. 
To również jest postawa serca. W Ewangelii Mateusza 4,4 
Jezus powiedział diabłu, że człowiek powinien żyć każdym 
słowem wychodzącym z ust Bożych. Słowo Boże jest stan-
dardem, który musi rządzić naszym życiem. Chrześcijanie 
pilnie badają Pisma, żeby wiedzieć, jakich wyborów życio-
wych dokonywać. Rozumieją, że Bożym standardem jest 
świętość. „Bądźcie święci, bo ja jestem święty” (1 P 1,16).

Podlegamy wielu wpływom, takim jak książki i czaso-
pisma zawierające mieszankę prawdy i błędu, okraszoną 
ludzką filozofią. W Ewangelii Mateusza 23 czytamy, że 
martwa religijność produkuje nawrócenia na kulturę (a nie 
do Boga) i czyni takich konwertytów dwakroć gorszymi 
dziećmi piekła niż sami „misjonarze”. Błędne przedstawia-
nie prawdziwej sprawiedliwości otoczeniu mocno wypacza 
świadectwo Jezusa Chrystusa. Ludzie mówiący o spra-
wiedliwości, ale nie żyjący zgodnie z nauczaniem Pisma 
nie powinni być dla nas autorytetami. Jeszcze subtelniejszy 
jest wpływ nauczycieli, którzy – podobnie jak faryzeusze –  
z zewnątrz prezentują się dobrze, ale ich postawy prowa-
dzą do potępienia przed Bogiem.
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Dzisiaj wielu ludzi szuka odpowiedzi na swoje prob-
lemy w mediach, lecz chrześcijanie powinni je znajdować  
w Biblii. To chroni nas przed kierowaniem się ludzką filo-
zofią i pomaga się strzec bieżących trendów czy uzależnie-
nia od spraw doczesnych. Chrześcijanie najpierw szukają 
Królestwa Niebios i robią wszystko, żeby życiowe troski 
nie pozbawiały ich tego, co w życiu liczy się najbardziej 
(zob. Mt 13,44). Są gotowi sprzedać wszystko, żeby tylko 
osiągnąć żywot wieczny. Gromadzą sobie skarby w niebie, 
poświęcając czas na modlitwę osobistą i rodzinną. Musimy 
jednak uważać, żeby się to nie stało zwykłym nawykiem 
czy formułą na pokaz. Zaniedbywanie modlitwy w domu 
i kościele powinno wzbudzić w nas poczucie, że czegoś 
nam brakuje. 

„Błogosławieni miłosierni”. Czytając Stary Testament 
widzimy przebłyski miłosierdzia Boga w Jego postępowa-
niu wobec ludzkości, lecz w Nowym Testamencie mamy 
pełniejszą perspektywę, co pozwala docenić wszystko, co 
zrobił dla nas Chrystus. Lud Boży jest miłosierny w sto-
sunku do innych i współczuje im, ponieważ ma świado-
mość dzieła Pańskiego. To nas uzdalnia do wybaczania 
tym, którzy grzeszą przeciwko nam i pomaga postępować 
wobec innych tak, jak byśmy chcieli, żeby inni nam czynili. 
Chrześcijanie żyją dla innych, nie licząc na własne korzy-
ści. Są gotowi wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy 
doświadczają cierpienia, nie oczekując za to zapłaty.

Miłosierdzie chroni nas przed osądzaniem innych  
z naszej własnej perspektywy. Wtedy nie będziemy chcieli 
ich potępiać, lecz pomóc osiągnąć jak najwyższą przy-
datność w Królestwie Bożym. Miłosierdzie sprawiło, że 
podczas soboru w Jerozolimie opisanego w 15. rozdziale 
Dziejów Apostolskich zdjęto z chrześcijan pochodzenia 
pogańskiego jarzmo przestrzegania przepisów Prawa.

Faryzeuszom brakowało miłosierdzia, kiedy żądali wyko-
nywania czynności religijnych, których sami nie praktyko-
wali, przez co nakładali na swoich zwolenników jarzmo nie 
do uniesienia. Musimy sami być przykładem tego, czego 
oczekujemy od innych, żeby doświadczać Bożego miłosier-
dzia w naszym życiu.

„Błogosławieni czystego serca”. Czystość wypływa  
z serca, które szczerze chce podobać się Bogu. To chroni 
chrześcijan przed niemoralnością w naszym zdeprawo-
wanym społeczeństwie. Ci, którzy chodzą w czystości, 
‘brzydzą się złem’ (Rz 12,9) i ‘uciekają od młodzieńczych 
pożądliwości’ (2 Tm 2,22). Unikają miejsc, gdzie roi się od 
pokus; nie przyglądają się nagości tak obecnie powszech-
nej. Zabezpieczają się przed wpadnięciem w pułapki, jakie 
niesie z sobą rozwój technologii. Nie czytają książek roz-
palających zmysły i unikają czasopism prezentujących nie-
przyzwoite zdjęcia. 

Chrześcijańscy rodzice strzegą czystości serc własnych 
dzieci poprzez dyskrecję w dzieleniu się życiowymi spra-
wami. Istnieje odpowiedni czas i sposób przekazu, kiedy 
dzieci dojrzewają. Przedwczesne informowanie o niektórych 
prawdach może zaszkodzić ich niewinności, ponieważ nie 
są jeszcze przygotowane do właściwego zrozumienia zbyt 
dorosłych treści. Nawet wśród ludzi dorosłych trzeba zacho-
wać zdrową rezerwę w dzieleniu się intymnymi szczegó-
łami z życia.

W Ewangelii Mateusza 5,28 czytamy, że pożądliwość 
wychodzi z serca. Często to, na co patrzymy i co czytamy, 
ma źródło właśnie tam. Jezus ostrzega, że grzech w sferze 
serca potępia nas przed Bogiem. Nie pozwalajmy sobie na 
oglądanie obrazów lub czytanie treści, których nie ogląda-
libyśmy i nie czytalibyśmy publicznie.

„Błogosławieni pokój czyniący”. Ludzie czyniący pokój 
nie idą na wojnę i nie zabijają ludzi. Jezus naucza, żeby bez 
wahania pójść drugą milę z przeciwnikiem. Jego standardy 
sprawiedliwości zabraniają wyznawcom Chrystusa sądzić się 
między sobą w celu rozwiązania konfliktów. Nie będą szu-
kali drzazgi w oku bliźniego. Swoją energię poświęcą dla 
jego dobra, zachęcając go do czynienia dobrze. Powinniśmy 
ufać, że nasi bracia szczerze chcą czynić to, co właściwe. Bez 
tego nasze relacje bardzo szybko podupadną. W Ewangelii 
Mateusza 5,43-48 czytamy, że chrześcijanie czynią dobro 
nawet w stosunku do tych, którzy ich krzywdzą. To 
może dotyczyć również nieporozumień między braćmi. 
Chrześcijanie traktują dobrze nawet swoich wrogów. Dzieci 
Boże czynią pokój i dobrze myślą o innych. To ich uzdal-
nia do reagowania na różne sytuacje w sposób wzorowany 
na Chrystusie.

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu 
sprawiedliwości”. Znosimy prześladowania ze względu na 
to, co zrobił dla nas Chrystus. „Błogosławieni jesteście, 
gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą”. Gotowość 
na cierpienia ze względu na trwanie w prawdzie jest praw-
dziwym testem. Chrześcijanin jest gotów stracić pienią-
dze i inne ziemskie dobra, byle tylko zachować świadectwo 
dawane prawdzie. Co by się stało, gdyby ktoś wyszydził nas 
z powodu takiej postawy? Jak byśmy się zachowali w sytua-
cji Józefa czy Daniela? Nasze postanowienie czynienia dobra 
przed Panem musi być autentyczne. Możemy doświadczyć 
różnych rodzajów nacisku, żeby się dostosować do otocze-
nia. Wtedy obniżenie Bożych standardów sprawiedliwości 
spowoduje, że będziemy akceptowani przez innych. Oby 
Pan nas uzdolnił do szczerego wstępowania w Jego ślady  
i pokazywania światu, czym jest autentyczne chrześcijaństwo.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, czerwiec 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Jako chrześcijanie sami ranimy i jesteśmy ranieni, 
błędnie oceniamy i jesteśmy błędnie oceniani. Nawet 
najbardziej dojrzałym z nas zdarzają się problemy ze zro-
zumieniem innych. Dlatego powinniśmy otwierać serca 
i otwarcie dzielić się tym, co w nich jest!

Witaj!
Jak się dzisiaj masz?
U mnie w porządku. A u ciebie?
U mnie też.

Uśmiechamy się do innych, mijając ich
I szukając jakiegoś kąta, żeby się wypłakać,
Zawstydzeni okazywaniem uczuć
Żeby nikt się nie domyślił, jak jest.

Zranienia, samotność i upadki
Musimy przecież ukrywać,
W obawie, że ktoś nas przejrzy;
Sztucznym uśmiechem pokrywamy zwątpienie
I łzy –
Tak wyglądają nasze maski!

Jak podzielić się z kimś tymi ciężarami,
Albo dać sygnał, że troszczymy się o niego,
Skoro nie mamy odwagi,
Żeby się otworzyć?

—Autor nieznany

Wyczerpany, zniechęcony i przerażony Eliasz osunął się 
na ziemię pod krzakiem jałowca. Pan znał jego potrzeby 
i zachęcił go do ich wyznania... 

A. Cechy dobrego słuchacza
1. Słuchaj z całą uwagą.

Błądzący wzrok świadczy o braku zainteresowania  
i utrudnia komunikację. „Miłuję Pana, gdyż wysłuchał 
głosu mego, błagania mego. Nakłonił bowiem ucha swego 
ku mnie w dniach, gdy go wzywałem” (Ps 116,1-2).  
W 1 Księdze Królewskiej 3,9 „serce rozumne” to dosłow-
nie po hebrajsku „serce słyszące”.

Skoncentruj się na tym, co mówi twój rozmówca i staraj 
się w to wczuć. Zachęć go skinieniem głowy lub pytaniem, 
żeby mówił dalej. (Niekoniecznie dając do zrozumienia, 
że się z nim zgadzasz lub nie zgadzasz; pragnienie uzna-
nia może utrudnić szczerą wymianę poglądów).

2. Odpręż się.
Jedynie w spokojnej, niespiesznej atmosferze można 

pozbyć się ciężarów leżących na utrudzonym sercu. 
Jezus usługiwał „wielkim rzeszom ludzi”, ale gdy ślepy 
Bartymeusz przykuł Jego uwagę, wtedy „przystanął”  
(Mk 10,46-52).

Nie przerywaj. Nie poganiaj rozmówcy, gdy umilknie na 
chwilę – możesz wtedy przegapić jakąś ważną myśl (zob Prz 
18,13) albo wywrzeć na niego niepotrzebną presję. Niech 
poczuje się swobodnie w ciszy i zbierze myśli.
3. Wykaż zrozumienie.

Oszczędź rozmówcy konieczności „przebijania się” do 
ciebie. Jeśli poczuje się zrozumiany, to będzie bardziej 
otwarty. Zimny, mocny wiatr zawsze powoduje, że moc-
niej otulamy się płaszczem, podczas gdy ciepło skłania 
do jego rozpięcia. Zrozumienie frustracji Dawida przez 
Abigail schłodziło jego rozpalony gniew i otworzyło na 
mądrą radę (zob 1 Sm 25,25.29).
4. Okaż zaufanie.

Tutaj znowu Abigail może posłużyć jako wzór. Podczas 
przełomowej rozmowy z Dawidem wyraziła zaufanie co 
do jego prawości: „Zła nie będzie w tobie po wszystkie dni 
twoje”. Tych kilka słów mogło przeważyć w całej sytua-
cji. W krytycznym momencie Dawid zachował się zgod-
nie ze swym charakterem.

Wyrazy zaufania mają wielką moc. Przecież sami chcie-
libyśmy, żeby nas tak traktowano. Możemy o tym prze-
czytać w Liście do Filemona.
5. Wysyłaj zachęcające sygnały

Pamiętaj, że nadzieja wzmacnia.
Abigail właśnie tak postąpiła w stosunku do Dawida, 

mówiąc: „A gdy Pan (…) ustanowi cię księciem nad 
Izraelem, to nie będzie to dla ciebie, mojego pana, potknię-
ciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdybyś wylał krew 
niewinną, i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy 
zaś Pan wyświadczy dobro mojemu panu, wspomnij na 
swoją służebnicę”.
6. Z drugiej strony, uznaj trudną sytuację rozmówcy i nie 
lekceważ go wypowiedziami w stylu: „nie jest tak źle, jak 
ci się wydaje”, „spójrz na to z drugiej strony” albo „prze-
cież inni mają gorzej” – to mogłoby dać do zrozumienia, 
że całe jego cierpienie jest jakąś bezpodstawną fanaberią.

Panie, daj mi oczy, bym widział,
Żebym jak inni ludzie

Jak długo będziesz bolał?
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Nie mijał czyjejś Golgoty
Myśląc, że to tylko zwykłe wzgórze

   —Glenn Clark

Salomon mówi, że śpiewanie pieśni strapionemu sercu 
jest jak zdjęcie ubrania w dzień mroźny albo polanie rany 
octem (25,20). Jak powiedziała pewna wdowa, optymizm 
wyrażony nie w porę dodaje do czyjejś rozpaczy jeszcze 
poczucie winy.
7. Zachowaj dyskrecję. Unikaj plotek. 

Bardzo trudno jest odzyskać utracone zaufanie. Czasem 
chcielibyśmy się czymś podzielić głębiej, ale przecież nie 
chcemy naszych przyjaciół wykorzystywać ani narażać 
na utratę dobrej reputacji. Jeśli dzielenie się niepokojem 
o kogoś sprawia przyjemność, to powinna się nam zapa-
lić „czerwona lampka” i należy zbadać własne motywacje.
8. Strzeż się udzielania pośpiesznych lub niechcianych porad.

Zbyt często mamy ochotę pokazać, jacy ważni jeste-
śmy, zamiast po prostu posłuchać. Czasem okazanie 
troski jest cenniejsze od posiadania wszystkich odpowie-
dzi. Przyjaciele Hioba pocieszaliby go lepiej siedząc i mil-
cząc razem z nim. Gdy zaczęli mówić, było coraz gorzej. 
W końcu Hiob tak podsumował ich mądre tyrady: „I ja 
mógłbym mówić tak jak wy, gdybyście byli na moim miej-
scu; mnożyłbym przeciwko wam kwiecistą mowę i potrzą-
sałbym nad wami głową” (Hi 16,4).
9. Zachowuj się jak przyjaciel, a nie jak przełożony.

Diakonisa Feba skutecznie pomagała innym, ponie-
waż usługiwała jako siostra. Tymczasem przyjaciele Hioba 
otrzymali od niego pełną irytacji ripostę: „Doprawdy, 
wy przedstawiacie całą ludzkość i wraz z wami wymrze 
mądrość” (Rz 16,1-2; Hi 12,2).

Nie rób wrażenia, że jesteś silnym, który pomaga słab-
szemu. Nikt nie jest tak mocny, żeby nie potrzebował 
niczyjego wsparcia. Joab, dowódca armii Dawida, powie-
dział swemu bratu: „Jeżeli Aramejczycy będą mieli prze-
wagę nade mną, ty przyjdziesz mi z odsieczą, a jeżeli 
Ammonici będą mieli przewagę na tobą, ja ruszę ci z odsie-
czą” (2 Sm 10,11).

Podczas rozważania fragmentu z Listu do Rzymian 15,1 
ktoś zapytał: „Kim są ci słabi?”. Prowadzący odparł: „My 
wszyscy w jakiejś mierze”.
10. Wreszcie, wskazuj na Boga.

Prawdziwy przyjaciel nie zastępuje Boga, lecz na Niego 
wskazuje.

Pewien starszy brat uważnie słuchał moich żalów,  
a potem powiedział: „Nie mam na to wszystko odpowie-
dzi, ale Bóg ma”. Wtedy się odprężyłem. Właściwie oba-
wiałem się, że jego porady tylko pomnożą moje cierpienie.

Czasem wycofujemy się z zaangażowania w problemy 

innych, ponieważ czujemy się bezradni i boimy się powie-
dzieć coś, co pogorszy sytuację – albo po prostu nie wiemy, 
co powiedzieć.

Nawet prorocy tego doświadczali. Gdy Bóg wezwał 
Izajasza do zwiastowania ludowi dobrej wieści, ten odparł: 
„Co mam zwiastować?”. W odpowiedzi usłyszał: „Wyjdź 
na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie! Podnieś 
mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem! 
Podnieś, nie bój się! Mów do miast judzkich: Oto wasz 
Bóg!” (Iz 40,6.9).

Takie przesłanie nadziei nadal jest podstawą skutecz-
nego doradztwa. Pasuje ono do każdej sytuacji, do każdej 
potrzeby i do życia każdego człowieka. Nie widzimy, co jest 
w ludzkich sercach i nie rozumiemy w pełni niczyjej sytu-
acji. Zresztą, nie ma takiej potrzeby – to jest domena Pana 
Boga. A my jesteśmy powołani do wskazywania na Niego.

B. Bądź wrażliwym odbiorcą.
1. Słuchaj.

Otwórz serce na pouczenie. Rozważ, co mówią inni – 
nawet, jeśli to zaboli. Ktoś dał mi kiedyś bardzo dobrą pod-
powiedź: Krytyka nie musi być w stu procentach celna, 
żebyśmy mogli z niej skorzystać.
2. Z drugiej strony, nie uginaj się pod ciężarem fałszywego 
poczucia winy

Jeśli but pasuje, to go włóż. Jeśli nie, to się nie męcz.
Po tym, jak pewna chrześcijanka ciężko zachorowała, 

przyjaciółka zasugerowała jej, że powodem jest ukryty 
grzech, a rozwiązaniem będzie pokuta. We łzach siostra 
otworzyła serce przed Bogiem i nie znalazła w sobie winy. 
Niechaj twoje serce będzie zawsze szczere przed Panem. On 
cię nie zostawi w ciemności. Bądź gotów przyjąć zarówno 
naganę, jak i pokrzepienie.
3. Strzeż się polegania na uczuciach.

Czasem znajdujemy tak wielką pociechę w wyniku czy-
jejś usługi, że zaczynamy polegać na człowieku. Nasze serce 
za bardzo opiera się na miłości i wsparciu innych.

Takie odczucia raczej okaleczają niż wzmacniają. 
Ponadto, mając zbyt wielkie mniemanie o jakimkolwiek 
człowieku, jesteśmy skazani na gorzkie rozczarowanie. 
Prędzej czy później odkryjemy, że wszyscy są zawodni.

Akceptujmy gesty miłości. Otwierajmy się na troskliwe 
serca. Pamiętajmy jednak, że Boża miłość zawsze przewyż-
sza ludzką. Oddaj Mu pierwszeństwo. Odpocznij w Jego 
miłości. Prawdziwi przyjaciele kierują nas ku Bogu, nie 
próbując Go zastępować.
4. Jeśli nie zostaniesz właściwie zrozumiany, to nie zamy-
kaj się w sobie i nie wycofuj się, zrywając relacje z ludźmi. 
Co by było, gdyby Anna zareagowała w taki sposób na 
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bolesne dla niej podejrzenia kapłana Helego? Czy otrzy-
małaby błogosławieństwo na końcu rozmowy między 
nimi (1 Sm 1,9-17)?
Apostoł Paweł również nie był zawsze odpowiednio rozu-
miany i dlatego w swoich pismach wyjaśniał pewne nie-
porozumienia (zob. 2 Kor 11-13), a potem nadal miłował 
braci i siostry, usługując im. Jego własne napomnienie 
„miłość braterska niechaj trwa” było poparte własnym 
doświadczeniem.
Czasem lepiej zakończyć rozmowę, jeśli nie prowadzi do 
niczego dobrego – jak w przypadku Hioba. Ale nie pal 
za sobą mostów, odwracając się od ludzi i zrywając przy-
jaźnie. Niech twoja cisza będzie słodka, a będziesz spo-
żywał owoce powściągliwości. Wiele osób potrafi wrócić 
i przyznać: „Teraz wiem, że cię wtedy nie rozumiałem”. 
Czasem to właśnie my z czasem widzimy sprawy jaśniej  
i z szerszej perspektywy.
„Teraz nasze poznanie jest cząstkowe” – napisał Paweł  
w słynnym hymnie o miłości. Pamiętając o własnych 
ograniczeniach, możemy być bardziej otwarci na zmiany.
5. Odpocznij w nieskończonym poznaniu i wszechwiedzy 
Boga.

Jeśli ktoś cię błędnie oceni,
To spokojnie zaczekaj.
Bóg pamięta
Wszystkie czyny dobre i złe.

Czasem najtrudniej jest zaakceptować i przezwyciężyć 
brak zrozumienia. Ludzka niedoskonałość jest po prostu 
bolesnym faktem.

Od dawna bardzo lubię słowa z Psalmu 84: „Gdy idą 
przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, 
jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą”. 
Nabrały dla mnie większej głębi, gdy dowiedziałem 
się, że Żydzi przechodzili przez tę dolinę (w oryginale 
„dolinę płaczu”) w drodze do domu Bożego w Jeruzalem. 
(Zauważcie: „Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, 
niż mieszkać w namiotach bezbożnych” – werset 11. Na 
progu! Tam, gdzie ludzie wycierają brudne buty!).

My również często musimy przechodzić przez dolinę 
płaczu w drodze do domu Bożego. Dlaczego? Bo nawet 
jako chrześcijanie ranimy i bywamy ranieni, błędnie osą-
dzamy i jesteśmy błędnie osądzani. Nawet najbardziej 
uświęceni ludzie mają ograniczone poznanie. Eliasz szcze-
rze przyznał, że nie rozumie rozpaczy Szunamitki.

Lecz jest Ktoś, kto w pełni rozumie to, co czujemy  
i przeżywamy. Paweł napisał: „nikogo przy mnie nie 
było, wszyscy mnie opuścili, (…) ale Pan stał przy mnie”  

(2 Tm 4,16-17). Ktoś słusznie powiedział, że ludzkość nie 
jest w stanie zaspokoić potrzeb ludzkości. I taka jest inten-
cja Boga. Te małe braki w ludzkim poznaniu (które wydają 
nam się tak wielkie) mogą nas pociągnąć ku Temu, który 
jako jedyny może wypełnić pustkę w naszych sercach.

Niechaj te słowa ze starego śpiewnika ukoją twoją 
duszę: „Pozwól Bogu kochać ciebie i być niebiańskim 
Ojcem twym”. I te z Ewangelii Mateusza: „Wie Ojciec 
wasz niebieski”.

Owszem, brak zrozumienia jest nieodłączną częścią 
naszego życia. Lecz zamiast poddawać się goryczy:
6. Bądź przyjacielem, który rozumie. (i tak zatoczyliśmy 
pełne koło!)

Zamiast odwracać się (w najgorszym przypadku od Boga 
i Jego ludu), pozwól Bogu uczynić cię kimś, kto rozumie 
innych, żeby im służyć. Pewien chrześcijanin obudził się 
kiedyś w nocy z płaczem, pytając Pana: „Czy naprawdę nie 
ma nikogo, kto by się troszczył o innych, umiał słuchać 
i robił dla nich to, co może?”. Odpowiedź Boga przyszła 
błyskawicznie: „Jest. Jesteś nim ty i do tego cię powołuję”.

Podczas pogrzebu poznałem osobę, która również nie-
dawno straciła kogoś bliskiego. Wyraziłem jej współczucie, 
na co odpowiedziała: „Darzę szczególną sympatią ludzi, 
których smutku nikt nie rozumie”. To było wszystko, 
ale bardzo trafiły do mnie jej słowa. Zorientowałem się, 
że sama doświadczyła tego co ja i zamiast pogrążać się  
w goryczy, pozwoliła, żeby jej własne serce służyło innym 
w podobnych sytuacjach. W jej słowach nie było ani uża-
lania się, ani złośliwości ani poczucia wyższości (cóż za 
przykład stawania na progu!).

„Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostuj-
cie”. Czytając ten werset z Listu do Hebrajczyków, pewien 
kaznodzieja skomentował go następująco: „Może myślimy, 
że chodzi o nas samych. I być może to prawda. Ale zachę-
canie innych również dodaje nam otuchy. Bądźmy jak 
żebrak, który pokazuje innemu żebrakowi, gdzie można 
znaleźć chleb”.

Bywają momenty, gdy czujemy się zbyt słabi, żeby usłu-
giwać innym. Możemy sami potrzebować uzdrowienia, 
zanim pójdziemy do chorych. Jednak, kiedy tylko możemy, 
wychodźmy do ludzi – nawet w małych sprawach – żeby 
ich błogosławić. To jest jak cudowny balsam. Jak dla Eliasza 
leżącego pod krzakiem jałowca. Pan wtedy wysłuchał jego 
wyznań, a potem posłał go z misją do innych. Podobnie 
było z Samuelem: „Dopókiż będziesz bolał (...)? Napełnij 
swój róg olejem i idź; posyłam cię” (1 Sm 16,1).

Zaczerpnięto z Family Life, grudzień 2016
Pathway Publishers

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wartościowe rozmowy rodzinne są niezwykle ważne, acz-
kolwiek temat ten dotyczy spraw pojmowanych subiektywnie. 
Na przykład, jedni chcą dzielić się wszystkimi przemyśle-
niami, podczas gdy inni koncentrują się głównie na oma-
wianiu własnych problemów.

Czym są rozmowy rodzinne? Swobodną wymianą poglą-
dów na temat codziennych zajęć: planów i obowiązków na 
dzisiaj albo wydarzeń z bieżącego dnia. Informowanie się 
wzajemne daje wszystkim członkom rodziny jakieś poję-
cie, co każdy z nich przeżywa i czego oczekuje, zmniejszając 
ryzyko ciągłych niespodzianek i frustracji. Przy okazji roz-
wijamy taką metodę komunikacji, która pozwala dzielić się 
najgłębszymi odczuciami. A to jest coś, co trzeba rozwijać. 
Pojawiają się pytania, które mogą wywołać przesadne reakcje 
ze strony rodziców albo dzieci. Żeby nie dopuścić do nad-
miernych zahamowań w tej szczerości, rodzice powinni być 
gotowi na wysłuchanie wszystkich, zamiast szybko ucinać 
rozmowę albo zmieniać temat.

Rozmowy rodzinne są konieczne dla wprowadzenia atmosfery 
odpocznienia i zadowolenia. Jako rodzina możemy doprowa-
dzić do poważnych niepokojów i stresów w zależności od 
własnych reakcji w określonych sytuacjach. Otwartość w roz-
mowie spowoduje, że nawet gdy pojawią się nieporozumie-
nia, zachowamy spokój. Pogłębi się on, gdy wszyscy przyjmą 
jakiś wspólny front w sytuacjach wymagających działania. 
Gdy rodzice ustalą granicę między dobrem a złem, wówczas 
gęsta atmosfera od razu się „rozrzedza”.

Rozmowy rodzinne są niezbędne dla zacieśnienia wzajemnych 

więzów. Konieczność komunikacji sprawia, że członkowie 
rodziny gromadzą się, żeby wymieniać poglądy i wyrażać 
uczucia – a to jest ważny czynnik budowania rodziny. Każda 
rodzina ma własne sposoby funkcjonowania. Gdy dzieci doj-
rzewają, wówczas zaczynają obserwować innych i czasem czują 
się gorsze, bo nie umieją sobie tak dobrze radzić z proble-
mami, jak chciałyby tego. Kiedy taka postawa się rozwija, 
poczucie porażki narasta, a to z kolei prowadzi do osłabia-
nia więzów rodzinnych. Jeśli jednak rodzice działają mądrze 
i w jedności, to więzy będą się wzmacniać. Prawdą jest, że 
możemy się uczyć od innych i czasem trzeba dokonać korekty 
w działaniu, lecz gdy nigdy nie jesteśmy pewni obranego kie-
runku, to sami narażamy relacje rodzinne na szwank.

Rozmowy rodzinne są konieczne dla wzajemnego zrozumie-
nia. Osobiste dzielenie się tym, co nam leży na sercu, jest naj-
lepszą metodą. Nikt nie zrozumie tego, co czujemy, dopóki 
po prostu o tym nie powiemy. Inni mogą odczuwać, że ktoś 
nie jest z czegoś zadowolony, ale jeśli nigdy o tym nie powie, 
to reszta rodziny będzie zmieszana, a to doprowadzi do nie-
potrzebnej frustracji.

Rozmowy rodzinne są konieczne do wzajemnego kontaktu 
pokoleń. Można opowiadać historie z przeszłości. Nikt z nas 
nie jest jedynym członkiem rodziny o tym samym nazwisku. 
Słońce nie wstaje, kiedy my się budzimy i nie zachodzi, kiedy 
my kładziemy się spać. Czyli nikt z nas nie jest przysłowiowym 
„pępkiem świata”, lecz stanowimy element większej całości. 
Porozumienie międzypokoleniowe wymaga odnoszenia się 
do przeszłości takiej, jaką ją pamiętamy – czyli wzajemnego 

Wa rt o ś c i o w e  r o z m o w y  r o d z i n n e
—LaRay Martin

rodzicówdla

„A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.” List Jakuba 1,19
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odwiedzania się, wspominania i wspólnego śmiechu pod-
czas rodzinnych opowieści. Dobrze jest również uczyć się 
na błędach tych, którzy popełnili je przed nami.

Wartościowe rozmowy rodzinne zaczynają się od męża i żony. 
Małżeńskie relacje muszą być podtrzymywane i rozwijane. 
Drobne uprzejmości i wyrazy wdzięczności, a także niekwe-
stionowana wierność wzmacniają relacje między małżon-
kami. Powinniśmy również dzielić się radościami i smutkami 
dnia. Pytanie stare jak świat: „Jakie zasady i jakie obyczaje 
winien mieć chłopiec?” (Sdz 13,12 BT) należy rozważyć  
i dobrze je zrozumieć. Ta kwestia zawiera w sobie inne pyta-
nia – na przykład, czy powinniśmy stosować kary cielesne, 
jak się zachować podczas nabożeństwa w kościele albo przy 
stole. Komunikacja między rodzicami przed zaistnieniem 
danego problemu pomaga właściwie skoncentrować się na 
samym problemie, gdy napięcie chwili jest wysokie. Rozmowy 
pomagają zminimalizować presję, żeby zrobić skutecznie to, 
co trzeba. Oczywiście, to nie sprawi, że problem sam znik-
nie, ale pomoże uchwycić właściwą perspektywę.

Pewne małżeństwo umówiło się, że gdy żona będzie miała 
szczególnie trudny dzień, to przypnie sobie do fartuszka 
kokardę, żeby mąż wiedział, iż po przyjeździe do domu powi-
nien zachować szczególną wrażliwość w stosunku do niej.  
I vice versa – jeśli mąż będzie miał ciężki dzień w pracy, 
żona dostanie informację w postaci ciemnych okularów na 
jego nosie. Pewnego dnia ów mąż wrócił do domu i zoba-
czył u żony dwie kokardy, a sam miał założone okulary 
na sam czubek nosa. Na swój widok tak się roześmiali, że 
wszelki stres od razu został rozładowany – rozładowanie 
napięć zależy od naszych zdolności komunikacji i poczucia 
humoru w trudnych momentach.

Wartościowe rozmowy rodzinne są również konieczne między 
rodzicami a dziećmi. Trzeba się z nimi komunikować na 
poziomie duchowym. Najskuteczniejsze jest omawianie głęb-
szych spraw w tej materii podczas zwykłych zajęć domo-
wych i podczas wspólnej modlitwy. Poświęcenie czasu, żeby 
wytłumaczyć i zastosować biblijne zasady, stanowi element 
praktycznej nauki radzenia sobie z bieżącymi trudnościami.

Powinniśmy również odpowiadać na pytania zadawane 
przez dzieci. One dzięki temu uczą się. Dla rodziców ten okres 
może być męczący, lecz jeśli mądrze podejdą to sprawy, to 
nauczą dzieci samodzielnego myślenia. To z kolei pomoże im 
rozwiązywać bardziej skomplikowane problemy wieku mło-
dzieńczego i wchodzenia w dorosłość. Dojrzewająca młodzież 
również ma pytania wymagające odpowiedzi. Postrzegając 
ich zadawanie jako podważanie naszego autorytetu lub życio-
wej praktyki, niepotrzebnie stajemy w pozycji obronnej  
i konfrontacyjnej. Zamiast tego, odpowiadajmy na ich pyta-
nia logicznie i zrozumiale. Rodzice muszą również nadawać 
odpowiedni kierunek odnośnie pewności zbawienia, osobistej 

świętości, ewentualnych rozczarowań i tak dalej. Unikanie 
tych tematów pozostawi młodzież własnemu losowi, pod-
czas gdy kilka słów mądrości może im dać oparcie w drodze 
do zwycięstwa.

Pora posiłku również nadaje się do wartościowych rozmów 
rodzinnych. Dyskusje przy stole powinny mieć przede wszyst-
kim pozytywny charakter. To nie jest czas na roztrząsanie prob-
lemów całego dnia. Zamiast tego dobrze byłoby wspólnie się 
pośmiać, pogawędzić, zrelaksować się i po prostu być sobą.

Trzeba również omawiać bieżące sprawy w społeczności. 
Czas i miejsce takich rozmów muszą być wyznaczane przez 
rodziców – trzeba wyczuć właściwy moment, w którym temat 
sam „wypłynie” w naturalny sposób. Powodem rozmów na 
tematy kościelne nie powinien być żaden przymus, lecz prag-
nienie wspólnego ich przemyślenia. Odpowiednie postawy 
wobec autorytetu stanowią bazę dla dyskusji dotyczących 
spraw praktycznych w życiu codziennym, jak zdrowy stosu-
nek do technologicznych gadżetów, skromność w ubiorze, 
lojalność wobec społeczności i tak dalej. Powinniśmy rów-
nież pomóc naszym rodzinom zrozumieć zalecenia starszych 
zboru. Musimy zrozumieć, że ciągła kontestacja (tutaj: kwe-
stionowanie, zwłaszcza publiczne, wartości i norm obowią-
zujących w życiu Kościoła itp. – przyp. red.) jest pożywką 
dla negowania wszystkiego, a to przekłada się na negatywne 
reakcje.

Wartościowe rozmowy między dziećmi również są ważne. 
Rodzice powinni się temu przyglądać. Nie jesteśmy w stanie 
słyszeć wszystkich rozmów naszych pociech, ale dobrze będzie 
zwrócić im uwagę, gdy usłyszymy z ich ust oznaki braku sza-
cunku dla władzy. Dziecięce rozmowy mogą być pozytywne, 
bo może im towarzyszyć zachęcanie się dobrym przykła-
dem, ale ważne jest niewpadanie sobie nawzajem w słowo.

Innym obszarem wartościowych rozmów rodzinnych jest to, 
co i jak mówimy po wyjściu z domu. Rozmowy telefoniczne, 
pisanie listów do dziadków czy odwiedziny u krewnych poma-
gają zacieśniać więzy rodzinne. Ważne jest to, żeby rodzice 
pamiętali, iż nowa rodzina jest odrębną całością. Dlatego 
musimy nadawać kierunek w dyskretny sposób. Nasze dzieci, 
które już zawarły związki małżeńskie, chętniej przyjmą radę, 
o którą sami poproszą, niż otwartą naganę. Wnuki również 
potrzebują więzów rodzinnych z dziadkami. Dla rozwoju 
rodziny potrzebny jest wkład starszych pokoleń, który rów-
nież dla nich jest osobiście korzystny.

Wartościowe rozmowy mogą mieć wpływ na łagodny klimat 
i na problemy życia rodzinnego. Naśladowanie biblijnych 
przykładów tworzy podstawę rozwijania naszych relacji na 
chwałę Bożą.

Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Uwaga wydawcy: Poniższy artykuł został napisany w 1983 roku. 
Jego autor wykazuje, że w ciągu pięćdziesięciu lat grzech rozwodu 
i ponownego małżeństwa, który kiedyś był ogólnie potępiany przez 
społeczeństwo, stał się czymś akceptowanym nawet w niektórych kon-
serwatywnych kościołach. W jakim miejscu znajdujemy się 34 lata 
później po napisaniu tego artykułu? Czy nie jest słusznym wniosek, 
że po upływie zaledwie trzydziestu lat grzech rozwodu i powtórnego 
małżeństwa przyczynił się do zasiania ohydnego grzechu homosek-
sualizmu i „małżeństw” tej samej płci?

Przyjmijmy przestrogę opartą na tym, co oczywiste. Kiedy Kościół 
zaczyna odstępować od nieskazitelnych doktryn prawdy, wtedy na 
pewno nie zatrzyma się na jednym dogodnym etapie. Gdyby wszyst-
kie lokalne kościoły w naszym kraju zachowały mocne stanowi-
sko co do świętości małżeństwa, czy wówczas świadectwo Kościoła 
nie uchroniłoby społeczeństwa przed znalezieniem się na skraju 
moralnej katastrofy, którą widzimy obecnie w naszym otoczeniu? 
Nie możemy sobie pozwolić na utratę czujności, bo w przeciwnym 
wypadku i my damy posłuch destrukcyjnym kłamstwom szatana.

Około 50 lat temu praktycznie każdy człowiek patrzył z dez-
aprobatą na coś takiego, jak rozwód. Jedynie bardzo nieliczne – 
jeśli w ogóle takie były – „chrześcijańskie” kościoły akceptowały 
rozwody. Natomiast Kościół konserwatywny potępiał je zupeł-
nie. Jednakże w ostatnich czasach pewne kościoły, w tym nawet 
kościoły o orientacji konserwatywnej, zmieniają swoje stano-
wisko, usiłując w jakiś sposób usprawiedliwić rozwody. Wiele  
z tych kościołów już je zaakceptowało. A tymczasem każdy, kto 
jest zapoznany z Pismem Świętym, nie powinien mieć wątpli-
wości co do tego, że rozwód i powtórne małżeństwo stanowi 
bezpośrednie pogwałcenie Słowa Bożego. Można to udowodnić 
na podstawie słów samego Jezusa z Ewangelii Mateusza 19,5, 
gdzie znajdujemy odpowiedź na pytanie faryzeuszy postawione 
w Mateusza 19,3. Jezus, w nawiązaniu do wersetów z Pierwszej 
Księgi Mojżeszowej 2,23-24 wyjaśnił, że sam Bóg stworzenia 
uczynił mężczyznę i kobietę jednym ciałem, i że tego, co Bóg 
złączył, człowiek nie ma prawa rozłączyć. Dalszym dowodem 
na to, że nie wolno tych słów Boga traktować lekko, jest fakt, że 
nawet osoby, które nie przyznają się do posiadania bliskiej rela-
cji z Panem, doświadczają w większym lub mniejszym stopniu 
emocjonalnego szoku, towarzyszącego separacji i rozwodowi.

Człowiek postanowił lekceważyć biblijną naukę na temat mał-
żeństwa. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety buntują się prze-
ciwko Boskiej zasadzie zwierzchnictwa (1 Kor 11,3; Ef 5,22-23). 
Poszukują jakiegoś sposobu, który pozwoliłby im usprawied-
liwić złe pragnienia ich serc. Kiedy osoby deklarujące się jako 

Rozwód i ponowne małżeństwo
—Harold Martin

chrześcijanie przejawiają taką postawę umysłu, wówczas sta-
wiają odwieczne pytanie: „Czy naprawdę Bóg powiedział?”. 
Czyli, czy Bóg naprawdę miał na myśli to, co powiedział na 
temat małżeństwa? Rozumują w ten sposób: „Kiedy ludzie żyjący 
w grzechu biorą ślub, to czy wtedy są połączeni ze sobą przez 
Boga?”. Albo: „Skoro żyli w grzechu, gdy doszło do rozwodu, 
to czy teraz nie mogą pokutować i dostąpić przebaczenia grze-
chu cudzołóstwa?”. To pewne, że Bóg może przebaczyć grzech 
cudzołóstwa, lecz Pismo bardzo wyraźnie mówi, że ponowne 
małżeństwo jest aktem cudzołóstwa (Mt 5,32; Mt 19,9.18). 
Zatem trwanie w stanie rozwodu i powtórnego małżeństwa 
byłoby trwaniem w grzechu, a dobrodziejstwo przebaczenia 
nie jest przewidziane dla ludzi żyjących w grzechu. 

Jeśli mamy pojednać się z Bogiem, to pamiętajmy, że On 
wymaga, byśmy porzucili wszelki grzech. W Ewangelii Jana 
8,11 Jezus powiedział kobiecie przyłapanej na akcie cudzołó-
stwa: „I Ja cię nie potępiam: Idź i odtąd już nie grzesz”. 

Jako Kościół musimy mieć się na baczności, by nasze współ-
czucie względem ludzi z powodu sytuacji, w jakiej się znaleźli  
(a niektóre są wręcz niewiarygodnie skomplikowane) nie wzięło 
góry nad naszą odpowiedzialnością wobec Słowa Bożego, i żeby-
śmy nie dopuścili do tego, że wpływ nowoczesnej teologii skłoni 
nas do poszukiwania sposobu na to, by zaakceptować grzech.

Pismo naucza, że Bóg od początku ustanowił małżeństwo 
dla dobra ludzkości, a jest to relacja, w której mężczyzna, jego 
żona i dzieci wchodzą w zakres Boskiego planu dla rodziny;  
w jego ramach każdy w porządku Bożym ma udział w dbaniu 
o ziemię i napełnianiu jej (1 M 1,28). Nadużywanie tej rela-
cji lub rozrywanie jej w jakiś sposób stanowi odrzucenie planu 
Boga i rezygnację z odpowiedzialności, którą w swej mądrości 
Bóg powiązał z małżeństwem. 

Małżeństwo jest zobowiązaniem polegającym na obu-
stronnym ślubowaniu i jest ważne, gdy jest zawarte pod nad-
zorem świeckiej lub religijnej władzy. Jest to intymna więź,  
w której mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem. Ta więź jest  
w oczach Bożych wiążąca, niezależnie od tego, jaką więź mają 
małżonkowie z Bogiem. 

W 5 rozdziale Listu do Efezjan apostoł przyrównał relacje 
małżeńskie do relacji Chrystusa z Kościołem. Jeżeli Kościół 
oddzieliłby się od swej Głowy, Chrystusa, i połączył się z kimś 
innym, świeckim społeczeństwem, znaczyłoby to, że ta pierw-
sza relacja zanikła i jedyną nadzieją dla Kościoła byłaby pokuta. 
Podobnie jak niemożliwe byłoby rozerwanie naszych fizycz-
nych ciał bez powodowania wielkiego cierpienia lub śmierci, 
tak samo jest też z relacją małżeńską. 
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Wielu ludzi deklarujących się jako chrześcijanie rozumuje  
w ten sposób, że jeśli mąż i żona się rozwiedli i zawarli ponowne 
małżeństwo, żyjąc w grzechu, to pokutując dostąpią przebacze-
nia oraz nawiążą więź z Bogiem i Kościołem, choć nadal trwają 
w niebiblijnym związku. 

Taki sam tok rozumowania pozwalałby złodziejowi nadal 
kraść, pijakowi dalej się upijać, a człowiekowi wulgarnemu 
nadal przeklinać. Jeśli grzech ma być odpuszczony, to trzeba 
go porzucić (Prz 28,13).

Ludzie, którzy znaleźli się w cudzołożnych związkach, muszą 
je zerwać, by okazać posłuszeństwo woli Boga, nawet jeśli trudno 
będzie tego dokonać.

Moc Boga i Jego łaska wystarczą, by żyć w posłuszeństwie 
Słowu Bożemu i Boskiej woli. Ziarna niezgody, które prowadzą 
do separacji i rozwodu są zasiewane przez lekceważenie zasad 
posłuszeństwa i odstępowanie od nich. A przecież te zasady są 
integralną cechą prawdziwego dziecka Bożego. Bez względu na 
to, jak rozumują ludzie, w oczach Boga małżeństwo nie pod-
lega rozwiązaniu, chyba że przez śmierć.

Zaczepnięto z The Christian Contender, sierpień 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.

Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Szymon Matusiak   

W dzisiejszym świecie młode dziewczęta żyją pod presją robienia 
kariery po zakończeniu obowiązkowej edukacji. Nasze córki nie są 
tu wyjątkiem. Niektóre z nich wybrały dochodową pracę zaraz po 
skończeniu szkoły, przez co bardzo wiele straciły. Nie mają przygo-
towania do wymagających warunków prowadzenia domu i często są 
narażone na społeczną presję różnych opiniotwórczych środowisk, 
które deprecjonują to zajęcie. Opinie rówieśników i znajomych  
z pracy często dominują nad pragnieniami rodziców i lojalność 
młodych kobiet stopniowo przesuwa się w innym kierunku. Ich 
pragnienia wpisują się w zwyczajowe dążenia społeczeństwa. 

Jak możemy wpłynąć na nasze córki i pomóc im czerpać satys-
fakcję z obowiązków i prowadzenia domu? W pewnym sensie 
ten artykuł dotyka dość wrażliwego okresu w życiu dziecka. 
Zakładamy, że ktoś zasadził ziarno, podlał je, usunął chwasty  
i nawiózł w odpowiednim momencie. Jeśli nie ma tych etapów  
w wychowaniu dziecka, rodzicom będzie o wiele trudniej osiąg-
nąć cele wychowawcze. 

Uczenie córek czerpania radości z obowiązków domowych 
zaczyna się na długo przed wkroczeniem w wiek nastoletni. 
Niektóre mamy wymagają od swoich około siedmioletnich córek 
przygotowania przynajmniej jakiegoś elementu posiłku. Kiedy 
dziewczynki są w stanie przejąć większą odpowiedzialność, mogą 
zacząć przygotowywać cały posiłek. 

Autor Księgi Przypowieści Salomona zachęca swojego syna: 
„Synu mój, daj mi swoje serce (...)”. To również zaczyna się na 
długo przed okresem dojrzewania, jednak zbyt często w tym prze-
dziale wiekowym dziecko traci serce do rodziców. Tak się dzieje  
z wielu powodów: czy to z powodu braku porozumienia, czy nie-
konsekwencji rodziców lub ich złego zachowania. Młody człowiek 

potrzebuje rodziców, którzy poświęcają czas na słuchanie go  
i poznawanie radości, smutków oraz dylematów młodego serca. 
Potrzebują wzmacniania na duchu poprzez omawianie duchowych 
i bieżących spraw. 

Aby rodzice byli dobrymi nauczycielami, najpierw sami muszą 
dawać dobry przykład. Prawdopodobnie na tym opiera się 95 pro-
cent nauczania. Jeśli matki z radością i ochotą podejmują swoje 
obowiązki na co dzień, to dzieci chętniej akceptują pracę jako bło-
gosławieństwo, a nie brzemię. Jeżeli często wzdychają i narzekają na 
ilość pracy do zrobienia, to będzie im raczej trudno zainspirować 
swoje dzieci w tej dziedzinie. Patrzenie na swoją mamę podejmu-
jącą się chętnie wykonania czegoś, za czym nie przepada, pobudza 
dzieci do wspierania jej pomocą. Nawet udział taty w zmywaniu, 
czy układaniu naczyń stymuluje rodzinną współpracę. 

Praca ramię w ramię to osobny sposób wzbudzania radości  
w wykonywaniu obowiązków. Przydzielenie córkom zadania 
wysprzątania całego mieszkania może ostudzić ich entuzjazm, 
zanim w ogóle zaczną. Należy unikać przeciążania dzieci obowiąz-
kami, zamiast tego trzeba raczej pracować razem z nimi przy więk-
szych zadaniach, udzielając wskazówek wraz z zachętą. 

Z drugiej strony niektóre dziewczynki cieszą się, kiedy dostają 
zadanie na wyłączność, gdzie same mogą decydować o szcze-
gółach. Taki przydział – wraz z akceptacją ich pomysłów przez 
mamę – może niezwykle pobudzić ich zaangażowanie w obowiązki 
domowe.  

Trzymanie się jakiegoś rozkładu zajęć w domu pomaga utrzy-
mać odprężającą atmosferę, w której praca jest przyjemna. Jeśli 
nikt nie wie, kiedy wstawać rano albo kiedy będzie śniadanie, życie 
staje się chaotyczne i rodzi frustrację dla całego domu. Dobrze jest 

—Adrian and Martha Kuhns

Jak uczyć córki radości  
z pomagania w domu
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też zrobić rozpiskę indywidualnych lub grupowych zajęć w zakre-
sie obowiązków na dany dzień. To wymaga dodatkowego czasu 
rano, ale ostatecznie staje się pozytywnym bodźcem dla wszyst-
kich. Kto nie lubi widzieć odhaczanych kolejno obowiązków na 
liście zadań? Na każdej indywidualnej liście można jeszcze dopisać 
to: „Zrób trzy rzeczy, które jeszcze są do zrobienia”. Często taka 
uwaga wznieca zainteresowanie i pomaga nastolatkom dostrzec 
potrzebę pracy (co jest naszym celem). Mamy powinny zauwa-
żać wykonanie takich obowiązków „spoza listy” i wyrażać uzna-
nie. Budujmy atmosferę współpracy zespołowej, która sprawia, 
że każde dziecko czuje się odpowiedzialne za całość i wkłada swój 
największy udział we wspólne dobro. 

Uczmy młodych ludzi znajdować radość w ustalonym porządku. 
W jakiś sposób oszałamiające emocje, czy śmiałe i nietypowe 
przedsięwzięcia sprawiają, że zwykła szara praca może kojarzyć się  
z nudą. Nastolatki zbytnio skupiające się na atrakcjach (które też 
mają swoje właściwe miejsce i potrzebę zaistnienia w życiu) mogą 
mieć trudność w czerpaniu radości z pracy. Uczenie się tej rado-
ści jest wyborem. Kiedy młoda osoba uczy się pełnej zadowolenia 
akceptacji codziennej rutyny, praca staje się dla niej raczej wspiera-
jącym towarzyszem, niż przeciwnikiem. To powolne, monotonne 
obracanie się koła garncarskiego – wraz z presją wykonania obo-
wiązku – daje w efekcie piękne, użyteczne naczynie. 

Uczmy córki zadowolenia z okoliczności. „Wielkim zaś zyskiem 
jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy”. Nic 
tak nie niszczy szczęścia jak trucizna narzekania. Nikt nie cieszy 
się z pracy, gdy ktoś inny bezustannie się denerwuje i chciałby być 
gdzie indziej, robiąc coś, co wydaje się lepsze. Posyłanie córek, 
by pomagały ludziom znajdującym się w gorszym położeniu niż 
one same, sprawia, że często bardziej doceniają własne rodziny  
i domowe życie. 

Wraz z pogodą ducha nasza młodzież powinna przejmować reali-
styczny obraz życia. Pielęgnowanie marzeń o „wymarzonym domu” 
nie sprzyja radości z prawdziwej pracy. 
Nasze córki, owszem, powinny wyzna-
czać sobie jakieś ideały, ale snucie fan-
tazji nie pomoże im w akceptowaniu 
realiów życia. Podłogi ciągle się brudzą, 
chwasty stale wyrastają na nowo, farba 
w końcu odpada, a ubrania trzeba 
ciągle prać i prasować. Idealizm nie 
powinien nam przesłonić skuteczno-
ści. Życie nie może zawsze wyglądać 
jak doskonały obrazek. Zwykłe życie 
jest przecież pełne niespodziewanych 
incydentów, które nie powinny powo-
dować napadów frustracji czy rozpaczy. 
Elastyczne podejście sprawia, że można 
żyć spokojniej. Niespodziewane zda-
rzenia wymagają cierpliwej akceptacji. 

Wdzięczność jest następnym 

czynnikiem wspomagającym radość z pracy. Wdzięczny duch, 
namaszczony olejkiem radości, odświeża człowieka w każdej nie-
wdzięcznej pracy. Dobrze jest przy tym często wyrażać uprzej-
mość w podziękowaniach – mamy córkom i córki mamom. Kiedy 
pomoc i praca młodej osoby są traktowane jako coś oczywistego, 
wówczas może to spowodować przygnębienie i rezygnację, upo-
dabniając młodego pomocnika do służącego. Dlatego wdzięczność 
powinna być zawsze na porządku dziennym w naszych domach 
– razem z głębokim dziękczynieniem dla Boga. Dziękowanie 
Bogu za Jego dary każdego dnia (nawet w rutynowych czynnoś-
ciach) pomaga utrzymać właściwą perspektywę dla obowiązków 
domowych. 

Obowiązki domowe powinny się przeplatać z pieśnią. Śpiew jest 
lekiem na wiele dolegliwości i potrafi umieścić w chmurnym niebie 
słoneczny blask. Zapamiętujmy pieśni albo wybierajmy „pieśń 
tygodnia”. Szybko okaże się, że praca nabierze nowego wymiaru!

Niech młodzi ludzie uczą się wykorzystywać swoje zainteresowa-
nia w charakterze usług. Jest nieskończona ilość zastosowań. Wiele 
zapracowanych matek będzie wdzięcznych za pojemnik pełen pie-
rogów, kawałek sernika, czy piękny obrazek z wersetem wręczony 
w prezencie. Warto zobaczyć ten błysk radości w oku, że ktoś o 
nich pomyślał. 

Są liczne inne talenty, jak pisanie, robienie na drutach, szycie, 
malowanie – wszystkie mogą stanowić atrakcyjne urozmaicenie 
w monotonii codzienności. Dodają one ciepła i wzbogacają życie 
rodzinne.

„Niech (….) córki nasze [będą] jak kolumny wyciosane zdo-
biące świątynię!” (Ps 144,12). 

Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2016
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wiele osób tworzących listę pism Ojców Kościoła 
umieszczanych w grupie tzw. Ojców Apostolskich praw-
dopodobnie nie umieściłoby na niej Listu do Diogneta. 
Wielu uczonych uważa, że został on napisany zbyt późno, 
jeśli chodzi o historię Kościoła, i należałoby go raczej zali-
czyć do kategorii pism apologetycznych, powstających po 
okresie apostolskim.

Styl tego dzieła można porównać do autorów z drugiej 
połowy II wieku, takich jak Justyn Męczennik, Atenagoras 
czy Teofil. Mimo to zdecydowaliśmy się dołączyć List do 
Diogneta do studium pism Ojców Apostolskich w prze-
konaniu, że stanowi on pomost między ich twórczością  
a stylem późniejszych pisarzy zajmujących się apologe-
tyką, jak na przykład Justyn Męczennik.

Dzieła pozostałych Ojców Apostolskich charakteryzują 
się dużą dozą inspiracji i zachęty, podczas gdy w okresie 
działalności apologetów kładziono nacisk na obronę wiary 
chrześcijańskiej kierowaną do adresatów pogańskich. List 
do Diogneta w opinii autora niniejszego opracowania jest 
swego rodzaju łącznikiem między tymi dwoma okresami 
twórczości w drugim wieku istnienia Kościoła.

Wokół tego listu jest wiele zamieszania. Przez wieki był 
on zaginiony i w ogóle nie wiedziano o jego istnieniu.  
W XV wieku pewien Włoch studiujący w Konstantynopolu 
natknął się na jego kopię, gdy przeglądał stertę manu-
skryptów dzieł przypisywanych Justynowi Męczennikowi. 
To doprowadziło uczonych do wniosku, że autorem dzieła 
był właśnie Justyn. Ten pogląd dominował przez wiele 
lat. Inna, późniejsza teoria przypisywała autorstwo listu 

Hipolitowi Rzymskiemu tworzącemu w III wieku. Jednak 
dowody wewnętrzne w samym dziele budziły poważne 
wątpliwości co do obydwu hipotez.

Jedna z najnowszych teorii mówi, że list jest fragmentem 
zaginionej Apologii napisanej na początku II wieku przez 
Kwadrata z Aten, o której wspomina Euzebiusz z Cezarei. 
Informacje o nim pochodzą z pism Hieronima i wydają 
się być w większości zgodne z treścią omawianego listu.

Tradycja mówi, że Kwadrat był uczniem samych 
Apostołów, piszącym w klasycznym stylu charakterystycz-
nym dla osoby wykształconej. To koresponduje z treścią 
listu i dodaje wiarygodności teorii o autorstwie Kwadrata. 

Nie wiemy na pewno, kto napisał ten list i może nigdy się 
nie dowiemy. Autor najwyraźniej znał osobiście Apostołów 
i otrzymał klasyczne wykształcenie, co widać w jego stylu 
pisania. Tytuł wskazuje na to, że adresatem był poganin  
(i to jeden ze znaczniejszych), którego imię historycy wiążą 
z rzymskim cesarzem Hadrianem, który rządził właśnie  
w okresie twórczości Kwadrata.

Niestety, nie zachował się żaden manuskrypt tego dzieła. 
Jedyny, jaki pozostał, zaginął w czasie wojny francusko-pru-
skiej w roku 1870 podczas pożaru biblioteki w Strasburgu, 
gdzie był przechowywany (Quasten – 249). Dostępne są 
jedynie kopie sporządzone w czasie, gdy manuskrypt jesz-
cze istniał.

Przesłanie Listu do Diogneta
Z początkowych zdań wynika, że Diognet był żywo zain-

teresowany informacjami o wierze swego chrześcijańskiego 

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

 —M.R. McGrath

część
historyczna
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znajomego, czyli autora. Wydaje się, że ciekawiło go to, 
dlaczego chrześcijanie porzucili greckich i rzymskich 
bogów pogańskich, a także odcięli się od judaizmu jako 
religii. Autor wyraża uznanie dla Diogneta za szczere bada-
nie chrześcijańskiej wiary i danie mu szansy wyjaśnienia 
jej prawd.

Następnie autor przedstawia przyczyny, dla których 
czczenie bogów pogańskich jest głupotą i wykazuje błędy 
religii judaistycznej. Prosi czytelnika, żeby zbadał uważnie 
i pilnie podstawy tych wierzeń. Wykazuje, że choć Żydzi 
wyznający judaizm nie oddają chwały wielu bogom jak 
poganie, to ich rytuały i formuły są martwe, nie stano-
wiąc uwielbienia godnego prawdziwego Boga.

Dalej autor przechodzi do głównej myśli całego listu, 
wyjaśniając Diognetowi, na czym polega chrześcijaństwo.

Zaczyna od opisu i charakterystycznych cech wspól-
not chrześcijańskich. Wskazuje, że chrześcijanie nie idą 
za jakimiś dziwnymi naukami ludzkimi, lecz są pielgrzy-
mami na obczyźnie. Zachowaniem różnią się od otocze-
nia; traktują wszystkich ludzi jednakowo, nie bacząc na 
różnice klasowe czy status społeczny. Podkreśla, że chrześ-
cijanie mieszkają na całym świecie i są nienawidzeni oraz 
prześladowani ze względu na swą wiarę. Jednak prześla-
dowania powodują jedynie wzrost ich liczby.

Autor porównuje chrześcijanina w świecie do duszy  
w fizycznym ciele. Jak dusza mieszka w ciele obciążonym 
fizyczną niedoskonałością, tak chrześcijanie żyją w świe-
cie pełnym niedoskonałości i zepsucia. Czekają jednak na 
dzień, gdy zamieszkają w nieskażonym niebie.

Potem czytamy, że wiara chrześcijańska ma Boskie 
pochodzenie i nie jest kolejną religią stworzoną przez 
ludzi. Autor pisze, że to Syn Boży wprowadził na świat 
przesłanie chrześcijaństwa i nadał mu znaczenie. Zwraca 
uwagę, iż Władca niebios został przysłany jako Posłaniec 
Dobrej Nowiny, czyli wiary chrześcijańskiej. Wskazuje, 
że Syn Boży nie przyszedł w mocy wzbudzającej strach, 
jak można by się tego spodziewać, lecz w pokorze i łagod-
ności, wykonując misję powierzoną Mu przez Boga Ojca. 

Po omówieniu tajemnicy Wcielenia Chrystusa Diognet 
dowiaduje się, jak może dojść do osobistego przyjęcia 
wiary chrześcijańskiej, która została mu przedstawiona.

List jest bardzo interesującym przykładem apologii 
(obrony) chrześcijaństwa. Pomaga zrozumieć, jak chrześ-
cijanie żyjący na początku II wieku objaśniali swoją wiarę 
poganom zadającym szczere pytania i zainteresowanym 
jej przesłaniem. Ponadto wyraźnie daje wyraz poglądom 

ówczesnych chrześcijan na wyrzeczenie się przemocy  
i bezkompromisowość.

Cytaty1

„Kiedy dopełniła się nasza niegodziwość i stało się cał-
kiem oczywiste, że zapłatą, jaką można za nią oczekiwać, 
jest tylko kara i śmierć, wówczas to przyszedł czas, który Bóg 
wyznaczył, aby odtąd objawiać swoją dobroć i swoją potęgę.  
O jakże niewypowiedzianie wielka jest łaskawość Boga  
i Jego miłość dla ludzi!

Nie znienawidził nas, nie odtrącił, nie pamiętał nam 
złego, lecz długo okazywał cierpliwość, długo nas znosił. 
Litując się nad nami, sam wziął na siebie nasze grzechy, 
swego własnego Syna wydał jako okup za nas, świętego 
za niegodziwych, niewinnego za grzeszników, sprawied-
liwego za niesprawiedliwych, niezniszczalnego za znisz-
czalnych, nieśmiertelnego za śmiertelnych. Cóż bowiem 
innego mogłoby zakryć nasze grzechy, jeśli nie Jego spra-
wiedliwość?” (IX.2-3).

„Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miej-
scem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają 
bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwy-
kłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym 
szczególnym. Nie zawdzięczają swej nauki jakimś pomy-
słom czy marzeniom niespokojnych umysłów, nie wystę-
pują, jak tylu innych, w obronie poglądów ludzkich.

Mieszkają w miastach helleńskich i barbarzyńskich, jak 
komu wypadło, stosując się do miejscowych zwyczajów  
w ubraniu, jedzeniu, sposobie życia, a przecież samym 
swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne 
i wręcz paradoksalne prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają 
każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. 
Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą 
wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest 
im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą.

Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowo 
narodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. 
Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, 
lecz są obywatelami nieba.

Słuchają ustalonych praw, własnym życiem zwyciężają 
prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. 

 1. Cytaty za polskim przekładem Anny Świderkówny w dziele 
Pierwsi Świadkowie, wyd. II uzupełnione i poprawione, Wydawni-
ctwo M, Kraków 2010, strony 339-348 (przyp. red.).

—ciąg dalszy na str. 29
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„Kto ziemię uprawia, nasyci się chlebem; kto ściga ułudę, nasyci się nędzą.”  
Księga Przysłów 28,19

Porady dla letniego ogródka

Sadzenie sałaty:
Nic nie przebije sałatki ze świeżej sałaty prosto z ogródka. 

Jeśli macie upodobania podobne do moich, to być może 
smakuje wam taka letnia wersja z ogórkami, rzodkiewką, 
szczypiorkiem, jajkiem na twardo i pokruszonymi liśćmi 
sałaty – to wszystko z majonezem i kromką pysznego, 
świeżego pieczywa. Prawda, że już nam cieknie ślina?

Sałata nie jest jedynie trzeciorzędnym dodatkiem do 
jedzenia – jest naprawdę zdrowa. Zawiera sporo składni-
ków odżywczych, jak żelazo, kwas foliowy, oraz witaminy 
A i C. Dostarcza błonnika dla jelit i wspomaga pracę serca. 

W jaki jednak sposób możemy utrzymać rozrost tej 
wspaniałej zieleniny do lata? Sałata ma tendencje do zawią-
zywania nasion podczas upalnych letnich tygodni. Zostają 
wtedy gorzkie i twarde liście nie nadające się do sałatek 
ani na kanapki. Jak więc możemy utrzymać tę świe-
żość i soczystość aż do lata?

1. Wiele sadzonek. Młode rośliny mają mniej-
szą tendencję do zawiązywania nasion niż starsze. 
Od połowy maja do pierwszego czerwca u nas 
w Dolinie Shenandoah można wysadzać sałatę 
prosto do gruntu. Należy sadzić kilka sadzonek 
w dwutygodniowych odstępach i przykryć białą 
folią na kilka pierwszych tygodni, aby ochro-
nić delikatne siewki. Po kilku tygodniach także 
należy je  przerzedzić.

2. Zapewnić cień. Sadzimy sałatę w cieniu 
innych roślin, jak na przykład pomidory, fasolka 
albo pnącza. Jako alternatywę wypróbujmy 
zasadzenie sałaty pod lekką osłoną z folii. Cień 

redukuje zarówno temperaturę gruntu, jak i liści, co opóź-
nia zawiązywanie nasion.

3. Wybrać odpowiednie odmiany. Najbardziej odpo-
wiednie są odmiany, które późno zawiązują nasiona, np. 
sałata masłowa, albo rzymska. Chętnie przyjmę informa-
cje zwrotne w tej sprawie, jeśli macie jakiś dobry trop. 
Proszę przysyłać komentarze do Kena Millera na adres: 
kingdomseekerl@gmail.com.

—Ken Miller

część
praktyczna
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4. Zbierać wcześnie rano. Okazuje się, że według 
badań z lat 90. ubiegłego wieku, sałata zrywana 
wcześnie rano (ok. godz. 7.00 lub wcześniej) 
zachowuje dwa razy więcej cukru, co ta sama 
odmiana zrywana wczesnym popołudniem.

Możliwe problemy 
Sałata jest łatwa w uprawie i ma niewiele szkodników oraz 
chorób. Jednak trzeba być czujnym wobec kilku nastę-
pujących problemów:

Ślimaki
Podczas wilgotnego lata ślimaki potrafią dać się we 

znaki. Odkrycie kilku małych ślimaczków w misce świe-
żej sałaty na stole przy obiedzie niekoniecznie poprawia 
apatyt, chyba że mieszkamy we Francji. 

Ręczne zbieranie. Jeśli nie odstręczają nas ślimaki, 
wystarczy po prostu wyjść wcześnie rano przed mocnym 
słońcem i zebrać ślimaki gołymi rękami. Wrzucamy je 
do miski z wodą i mydlinami, gdzie na pewno zginą. 
Najlepiej zbierać je codziennie, a potem co tydzień, aż 
cała populacja wyginie.

• Poczęstować je kawą. Najlepiej wylać kawę 
prosto na ślimaki i wokół roślin. Można też użyźnić ziemię 
zmieloną kawą.

• Siarczan żelaza. Okazuje się, że żelazo naprawdę 
źle wpływa na trawienie u ślimaków. Produkty zawie-
rające żelazo należy umieścić wokół podstawy roślin  
w postaci roztworu. Poza tym trochę żelaza nie zaszko-
dzi ogródkowi.

• Miedziany szok. Miedź wywołuje szok u ślima-
ków, kiedy po niej pełzną. Najlepiej obramować drew-
niane deski na brzegach paskami miedzi, a ślimaki będą 
miały problem z przekroczeniem granicy.

• Nawóz morski. Jeśli uda wam się zdobyć pro-
dukt, zawierający skamieniałe pozostałości skorupiaków, 
to może być przydatne. Nawóz ten wygląda jak mąka, 
jednak pod mikroskopem widać, że zawiera bardzo ostre 
drobinki. Można go użyć jako naturalnej bariery na ziemi 
wokół roślin, które chcemy ochronić. Dla ślimaka to jak 
chodzenie po szkle, poza tym kontakt z tą substancją go 
odwadnia.

• Deski. Rozkładamy krótkie deski na ziemi obok 
roślin. Trzeba je tak wyprofilować, aby sterczały na wyso-
kość około 3 cm od ziemi. Ślimaki pod nie wpełzną, 
aby się schronić przed słońcem. Rano odwracamy deski 
i zeskrobujemy ślimaki.

Gnicie łodygi
Podczas wilgotnej letniej pogody na sałacie może się 

rozwinąć zgnilizna. Na to pomaga zwykła woda utleniona 
(3%) nabyta w aptece. Można użyć buteleczki ze sprayem 
i rozpylać roztwór: 1 łyżeczka wody utlenionej na 200 
ml wody. Dodanie ½ łyżeczki płynu do mycia naczyń na 
pewno poprawi „przyczepność” mikstury. 

Kabaczkowy niszczyciel
Powiedzmy, że idziemy sobie przez nasz ogródek popa-

trzeć na dojrzewające kabaczki i ogórki, wyobrażając sobie 
różne potrawy z tych warzyw, a tu nagle – aż strach patrzeć 
– przed nami okaz kabaczka, który jeszcze wczoraj wyglą-
dał świetnie, lecz dzisiaj więdnie w pełnym słońcu. Nieco 
dalej – ogórek albo dwa z tą samą przypadłością. 

Pierwszy impuls to pobiec po wąż ogrodowy, ale nasz 
problem najprawdopodobniej ma swoje źródło gdzie 
indziej, a jest nim szkodnik żerujący na pnączach. 

Te szkodniki mają postać ćmy, której larwy zimują 
pod ziemią, a na wiosnę budzą się i żarłocznie wgryzają  
w łodygi naszych najpiękniejszych ogórków i kabacz-
ków. Uszkadzają naczynia włosowate transportujące wodę  
w górę do wszystkich części rośliny, dlatego widzimy więd-
nącą roślinę. Jeśli nic nie zrobimy, stracimy całą uprawę.  

Zanim jednak powyrywamy rośliny i zasadzimy nowe, 
możemy spróbować eksmisji nieproszonych gości. 
Zacznijmy od obejrzenia całego pnącza, aż znajdziemy 
miejsce, w którym jest uszkodzenie – czyli coś w rodzaju 
blizny. Za pomocą ostrego noża należy otworzyć miej-
sce nad uszkodzeniem i wyskrobać miąższ, aż znajdziemy 
małe larwy, które należy usunąć i zniszczyć. 

Następnie robimy dołek w ziemi i umieszczamy w niej 
okaleczoną część pnącza, przykrywając pozostałą ziemią. 
Roślina powinna dojść do siebie i zawiązać owoce w ciągu 
kilku tygodni.

Jak utrzymać świeżość ziół
Dobry kucharz czy kucharka lubi mieć pod ręką kilka 

porcji bazylii, pietruszki, czy kolendry dla aromatu  
w zupie lub pieczeni. 

Czasem przechowywanie ziół w ogóle nie jest wyko-
nalne, szczególnie w okresie zimowym. Można jednak 
pokusić się o zamrożenie świeżych listków ziół w kost-
kach lodu.

• Obrywamy świeże listki, myjemy i pozostawiamy 
do wyschnięcia.

• Wybieramy tacki na kostki do lodu i w każdym 
zagłębieniu umieszczamy szczyptę ziół.
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Pielęgnacja szparagów 

Najważniejsza zasada w uprawie szparagów brzmi: nie 
zbierać ich za szybko lub zbyt późno. Aby roślina wykształ-
ciła silny system korzeniowy, nie może być zrywana w roku 
zasadzenia, ani nawet po pierwszym pełnym roku. Po peł-
nych dwóch latach wypustki można zbierać przez dwa do 
trzech tygodni, zaczynając od początku sezonu. W trze-
cim roku od zasadzenia można zbierać szparagi przez cały 
sezon. 

Określenie „cały sezon” dla szparagów może być długi 
– jeśli pogoda dopisuje. Wypustki szparagów najpierw 
pojawiają się w połowie kwietnia i w zasadzie można je 
zrywać aż do pierwszego dnia lata. Podczas bardzo ciepłej 
pogody należy je zbierać codziennie, dopóki główki są jesz-
cze twarde w początkowym okresie rozrostu. Jeśli wypustki 
są w większości dosyć cienkie, to lepiej zakończyć obrywa-
nie wcześniej niż 21 czerwca. 

Po zasadzeniu szparagów najtrudniejszą rzeczą jest usu-
wanie chwastów z grządki. Niektórzy hodowcy starej daty 
radzą, żeby używać soli do usuwania chwastów. Na pierw-
szy rzut oka sól może się wydawać świetnym rozwiązaniem, 
ponieważ niszczy płytko ukorzenione chwasty, podczas gdy 
nasze głęboko ukorzenione szparagi rosną sobie bezpiecz-
nie. Jednak sól w końcu przeniknie na dół do korzeni szpa-
ragów i po kilku latach wypustki będą widocznie coraz 
cieńsze w miarę niszczenia korzeni. Dlatego sól nie jest 
dobrym środkiem chwastobójczym w uprawie szparagów. 

Płytkie talerzowanie ziemi – nie później niż pod koniec 
marca – i obsypanie jej grubą warstwą kory pomaga  

w dużym stopniu zredukować chwasty. Mimo to należy 
się nastawić na wyrywanie chwastów, jeśli się chce mieć 
porządną grządkę. Wyrywanie chwastów jest świetnym 
zajęciem dla całej rodziny. Podczas pory wzrostu raczej 
wyrywamy chwasty zamiast je wykopywać motyką. 
Używanie motyki może uszkodzić wiele wypustek tuż pod 
ziemią. 

Szkodniki i larwy żerujące na szparagach to kolejny 
problem, z którym musimy się zmierzyć, szczególnie w 
okresie suchej i gorącej pogody. W takiej sytuacji skuteczne 
będzie dokonywanie oprysków środkami owadobójczymi 
zgodnie z zaleceniem producenta. 

Po okresie zbiorów należy pozwolić na rozrost łodyg 
szparagów do rozmiaru ładnego, podobnego do paproci 
krzewu. Nie ścinamy tych łodyg aż do zimy, kiedy są już 
całkowicie suche i zwiędłe i mogą zostać przycięte bez 
uszkodzenia systemu korzeniowego. Następnie zagarniamy 
je na kupki i palimy, aby zniszczyć grzyby, które mogłyby 
spowodować zniszczenie kolejnej uprawy w następnym 
roku. 

Czasem pomiędzy okresem uśpienia a końcem marca 
dobrze jest nawieźć ziemię, albo zrobić talerzowanie naszej 
grządki – jednak nie za głęboko. Dalej już tylko czekamy 
na słońce i deszcz, które pomogą kolejnemu zbiorowi szpa-
ragów wydostać się na powierzchnię.

Zaczerpnięto z Home Horizons, kwiecień 2005
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

• Dodajemy wodę, upychając listki na dno, jeśli 
unoszą się na powierzchni. Następnie wsadzamy tacki 
do zamrażarki. Można je obciążyć od góry jakąś cienką 
deseczką lub podkładką, jeśli listki nadal unoszą się na 
powierzchni.

• Po zamrożeniu wyjmujemy je z pojemników  
i przechowujemy dalej w woreczkach. 

Kiedy robimy sosy, zupy, gulasze i zapiekanki, pod 

koniec po prostu wrzucamy kilka kosteczek do garnka. 
Innym sposobem jest zrobienie pasty ziołowej w blen-

derze w proporcji ¼ szklanki wody na 1 szklankę ziół. 
Potem również napełniamy pastą pojemniki na lód  
i zamrażamy.

Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, czerwiec 2016
©    Dogwood Ridge Outdoors

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Sandra (Bauman) Zimmerman, Stephen Bauman
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Wiele programów tworzy się dzisiaj w tym celu, aby 
pomóc osobom, które są w potrzebie. Być może, ty też 
otrzymałeś pomoc dzięki takiemu programowi. Czasami 
rząd organizuje akcje rozdawania jedzenia albo odzieży; 
innym razem pomaga kościół. To jest olbrzymie błogo-
sławieństwo dla tych, którzy się zmagają z losem. Jest 
to także błogosławieństwo dla tych, których Bóg wielce 
obdarował. Wówczas jest okazja, aby podzielić się czymś 
ze swojej obfitości. Wszyscy mamy taki czas w życiu, 
kiedy jesteśmy powołani do dawania, i taki czas, kiedy 
potrzebujemy przyjmowania.

Jednym z niebezpieczeństw przyjmowania, jest zjawi-
sko stawania się stopniowo niewdzięcznym. Zapominamy 
dziękować za to, co otrzymujemy. Jest taka historia  
o bogatym rolniku, który mieszkał naprzeciwko bie-
daka. Ów bogaty rolnik miał przekonanie, że powinien 
pomóc swojemu biednemu sąsiadowi, więc pierwszego 
dnia każdego miesiąca zatrzymywał się przed domem bie-
daka, aby dać mu sto dolarów. Działo się tak przez pewien 
czas, aż biedak stopniowo tak się przyzwyczaił, że zaczął 
oczekiwać na comiesięczny datek, i uzależnił się od tego 
dochodu.

Pewnego dnia bogaty rolnik tak zagadał się ze swoim 
biednym sąsiadem, że zapomniał dać mu datek. Chciał 

już odejść, kiedy zaniepokojony biedak spytał: „A gdzie 
są moje pieniądze?”. 

Biedak zapomniał, że te pieniądze przecież nie były 
jego. To był po prostu prezent. Ale przez ten czas ich 
otrzymywania, zaczął je traktować jak coś, co mu się nale-
żało. Kiedy jesteś błogosławiony przez jakiś program, albo 
przez jakąś osobę, która chce ci pomóc - bądź wdzięczny! 
Bądź wdzięczny temu, od kogo otrzymujesz, a nawet 
więcej, bądź wdzięczny Bogu. Biblia mówi, że „Wszelki 
datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od 
Ojca światłości” (Jakuba 1,17).

Ten werset mówi, że ostatecznie wszystko pochodzi od 
Boga. Dziękuj Mu za to, co otrzymujesz. Jednym z naj-
lepszych sposobów aby okazać Bogu swoją wdzięczność, 
jest podzielenie się z innymi tym, co dano tobie. Spójrz 
teraz na twoje własne życie. Czy są jakieś dziedziny, w któ-
rych mógłbyś postąpić lepiej, dając trochę więcej z bło-
gosławieństw, które wcześniej przyjąłeś od Boga? Jeszcze 
dzisiaj przekaż błogosławieństwo Boże dalej!

Zaczerpnięto z SALT Microfinance Solutions
© 2008 TGS International

Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Danuta Czerederecka

Przekazując błogosławieństwo 
—Gary Miller

Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięli-
ście, darmo dawajcie. Ew. Mateusza 10,8
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Woda w zatoce była zimna, a porywisty wiatr dosłow-
nie biczował przystań kolejnymi falami. Mięśnie 
Johana mocno pracowały podczas ładowania skrzyni 
na wóz. 

Joos, przyjaciel ojca, skinął głową.
– Dobrze, chłopcze. Możemy już wracać do domu.
Cmoknął na konie, a Johan usiadł na tylnej krawę-

dzi wozu. W ciszy opuścili nabrzeże, jadąc ulicami  
w zapadającym mroku. Johan cieszył się, że było cicho  
i ciemno. Sterta skrzyń z tyłu wozu nie wyglądała 
podejrzanie, ale przecież zdawał sobie sprawę, że oprócz 
towaru przeznaczonego na targowisko, wieźli również 
egzemplarze Biblii.

Joos zatrzymał konie z tyłu sklepu. Na progu pojawił 
się ojciec z lampą w ręku.

– Zamówienie przyszło w całości? – zapytał, sięgając 
po pierwszą skrzynię.

– Tak – potwierdził Joos. – A tutaj jest rachunek dla 
ciebie.

Ojciec wsunął kartkę do kieszeni i wszyscy trzej 
zabrali się do dalszego rozładunku. Półtorej godziny 
później skończyli, a skrzynia z Bibliami znalazła się  
w piwnicy.

Johan wszedł za mężczyznami do sklepu, słuchając 
Joosa.

– Jego drukarnia może zostać zamknięta w każdej 
chwili. Jeśli chodzi o zamawianie Biblii, będę robił to, 
co do mnie należy.

– Tak długo, jak nasz znajomy może ładować je 
na statki – odparł ojciec. – Choć zdaję sobie sprawę  
z zagrożenia. Szpiedzy króla są dzisiaj chyba wszędzie.

—Melanie Horning

– Mają uszy w każdym zaułku – potwierdził Joos.
– Niektórzy wierzący przeprowadzili się na wieś, 

żeby uniknąć niebezpieczeństwa.
Johan uważnie obserwował ojca. Bardzo go szanował 

i doceniał jego pozycję w kościele.
– To prawda – przyznał tato. – Ale nie czuję, żeby 

Bóg prowadził nas w jakieś inne miejsce.
Johan czuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła. 

Czyżby ojciec brał pod uwagę jakąś przeprowadzkę? 
Miał nadzieję, że do tego nie dojdzie. Lubił swoje 
miasto i choć nie chciał żyć w stałym poczuciu zagro-
żenia, to tak ogromna zmiana w życiu wcale mu się nie 
uśmiechała.

– Cóż – Joos podszedł do drzwi. – Powinienem już 
iść. Na razie! – podniósł rękę w geście pojednania  
i zniknął za drzwiami.

W sklepie panowała cisza, podczas gdy ojciec spraw-
dzał jeszcze, czy można zostawić towar bezpiecznie na 
noc. Johan go obserwował. Wreszcie wypowiedział to, 
co go niepokoiło.

– Myślisz, że kiedyś będziemy musieli opuścić nasz 
dom?

Ojciec spojrzał na niego znad lady.
– Przypuszczam, że jest taka możliwość, szczególnie
że ostatnio jest tutaj coraz gorzej.
– Ale... ale ja nie chcę wyjeżdżać – próbował tłuma-

czyć Johan.
Ojciec skinął głową.
– Rozumiem cię, synu. Ale gdy Bóg nas powołuje 

w jakieś miejsce, to po prostu musimy być gotowi na 
zmiany.

dlamłodzieży
„Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej.” Psalm 71,5
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– Będę się modlił, żeby nas nie powołał – odparł 
trzeźwo młodzian.

Ojciec uśmiechnął się doń szeroko.
– Bóg jest większy niż ty, Johan. Ale módl się do 

Niego. Może Jego wolą będzie zakończenie prześlado-
wań, a my zostaniemy tutaj.

Przez dłuższą chwilę w sklepie zaległa cisza, a potem 
ojciec otworzył drzwi.

– Robi się późno, synu. Powinniśmy iść do domu  
i odpocząć.

Nazajutrz...
– Hej ty, chłopcze!
– Kto? Ja? – Johan wyprostował bolące plecy i spojrzał 

w kierunku przystani. W jego stronę szedł jakiś czło-
wiek. Widział go już wcześniej w okolicach stoczni, ale 
nie znał go.

– Czy ty jesteś synem sklepikarza Claesa? – zapytał 
nieznajomy.

– Tak – skinął głową Johan.
– Mam tu wiadomość dla twojego ojca i... – zbliżył 

się do Johana tak bardzo, że czuć było, co jadł na śnia-
danie. – To pilne.

Johan odczuł dreszcze.
– Nie bój się, synu – mężczyzna pospieszył z wyjaś-

nieniem. – Nazywam się Pieter i jestem naśladowcą 
Chrystusa. Ta wiadomość musi dotrzeć do twojego ojca 
jak najszybciej. Możesz mnie do niego zaprowadzić?

– Oczywiście – Johan żwawym krokiem ruszył w kie-
runku sklepu. Zastanawiał się, jaka wiadomość była aż 
tak ważna. Czyżby miała coś wspólnego z władzami  
i kościołem? Gdy znaleźli się już na ulicy, wybrał jak naj-
krótszą drogę do sklepu. Zaprowadził Pietera na zaple-
cze i czekali, aż ojciec będzie wolny. Kiedy już przyszedł, 
Johan obserwował, jak czyta przekazaną wiadomość. Po 
drżeniu jego rąk i wyrazie twarzy widać było, że wieści 
nie są dobre.

– Co się stało? – zapytał ojca po wyjściu Pietera.
– Człowiek, który przemycał Biblię na statki
w Anglii, został aresztowany i wtrącony do więzie-

nia – głos ojca był ponury. – Teraz przesyłanie Biblii 
ustanie.

Johan zagryzł wargi. To była zła wiadomość. Wyszedł 
ze sklepu i ruszył w kierunku nabrzeża. Czuł dziwny 
ciężar w żołądku. Ich miasto nigdy nie było dotknięte 
prześladowaniami, ale ostatnio wiele się zmieniło.

W powietrzu wisiało coś nienawistnego. Przeszedł go 
dreszcz. Nie chciał, żeby wszystko się zmieniło.

Tydzień później rozmawiali z Sarą. 

– Dlaczego mama kazała mi iść razem z tobą na targ? 
– narzekał Johan.

– Bo nie chciała, żebym szła sama! – odparła jego sio-
stra, unosząc głowę w białym czepku.

– Ale to zabiera mój czas... No i chodzenie na targ jest 
dla kobiet i dziewczyn.

– Mama uważa, że chodzenie samemu nie jest już bez-
pieczne – wyjaśniła Sara, ściszając głos.

Johan kiwnął głową, próbując jakoś przełknąć znie-
wagę. Może ochranianie młodszej siostry nie było aż tak 
złym zajęciem. Nagle zauważył trzech żołnierzy idących 
ulicą w ich kierunku. Chwycił Sarę za łokieć i poprowa-
dził ją w pierwszą boczną uliczkę.

– O co...? – zaczęła, ale szybko zamknęła usta, słysząc 
czyjąś głośną rozmowę.

– Gdzie to powiesimy? – zapytał ktoś szorstko.
– Tutaj będzie w sam raz – odparł ktoś inny, a potem 

usłyszeli uderzenia młotka. Wkrótce trzej żołnierze 
odeszli.

– Możemy już wyjść na ulicę? – zapytała niepewnie 
Sara.

– Tak myślę – Johan poszedł przodem i zatrzymał się, 
by przeczytać edykt przybity na drewnianych drzwiach. 
Jego treść zmroziła im krew.

„Wszyscy, którzy okażą się być skażeni przez prze-
klętą sektę anabaptystów wszelkiej maści (…) ściągną 
na siebie karę śmierci i utraty majątku, narażając się na 
najsurowsze kary wykonywane bezzwłocznie (…)”.

– Co... co to znaczy? – zapytała zdezorientowana Sara.
Johan poczuł suchość w gardle. Co to znaczy? To 

znaczy, że wszystko, co dotąd znali, mogło się w każdej 
chwili rozpaść na kawałki! Już było słychać heroldów 
chodzących po ulicach i czytających ten edykt na głos.

Nastąpiło to, czego obawiał się ojciec. Jeszcze raz 
wziął Sarę za łokieć i przyśpieszył kroku.

– Musimy skończyć zakupy i od razu wracać do domu.

Tego wieczoru. . .
Uszu Johana dobiegł dźwięk otwieranych i zamyka-

nych drzwi. Zeskoczył ze stołka, na którym siedział 
przed kominkiem i popędził do drzwi.

– Co postanowiliście? – zapytał z zapartym tchem.
Ojciec przez cały wieczór był poza domem na spot-

kaniu z kilkoma braćmi, żeby omówić sprawę edyktu.
Teraz, znużony podniósł rękę i poczekał, aż usiedli 

przed kominkiem, żeby porozmawiać.
– Wyjeżdżamy – powiedział ponuro.
Johan poczuł, jakby go coś uderzyło
– Ale ja nie chcę wyjeżdżać! Nie możemy! – zawołał.
Ojciec położył mu dłoń na ramieniu.
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– Johan – powiedział cicho. – Pozwól, że ci coś wyjaś-
nię. Odkąd w ubiegłym tygodniu dostałem wiadomość 
o Bibliach, zacząłem dostrzegać jeszcze jedną moż-
liwość. Teraz, gdy wydano ten edykt, doszedłem do 
wniosku, że wolą Bożą dla nas jest wyjazd.

– Ale... będziemy musieli tu wszystko zostawić! – 
wybuchnął Johan.

– Cóż, myślałem o naszej sytuacji i modliłem się w tej 
sprawie – odparł ojciec, ważąc słowa. – I zacząłem się 
martwić o to, jaki wpływ wywiera to miasto na naszą 
rodzinę. On jest subtelny, ale działa na wiele sposobów. 
Prawda jest taka...

Ojciec spojrzał na Johana, który uważnie chłonął 
każde jego słowo.

– Jeśli odczuwam pokój, to jest to Boże prowadzenie. 
A jeśli tak, to powinniśmy Bogu być posłuszni – wziął 
głęboki oddech i spojrzał życzliwie na syna. – W twoim 
przypadku elementem posłuszeństwa Bogu jest podda-
wanie się przywództwu rodziców, ponieważ Bóg powo-
łał nas jako ochronę i autorytet dla dzieci.

Johan skinął głową. Ale wiedział, że będzie mu z tym 
ciężko.

Trzy dni później...
Johan zszedł do doków, żeby pożegnać się z zatoką. 

Mieli się przenieść do innej części kraju. Udało się 

przekazać sklep sąsiadowi, żeby go prowadził. Ostatnie 
kilka dni były wypełnione bieganiną i mocno męczące.

Johan wszedł na nabrzeże i poszedł aż do końca, nad 
samą wodę. Porywisty wiatr smagał mu twarz kroplami 
niesionej wody. Ukląkł i spojrzał na fale. Wiedział, że 
życie, jakie znał od dwunastu lat, nie będzie już takie 
samo i przez ostatnich kilka dni zmagał się z przyjęciem 
tego faktu. Nagle przypomniał sobie, co Joos powie-
dział kilka godzin temu.

– Johan, pomyśl tylko, co cię czeka! Są ludzie, którzy 
muszą usłyszeć prawdę Ewangelii w miejscu, gdzie 
zamieszkacie, a ziarno trzeba siać.

Więc może Bóg nie odciągał go wcale od czegoś 
dobrego ku gorszemu. Być może zamieniał to tylko na 
coś innego. Nagła świadomość tego, że wokół zrobiło 
się już całkiem ciemno, poderwała go na nogi. Ojciec 
potrzebuje go w domu. Raz jeszcze spojrzał na zatokę  
i ruszył w kierunku swego przeznaczenia. Już wiedział, 
że jest gotów przyjąć wszystko, cokolwiek to będzie.

Zaczerpnięto z Partners, styczeń 2017
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Młodość jest okresem kształtowania dobrych nawyków  
i wyzbywania się złych zwyczajów, ponieważ to w tym okre-
sie stajemy się tym, kim będziemy. „Bacz na tor, po którym 
ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje 
drogi” (Prz 4,26). Zastanawiaj się nad swoimi nawykami. 
Nawyki są częstymi i na ogół nieświadomymi skłonnościami 
do czegoś, w związku z powtarzającym się wzorcem myśli lub 
zachowań. Nawyk jest czymś, co regularnie robimy, w ogóle 
o tym nie myśląc. Co więcej, nawyk jest pewną ustaloną dys-
pozycją umysłu. „Niech będą pewne wszystkie twoje drogi” 
– czytamy w Księdze Przypowieści. Wszyscy mamy ustalone  
i pewne czy też „utrwalone” nawyki. Ważne jest, żeby były 
one dobrymi, Bożymi nawykami i cechami. Nawyki są 

ustalane przez stan umysłu i osobowości. Pobożny umysł  
i charakter dąży do opanowania dobrych nawyków. 

Musimy też przyglądać się naszym nawykom. Jeżeli jeste-
śmy uczciwi wobec siebie, to możemy zazwyczaj rozpoznać 
kilka złych nawyków albo słabości w naszym chrześcijańskim 
doświadczeniu. A jeśli jesteśmy zbyt zarozumiali, aby je doj-
rzeć, to powinniśmy poprosić ludzi wokół nas, aby powie-
dzieli nam, co widzą. Zadaj sobie to pytanie: Czy chcę iść 
przez życie ze złymi nawykami lub słabościami? Jeżeli nie, 
to teraz jest czas, aby to zmienić, ponieważ teraz stajesz się 
tym, czym będziesz przez resztę swojego życia. Zwodnicze 
jest myślenie, że teraz jeszcze masz czas, bo to nie jest decy-
dujący moment. Wielu ludzi ma dobre intencje, gdy chodzi 

S z u k a n i e  c h r z e ś c i j a ń s k i c h 
c n ó t  i  w a r t o ś c i

—Phares Fisher
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Mamy za co dziękować w naszym życiu; cieszymy się nie-
ustannie wolnością słowa, prasy i wyznania. Powinniśmy 
być najbardziej wdzięcznymi ludźmi na Ziemi. 

A jednak wielu z nas woli narzekać. Zamiast ofiarować 
dziękczynienie za obfitość jedzenia, narzekamy na ceny. 
Zamiast wdzięczności z powodu solidnej pracy, maru-
dzimy na temat wysokich podatków. Zamiast dziękować 
Bogu za stabilny rząd, żalimy się na polityków. Wydaje 
się nieraz, że im więcej mamy, tym bardziej niezadowo-
leni jesteśmy. 

Słowo Boże potępia niewdzięczność. Niewdzięcznicy 
należą do tej samej kategorii ludzi, co bluźniercy i bez-
bożni – jest nad nimi gniew Boży (Rz 1,18-21; 2 Tm 3,2). 
Bóg tyle dla nas uczynił. To wielka zniewaga, gdy odma-
wiamy Mu należnej chwały za to wszystko. 

Wdzięczność opiera się na wyborze, jakiego każdy z nas 
dokonuje. Pewien poeta tak o tym napisał: „Gdy zliczysz 
swe błogosławieństwa mnogie, zadziwisz się, ile Pan uczy-
nił Tobie”. 

Pewien krótki werset z Biblii zawiera to potężne przy-
kazanie: „Radujcie się zawsze”. Po tym fragmencie nastę-
puje zalecenie: „Bez przystanku się módlcie. Za wszystko 
dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie 
Jezusie względem was” (1 Tes 5,16-18). W każdej sytu-
acji możemy za coś dziękować: „(…) dziękując zawsze za 
wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa” (Ef 5,20). 

Boża miłość w naszych sercach czyni z nas wdzięcz-
nych ludzi. Wtedy możemy powiedzieć wraz z psalmistą 
Dawidem: „Błogosławiony Pan; na każdy dzień hojnie 
nas opatruje dobrami swemi Bóg zbawienia naszego”  
(Ps 68,20 BG). Przypatrzmy się różnym rzeczom w kon-
tekście Święta Dziękczynienia i zobaczmy, za co powin-
niśmy być wdzięczni. Jeśli zaczniesz dostrzegać swoje 
błogosławieństwa zamiast problemów, to zaskoczy cię 
obfitość Bożej łaski, jaką odkryjesz!

Zaczerpnięto ze Star of Hope, listopad 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—John Zimmerman

o poprawę swoich nawyków, jednak teraz jest czas na ustabi-
lizowanie i umocnienie dobrych nawyków, chrześcijańskich 
cnót i zalet. 

Starajmy się kultywować takie chrześcijańskie cechy jak 
uprzejmość, wrażliwość oraz okazywanie miłości bliźnim  
i troski o nich. „Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dzie-
cię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy 
na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce” (1 Kor 
13,11). Dziecięca cecha, którą należy zostawić za sobą, to 
egoizm. Małe dzieci są w zasadzie całkowicie skoncentrowane 
na sobie i myślą, że świat obraca się wokół nich. Niestety, nie-
którzy dorośli chyba działają na tej samej zasadzie. Osoba, 
która żyje tylko w małym świecie własnych spraw, jest godna 
pożałowania i trudna w kontaktach. 

„I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną 
chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych 
od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz 
i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposo-
bienia, jakie było w Chrystusie Jezusie (…)” (Flp 2,3-5). Jeśli 
mamy umysł Chrystusowy, to będziemy w pokorze cenić 
innych bardziej niż siebie i nie szukać uznania dla siebie. Gdy 

to jest zakorzenione w naszym charakterze i umyśle, wówczas 
jesteśmy troskliwi i wrażliwi wobec innych. To jest podstawa, 
na której budujemy wartościowe relacje, które sprawiają, że 
łatwiej nam z ludźmi się porozumiewać. 

Cnota jest moralną doskonałością i sprawiedliwoś-
cią. Młodość jest czasem zakorzeniania dobrych nawyków 
moralnej czystości, uczciwości, rzetelności, uczciwości oraz 
uprzejmości. To czas na ukrzyżowanie swojego egoizmu  
i niezależności. 

Wszyscy znamy jakichś pobożnych starszych ludzi, których 
zwyczaje są zakorzenione w chrześcijańskich cnotach i zale-
tach. Są szczęśliwi i zadowoleni – stanowią prawdziwe bło-
gosławieństwo dla innych. Są również starsi ludzie, którzy 
żyją egoistycznie i niezależnie. Są nieszczęśliwi i nieznośni. 
Ogólnie rzecz biorąc, można zauważyć, że niezależnie od 
skłonności widocznych u nich w starszych latach, wszyscy ci 
ludzie stali się tacy w swojej młodości. Droga pod ich stopami 
została określona przez ich zwyczaje, jakich nabrali za młodu. 

Zaczerpnięto z The Christian Example, grudzień 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czy jesteś wdzięczny?
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– Mamo, mamo! Chodź, zobacz! – piszczał Pedro.
Mama spojrzała znad tortilli, które właśnie zagnia-

tała z ciasta.
– Zaraz idę – obiecała.
Pedro niecierpliwie podskakiwał, tak bardzo już 

chciał pokazać mamie niespodziankę. 
– Dobrze, Pedro. No i co? – powiedziała mama, 

wycierając ręce w ściereczkę.
Pedro z niecierpliwością wyprowadził ją na zewnątrz. 
– Widzisz? Kaktusy zakwitły!
– Rzeczywiście, Pedro! Jak mogłam nie zauważyć! 

Jaki to piękny przykład Bożego stworzenia – mama 
uśmiechnęła się, oglądając kwiaty na kaktusach.

– Tak, to moje ulubione kolory: żółty i pomarań-
czowy – oznajmił Pedro.

Przez pewien czas cała rodzina zachwycała się kak-
tusami. Kiedy któryś kwiat zwiądł i opadł, rozkwi-
tały następne. Pedro był zmartwiony, gdy przekwitł 
ostatni.

– Już nie ma kwiatów – westchnął smutno pewnego 
dnia.

– Nie bądź taki markotny – pocieszała go mama, 
gładząc jego gęstą czuprynę. – Chcesz, zdradzę ci 
niespodziankę?

Oczy Pedra zabłysły. 
– No pewnie!
– Niedługo w miejsce kwiatów pojawią się czerwone 

owoce. I to w dodatku całkiem smaczne – wyjaśniła 
mama.

– O, tak. Pamiętam, że jedliśmy je w zeszłym roku. 
Były bardzo dobre.

– Może wyda ci się to długo, zanim owoce dojrzeją 
– powiedziała mama – ale po prostu obserwuj: owoce 
będą wkrótce do jedzenia.

Mijały tygodnie i Pedro zapomniał o kaktusach. 
Pewnego dnia ścigał myszkę, która uciekła za kak-
tusy. Pedro złapał rączkę od łopatki i zaczął szturchać 
rośliny wokół. Nagle dostrzegł małe zielone owocki, 
które zaczynały się czerwienić. Ledwie powstrzymał 
się, żeby nie zjeść jednego. 

Wydawało się, że mama nigdy nie uzna, że są wystar-
czająco dojrzałe, by je zerwać. 

– Lepiej mi zostaw zrywanie i obieranie ze skórki – 
powtarzała ciągle.

Pewnego dnia jednak Pedro nie mógł już dłużej 
czekać. Kiedy mama była zajęta obiadem, wyślizgnął 
się z domu z nożem i ostrożnie odciął kawałek owocu. 
Wbiło mu się kilka kolców w palec, ale ostrożnie obie-
rał owoc. 

Nagle usłyszał zbliżające się kroki mamy. Pośpiesznie 
wrzucił resztę owocu do ust. Au! Zakłuło! Ale zjadł 
dzielnie do końca. Był smaczny, tylko okropnie kłujący!

Przez resztę dnia Pedra bolały usta. W końcu nie 
wytrzymał.

—Connie Witmer

Bolesna nauczka

kącik dla
dzieci

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



28  Ziarno Prawdy  •  maj 2019

– Danielu, chodź! – zawołała mama z dołu. 
– Jedziemy.

Daniel zbiegł na dół i wskoczył do samochodu. 
Zawsze lubił jeździć do babci, ale tym razem była 
to wyjątkowa wizyta. Brat babci, Feliks przyjechał  
z daleka, żeby się z nią zobaczyć. Był to wujek mamy 
i Daniel nigdy wcześniej go nie widział. 

– Wygląda na to, że wszyscy już są – powiedział 
tatuś, kiedy zajechali przed dom babci.

Daniel zobaczył tłum ciotek, wujków i kuzynów 
wylewający się z werandy na trawnik. Wyskoczył  
z auta w oczekiwaniu na świetną zabawę z kuzynami 
i kuzynkami. 

– Danielu, poczekaj – zawołała mama. – Chyba 
dobrze byłoby poznać wujka Feliksa, zanim pójdziesz 
się bawić.

Daniel poszedł za rodzicami na werandę, gdzie 
wujek siedział obok babci. 

– Miło cię znowu spotkać – powiedział wujek, ści-
skając rękę mamy. – A co to za wspaniały, młody 
człowiek?

– To Daniel – odparła mama, a wujek podał mu 
rękę.

– Ile masz lat? – zapytał wujek.
– Sześć – wyszeptał chłopiec nieśmiało.
– Już sześć? – zawołał wujek. – To już tyle lat 

minęło od mojego ostatniego pobytu w tych stronach? 
Dopiero teraz udało mi się zobaczyć te dzieci, a są już 
w połowie dorosłe.

Wujek rozmawiał dalej z mamą, strząsając popiół 
z papierosa na pokrywkę od słoika, którą babcia mu 
przyniosła. Daniel był zszokowany. Nigdy by się nie 

Dymiąca pułapka
—Romaine Stauffer

– Mamo, boli mnie w buzi! – zawołał.
– Naprawdę? Pokaż – mama z troską zajrzała  

w jego usta.
– Ojej, Pedro! – zawołała. – Masz drobniutkie 

kolce od kaktusa na wargach i na języku. Co się 
stało?

Wyraz winy na jego twarzy mówił sam za siebie.
– Pedro – powiedziała mama stanowczo –  

w Biblii jest taki werset, który mówi, że twój 
grzech cię na pewno odszuka. Próbowałeś po 
kryjomu zerwać owoc, chociaż powiedziałam ci 
wcześniej, żebyś czekał. Jednak kolce cię wydały. 
To dla ciebie nauczka, że nie możesz nigdy ukry-
wać swojej winy.

Pedro skinął głową.
– Przepraszam – powiedział przygnębiony.
Oczy mu łzawiły z bólu, kiedy mama zaczęła 

żmudny proces wyciągania kolców z jego ust. Tę 
lekcję na pewno zapamięta na długo.

Zaczerpnięto z Wee Lambs, sierpień 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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spodziewał, że brat babci będzie palił. 
Pociągnął mamę za spódnicę, żeby zwrócić jej uwagę. 
– Mogę już iść? – zapytał.
– Tak – mama skinęła głową.
Daniel znakomicie bawił się z kuzynostwem na 

trawniku aż do zmroku, kiedy zaczęły latać świetliki. 
Potem dzieci wróciły do swoich rodziców, powsiadały 
do samochodów i wszyscy rozjechali się do domów. 

– Dlaczego wujek Feliks pali? – Daniel zapytał rodzi-
ców, kiedy wracali do domu.

– To fatalny nałóg, którego nabawił się w wieku 
nastoletnim – tłumaczyła mama. – Jego rodzicom to 
się nie podobało, ale on ich nie słuchał. Teraz wie, że 
nie powinien palić, ale nie potrafi z tym skończyć.

– Czy on nie wie, że w Biblii jest napisane: „Nie 
będziesz palić”? – zapytał Daniel.

– Biblia nigdzie nie używa dokładnie tego stwierdze-
nia – stwierdziła mama.

– No, gdybym to ja pisał Biblię, to bym tak napi-
sał – oznajmił.

– Ale nikt już nie pisze Biblii – wyjaśniała dalej 
mama. – Wszystko, co Bóg chciał nam przekazać, już 
tam jest napisane. Nikt nie może już nic dodawać, ani 
odejmować.

– Chociaż Biblia nie mówi w żadnym miejscu: „Nie 
będziesz palić”, to jednak mówi, że nie wolno nam 
bezcześcić ani niszczyć naszych ciał – dodał tatuś. – 
A palenie, niestety, to powoduje. Gdyby wujek Feliks 
posłuchał swoich rodziców, kiedy był młody, nie 
musiałby teraz tkwić w pułapce nałogu.

– Najlepszym sposobem, żeby nie wpaść w tę pułapkę 
co wujek, jest nigdy nie zaczynać – dodała mama.

– Ja na pewno nie zacznę – obiecał Daniel.

Zaczerpnięto ze Story Mates, czerwiec 2016
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis 

Są rozpoznawani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują 
życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie 
dostaje, a opływają we wszystko.

Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. 
Spotwarzają ich, a są usprawiedliwieni. Ubliżają im, a oni 
błogosławią. Obrażają ich, a oni okazują wszystkim sza-
cunek. Czynią dobrze, a karani są jak zbrodniarze. Karani 
radują się jak ci, co budzą się do życia. Żydzi walczą z nimi 
jak z obcymi, Hellenowie ich prześladują, a ci, którzy ich 
nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna 
tej nienawiści” (V.1-17).

„Jednym słowem: czym jest dusza w ciele, tym są  
w świecie chrześcijanie. Duszę znajdujemy we wszystkich 
członkach ciała, a chrześcijan w miastach świata. Dusza 
mieszka w ciele, a jednak nie jest z ciała i chrześcijanie  
w świecie mieszkają, a jednak nie są ze świata. Niewidzialna 
dusza zamknięta jest w widzialnym ciele i o chrześcija-
nach wiadomo, że są na świecie, lecz kult, jaki oddają 
Bogu, pozostaje niewidziany.

Ciało nienawidzi duszy i chociaż go w niczym nie 
skrzywdziła, przecież z nią walczy, ponieważ przeszka-
dza mu w korzystaniu z rozkoszy. Świat też nienawidzi 
chrześcijan, chociaż go w niczym nie skrzywdzili, ponie-
waż są przeciwni jego rozkoszom. Dusza kocha to ciało, 
które jej nienawidzi, i jego członki. I chrześcijanie kochają 
tych, co ich nienawidzą. Dusza zamknięta jest w ciele, ale 
to ona właśnie stanowi o jedności ciała. I chrześcijanie 
zamknięci są w świecie jak w więzieniu, ale to oni właśnie 
stanowią o jedności świata. Dusza, choć nieśmiertelna, 
mieszka w namiocie śmiertelnym. I chrześcijanie obo-
zują w tym, co zniszczalne, oczekując niezniszczalności 
w niebie. Dusza staje się lepsza, gdy umartwia się przez 
głód i pragnienie. I chrześcijanie, prześladowani, mnożą 
się z dnia na dzień. Tak zaszczytne stanowisko Bóg im 
wyznaczył, że nie godzi się go opuścić” (VI.1-10).

Zaczerpnięto z An Introduction to the Apostolic Fathers
© Abana Books

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 18

List do Diogneta
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Część piąta

ROZDZIAŁ 9

Kościół diabła

– No i zamknęli ich! – ogłosiła z satysfakcją pani 
Juana, sadowiąc zwaliste ciało na jednym ze stołeczków 
mamy.

– Kogo? – głos mamy nigdy nie drżał, gdy była zajęta 
robieniem tortilli.

– Tego nowego kaznodzieję Santiago i jego kolesiów.
– Kolesiów?
– Tak. Biały misjonarz i trzej ludzie, którzy opuś-

cili Kościół katolicki, przyjechali, żeby porozmawiać 
z sołtysem i radą o postawieniu tego ich nowego koś-
cioła. Myślę, że wsadzili ich wszystkich. Może im to da 

nauczkę – pokiwała głową dla podkreślenia wagi swych 
słów. Po czym dodała z głośnym śmiechem:

– Wczoraj zamknęli jego żonę.
Matka podniosła wzrok.
– Jego żonę? Domingę? A co ona złego zrobiła?
– Nic. Alcade1 poszedł do ich domu, ale jego nie było, 

więc zamiast niego zabrał ją. Trzymał ją przez godzinę 
w areszcie, ale potem przyszedł sołtys i kazał ją wypuś-
cić. W domu czekały na nią dzieci, a ona nie zrobiła nic 
złego. Więc dzisiaj zamknęli mężczyzn.

– Dominga to miła kobieta – mama Rosity stanęła  
w jej obronie. – Nie powinni jej zamykać.

 1. Burmistrz wioski lub funkcjonariusz organów ścigania.

—Elizabeth Wagler

„Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich 
nie pozostaje bez drugiej...” Księga Izajasza 34,16a

fragment
książki

Wiatr 
posródpalm´
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Rosita chodziła tam i z powrotem z Juanem w nosi-
dełku na plecach. Po śmierci Manueli Dominga przynio-
sła im do domu caldo2. Rozmawiała uprzejmie z mamą 
i obiecała jej, że będzie się za nią modlić.

Gdy tylko Juan zasnął, Rosita powiesiła nosidełko na 
kołku i poszła poszukać Sylwii.

– Chodźmy zobaczyć tych ludzi w więzieniu 
– powiedziała.

Dziewczynki pobiegły w dół zbocza do małego domku 
krytego strzechą, w którym mieścił się areszt. Drzwi  
i okna były zamknięte, więc nic nie było widać, ale spo-
strzegły nadchodzącą z innej strony Domingę z garn-
kiem w jednej ręce i miską w drugiej.

– Niesie dla nich jedzenie – szepnęła Sylwia. – 
Ukryjmy się.

Domingę zobaczył ktoś jeszcze. Grupa chłopców  
z klasy Rosity już biegła obok kobiety z białą chustką 
na głowie.

– Pielęgniarka! Pielęgniarka! – wołali. – Siostro, daj 
nam pastylkę!

Kobieta uśmiechnęła się do nich, ale nie odpowiedziała.
– Chodźmy – ponagliła Rosita. Obie dziewczynki 

wyczołgały się zza krzaków i popędziły do domu.

Pora sucha przyszła i minęła, a teraz niemal codzien-
nie padały deszcze. Gdy rozpoczął się kolejny rok 
szkolny, mała Carmalita wyruszyła za Rositą i Pablem do 
nowego budynku szkolnego krytego blaszanym dachem,  
w którym stały prawdziwe ławki i było troje nauczycieli. 
Rozdali dzieciom nowe, lśniące czytanki. Książek nie 
wystarczyło dla wszystkich, więc musieli się nimi dzielić, 
ale i tak było to lepsze niż brak podręczników w ogóle.

W szkole Rosita potykała się na takich zdaniach 
angielskich jak Henry ran through the grass with his dog 
i zapisywała wielkimi literami takie wyrazy jak orange 
czy surprise. Podczas wakacji i w domu mówiła wyłącz-
nie w rodzimym języku Kekchi. Gdyby ją ktoś zapytał 
po angielsku, jak ma na imię, pewnie gapiłaby się na 
niego całkowicie zmieszana, nie wiedząc, jak odpowie-
dzieć. Poszła do szkoły z językiem angielskim, ale żyła 
wśród Kekchi.

Zaraz po szkole wracała do domu, przebierała się  
w starą sukienkę i mieliła kukurydzę. To była jej praca. 
Mama trzymała wielki garnek ugotowanej kukurydzy 
obok paleniska, a Rosita musiała wybierać z niego porcję 

 2. Po portugalsku zupa. W tym przypadku pikantny rosół.

odpowiednią do kolacji, dokładnie myć i suszyć. Potem 
mieliła kukurydzę w nowej ręcznej maszynce do miele-
nia przymocowanej do stolika pod ścianą. Rosita była 
niska jak na swój wiek, a maszynka stała dla niej trochę 
za wysoko. Uwieszała się całym ciałem na korbie, pod-
kulając nogi. Żeby przekręcić korbę dalej, musiała wcho-
dzić pod maszynkę i pchać korbę z całej siły w górę. 
Po kilku obrotach korbą trzeba było dociskać mieloną 
kukurydzę w pojemniku na górze maszynki. To była 
ciężka praca i zabierała jej każdego wieczoru pół godziny. 
Ale za to po jej ukończeniu była już wolna.

Zazwyczaj biegła z powrotem na szkolne podwórko, 
gdzie Pablo nadal grał w piłkę z kolegami. Nauczycielka 
nauczyła dzieci grać w bejsbol. Robili sobie własne piłki 
z pozwijanych kawałków plastikowych toreb owijanych 
sznurkiem, a płaskich patyków używali jako kijów. 
Tylko kilka dziewcząt zainteresowało się tą grą.

– Nie powinnaś grać w piłkę – rugała ją pani Juana. – 
Tylko chłopcy w to grają.

Nie pozwalała grać Sylwii, która czasem i tak się 
wymykała z domu, żeby pograć. Potem kłamała mówiąc 
matce, że chlapała się w źródle.

Tuż przed zmrokiem Rosita, Pablo i Carmalita cho-
dzili się wykąpać do źródła. Mieli świetną zabawę, plu-
skając dookoła i pływając w głębokiej sadzawce pod 
wodospadem, ale w końcu wychodzili, przebierali się  
w suche ubrania, brali wiadra i szli do domu.

Co wieczór jedli kukurydziane tortille. Czasem tylko 
smarowali je sosem paprykowym, a czasem ojciec przy-
nosił jakąś iguanę lub inne mięso na caldo. Rosita 
nauczyła się skórować i gotować różne rodzaje zwierząt. 
Najbardziej lubiła pekari, które było najlepsze po upie-
czeniu nad ogniem, a potem ugotowane z ricado, cilan-
tro3 i innymi przyprawami.

Ponieważ nafta była droga, a słaby płomyk z lampki 
domowej roboty nie wystarczył do wykonywania żadnej 
pracy wymagającej dokładności ani do czytania, więc 
niedługo po zmroku dzieci wpełzały do łóżek i szły spać.

Koguty budziły ich, gdy na zewnątrz było jeszcze 
ciemno. Po jedzeniu Rosita szła z matką do źródła, żeby 
pomóc w praniu. Jeśli nie udało im się skończyć przed 
pójściem do szkoły, to musiała biec do domu z mokrymi 
ubraniami i pomóc się ubrać Carmalicie na lekcje.

Menonici zostali zwolnieni z aresztu i zbudowali 
maleńki kościół. Rosita i Pablo zajrzeli kiedyś do środka 
i zdziwili się, że w środku jest tylko osiem krótkich ławek 

3. Nać kolendry, przyprawa
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na gołej podłodze.
– A gdzie obrazy? – zapytał kiedyś Pablo.
– Nie ma żadnego miejsca na świece. Ani Jezusa na 

krzyżu – zauważyła Rosita.
Ale śmieszny kościół!
Jedna czy dwie rodziny z ich wioski zaczęły chodzić 

na ich nabożeństwa. Ludzie stopniowo przywykli do 
Santiago i jego żony w białej chustce. 

– To jest nakrycie głowy – wyjaśniła kiedyś mamie. 
– Noszę je, bo Biblia mówi, że chrześcijanki powinny 
nakrywać głowy.

Kiedy znów nadeszła pora sucha, menonici zorgani-
zowali duże spotkanie. Z innych wiosek przyjechały 
ciężarówki i prawie sto osób usiadło pod baldachimem 
rozpiętym nad nimi. Ciekawskie dzieci z całej wioski 
stały na obrzeżach tłumu, przyglądając się i słuchając. 
Wszystkie kobiety nosiły białe chustki jak Dominga,  
a ich włosy były upięte do tyłu i schowane pod chustką. 
Sukienki były jaskrawo kolorowe, lecz pozbawione koro-
nek i falban. Biżuterii w ogóle nie nosiły.

Rosita zauważyła, że większość ludzi miała ze sobą 
Biblie. W kościele katolickim nikt nie nosił Biblii na 
mszę. Tylko księża ją czytali i mówili ludziom, co tam 
jest napisane. Ale tutaj podczas kazania wszyscy czytali, 
a kaznodzieja podawał odpowiednie ustępy.

Dzieciom podobały się pieśni menonitów, które były 
inne od katolickich. Opowiadały różne historie i łatwo 
wpadały w ucho. Śpiewali: „Cóż może zmazać mój 
grzech?”, „Słodka obecność Jezusa”, czy „Niech się dzieje 
Twoja wola, Panie”. Większość tych tekstów była dla 
Rosity niezrozumiała, ale podobał jej się śpiew.

Jedna pieśń wzbudziła wśród dzieci falę chichotu. 
Zgromadzenie śpiewało: „Niosąc snopy”. W języku 
Kekchi snop to k’olom. Prawie identyczne słowo j’olom 
oznacza głowę. Więc gdy śpiewano „Niosąc snopy” 
brzmiało to tak jak „Niosąc głowy”.

Oczywiście, dzieci zebrały się w południe, kiedy 
kobiety wystawiły na stoły kubły ryżu i potrawki z kur-
cząt. Zostały zaproszone i razem z innymi dostały pełne 
miski. Przekonały się, że menonici na pewno dobrze 
gotują – nawet, jeśli nie wiadomo o nich nic więcej.

Rosita, która miała wtedy 10 lat, nie zapamiętała wiele 
z kazania, ale jedna rzecz utkwiła jej w pamięci – cytu-
jąc Biblię, kaznodzieja powiedział: „Ozdobą waszą niech 
nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klej-
noty lub strojne szaty”. Potem wyjaśnił, że chrześcijanki 
nie powinny nosić złotych kolczyków, naszyjników i 

bransolet, za to mają być piękne wewnętrznie. Na te 
słowa Rosita się ożywiła. Korale noszone na szyi zawsze 
były dla niej uciążliwe. Plątały się we włosach, pod-
czas pływania groziły udławieniem się, a gdy grała w 
piłkę, podskakiwały. Nie lubiła ich. Teraz ten kazno-
dzieja powiedział, że według Biblii noszenie takiej biżu-
terii było złe. Wydało się jej to dobrym pomysłem.  
A więc nie będzie jej już więcej nosić. Kolczyki zamoco-
wano jej w uszach przekłutych jeszcze, gdy miała trzy 
lata, więc nie mogła ich zdejmować. Ale od tej pory prze-
stała wkładać korale na szyję i nadgarstki.

Mama nic na to nie powiedziała, ale pani Juana wręcz 
przeciwnie.

– Lepiej nie zdejmuj tych korali – w jej głosie czuć 
było groźbę.

– Ale ja ich nie chcę! – wyjąkała Rosita.
– Coś mi się zdaje, że wzięłaś ten pomysł od menoni-

tów. Te zwariowane diabły przyszły tutaj i mówią nam, 
co mamy robić. Z przyjemnością bym... – jej pięść unio-
sła się w górę w gniewnym geście...

Rosita aż się skuliła. Matka chrzestna nigdy jej nie 
uderzyła, ale często biła Sylwię. Czy teraz spadnie cios? 
Nie spadł, ale pani Juana często ją namawiała, żeby 
nosiła korale.

Pablo i Rosita pomagali ojcu sadzić ryż. On robił 
dołek w ziemi długim kijem, a oni wrzucali tam po kilka 
ziaren. Rosita zawsze lubiła wycieczki na plantację z tatą. 
To jej przypominało, że jest potomkiem starożytnych 
Majów, którzy budowali miasta z kamieni i chciała się 
jak najwięcej nauczyć od rodziców.

ROZDZIAŁ 10

Powiew zmian

Podczas letnich wakacji kilku mężczyzn zeszło na par-
celę w dolinie niedaleko domu Rosity, wykopali studnię 
i założyli pompę.

Wybieranie wody stało się zabawą. Zawsze lubiła cho-
dzić do źródła, żeby się kąpać, a teraz nie musieli już cho-
dzić tak daleko z wiadrami.

Stawiała wiadro w miejscu, gdzie wypływała woda  
z fontanny, chwytała długą drewnianą rączkę i pompo-
wała z całej siły. Pablo był jeszcze mały, więc dosięgał 
rączki tylko wtedy, gdy była nisko. W ten sposób mógł 
napompować jedynie odrobinę wody. Czasami kłócili 
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się o to, czyja kolej do pompowania. Biedna Carmalita 
prawie nigdy nie dostała szansy, chyba że dziewczynki 
były same i nie było kolejki przy pompie. Wtedy Rosita 
pozwalała siostrzyczce nabrać wody do wiadra.

Widok wody tryskającej do naczyń był niesamowity. 
Dotychczas widzieli bieżącą wodę tylko w rzekach i stru-
mieniach. Nie wiedzieli, że można ją wybierać spod ziemi. 
Czyżby płynęła tam jakaś rzeka?

– Czy jest gdzieś jakaś jaskinia prowadząca do tej pod-
ziemnej rzeki? – zapytała kiedyś Carlosa.

– Może – wzruszył ramionami.
Rosita wciąż mieliła kukurydzę na tortille codziennie 

po szkole. Carlos i Amalia zbudowali własny dom na 
działce sąsiadującej z domem rodziców, więc teraz musiała 
częściej pomagać mamie. Codziennie przed pójściem do 
szkoły zamiatała wielkie zakurzone podwórko i uczyła 
się robić placki na tortillę – takie okrągłe i foremne, jak 
robiła mama.

– Teraz musisz się nauczyć je piec – powiedziała mama. 
– Usiądź tutaj, przy palenisku i obracaj placki.

Rosita szybko je uformowała i położyła na comal4, 
odwijając na wierzchu dłoni, żeby się ciasto nie podarło. 
Po minucie podnosiła placek za jego krawędź i odwra-
cała, żeby się upiekł z drugiej strony. W odpowiednim 
momencie dawała każdemu plackowi jeden lub dwa 
„klapsy”, żeby go trochę spulchnić. Wykończona tor-
tilla, choć bardzo plaska, powinna była mieć dwie war-
stwy. Jeśli miała być do zaakceptowania przez mamę, 
musiała być odpowiednio pulchna.

Rosita umiała już rozniecać poranny ogień, miesza-
jąc węgielki i dosypując suchych łusek kukurydzy. Teraz 
musiała się nauczyć podtrzymywania ciepła pod comal, 
dodając i wyjmując patyki.

– Pora, żebyś zaczęła wstawać rano i robić wszystkim 
śniadanie – powiedziała pewnego dnia mama tak ostrym 
tonem, że Rosita aż spojrzała na nią zdumiona.

– Jesteś leniwa – ganiła ją dalej. – Dobra indiańska 
gospodyni musi wstawać, kiedy jeszcze jest ciemno, żeby 
zrobić jedzenie dla mężczyzn i wyprawić ich w pole do 
pracy o świcie. Wysypiasz się do szóstej rano. Jutro wsta-
niesz o czwartej i zrobisz tortille dla ojca.

Rosita nie obudziła się o czwartej, choć mama wołała 
na nią trzy razy.

– Jesteś strasznie leniwa – rozpaczała, kręcąc głową.
Przez trzy poranki pod rząd mama próbowała 

 4. Comal - cienki dysk z nieszkliwionej gliny lub metalu, który słu-
ży do wypiekania tortilli z kukurydzy, palenia kawy lub kakao lub 
pieczenia dowolnego rodzaju żywności

przekonywać Rositę, żeby wstała. Czwartego dnia szarp-
nęła ją gwałtownie za ramię i wyciągnęła z łóżka. A potem 
wychłostała cienką witką.

Rosita wiła się i krzyczała, czując uderzenia na ple-
cach. Mama nie biła mocno, ale liście tych witek miały 
w sobie truciznę, która piekła skórę. Teraz Rosita prze-
konała się, że wstawanie wcześnie rano i robienie śnia-
dania to jest dla mamy coś ważnego.

Wieczorem poszła spać z mocnym postanowieniem, że 
rano obudzi się na czas. Śniło jej się, że mama wymiata 
stos tortilli jakąś kolczastą witką, a ojciec zbierał je i ukła-
dał na grzbiecie swego konia. Obudziła się gwałtownie  
i usiadła na łóżku. Jeszcze ciemno. Dobrze. Nie wolno jej 
zaspać. Musi wstać i zrobić tortille. Po omacku przeszła 
przez pokój, zamknęła za sobą drzwi do części sypialnej 
i zaczęła szukać klucza do drzwi kuchennych. Znalazła 
stół w kącie, a na nim zapałki i zapaliła małą lampkę naf-
tową. Umyła i zmieliła kukurydzę, podczas gdy comal 
już się rozpalał. 

Niemal zasnęła przy robieniu placków, ale wkrótce 
wszystkie były gotowe i bezpiecznie leżały w okrągłej 
tykwie. Spojrzała w kierunku drugiej chaty. Dobrze. 
Nikt jeszcze nie wstał. Owinęła ręcznikiem miskę z tor-
tillami, położyła na półce i zdmuchnęła płomień. Może 
teraz wróci na chwilę do łóżka, skoro już zrobiła swoje.

Idąc przez część sypialnianą, potrąciła czyjś hamak. 
– Co ty robisz? – zapytała mama, podnosząc głowę.
– Zrobiłam tortille.
– Zrobiłaś tortille? – w ciemności słychać było wes-

tchnienie. – Przecież jest środek nocy!
– Ale już są zrobione – Rosita weszła z powrotem do 

łóżka.
Odtąd robiła tortille zawsze, kiedy wstawała. Czasem 

nawet o pierwszej w nocy rozpalała w piecu i robiła 
śniadanie. Nikt nie narzekał na to, że tortille były już 
wystygnięte.

– Dziecko się uczy – powiedziała mama z zadowo-
leniem w głosie. – Nieważne, że robi to zbyt wcześnie. 
Uczy się wstawać i szykować jedzenie dla mężczyzn. To 
jest najważniejsze.

Po jakimś czasie Rosita wyćwiczyła spanie do czwar-
tej rano – wtedy jej tortille dla reszty rodziny były już 
świeże i gorące. 

Mama gorliwie chodziła na msze i do spowiedzi przy 
konfesjonale w kościele katolickim. Zwykle Rosita jej 
towarzyszyła. Mama zapalała świece przed świętym 
Józefem, który był jej patronem, klękała w ławce i szeptała 
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swoje modlitwy. Niektóre rówieśniczki Rosity klękały  
i modliły się przed Dzieciątkiem Jezus w żłóbku, ale 
Rosita jakoś tego nie robiła.

– Powinnaś niedługo pójść do pierwszej komunii – 
powiedziała kiedyś mama.

Rosicie nie spieszyło się, żeby dorastać. Wciąż lubiła 
grać w piłkę i łowić ryby.

Carlos kupił maskę i pozwolił młodszym dzieciom  
w niej nurkować w poszukiwaniu ryb. Zabijały je macze-
tami i wyrzucały na brzeg. Godzinę drogi w górę rzeki 
było dobre miejsce na połów, więc Rosita i Pablo często 
tam chodzili, żeby złowić coś na kolację.

Uwielbiali również stawać na zewnątrz otwartych okien 
małego kościółka menonitów i słuchać kazań Santiago. 
„Daniel w jaskini lwów”, „Dawid i Goliat”, „Noe i potop” 
zaczęły ożywać w wyobraźni Rosity, kiedy kaznodzieja 
o nich mówił.

Opowiadał historię o miłosiernym Samarytaninie  
i powiedział, że wszyscy powinniśmy być jak on: „Jeśli 
widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, to powinniśmy 
mu pomóc – nie tylko wtedy, gdy należy do plemie-
nia Kekchi. Bez względu na to, czy jest czarny czy biały, 
albo czy wyznaje inną religię, jest naszym bliźnim”. 
Kiedy Rosita przypomniała sobie, jak alcade aresztował 
Santiago zaraz po jego przybyciu do wioski, pomyślała: 
Nasza wioska nie zachowała się wobec niego jak miłosierni 
Samarytanie. 

Santiago często mówił o Jezusie. Rosita o Nim wiedziała, 
że był Synem Marii Dziewicy i Synem Bożym. Został 
przybity do krzyża i umarł, żeby zbawić grzeszników.

– Wszyscy jesteśmy grzesznikami, każdy z nas – głosił 
Santiago. – Musimy wyznać grzechy i poprosić Boga  
o wybaczenie, a także uwierzyć, że Jezus umarł za nasze 
osobiste grzechy. Wtedy możemy zostać zbawieni i pójść 
po śmierci do nieba.

Rosita się wzdrygnęła na myśl o nieszczęsnej Manueli  
w tym dole na wzgórzu za wioską. Czy jest teraz w niebie? 
Rosita z pewnością chciała sama tam pójść po śmierci, ale 
jak można mieć pewność? Może powinna zostać bierz-
mowana i chodzić do księdza raz na miesiąc, żeby wyzna-
wać grzechy i uzyskać ich odpuszczenie.

Przez większość czasu Rosita nie myślała o tak waż-
nych sprawach. Całe dnie spędzała na pomaganiu mamie, 
nauce w szkole, zabawie z koleżankami, łowieniu ryb  
i pływaniu w rzece, a czasami chodziła z ojcem na planta-
cję. Rzadko wyjeżdżała z wioski, a upływ czasu zaznaczał 
się dla niej nadejściem kolejnych pór deszczowych, letnich 

wakacji, czasu sadzenia fasoli, obchodami świąt Bożego 
Narodzenia i narodzinami nowych dzieci. Juan miał już 
trzy lata, a mama niedawno urodziła kolejną córkę.

Potem do Santa Elena przyjechała grupa ludzi nazywa-
jących siebie zielonoświątkowcami. Pochodzili z wioski 
niedaleko granicy z Gwatemalą. Zaczęli organizować  
w wiosce nabożeństwa.

– Znów jakiś kolejny kościół? – narzekała pani Juana. 
– Nie dość, że kilka rodzin porzuciło kościół kato-
licki i poszło do menonitów, to mamy teraz jeszcze 
zielonoświątkowców.

– Trzymajcie się od nich z daleka – ostrzegała Sylwię 
i Rositę.

Rosita nie posłuchała matki chrzestnej. 
Zielonoświątkowcy mieli gitary i bębny. Ich wesołą 
muzykę było słychać wieczorami w całej wiosce. Muzyka 
przyciągała dzieci i młodzież jak pszczoły do miodu. 
Tłoczyli się na zewnątrz otwartych drzwi domu, gdzie 
organizowano nabożeństwa, patrzyli i słuchali, przytupu-
jąc i klaszcząc w rytm pieśni. Ci ludzie śpiewali te same 
pieśni co menonici, tylko przeważnie po hiszpańsku,  
a poza tym z większym entuzjazmem.

Wewnątrz pomieszczenia zgromadzenie klaskało  
w rytm muzyki. Stali, podnosili ręce i wołali: „Dzięki Ci, 
Jezu!” czy „Chwała Panu!”. Zamykali oczy, kiwając się 
w przód i w tył. Widać było, że radują się uwielbieniem.

Kaznodzieja mówił to samo, co Santiago, tylko z więk-
szym ogniem. Wykrzykiwał podczas kazania i uderzał 
dłonią w drewniany stolik przed sobą, wzywając grzesz-
ników do pokuty.

– Chodźcie, oddajcie serca Jezusowi. Pokutujcie z grze-
chów. Przed wami jest otwarte piekło. Jezus powiedział: 
Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.

Gdy jeden grzesznik pokutował z płaczem, wychodząc 
do przodu, całe zgromadzenie wybuchało radością. Na 
zewnątrz, szeroko otwarte oczy dzieci wyrażały zadzi-
wienie i rozbawienie.

Wiatr rzucał liśćmi palm nad tą małą wioską w górach 
Majów, a tymczasem Duch Boży powiewał małymi, 
krętymi uliczkami. Coraz więcej ludzi przychodziło 
na nabożeństwa zielonoświątkowców, przyciągniętych 
z początku głośną muzyką, a potem zatrzymywanych 
przesłaniem Ewangelii.

Fragment książki Wind in the Cohunes
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W ciszy wiosennego poranka
Przychodzę do Ciebie, Panie,

Aby Ci podziękować
Za wszystkie Twoje łaski,

Za błogosławieństwo
I wierne nade mną czuwanie.

Dziękuję Ci Jezu,
Za ciężki Krzyż Golgoty,

Za krwawiące, bolesne rany,
Za wszelkie cierpienie,
Przez które otrzymałam 

Dla siebie zbawienie.

I za to Ci jeszcze dziękuję,
Że nigdy nie jestem sama.

Że razem ze mną przez życie wędrujesz,
Wszystkie krzywizny prostujesz,

Ostre skały wygładzasz
I aż do połysku je szlifujesz.

Alfreda Furgała
Zaczerpnięto ze zbioru Świątynia ciszy

W porannej ciszy



Jak studiować Biblię

—S.R. Briggs, John H. Elliott
Przede wszystkim, musimy mieć głębokie przekonanie o prawdzie, że „całe Pismo 

przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do 
poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tm 3,16). „Albowiem proroctwo 
nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni 
Duchem Świętym” (2 P 1,21). „A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że 
przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale – jak 
jest prawdziwie – jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa”  
(2 Tes 2,13). Podobne świadectwa podane bardziej lub mniej wprost można by 
przytaczać z setek innych fragmentów Biblii, która opiera się na tym założeniu, 
oczywistym dla zwykłego czytelnika, że Bóg mówi w swoim Słowie do ludzi przez 
natchnionych autorów.

Musimy studiować Biblię z całym przekonaniem, że powinniśmy osobiście 
stosować się do jej treści. „Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego 
pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli”  
(Rz 15,4). Natchniony apostoł, po wyliczeniu wielu wydarzeń z historii Izraela, pisze: 
„A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze 
dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków” (1 Kor 10,11). Nie możemy zatem 
czytać Starego Testamentu wyłącznie jako historii pewnego starożytnego narodu 
w przekonaniu, że dla nas to wszystko jest już nieaktualne. Ten tekst posiada 
wartość ponadczasową i mówi równie poważnie do naszych dusz, jak przemawiał 
do bezpośrednich adresatów żyjących kilka tysięcy lat przed nami. Obecność Ducha 
Świętego w Pismach Świętych gwarantuje im autorytet i siłę oddziaływania, jakie 
bezpośrednie objawienie Słowa Bożego wywiera na każdego czytelnika.
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