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3„W bojaźni PANA jest mocne zaufanie, a jego synowie będą mieć ucieczkę”. Przysłów 14,26

Wiele jest tajemnic wokół stworzenia świata. Jako 
chrześcijanin wierzący w całkowite i werbalne natchnie-
nie Pisma uważam, że akt stworzenia wydarzył się tak, 
jak został opisany. Gdyby tak nie było, to Bóg nie 
mógłby istnieć. Jeśli nie byłoby Boga, nie byłoby nic 
innego.

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” – tak 
jest napisane w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. 
To zdanie mi wystarczy. Jest napisane tak prosto, że 
nawet gdybym nie rozumiał czegokolwiek poza nim, 
co dotyczy stworzenia świata, nie miałbym wątpliwo-
ści, że stworzył go Bóg.

Dobra wiadomość o początku świata jest taka, że 
pozostałe szczegóły również można łatwo zrozumieć. 
Reszta rozdziału mówi o tym, jak w sześć dni Bóg stwo-
rzył ciała niebieskie, ziemię i wszystko, co na niej jest.

Rozdział pierwszy często stosuje określenie „i Bóg 
powiedział”, a potem mówi „i stało się”. Powinniśmy 
często czytać ten biblijny opis. On wzmacnia naszą 
wiarę w istnienie Boga i w to, że On robi to, co mówi. 

(Istnieją oczywiście inne powody naszej wiary w trójje-
dynego Boga – na przykład prawdziwy pokój, jaki poja-
wia się w sercu osoby zbawionej przez Syna Bożego, 
który umarł za nas na krzyżu).

Czytając biblijny opis stworzenia, zaczynamy rozu-
mieć, dlaczego wszystko wokół nas jest takie, jakie 
jest. Wierzymy również, że On zniszczył świat, zsyła-
jąc potop. Dowody tego są wszędzie wokół nas. Będąc 
niedawno na wycieczce, widziałem wiele wspaniałych 
cudów Bożej mocy – na przykład coś, co przypomi-
nało wielkie głazy rozrzucone przypadkowo na pustyni. 
Niektóre miejsca wyglądały tak, jakby wszystko zostało 
przewrócone do góry nogami. Widziałem warstwy skał. 
Świat chce podważyć Bożą moc i dlatego twierdzi, że 
nakładały się one na siebie w ciągu miliardów lat. Ale 
gdy widzę wielkie ściany klifu, łatwo mi uwierzyć, że 
to Bóg stworzył świat, a potem doprowadził do kata-
stroficznych trzęsień ziemi i powodzi na globalną skalę.

Ta wielka katastrofa zwana potopem była Bożym spo-
sobem oczyszczenia ziemi ze wszelkiej niegodziwości. 

BÓG 
STWORZYCIEL

—Alvin Mast

wstępnyartykuł
„Usta moje będą wypowiadać słowa mądre, a rozmyślanie serca mego będzie rozsądne.” Psalm 49,4
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Potop spowodował trzęsienia ziemi i zalanie wodą nawet 
najwyższych gór. Przy okazji wszystko zostało ruszone 
ze swego miejsca. Doszło do podzielenia skorupy ziem-
skiej i migracji płyt kontynentalnych. Stworzenia mor-
skie znalazły się na tak wielkiej wysokości, że dzisiaj 
znajdujemy ich skamieniałości tysiące metrów nad 
powierzchnią morza. To jeszcze jeden dowód potopu 
jako dowodu Bożej mocy.

Pierwszy rozdział Ewangelii Jana rzuca dalsze światło 
na akt stworzenia: „Na początku było Słowo, a Słowo 
było u Boga i Bogiem było Słowo (…). Wszystko przez 
nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało”  
(J 1,1.3). Ten fragment mówi nie tylko o stworze-
niu, ale również o czymś jeszcze: „A to Słowo stało 
się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy Jego 
chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne 
łaski i prawdy” (J 1,14).

Bóg nie tylko mówi nam, kto stworzył świat, lecz rów-
nież o tym, że Zbawiciel był obecny przy stwarzaniu. 
Ten Zbawiciel nie tylko stworzył świat – jest obecny 
teraz, w stworzonym świecie. Pan Jezus Chrystus jest 
zarówno Stwórcą, jak i Zbawicielem. Przyszedł na 
świat, żeby nas zbawić od grzechów. Bóg nie chciał już 
niszczyć świata potopem. Miał lepszy plan. Słowo, czyli 
Jezus, stało się ciałem jak my. W Ewangeliach widzimy 
Go głoszącego Dobrą Nowinę wszystkim, którzy słu-
chają i wierzą.

Jezus Chrystus oferuje nadzieję ludziom bez nadziei. 
Oferuje żywot wieczny wszystkim, którzy w Niego 
wierzą i pokutują ze swoich grzechów. W Nim mamy 
nadzieję i żywot wieczny. Bóg nie zniszczy już ludzko-
ści potopem, ale oferuje swego Syna ratującego przed 
sądem wszystkich, którzy do Niego przyjdą.

Jezus jako Stwórca wie o nas wszystko, ponieważ 
przyszedł na ten świat w ciele. Jeśli wierzymy, że Bóg 
stworzył świat w sześć dni, to musimy również uwie-
rzyć, że Jego Syn był obecny przy akcie stwarzania. Nie 
można oddzielać Stwórcy od Zbawiciela. Jeśli wierzymy 
w jedno, to musimy również uwierzyć w drugie, bo to 
wszystko jest opisane w natchnionym Słowie.

Pierwszy rozdział Listu do Rzymian mówi, że całe 
stworzenie oczekuje na ujrzenie i uznanie Boga jako 
Stwórcy. W dziele stworzenia wielbimy Tego, który to 
wszystko stworzył. Nie mamy wymówki dla niewiary, 
skoro stworzenie jest wszędzie wokół nas. I nie tylko 
to, gdyż dowody istnienia Stwórcy są także wewnątrz 
każdego z nas.

Te dowody pragną Go wielbić. Właśnie dlatego 
poganie tworzą sobie rzeźbione posągi i stawiają różne 
kamienie czy inne przedmioty, żeby oddawać cześć 

nieznanemu Bogu. Chcą oddawać czemuś chwałę, 

mimo że nie rozumieją, co jest obiektem ich kultu. 

Apostoł Paweł spotkał się z tym na Polach Marsowych 

w Atenach, gdzie znalazł na jednym z pomników 

inskrypcję: „Nieznanemu Bogu”. Odnosząc się do 

tego, wyjaśnił miejscowej ludności, że Bóg, Pan nieba 

i ziemi, stworzył ten świat. Następnie pouczył słucha-

czy, że Jego nie czci się dziełami rąk ludzkich, jakby 

czegoś potrzebował.

Jezus powiedział Samarytance przy studni, że „Bóg 

jest duchem, więc ci, którzy Go czczą, powinni czcić 

Go w duchu i w prawdzie” (J 4,24).

Być może nie potrafimy wyjaśnić zjawisk geolo-

gicznych na poziomie uniwersyteckim czy zwyciężyć  

w debacie z ateistą. Może nie umielibyśmy elokwentnie 

przekonać naukowca, ale to nie znaczy, że on ma rację, 

a my się mylimy. Warstwy skalne są dowodem stwo-

rzenia i katastrofy. Nie dowodzą powstawania świata  

w ciągu miliardów lat z maleńkiej kulki szlamu.

Dowodem na istnienie Zbawcy i Stwórcy jest też 

pokój w sercu prawdziwego chrześcijanina. Bóg ocze-

kuje, żeby nasze życie świeciło jak miasto na wzgórzu, 

którego nie da się ukryć. Jeśli chcemy przekonywać 

ludzi, że Bóg istnieje, to niech zobaczą w nas wielki 

pokój i radość życia wiecznego. To jest najwspanialszy 

dowód na istnienie Stwórcy, jaki możemy przedstawić.

Nie bądźcie ignorantami, ale nie martwcie się rów-

nież tym, że nie umiecie bronić prawdy o stworze-

niu na podstawie skamieniałości czy współczesnych 

metod datowania, stosowanych w świecie naukowym. 

W końcu „Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały 

ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie 

powstało z tego, co widzialne” (Hbr 11,3).

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis  
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Odwiedzając starsze osoby w naszych społecznościach, często 
słyszymy od nich, jak wiele zmian zaszło za ich życia. Zwykle 
daje się również wyczuć nutkę żalu w związku z pewnym prze-
sunięciem wartości w społeczeństwie. Praktyki, które kiedyś 
nie były społecznie akceptowane, dzisiaj są już powszechne; 
rzadkie perwersje stały się normą. Jaki jest wasz stosunek do 
tych przesunięć?

Wiele osób postrzega ziemskie życie jako całą formę ist-
nienia. Rzadko kto bierze pod uwagę możliwość życia po 
śmierci, które będzie trwać w wieczności. Luksus, pieniądze, 
wymyślne posiadłości, drogie ubrania, atrakcyjne wakacje, 
nowe modele pojazdów i tak dalej – to wszystko przyciąga 
uwagę i bardzo pociąga. Często ludzie wymieniają jakieś rzeczy 
na inne, które są obecnie „trendy” (modne – przyp. red.) – 
nie dlatego, że coś się zepsuło czy znosiło, tylko dla samej 
przyjemności zmiany. Takie operacje pociągają za sobą nie-
rzadko duże koszty i straty, ale to jest istotna część współczes-
nego stylu życia. To wszystko przemija, jednak nasz stosunek 
do spraw doczesnych ma związek z wiecznością.

Widzimy również przesunięcia w sprawach moralnych. 
Wszyscy wiemy, że jednym z głównych trendów w zmianach 
wartości są poglądy dotyczące małżeństwa. Bóg zaprojekto-
wał małżeństwa i rodziny jako tkankę spajającą całe społe-
czeństwa. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 5,31-32: 
„Powiedziano też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech 
jej da list rozwodowy. A Ja wam powiadam, że każdy, kto 
opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, pro-
wadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzo-
łoży”. Rozumiemy te słowa tak, że rozwód otwiera drzwi do 
wszeteczeństwa, zarówno ze strony osób rozwiedzionych, jak  
i tych, które wiążą się z rozwodnikami. W Ewangelii Mateusza 

19,5 Jezus cytuje Pierwszą Księgę Mojżeszową 2,24, gdzie jest 
podany Boży standard dla stworzenia: „Dlatego opuści czło-
wiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje 
jednym ciałem”. Na początku Bóg podał swój zamysł dla ludz-
kości. Według tego standardu zawsze jeden mężczyzna miał 
się wiązać z jedną kobietą na całe życie. Gdy społeczeństwo 
traci z oczu Boskie nauczanie na temat małżeństwa, wówczas 
tym samym kładzie fundament pod 
wszelkie rodzaje grzesznych relacji, 
włączając w to styl życia promowany 
przez środowiska homoseksualne. 
Społeczna akceptacja rozwodów  
i powtórnych małżeństw, a także 
przychylny stosunek do praw „mniej-
szości seksualnych” pozwala wypa-
czać to, co Bóg zamierzył jako święte  
i co stanowi spełnienie dla ludzkości.

Co zatem mogę zrobić, widząc 
zmiany wartości w społeczeństwie? 
Weźmy pod uwagę kilka fragmentów Pisma.

„Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, 
a wszystko inne będzie wam dodane” (Mt 6,33). „Szukajcie 
Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest 
blisko!” (Iz 55,6). Te wersety wskazują, jakie powinniśmy 
wszyscy mieć priorytety. Poza tym mówią nam one, że jeśli 
odrzucimy okazję do poznania Pana, to nasze priorytety nie 
będą zbieżne z Jego wolą. Nikt nam nie obiecał długiego 
życia. Szukanie Pana jest pragnieniem poznawania Bożego 
systemu wartości w codziennym życiu. Oznacza to modli-
twę o Boskie prowadzenie we wszystkich sytuacjach. Nasza 
miłość do Boga powinna sprawiać, że czynimy Jego wolę 

Przesunięcie wartości w społeczeństwie
—Harlan Reinford

Gdy społeczeń-
stwo traci z oczu 

Boskie nauczanie 
na temat małżeń-

stwa, wówczas tym 
samym kładzie 

fundament pod 
wszelkie rodzaje 

grzesznych relacji.

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

nauczanie
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– bez względu na to, czy chodzi o kupowanie samochodu czy  
o relacje z innymi ludźmi. Mając codzienną społeczność  
z Bogiem, zrozumiemy, jaki styl życia dla nas przewidział. 

Pismo mówi wyraźnie, że kiedyś – może nawet dziś – Jezus 
przyjdzie, żeby zabrać lud Boży do niebiańskiego domu. 
W Ewangelii Łukasza 18,8 Jezus zadał pytanie: „Czy Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Żyjemy  

w bardzo zwodniczych czasach; utrata biblijnych wartości szerzy 
się na całym świecie. Jezus pragnie znaleźć wiarę na Ziemi. 
Czy będziesz należeć do ludu Bożego? Czy może zintegrujesz 
się z systemem wartości zdemoralizowanego społeczeństwa?

Zaczerpnięto ze Star of Hope, lipiec 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dla starego patriarchy Jakuba, czyli Izraela, nadszedł czas 
odejścia z tego świata. Posłał więc po swoich synów i powie-
dział: „Zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka  
w przyszłości”.

Rozpoczął od najstarszego Rubena, ale zamiast ojcow-
skiego błogosławieństwa otrzymał on naganę za upadki  
z przeszłości, spowodowane słabością charakteru. Izrael 
zwrócił się kolejno do Symeona i Lewiego, znów ganiąc ich  
i przeklinając za okrucieństwo i gniew. Nie miał żadnej pro-
roczej wizji dotyczącej wielkiego dzieła Mojżesza, ani poświę-
cenia kapłanów z plemienia Lewiego.

Potem Izrael przywołał Judę, a z jego ust popłynęło bło-
gosławieństwo. „Juda – ciebie będą sławić bracia twoi, ręka 
twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się 
będą synowie ojca twego. Szczenię lwie, Juda; synu mój,  
z łupu, synu mój, się podniosłeś; czai się jak lew i jak lwica, 
któż go spłoszy? Nie oddali się berło od Judy ani buława od 
nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne 
narody” (1 M 49,8-10).

Jedynym synem, który otrzymał porównywalne bło-
gosławieństwo, był Józef. Uważamy go za typ Chrystusa, 
Odkupiciela. Cierpiał prześladowania, został sprzedany, ura-
tował swoich błądzących braci i wybaczył im, pokonał pokusę, 
nigdy nie wytknięto mu grzechu – łatwo zobaczyć w Józefie 
typ Chrystusa i pojąć, dlaczego został pobłogosławiony. Ale 
co takiego zrobił Juda, żeby otrzymać coś podobnego?

Jeśli Józef stanowi typ Chrystusa Odkupiciela, to czyż Juda 
nie jest typem odkupionego grzesznika? Możemy być pod 
wrażeniem nieskazitelnego charakteru Józefa, ale czy jest jakaś 
nadzieja, że mu dorównamy? Zapewne bardziej możemy się 
utożsamić z Judą. Zrobił wystarczająco dużo błędów, żebyśmy 
się z nim identyfikowali w ludzkiej słabości, a jednak otrzy-
mał błogosławieństwo. Jeśli my mielibyśmy otrzymać bło-
gosławieństwo, to musielibyśmy naśladować jego działania 

po tym, jak z całą pewnością zasłużył na klątwę. Pomocne 
nam będzie, gdy zdamy sobie sprawę, jak znalazł się w tym 
miejscu. Wiele jego czynów przypomina to, jak dzisiaj żyją 
wszyscy ludzie znajdujący się pod przekleństwem grzechu. 
Ta historia została zapisana w 38. rozdziale Księgi Rodzaju 
oraz w kilku wersetach z rozdziału 37, opisujących fragment 
jego życia krzyżujący się z życiem Józefa.

Wszyscy synowie Józefa byli jeszcze razem, kiedy jedenastu 
braci postanowiło sprzedać Józefa. Byli zaniepokojeni jego 
snami i kiedy został z nimi sam, uknuli krwawy spisek. Lecz 
Ruben, który jako najstarszy czuł się odpowiedzialny przed 
ojcem, zmodyfikował ich plan tak, żeby wrzucić Józefa do 
studni zamiast go zabijać.

Gdy zasiedli do posiłku, ujrzeli karawanę Ismaelitów. 
Wtedy to właśnie Juda wpadł na pewien pomysł. „Rzekł 
Juda do braci swoich: Jaki pożytek z tego, że zabijemy brata 
naszego i zataimy, żeśmy go zabili? Chodźcie, sprzedajmy go 
Ismaelitom. Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest 
on bratem naszym i z ciała naszego. I usłuchali go bracia. 
Gdy więc przechodzili mężowie, kupcy madianiccy, wyciąg-
nęli Józefa ze studni na górę i sprzedali Józefa Ismaelitom za 
dwadzieścia srebrników, ci zaś przywiedli Józefa do Egiptu”.

Później Juda odszedł od swoich braci. Czy dlatego, że był 
zmęczony plemiennym życiem lub zależnością od ojca? Być 
może pragnął nieco swobody gdzieś z daleka od rodziny  
i chciał zobaczyć coś więcej niż namioty ojca i słyszeć coś 
innego niż kłótnie braci. „W owym czasie odszedł Juda od 
braci swoich i przyłączył się do męża z Adullam, imieniem 
Chira. Tam ujrzał Juda córkę męża kananejskiego, imieniem 
Szua i pojął ją za żonę i obcował z nią”. Juda zaczął nowe życie 
i zaczął myśleć inaczej. Nowe otoczenie nie hamowało jego 
grzesznych pragnień. Wkrótce został ojcem trzech synów, 
który dorastali, nie znając Bożej miłości. Najstarszy z nich 
ożenił się z Kananejką imieniem Tamar.

Błogosławieństwo Judy
—Jonathan L. Martin
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W tym momencie duchowa, a nawet fizyczna przyszłość 
Judy i jego potomków rysowała się jak najgorzej. Oddalony 
od pobożnego ojca, wżeniony w przeklęty, bałwochwalczy 
naród, dogadzający wszystkim złym pragnieniom; zatwar-
działy handlarz krwią własnego brata – czy była jeszcze 
dla Judy jakakolwiek nadzieja?

Tak może być i w naszym przypadku. Mamy dość włas-
nej duchowej rodziny, czyli Kościoła. Mamy dość tego, że 
inni mówią nam, co robić i serwują nam krytykę w spra-
wach dla nas nieistotnych. Pakujemy manatki. Szukamy 
doskonalszego otoczenia. Znajdujemy kogoś, kto popiera 
nasz sposób życia. Nowe otoczenie nie jest takie wyma-
gające. Nadal pragniemy relacji z braćmi, ale jesteśmy od 
nich niezależni, podczas gdy nowi przyjaciele akceptują 
nasze godne pożałowania decyzje. W końcu to wszystko 
doprowadza nas do beznadziejnego stanu. A jednak jest 
nadzieja. „Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bar-
dziej obfitowała” (Rz 5,20).

Ponieważ niektórzy potomkowie Judy osiągnęli już punkt, 
z którego nie ma odwrotu, Bóg zabił dwóch najstarszych  
z nich. Mimo to, Juda się nie zbudził ze snu. Zamiast tego, 
uległ zabobonnemu lękowi przed Tamar myśląc, że może 
to ona jest przyczyną ich śmierci. Potem zmarła jego żona 
i został samotnym wdowcem. Pewnego dnia, gdy poszedł 
strzyc owce, ujrzał pewną nierządnicę i wpadł w jej sidła, nie 
wiedząc, że to Tamar. Wydaje się, że ten grzech był jednym  
z wielu przejawów jego bezbożnego życia. Dzięki temu 
wszystkiemu, grzech Judy został ujawniony i stanął twarzą 
w twarz z własną winą. Zamiast próbować się jakoś wywi-
nąć z tej sytuacji, wyznał występek i powiedział o Tamar: 
„Ona jest sprawiedliwsza niż ja”.

Bóg stosuje tę samą metodę wobec nas, pragnąc, żeby-
śmy potępili własny grzech, gdy widzimy taką samą winę  
w kimś innym. Nasza percepcja dobra i zła nie jest tak 
zniekształcona, gdy osądzamy innych, więc Bóg w swojej 
łasce pozwala nam to zrobić, żeby później pokazać nam 
nasz własny grzech. Tak samo Bóg postąpił wobec króla 
Dawida, żeby ujawnić jego grzech z Batszebą.

Reakcja Judy była bardzo istotna. Mógł zignorować zło-
żoną niegdyś obietnicę, że da Tamar za żonę swemu synowi. 
Mógł obwinić Tamar o to, że go uwiodła. To byłoby nor-
malne, choć oczywiście nieusprawiedliwione. Albo uznać, 
że popełnił oczywisty grzech. Tymczasem jego reakcja nosi 
znamiona prawdziwej skruchy. Na czym to polegało?

Jego stwierdzenie „Ona jest sprawiedliwsza niż ja” poka-
zuje, że Juda nie skupiał się już na udziale kogoś innego 
w swoim upadku. Wziął pełną odpowiedzialność. „Ona 
ma rację” (choć w pewnym sensie jej nie miała). „To ja 
zawiodłem”.

Zdanie „ona jest sprawiedliwsza niż ja” ujawnia prawdziwą 
skruchę również dlatego, że nie koncentruje się na konkret-
nym złym zachowaniu, lecz na osobie. Juda nie powiedział: 
„zrobiłem błąd”, lecz w istocie stwierdził: „Jestem grzeszni-
kiem”. Ten aspekt prawdziwej pokuty często jest pomijany. 
Złapani na gorącym uczynku przyznajemy: „Tak, popełni-
łem zło”. Ale czy przy okazji spoglądamy wstecz na swoje 
życie i przyznajemy: „Jestem grzesznikiem”? Jeśli nie, to jaka 
jest nadzieja na prawdziwe odwrócenie się od grzechu? Te 
dwa aspekty – odparcie pokusy obciążenia choćby częścią 
odpowiedzialności kogoś innego oraz skupienie się na tym, 
kim jestem (grzesznikiem) zamiast na tym, co konkretnie 
zrobiłem – są kluczowe dla prawdziwej skruchy. Jest jesz-
cze jedna rzecz.

Z Pierwszej Księgi Mojżeszowej 38,26 dowiadujemy się, 
że Juda nie grzeszył już więcej w ten sposób. Jego uczynki  
z przeszłości były złe i nie zamierzał usprawiedliwiać tego zła. 
Ostatnim aspektem prawdziwej skruchy musi być to, co zro-
bimy dalej. On już więcej nie chciał grzeszyć. To było jego 
gorliwe pragnienie. Bóg je uhonorował i wprowadził dwóch 
nieślubnych synów Judy do genealogii błogosławionego rodu.

Możemy jedynie spekulować, co myślał Juda, wspomi-
nając dotychczasowe życie i zastanawiając się, jak naprawić 
relacje z ojcem. Czy wyznał prawdę o Józefie? Pewnie nie; 
w tym momencie nie było również nadziei w tej sprawie, 
a jego pozostali bracia byli tak samo odpowiedzialni za to, 
co się stało. Wydaje mi się, że nie wiedział, co robić, więc 
nie zrobił nic. Lecz Bóg w swym miłosierdziu dał mu na to 
szansę widząc, że jego serce jest szczere.

Skąd o tym wiemy? Następna migawka z jego życia uka-
zuje go w towarzystwie braci podróżujących do Egiptu, 
żeby kupić żywność. Znalazł się w grupie, która doszła do 
wniosku: „Zaiste, zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu”  
w przeciwieństwie do Rubena, który chciał zrzucić winę na 
innych. Wydaje się, że ojciec dostrzegał tę różnicę ich cha-
rakterów, bo gdy Ruben powiedział: „Możesz zabić obydwu 
synów moich, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Powierz 
mi go, a ja przyprowadzę go do ciebie”, nie chciał puścić 
Beniamina do Egiptu. Lecz zrobił to, gdy Juda obiecał: „ja 
ręczę za niego, ode mnie żądaj jego zwrotu”.

Teraz przejdziemy do najlepszego momentu w życiu Judy, 
gdy Józef postanowił sprawdzić tę porękę. Gdy bracia wracali 
do domu, w jukach Beniamina znaleziono srebrny kubek. 
Wszyscy bracia wrócili więc przed oblicze Józefa, żeby oddać 
się w niewolę. Józef udawał wtedy pobłażliwego – tylko 
Beniamin zostanie, bo to on zawinił.

Czytając tę historię, zazwyczaj koncentrujemy się na Józefie 
i przeoczamy najpiękniejszy moment – Juda wstawia się za 
Beniamina i ofiaruje się zostać w niewoli, byle brat mógł 
wrócić do domu ojca. 
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„A On rzekł do nich: Czemuście Mnie szukali? Czyż 
nie wiedzieliście, że byłem zajęty sprawami mego Ojca? 
Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił”  
(Łk 2,49-50 BWP). Jest to pierwsze zdanie Jezusa odnotowane  
w Biblii, wypowiedziane do Jego rodziców po tym, jak po 
trzech dniach poszukiwań znaleźli Go w Świątyni siedzą-
cego wśród nauczycieli. Jezus miał wtedy dwanaście lat,  
a jednak w Jego słowach wyczuwa się jakąś niecierpliwość. 
Dał im do zrozumienia, że jest Synem Bożym i pragnie 
pełnić wolę Ojca, który Go posłał.

Później w toku Jego służby, po uzdrowieniu ślepego od 
urodzenia, powiedział: „Ja muszę wykonywać dzieła tego, 
który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, gdy 
nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, 
jestem światłością świata” (J 9,4-5 UBG).

Gdy Jezus czynił dzieła Ojca, Jego życie i służba były świat-
łem w ciemności, chlebem dla głodnych i uzdrowieniem dla 
nieszczęśliwych. Był Księciem Pokoju i Zbawicielem świata. 
Z Jego ust wychodziły: współczucie, miłość, miłosierdzie  

i nagana. Jego życie było ofiarą i służbą. Spędzał wiele czasu 
na modlitwie – czasem nawet całe noce. Powiedział: „Lisy 
mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy 
nie ma, gdzie by głowę skłonił” (Łk 9,58).

Czy możesz powiedzieć jak On: „Jestem zajęty sprawami 
mojego Ojca?”. Do tego nie trzeba żadnych wrodzonych 
kwalifikacji. Wystarczy przez wiarę posłusznie postępo-
wać według Bożych wskazówek. „Bez wiary zaś nie można 
podobać się Bogu” (Hbr 11,6).

Przede wszystkim, potrzebujemy osobistej relacji z Ojcem, 
jaką miał Jezus. Tak jak Nikodem, musimy narodzić się 
na nowo, czyli „narodzić się z Ducha” (J 3,8). W Liście do 
Rzymian 8,14-15 mamy dalsze wyjaśnienie: „Bo ci, których 
Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzię-
liście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzię-
liście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!”. 
Nowe zrodzenie z Ducha sprawia, że stajemy się członkami 
rodziny Boga, a zarazem Jego własnością. „Czyż nie wiecie, 
że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest  

Sprawy mojego Ojca

„Sługa twój ręczył za chłopca ojcu swemu, mówiąc: Jeśli 
nie przywiodę go do ciebie, wtedy do końca życia będę obcią-
żony winą. Dlatego niech zostanie zamiast chłopca sługa 
twój jako niewolnik pana mego, a chłopiec niechaj wróci  
z braćmi swymi. Bo jakże ja mógłbym wrócić do ojca mego, 
gdyby nie było ze mną tego chłopca? Nie mógłbym patrzeć 
na nieszczęście, które by dotknęło ojca mego”.

Juda jest tutaj typem prawdziwie pokutujących świę-
tych Nowego Testamentu, kładących życie za braci. 
Prawdopodobnie to bracia powiedzieli ojcu o jego wsta-
wiennictwie. Do niego należał przywilej ujawnienia ojcu 
swej roli w ohydnym planie sprzedania Józefa w niewolę.

Nowy Juda był człowiekiem odpowiedzialnym. Nie zrzu-
cał już winy na innych. W sprawie grzechu popełnionego 
wspólnie z nimi, nie reagował jak Ruben, wskazując na ich 
błędy. Uznał własny upadek, bo już wcześniej doświadczył 
Bożego przebaczenia, kiedy pokutował i prosił, postanawia-
jąc nie grzeszyć „nigdy więcej”, a z drugiej strony przyzna-
jąc się do własnych ograniczeń i słabości. Jego obietnica „ja 
ręczę za niego” wiązała go mocniej niż łańcuchy, ale jakaż 
wspaniała jest wolność sumienia, kiedy dotrzymujemy słowa!

Teraz był człowiekiem, którego ojciec posłał przed sobą do 
Józefa. Jego przeszłość została uporządkowana. Można mu 
było w pełni zaufać. Klątwa, która wisiała nad nim od pierw-
szego młodzieńczego buntu, teraz została zdjęta. Kosztowała 
go utratę zdrowych relacji z ojcem, zabrała życie żony  
i dwóch synów, doprowadziła do nurzania się w grzechach, 
o jakich nawet nie myślał, że jest do nich zdolny. Dorastał 
pod jej brzemieniem. Lecz wszystko się zmieniło w dniu, 
gdy pokornie wyznał: „Ona jest sprawiedliwsza ode mnie”.

Teraz sam był błogosławiony i był błogosławieństwem 
dla innych. Ojciec czuł się błogosławiony, mając syna  
o takim imieniu, który był pomocą dla braci. Jego synowie, 
którzy mogli być wnukami, odziedziczyli błogosławieństwo 
po pobożnym ojcu. A jego przykład może być błogosławień-
stwem dla nas, jeśli naśladujemy jego sposób okazania skru-
chy: „Juda – ciebie będą sławić bracia twoi”.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Curtis Witmer
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w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych 
siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie 
więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą 
do Boga” (1 Kor 6,19-20 UBG). Te wersety sprawiają, że 
czujemy się uprzywilejowani i wdzięczni naszemu niebiań-
skiemu Ojcu. I budzą w nas pragnienie zajmowania się 
Jego sprawami.

Czego Bóg od nas oczekuje w tym zakresie? Weźmy 
pod uwagę następujące wersety: „Wy jesteście światłością 
świata” (Mt 5,14), „Tak niechaj świeci wasza światłość przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16), „Darmo wzięli-
ście, darmo dawajcie” (Mt 10,8), „Niech żadne nieprzy-
zwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, 
które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przynio-
sło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają” (Ef 4,29).

Podobnie jak Jezus, musimy spędzać czas na modlitwie. 
Rozważanie i studiowanie Słowa Bożego jest ważne, jeśli 
chcemy zachować bliską więź z Ojcem. Musimy codzien-
nie poddawać Mu się i zapierać się siebie. Jezus powiedział  
w Ogrodzie Getsemane: „Nie moja, lecz Twoja wola niech 
się stanie” (Łk 22,42). Powiedział również: „Ja zawsze czynię 
to, co się Jemu podoba” (J 8,29).

Patrząc od strony praktycznej, zajmowanie się sprawami 
Ojca nie jest wyłącznie domeną ludzi dojrzałych w wierze 
czy starszych w kościele, lecz wszystkich chrześcijan bez 
względu na wiek, rasę czy płeć. Nie jest to wyłącznie praca 
na misjach zagranicznych – możemy zajmować się spra-
wami Ojca, pracując każdy w swoim zawodzie. Pokorne 
życie pielgrzymów na tej ziemi nie polega na gromadze-
niu bogactw. Żyjemy po to, by móc spędzić wieczność  
z naszym Ojcem i wzywamy innych do tego samego.

Stopień zainteresowania i gorliwości dla Kościoła, czyli 
Oblubienicy Chrystusa, jest wyznacznikiem naszego prag-
nienia zajmowania się sprawami Ojca. Rozumienie, ile 
Kościół znaczy dla Boga, motywuje nas do wiernej służby. 
„Będą moją własnością – mówi Pan Zastępów – w dniu, 
który Ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczę-
dza swojego syna, który mu służy” (Ml 3,17). „I widzia-
łem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od 
Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla 
męża swego” (Obj 21,2).

Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z przerostu indywidu-
alizmu w pracy dla Kościoła? Czy zechcemy pozwolić, żeby 
bracia i siostry kształtowali nasze życie w służbie dla Boga? 
Czy społeczność może na nas liczyć wtedy, gdy możemy 
pomóc, a nie tylko wtedy, gdy jest nam to wygodne? Czy  
z łatwością zgadzamy się z decyzjami braci? Czy przywódcy 
mogą od nas oczekiwać – zanim poproszą nas o konkretną 

usługę w kościele – odpowiedzi twierdzącej? Powinniśmy 
się cieszyć z okazji do służby w naszej lokalnej wspólnocie 
nawet w małych sprawach, takich jak pomoc w opiece nad 
dziećmi, osobom starszym (sprzątanie, zakupy), czy odwie-
dzanie ludzi samotnych. Kiedy służymy innym w duchu 
uniżenia, wówczas Bóg jest uwielbiony. „A król, odpowia-
dając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek 
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, 
mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

Chrześcijański dom jest ważnym miejscem zajmowania 
się sprawami Ojca. Mężowie są powołani przez Boga do 
sprawowania przywództwa w domu, miłowania żony i two-
rzenia duchowej atmosfery, w której dzieci mogą wyrastać 
na przyszłych pracowników w Królestwie Bożym. Relacje 
osobiste męża i żony również należą do spraw Ojca, któ-
rymi się zajmujemy: dobrowolna uległość żony w stosunku 
do męża pomaga mu w spełnianiu roli przywódczej oraz 
w służbie poza domem.

Matki, wasze zajmowanie się sprawami Ojca zaczyna 
się od kołyski waszych dzieci. Jeśli doświadczają waszej 
miłości, a potem widzą i naśladują waszą postawę w domu  
w przyziemnych sprawach, to wyrosną na wspaniałych pra-
cowników Królestwa. Dalekosiężny efekt waszego wpływu 
będzie miał swoje konsekwencje w wieczności. Nasze domy 
powinny być gościnne i zachęcające dla osób szukających 
zdrowej społeczności. Jej członkowie również powinni wie-
dzieć, że gdy was odwiedzą, będą mogli liczyć na wspólny 
czas ku wzajemnemu zbudowaniu. Wzajemna miłość  
w rodzinie ma być światłością w przeciwieństwie do dege-
neracji panującej w naszym coraz bardziej zepsutym spo-
łeczeństwie. Mężowska miłość względem żony i dbałość  
o nią jest obrazem relacji, która zachodzi między Chrystusem 
a Kościołem.

Zajmowanie się sprawami Ojca jest pracą w pełnym 
wymiarze godzin. Paweł napisał do Tymoteusza: „Niechaj cię 
nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla 
wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, 
w czystości” (1 Tm 4,12). Nagroda za tę służbę czeka na nas 
w niebie, „gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie zło-
dzieje nie podkopują i nie kradną” (Mt 6,20). Powinniśmy 
naśladować Jezusa według Jego słów wypowiedzianych do 
Ojca: „Ja Cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które 
mi zleciłeś, abym je wykonał” (J 17,4). Oby nasza nagroda 
była taka jak w przypadku owiec z Ewangelii Mateusza 
25,34: „Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, 
błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przy-
gotowane dla was od założenia świata”.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, wrzesień 2008
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Kto kontroluje twój umysł? Co steruje twoim myśleniem? 
Czy twoje wzorce myślowe sprzyjają życiu duchowemu czy 
raczej są dyktowane cielesnością? Odpowiedzi na te pyta-
nia muszą być szczere, jeśli chcesz, żeby Bóg był uwielbiony  
w twoim życiu i w twych myślach.

Stworzony na obraz Boga
Bóg stworzył człowieka na swój obraz. „Potem rzekł Bóg: 

Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas”  
(1 M 1,26). Możliwe, że Bóg odnosi się tutaj do ogólnego stwo-
rzenia człowieka jako ciała, duszy i ducha. Bóg jako Ojciec, 
Syn i Duch Święty jest trójjedyny. Ponadto, czytamy tutaj  
o duchu posiadanym przez człowieka w przeciwieństwie do 
świata zwierząt, które funkcjonują wiedzione instynktem. 
Powinniśmy myśleć o człowieku jako o duchu obleczonym 
w ciało. W ten sposób jesteśmy podobni do Boga: „Bóg jest 
duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać 
w duchu i w prawdzie” (J 4,24). Jako istoty duchowe zosta-
liśmy obdarzeni zdolnością rozumowania. Umiemy rozróż-
niać, odczuwać i mówić inteligentnie, stosownie do swojego 
poziomu wykształcenia, poznania i wrażliwości.

Bóg mówi przez swego Ducha do naszego, ludzkiego ducha: 
„Lampą Pańską jest duch człowieka: on głębię wnętrza prze-
nika” (Prz 20,27 BT). „Ten to Duch świadczy wespół z duchem 
naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (Rz 8,16). Stosownie do 
rozwoju naszego poznania, zaczynamy myśleć o sobie i Bogu, 
wybierając albo Jego drogi, albo własną próżność i pychę. 

Bóg obdarzył nas wolą. Nie stworzył nas jako duchowe 
roboty. Możemy zamknąć uszy, gdy Jego Duch do nas prze-
mawia. Mimo że w każdym człowieku przejawia się pragnienie 
poznania Boga, to możemy mu się przeciwstawić. Zaczynamy 
te sprawy rozumieć, gdy uświadomimy sobie, że On stworzył 
nas w ten sposób dlatego, żeby mieć z nami osobistą relację.

Inny duch
Już na początku swego istnienia na ziemi człowiek miał do 

czynienia z innym duchem – duchem ciemności. Przyszedł on 
w postaci węża do Adama i Ewy, naszych pierwszych rodzi-
ców. Odwołał się do ich cielesności, podając w wątpliwość 
Boże przykazanie. Ich ziemska idylla została skażona przez peł-
nego nienawiści zwodziciela w fizycznej formie. Nie dostrzegli 
w nim przeciwnika, nawet gdy wygłaszał fałszywe twierdze-
nia na temat Boga. Jego sugestie zaprzeczały łaskawym ostrze-
żeniom Ojca. Zwiedzeni przez szatana utracili doskonałość,  
w jakiej zostali stworzeni. Jak Bóg świadczy w ludzkim sercu, 

tak diabeł przemówił do nich, przekonując o pięknie grzechu. 
Zarówno Bóg, jak i szatan komunikują się z nami poprzez 
naszego ducha.

Szatan chce kontrolować nasz umysł. Gdy postanawiamy 
przestrzegać przykazań Bożych, wówczas odkrywamy w sobie 
inne prawo, które [niczym prawo ciążenia] działa przeciw 
prawu Boga. „A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy 
chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny 
człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. 
W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy 
walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę 
pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach”  
(Rz 7,21-23).

Dzięki Bożej łasce uczymy się walczyć ze skłonnościami 
naszych serc. Jak świadczył o sobie apostoł Paweł, my rów-
nież możemy poddawać wszelką myśl w posłuszeństwo 
Chrystusowi. „[Unicestwiamy] wszelką pychę, podnoszącą 
się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do pod-
dania się w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Kor 10,5).

Jedyną odpowiedzią na potrzeby człowieka jest ofiara Jezusa 
na krzyżu i zgładzenie grzechu poprzez wylanie Jego krwi. 
Dzięki łasce Bożej możemy w wierze pokutować z naszych 
grzechów i doświadczać obmycia serc krwią Chrystusową. 
Jesteśmy odrodzeni dzięki temu obmyciu, czyli narodzeni na 
nowo z Boga. Przez to oczyszczenie otworzyła się droga dla 
Ducha Świętego, by wszedł do naszych serc i tam zamieszkał, 
kontrolując umysł i serce swą chwalebną mocą. Jezus powie-
dział, że Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy będą o to 
prosić (Łk 11,13).

Bóg mówi do nas najpierw poprzez sumienie, przekonując  
o grzechu. Nawet, jeśli Słowo może do nas dotrzeć przez znajo-
mego czy rodziców, to przesłanie trafia do serca od Boga. Albo 
przyjmiemy to wezwanie, albo je odrzucimy – czyli postąpimy 
albo według Ducha, albo według ciała.

Proces złego myślenia
Posłuchaj Pawłowego wyjaśnienia sytuacji, w której się znaj-

dujemy przed poddaniem serca Duchowi Bożemu: „To więc 
mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, 
jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przy-
ćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, 
która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł 
przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej 
nieczystości z chciwością” (Ef 4,17-19). Te wersety ukazują 

Bitwa  o  umysł
—John Baer
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proces złego myślenia. Bitwa w umyśle toczy się między cie-
lesnością a tym, jak Bóg chciałby, żebyśmy myśleli. Próżność 
umysłu wprowadza w ciemność i oddzielenie od życia Bożego. 
Udzielając sobie samemu pozwolenia na grzech, człowiek traci 
pragnienie poznania Boga. Gdy ludzie nie odczuwają już żalu 
za grzechy, wówczas wkraczają na niebezpieczną drogę. Uznali, 
że grzech jest w porządku, zapominając, że to szatan zmusza 
ich do buntu przeciwko Bogu.

Nadprzyrodzona zmiana
Kolejne wersety powyższego fragmentu Listu do Efezjan 

rzucają więcej światła na tę sprawę, pokazując, jak możemy 
doświadczyć zmiany: „Ale wy nie tak nauczyliście się 
Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni 
zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie sta-
rego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, któ-
rego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu 
waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stwo-
rzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy”  
(Ef 4,20-24). Odnowienie w duchu umysłu jest wyłącznie 
Bożym dziełem. Duch Święty dokonuje operacji nowego naro-
dzenia sprawiając, że zaczynamy słyszeć głos Boży i wpusz-
czamy Chrystusa do serca. Musimy jednak dać się złamać 
przed Panem, stać się w Jego rękach plastyczni. On nas nie 
zmieni wbrew naszej woli. I tu właśnie toczy się bitwa: ciało 
czy duch? Szatan czy Bóg? Ciemność czy światłość? Kto i co 
będzie górą?

Wielu ludzi upada, bo wybierają zły sposób myślenia  
o Bogu, o sobie samych i o innych. Każde kłamstwo w naszym 
umyśle pochodzi od diabła. Jeśli przyjmiemy to, co on nam 
mówi zamiast przyjąć Słowo od Boga objawiane nam w ser-
cach przez Ducha Świętego, to czeka nas porażka.

Myślenie cielesne
Problem cielesności w Kościele pochodzi z błędnego 

myślenia. 
Gdy próbujemy pomóc cielesnemu człowiekowi, wzywa-

jąc go do czynienia dobra, to przeważnie odbiera on to jako 
zachętę do zwiększenia własnych wysiłków; i tak na to patrzy. 
Nic nie może być dalsze od prawdy. Czynienie dobra zaczyna 
się od pokuty, całkowitego porzucenia ludzkich wysiłków, 
poddania się Bogu i przyznania, że dotychczas Go lekcewa-
żyłem. Poza Jego łaską i miłosierdziem jestem potępiony – 
beznadziejnie zagubiony i skazany na spędzenie wieczności 
bez Chrystusa.

Dlaczego jakikolwiek kaznodzieja miałby dawać ludziom 
fałszywą nadzieję, wzywając ich do czynienia dobra własną 
mocą? To wypełniłoby jedynie Kościół takimi mężczyznami 
i kobietami, którzy w końcu przestaną dokładać starań, lecz 
zaczną błędnie myśleć, że coś takiego jak uświęcenie jest  
w ogóle nieosiągalne i właściwie nie ma sensu, skoro Chrystus 

i tak ich zbawia od wszystkich grzechów. Świat jest pełen 
takich ludzi. 

Myślenie w mocy
Chrystus zbawia ludzi od ich grzechów poprzez szczerą 

pokutę i nadprzyrodzoną przemianę za sprawą Ducha Świętego 
w nowym narodzeniu. Tacy myślą w poprawny sposób o sobie 
samych, o grzechu, o Chrystusie i o Jego Słowie. Żyją pod kon-
trolą Ducha Świętego i mają Boga w swoich myślach od rana 
do wieczora. Pracują pod nadzorem Ducha Świętego i dzięki 
łasce Bożej nie zasmucają Go (Ef 4,30). Jeśli upadną, to od 
razu jest im przykro, są załamani swym postępkiem i poku-
tują. Słuchają Boga i myślą tak jak On. Posuwają się za Nim do 
przodu, bo w ich myśleniu nie istnieje żadna inna alternatywa 
w stosunku do radykalnego uczniostwa. Widać w nich oznaki 
chrześcijańskiego, nowego życia, które są Bożym potwierdze-
niem odrodzenia w Duchu. Miłość, radość, pokój, cierpliwość 
i dobroć stale się manifestują dzięki mocy Bożej w ich życiu. 
Roztaczają wokół siebie charakterystyczną aurę podobieństwa 
do Chrystusa. Obserwując ich poczynania i słuchając ich słów, 
dochodzi się do przekonania, że znają Jezusa, żyjąc w jakiejś 
drogocennej i chwalebnej rzeczywistości.

Myślenie praktyczne
Codzienne wzorce myślowe każdego człowieka wiele mówią 

o jego życiu. „Jak człowiek myśli, taki jest” (Prz 23,7 KJV tłu-
maczenie własne – przyp. tłum.). To my decydujemy, co myśleć 
o wszystkim. Szatan może włożyć do naszego umysłu myśl, 
która wzywa do podjęcia natychmiastowej decyzji. Czy pój-
dziemy tym torem, czy od razu się zatrzymamy? To, co robimy 
z myślami, ostatecznie może wpłynąć na nasze przeznaczenie. 
Modlitwa jest potężnym narzędziem przeciwko nieczystym 
i nieprawym myślom. Módl się w imieniu Jezusa, ogłaszając 
moc krwi Chrystusowej.

Uświęcenie powinno być myślą przewodnią naszego życia. 
Gdy strach zaczyna nas bombardować, wówczas zawsze 
zaczyna się to od umysłu. Szatan uwielbia nas kontrolować 
takimi atakami. W takiej sytuacji musimy natychmiast przy-
nieść te emocje Bogu w prawdziwym akcie poddania się Mu. 
Niekontrolowany, stały stres i niepokój mogą nas wprowadzić 
w spiralę zmierzającą ku emocjonalnej katastrofie. „Wszelką 
troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie”  
(1 P 5,7). Jedynie On może uzdrowić nas i dać nam moc, 
byśmy wznieśli się ponad niechciane wzorce myślowe, lęg-
nące się w naszym umyśle.

Niech Bóg nam pomoże uważać na to, co myślimy i przyj-
mować łaskę Bożą, żeby chronić nasze serca i umysły przez 
Jezusa Chrystusa.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Jest tutaj chłopiec”. Te słowa wypowiedział Andrzej, 
który właśnie dołączył do uczniów skupionych wokół 
Jezusa. Tysiące ludzi, którzy przyszli słuchać nauk Pana  
i prosić o uzdrowienie, niewątpliwie było głodnych i odda-
lonych od swoich domów. Jezus wziął pięć chlebów i dwie 
małe rybki podane przez chłopca, pobłogosławił je i łamał, 
karmiąc lud tak, że otrzymał on nawet więcej niż potrzeba. 
Szczodrość tego chłopca stała się błogosławieństwem dla 
wielkiej rzeszy.

„Jest tutaj chłopiec”. Jego dar nadal ma znaczenie.  
W poniższym tekście to zdanie można by wstawić siedem 
razy. Choć dotyczy to zarówno dziewcząt, jak i chłopców, 
zajmiemy się tutaj tymi ostatnimi.

1. Narodziny. Narodzeniu dziecka towarzyszy radość  
i szczęście. Anioł Gabriel powiedział Elżbiecie w pro-
roctwie o narodzeniu Jana Chrzciciela, że „wielu z jego 
narodzenia radować się będzie”. Nowo narodzony syn 
jest kolejną duszą, częścią Bożego dziedzictwa, stwo-
rzoną na obraz i podobieństwo swego ojca (1 M 5,3). 
Będzie nosił rodzinne nazwisko i potencjalnie stanie się 
opiekunem swoich rodziców, kiedy się zestarzeją. Czują 
oni i wyrażają nadzieję jak Lamech, który powiedział po 
narodzinach Noego: „Ten nas pocieszy w pracy naszej”.

2. Dorastanie. „Jest tutaj chłopiec”. Mówimy, że ma coraz 
większy apetyt i dostaje coraz większe porcje na tale-
rzu. Mama daje mu kanapki do szkoły na drugie śnia-
danie. On interesuje się już chłopięcymi sprawami  
i coraz bardziej pociąga go męski świat. Mamy nadzieję, 
że będzie odważny i lojalny jak siostrzeniec apostoła 

Pawła (Dz 23,12-22 – przyp. red.). Oczekujemy, że 
będzie uprzejmy w stosunku do sióstr, pomocny mamie 
i z szacunkiem będzie się odnosił do starszych. W miarę 
dorastania staje się również coraz bardziej spostrze-
gawczy. Szpiedzy Dawida na dworze Absaloma zostali 
zauważeni przez pewnego młodzieńca i dlatego musieli 
poczekać z odesłaniem wiadomości (2 Sm 17). Ta spo-
strzegawczość stanowi codzienne wyzwanie dla ojca: 
„Synu mój, daj mi swoje serce, a twoje oczy niechaj 
strzegą moich dróg!” (Prz 23,26).

3. Dyscyplina. Dorastający chłopiec potrzebuje dyscy-
pliny, a czasami korygowania. To prawda, że „chłopcy 
są chłopcami”. Ale nie wolno zapominać, że „chłopcy 
będą kiedyś mężczyznami”. Kiedy młodzieniec „poka-
zuje różki”, podważa autorytety lub nie jest posłuszny 
poleceniom, mądry rodzic musi go zdyscyplinować, 
ponieważ „jest tutaj chłopiec”. Nie wolno pozwalać na 
brak powściągliwości w języku, gnuśność czy kłamstwa. 
Szczęśliwi rodzice, którzy mogą ufać synowi.

4. Duchowe przebudzenie. Młody znajomy Andrzeja okazał 
szczere zainteresowanie naukami i czynami Jezusa. Jego 
słowa zostawiły ślad w młodym sercu. Młodzieniec 
uczestniczący czynnie w nabożeństwie i w rodzin-
nej modlitwie, uczący się modlić i szanujący Słowo 
Boże pokazuje, że łaska Boża działa w nim skutecznie. 
Wystarczająco wrażliwe sumienie nastroi jego ucho 
na wezwanie od Pana. Opierając się na trzecim roz-
dziale Pierwszej Księgi Samuela można wnioskować, że 
gdy Heli zrozumiał, iż Samuel doświadcza duchowego 

„Jest tutaj chłopiec”
—Jerry Kreider

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

rodzicówdla
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przebudzenia, wówczas mógł sobie pomyśleć: „Jest 
tutaj chłopiec”.

5. Służba. Kiedy jest coś do zrobienia, często się oglądamy, 
czy „jest tutaj chłopiec”. Jego gotowość podzielenia 
się swoim drugim śniadaniem z Jezusem jest typowa 
dla ochotnej służby młodych ludzi. Być może mama 
powiedziała mu przed wyjściem z domu: „Jeśli ktokol-
wiek będzie głodny, podziel się z nim”. Józef i Dawid 
byli za młodu wysyłani do wielu zajęć. Chłopiec przy-
gotowuje się do chrześcijańskiej służby już od młodego 
wieku. W coraz większym stopniu to, co go intere-
suje, powinno służyć dobru rodziny, a nie wyłącznie 
własnemu.

6. Wiek męski. Czasem żony mówią o swoich mężach: 
„On wewnątrz wciąż jest małym chłopcem”. W sensie 
uświęcenia to jest pewna korzyść. Ojciec może bawić 
się z dziećmi pod nieobecność mamy. Miłość do dzieci 
i rozumienie ich pomaga mu odpowiednio porozu-
miewać się z własnymi synami. Jednak ważniejsze jest 
wypełnianie biblijnych nakazów: „Bracia, nie bądź-
cie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak nie-
mowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali”  
(1 Kor 14,20). „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako 
dzieci umiłowane” (Ef 5,1). „Jako dzieci posłuszne nie 
kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami 

władały w czasie nieświadomości waszej” (1 P 1,14). 
Czy jako ojcowie sami zachowujemy się jak dzieci 
posłuszne?

7. Niebo. Mojżesz napisał w Psalmie 90: „Życie nasze 
trwa lat siedemdziesiąt”. Czasem jednak Pan posyła 
swoich aniołów, żeby zabrali do Niego młodą osobę. 
Wtedy w niebie mogą powiedzieć: „Jest tutaj chło-
piec”. Jest tutaj ze względu na krew Chrystusa, dzięki 
której dzieci są bezpieczne, jak naucza Pismo. Będzie 
tu służyć świętym wszystkich wieków. Będzie tam, bo 
„Pan go potrzebuje”. Rodzice będą musieli zareago-
wać tak jak właściciele oślicy, po którą posłał Jezus, 
prosząc, żeby Mu służyła. W uległości względem Boga 
‘pozwolą mu odejść’.

Bóg pragnie, żeby rodzice czynili tak jak Jonatan w sto-
sunku do niewinnego młodzieńca w dwudziestym roz-
dziale Drugiej Księgi Samuela, strzelając z łuku dalej niż 
on. Naszym pragnieniem jest posyłać mu strzały inspira-
cji, kierunku i nadziei, co pozwoli chłopcu wypełnić wolę 
Bożą w swoim życiu.

  Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Co przychodzi Wam do głowy, gdy myślicie o dzie-
dzictwie? Mnie to się kojarzy z czymś więcej niż tylko 
z rzeczami materialnymi, przekazywanymi następ-
com przez konkretną osobę lub pokolenie. Mam skłon-
ność do definiowania dziedziczenia jako pieniędzy lub 
rzeczy i dziedzictwa jako czegoś, o czym należy pamię-
tać lub trzymać się tego. Słowniki pokazują jednak, że 
oba wyrazy są synonimami. Postanowiłem sprawdzić, 
czy Biblia jakoś je rozróżnia. Okazało się, że zarówno 
w Starym, jak i w Nowym Testamencie te same wyrazy 
oryginalnie są tłumaczone w jednych miejscach jako 
dziedzictwo w sensie pozostawienia czegoś spadko-
biercom, a w innych w sensie otrzymania czegoś od 
spadkodawców.

Przekazywanie dziedzictwa wiary
—R. L. B.

Szczególnie w Starym Testamencie wyraz ten jest 
często związany z dziedzictwem materialnym, takim 
jak Ziemia Obiecana. Pan obiecał Izraelowi ziemię  
w dziedzictwie w 2 Księdze Mojżeszowej 6,8: „I wprowa-
dzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, 
Izaakowi i Jakubowi. Dam wam ją w dziedzictwo, Ja, 
Pan”. Stary Testament mówi jednak również o dziedzi-
ctwie duchowym. W Psalmie 119,111 czytamy o Bożych 
świadectwach jako wiecznym dziedzictwie.

Nowy Testament bardziej podkreśla duchowy aspekt 
dziedzictwa wierzących. Mówi o dziedzictwie świętych 
w „Królestwie Chrystusa i Boga”. W Chrystusie mamy 
dziedzictwo ‘nieznikome i nieskalane, i niezwiędłe, 
jakie zachowane jest w niebie dla [nas]’ (1 P 1,4). Kościół 
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Jezusa Chrystusa jest nazywany Bożym dziedzictwem  
(1 P 5,3).

Mamy bogate dziedzictwo w Jezusie Chrystusie  
i możemy przekazywać je innym. Czy jesteśmy w tym 
wierni? Rozmyślając o naszym dziedzictwie, myślimy 
również o tych, którzy bezpośrednio przekazali nam 
wiarę w Chrystusa, jak pobożni przodkowie i inni wie-
rzący, zachęcający nas do służenia Panu. Myślimy rów-
nież o dziedzictwie otrzymanym jako Kościół wierny 
Słowu Bożemu „we wszystkim”.

Zastanówmy się nad następującymi pięcioma aspek-
tami dziedzictwa wiary, które powinniśmy przekazywać 
otoczeniu i następnym pokoleniom.

Oddanie Bogu i Prawdzie. Mamy kochać Pana 
Boga całym sercem, duszą i umysłem. Nie przekażemy 
swego dziedzictwa wiary, dopóki ludzie nie zobaczą 
naszej miłości do Boga nie tylko w słowach, ale także  
w czynach. Musimy utkwić wzrok w Jezusie jako Drodze, 
Prawdzie i Życiu. Nie tylko wierzmy prawdzie Słowa 
Bożego, ale bądźmy jej posłuszni w codziennym życiu.

Głęboka duchowość. Duchowość nie jest jakimś 
mistycznym przeżywaniem pomijającym prawdę i posłu-
szeństwo. Ona ma związek z naszymi priorytetami –  
z celem naszego życia. „Albowiem zamysł ciała to śmierć, 
a zamysł Ducha to życie i pokój” (Rz 8,6). Czy we włas-
nym gronie rozmawiamy o sprawach duchowych? Czy 
one są dla nas ważniejsze od spraw materialnych?

Konsekwencja. Ludzie często oceniają chrześcijan na 
podstawie ich konsekwentnego (lub niekonsekwentnego) 
postępowania i wydaje się, że często dużo wiedzą o tym, 
jak chrześcijanin powinien się zachowywać. Zauważają, 

dokąd chodzimy i jaką wartość przykładamy do umiło-
wania spraw doczesnych. Dzieci są szczególnie wyczu-
lone na świadectwo lub anty-świadectwo w Kościele  
i u własnych rodziców.

Świadomość tego, w co wierzymy i dlaczego. 
Piąta Księga Mojżeszowa 6,20-23 mówi, jakie to 
ważne. Co mamy do powiedzenia, gdy syn lub ktokol-
wiek inny pyta nas, co Bóg nakazuje czynić? Czy jeste-
śmy w stanie wytłumaczyć to z pełnym przekonaniem? 
„Bo zawsze tak robimy” albo co gorsza: „Bo Kościół od 
nas tego wymaga” – to nie są odpowiedzi wytrzymu-
jące krytykę. Nic nie pomoże również odpowiedź: „Bo 
taką mamy tradycję”. Jaka jest biblijna zasada stojąca za 
naszym zachowaniem?

Stosowanie Biblii w codziennym życiu. Ludzie 
próbujący stosować biblijne nauki i zasady często są 
oskarżani o legalizm. Jeśli jednak nie umiemy zastoso-
wać Biblii w codziennym życiu, to staje się ona bezuży-
teczna. Wielu ludzi porzuca chrześcijaństwo, ponieważ 
nie widzi jego związku z podejmowaniem własnych 
decyzji, ani nie czuje takiej potrzeby.

Doceńmy nasze dziedzictwo wiary, często się do 
niego odnosząc – nie dlatego, że czcimy bohaterów  
z przeszłości, lecz ze względu na pragnienie, by chodzić 
w prawdzie tak jak wielu z nich. Tam, gdzie oni nie 
wytrzymali próby wiary, chcemy się uczyć na ich błę-
dach. Nie traćmy z oczu Jezusa Chrystusa, który jest 
Sprawcą i Dokończycielem naszej wiary.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Apostoł Paweł znał starotestamentowe Prawo  
i posiadał ogólnie bardzo rozległą wiedzę. Jednak po 
swym nawróceniu zaświadczył, że wszystko, co było 
mu zyskiem według ciała, poczytywał sobie za nic  
w porównaniu z poznaniem Chrystusa. Nasze stałe 
dążenia powinny być takie same – znać Chrystusa  
i moc Jego zmartwychwstania (Flp 3,10). Ważniejsza 

jest znajomość Bożych prawd, które są proste, jasne  
i spójne, niż głowa pełna światowej mądrości.

Nasze domy i szkoły muszą pilnie uczyć rozróżniania 
między dobrem a złem i świadomie nie zapoznawać się 
ze złem panującym wokół. W Liście do Rzymian 16,19 
czytamy: „Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest 
wszystkim; dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli 

—Titus Steiner

Wiedzieć niewiele, ale na pewno
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‘‘
’’

mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła”. Jesteśmy 
słusznie zainteresowani otoczeniem, lecz śledzenie na 
bieżąco nowości w światowych mediach wcale nam 
nie służy. O wiele lepsza jest codzienna dawka prawdy 
Słowa Bożego niż oglądanie informacji, których wia-
rygodność wcale nie jest oczywista. Ograniczając 
dopływ takich informacji, nie promujemy ignorancji – 
raczej selekcjonowanie treści przenikających do naszych 
umysłów.

Ewa zerwała owoc z drzewa poznania dobra i zła. 
Czyniąc to, straciła niewinność i dowiedziała się, co to 
jest zwątpienie i wina. Lecz Bóg nigdy nie chciał, by 
zamiast niewinności i szczęścia ludzie doświadczali 
zwątpienia i strachu. Dlatego chronimy niewinność 
naszych dzieci, a gdy ich cielesna natura sprowadza na 
nich grzech i poczucie winy, wtedy uczymy, jak napra-
wiać błędy i oczyszczać sumienie. To właśnie powinny 
wiedzieć i znać, zamiast tysiąca sposobów uniknięcia 
kary.

Współczesna edukacja stoi w obliczu zmiennej i nie-
pewnej przyszłości. Dyrektor jednej ze szkół napi-
sał: „Oczekiwania w stosunku do edukacji, a także jej 
procedury i oceny są bardzo zróżnicowane i tak być 
powinno. Rynek pracy w przeszłości był przejrzysty  
i jasno zdefiniowany. Dzisiaj kształcimy uczniów, by 
weszli na rynek wciąż zaledwie rysujący się na horyzon-
cie. Dziesięciu najpopularniejszych zawodów w roku 
2013 w ogóle jeszcze nie było w roku 2004. 65% ucz-
niów szkół podstawowych będzie pracować w zawo-
dach, które jeszcze nie istnieją. Mamy niezliczoną ilość 
problemów do rozwiązania, co będzie wymagało zasto-
sowania technologii na razie nieznanych”1.

Pomimo tego, musimy być przekonani, że ucznio-
wie potrzebują dziś podstawowych elementów wiedzy 
tak samo jak zawsze! Musimy je utrwalić w młodych 
umysłach przez zapamiętywanie, stosowanie quizów  
i testy. Uczniowie klas młodszych powinni zdawać sobie 
sprawę, jak ważne jest nauczenie się podstaw matema-
tyki. I co najważniejsze, musimy pomagać dzieciom 
utrwalać w sercach Słowo Boże.

Chcemy również, by nasze dzieci wierzyły, że Bóg 
stworzył świat – i wszystko, co na nim jest – w sześć 
dni. Nie uczymy wielu teorii na temat powstania życia, 
pozostawiając dziecku decyzję, w co uwierzyć. Nie 
wolno nam zaniechać nauczania tych podstaw rok po 
roku.

Nie musimy się martwić o niepewną przyszłość zawo-
dów, w jakich pracować będą nasze dzieci. Wiemy, że 

 1. Randy Dunlap, From the Superintendent’s Desk, The Crestview, 
kwiecień/maj 2013, str. 1.

powinniśmy uczyć dzieci rzetelnego podejścia do pracy 
(2 Tes 3,12) w oczekiwaniu na przyjście Pana. Zdajemy 
sobie sprawę, że ludzkość będzie stale potrzebować żyw-
ności, ubrań i schronienia, co może dać chrześcijanom 
pracę w szerokim wachlarzu zawodów odpowiednich 
dla chrześcijan.

Arkusze ocen powinny stanowić dokładne odzwier-
ciedlenie wiedzy ucznia. Nauczyciele muszą stoso-
wać właściwe metody punktacji, które pokazywałyby 
postępy w nauce. Wprawdzie można nagradzać same 
wysiłki ucznia, lecz to stopnie powinny być wskaźni-
kiem ich wiedzy. Patrząc na arkusz ocen ucznia trzeciej 
klasy i widząc piątkę z matematyki, powinienem mieć 
pewność, że zna podstawy arytmetyki. Dyrektorzy szkół 
powinni wręczać świadectwa ukończenia danej klasy  
w oparciu o rzeczywistą wiedzę uczniów, a nie żeby 
chronić ich poczucie własnej wartości.

Biblia nakazuje nam również: „A prosimy was, 
bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują 
wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napo-
minają was” (1 Tes 5,12). Powinniśmy być w kontak-
cie z naszymi lokalnymi przywódcami, naśladować ich 
przykład i korzystać z ich rady, zamiast słuchać ludzi  
z daleka, o których reputacji niewiele wiadomo.

Jeśli chodzi o inspirację, to po prostu musimy znać 
Boga. On powiedział do Mojżesza: „Jestem, który 
Jestem”. On jest i dlatego może spełnić każdą naszą 
potrzebę w każdej chwili. Nie wiemy, co przyszłość 
przyniesie, lecz wiemy, że On tę przyszłość niesie. Nie 
wiemy, jaki będzie jutrzejszy dzień, lecz wiemy, że jeste-
śmy w Jego rękach.

W świecie grzechu i konfliktów napełniajmy umysły 
prawdą. W świecie edukacji goniącym za rozrywką 
nauczamy prostych, przydatnych faktów przy użyciu 
metod budujących charakter. W świecie niepewnej eko-
nomii pracujemy. I obyśmy wiedzieli w swoich sercach 
to, co śpiewają dzieci: „Jezus mnie kocha, na pewno to 
wiem!”.

Zaczerpnięto z The Christian School Builder, styczeń 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Tym też nakazujemy i napominamy ich 
przez Pana Jezusa Chrystusa, 

aby w cichości 
pracowali 

 i własny chleb jedli. 
2 List do Tesaloniczan 3,12
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Wydawało się, że dwadzieścia lat to zbyt młody wiek 
na tak wielką odpowiedzialność. Salomon wyraził to 
tak: „Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody”. Jego ojciec 
Dawid wiernie służył jako król dzięki łasce Bożej; teraz 
jego następca również odczuwał potrzebę pomocy z góry.

„Daj przeto twemu słudze serce rozumne” – to powinno 
być pragnieniem wszystkich ojców i matek wchodzących 
w wiek odpowiedzialności w rodzinnym życiu. Rozumne 
serce, o które prosił Salomon, było chętne do słucha-
nia. Właśnie tak nabywamy poznania: poświęcając czas 
na słuchanie Boga, współbraci, a nawet własnych dzieci.

Salomon rozumiał, że często się zdarza, iż szukając 
odpowiedzi, zapominamy o potrzebie słuchania. Wiele 
lat temu pewien człowiek zgubił drogi zegarek, napeł-
niając lodem chłodnię na lato. Po bezowocnych poszu-
kiwaniach w trocinach, w końcu dał za wygraną. Podczas 
obiadu mały chłopiec wszedł do chłodni i wkrótce 
wrócił, niosąc zgubę. Udało mu się znaleźć zegarek  
w bardzo prosty sposób: zamknął szczelnie drzwi  
i w ciszy słuchał, skąd dochodzi tykanie.

Rozumiemy naszą rodzicielską odpowiedzialność, gdy 
słuchamy Słowa Bożego. Jeśli na przykład czujemy, że 
wyczerpuje nam się cierpliwość w stosunku do niesfor-
nego czterolatka, powinniśmy słuchać, co mówi Biblia. 
Tak, jest odpowiedź! „Karć swojego syna, a oszczędzi ci 
niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy” (Prz 29,17). 
Oczywiście, słuchanie to dopiero pierwszy krok. Potem 
muszą nastąpić działania.

Ktoś powiedział: „Kto nie umie już słuchać swego 
brata, wkrótce nie będzie również słuchał Boga”. Aby 
nasze serca były otwarte na Jego głos, musimy słu-
chać innych ludzi. Rada chrześcijańskich ojców  
i matek jest bezcenna. Oby Bóg dał nam 
mądrość, byśmy słuchali doradców, zamiast 
iść drogą Rechabeama (mowa o synu 
Salomona – przyp. red.). Czy nasze serca 
lgną bardziej do rad ludzi ze świata czy do 
mądrości starszych spośród nas?

Nasze dzieci również powinny wiedzieć, 
że ich słuchamy. Być może na tym polegała 
prośba Salomona: prosił o serce, które słu-
chałoby własnych poddanych, którymi miał 
władać. Słuchanie dzieci pokazuje, że się  

o nie troszczymy i nadaje im właściwe wzorce myślowe. 
Gdy dzieci widzą chętnie słuchających rodziców, wów-
czas powstaje fundament komunikacji, która będzie 
trwać w ich młodości i nawet później.

Pewien ojciec zdał sobie sprawę, że poświęcał zbyt 
wiele czasu na inne zajęcia, podczas gdy czas spędzany  
z rodziną stał się zbyt krótki. Posiłki spożywano w pośpie-
chu, a dzieci odczuwały związane z tym napięcie. Kiedyś 
podczas kolacji córka chciała opowiedzieć tacie, co cie-
kawego wydarzyło się w szkole. Wiedząc, że nie będzie 
miała dużo czasu na wyrażenie swych myśli, powiedziała:

– Tato, chciałam ci coś powiedzieć. Postaram się zrobić 
to szybciutko.

Rozumiejąc jej frustrację, odpowiedział:
– W porządku, możesz powiedzieć powoli.
Nigdy nie zapomniał odpowiedzi córki:
– W takim razie słuchaj powoli.

Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2016
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Serce, które słyszy
—Laurence D. Kreider
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Dokonaliśmy przeglądu dzieł ludzi nazywanych zazwy-
czaj Ojcami Apostolskimi. W tamtym okresie żyli jednak 
również inni przywódcy, którzy nie byli tak dobrze znani. 
Trudno jednoznacznie wskazać, kto należy do tej grupy, 
ponieważ okres apostolski i następujący po nim okres 
apologetyczny nie posiadają wyraźnego początku ani 
zakończenia. W niniejszej części przyjrzymy się kilku 
innym przełożonym okresu apostolskiego, których 
wybraliśmy jako reprezentatywnych dla tego okresu 
historii Kościoła.

Papiasz
Papiasz nie zawsze jest włączany do grupy Ojców 

Apostolskich. Data jego urodzenia i śmierci (60-140 r. 
n.e.) wskazuje, że żył w tamtych czasach.

Okazuje się, że urodził się około roku 60 i był bisku-
pem Hierapolis w prowincji frygijskiej położonej na 
północy Azji Mniejszej. Niewiele wiemy o jego życiu 
poza wzmiankami historycznymi (autorstwa Euzebiusza 
i Hieronima) mówiącymi, że był uczniem apostoła Jana. 
Niektórzy spekulowali nawet, że to on napisał Ewangelię 
Jana pod Jego dyktando. Teoria ta pozostaje jednak  
w sferze spekulacji.

Papiasz napisał Objaśnienie mów Pańskich (130 r. 
n.e.) w pięciu księgach, znane jedynie z fragmenta-
rycznych cytatów zamieszczonych w pismach później-
szych Ojców (Ferguson – 686). Jak się okazuje, był to 
zbiór nauk i historii o Chrystusie, usłyszanych przez 
Papiasza od różnych apostołów i innych naocznych 

świadków życia naszego Pana. Byłby on bardzo cenny, 
gdyby przetrwał do naszych czasów. Jeden z interesują-
cych komentarzy poczynionych przez Papiasza mówi, 
że preferował on „żywy głos” podczas kompilacji zbioru 
mów Chrystusowych ponad przepisywanie czegoś, co 
już wcześniej zostało przez kogoś napisane. To bardzo 
interesujące, ponieważ świadectwo przekazywane ustnie 
przez naocznych świadków określonych zdarzeń było 
bardziej wiarygodne od relacji zapisanych przez ludzi 
nie będących naocznymi świadkami. Trzeba jednak od 
razu dodać, że spisane relacje są równie ważne.

Dzieło Papiasza, przynajmniej we fragmentach, jakie 
pozostały, jest ważne i użyteczne jako zapis domniema-
nych nauk apostołów i naocznych świadków Chrystusa 
nie włączonych do kanonu Nowego Testamentu. 
Znajdujemy tam kilka relacji zapisanych również  
w Ewangeliach, które potwierdzają jego wiarygodność. 
Papiasz wspomina, że Ewangelia Mateusza była napi-
sana po hebrajsku, co stanowi kolejny dowód, że była 
skierowana bezpośrednio do czytelników judeochrześci-
jańskich, a oprócz tego do wszystkich innych narodów.

Mimo, że niewiele wiemy o Papiaszu, stanowi on ważną 
postać w badaniach historii wczesnego Kościoła. Był ucz-
niem apostoła Jana, co znajduje potwierdzenie w wielu 
źródłach historycznych. Oprócz tego istotnym faktem 
historycznym jest to, że był jednym z nauczycieli jednego 
z najważniejszych apologetów, czyli Ireneusza z Lyonu. 
Badając mniej znane postaci, jak Papiasz, widzimy zwią-
zek między apostołami i apologetami.

Inni przywódcy z okresu apostolskiego
 —M.R. McGrath

część
historyczna

„Pamiętnymi uczynił cuda swoje; Łaskawy i litościwy jest Pan.”  Psalm 111,4
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Pasterz Hermasa
Kolejnym pismem postaci nie włączonej do grupy 

Ojców Apostolskich jest Pasterz Hermasa. To tajemni-
cze dzieło pochodzi z okresu 90-150 r. n.e. Autor nazywa 
sam siebie Hermasem, lecz jego tożsamość pozostaje 
niejasna.

Częściowo ten problem jest rozwiązany w samym 
dziele, gdzie autor twierdzi, że żył za czasów Klemensa 
Rzymskiego. W drugiej księdze Hermas pisze, że prześle 
swój traktat Klemensowi, aby ten rozesłał go do wszyst-
kich kościołów. To by wskazywało, że chodzi o biskupa 
Klemensa z Rzymu, ponieważ sam Hermas prawdopo-
dobnie pochodził z tamtejszego obszaru.

Dzieło Hermasa było wysoko cenione przez wielu 
wczesnych Ojców Kościoła. Cytowali je Ireneusz w Galii, 
Tertulian w Afryce Północnej i Orygenes w Aleksandrii 
(Lightfoot -161). To wskazuje na wielką wartość przy-
pisywaną dziełu w Kościele z drugiej połowy II wieku  
i w III wieku. Orygenes uważał, że Hermas był tożsamy 
z osobą wspomnianą przez apostoła Pawła w Liście do 
Rzymian 16,14. Euzebiusz potwierdza, że inni świad-
czyli o prawdziwości tego przekazu. Oprócz osobistego 
przekonania Orygenesa i innych nie istnieje jednak 
żaden dowód, który by go potwierdzał. Bez względu 
na to, kto był autorem dzieła, niewątpliwie cieszyło się 
ono wielkim szacunkiem wśród ówczesnych przywód-
ców Kościoła. Niektórzy poważali je tak bardzo, że ich 
zdaniem powinno należeć do pism kanonicznych. Taki 
pogląd prezentował Orygenes, lecz późniejsi pisarze, jak 
Euzebiusz, zamieszczali je na liście apokryfów i pism 
niekanonicznych.

Pasterz Hermasa składa się z szeregu wizji otrzyma-
nych przez autora i spisanych kolejno w trzech księgach. 
Ewidentnie noszą one znamiona traktatu moralnego. 
Autor wyraża niepokój obniżeniem standardów w koś-
ciele rzymskim połowy II wieku.

Impulsem do napisania dzieła było wyraźnie wyzwole-
nie Hermasa z pokusy popełnienia cudzołóstwa (Lawson 
– 219). Wynika to wyraźnie z Wizji 1 stanowiącej świa-
dectwo uniknięcia pokusy, a potem napomnienia w kolej-
nej wizji.

Dzieło jest bardzo mistyczne, a jego praktyczną uży-
teczność można kwestionować. Wiodący temat zapisano 
w kolejnych wizjach, co z definicji zmusza czytelnika do 
ostrożności, ponieważ nie należy przyjmować bezkrytycz-
nie żadnej wizji. Mimo mistycznego charakteru pisma, 

ma ono swoje dobre strony, ponieważ zawiera wiele przy-
datnych spostrzeżeń na temat moralności chrześcijańskiej 
w życiowej praktyce. Czytamy, że życie chrześcijańskie 
musi odznaczać się wysokim standardem moralnym  
w przeciwieństwie do rozwiązłości nieskrępowanej żad-
nymi zasadami.

Autor mówi również szeroko na temat ważności upa-
miętania w życiu chrześcijanina, który ulega pokusie. 
Dlatego mimo dominującego charakteru mistycznego 
widocznego w kolejnych wizjach, dzieło zawiera poży-
teczne nauczanie dotyczące właściwego prowadzenia się 
i jego wagi w życiu wierzących. Ponadto obrazuje wagę 
i konieczność pokuty.

Cytaty1:
„Zachowaj prostotę i niewinność, a będziesz jak małe 

dzieci, nie znające zła niszczącego życie ludzkie. Przede 
wszystkim nikogo nie obmawiaj ani nie słuchaj chętnie 
obmowy. Słuchając byłbyś współwinny grzechu, przy-
najmniej, gdybyś uwierzył w obmowę, jakąś usłyszał. 
Uwierzywszy bowiem, ty również będziesz wrogo nasta-
wiony do twego brata i w ten sposób staniesz się współ-
winny grzechu obmowy” (Przykazanie drugie, 27.1-2).

„Ten, kto daje, winy żadnej nie ma, wykonał bowiem 
z prostotą posługę, jaką mu Pan zlecił do wykona-
nia, nie zastanawiając się, komu ma dać, a komu nie 
dawać. A posługa ta wykonana z prostotą jest chwalebna  
w oczach Bożych. Ten zatem, kto tak z prostotą służy, 
żyć będzie dla Boga. Przestrzegaj więc tego przykazania, 
jak ci powiedziałem, aby pokuta twoja i [całego] two-
jego domu okazała się szczerą, czystą, niewinną i nie-
skalaną” (Przykazanie drugie, 27.6-7).

„Znowu powiedział do mnie: „Kochaj prawdę i niech 
tylko prawda z twoich ust wychodzi. W ten sposób duch, 
jaki z woli Bożej zamieszkał w twoim ciele, okaże się 
prawdziwie Bożym w oczach wszystkich ludzi. I tak 
będzie uwielbiony Pan, który w tobie mieszka, gdyż Pan 
jest prawdomówny w każdym swoim słowie i nie ma 
w Nim żadnego kłamstwa” (Przykazanie trzecie, 28.1).

„Boga się bój, powiedział mi, i przykazań Jego prze-
strzegaj. Przestrzegając przykazań Bożych, będziesz 

 1. Cytaty za polskim przekładem Anny Świderkówny w dziele 
Pierwsi Świadkowie, wyd. II uzupełnione i poprawione, Wydawni-
ctwo M, Kraków 2010, strony 211-291 (przyp. red.).

—ciąg dalszy na str. 22
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Lekcje płynące  
z uprawy jabłek

Przez ostatnie trzydzieści lat nauczyłem się wiele o uprawie 
jabłek. Odkryłem także wiele przykładów duchowego zastosowa-
nia tej uprawy do dojrzewania w chrześcijańskim życiu. 
1. Nie wyhodujmy sobie zbyt bujnego wierzchołka. Jeśli jabłoń staje się 

zbyt gęsta u góry, blokuje to dostęp światła słonecznego i w rezulta-
cie jakość owoców może się pogorszyć. Pycha powstrzymuje Światło 
przed przenikaniem do naszego serca. „Pycha chodzi przed upad-
kiem” (Prz 16,18). Odcięcie kawałka zbyt bujnego wierzchołka jabłoni 
pozwala na lepszy rozwój młodszych gałązek. Nazywamy to przycię-
ciem odmładzającym. Podobnie i my doświadczamy odnowienia  
w naszym duchowym życiu. „Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć 
zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny 
odnawia się z każdym dniem.” (2 Kor 3,16).

2. Niezbędna zrównoważona dieta. Nadmiar jednego składnika uniemożli-
wia korzeniom czerpanie innych substancji odżywczych. Najistotniejsze 
składniki odżywcze są zawsze dostępne w glebie, jednak jeśli nie są 
pobierane, drzewo nie odniesie z nich korzyści. Zrównoważone odży-
wianie to także niezbędna zasada w naszej duchowej diecie. List do 
Filipian 4,8 zaleca nam myśleć o tym, co jest prawdziwe, uczciwe, 
sprawiedliwe, czyste, piękne, cieszące się dobrą reputacją, szlachetne 
i godne pochwały.

3. Przycinanie i przerzedzanie jest niezbędne. Kiedy chcemy uprawiać 
jabłka, jakość jest ważniejsza niż ilość. I w naszym duchowym życiu 
konieczne jest usunięcie rupieci oraz obciążeń. Boże przycinanie może 
być bolesne, ale w ostatecznym rezultacie jest korzystne. 

4. Wygląd to nie wszystko. Ważny jest ładny wygląd drzewa, ale to, co w 
środku, jest jeszcze ważniejsze. Zawartość i tak w końcu wyjdzie na 
jaw. „Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na 
serce” (1 Sm 16,7b). 

5. Ważny jest skuteczny mechanizm obronny. Jabłka mają więcej wrogów 
(chwastów i szkodników) niż inne owoce. Chrześcijanie też mają 

licznych wrogów. „Przywdziejcie całą zbroję Bożą, 
abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” 
(Ef 6,11). 

6. W każdym czasie konieczny jest wysiłek. Uprawa jabłek 
wymaga pilności zarówno w przygotowaniu się na zbiór, 
jak i w samym zbieraniu. W naszym duchowym życiu 
byle jakie podejście rodzi byle jakie rezultaty. Kiedy 
sadzimy i podlewamy, Bóg daje wzrost (1 Kor 3,6). 

7. Wszczepiajmy w najlepsze pnie. Trwajmy w naszym 
Krzewie Winnym (J 15,5), bo w przeciwnym razie sta-
niemy się jedynie marną podróbką. 

8. Bądźmy pełni miłego aromatu. Wiele różnych odmian 
jabłek ma dobry smak. Jak smakuje nasze życie: słodko, 
czy gorzko? Nie musimy być tacy sami, ale nie powin-
niśmy być dla innych odpychający. 

9. Jabłka mają zdrowotne właściwości. Regularne jedzenie 
jabłek sprzyja zdrowiu. Przyjmowanie na co dzień Słowa 
Bożego jest niezbędne dla naszego duchowego zdrowia. 
Warto być blisko źródła i zjeść wszystko do końca – 
nawet skórka jest zdrowa. Czytajmy całe Słowo Boże. 

10. Bądźmy wytrwali aż do końca. Każdy gatunek jabłek 
ma kiedy indziej czas zbiorów. Nasz czas na ziemi jest 
różny dla każdego, ale chcemy być gotowi. „Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. 
(…) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy 
przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”  
(Mt 24,42.44).  

Midwest Mennonite Focus
Zredagował: Howard Bean

Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Ken Martin

część
praktyczna

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

Unikanie upadków:
 Â – należy nauczyć dzieci używania kilkustopniowego pod-
wyższenia zamiast taboretu, krzesła lub pudła do zdejmo-
wania przedmiotów z wysoko położonych miejsc,

 Â – należy ścierać mokre plamy, żeby uniknąć poślizgnięcia 
się na nich,

 Â – należy zbierać z podłogi zabawki, buty i inne przedmioty, 
o które można się potknąć,

 Â – należy zadbać o dobry stan poręczy na całej długości schodów, 
jeśli mieszkamy w domu lub dwupoziomowym mieszkaniu,

 Â – schody i przedpokój powinny być oświetlone i posprzątane,
 Â – jeśli w domu są małe dzieci, należy zamknąć wejście na 
schody specjalną furtką,

 Â – podobne zabezpieczenia należy zainstalować przy wan-
nach i brodzikach prysznicowych,

 Â – maty i małe dywaniki powinny mieć pod spodem war-
stwę antypoślizgową.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE 
KONKRETNYCH POMIESZCZEŃ
Kucnia

 Â należy odwracać rączki patelni ku tyłowi kuchenki 
lub używać palników umieszczonych z tyłu zamiast 
przednich,

 Â noże i inne ostre sztućce oraz przybory muszą być cho-
wane w miejscach niedostępnych dla dzieci,

 Â gotowanie i pieczenie w obecności dzieci należy prze-
prowadzać wyjątkowo ostrożnie.

Salon
 Â rozkładane fotele powinny zostać złożone na czas, gdy 
dzieci bawią się blisko, ponieważ mogą zatrzasnąć się, 
unieruchamiając rękę, nogę lub głowę.

Łazienka
 Â dmuchawy i inne urządzenia elektryczne należy sta-
wiać z daleka od wanny i umywalki,

 Â nie wolno spuszczać z oka niemowlęcia lub kilkulatka 
w łazience lub na przewijaku.

Sypialnia
 Â należy stosować odpowiednio dobrane materace  
w łóżeczkach dla dzieci, żeby uniknąć wpadnięcia 
rączki lub nóżki między materac a ramę,

 Â należy stosownie obniżać regulowane dno łóżeczka, 
gdy dziecko próbuje wydostać się na zewnątrz,

 Â należy się upewnić, że listwy okalające brzeg łóżeczka 
nie są rozstawione szerzej niż 10 cm, a wezgłowie  
i nogi łóżeczka nie powinny być ozdabiane żadnymi 
wycięciami,

 Â należy używać wyłącznie pościeli przepuszczającej powie-
trze i nie wolno stosować poduszek dla niemowląt,

 Â dzieci w wieku do ośmiu lat powinny spać na dolnym 
poziomie łóżka piętrowego.

Dom, bezpieczny dom
„Nie ma jak w domu” – to powiedzenie jest znane nam wszystkim. Własny dom jest naszym ulubionym miejscem. Jednak według 

Narodowej Rady Bezpieczeństwa jest to również jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc i zajmuje pod tym względem drugie 
miejsce po autostradach. Dlaczego? W domu często się odprężamy i działamy niedbale, zaniedbując środki ostrożności.

Bezpieczeństwo w domu zaczyna się od postawy nas jako rodziców. Chcemy zapobiegać takim wypadkom, jak ściągnięcie ze stołu 
obrusa z całą zastawą przez któregoś z malców, zadławienie się trzymiesięcznego niemowlęcia guzikiem oderwanym od pluszowego 
misia czy utopienie się dziecka w wannie pod nieobecność matki, która poszła odebrać telefon. Co możemy zrobić, żeby zwiększyć 
własne bezpieczeństwo w domu?

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:
 Â zaślepienie nieużywanych gniazdek elektrycznych, żeby zmi-
nimalizować ryzyko porażenia prądem,

 Â wyjmowanie wtyczek z gniazdek elektrycznych i zawijanie 
kabli, jeśli dane urządzenie nie jest używane,

 Â wymiana obciętych lub uszkodzonych kabli, żeby zapobie-
gać porażeniom,

 Â zamykanie okien i zawiązywanie sznurów na zasłonach, żeby 
dzieci się nimi nie udusiły,

 Â zabezpieczanie regałów z książkami i szaf, a także przysunię-
cie ich jak najbliżej ścian,

 Â ustawienie ogrzewania w taki sposób, żeby dzieci nie popa-
rzyły się o kaloryfer,

 Â trzymanie małych zabawek i przedmiotów z daleka od najmłod-
szych dzieci, żeby zapobiec udławieniu.
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1. Zawsze trzymajcie grzejniki i urządzenia elektryczne 
z daleka od ________ żeby uniknąć porażenia 
prądem.

2. Dom jest ________ z najbardziej niebezpiecznych 
miejsc.

3. Unikaj robienia czegokolwiek, czego twoi 
__________ ci odradzają.

4. ________ chcą pracować i bawić się bezpiecznie.

5. Dzieci w wieku poniżej _______ lat są bezpieczniej-
sze, śpiąc na dolnym poziomie piętrowego łóżka.

6. Używajcie _____________ sięgając po przedmioty 
położone wysoko.

7. Furtki bezpieczeństwa zamontowane na schodach 
zapobiegają ________ dzieci ze schodów.

8. Wycieraj _____________ do sucha, żeby uniknąć 
upadków.

9. ___________ podłogi są przyczyną wielu 
poślizgnięć.

10. Brak _____________ na schodach może spowo-
dować obrażenia.

11. Wysokie meble powinny stać przy ____________ 
żeby dzieci nie zostały nimi przygniecione.

12. ___________ fotele mogą być pułapką dla 
małych dzieci.

13. Niemowlę może się ________________ małymi 
częściami zabawek.

14. Zaślepiajcie każde nieużywane 
_______________  elektryczne.

15. Nie odłożone na miejsce lub źle wpięte kable elek-
tryczne mogą spowodować ____________ 

prądem.

16. Obcięte lub ___________ kable mogą spowodo-
wać porażenie elektryczne.

17. Przedpokoje, łazienki i sypialnie powinny być 
___________ , żeby można było bezpiecznie cho-
dzić w nocy.

18. Bujanie się na ________________ może spowo-
dować jego wyrwanie ze ściany.

19. Bezpieczeństwo jest naszym ______________ .

20. Ci, którzy _____________ swoich dzieci, pragną 
ich bezpieczeństwa.

21. Stosujcie zasady ____________ gotując w obec-
ności dzieci.

22. Podnoście _____________ z podłogi, żeby unik-
nąć upadków.

23. Wyjmij z łóżeczka wszystkie przedmioty, którymi 
dziecko mogłoby się _____________ .

24. Woda o temperaturze ponad 50 stopni może spo-
wodować _____________ .

25. Niemowlęta i małe dzieci niedopilnowane  
w łazience mogą się ___________ .

26. Sznurem od zasłony dziecko może się 
______________ .

27. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystko należy 
___________ na odpowiednim miejscu.

28. Noże i inne ostre przybory mogą 
_____________ małe dziecko.

Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

ODPOWIEDZI:
1. wody; 2. jednym; 3. rodzice; 4. domownicy; 5. ośmiu; 6. podwyższenia; 
7. upadkom; 8. podłogę; 9. mokre; 10. poręczy; 11. ścianie; 12. rozkładane; 
13. udławić; 14. gniazdko; 15. porażenie; 16. uszkodzone; 17. oświetlone; 18. 
wieszaku; 19. priorytetem; 20. pilnują; 21. bezpieczeństwa; 22. przedmioty; 
23. udławić; 24. poparzenie; 25. utopić; 26. udusić; 27. kłaść; 28. skaleczyć.

ZNAJDŹ SŁOWO: 
Znajdź w kluczu 9 wyrazów 
mówiących o tym, co może 
się stać, gdy łamiemy zasady 
bezpieczeństwa.

Czy nasz dom jest bezpieczny? Kto za to odpowiada? Bezpieczeństwo w domu musi być efektem wysiłku wszystkich 
jego mieszkańców, starszych i młodszych. Poniższe pytania są skonstruowane w taki sposób, żeby stanowiły wyzwanie dla każdego 
członka rodziny. Rodzice mogą pomagać dzieciom w udzieleniu odpowiedzi. Poniżej podany jest również klucz do testu.
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Dzięki Bogu za Jego ochronę! Gdy jechałem tego ranka 
do kościoła, na drodze stał jakiś samochód, a inni kierowcy, 
którzy mnie mijali, byli wyraźnie pobudzeni tym, co musieli 
zobaczyć. Opony i silnik mojego samochodu działały normal-
nie, hamulce nie zawiodły, oszczędzając mi niechybnej kolizji, 
a drzewa stojące wzdłuż jezdni nie przewracały się tuż przede 
mną. Mam wiele powodów do wdzięczności.

Pomyśleć, że nawet zanim jeszcze wyruszyłem tego ranka  
w drogę na nabożeństwo, Bóg już mnie pilnował! Na śnia-
danie mogłem zjeść coś pożywnego, a po jego zjedzeniu mój 
organizm prawidłowo wchłonął wszystkie składniki odżyw-
cze. Wszystko, co od tak dawna robię niemal automatycznie, 
jak przeżuwanie i połykanie, zachodziło bez wysiłku i nawet 
o tym nie myślałem. Tak, mam za co być wdzięczny od rana.

Bóg zachował mnie w nocy, kiedy ciało odpoczywało. Puls 
zwolnił i śpiąc nawet nie miałem świadomości, co się dzieje 
wokół. Byłem całkowicie zdany na łaskę losu. Ale czy na pewno? 
Nie, ponieważ w swej doskonałej woli Bóg zechciał, żebym się 
obudził o szóstej trzydzieści całkowicie wypoczęty i gotowy do 
uwielbienia Go; a gdyby się tak zdarzyło, że nie zbudziłbym 
się już nigdy z tego snu, byłbym teraz w Jego obecności, za co 
Mu dziękuję z całego serca.

Oprócz drobiazgowej opieki, jaką Bóg roztaczał nade mną w 
związku ze zdrowiem i bezpieczeństwem, w swej obfitej łasce 
dał mi również zdolność do usługiwania, śpiewania, radowania 
się z całego serca i modlitwy z dziękczynieniem wśród społecz-
ności wierzących. Oni również byli miłosiernie zachowywani 
i chronieni przez cały tydzień, aby móc się znów zgromadzić 
w Jego domu. Czyż nie powinniśmy dziękować Mu za to, co 
uczynił dzisiejszego poranka?

Tak, dzięki Bogu za Jego ochronę! Dziękuję Mu, że dał mi 
świadomość Jego troski. Wiedząc to, co wiem, nie zamienił-
bym się miejscami z żadną inną istotą na świecie, bo cóż ona 
może wiedzieć o Bogu? Tylko ja jako człowiek mam przywilej 
wielbienia Boga ze zrozumieniem – a przywilej ten jest chwa-
lebny i wyjątkowy.

Cóż mogę zrobić, żeby odpłacić Mu za to stałe czuwanie 
nade mną? Tylko kochać Boga, okazywać Mu posłuszeństwo  
i chwalić Go za życie, do którego mnie powołał. Tylko postę-
pować według Jego Słowa całym sercem, całą duszą i z całej 
siły. Tylko naśladować Go całą swoją mocą i całym jestestwem.

Zaczerpnięto z Companions, kwiecień 2017
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pełen mocy w całym twym postępowaniu, a postę-
powanie twoje będzie niezrównane. Bojąc się bowiem 
Boga wszystko będziesz czynił dobrze. To jest właśnie 
ta bojaźń, którą musisz mieć, a zostaniesz zbawiony” 
(Przykazanie siódme, 37.1).

„Potem rzekł do mnie: Posługę swoją sprawuj mężnie. 
Wszystkim ludziom ukazuj wielkie dzieła Pańskie,  
a znajdziesz łaskę przez tę posługę. Ktokolwiek pójdzie 
drogą tych przykazań, będzie żyć, i znajdzie szczęście 

w życiu swoim, kto je zaś zaniedba, żyć nie będzie i nie 

znajdzie w życiu swoim szczęścia. Powiedz wszystkim, 

którzy mogą czynić dobrze, by nie ustawali, gdyż czynić 

dobrze jest dla nich rzeczą pożyteczną” (Przypowieść 

dziesiąta, 114.1-2).

Zaczerpnięto z An Introduction to the Apostolic Fathers
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—ciąg dalszy ze str. 18

Inni przywódcy z okresu apostolskiego

Dzięki Bogu za Jego ochronę
—Al Martin
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Niedawne wiadomości są ilustracją niemądrych wybo-
rów opisywanych w Księdze Przypowieści Salomona,  
a zarazem przypominają życie niektórych bohaterów 
Biblii.

Pewien człowiek w Grand Rapids w stanie Michigan, 
robiąc zakupy, ukrył w spodniach za pasem kilka 
noży myśliwskich o wartości około trzystu dolarów. 
Wychodząc ze sklepu, stanął twarzą w twarz ze sprze-
dawcą, upadł i nadział się na jeden z ukradzionych 
noży. Następnie został aresztowany i pojechał do szpi-
tala. Księga Przypowieści 11,5 mówi: „Sprawiedliwość 
toruje nienagannemu drogę, lecz bezbożny upada wsku-
tek swej złości”.

Pewien mieszkaniec Seattle chciał szybko zabić pająka. 
Postanowił skonstruować naprędce pochodnię: Rozpylił 
farbę w sprayu i podpalił ją zapalniczką. Skończyło się 
na podpaleniu własnego domu. „Jestem pewien, że 
pająk nie przeżył” – powiedział rzecznik prasowy straży 
pożarnej. Biblia mówi, że Jefta podjął pospieszną decy-
zję, której potem żałował. Przeczytaj jedenasty rozdział 
Księgi Sędziów.

Etiopski farmer obawiał się, że straci oszczędno-
ści całego życia, jeśli jego dom spłonie. Znajomi dora-
dzali mu, żeby trzymał pieniądze w banku. Zamiast 
tego, schował 12 000 dolarów w stogu siana. Po trzech 
dniach stwierdził, że szczury zjadły 1/3 tej kwoty. Księga 
Przypowieści 23,9 mówi: „Nie mów przed głupim, gdyż 
wzgardzi twoimi mądrymi słowami”.

Różni bohaterowie Biblii ignorowali dobre rady. 
Król Rechabeam odrzucił poradę starszych dotyczącą 

NIEMĄDRE WYBORY 
I ICH KONSEKWENCJE

—Howard Bean

podatków i tego, jak zjednać sobie lud. Juliusz, setnik 
odpowiedzialny za przewiezienie apostoła Pawła do 
Rzymu, zignorował jego radę, by nie żeglować po Morzu 
Śródziemnym w czasie sztormowej pogody. Samson nie 
posłuchał rodziców w sprawie wyboru żony.

Przestępcy w Australii mocno się zdziwili, próbując  
w nocy spuścić paliwo z zaparkowanego autobusu. Przez 
pomyłkę otworzyli pojemnik ze ściekami zamiast bak 
z paliwem. Jeden ze złodziei spróbował zassać płyn ze 
zbiornika przez wąż ustami i nagle o mało nie udławił 
się śmierdzącym płynem. Oto cytat z raportu policji: 
„Wnioskujemy, że bardzo szybko się wycofali z pewnym 
niesmakiem w ustach”.

Inne postaci biblijne, które doświadczyły niemiłych 
konsekwencji własnych wyborów, to między innymi 
Kain, który zamordował własnego brata, Jakub oszu-
kujący ojca, Korach odrzucający autorytet Mojżesza, 
Samson, który zdradził Dalili tajemnicę swej siły, Dawid 
cudzołożący z Batszebą, Jonasz, który wszedł na pokład 
statku zamiast udać się do Niniwy, Ananiasz i Safira, 
gdy chcieli oszukać kościół, i Piotr, który zaparł się Pana.

W tym roku niejaki Donald Pugh z Ohio, ścigany 
przez policję, był tak niezadowolony z własnego por-
tretu na liście gończym, że wysłał policji lepsze zdjęcie  
w marynarce i okularach słonecznych, podpisując je: 
„Oto lepszy portret. Poprzedni jest okropny”. Po publi-
kacji nowej wersji ktoś go rozpoznał na ulicy, a następnie 
przestępca został aresztowany. W Księdze Przypowieści 
29,23 czytamy: „Pycha przywodzi człowieka do upadku, 
lecz pokorny duchem dostępuje czci”. Ów Donald 

dlamłodzieży
„Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej.” Psalm 71,5
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Jezus jest wybitnym wzorem usługiwania. Czytamy, że „cho-
dził, czyniąc dobrze” (Dz 10,38). Zbyt często my sami po prostu 
„chodzimy” tu i tam. Ewangelia ukazuje, że Jezus pomagał wielu 
kobietom w konkretny sposób. Uzdrowił cierpiącą na krwotok, 
przywrócił zdrowie teściowej Piotra, uzdrowił kobietę, która miała 
ducha niemocy przez osiemnaście lat. 

Ewangelie dają nam często wgląd w to, jak Jezus pomagał 
ludziom duchowo i emocjonalnie. Samarytance przy studni usłu-
żył zarówno w sensie duchowym, jak i emocjonalnym – odpo-
wiadając na jej pragnienie posiadania poczucia własnej wartości. 
Błogosławiąc dzieci, usługiwał równocześnie ich matkom. Usłużył 
także swojej matce jako jej Syn: ustanowił Jana jej opiekunem. 

Kobiety Nowego Testamentu również usługiwały Jezusowi. 
Jego matka troszczyła się o Niego przez cały okres dzieciństwa  
i młodości. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej zdarzył się, kiedy 
zwróciła Jego uwagę na pewną potrzebę. Matka Jezusa pozo-
stała lojalna wobec Niego, kiedy umierał na krzyżu. Na pewno  
w tych chwilach jej wspomnienia biegły do Jego dzieciństwa, 
kiedy opiekowała się Nim. Czoło, które kiedyś całowała z czu-
łością, było teraz okolone cierniami. Głowa, którą tak często gła-
skała, była poraniona i ociekająca krwią. Stopy, które tak często 
biegały obok niej, teraz wisiały unieruchomione. Widziała ręce 
przybite do krzyża. Jego plecy, które kiedyś myła, teraz były posi-
niaczone i rozcięte. Była zupełnie bezsilna i nie mogła ulżyć Mu  
w bólu fizycznym. Mogła jednak dzielić z Nim ból w swoim sercu. 

Joanna i Zuzanna to znajome Jezusa, które Mu usługiwały. 

Joanna była żoną urzędnika państwowego, wszystko natomiast, 
co wiemy o Zuzannie, to jej imię. Obydwie w dużym stopniu 
wspierały Jezusa w Jego służbie, prawdopodobnie podążając za 
Nim w Jego wędrówce. „Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr 
Heroda, i Zuzanna, i wiele innych, które służyły im majętnoś-
ciami swymi” (Łk 8,3). Każda z nich w oczywisty sposób ogrom-
nie zyskała z powodu kontaktu z Jezusem i teraz w odpowiedzi 
oferowały pełną miłości służbę. A z wersetu 3. dowiadujemy się, 
że było też wiele innych. 

Te kobiety ewidentnie zaopatrywały Jezusa oraz Jego uczniów 
dzięki środkom materialnym i finansowym. Możliwe, że przy-
gotowywały dla nich posiłki; możliwe, że nosiły wodę, albo zała-
twiały różne sprawy. A może zajmowały się wyrobem jakichś 
rzeczy na sprzedaż, aby zgromadzić fundusze na służbę Jezusa?

Maria Magdalena i Joanna są wymienione w Ewangelii Łukasza 
24,10, gdy poszły do grobu Jezusa i oznajmiły potem Jego zmar-
twychwstanie: „A były to Maria Magdalena i Joanna, i Maria, 
matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to apostołom”. 

Kolejna to Febe. Nie wiemy, czy znała Jezusa osobiście, jednak 
ona także wykonywała wspaniałą pracę służąc Mu. Apostoł Paweł, 
który określał siebie mianem sługi i ciągle swoim przykładem 
wskazywał na postawę służenia, pochwalił tę pobożną kobietę za 
jej służbę w Liście do Rzymian 16,1. Imię Febe oznacza „jasna” 
lub „promienna”, a zatem ta osoba z pewnością żyła zgodnie  
z jego znaczeniem. 

Kobiety usługujące Panu
—Howard Bean

wykazał się kompletną głupotą, popełniając szereg prze-
stępstw i publikując własny portret stawiający go w „lep-
szym świetle”.

Pycha i próżność Hamana sprawiły, że będąc drugą 
osobą w królestwie, skończył prowadząc Mordechaja 
na królewskim koniu i ogłaszając: „Tak postępuje się  
z mężem, którego król chce odznaczyć” (Est 6,11). Sam 
Haman skończył na szubienicy.

Pewien mieszkaniec Syberii narzekał, że jego żona 
kiepsko gotuje – zupy nie były wystarczająco ciepłe. 
Podczas kolejnej awantury wybiegł z domu w las i zgubił 
się. Miesiąc później, po tym jak o mało nie zamarzł  
i ledwie przeżył, żywiąc się jagodami oraz liśćmi, wyszedł 
wreszcie z lasu i zemdlał obok stogu siana. Żywił się ziar-
nami ze stogu i śniegiem, dopóki miejscowi chłopi go 
nie znaleźli i nie zawieźli do szpitala. Powiedział potem: 

„Bez względu na wszystko, to był ostatni raz, kiedy kry-
tykowałem gotowanie mojej żony. Wszystko jest lepsze 
od ziaren ze stogu siana”.

Księga Przypowieści 21,23 powiada: „Kto pilnuje 
swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od nie-
jednego niebezpieczeństwa”. Aaron i Miriam nauczyli się 
nie narzekać na pozycję Mojżesza przed Bogiem. Izraelici 
szemrali z powodu diety na pustyni. „Lecz gdy lud zaczął 
utyskiwać przed Panem na swoją niedolę i Pan to usły-
szał, wtedy zapłonął Jego gniew” (4 M 11,1). Skłonność 
do narzekania zawsze ujawnia niewdzięczne serce.

Jakie konsekwencje poniesiemy z powodu naszych 
decyzji? Obyśmy dokonywali mądrych wyborów.

Zaczerpnięto z Companions, grudzień 2016
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Febe była przede wszystkim świętą, siostrą w Panu pośród 
zboru w Kenchrach. Była również służebnicą. Trudno pomy-
śleć o jakichś świętych, którzy nie byli sługami i również ona 
była jedną z nich, pomocnicą. Jej pole usługiwania było z pew-
nością szerokie, ponieważ pomagała wielu, w tym apostołowi 
Pawłowi. Musiała być osobą bardzo rzetelną i energiczną, 
bo jest oczywiste, że powierzono jej obowiązek dostarcze-
nia Listu do Rzymian z Koryntu do Rzymu. Nota na końcu 
tego listu mówi: „Napisany do Rzymian z Koryntu, a posłany 
przez Febe, służebnicę kościoła w Kenchrach” (Taka nota 
występuje w Greckim Tekście Przyjętym Nowego Testamentu  
i w starszych wydaniach Biblii Króla Jakuba – przyp. red.).  

Z pewnością nie uważała, że musi wszystko robić sama, 
ponieważ chętnie przyjmowała pomoc od innych. O ileż 
więcej możemy dokonać dzięki współpracy z innymi. Ręczne 
szycie kołder może być przykładem złożonego projektu 
powstającego dzięki współdziałaniu wielu osób. 

W jaki sposób Febe pomagała innym? Może okazywała goś-
cinność podróżującym, podobnie jak Pryscylla. Możliwe, że 

szyła dla wdów albo sierot, podobnie jak Dorkas. Albo może 
prowadziła rozmowy biblijne w gronie kobiet, jak mogła 
to robić Lidia (por. Dz 16,13-14 – przyp. red.). Mogła też 
modlić się nieustannie jak Anna lub nauczać dzieci jak Eunice 
i Lois. Inne możliwości to odwiedzanie więźniów, ubogich 
czy niepełnosprawnych i chorych. 

Podoba mi się historia o pewnej kobiecie, którą rankiem 
spotkał jakiś gość odwiedzający duży szpital, zatrudniający 
znanego kardiochirurga. Myła mopem podłogę na koryta-
rzu w sali operacyjnej przed rozpoczęciem zabiegów. Śpiewała 
sobie przy tym, więc odwiedzający zapytał, z czego tak się 
cieszy. Ona odpowiedziała na to: „Ja i doktorek ratujemy 
ludzi”. Ta kobieta uważała siebie za partnera wybitnego spe-
cjalisty. Podobnie może być z każdym z nas w odniesieniu 
do Wielkiego Lekarza. 

Zaczerpnięto z Companions, kwiecień 2017
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Kiedy Bill odszedł z tego świata, kaznodzieja powiedział, że 
Bill był dobrym człowiekiem. Co miał na myśli ten kazno-
dzieja? Co czyniło Billa dobrym człowiekiem?

Czy zapamiętano go z powodu pieniędzy, którymi hojnie 
obdarowywał innych? Czy były to inne dobre uczynki, które 
próbował czynić wobec innych? Czy to dlatego, że nie roz-
wiódł się ze swoją żoną? A może z powodu ponad trzydziesto-
letniego członkostwa w swoim zborze? Albo dlatego, że Bill 
przeżył życie jako chrześcijanin i umarł jako chrześcijanin? 

Co oznacza bycie dobrym człowiekiem? „Dobry” to ktoś, 
kto ma życzliwy charakter, jest godny zaufania, uczciwy, 
godny uznania, szczery i można na nim polegać. To Bóg 
jest źródłem wszelkiej dobroci. 

Kim jest dobry człowiek? Psalm 14,3 mówi: „Nie ma, 
kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego”. Nikt nie rodzi 
się dobry. To dotyczy także mnie, ciebie, twojego pastora; 
dotyczy każdego. Z natury nie jesteśmy dobrzy, ale bardziej 
skłaniamy się do złego. 

Jak zatem możemy stać się dobrzy? List do Rzymian 12,2 
mówi: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się prze-
mieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli 
rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i dosko-
nałe.” O, tu jest właśnie klucz – przemieniony umysł. Kiedy 

pokutujemy z naszych grzechów i prosimy Boga, aby nas 
oczyścił, On rozpoczyna swoje dzieło przemiany. Rodzimy 
się na świat z naturą Adama – naturą, która ma skłonność do 
zła. Jednak Bóg przemienia nasz umysł i otrzymujemy nową 
naturę – dobrą naturę Boga. Dopiero wtedy możemy myśleć 
i czynić dobrze, podobnie jak Bóg. Wówczas jesteśmy przy-
jęci przez Niego jako dobrzy. 
I wtedy też chcemy napra-
wiać zło, które wyrządzili-
śmy innym. 

Kiedy stajemy się chrześ-
cijanami, jak możemy pro-
wadzić chrześcijańskie życie? 
Psalm 37,23 mówi: „Pan kie-
ruje krokami męża, wspiera 
tego, którego droga mu się 
podoba”. Dobry człowiek 
będzie postępował w jed-
ności z Bogiem, z którym 
trwa w społeczności. Chodzi 
z Bogiem, czytając codziennie Jego Słowo. Nie jest już sam 
– Bóg jest Jego towarzyszem, a pokój i radość od Boga gosz-
czą w jego sercu. Bóg uzdalnia swą mocą wnętrze człowieka 

Dobry człowiek
—Titus Horst

Kiedy pokutujemy  
z naszych grzechów 
i prosimy Boga, aby 

nas oczyścił, On 
rozpoczyna swoje 
dzieło przemiany. 

Jednak Bóg 
przemienia nasz 

umysł i otrzymujemy 
nową naturę – dobrą 

naturę Boga. 



26  Ziarno Prawdy  •  czerwiec 2019

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie 
stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyder-
ców...(Psalm 1,1).

Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj  
z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przy-
gotował pułapki na swoją duszę (Przypowieści 22,24-25). 

Młodzi łatwo ulegają wpływom, czy to ku dobremu, czy 
to ku złemu, nie tylko ze strony ludzi niegodziwych czy bez-
bożnych, ale także swoich przyjaciół. Każdy czuje potrzebę 
przynależności. Pragnienie miłości i akceptacji to normalna 
potrzeba. Jednak pragnienie to może prowadzić młodą osobę 
do kompromisu w celu lepszego dopasowania się do grupy 
przyjaciół. Mówimy wtedy o presji grupy rówieśniczej. Presja 
ta może być dobra, jeśli pomaga nam czynić to, co należy. 
Dlatego właśnie dobór przyjaciół jest tak bardzo ważny. Twoi 
przyjaciele będą wywierali przemożny wpływ na twoje życie. 

Będą takie chwile, gdy opinie rówieśników mogą mieć 
przewagę nad radą twoich rodziców. Czy znajomi ciągną cię 
w przeciwną stronę niż twoi bogobojni rodzice? Jeśli tak, to 
czas na przewartościowanie swoich znajomości. Przeczytaj na 
spokojnie fragment z Księgi Powtórzonego Prawa 13,12-18 
i przyjrzyj się, jak Bóg nakazał swojemu ludowi postępować 
wobec złych wpływów. Inne fragmenty z Biblii opowiadają  
o jednostkach, które dały się innym sprowadzić na złą drogę. 
Pierwsza Księga Królewska 11,1-4 mówi, że serce Salomona 
zostało zwrócone ku innym bogom przez jego żony. Druga 
Księga Kronik 22,4 z kolei opowiada, że Achazjasz miał złych 
doradców z domu Achaba i że czynił zło w oczach Pana. 

Wpływ ma subtelne oddziaływanie, które nie zawsze jest 
szybko wykrywalne. Może on wchodzić kanałami innymi 
niż poprzez kontakt z drugą osobą. Potężny wpływ na spo-
soby odbioru swoich czytelników wywierają autorzy książek. 
Młoda osobo, nie możesz sobie pozwolić na wpływ szkodli-
wego materiału do czytania. Pierwszy dobry wyznacznik to 
nie czytać nigdy książki, którą ukrywasz przed rodzicami. 

 Innym potężny wpływ na twój charakter może mieć 
muzyka. Bądź bardzo ostrożny, jeśli chodzi o swoje zainte-
resowania muzyczne. Nawet świat uznaje, że zła muzyka ma 
bardzo demoralizujące oddziaływanie. Może myślisz sobie, że 
rodzice i zbór mają zbyt ciasne granice w tych dziedzinach. 
Może uważasz, że potrafisz odeprzeć siłę zakazanej muzyki,  
a nawet czerpać z niej korzyść. Lepiej byłoby dla ciebie uznać 
granicę, którą zakreślili twoi rodzice, nie pozwalając ci na 
słuchanie tego, co może być szkodliwe. 

Kiedy otaczasz się przyjaciółmi posiadającymi wysokie 
standardy moralne i prawy charakter, wtedy przekonasz się, 
że tacy ludzie będą dla ciebie inspiracją do budowania silnych 
przekonań. Pamiętaj o przykładach z Biblii opisujących mło-
dych ludzi, którzy mocno przeciwstawili się presji ze strony 
środowiska. Józef, Daniel i jego trzej towarzysze to zaledwie 
kilka takich przykładów. Postanów, że niezależnie od tego, 
co inni robią, ty podejmiesz taką decyzję, jak Jozue: „Lecz 
ja i dom mój służyć będziemy Panu” (Joz 24,15). 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Anthony Graybill

Zważaj na wpływ, 
jaki wywierają na ciebie inni ludzie

do pokonania złych myśli i zwyczajów. Bóg kieruje krokami 
takiego człowieka, gdyż kieruje On jego umysłem. 

Każdego dnia musimy dokonywać wyboru, dokąd popro-
wadzą nas nasze kroki, kim będą nasi przyjaciele. Kiedy 
budzimy się rano, prośmy Boga, aby pomógł nam wybie-
rać właściwe ścieżki w tym dniu. 

Bóg nie poprowadzi nas do zawierania przyjaźni z ludźmi, 
którzy są bezbożni, ani też do przebywania w ich towarzy-
stwie. Tak, jesteśmy na tym świecie i musimy jakoś wchodzić 

w różne relacje, ale to, kim są nasi przyjaciele, to osobna 
sprawa. Czy pociągają nas oni do zła, czy do dobra? 

Jeśli chcemy zostać zapamiętani przez ludzi i uznani przez 
Boga jako dobrzy ludzie, musimy być wierzącymi ludźmi  
i żyć zgodnie z tą wiarą. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



27„W bojaźni PANA jest mocne zaufanie, a jego synowie będą mieć ucieczkę”. Przysłów 14,26

Wszyscy uczniowie w trzeciej klasie wyskoczyli z ławek 
na dźwięk dzwonka ogłaszającego przerwę na drugie 
śniadanie. Tom złapał swój pojemnik z półki i wrócił do 
ławki. Ależ był głodny! 

W sali powoli robiło się coraz ciszej, bo każdy już usiadł 
z powrotem w swojej ławce. Tom zerknął na Lamara, 
który powoli wracał do ławki i jako ostatni wsunął się 
na miejsce. 

– Pomódlmy się – powiedziała pani Martin, kiedy 
chłopiec usiadł.

Szum rozmów powrócił podczas jedzenia. Potem dzwo-
nek znów zadzwonił i wszyscy wyszli na dużą przerwę. 

– Dzisiaj jest ciepło i przyjemnie – powiedział Tom 
do Davida, kiedy odkładali swoje pojemniki na półkę. 
– Dasz radę wyjść?

– Chyba tak – odparł David, który cierpiał na chorobę 
utrudniającą mu oddychanie, dlatego każde przeziębie-
nie było dla niego niebezpieczne. Tom często zostawał  
z kolegą w budynku i grał z nim w ping-ponga, kiedy 
było zbyt chłodno na zewnątrz.

Usiedli pod drzewem, skąd przyglądali się grze innych. 
David nie miał na tyle sił, żeby brać udział w grze, więc 
Tom z nim został. 

– Chodź do nas! – zawołał Tom do Lamara, który 
powoli wlókł nogi, idąc przez podwórko szkolne.

Lamar zaczął mieć problemy z chodzeniem już  
w pierwszej klasie i z każdym rokiem było coraz gorzej.

– Oj – westchnął Lamar, opadając na ziemię obok 
kolegów. – To już dosyć jak dla mnie!

Chłopcy we trzech przyglądali się grze, wiwatując przy 
celnych uderzeniach i kibicując graczom. Nie musieli 
grać, aby czerpać przyjemność z rozrywki, ciepłego 
słońca i świeżego powietrza. 

Dźwięk dzwonka nagle zakończył grę. Lamar rozbujał 
się w tył i w przód, próbując wstać, kiedy gracze biegli 
już do budynku. 

– Weź mnie za rękę – powiedział Tom. Razem  
z Davidem wzięli Lamara za rękę z każdej strony i pociąg-
nęli go do góry, aż stanął na nogach.

– Dzięki – odparł Lamar z promiennym uśmiechem, 
stojąc chwiejnie. Zrobił kilka kroków, ale nogi się pod 
nim złożyły i znowu leżał na ziemi.

Koledzy jeszcze raz postawili go na nogi. 
– Oprzyj się na mnie – zaproponował Tom, zginając 

ramię i podając Lamarowi, żeby się go uchwycił. David 
zrobił to samo z drugiej strony.

Przy wsparciu kolegów Lamar zdołał powoli przejść 
przez gęsty trawnik. Łatwiej mu było chodzić po par-
kingu, więc zanim doszli do szkoły, niestety zadźwięczał 
już drugi dzwonek. 

– Spóźniliście się – powiedziała pani Martin surowo, 
kiedy trzej chłopcy siadali na swoich miejscach.

Nauczycielka napisała ich nazwiska na tablicy i zgod-
nie z zasadami musieli pozostać w klasie na czas kolej-
nej przerwy. Wiedzieli, że nie zrobili nic złego, jednak 
żaden z nich nie wyjaśnił nauczycielce przyczyny 
spóźnienia.

Kiedy Tom wrócił do domu, powiedział do mamy:

—Romaine Stauffer
Czułe serce

kącik dla
dzieci

 „Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios.” Ewangelia Mateusza 18,4
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Chwile, kiedy się boję
—Karen de la Rosa

– Lamarowi jest coraz trudniej chodzić. Czasem nogi odma-
wiają mu posłuszeństwa i wtedy się przewraca.

– Ojej, to źle! – zmartwiła się mama. – Najgorsze, że to będzie 
postępować wraz z latami.

– Razem z Davidem pomogliśmy mu wrócić do budynku  
w czasie długiej przerwy – tłumaczył Tom. – Nie da rady cho-
dzić szybko, więc się spóźniliśmy i musieliśmy za karę zostać  
w klasie na następną przerwę.

– Nie wyjaśniliście nauczycielce przyczyny spóźnienia?
– Nie – odparł Tom.
– Ale czemu? Jestem pewna, że zrozumiałaby i nie kazałaby 

wam zostawać za karę.
– Lamar nie powiedział nic, a ja nie chciałem go zawstydzać 

– wzruszył ramionami Tom. – Musimy po prostu zbierać się do 
powrotu wcześniej i siadać bliżej budynku.

Masz czułe serce. Niech cię Bóg błogosławi – powiedziała 
mama ze łzami w oczach. – Właśnie tak zrobiłby Jezus.

Notka dla rodziców: David cierpiał na mukowiscydozę, Lamar 
miał zanik mięśni, a Tom został misjonarzem i poświęcił swoje życie 
ludziom w potrzebie. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zosia złapała swoją nową książkę, którą dostała na 
urodziny i pobiegła pod swoje ulubione drzewo. Długie 
gałęzie były świetne do wspinaczki. Wspięła się na jedną 
z nich i oparła o pień drzewa. Inna mocna gałąź obok 
niej była dodatkowym zabezpieczeniem. 

Zosia bardzo lubiła swoje specjalne miejsce na drze-
wie. Czasem bawiła się tutaj swoją lalką, Jasminą, ale 
nie dzisiaj. W tym momencie chciała zajrzeć do książki. 
Ostrożnie wertowała błyszczące strony. Tatuś przeczytał 
jej tę opowieść zeszłego wieczoru i Zosia zapamiętała ją, 
gdy po prostu oglądała kolorowe obrazki. 

Zadrżała przyglądając się ciemnym, burzowym chmu-
rom na obrazku i oślepiającemu zygzakowi błyskawicy. 
Jakiś chłopiec o zmartwionym wyglądzie wyglądał  
z okna, z niepokojem spoglądając na nadchodzącą 
burzę. Zosia prawie sobie wyobraziła, jak się czuł. 

– On się boi – powiedziała głośno.
Wiedziała, jak to jest bać się grzmotów i błyskawic. 

Ona też nie lubiła ciemności. Ani węży. Zosia miesz-
kała w Gwatemali, gdzie węże pełzały w wysokich 
trawach albo ukrywały się w stosie suchego drewna. 
Nie wszystkie były jadowite, ale niektóre były bardzo 
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niebezpieczne. Zosia wiedziała, że nigdy nie wolno jej 
biegać na bosaka przez wysoką trawę albo wkładać ręki 
w kupkę suchych liści, na wypadek, gdyby tam był wąż 
i chciał ją ukąsić. 

Odwróciła jeszcze dwie strony. Mama chłopca przy-
tulała go i chłopiec już się nie bał. 

– Potem wyrecytowali razem werset z Biblii – powie-
działa łagodnie Zosia. – Tatuś i ja też wyrecytowali-
śmy werset z Biblii.

Co to był za werset? O, już wiem. O zaufaniu Bogu, 
kiedy się boję – przypomniała sobie Zosia. 

Oparła głowę o pień drzewa. Nagle Maks, jej pies, 
zaczął głośno szczekać a Zosia poczuła dziwne drżenie 
wzdłuż całego drzewa. Rusza się! Całe drzewo się rusza! 
Co się dzieje? Teraz drżenie było jeszcze silniejsze. Nagle 
Zosia uświadomiła sobie, co to było – trzęsienie ziemi! 
Wrzasnęła, zeskakując z drzewa i zbiegła z pagórka 
w kierunku domu. Oczy miała wielkie ze strachu,  
a serce o mało nie wyskoczyło jej z piersi. Wiedziała, że 
w czasie trzęsienia ziemi nie należy wchodzić do domu. 
Zamiast tego pobiegła więc do miejsca na podwórku, 
gdzie kiedyś rodzina umówiła się na wypadek trzęsie-
nia ziemi. 

Mamusia wyszła z drzwi, niosąc jej małego braciszka.
– Mamusiu – szlochała Zosia. – Boję się. 
– Nie bój się, kochanie. Chyba już przeszło – powie-

działa mama łagodnie. – Było krótkie, ale gwałtowne. 
Zobacz, linie energetyczne jeszcze się kołyszą w powie-
trzu pomiędzy słupami wzdłuż całej ulicy.

– Mamo, boję się, że kiedyś będzie tak silne trzęsie-
nie ziemi, że nasz dom się zawali – powiedziała Zosia 
płaczliwie, kiedy mama przykucnęła, żeby ją przytulić.

– Może się tak stać – wyjaśniła łagodnie. – Nasz 
dom wprawdzie został zbudowany na tyle solid-
nie, żeby wytrzymać nawet trzęsienia ziemi, ale przy 
naprawdę silnych wstrząsach może się zawalić. Jednak 
nie chcę, żebyś się o to martwiła. Silne trzęsienia ziemi 
nie występują zbyt często w miejscu, gdzie mieszkamy. 
Ostatnie bardzo mocne trzęsienie ziemi w Gwatemali 
było tak dawno temu, że tatuś był małym chłopczy-
kiem. Pamiętasz werset z twojej książki z historyjkami?

– Tak, mamusiu. Oglądałam ją właśnie, kiedy 
drzewo zaczęło się trząść. Zeskoczyłam tak szybko, że 
upuściłam książkę. Ale pamiętam ten werset. O zaufa-
niu Bogu, kiedy się boję.

– Tak jest. Bóg chce, abyśmy Mu ufali, zamiast się 

martwić. On nas kocha i troszczy się o nas. Myślę, 
że to byłby dobry werset do zapamiętania dla nas 
wszystkich.

– O, tak. Nauczmy się go! – ucieszyła się Zosia.
Pobiegła szybko zabrać książkę z ziemi. Potem 

razem z mamą i braciszkiem weszli do domu i odszu-
kali werset 4 z Psalmu 56: „Ilekroć lęk mnie ogarnia,  
w Tobie mam nadzieję” – przeczytała mama.  

– Znam pewną pieśń z tymi słowami. To dobry 
werset dla nas, możemy go recytować i śpiewać, zanim 
pójdziemy spać. Tak, Zosiu?

Zosia skinęła głową. 
– Mamusiu, zaśpiewasz teraz tę piosenkę?
Kiedy mama śpiewała refren „Będę ufał Ci, będę ufał 

Ci”, Zosia zwinęła się w kłębek oparta o nią i pomy-
ślała, jakie to dobre uczucie ufać Bogu, zamiast się bać.

Zaczerpnięto ze Story Mates, marzec 2017
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Część szósta

ROZDZIAŁ 11

Nigdy więcej szkoły

Wędrowny handlarz rozpakował swoje tobołki na 
podwórku Rosity. Mama wyszła, żeby go przywitać. 

– Potrzebuję nowego ołówka – powiedziała Rosita.
Jakież „cuda” miał handlarz w swoim asortymencie! Były 

tam spódnice i bluzki, spodnie i koszule; baterie, zapal-
niczki, duże łyżki i skórzane paski; mydło, odplamiacz  
w małych saszetkach, błyskotki do włosów i grzechotki 
dla dzieci. Ołówki, przyprawy, plastikowe pudełka, pan-
tofle i święte obrazki – wszystko zostało wystawione na 
pokaz.

Mama kupiła dwie paczki mydła, koszulę dla Juana, kawałek 
materiału na nową spódnicę dla Rosity i garść tanich słodyczy.

– Nie zapomnij o moim ołówku – przypomniała Rosita.
Handlarz dodał do stosu zakupów żółty ołówek.
– Ja też potrzebuję nowego ołówka – powiedział Pablo.
Przetnę ten jeden na połowę – mama sięgnęła do torebki 

po zapłatę dla sprzedawcy, który zwinął tobołki i poszedł 
dalej. Rosita spojrzała na nią ze złością.

– Jestem już w piątej klasie i mam dużo pisania. Potrzebny 
mi własny ołówek. Cały.

Mama wzięła maczetę zza drzwi, przecięła ołówek na pół, 
a potem szybko zaostrzyła oba końce.

– Ja chce tę połowę, gdzie jest gumka – zgłosiła szybko 
Rosita.

—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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– Nie! Ty miałaś ostatnim razem – przekonywał Pablo. – 
To był twój pomysł, żebyśmy na zmianę dostawali połówkę 
z gumką, i teraz moja kolej.

Rosita wiedziała, że brat ma rację, ale żałowała, że nie ma 
całego ołówka dla siebie. Wtedy zawsze miałaby gumkę. 
Używała również połowę zeszytu. Nauczycielka powiedziała 
starszym uczniom, że każdy powinien mieć trzy zeszyty: 
jeden do matematyki, jeden do czytania i pisania i jeden 
do nauk przyrodniczych.

Trzy zeszyty! – zawołała mama. – Skąd ja wytrzasnę pie-
niądze na całe trzy zeszyty? Musiałam już zapłacić dwa 
dolary opłat szkolnych, a oni chcą, żebym jeszcze kupo-
wała zeszyty. Szkoła robi się za droga.

Spojrzała na Rositę z namysłem.
– A może ty jesteś już za duża, żeby chodzić do szkoły? 

Może powinnaś zostać w domu i pomagać mi. Mam zbyt 
wiele pracy jak na jedną osobę.

Rosita nie wiedziała, czy woli zostać w domu czy iść do 
szkoły. Była bardzo dobra z matematyki, ale czytanie szło 
jej ciężko. Lubiła grać w piłkę, ale nie miała na to zbyt wiele 
czasu. Gdyby została w domu, mogłaby pomóc w zajmo-
waniu się małą siostrzyczką, prać i mieć więcej czasu na 
łowienie ryb albo na pomoc tacie w zbiorach na plantacji.

Podczas przerwy szkolnej na czas Świąt Bożego Narodzenia, 
rodzice pozwolili Rosicie pojechać do najbliższego miasta 
Punta Gorda i spędzić dwa tygodnie u cioci Delii. W Santa 
Elena Rosita mówiła po angielsku wyłącznie w szkole. Teraz 
musiała zastosować swoje umiejętności w praktyce.

W domu u cioci mówiono w języku Kekchi, ale gdy 
tylko wyszła za próg, słyszała jedynie angielski. Kiedy ciocia 
Delia wysłała ją do sklepu po mąkę czy mydło, musiała 
poprosić o towar po angielsku. Pytając o drogę, odpowie-
dzi otrzymywała również po angielsku! Kuzynki, z którymi 
przechadzała się ulicami, wszystkie mówiły w tym języku. 
Nawet jeśli do cioci przychodzili goście, rozmawiali z nią po 
angielsku. Fakt, że większość mieszkańców Belize mówiła 
po angielsku, był dla niej wielkim odkryciem. Teraz cho-
dzenie do szkoły nabrało dla niej sensu. Był jakiś powód, 
żeby uczyli się pisać i czytać w języku innym niż ojczysty. 
Gdyby kiedykolwiek chciała dostać pracę w mieście, wówczas 
lepiej byłoby dobrze znać angielski. Wróciła do Santa Elena  
z nową determinacją, żeby się przykładać do nauki. Może 
nawet kiedyś pójdzie do liceum.

Ale jej mama miała inne pomysły.
– Nauczycielka powiedziała, że potrzebuję trzech zeszy-

tów – naciskała Rosita pierwszego wieczoru w nowym roku 
szkolnym.

– Myślę, że w ogóle przestaniesz chodzić do szkoły – odparła 
mama, marszcząc brwi. – Już nie musisz. To jest zbyt drogie.

– Ale ja chcę skończyć ten rok, potem iść do następnej 
klasy, a następnie pisać egzamin gimnazjalny.

Zdaniem jej nauczycielki napisanie takiego egzaminu 
było zaszczytem i należało do tego dążyć. Ci, którzy go 
zdadzą, zakwalifikują się do liceum, jeśli będą się tam sta-
rali. A liceum to jest bilet do lepszego życia.

– Masz dwanaście lat – powiedziała mama. – I skończy-
łaś już więcej klas ode mnie. A ja mogę cię nauczyć wszyst-
kiego, czego będziesz potrzebowała w domu.

Ponieważ tata się z nią zgodził, kariera szkolna Rosity 
dobiegła końca.

Czasami Pablo przynosił do domu czytanki z angielskiego, 
więc mogła trochę poćwiczyć angielski, ale po zajmowaniu 
się dziećmi, robieniu tortilli i zmywaniu naczyń wieczorem 
była już tak zmęczona, że marzyła jedynie o pójściu do łóżka.

Nauczycielka przyszła w odwiedziny do jej rodziców.
– Rosita powinna chodzić do szkoły – protestowała. – 

Jest zdolna i mogłaby zdać egzamin gimnazjalny. Potem 
mogłaby pójść do liceum i być może w przyszłości sama zosta-
nie nauczycielką. Zarabiałaby wtedy mnóstwo pieniędzy.

Takie rozumowanie nie robiło jednak na ojcu wrażenia.
– Dziewczynki powinny być w domu i zajmować się 

rodziną – stwierdził.
Nauczycielka zaproponowała, że będzie organizować kursy 

wieczorowe dla dziewcząt takich jako Rosita, które musiały 
pomagać w domach przez cały dzień.

– Mogłabym uczyć je wieczorem i nadal miałyby szansę 
na zdanie egzaminu gimnazjalnego – prosiła.

Nikt nie uważał tego za dobry pomysł, więc sprawę 
zamknięto. Rosita przestała chodzić do szkoły.

...............................

Po śmierci Manueli tata przestał regularnie chodzić do 
kościoła. Bywał tam tylko podczas świąt i czasem do spowie-
dzi, ale większość niedziel spędzał na plantacji albo łowiąc 
ryby z rodziną. Lubili chodzić w ulubione miejsce połowu, 
gdzie często znajdowali również kraby i ślimaki jako dodatki 
do pożywienia. Rosita wraz z mamą w niedziele również 
robiły pranie i zbierały drewno na opał, ale zawsze naj-
pierw szły na mszę.

Pewnego wieczoru, gdy Rosita i Sylwia przyłączyły się do 
gromady wioskowych dzieci przysłuchujących się nabożeń-
stwu zielonoświątkowców, Rosita ze zdumieniem ujrzała 
ojca stojącego w cieniu z boku budynku.
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Przez dwa lub trzy tygodnie z rzędu stał na zewnątrz przy 
oknie, gdzie mógł słuchać, nie będąc widzianym. Potem 
pewnego wieczoru wszedł do środka i usiadł w jednej  
z ostatnich ławek. To dodało Rosicie odwagi, więc również 
wślizgnęła się do środka zaraz po rozpoczęciu nabożeństwa  
i przyłączyła się do wspólnego śpiewu. Nie było trudno 
wejść w atmosferę nabożeństwa. Krzyczała „Alleluja!”  
i „Chwała Jezusowi!” razem ze wszystkimi. Czasami ona  
i Sylwia mówiły „Chwała Jezusowi” chórem. Było bardzo 
radośnie.

Matka Sylwii była bardzo zła, gdy się dowiedziała, że słu-
chały nabożeństw zielonoświątkowców. Pewnego wieczoru, 
gdy wróciły z jednego z nich do domu, już na nie czekała.

– Już ja was nauczę! – krzyczała z zaciśniętymi zębami, 
wymachując paskiem. – Ja was nauczę słuchania tych diabłów!

– Uciekajmy! – syknęła Sylwia.
Dziewczynki odwróciły się i wybiegły na drogę, a pani 

Juana za nimi, przeklinając i wymachując paskiem niczym 
lassem. Ale ponieważ była gruba, Rosita i Sylwia zdążyły jej 
uciec, a gdy wyszła na drogę, one zniknęły już w ciemności.

– Nie wracaj mi do domu! – wrzeszczała pani Juana za 
córką.

Gdy godzinę później obie weszły tylnymi drzwiami do 
domu Rosity, mama również zaczęła zrzędzić.

– Dlaczego wy musicie tam chodzić? Już czas, żebyście 
poszły do bierzmowania. Porozmawiam z księdzem, kiedy 
przyjedzie. Po bierzmowaniu będziecie jeszcze bardziej zado-
wolone z chodzenia do naszego kościoła.

Rosicie nie zależało jakoś szczególnie na tym. Po pierw-
sze nie wiedziała, co to jest, ale głównie chodziło jej o to, że 
nie chciała klękać przed kratką konfesjonału i mówić księ-
dzu o złych rzeczach, które zrobiła.

– Nie wydaje mi się, żebym chciała – powiedziała mamie.
Mama była zbulwersowana.
– Jesteś bezczelna! – odparła, zaciskając usta z determina-

cją. – Oczywiście, że pójdziesz do bierzmowania. Już naj-
wyższy czas. Chciałabym, żeby twój ojciec również trzymał 
się od nich z daleka. Nie wiem, czego on tam szuka.

Tej nocy Sywia spała z Rositą. 
Kiedy ksiądz przyjechał do wsi następnym razem, dziew-

czynki zostały wysłane do budynku szkolnego wraz z kilku-
nastoma innymi dziećmi, żeby rozpocząć przygotowania 
do bierzmowania.

– Zostaliście wszyscy ochrzczeni jako niemowlęta. Ale 
nie zostaliście jeszcze bierzmowani w Kościele katolickim – 
przypomniał im, a potem surowo napomniał: – Nie jesteście 

wiele lepsi od zwierząt. Będziecie żyć jak zwierzęta, bijąc 
się między sobą i kradnąc sobie nawzajem jedzenie. Teraz 
otrzymacie łaskę, żeby żyć jak chrześcijanie.

Kazał im się nauczyć na pamięć apostolskiego wyzna-
nia wiary. Mieli również zapamiętać „Ojcze Nasz”, choć 
wiele z nich umiało już tę modlitwę, oraz „Zdrowaś Mario”. 
Studiowali również Dekalog.

– Nie rozumiem – podczas kolejnych zajęć wyznała Sylwi 
Rosita. – Dekalog mówi: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go 
święcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie 
swoje prace; Ale siódmy dzień jest szabatem PANA, twego 
Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy”. 
Dlaczego pracujemy w niedziele?

Sylwia wzruszyła ramionami.
– Nie wiem – odpowiedziała w zamyśleniu. Sylwia nie 

zajmowała się takimi rzeczami. – Chodźmy popływać.
– Dlaczego zbieramy drewno w niedziele? – spytała Rosita. 

Tym razem mamę. – Biblia mówi, że nie powinniśmy pra-
cować w niedziele. To jest dzień Pański. Powinniśmy odpo-
czywać i oddawać Mu chwałę.

– Nie wiem, dlaczego zawracasz sobie głowę takimi spra-
wami – odparła mama z irytacją. – Zawsze tak robiliśmy. 
Dlaczego mielibyśmy to zmieniać? Za dużo słuchasz tych 
menonitów. To jedna z ich nauk.

– Nieprawda –  sprzeciwiła się Rosita. – To nie meno-
nici tak nauczają. Tak mówi Dziesięć Przykazań, których 
uczymy się od księdza.

– Myślę, że powinnaś pozwolić księdzu, żeby to on tłu-
maczył wam, co jest napisane w Biblii. My nie możemy tego 
zrozumieć, ale on jest uczony i powinien wiedzieć. Przestań 
zadawać tyle pytań i po prostu rób to, co ci mówią.

ROZDZIAŁ 12

Bierzmowanie

Iguana wspinała się powoli po gałęzi drzewa trąbowego.
– Czekaj, czekaj – Rosita zatrzymała najstarszego brata 

Sylwi i wzięła do ręki duży kamień. – Spróbuję tego.
Kamień poleciał między liście i za moment słychać było 

głuche uderzenie. Pazury iguany zwolniły uścisk na drze-
wie i zwierzę spadło na gałąź poniżej. Psy zaczęły szczekać. 
Młodsze dzieci podniosły aplauz.

Rosita zobaczyła respekt w oczach brata Sylwi. Uśmiechnęła 
się. Iguana trafi do garnka i zostanie podana na kolację.
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– Rosita, chodź tutaj – głos mamy przebił się przez uja-
danie psów.

– Och! – dziewczynce towarzyszyły westchnienia fru-
stracji, gdy matka chwyciła ją mocno za ramię, wciągając  
z powrotem do domu.

– Nie powinnaś się już więcej bawić z chłopcami – rugała 
ją ze złością, obierając kukurydzę. Kurczęta zbiegły się, żeby 
zbierać ziarna spadające na ziemię.

Rosita wzięła jedną kolbę i zaczęła ją obierać.
– Ja tylko pomagałam strącić z drzewa iguanę. Była wielka. 

Prawie ją już mieliśmy na dole.
– Niedobrze jest wałęsać się z chłopakami. Zaczynasz 

dorastać. Manuela miała zwyczaj włóczenia się z nimi po 
wiosce. Zobacz, co jej się stało.

Manuela? Dzisiaj mogły porozmawiać o Manueli?
– A co się stało Manueli? – zapytała.
Mama nadal wściekle obierała kukurydzę.
– Zeszła się z tym chłopakiem z Gwatemali. Gdyby zosta-

wała w domu, to by go nigdy nie spotkała.
– Czy on rzucił na nią jakiś urok?
Mama zacisnęła wargi.
– Nie wiem, ale to możliwe. Zachorowała niedługo po 

tym, jak odmówiła zaręczyn. Trzymaj się z dala od chłop-
ców i pozwól nam zdecydować, za kogo masz wyjść. Tak 
jest najlepiej.

Ponieważ Rosita nie była zainteresowana wychodzeniem 
za kogokolwiek, była gotowa zostawić to w rękach rodzi-
ców. Ale żałowała, że nie będzie już polować z chłopakami 
na iguany i grać z nimi w piłkę. Zabawy z chłopcami były 
o wiele ciekawsze. Westchnęła. Dorastanie wcale nie było 
takie zabawne. Najpierw okazało się, że musi pójść do bierz-
mowania, a teraz musi skończyć z fajną zabawą. Liście palm 
kołyszące się na wietrze przypomniały jej, że nic nie jest 
zawsze takie samo. Życie ciągle się zmienia.

Rosita nadal chodziła na kursy przed bierzmowaniem 
prowadzone przez księdza, ale zaglądała również na nabo-
żeństwa do menonitów i do zielonoświątkowców.

Dwie nowe rodziny menonitów przeprowadziły się do 
Santa Elena z sąsiedniej wioski. W jednej z nich była cała gro-
mada chłopaków. Osiem maleńkich ławek teraz się wypełniło  
i kościółek nie wydawał się już taki pusty. Kontrast między 
prostą drewnianą konstrukcją a wielkim kościołem para-
fialnym z betonu zastanowił Rositę.

– Dlaczego w naszym kościele jest tyle obrazów świę-
tych? – zapytała rodziców. – Drugie przykazanie mówi: 
„Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani 

żadnej podobizny czegokolwiek”. Dlaczego modlimy się 
do tych świętych, skoro Bóg twierdzi, że tylko Jemu mamy 
oddawać chwałę?

Mama pokręciła głową w geście rozpaczy. Pytania Rosity 
były dla niej próbą cierpliwości. Wyjaśnienia podjął się Carlos.

– My nie modlimy się do świętych. Po prostu prosimy 
ich, żeby wstawiali się za nami u Boga. A oni nam poma-
gają. Bóg jest zbyt zajęty, żeby słuchać wszystkich naraz, 
więc ma świętych, którzy Mu pomagają.

– Ale Biblia mówi, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. On 
jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.

– Ona ma rację – przemówił ojciec ze swego hamaka, cicho 
przysłuchując się dyskusji. – Taka jest prawda.

Mama pospieszyła ze zmianą tematu.
– W przyszłym roku będzie twoje bierzmowanie, Rosito 

– powiedziała. – Musimy poprosić Adelitę, żeby uszyła ci 
sukienkę. Jutro do niej pójdziemy, to cię zmierzy. Prosiłam 
Marcosa, żeby przywiózł materiał z Belize City. Zobacz, 
jaki śliczny.

Skinęła, żeby obie poszły do drugiej części chaty.
Uszyta sukienka była biała, miała falbanki, a do niej było 

w komplecie białe nakrycie głowy. Pani Juana dała Rosicie 
parę nowych pantofelków i łańcuszek z krzyżykiem na szyję. 
Rosita nie chciała go nosić, ale bała się urazić panią Juanę.

– Gdzie odbędzie się przyjęcie? – zapytała chrzestna.
– Nie będzie żadnego przyjęcia – odparła buntowniczo 

Rosita.
Pani Juana była wstrząśnięta.
– Nie będziesz miała przyjęcia? Ale przecież musisz mieć. 

Każdy ma. Zaprosisz wszystkich znajomych i krewnych, żeby 
świętowali twoje bierzmowanie. Po czym dodała pojednawczo:

– Tak, wiem, że wasza rodzina jest obecnie uboga, że 
prawie nie macie już kukurydzy, a nowa jeszcze nie wyro-
sła. Przypuszczam, że ojca nie stać na przyjęcie. Cóż, to jest 
zrozumiałe. Możesz z tym poczekać, aż sprzedacie fasolę  
i zarobicie jakieś dodatkowe pieniądze.

Rosita w ogóle nie miała zamiaru urządzać przyjęcia, ale 
postanowiła nie uświadamiać tego pani Juanie. Jeśli chce 
tak myśleć, to niech sobie myśli.

W dniu bierzmowania Rosita uklękła przed księdzem wraz 
z całą grupą rówieśników, a on po kolei wkładał na nich ręce 
i modlił się. Potem napomniał, że od teraz powinni żyć, jak 
przystało na chrześcijan. A potem wszyscy przyjęli komu-
nię świętą1. Gdy mały opłatek rozpływał się w jej ustach, 

 1. Kościół katolicki dopuszcza zmianę kolejności przyjmowania 
sakramentu I komunii świętej i bierzmowania. Decyzja w tej kwestii 
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Rosita nie czuła nic szczególnego. Nie poczuła się święta, 
sprawiedliwa ani szczególnie dobra. Właściwie, to nawet 
żałowała, że się tu znalazła. Miała nadzieję, że przynajmniej 
mama będzie zadowolona z tego bierzmowania.

Po mszy krewni i sąsiedzi Rosity przyszli do niej do domu, 
zjedli chleb i wypili kawę. Rosita słyszała, jak pani Juana 
opowiada kobietom, że po zbiorach kukurydzy będzie praw-
dziwe przyjęcie z daniami z kurcząt.

Nie będzie, o ile ja będę miała coś do powiedzenia – przy-
rzekła sobie Rosita.

Ksiądz uczył na kursach przed bierzmowaniem, że dobrzy 
chrześcijanie nie kradną, nie zabijają i nie cudzołożą. Nie 
kłamią ani nie przeklinają bliźnich. Są posłuszni rodzicom 
i nie irytują się. Rosita wiedziała, że Biblia o tym uczy, ale 
nie mogła zrozumieć, dlaczego wszyscy dookoła lekce-
ważą Słowo Boże. Wiedziała, że pan Chun mieszkający na 
końcu wioski ma tutaj żonę, a w niedalekiej wiosce jakąś 
inną kobietę. Czyli, że cudzołoży. Słyszała kobiety prze-
klinające się nawzajem w kolejce do pompy przy studni. 
Pani Juana, jej własna matka chrzestna, niemal codziennie 
złościła się na dzieci, a wielu dobrych katolików upijało się,  
a nawet bili się między sobą. Więc co dobrego zyskiwali, 
chodząc do kościoła, skoro wszyscy ciągle grzeszyli?

Rosita uważnie obserwowała menonitów. Nigdy nie sły-
szała, żeby Santiago i jego żona pomstowali na kogokol-
wiek. Wolałaby chodzić do takiego kościoła, w którym 
czyta się Biblię i żyje się według tego, co tam jest napi-
sane. Ale któż chciałby zostać menonitą i nosić te głupie 
chustki na głowie?

Kiedykolwiek udało jej się wymknąć z domu bez wiedzy 
matki, chodziła na nabożeństwa do zielonoświątkowców. 
Lubiła ich porywającą, rytmiczną muzykę.

Słyszała, jak wzywają grzeszników do pokuty.
– Wyjdźcie do przodu i uklęknijcie. Wyznajcie swoje 

grzechy, pokutujcie i uwierzcie. Jezus zbawi wasze dusze.
Śpiewali rozdzierające serce pieśni jak „Chodźcie grzesz-

nicy, ubodzy i potrzebujący”, „Czy moje imię jest tam zapi-
sane?” albo „Przyjdź do Zbawiciela, nie zwlekaj”.

Rosita oczywiście nie chciała iść po śmierci do piekła. 
Próbowała zagrzebać pamięć o tym, że jej siostra Manuela 
nie była gotowa na śmierć. To ją przerażało. Czy ona sama 
jest gotowa? Biblia mówi: „Uwierz i daj się ochrzcić”. Cóż, 
została ochrzczona – ochrzczona, a nawet bierzmowana 
– ale nie czuła, żeby ją to jakoś zmieniło. Złościła się na 
Carmalitę i małego Juana, gdy nie przynieśli drewna na 
czas. A ostatniej niedzieli schowała okulary do łowienia 
ryb, żeby mogła ich używać zamiast Pablo.

należy do lokalnych władz kościelnych. W Polsce utrwalił się zwyczaj 
przyjmowania najpierw I komunii, a potem bierzmowania.

A potem nadszedł ten pamiętny wieczór, gdy z brzegu 
obserwowała pastora zielonoświątkowców udzielającego 
chrztu jej własnemu ojcu. Stojąc pod kołyszącymi się pal-
mami czuła, że życie już nigdy nie będzie takie samo. Co się 
stanie z jej rodziną i odwiecznymi zwyczajami, kiedy głowa 
domu uczyniła tak radykalny krok?

Pewnego wieczoru Rosita pomyślała sobie, że przecież 
nawet te solidne palmy kiedyś upadną na ziemię. Niebo 
zaniosło się od chmur, a palmowe liście zaczęły się gwał-
townie poruszać na wietrze, który ze śpiewu przeszedł do 
ryku. Mniejsze drzewa uginały się w łuk, a ich gałęzie były 
miotane w powietrzu. Wierzchołki niektórych drzew odry-
wały się i spadały. Mieszkańcy wioski zabarykadowali się  
w domach i zaryglowali drzwi.

– To musi być jakiś huragan – powiedział ojciec.
Huragany często przechodziły nad Karaibami, ale rzadko 

niosły ze sobą do górskich wiosek coś więcej niż obfite ulewy.
Zmrok zapadł wcześnie, co jeszcze bardziej wzmogło obawy. 

Mama zapaliła lampkę, lecz wiatr wiejący przez szczeliny  
w ścianach z desek szybko zdmuchnął płomień. Rodzina 
Rosity potykała się w ciemnościach, nasłuchując wycia wiatru 
i trzasku łamanych gałęzi. Ciężkie przedmioty uderzały  
z zewnątrz o ściany domu, a dach się podnosił, gdy liany 
przytrzymujące go do krokwi rozciągały się i kurczyły.

– Patrzcie – powiedział Pablo, pokazując palcem. – Ściana 
się wgniata.

Wszyscy spojrzeli w stronę ściany domu. Trzęsła się i pochy-
lała, jakby miała ich nagle zmiażdżyć. Małe dzieci krzyczały 
przerażone. Wiatr znalazł drogę pod dach, który wyglądał, 
jakby cały miał odfrunąć.

– Myślę, że musimy wyjść – powiedział ojciec.
Mama chwyciła dwa wiadra i szukając po omacku napeł-

niła je dokumentami, biżuterią, pieniędzmi i ubraniami 
na zmianę.

Ucieczka do betonowego budynku szkolnego była jednym 
wielkim koszmarem. Trzymając Carmalitę za rękę, Rosita 
sama walczyła, żeby utrzymać się na nogach w porywają-
cym wietrze. Bała się, że w każdej chwili jakaś gałąź może 
spaść i ją zabić.

Nie chciała teraz umierać. Nie była gotowa na śmierć.
– Proszę, uratuj nas przed tym strasznym wichrem – modliła 

się rozpaczliwie. Wszyscy walczyli, żeby dojść do budynku, 
gdzie schroniło się już wielu innych.

Wiatr ustał równie nagle, jak przyszedł. Gruzy uprzątnięto, 
pochylone domy naprawiono i życie potoczyło się dalej.

Fragment książki Wind in the Cohunes
© Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis



A pilgrim and a stranger, 
I journey here below; 

Far distant is my country, 
The home to which I go. 

Here I must toil and travail, 
Oft weary and opprest, 

But there my God shall lead me 
To everlasting rest.

I’ve met with storms and danger 
E’en from my early years, 

With enemies and conflicts, 
With fightings and with fears. 

There’s nothing here that tempts me 
To wish a longer stay, 

So I must hasten forward, 
No halting or delay.

It is a well-worn pathway; 
A host has gone before, 

The holy saints and prophets, 
The patriarchs of yore. 

They trod the toilsome journey 
In patience and in faith; 

And them I fain would follow, 
Like them in life and death.

Who would share Abraham’s blessing 
Must Abraham’s path pursue, 

A stranger and a pilgrim, 
Like him, must journey thro’. 
The foes must be encountered, 
The dangers must be passed; 

A faithful soldier only 
Receives the crown at last.

A Pilgrim and a Stranger

So I must hasten forward-- 
Thank God, the end will come! 
This land of passing shadows 

Is not my destined home. 
That evermore abideth, 

The everlasting city, 
Jerusalem above, 

This evermore abideth, 
The home of light and love.

There still my thoughts are dwelling, 
‘Tis there I long to be; 

Come, Lord, and call Thy servant 
To blessedness with Thee. 

Come, bid my toils be ended, 
Let all my wand’rings cease; 

Call from the wayside lodging 
To Thy sweet home of peace.

There I shall dwell forever, 
No more a parting guest, 

With all Thy blood-bought children 
In everlasting rest, 

The pilgrim toils forgotten, 
The pilgrim conflicts o’er, 

All earthly griefs behind me, 
Eternal joys before.

—Paul Gerhardt
Translator Jane Borthwick

Public domain



Walka duchowa
—Daniel E. Miller

Często, gdy spotyka nas złe traktowanie z czyjejś strony, nie dostrzegamy w tym 
konflikcie duchowego aspektu. Nie bierzemy pod uwagę niewidzialnej batalii 
toczącej się w różnych okolicznościach naszego życia. Hiob miał ten sam problem: 
zmagał się z trudnością pogodzenia Bożej dobroci z okropnościami, których 
doświadczał. Nie wiedział, że diabeł – jego największy wróg – robił wszystko, co 
mógł, żeby zniszczyć jego wiarę. 

Zły nadal używa tej samej taktyki przeciwko nam. Piotr pisze: „Bądźcie trzeźwi, 
czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo 
by pochłonąć” (1 P 5,8). Zauważmy, jak bardzo przypomina to jego zwyczaje w 
czasach Hioba: „I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział 
Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz” (Hi 2,2).

Diabeł nadal wędruje po ziemi z pragnieniem pochłonięcia każdego, kogo się da. 
On nie zajmuje się szczególnie tymi, którzy tkwią głęboko w grzechu, bo ci i tak są 
w jego uścisku. Pragnie zniszczyć wierzących – tych, którzy mają twarze zwrócone 
ku niebu. W tym dążeniu czasem wykorzystuje innych ludzi, uzdalniając tych 
najemników do rujnowania naszego życia. 

Ważne jest pamiętać, że duchowe życie to naprawdę walka. Choć może się 
wydawać, że wrogiem jest sąsiad, to naprawdę wrogiem jest szatan. 
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