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

JEREMIASZ—

głoszenie Słów Bożych
—James K. Nolt

„Nie uczcie się drogi pogan”. „Czy nie ma balsamu
w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Czemu więc nie
jest uleczona córka mojego ludu?” „Najzdradliwsze ponad
wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je
poznać?” (Jr 10,2;8,22;17,9). Kto wypowiedział te niezwykłe prawdy? Jego ojcem był Hilkiasz z Anatot, miasta
ucieczki na północ od Jerozolimy w ziemi Beniamina.
Spośród wielu mieszkających tam kapłanów Jeremiasz
został wybrany na proroka w ostatnich latach niepodległości Judy.
Podobnie jak Mojżesz, Jonasz, Izajasz i inni, z początku
nie chciał przyjąć powołania: „Ach, Panie BOŻE! Oto nie
umiem mówić, bo jestem dzieckiem” (1,6). Bóg go jednak
zapewnił: „Nie mów: Jestem dzieckiem. Pójdziesz bowiem,
do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci
rozkażę. Nie bój się ich twarzy, bo ja jestem z tobą, aby
cię wybawić”. „PAN wyciągnął swoją rękę, dotknął jego
ust i powiedział: Oto wkładam moje słowa do twoich
ust” (1,7-9). Jeremiasz rzeczywiście stał się „prorokiem dla

narodów”, mówiąc przede wszystkim do Judy, ale również do Babilonu, Moabu, Edomu i innych starożytnych
ludów. A także do nas.
Jeremiasz wiernie i konsekwentnie prorokował przez
ponad czterdzieści lat w niespokojnym okresie schyłku
królestwa Judy i przed zburzeniem Jerozolimy. Prorokował
przez osiemnaście lat panowania dobrego króla Jozjasza,
a potem za rządów czterech złych jego następców uprawiających bałwochwalstwo. Jechoahaz panował jedynie
trzy miesiące, a potem został uwięziony przez Egipcjan.
Jechojakim królował jedenaście lat i za jego panowania
rozpoczęła się niewola babilońska. Następnie Babilończycy
posadzili na tronie jego syna Jechojachina, lecz zaledwie
trzy miesiące później uprowadzono do Babilonu tysiące
Żydów. Jechojachina zastąpił równie marionetkowy król
Sedekiasz, który również zbuntował się przeciwko okupantowi, za co musiał przeżyć dramat zamordowania własnych synów na jego oczach, a potem został oślepiony
i wtrącony do więzienia na resztę życia.

„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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Jeremiasz karcił nikczemności Judy i wzywał jej mieszkańców do upamiętania: „Bo mój lud jest głupi, nie zna
mnie; to są dzieci niemądre i nierozumne. Są mądre w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją” (4,22). „Prorocy
kłamliwie prorokują i kapłani panują przez ich ręce,
a mój lud to kocha” (5,31). Prorokował w bramach miasta,
na ulicach, w domu garncarza, na rynkach, w lochu
i w Egipcie – wszędzie, dokąd posłał go Pan.
„Tak bowiem mówi PAN do mężczyzn z Judy
i Jerozolimy: Przeorzcie swoje ugory, a nie siejcie między
ciernie” (4,3). Ziemia niegdyś wydająca owoce stała się
ugorem, nieuprawianym i zarośniętym chwastami i cierniami. Aby nasiona mogły kiełkować i rosnąć, ugór musi
zostać zaorany i zmiękczony. Ziarna siane między ciernie nie będą kiełkować. Zatwardziałe serca Judy powinny
były pokutować i szukać Pana. Podobnie jak nasze, jeśli
chcemy wydawać owoc.
Bóg zaprowadził Jeremiasza do domu garncarza
(18,1-6), gdzie prorok wygłosił jedno z najbardziej znanych przesłań. Ile razy Bóg nas wzywał, żebyśmy stali się
miękką, podatną gliną w rękach wszechwiedzącego, suwerennego Garncarza i pozwolili mu kształtować nas według
Jego zamysłu? Często śpiewamy: „ Tyś jest garncarzem,
jam gliną jest, skrusz mnie, ukształtuj — o to modlę się!”.
Słynny werset Jr 29,11 mówi: „Gdyż ja znam myśli,
które mam o was, mówi PAN: myśli o pokoju, a nie
o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie”. Dalej w wersecie 12 czytamy: „Wtedy będziecie
mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie,
a ja was wysłucham”. Jakież to zachęcające, że Bóg ma
o nas dobre myśli i obiecuje nas wysłuchać, ale następnie podkreśla naszą odpowiedzialność: „Będziecie mnie
szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym
swym sercem” (w. 13).
Jeremiasz wygłosił również wiele praktycznych nauk
dotykających serca. Do Moabu (i do nas) powiedział:
„Ponieważ pokładasz ufność w swoich dziełach i skarbach, ty też będziesz zdobyty” i „Przeklęty, kto wykonuje
dzieło PANA podstępnie” (Jr 48,7a.10a). Czy polegamy
na własnej sprawiedliwości, czy przyjmujemy pokorną
postawę, o której mówi prorok? „To wielkie miłosierdzie PANA, że nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje Jego litość.
Każdego poranka się odnawia, wielka jest Twoja wierność” (Lam 3,22-23).
W trakcie wygłaszania wielu napomnień i ostrzeżeń, Jeremiasz we fragmencie 31,31-34 opisuje Nowe
Przymierze, które będzie lepsze od Starego, jakie Bóg
zawarł z Izraelem. „Ale takie będzie przymierze, które zawrę
z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje
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prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę
ich Bogiem, a oni będą moim ludem” (Jr 31,33). Jak
wspaniale! Bóg chce wypisać na naszych sercach swoje
Prawo i zostać naszym Ojcem! Poddajmy się Jego Pismu
i bądźmy Jego ludem.
Na szczęście istniała wierna resztka, która wspierała i błogosławiła Jeremiasza. Do posłusznych Rekabitów, którzy
nie chcieli pić wina, prorok powiedział: „Tak mówi PAN
zastępów, Bóg Izraela: Ponieważ byliście posłuszni nakazowi Jonadaba, waszego ojca, i przestrzegaliście wszystkich
jego przykazań, i postępowaliście zgodnie ze wszystkim,
co wam nakazał; Dlatego tak mówi PAN zastępów, Bóg
Izraela: Nie zabraknie Jonadabowi, synowi Rekaba,
potomka, który by stał przede mną po wszystkie dni”
(Jr 35,18-19). Bóg potężnie posługiwał się Baruchem,
pilnym i odważnym sekretarzem spisującym słowa
Jeremiasza, który czytał je wobec wrogo nastawionych
słuchaczy. Po tym, jak król Jechojachin arogancko spalił
zwój Słowa Bożego, Baruch cierpliwie go przepisał.
W Księdze Lamentacji „płaczący prorok” wyraża swój
bezmierny ból spowodowany zburzeniem Jerozolimy:
„Strumienie wód płyną z moich oczu z powodu zniszczenia córki mojego ludu” (3,48). Po czym dochodzi do
wniosku: „Lepiej jest tym, którzy zostali pobici od miecza,
niż tym, co umierają z głodu, gdyż oni giną, będąc przebici brakiem plonów pola” (4,9) i opisuje dramat matek
gotujących własne dzieci, żeby je zjeść. Mimo to, dla pokutujących wciąż jest nadzieja: „Pan bowiem nie odrzuca
na wieki; A jeśli zasmuca, znów się lituje według obfitości swego miłosierdzia” (3,31-32).
Mimo wszystkich różnic między naszą współczesnością a światem Jeremiasza straszne efekty grzechu są zdumiewająco podobne. Mimo to, pozostaje jeszcze balsam
dla Gileadu, a wielki Lekarz czeka, żebyśmy zaczęli Go
szukać. On może zrobić to, na co czekał Jeremiasz, mianowicie „uleczyć córkę mojego ludu” (Jr 8,22).
„Jak żyje PAN w prawdzie, w sądzie i w sprawiedliwości. Wtedy narody będą sobie błogosławić w nim
i w nim będą się chlubić” (4,2). Amen, On dzisiaj nadal
żyje i wzywa swój lud do prawdy, sądu i sprawiedliwości
nawet pośród potworności w naszym świecie. Bóg pragnie
się nami dzisiaj posłużyć, a my potrzebujemy wytrwałości
i odwagi Jeremiasza.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

nauczanie

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

Współczucie
—Aaron Brubaker
Jezus jest dla nas doskonałym przykładem okazywania współczucia. Gdy ujrzał lud utrudzony i opuszczony jak owce, użalił
się nad nim (Mt 9,36). Jak możemy naśladować ten przykład,
współczując innym?
Po pierwsze, dla każdego wierzącego Bóg jest źródłem zdolności do okazywania szczerego współczucia. „Rolnik… powinien najpierw korzystać z plonów” (2 Tm 2,6). To dotyczy
również oddawania naszych ciał jako żywej ofiary, która jest
miła i przyjemna dla Boga (Rz 12,1). Nasze serca najpierw
muszą być przepełnione Bożą miłością, która daje nam szczere
pragnienie dobra dla innych.
Jakie są cechy charakterystyczne współczucia, które mogą
przyciągnąć ludzi i wpłynąć na ich serca? Współczucie jest
pewną dyspozycją serca, zawierającą uczucie żalu nad kimś,
czułości i zrozumienia. Te odczucia poruszają do czynów altruistycznej służby. Współczucie polega na współodczuwaniu czyjegoś cierpienia i niesieniu brzemienia innych. Miłosierdzie
jest formą współczucia, wychodzącą do innych, którzy cierpią
– nawet jeśli są niegodni lub nie zasługują na takie traktowanie. Człowiek nie zasługuje na miłosierdzie; ono jest darem
Bożym. Nie polega na okazywaniu jakichś emocji, lecz na
konkretnym działaniu. Bóg wyraził miłosierdzie i współczucie, gdy my byliśmy martwi przez nasze upadki i grzechy
(Ef 2,1). Boży dar miłosierdzia jest podstawą przebaczenia.
Bóg jest ostatecznym Sędzią każdego człowieka, który odrzuca
Jego miłosierdzie, lecz jeśli u grzesznika pojawia się smutek
w związku z grzechem i nawrócenie, to „miłosierdzie góruje
nad sądem” (Jk 2,13).
Współczucie jest efektem prawdziwej miłości. Jako nowo
narodzeni ludzie, będący myśli Chrystusowej, powinniśmy
– właśnie tym uczuciem dominującym w naszym życiu –
wpływać na ludzi i pociągać ich serca do Jezusa. On powiedział: „Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg
nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego,
z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej,

i z całej siły swojej” (Mk 12,29-31). To przykazanie podkreśla, że całe nasze jestestwo musi być rządzone przez miłość –
również nasze duchowe motywacje, uczucia i zewnętrzne ich
wyrazy oraz czyny.
Jak rozumiemy drugie przykazanie, żeby było jak pierwsze?
W naszej miłości do Boga mamy poprzez odkupieńczą krew
Jezusa oraz zamieszkiwanie w nas Ducha Świętego uśmiercać wszelkie zło – zarówno w sercu, jak i w uczynkach. Gdy
rodzimy się na nowo, wówczas zostaje nam udzielona natura
Boga, wraz z Jego miłością, miłosierdziem i współczuciem
w stosunku do innych. Wtedy z ogromną wdzięcznością za
zbawienie miłujemy duszę bliźniego i wychodzimy do niego
z Ewangelią. Naszym bliźnim jest każdy, kto wymaga miłosierdzia (Łk 10,36-37).
W jaki sposób miłujemy bliźnich jak siebie samych? Jezus
powiedział również, że prawdziwa miłość pochodząca od Niego
sprawi, iż będziemy nienawidzić (a nie miłować) własne życie
(Łk 14,26). To odpowiada fragmentowi z Listu do Efezjan
5,28-30, gdzie czytamy, że mężowie mają kochać własne żony
z poświęceniem „jak własne ciało”. Mamy naturalne skłonności do szukania własnego dobra, poświęcania największej uwagi
sobie samym i dbania o własne ciała. Stosować to w odniesieniu do innych możemy tylko poprzez własne poświęcenie.
W ten sposób nasza miłość i oddanie Bogu wymaga zapierania się siebie i traktowania innych jako wyżej stojących od
nas (Flp 2,3).
Ta miłość do Boga i szukanie największego dobra bliźniego
zawiera w sobie również zrozumienie i poszukiwanie tego,
co jest dla niego najlepsze duchowo. Czasem wymaga to od
nas nienawiści (czyli kochania w mniejszym stopniu) najbliższych, którzy mają silny wpływ oddzielający nas od Boga
w codziennym życiu. Będąc myśli Chrystusowej, nie ulegniemy
kompromisom, które mogłyby nas przyprawić o upadek czy
zwiedzenie. Aby wiernie i stale trzymać się prawdy, musimy
traktować oddanie Chrystusowi jako priorytet.

„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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Prawdziwa miłość do Pana kładzie na nas brzemię
związane z duchowym dobrostanem innych dusz,
a to sprawia, że chcemy mieć z nimi relacje oparte na
prawdzie. Pierwszy List Jana 2,9 potwierdza związek
między miłością do Chrystusa i do naszych braci.
Trzecia Księga Mojżeszowa 19,17 podaje przykład takiej miłości: „Nie będziesz chował w sercu
swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za
niego grzechu”. Mimo że rodzina i przyjaciele są
drodzy naszemu sercu, to być może niektóre osoby
z tego grona pozwalają sobie na światowe, cielesne
praktyki, które stopniowo prowadzą na manowce
zarówno ich, jak i tych, którzy pozostają pod ich wpływem. Jeśli zbyt łatwo nawiązujemy z takimi ludźmi
przyjaźnie, to miłujemy ich bardziej niż Chrystusa.
W takiej sytuacji siebie samych również miłujemy
bardziej od Niego. Kochając Pana z całej siły i będąc
myśli Chrystusowej, będziemy poruszani współczuciem (czyli będziemy rozpaczać) nad naszymi
własnymi upadkami i grzechami naszych rodzin,
przyjaciół i bliźnich.
Nasze chrześcijańskie życie jest codzienną walką –
ciało walczy przeciwko duchowi, a duch przeciwko
ciału. Dzięki niech będą Bogu, że przez Chrystusa
jesteśmy więcej niż zwycięzcami.
Gdy miłość do Pana i do bliźnich kontroluje nasze
życie, wtedy kładziemy fundament odkupienia dla
tych, którzy przeciwko nam zgrzeszyli. Kiedy te przykazania dominują w naszych sercach, nie będziemy
się gorszyć. „Wielki pokój dla tych, którzy miłują
Twoje prawo, a nie doznają żadnego zgorszenia”
(Ps 119,165 – przyp. red.).
„Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował” (1 J 4,19). Gdy ta miłość jest dobrowolnie
przyjmowana i dawana, rodzą się owoce współczucia. Aby podtrzymująca moc tej miłości trwała
w naszym życiu, musimy znienawidzić grzech i odnosić nad nim zwycięstwo. Ta miłość daje nam moc do
uśmiercania cielesności, abyśmy mogli mieć życie
wieczne – ci, którzy wytrwają, będą się radować:
„Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili”
(1 P 4,13).
„A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni” (1 P 3,8).
Zaczerpnięto z The Timely Truth, kwiecień 2017
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—David Burkholder
Uwaga: Niniejsze lekcje są przeznaczone do studium biblijnego
w małych grupach.

Wiara uzdalnia i przynosi rezultaty

Dzieje Apostolskie 3,11-21
Tłem dzisiejszego tekstu jest 11 pierwszych wersetów tego
rozdziału, które trzeba przeczytać w całości, żeby uchwycić
kontekst. W skrócie, Piotr i Jan, postępując według zakorzenionego w nich Prawa, wstępowali do świątyni na popołudniową modlitwę. Przed bramą świątyni ujrzeli mężczyznę
chromego od urodzenia proszącego o jałmużnę – jego jedyne
źródło utrzymania. W odpowiedzi na jego prośby Piotr dał
mu o wiele więcej niż prosił. W pewnym sensie dał mu nowe
życie – możliwość poruszania się i produktywności.
Wybuch radości wkrótce przyciągnął tłum ludzi, którzy
uważnie słuchali Piotra zwiastującego wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa. Zgromadzeni znali uzdrowionego jako
żebraka siadującego przed bramą i stwierdzili, że miało miejsce dramatyczne wydarzenie z jego udziałem. Byli otwarci
na słuchanie.
Piotr, który nigdy nie tracił okazji do świadczenia o swym
Panu, natychmiast zaczął wyjaśniać przyczyny zjawiska, którego wszyscy właśnie byli świadkami oraz stojącej za nim mocy.
Najpierw odwrócił uwagę od siebie samego i Jana, mówiąc, że
cudowne uzdrowienie nie nastąpiło dzięki ich własnej mocy.
Było przejawem mocy samego Syna Bożego, Boga ich ojców.
Następnie, wykazując nadzwyczajną odwagę, wprost potępił ich za śmierć Jezusa, w którym Piłat nie znalazł żadnej
winy. Potem wzmocnił przesłanie dodając, że woleli darować
życie mordercy niż Synowi Bożemu. „Ale – oświadczył – Bóg
Ojciec wzbudził swego Syna do życia, a sami apostołowie są
tego świadkami”. W tym miejscu Piotr wskazał na uzdrowionego człowieka jako niepodważalny dowód tego zmartwychwstania – Jego [Jezusa] moc ukazała się poprzez wiarę w Jego
imię. Taki był powód uzdrowienia chromego człowieka, któremu nie można było pomóc w żaden ludzki sposób.
Potem Piotr udzielił słuchaczom lekcji z historii żydowskiej.
To, co się stało w związku z ich zaparciem się Świętego i Jego
ukrzyżowaniem, zostało na długo wcześniej zapowiedziane

przez proroków. Ich proroctwa w Słowie Bożym właśnie
się wypełniły. „A teraz – mówił Piotr – Bóg wzywa was
do nawrócenia, więc proście Go, by odpuścił wam grzechy
i aby przyszły dla was czasy życiodajnej ochłody w wyniku
Jego przebaczenia i obecności."
Apostoł sięga również do przyszłości twierdząc, że Jezus,
który teraz jest w niebie, pozostanie tam aż do czasu wyznaczonego przez Ojca, a potem powróci, żeby przywrócić
wszystko do pierwotnego stanu. To również było zapowiadane przez Bożych proroków.
Teraz jednak przesłaniem jest wiara w zbawcze dzieło
Syna Bożego, która działa w życiu na ziemi już teraz
i umożliwia spędzenie wieczności z Bogiem. Moc takiej
wiary została ukazana poprzez dramatyczne uzdrowienie
chromego mężczyzny. Widzimy w tym doświadczeniu
wywołaną wiarę i czynną wiarę. Przesłanie Boże wygłoszone przez Piotra mówi o przyjęciu jednego i drugiego
typu wiary.

Do przemyślenia i dyskusji.
1. Przeczytaj całą relację z wydarzenia i jego konsekwencji (rozdziały 3 i 4).
2. Zastanów się nad dramatyczną zmianą w postawie
Piotra i jej przyczynach. Dobry temat do dyskusji.
3. Jakie wydarzenie może dzisiaj otworzyć drogę dla
zwiastowania Ewangelii?
4. Jakie są implikacje czynnej wiary w życiu współczesnych wierzących? Przemyśl to.
5. Piotr odważnie skarcił słuchaczy i przyniosło to
rezultaty. Czy jest to skuteczna metoda również
dzisiaj? Jak najlepiej głosić przesłanie o Chrystusie
w naszych czasach? Porozmawiajcie.
Cel lekcji: Zobaczyć moc wiary, zarówno w jej głoszeniu, jak i w przyjęciu Ewangelii.
Kluczowy werset: Dz 3,16

Moc Boża kontra moc demonów

Dzieje Apostolskie 13,1-12
Pierwotny Kościół był „na fali”. Moc wiary była
widoczna w zwiastowaniu tych ludzi oraz ich codziennym
życiu. Wydarzenia opisane w tym fragmencie miały miejsce kilka lat po spektakularnym uzdrowieniu chromego,
o których mówiliśmy w poprzedniej części. Wprost fenomenalnie wzrastała liczebność Kościoła, zginął pierwszy
chrześcijański męczennik, przyjęto do wspólnoty pierwszych pogan, rozpoczęły się prześladowania i nastąpiło
niezwykłe, bardzo znaczące nawrócenie jednego z głównych prześladowców, czyli Saula z Tarsu.

Zauważmy tutaj, że w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich
Kościół był już przygotowany do wejścia w kolejną fazę
ewangelizacji i dalszego wypełniania Wielkiego Nakazu
Misyjnego, żeby zanieść Dobrą Nowinę aż na krańce ziemi.
Możemy śmiało przypuścić, że w poście i modlitwie wierzący szukali prowadzenia Pana co do dalszej misji. A On
usłyszał i odpowiedział.
Barnaba był Cypryjczykiem, co prawdopodobnie miało
wpływ na obranie kierunku zespołu ewangelizacyjnego.
W wersecie 5 czytamy, że najpierw głosili Ewangelię Żydom,
narodowi szczególnie ważnemu dla Boga. Zwiastując przez
całą wyspę, przybyli do Pafos, gdzie miały miejsce wydarzenia opisane w tekście niniejszej lekcji. Tam po raz kolejny
moc wiary ukazała się w dramatyczny sposób.
Sergiusz Paweł, gubernator wyspy, był mądrym i przenikliwym człowiekiem. Usłyszał o głoszeniu Ewangelii
i zaintrygowało go to. Chciał usłyszeć więcej, więc posłał
po Barnabę i Saula. Jednak czarnoksiężnik Elymas próbował odwieść gubernatora od wiary.
Wtedy Saul napełniony Duchem Świętym potępił jego
działania i zapowiedział, że oślepnie. Pawłowe potępienie i cudowna moc wywarły na dostojniku takie wrażenie, że przyjął Ewangelię, co mogło wpłynąć na jego
relacje z rzymskimi mocodawcami. Odnalazł jednak coś
o wiele lepszego niż pozycja polityczna. Znalazł żywego
Chrystusa, który zmienił jego życie i dał nadzieję na przyszłość wspanialszą od rzymskich zaszczytów.
Tutaj widzimy kilka lekcji. Po pierwsze, żadna ziemska
ani demoniczna moc nie jest w stanie zniweczyć dzieła
Ducha Świętego. Po drugie, jedynie Jego przemieniająca
moc może przekonywać o grzechu i zwracać ludzkie serca
ku żywemu Bogu. Widzimy tutaj również moc wiary, która
przekonuje ludzi o suwerenności Wszechmocnego Boga.
Pełne wiary postępowanie Saula wzbudziło w gubernatorze aktywną wiarę. Wiara działa. Paweł o tym wiedział.
A gubernator tego doświadczył.

Do przemyślenia i dyskusji.

1. Przyjrzyjcie się życiu i wzrostowi wczesnego Kościoła
aż do tego momentu i zauważcie rozszerzanie się jego
wpływów w wyniku działalności misyjnej.
2. Zastanówcie się nad powołaniem do misji członków
kościoła w Antiochii i jak to powinno wpływać na
powoływanie przywódców w Kościele współcześnie. Porozmawiajcie o tym.
3. Co nas ratuje przed zniechęceniem, gdy widzimy
opór przeciwko Ewangelii?
4. W jaki sposób dzisiejsi wierzący mogą odważnie
głosić Ewangelię, nie narażając się na wstręt ze strony
społeczeństwa? Porozmawiajcie.

„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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5. Jak wiara uzdolniła was do działania dla Pana?
Zastanówcie się nad tym.
6. Cel lekcji: Zrozumienie, jak potężnie Duch Święty
działa, żeby chronić i rozszerzać przesłanie Ewangelii.
Kluczowe wersety: Dz 13,1.2.11

Moc wiary

Dz 14,8-11.19-23 (przeczytajcie cały rozdział, żeby
uchwycić kontekst).
Zespół misyjny kontynuował podróż. Po opuszczeniu
Cypru pożeglowali z powrotem do Azji Mniejszej i zaczęli
głosić wszędzie tam, gdzie znaleźli żydowską synagogę.
Ich zwiastowanie przyniosło mieszane rezultaty. Wielu
Żydów nie otworzyło się na przesłanie Pawła dotyczące
Jezusa jako Mesjasza i jego twierdzenie, że przywódcy
żydowscy są winni współudziału w Jego ukrzyżowaniu.
Byli przesiąknięci Prawem (a właściwie Jego rabinicznymi
interpretacjami i ludzką tradycją z nich wynikającą, co
sam Pan im nieraz wytykał – przyp. tłum.) oraz całymi
wiekami rytualizmu, dlatego nie byli otwarci na nowe
podejście do religii głoszonej przez Pawła. Dlatego też
wzniecili zamieszki.
Ale zespół misjonarzy był niezrażony krytyką. Gdy
opozycja się spotęgowała, po prostu poszli w inne miejsce, zostawiając za sobą zaczątki kościołów, grupy wierzących zarówno z Żydów, jak i z pogan, którzy ujrzeli
prawdę w przesłaniu Pawła i przyjęli zbawczą Ewangelię
o zmartwychwstałym Chrystusie. Nieustępliwość misjonarzy była godna podziwu. Nieśli przesłanie nadziei. Nie
poddawali się, nawet w obliczu pogróżek.
W dzisiejszym tekście widzimy Pawła i Barnabę
w Listrze, dokąd uciekli z Ikonium przed niechybnym
ukamienowaniem. Nie wiemy, w którym miejscu tam głosili, ani co dokładnie mówił Paweł. Z pewnością mówił
o mocy Bożej i wierze koniecznej do otrzymywania Jego
błogosławieństw. Wśród słuchaczy był człowiek chromy
od urodzenia. Paweł odczuł, że zrodziła się w nim wiara
w Bożą moc ku uzdrowieniu. Dlatego w akcie wiary kazał
mu wstać. Ten wstał, a potem zaczął skakać i chodzić, ciesząc się nowo odkrytą wolnością.
Taki cud przykuł uwagę tłumu, a ludzie natychmiast
się zorientowali, że nastąpiło coś ponadnaturalnego.
A któż może dokonywać cudów, jeśli nie istoty wyposażone
w nadludzkie moce? Uznali zatem, że Paweł i Barnaba są
bogami i zapragnęli złożyć im ofiary godne takiego statusu. Paweł ich powstrzymał, oświadczając, że są zwykłymi
ludźmi i że to Bóg, któremu służą, uzdrowił chorego –
a nie oni sami.
Mimo ogólnej otwartości w stosunku do Pawła i Barnaby,
znów pojawiły się problemy. Niewierzący Żydzi z Ikonium
8
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i Antiochii, którym nie wystarczyło wypędzenie misjonarzy z własnego terytorium, przemierzyli ponad 150 kilometrów, żeby podburzyć mieszkańców Listry. Podważenie
przez nich przesłania Pawła wzburzyło tłum do tego stopnia, że ukamienowano Pawła, a następnie wywleczono za
miasto sądząc, że nie żyje.
Ale Bóg nie skończył z Pawłem. Podczas gdy przyjaciele stali wokół, rozpaczając, podniósł się i wrócił razem
z nimi do miasta. Nazajutrz w cudowny sposób przeszedł
50 kilometrów do Derbe, by tam kontynuować misję.
Paweł był człowiekiem z żelaza i niezrażonym sprzeciwami ze strony ludzi.
Po tych wydarzeniach jego przesłanie zostało wzbogacone o jeszcze jeden wątek. Zaczął ostrzegać wierzących przed prześladowaniami skierowanymi przeciwko
tym, którzy zdecydowali się naśladować Chrystusa. Po
powrocie w miejsca, w których byli wcześniej, wyznaczyli starszych w każdym mieście i zachęcali wierzących,
by trwali w wierze.

Do przemyślenia i dyskusji.
1. Przeczytaj całą relację z pierwszej podróży misyjnej
zapisaną w rozdziałach 13 i 14, żeby zyskać pełny
obraz ich podróży, sukcesów i trudności. Co ich
uzdalniało do działania? Podyskutujcie.
2. Dlaczego ortodoksyjni Żydzi tak stanowczo przeciwstawiali się przesłaniu Pawła? Istnieje szereg
czynników. Zbadajcie je i omówcie.
3. Dlaczego Bóg dał apostołom moc uzdrawiania?
Jak to pomogło w szerzeniu Ewangelii? A jak jest
dzisiaj? Porozmawiajcie o tym.
4. Opiszcie charakter Pawła i Barnaby.
5. Dlaczego Ewangelia owocująca dobrymi uczynkami i przemieniająca życie wzbudza tak wielki
opór? Przedyskutujcie to.
6. Omówcie Pawłową metodę zakładania kościołów.
Czego możemy się z niej nauczyć na dzisiaj?
Cel lekcji: Podkreślenie mocy suwerennego Boga, która
zbawia, uzdrawia i zmienia życie.
Kluczowy werset: Dz 14,22
Zaczerpnięto ze Sword and Trumpet, wrzesień 2008
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Luke Shertzer
Czy bezpieczne byłoby stwierdzenie, że w oczach Boga nasze
zachowanie w Jego domu wskazuje na prawdziwe powody
przychodzenia na nabożeństwo, nawet jeśli twierdzimy
inaczej?
Zdecydowanie istnieje związek między szacunkiem dla
Co to jest dom Boży? Potocznie określa się tym mianem
domu Bożego i szacunkiem dla samego Boga. Jakie powinno
pomieszczenie, w którym lud Boży gromadzi się w celu oddabyć nasze postrzeganie Boga? Wiele fragmentów Biblii iluwania Bogu chwały. Ale przypuśćmy, że spotykamy się w tym
struje to drugie. W 1 Kronik 29,10-13 czytamy: „Potem błocelu po domach. W jaki sposób wpłynęłoby to na przejawy
gosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc:
szacunku z naszej strony? W 1 Tymoteusza 3,15 Paweł konBłogosławionyś Ty, Panie, Boże Izraela, ojca naszego, od
centruje się na innym wymiarze domu Bożego. „Gdyby jednak
wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majeprzyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy
stat, i sława, i chwała, gdyż wszystko,
postępować w domu Bożym, który
co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie
jest Kościołem Boga żywego, filarem
należy, Twoim, Panie, jest królestwo
i podwaliną prawdy”. Tutaj „dom
i Ty jesteś wyniesiony jako głowa
Powód, dla którego groBoży” wyraźnie oznacza Kościół
nad wszystko. Od Ciebie pochodzi
w sensie ludu Bożego. Szacunek dla
bogactwo i chwała, Ty władasz nad
madzimy się w kościele,
domu Bożego musi się wiązać z szawszystkim, w Twojej ręce jest siła
w dużym stopniu zdecycunkiem względem współbraci – bez
i moc, w Twojej ręce jest to, aby
względu na to, w jakim miejscu się
uczynić kogoś wielkim i mocnym.
duje o naszym zachowaWięc teraz, Boże nasz, składamy Ci
gromadzą. Zapamiętajcie tę ważną
niu
podczas
nabożeństwa.
dzięki i wielbimy chwalebne imię
informację podczas czytania dalTwoje”.
szego tekstu.
Izrael nie zawsze trzymał się tej
Dlaczego przychodzimy do domu
wzniosłej myśli. W różnych okresach
Bożego lub gromadzimy się jako
jego historii Bóg w dramatyczny
dom Boży?
sposób żądał od niego szacunku. Wkrótce po zbudowaniu
1. W celu wspólnego wielbienia Boga, składania Mu
przybytku Nadab i Abihu złożyli własną ofiarę kadzidlaną
dziękczynienia i oddawania Bogu chwały.
(Lb 10,1) i Pan ich zabił. Pierwszą lekcją w tej sytuacji był dla
2. Aby mieć społeczność z innymi wierzącymi, żeby się
ludu fakt, że Bóg widzi, co się dzieje podczas oddawania Mu
nawzajem budować i zachęcać.
czci, i w tym przypadku stwierdził brak szacunku. Druga lekcja
3. Aby karmić się Słowem Bożym, doznawać oświecenia
polegała na tym, że mówił poważnie, gdy podawał szczegói stawać w prawdzie.
łowe przepisy związane z ówczesnym systemem ofiarniczym.
Który z tych trzech powodów powinien stanowić dla nas
Wkrótce po wejściu Izraela do Kanaanu Bóg udzielił im
priorytet? Prawdziwe wielbienie Boga zawiera w sobie zarówno
kolejnych lekcji. Achan przywłaszczył sobie zakazany łup
dawanie, jak i branie, lecz przyjmowanie błogosławieństwa
z podbitego Jerycha (Joz 7). Nie można ukryć grzechu przed
zależy w dużej mierze od jakości tego, co dajemy Bogu
Bogiem, a przewinienie jednego człowieka skutkuje klęską
w ramach wielbienia.
całego ludu i nie można oczekiwać błogosławieństwa, dopóki
Można przychodzić do domu Bożego ze złych motywacji.
grzech nie zostanie usunięty ze społeczności.
Może to być po prostu zwyczaj, bo zawsze tak robiliśmy. Może
W erze Ewangelii Ananiasz i Safira zmówili się, żeby oszuto być poczucie obowiązku, bo inni oczekują tego od nas. Albo
kać Kościół i zginęli oboje bez ostrzeżenia (Dz 5). Bóg pokapróba uspokojenia sumienia, czy choćby chęć spotkania się
zał swemu ludowi, że nadal widzi motywacje i postawy serc
z ludźmi na płaszczyźnie towarzyskiej.
ludzkich, i nie jest bardziej tolerancyjny wobec grzechu niż
Powód, dla którego gromadzimy się w kościele, w dużym
pod Starym Przymierzem.
stopniu zdecyduje o naszym zachowaniu podczas nabożeństwa.
Od wydawcy: Brak szacunku dla domu Bożego jest równoznaczny
ze znieważaniem wielbienia Boga, ludu Bożego i samego Boga.
Jednak od miejsca uwielbienia ważniejsze jest to, czy czcimy Go
w duchu i prawdzie (zob. J 4,24).

„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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Te incydenty podkreślają, jak ważne jest właściwe postrzeganie Boga. Jest ono istotne dla wielbienia, które Jemu
się podoba. Ma ono również wpływ na nasze zachowanie
w domu Bożym i prowadzi nas w wyrażaniu czci dla Niego.
Teraz rozważmy praktyczną stronę omawianego tematu. Jak
powinien się przejawiać szacunek dla domu Bożego przed rozpoczęciem nabożeństwa, w jego trakcie i po jego zakończeniu?

może być właściwa, lecz wałęsanie się po korytarzu łatwo
odwraca uwagę od samego nabożeństwa. Jak się czują goście,
gdy wchodzą do zatłoczonego holu i trudno im nawet powiesić wierzchnią odzież na wieszakach? Jeśli przedłużające się
pogawędki przed nabożeństwem weszły wam w zwyczaj, to
zapytam, jaki może być lepszy sposób na przygotowanie się
do wielbienia niż ciche rozmyślania po zajęciu swojego miejsca? Odpowiedź powinna być oczywista.
Szacunek dla domu Bożego przed rozpoczęGdzie powinniśmy usiąść w kościele? Czy szacunek dla
ciem nabożeństwa
domu Bożego będzie miał wpływ na nasz wybór? Pamiętajmy,
Objawienie się Boga w Jego chwale na Górze Synaj było
by okazywać szacunek współbraciom. Pewien starszy ordypoprzedzone trzydniowym przygotowaniem, podczas którego
nowany brat powiedział: „To, gdzie się siedzi w kościele,
Izrael miał się oczyścić. Ta koncepcja była podstawą starotema znaczenie. Traktowanie Boga
stamentowego wielbienia nie tylko
i podejście do wielbienia jest z tym
podczas dorocznych świąt, lecz
związane. Można pogłębić własne
również podczas cotygodniowego
oddawanie chwały Panu przez
To, co się dzieje przed rozpoczęszabatu. Przygotowanie do nabosiebie i innych poprzez dyktowany
ciem nabożeństwa, ma kluczowe
żeństwa jest ponadczasową zasadą,
szacunkiem wybór. Dlatego przed
znaczenie dla wartościowego
która stosuje się również do nas
wejściem do pomieszczenia należy
dzisiaj.
zadać sobie pytanie, gdzie powinwielbienia. Oczekujemy, że przeTo, co się dzieje przed rozpoczęniśmy usiąść, żeby najlepiej spotłożeni przyjdą przygotowani...
ciem nabożeństwa, ma kluczowe
kać Boga w czasie oddawania Mu
Co z resztą kościoła?
znaczenie dla wartościowego wielchwały? W jaki sposób możemy
bienia. Oczekujemy, że przełożeni
najlepiej pomóc w tym osobom
przyjdą przygotowani. Śpiewający
siedzącym wokół nas? A potem
powinni się zastanowić nad tym,
w prawdziwym duchu wspólnoty
jakie pieśni będą prowadzić. Prowadzący rozważania biblijne
wybierzmy wolne miejsce, najlepiej z przodu i uwielbiajmy
powinni wybrać jakiś fragment Pisma i odpowiednio go przeBoga w Duchu i prawdzie.”1
myśleć. Spodziewamy się również, że kaznodzieje i nauczySzacunek dla domu Bożego podczas
ciele szkółki niedzielnej będą gotowi do głoszenia kazania,
nabożeństwa
a lekcje będą dobrze przygotowane.
Skoro już przygotowaliśmy się odpowiednio, przybyliCo z resztą kościoła? Jak my możemy się przygotować,
śmy
na czas, znaleźliśmy odpowiednie miejsce i chwilę czasu
żeby odpowiedni szacunek mógł nas zmotywować do przyna refleksję, to jesteśmy gotowi do uczestnictwa w samym
gotowywania się już w sobotę do niedzielnego nabożeńnabożeństwie.
stwa? Powinniśmy powtórzyć sobie ostatnią lekcję ze szkółki
Mojżesz ogłosił ludowi w 5 Mojżeszowej 16,16: „Nie ukaże
niedzielnej, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Możemy przysię nikt przed Panem próżny” (BG). Kontekstem tej wypogotować ofiarę na rano. Jeśli mieszkamy na wsi i mamy
wiedzi jest Stary Testament, ale można ją zastosować rówgospodarstwo rolne, to być może będziemy w stanie coś
nież dzisiaj do nas. Jakich ofiar oczekuje Pan podczas naszych
zrobić, żeby skrócić prace w oborze do niezbędnego mininabożeństw? Być może najważniejszą jest „ofiara pochwalna,
mum. Z pewnością powinniśmy porządnie odpocząć w nocy
to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.” (Hbr 13,15).
z soboty na niedzielę. Zamiast maksymalnie zagęszczać sobie
W jaki sposób podejście do wielbienia wpływa na nasz śpiew?
kalendarz sobotnich zajęć, pomyślmy o niej jako o „dniu
Z pewnością powinniśmy śpiewać z entuzjazmem, skupiając
przygotowania”.
się na słowach, które wypowiadamy. Wtedy wyrazimy głęJakie przygotowania powinniśmy poczynić w niedzielny
bokie uwielbienie ze szczerego serca.
poranek? W domu zróbmy tylko to, co niezbędne. Upewnijmy
Kto powinien śpiewać podczas nabożeństwa? Każdy nowo
się, że wszystkie potrzeby higieniczne zostały załatwione
narodzony chrześcijanin będzie tego chciał, bez względu
w domu na tyle, na ile to możliwe. Kościelna toaleta nie jest
na zdolności muzyczne. Rodzice, czy wasze dzieci biorą
miejscem przygotowania do nabożeństwa. Wyjdźcie z domu
w tym udział? Jaki poziom entuzjazmu przejawiają wasi
na tyle wcześnie, żeby się nie spóźnić.
Jaki związek ma zachowanie w holu kościoła z wartościo1. Oliver Keener, „Seating Arrangements That Aid Worship”, Eastern Mennonite Testimony,
luty 1982, str. 18.
wym wielbieniem w społeczności? Krótka rozmowa z innymi
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nastolatkowie? Udział nieszczery jest wyrazem braku szajego syn będzie teraz robił przez najbliższe pół godziny. Kto
cunku dla domu Bożego. W jakim wieku można przyjść na
odpowiada za zachowanie dzieci po nabożeństwie? Czy oriennabożeństwo? Co z radosnym hałasem z ust najmłodszych?
tujecie się, gdzie w ogóle przebywają wasze dzieci, będąc poza
Pan Jezus określił go mianem doskonałej chwały (Mt 21,16).
domem? Jeśli nie, to szykujecie sobie problem wychowawczy
Wiemy, że dzieci powinny się uczyć, jak dostosować głośi w przyszłości może on skutkować brakiem szacunku waszych
ność śpiewu do pozostałych, ale żadnego z nich nie wolno
synów i córek dla domu Bożego.
zniechęcać do wielbienia. Co by było, gdyby niezbawiony
Jakich przejawów szacunku powinniśmy ich uczyć? Jednym
gość zauważył, że wszystkie nasze dzieci śpiewają z entuz nich jest zachowanie w stosunku do dorosłych. Kiedyś jeden
zjazmem? Jakież wrażenie wywarłoby na nim takie świadez przedszkolaków podczas powitania poczekał, aż pierwszy się
ctwo! Z pewnością posługiwanie się śpiewnikiem i postawa
z nim przywitam, popatrzył mi w oczy i wyraźnie się przedszacunku wobec Boga jest na miejscu. Jak to jest w naszym
stawił. Najwyraźniej rodzice nauczyli go właściwego zachoprzypadku?
wania wobec starszych. Powinny wiedzieć, że niegrzecznie jest
Dzielenie się pieniędzmi na cele kościoła jest również
wtrącać się do rozmowy dorosłych. Słowem i czynem trzeba je
rodzajem ofiary podczas nabożeństwa. Dotyczy to nie tylko
uczyć, że nie wolno blokować innym dostępu do wieszaków,
ojców rodzin. Młodzież może brać w tym udział według
drzwi i na schody. Pamiętajmy, że szacunek dla domu Bożego
swojej woli. Dzieci powinny być uczone oddawania dzieprzekłada się na stosunek do zgromadzonych braci i sióstr.
sięcin ze swoich zarobków czy prezentów od dziadków.
Wręczanie dziecku monety, żeby oddało ją na ofiarę, nie jest
A kiedy należy zbierać się do domu po zakończeniu nabojedynie pustą formalnością, lecz okazją do wzięcia udziału
żeństwa? Czas rozmów towarzyskich jest ważny, ale pilnujmy
w dawaniu. Dzięki temu uczą się, że ofiara pieniężna jest rówdzieci. To będzie oznaczało skrócenie czasu na pogawędki
nież wyrazem uwielbienia dla Boga.
w holu czy przed budynkiem.
Innym jego wyrazem jest skupieJeśli zostajemy tam zbyt długo,
nie podczas nabożeństwa. Właściwa
to należałoby zadać sobie pytaInnym jego wyrazem
koncentracja na słowach kaznonie o motywację – jesteśmy
jest skupienie podczas
dziei wymaga dyscypliny. Jeśli się
tam z powodów duchowych czy
na nią zdecydujemy, to przestanie
nabożeństwa. Właściwa
towarzyskich? Większość dozornam przeszkadzać płacz maluchów,
koncentracja na słowach
ców czy opiekunów sali zapewne
wchodzenie i wychodzenie osób,
kaznodziei wymaga
wolałaby, żebyśmy opuścili budyi wszystko, co się dzieje wokół nas.
nek raczej wcześniej niż później.
dyscypliny.
Możemy postanowić, by nie szeptać
Zakończmy
fragmentem
z sąsiadem w ławce, a zamiast tego
z Księgi Malachiasza 1,8.14. „Gdy
robić notatki i zaglądać do podawaprzynosicie na ofiarę to, co ślepe,
nych odnośników biblijnych.
czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe
Zza kazalnicy brak skupienia na sali widać lepiej niż
myślimy. Tępe spojrzenie może oznaczać, że słuchacz (słui chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swochaczka) myślami jest gdzieś daleko. Może w wyobraźni
jemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie
kupuje jakąś nieruchomość, planuje posiłek, idzie na
albo czy okaże ci przychylność? – mówi Pan Zastępów. (…)
spacer z narzeczonym lub narzeczoną albo dekoruje pokój.
Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i śluWędrujące myśli mogą nas poprowadzić w takie miejsca,
buje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne! Gdyż Ja jestem
podczas gdy ciałem jesteśmy obecni w domu Boga. On wie,
wielkim Królem – mówi Pan Zastępów – a moje imię wywoo czym myślimy w każdym momencie. Pamiętajmy, że nasza
łuje zbożny lęk między narodami”.
uwaga podczas nabożeństwa jest jedną z ofiar, jakie Bogu
Bóg żądał od Izraela przynoszenia doskonałych ofiar.
przynosimy.
Z pewnością On jest tego godzien. Od nas zależy to,
Szacunek dla domu Bożego po nabożeństwie
czy za każdym razem przynosimy Mu ofiary nieskalane
Jakiś czas temu siedziałem w kościele obok młodego ojca
– przygotowane serce, punktualne przybycie, koncentraz synami. Zaraz po końcowym błogosławieństwie jeden
cję uwagi i właściwy stosunek do pozostałych uczestniz nich przemknął obok mnie, biegnąc do tylnej części sali.
ków wielbienia.
Zapytałem jego ojca z ciekawości, dlaczego chłopcu się tak
Zaczerpnięto z The Christian Contender, październik 2017
spieszy. I usłyszałem odpowiedź: „Bo chce porozmawiać
Rod and Staff Publishers, Inc.
z kolegami”. Zastanowiło mnie, czy ojciec miał pojęcie, co
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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dla

rodziców

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

—Bruce Detweiler
„Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy
się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem” (1 M 2,24).
Zaraz po stworzeniu kobiety, Bóg ustanowił zasady właściwego pożycia domowego. Jezus powtórzył je w Ewangelii
Mateusza 19,4-6, dodając zasadę panującą „od początku”
i będącą Bożym zamysłem: „Co tedy Bóg złączył, człowiek
niechaj nie rozłącza”.
Ten werset sugeruje wiele rzeczy. Po pierwsze, małżeństwo powinno być monogamiczne. Jeden mężczyzna
i jedna kobieta wiążą się na całe życie.
Po drugie, „opuści mąż ojca swego i matkę swoją”.
Poważny związek małżeński na całe życie wymaga dojrzałości. Młody człowiek powinien zaspokajać swą młodą żonę
fizycznie, duchowo, emocjonalnie i materialnie. Powinien
wiedzieć, jak pracować i umieć utrzymać pracę. Natomiast
młoda kobieta powinna mieć podstawową znajomość gotowania, opieki nad dziećmi i ogólnie prowadzenia domu.
Po trzecie, z tekstu wynika, iż młody człowiek opuszcza
dom rodzinny. Nie może całkowicie opuścić ojca i matki,
łącząc się ze swą żoną, jeśli nadal mieszka z rodzicami
i pozostaje pod ich nadzorem.
Wreszcie, werset ten sugeruje powstanie nowej rodziny.
Opuszczenie domu rodzinnego i złączenie się z żoną oznacza potraktowanie nowej relacji i pielęgnowanie jej jako
priorytetu w sensie relacji. To nie znaczy, że młoda para
musi przebywać ze sobą non stop, bo przecież trzeba zarabiać na utrzymanie rodziny. Niektórzy młodzieńcy po założeniu własnej rodziny pracują w firmach swoich ojców.
To może się powieść pod warunkiem, że nowe relacje we
własnej rodzinie są ważniejsze od poprzednich w domu
rodzinnym. Wspólne zajęcia takie jak modlitwa, praca
w ogrodzie, zmywanie naczyń, rozmowy czy spacery pomagają budować bliskość, jakiej pragnie każde małżeństwo.
Nowy dom powinien być miejscem preferowanym.
12
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Czasami stare relacje kolidują z nowymi. Najczęstszym
przykładem jest sytuacja, gdy więzy męża lub żony z własnymi rodzicami są silniejsze od lojalności małżeńskiej.
Mąż powinien odnaleźć w żonie to, co kiedyś widział
w matce, a żona powinna okazywać mężowi większą lojalność niż własnym rodzicom.
Bez względu na odległość dzielącą rodziców od ich dzieci,
bardziej pomogą oni młodej parze, gdy dadzą jej wolność
do podejmowania własnych decyzji. Zbyt częsta komunikacja między rodzicami a ich dzieckiem będącym świeżo
po ślubie może skutkować tym, że młody współmałżonek
zacznie się zastanawiać, czy w ogóle jest dla niego miejsce
w tej układance. Jeśli młode małżeństwo prosi o poradę,
rodzice mogą jej udzielić w odpowiedni sposób. Trzeba
jednak uważać, by nie wywierać zbytniej presji emocjonalnej i oczywiście unikać stosowania „przekupstwa” w celu
osiągnięcia własnych celów.
Rodzice powinni również uszanować prywatność nowo
założonego domu. Najprostszą ilustracją takiego szacunku jest pukanie do drzwi młodych i czekanie, aż nam
otworzą.
Również przed nowymi małżonkami leży decyzja, czy
i na ile będą kultywować rodzinne tradycje. List do Efezjan
6,2 przypomina, że w każdej porze życia należy ‘czcić ojca
i matkę swoją’. Wprawdzie Biblia nakazuje opuścić rodziców i złączyć się z żoną/mężem, jednak nie wolno tego
robić z wrogością wobec rodziców. Rodzicom zawsze
należy się uprzejmość i szacunek.
Idealnie byłoby, gdyby młodzi – opuszczając domy
rodzinne –na tyle cenili sobie biblijny, konserwatywny styl
życia oraz tradycje, jakie rodzice im wpajali, że chcieliby je
raczej podtrzymywać a nie porzucać. Pomiędzy rodzicami
i ich dziećmi, które założyły własne rodziny, nie powinna
istnieć przepaść międzypokoleniowa.

Co oznacza słowo „złączyć się”?
Konkordancja Stronga mówi, że „przylgnąć, przyłączyć się, związać się i tak trwać”.
Lojalność i wierność są nakazem. Rozwód
i inne formy niewierności tak popularne
w dzisiejszym społeczeństwie nie są żadną
opcją dla chrześcijan. W naszych małżeństwach przysięgamy, że będziemy wierni aż
do śmierci, a nie że będziemy wierni aż do
momentu, kiedy przestaniemy się wzajemnie kochać (jak brzmią niektóre współczesne
przysięgi małżeńskie).
W dzisiejszym społeczeństwie wiele żon
nie prowadzi domów, lecz zamiast tego rozwija osobiste kariery i osiąga ważne stanowiska na rynku pracy. To smutne, gdyż w ten
sposób tracą poczucie bezpieczeństwa kobiety
w Bożym porządku (tym bardziej, jeśli jest
to ich świadomy wybór). Takie sytuacje
doprowadziły do rozpadu wielu małżeństw,
więc trzeba prosić Boga o to, by młoda
żona i matka nie musiała pracować zawodowo, żeby rodzina mogła „związać koniec
z końcem”. Z kolei mężowie zarabiający na
dom muszą się strzec, obracając się w świecie biznesu pełnym kobiet. Powinni pamiętać, żeby kontakty osobiste z płcią przeciwną
utrzymywać ściśle na poziomie formalnym.
Najbardziej wyszukane grzeczności i komplementy zachowajmy dla naszych żon.
Połączenie się męża i żony oznacza również dążenie do wspólnych celów oraz ideałów. Wprawdzie możemy różnić się
pochodzeniem, wykształceniem i tak dalej,
lecz musimy otworzyć kanał komunikacji,
by tworzyć jedność we własnym domu. Takie
dziedziny jak rodzinne plany powinny być
wspólnie omawiane i należy wykazywać elastyczność, żeby wszystko działało praktycznie i bezkonfliktowo. Dziedziny takie jak
wychowanie dzieci, standardy zachowania
i ubioru czy relacje z niewierzącymi członkami rodzin powinny być ustalane w świetle
Słowa Bożego i konsultowane z innymi
wierzącymi.
Biblia zawiera odpowiedzi na pytania
dotyczące spełnionego, satysfakcjonującego
i stabilnego pożycia domowego. Ci, którzy
się nimi kierują, są nad wyraz błogosławieni!
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Twoje
DZIEDZICTWO

—Conrad Hollinger

„Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci
moje żyją w prawdzie” (3 J 4). Jak wiele chcemy inwestować
w życie naszych dzieci, aby im pomóc zostać dziećmi Bożymi
i żyć w wierności Panu? Jakie dziedzictwo zostawiamy swoim
dzieciom? Jaki wpływ wywieramy na ludzi, o których się troszczymy? Co możemy zrobić albo powiedzieć teraz, żeby skorzystały na tym przyszłe pokolenia?
Rozważmy Psalm 127. Czy to Pan buduje mój dom, czy może
ja czynię to własnymi siłami? Musimy pozwolić Bogu wznosić nasze domostwo na Jego sposób. W niektórych rodzinach
dzieci mogą się czuć niechciane. Ojcowie są zajęci. Troszczą się
bardziej o sukcesy zawodowe i pieniądze albo nawet o służbę
w kościele, zostawiając sobie mało czasu dla własnych dzieci.
Tymczasem one pragną czasu, uwagi i miłości ojców.
Być może ojcowie nie rozumieją, że mają być przykładem
osobistej troski i miłości Bożej w stosunku do dzieci. Może
mają napięty grafik w pracy i mnóstwo pracy po powrocie do
domu. Jeśli mamy choć chwilkę wolnego czasu wieczorem, to
czasem zasypiamy na kanapie ze zmęczenia, zaniedbując dzieci
i nie okazując im miłości.
Tymczasem one rosną i mogą czuć się niechciane, bo nie
dowiedziały się o Bożej trosce na przykładzie własnego ojca.
Może w nich rozwinąć się poczucie odrzucenia i wtedy zaczną
szukać innych źródeł akceptacji.
Pobożni rodzice chcą dla dzieci wszystkiego, co najlepsze,
chętnie poświęcając się dla nich. Ich celem jest pomoc dzieciom na drodze do nieba. Na ile to jest ważne dla nas? Czy
podobnie jak dla apostoła Jana, gdy pisał o swoich „dzieciach”?
Niektórzy starsi rodzice mówią, iż nie ma większego smutku
dla chrześcijańskich rodziców niż świadomość, że ich dziecko
odwróciło się od Boga i odeszło do świata. To w sercu każdego
rodzica budzi głęboką rozpacz. Ojcowie, musimy usłyszeć
w tym wyzwanie dla siebie. Pomoc dzieciom w przyjęciu prawdy
jest wielką rzeczą i czasem trzeba inaczej ustawić priorytety.
Rodzicielstwo wymaga zaangażowania. Mężowie i żony
potrzebują wzajemnego kontaktu, najlepiej codziennego, ale
nie wolno nam zaniedbywać dzieci. Jak znaleźć czas dla każdego z osobna?
Pomyślmy o kapłanie Helim. Nie karcił swych synów (1 Sm
3,13) i wyrośli na nikczemników. Samuel również dorastał pod
opieką Heliego. Później okazało się, że synowie Samuela też
nie byli lepsi. „Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami,
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gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo”
(1 Sm 8,3). Czyżby Samuel był zbyt zajęty, żeby nauczać
synów o Bogu i Jego miłości? Tego nie wiemy, ale wykorzystujmy czas, żeby właściwie wychowywać dzieci dla
Pana.
Choć nasze pociechy z czasem stają się dorosłymi
ludźmi i dokonują własnych wyborów, to nie można
zaprzeczyć, że każdy ojciec ma na nie wielki wpływ.
Wszyscy uczymy się od rodziców i widzimy ich słabe
strony. Nie powtarzajmy ich błędów we własnych
rodzinach.
Jak wychowywać i napominać dzieci dla Pana?
Wspólna modlitwa rodzinna i osobiste nauczanie są
ważne, lecz jest coś o wiele ważniejszego: nasze codzienne
życie. Komentarze na temat obrzydliwych plakatów,
nasz stosunek do określonej muzyki, rzeczy, które kupujemy i to, jak mówimy o innych – to wszystko może
się różnić u każdego z nas, ale postawy życiowe mówią
o nas bardzo wiele. Pamiętajcie, że dzieci z wami mieszkają i obserwują was. W ten sposób ich uczycie!
W pierwszym rozdziale Drugiego Listu do Tymoteusza
Paweł chwali go, wspominając miłość, jaką widział
u jego matki i babki, a teraz widzi również w nim.
A gdzie w tym czasie byli jego ojciec i dziadek? Obaj
byli poganami, ale wierząca matka i babka zainwestowały w życie Tymoteusza, co dało wspaniałe efekty.
Teraz nasza kolej, żeby przekazać wiarę dzieciom. Musimy mieć to na uwadze. Łatwo jest wpaść
w pułapkę myślenia, że sukces jest dla nas ważniejszy od
nich. Szatan podsuwa takie pokusy, ale musimy świadomie wybierać dzieci. Oto kilka rzeczy, które możecie
robić, żeby stać się dla nich wielką pomocą.
1. Niech wiedzą, że je kochacie – nawet wtedy, gdy
rozczarowują was swoimi wyborami. Jesteście
dla nich odbiciem Boga. Wasza miłość stoi za
dyscypliną.
2. Poświęćcie czas, żeby się z nimi codziennie
modlić. Niech słyszą, że modlisz się za każde
z nich z imienia. Kładź je do łóżek z modlitwą na
ustach.
3. Pracujcie z waszymi dziećmi i bawcie się z nimi.
Jeśli już znacie ich zainteresowania, poświęcajcie
czas, żeby to wykorzystać do budowania relacji.
Dziecko potrzebuje takiego kontaktu. Człowiek,
który zainwestował w swoje dzieci, nie będzie
tego żałował. Biblia mówi, że dzięki temu będzie
mógł rozprawiać się z przeciwnikami w bramie
[miasta]. „Bądź mądry, synu mój, i rozweselaj
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moje serce, a będę mógł dać odprawę temu, kto
mnie lży” (Prz 27,11).
4. Komunikuj się z dziećmi. One pragną niepodzielnej uwagi swego ojca. Niektórzy błędnie uważają, że ojcowie powinni wychowywać chłopców,
a matki – dziewczęta. To prawda, że mama pełni
ważną rolę w wychowaniu córek, ale potrzebują
one takiego samego zainteresowania ze strony
ojca jak chłopcy.
5. Pokażcie im, gdzie leżą granice ich wolności
i w razie potrzeby wymuście to na nich. Będą
próbowały sprawdzać, jak daleko jesteście
gotowi pójść na ustępstwa w tych sprawach. Nie
zawiedźcie ich zaufania. Ich poczucie bezpieczeństwa buduje się poprzez stanowczą i pełną miłości dyscyplinę.
6. Nauczajcie swoje dzieci. Kobieta opisana w 31
rozdziale Księgi Przypowieści Salomona była
nauczycielką, lecz ojciec również jest dla dzieci
nauczycielem życia. Dlaczego rzuciłeś pracę?
Jak podjąć decyzję, kiedy kupić nowy samochód? Dzieci was obserwują i uczą się od was.
„Daremnie wcześnie rano wstajecie, i późno się
kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak
On i we śnie obdarza umiłowanego swego”
(Ps 127,2). Koncentrując się wyłącznie na pracy
zawodowej, sami się skazujecie na spożywanie
chleba w troskach. Czy możecie po jakimś czasie
powiedzieć z czystym sumieniem, że przekazaliście dzieciom coś dobrego?
Inwestując w nauczanie dzieci, odbierzecie swoją
nagrodę. Czy chcielibyście jakoś wpłynąć na otoczenie
własnym stylem życia? Wyróżniać się czymś dobrym?
Jeśli tak, to inwestujcie w dzieci, wywierając na nie wpływ
godny prawdziwej pobożności.
W Psalmie 128 czytamy: „Błogosławiony każdy, który
się boi Pana, (…). Żona twoja będzie jak owocująca winnica (…) dzieci twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu
twego”. To jest obraz rodziny siedzącej przy stole. Werset
6 wspomina o waszych wnukach i o pokoju nad Izraelem
(czyli nad ludem Bożym).
Najprostszy sposób przekazywania wiary dzieciom
i wnukom to prowadzenie prawdziwie chrześcijańskiego
życia. Chcecie w pokoju oglądać swoje wnuki? To bądźcie
wierni Bogu. W czasach dobrych i złych, w momentach
zniechęcenia, po prostu bądźcie Mu wierni. Być może
w przeszłości zawodziliście wasze dzieci. Nie poddawajcie
się, lecz wyznajcie upadki dzieciom i zacznijcie od nowa.

Mówcie dzieciom i wnukom, czego nauczyliście się
w życiu. Zawodnicy biegnący w sztafecie przekazują
pałeczkę następnym. Czasem ktoś ją upuści – zazwyczaj w wyniku nieuważnego przekazywania. Dzisiaj
wy biegniecie, trzymając w rękach dziedzictwo wiary.
Pewnego dnia przekażecie je kolejnemu pokoleniu.
Przyjdzie taki czas, że wasze ciała zostaną złożone
do grobu. Co zostawicie swoim potomkom? Mówcie

dzieciom, że chcecie zobaczyć się z nimi w niebie i zachęcajcie do ukończenia biegu, aby nie upuścili pałeczki.
Chcielibyśmy, żeby nieprzerwany łańcuch pokoleniowy
znalazł się w niebie w całości.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, luty 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Abigail—zbawienny wpływ dobrej rady
—Daniel C. Burkholder
„Abigail wzięła więc śpiesznie dwieście chlebów, dwie
łagwie wina, pięć owiec już oprawionych, pięć korców prażonego ziarna, sto pęczków rodzynków i dwieście placków
figowych, załadowała to na osły”. Następnie wraz ze sługą
szybko wyjechała na spotkanie Dawidowi.
Przyniosła mu jednak coś więcej niż tylko żywność.
Zsiadając z osła, upadła przed nim twarzą do ziemi: „Moja
to wina, mój panie! Niech wolno będzie twojej służebnicy
przemówić do ciebie, ty zaś wysłuchaj słów twojej służebnicy. Niechaj mój pan nie zwraca uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie jest jego imię, taki i on
sam: Nabal się nazywa i jest głupcem, a ja, twoja służebnica, nie widziałam sług mojego pana, których wysłałeś.
Oto teraz, mój panie, jako żyje Pan i jako żyje twoja dusza,
którą powstrzymał Pan od przelewu krwi i od ratowania
siebie swoją własną ręką, niechaj do Nabala będą podobni
twoi wrogowie i ci, którzy obmyślają zło przeciwko mojemu
panu”.
Dawid z szacunkiem słuchał jej słów. Przybyła z dobrą
radą. Czego możemy się nauczyć od Abigail?
Po pierwsze, odwagi – Abigail w obliczu niebezpieczeństwa wykazała się wielką odwagą; poszła stawić czoła rozgniewanemu człowiekowi. Czasami my również musimy
udzielić rady komuś, kto się złości albo jest sfrustrowany.
Musimy wtedy odważnie wyjść do tego człowieka z miłością i współczuciem.
Postawa pozbawiona egoizmu – w swojej mowie do
Dawida Abigail powiedziała: „Moja to wina, mój panie!”.
Ona przecież nie uczyniła nic złego, a jednak była gotowa
ponosić konsekwencje za głupotę i złe decyzje kogoś innego.
Jeśli chcemy mieć na kogoś wpływ poprzez udzielanie rad,
nie może w tym być ani cienia egoizmu. Musimy być gotowi
poświęcić się dla tej osoby.

Uniżenie – Abigail padła do stóp Dawida. Jeśli komuś
doradzamy, również musimy czynić to w pokorze. Pycha
zniweczy każdą, nawet najlepszą radę, której udzielimy.
Szacunek – Abigail nazwała Dawida swoim panem kilka
razy w trakcie rozmowy. Jeśli udzielamy rady, szczególnie
komuś starszemu i posiadającemu wyższą godność od nas,
powinniśmy do niego odnosić się z szacunkiem. Paweł mówi
w Pierwszym Liście do Tymoteusza: „Starszego mężczyzny
nie strofuj, lecz upominaj go (lub zachęcaj, upraszaj – przyp.
red.) jak ojca”.
Otwartość – Abigail była bezpośrednia w swojej mowie,
kiedy powiedziała do Dawida: „Niechaj mój pan nie zwraca
uwagi na tego męża niegodziwego, na Nabala, gdyż jakie
jest jego imię, taki i on sam: Nabal się nazywa i jest głupcem (…)”. Czasem potrzebujemy nazwać rzeczy po imieniu i w uczciwy sposób. Nie wierzę, że Abigail próbowała
w ten sposób zdyskredytować swojego męża; po prostu
mówiła to, co należało powiedzieć. Czasem może tak być,
że nie możemy czegoś owijać w bawełnę i trzeba po prostu
powiedzieć prawdę.
Wiara – ta dzielna kobieta miała wiarę w to, co Bóg miał
zamiar uczynić z Dawidem. Zawsze, kiedy udzielamy rady
komuś, musi ona być ugruntowana w wierze w naszego
Pana. I ufać, że ten ktoś radę właściwie wykorzysta.
W rezultacie wpływu rady Abigail, Dawid uchronił siebie
przed rozlewem krwi. Zawsze, gdy doradzamy komuś,
musimy czynić to dla dobra tej osoby. Obyśmy prowadzili
pobożne życie, abyśmy potrafili udzielić dobrej rady tam,
gdzie jest potrzebna.
Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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część

historyczna

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

Część pierwsza
Didache jest dziełem na temat porządku życia
w Kościele z jego bardzo wczesnego okresu.
Prawdopodobnie jest to najwcześniejszy traktat chrześcijański spoza Nowego Testamentu.
Didache nosi również tytuł „Nauka Dwunastu
Apostołów”, co przydaje tekstowi pewnego autorytetu,
a zarazem daje wgląd we wczesne nauczanie apostolskie nie będące częścią świętych Pism. Jest to podręcznik dla chrześcijan traktujący o tym, jak wyznawać
wiarę codziennym życiem. Jak w wielu innych pismach
Ojców Apostolskich, które omawialiśmy wcześniej,
mamy tutaj opis etycznych następstw wiary chrześcijańskiej w praktyce.
Didache przez wiele wieków znano jedynie z cytatów w dziełach Ojców Kościoła, więc niewiele wiedzieliśmy o całości tego ważnego dokumentu. W roku
1875 grecki jego manuskrypt został odkryty w klasztorze Jeruzalem w Konstantynopolu przez metropolitę
Filotheosa Bryenniosa, który zdaniem Philipa Schaffa
był „jednym z najbardziej wykształconych przywódców
kościelnych współczesnego kościoła greckiego” (Schaff
pisał w latach osiemdziesiątych XIX wieku)1.
Didache odkryto w formie kodeksu złożonego ze
120 stron wraz jedynymi pozostałymi kopiami Listu
Barnaby po grecku2.
Odkrycie tych starożytnych pism, a następnie ich
publikacja roznieciła wielkie zainteresowanie wśród
1. P. Schaff, The Teaching of the Twelve Apostles or the Oldest
Church Manual, str. 8.
2. A. Louth: Early Christian Writings, str. 187.
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—M.R. McGrath
chrześcijan. Dokument ten, długo uważany za bezpowrotnie zaginiony i jedynie poświadczony przez kilku Ojców,
rzucił światło na zwyczaje najwcześniejszego Kościoła.
Stopień ekscytacji tym odkryciem można porównać
do atmosfery wokół odnalezienia zwojów znad Morza
Martwego i takie porównanie nasunęło się przynajmniej
jednemu autorowi współczesnemu (Louth, str. 187).
W wyniku niedawnych badań światło dzienne ujrzały
przekłady tego cennego dokumentu na języki etiopski
i koptyjski (Louth, str. 187).
Od momentu odkrycia Didache zaczęły się pojawiać
spekulacje odnośnie czasu i miejsca jego powstania oraz
autorstwa. Ponieważ jednak sam autor się nie ujawnił
w tekście, pewności nie będziemy mieć nigdy. Przyjrzyjmy
się jednak niektórym przypuszczeniom dotyczącym
szczegółów.
Jeśli chodzi o datę powstania mamy cały wachlarz od
najwcześniejszych do bardzo późnych czasów (co postulują niektórzy współcześni uczeni). Patrząc jednak na kontekst tego dokumentu, można wyciągnąć pewne wnioski
co do przybliżonej daty powstania tekstu.
Jedną z pierwszych wskazówek jest fakt, że treść
Didache jest prosta i nie zawiera żadnych skomplikowanych zwyczajów charakterystycznych dla późniejszego chrześcijaństwa. Ten „prymitywny” charakter
pisma mocno przemawia za wcześniejszą datą powstania. Chrześcijaństwo opisane w Didache cechuje prostota
właściwa pierwszym pokoleniom Kościoła.
Inna wskazówka na temat daty powstania Didache jest
widoczna w podtytule Nauka Dwunastu Apostołów.

W Didache widzimy Kościół w rosnących boleściach,
doświadczający pokoleniowej zmiany w przywództwie.
Określenie Nauka Dwunastu Apostołów można postrzegać jako próbę zachowania nauk oryginalnych apostołów,
którzy już nie żyli. Jest to kolejna cecha tekstu pozwalająca ustalić datowanie na niezbyt długi czas po ich śmierci.
Mamy tutaj próbę przypomnienia nowemu pokoleniu
chrześcijan o tym, czego nauczało Dwunastu.
Zwraca uwagę również fakt, iż inne pisma z drugiego
wieku, jak List Barnaby oraz Pasterz Hermasa pochodzące
z okresu między 100 a 150 rokiem n.e. zawierają konkretne nawiązania do treści Didache. To by znaczyło, że
źródło, z którego czerpali autorzy dwóch wymienionych
dokumentów, musiało pochodzić z wcześniejszego okresu.
Zatem jaka data powstania wydaje się najbardziej prawdopodobna, biorąc pod uwagę powyższe rozważania?
Historycy z końca XIX wieku jak Schaff i Spence twierdzili, że bardzo prawdopodobną datą jest okres między
80 a 100 rokiem n.e. Wydaje się to znacznie bardziej
wiarygodne przypuszczenie od dat późniejszych, postulowanych przez współczesnych uczonych, z których
wielu przyjęło założenia wyższej krytyki Biblii nie tylko
w badaniu samego Pisma Świętego, ale również późniejszych dokumentów, takich jak Didache.
Podsumowując, wewnętrzny charakter tego dzieła
wskazuje na bardzo wczesną datę jego powstania, co
w połączeniu z innymi przedstawionymi faktami pozwala
wskazać końcówkę pierwszego wieku.
Co możemy powiedzieć na temat miejsca powstania Didache? Tutaj znów pojawiło się szereg spekulacji.
Okazuje się, że najbardziej prawdopodobnym miejscem
powstania jest Judea lub Syria, biorąc pod uwagę charakter
tekstu zgodny z żydowskim sposobem myślenia i pisania.
Jeśli chodzi o autorstwo, to znów nie mamy żadnych
wyraźnych wskazówek, lecz ponownie możemy wnioskować na podstawie charakterystycznych cech dokumentu. Jest oczywiste, że autorem był judeochrześcijanin,
ponieważ Didache to dzieło pisane w tonie moralnym
i etycznym zaczerpniętym z żydowskich wzorców, co
było normą w środowiskach chrześcijańskich tamtego
obszaru. Również Dwie Drogi jako motyw przewodni
jest standardowym modelem nauczania, popularnym
w piśmiennictwie żydowskim okresu post starotestamentowego. Autor stosuje styl literacki wskazujący na
hebrajskie pochodzenie. Wiele wymienianych przezeń
praktyk wczesnochrześcijańskich było wzorowanych na

wzorcach żydowskich, choć nadano im chrześcijańskie znaczenie. Jedną z nich jest wypowiadanie
Modlitwy Pańskiej trzy razy dziennie, co wywodziło się z praktyk modlitewnych zaczerpniętych
z liturgii świątynnej.
Autor wydaje się szczególnie dobrze znać Ewangelię
Mateusza i List Jakuba, należące do judeochrześcijańskiej części pism Nowego Testamentu.
Jak podkreśla Philip Schaff, „[wielebny] Spence
przypisuje autorstwo dzieła biskupowi Jerozolimy
Symeonowi, synowi Kleofasa, siostrzeńcowi Józefa
i kuzynowi naszego Pana (…)” (Schaff, str. 127).
Biskup ten, znany jako Symeon Kleofas, był
następcą Jakuba jako biskup Jerozolimy i przywódcą
kościoła w Pelli, dokąd chrześcijanie zbiegli po oblężeniu miasta przez Rzymian w roku 70. Historycy wczesnego Kościoła Hegezyp i Euzebiusz przytaczają fakt,
że istotnie Symeon Kleofas był przywódcą kościoła
w Jerozolimie i Pelli za czasów zdobycia Jerozolimy.
Zważywszy na fakty związane z judeochrześcijańskim charakterem Didache, głowa tamtejszego kościoła
jest dobrym kandydatem na autora tekstu. Pojawiły
się jednak również sugestie, że jest to dzieło zbiorowe
przełożonych wczesnego kościoła judeochrześcijańskiego pod przywództwem Symeona Kleofasa. Tę opinię
podziela William McGrath. Opiera się ona na tym, że
wiele kościołów z najwcześniejszego okresu posiadało
radę starszych z biskupem na czele. Nie byłoby więc
nic dziwnego w tym, gdyby taki „komitet redakcyjny”
przełożonych wespół z Symeonem Kleofasem wydał ten
ważny dokument. A jeśli przyjęlibyśmy tę wersję, to
data powstania musiałaby przypadać na koniec pierwszego wieku, bo wtedy to on właśnie był biskupem społeczności w Jerozolimie i w Pelli.
Przesłanie Didache
Zwróćmy teraz uwagę na przesłanie tego cennego
wczesnochrześcijańskiego tekstu.
Był on w zamyśle autorów rodzajem podręcznika
życia chrześcijańskiego, który miał być używany dla
kandydatów do chrztu i młodych chrześcijan. Zatem
chodziło o zaznajomienie ich z biblijną wiarą apostolską. Przesłanie Didache dotyczy przede wszystkim
spraw praktycznych i jest w całości zgodne z etycznymi normami Kościoła pierwszego wieku, które
omawialiśmy wcześniej.

„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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Chrześcijaństwo określone w Didache polega
na prowadzeniu przemienionego życia w oparciu
o nauki Jezusa z Kazania na Górze. I rzeczywiście, nacisk na Kazanie na Górze i jego praktyczne
implikacje były charakterystyczne dla najwcześniejszego okresu w historii Kościoła. Didache rozpoczyna się omówieniem Dwóch Dróg życia.
Z tekstu wynika wprost, że albo wybieramy naśladowanie Chrystusa i życie, albo Jego odrzucenie
i drogę śmierci.
Następnie Didache wyraźnie nakreśla różnicę
w stylu życia ludzi wybierających jedną z dwóch
opisanych Dwóch Dróg. Autor twierdzi, że chrześcijanin powinien żyć w pokoju, a jego zachowanie
powinno być diametralnie odmienne od tego, jak żyją
osoby wybierające Drogę Śmierci. Pierwsza część (rozdziały 1-8) jest poświęcona niemal w całości etycznym
i moralnym wskazówkom dla ludzi idących Drogą
Życia. Z tekstu wynika jednoznacznie, że są tylko
dwie opcje do wyboru; można wybrać albo życie, albo
śmierć. Nie ma stanów pośrednich.
Część druga (rozdziały 9-15) Didache mówi
o porządku w kościele. Mamy tutaj nauczanie o chrzcie,
modlitwie, dziękczynieniu przy chlebie i winie, usługujących i zgromadzeniu w sensie nabożeństwa. Ta część
jest bardzo ważna i pouczająca, ponieważ daje lepszy
wgląd w funkcjonowanie Kościoła z końca pierwszego
wieku.
Fragment o chrzcie jest interesujący dlatego, że nie
ma tutaj żadnego śladu praktyki chrzczenia niemowląt,
a nawet zaprzecza twierdzeniu, że była ona stosowana
od początku istnienia Kościoła. Tekst mówi również
o chrzcie przez polanie wodą (w drodze wyjątku, jeśli
nie ma możliwości zanurzenia), co dowodzi, że zanurzanie (choć było zasadniczą praktyką – przyp. red.)
nie było jedynym dopuszczalnym sposobem chrztu
we wczesnym Kościele.
W Didache czytamy również o poście praktykowanym przez chrześcijan, ostrzegając równocześnie przed czynieniem tego w taki sam sposób, jak
to czynią hipokryci – jest to nawiązanie do praktyk
faryzeuszy, którzy pościli po to, żeby odbierać chwałę
od ludzi. Widać to w nauczaniu Jezusa zapisanym
w Ewangeliach. Post chrześcijański powinien wypływać z serca. W odróżnieniu od religijnych obłudników, chrześcijanie mieli pościć w inne dni, w środy
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i w piątki, by upamiętnić zdradę i cierpienie Chrystusa
Jezusa (McGrath, str. 22 – dosłownie czytamy: „Wasze
posty niech się nie zbiegają z postami obłudników.
Ponieważ oni poszczą drugiego i piątego dnia tygodnia,
wy pośćcie czwartego oraz w dzień przygotowania3” –
Didache 8,1, przyp. tłum.).
We fragmencie na temat dziękczynienia przy chlebie
i winie Didache podkreśla, że udział w nich mają jedynie
ochrzczeni, co jest dzisiaj powszechną praktyką w wielu
społecznościach chrześcijańskich.
Dalej mamy omówienie kwalifikacji apostołów i proroków. Było to powodowane zagrożeniem ze strony fałszywych nauczycieli i apostołów, którzy podawali się za
autentycznych, ale nie żyli według wymaganych standardów świętości. Te same ostrzeżenia znajdujemy
w Pismach Nowego Testamentu. Didache wyjaśnia, że
jedynie ci, którzy nauczają tego samego, co przekazali oryginalni apostołowie, mogą być uznani za prawdziwych.
Natomiast kościoły winny wspierać finansowo ubogich,
a szczególnie swoich przywódców – czy to praktycznie,
czy finansowo. Nie oznacza to płatnej etatowej służby, ale
jedynie doraźną pomoc ludziom usługującym kościołowi.
Didache mówi również o niedzieli4 jako o dniu zgromadzeń chrześcijańskich. Jest to dowód przeciwko fałszywym twierdzeniom niektórych współczesnych grup
utrzymujących, że najwcześniejsze kościoły chrześcijańskie nadal obchodziły żydowski szabat.
Widzimy zatem, że Didache jest podręcznikiem opisującym, w jaki sposób chrześcijanie z końca pierwszego
wieku żyli i nauczali tego, w co wierzyli. Mimo że ten
tekst nie posiada autorytetu natchnionych Pism, to daje
nam doskonały wgląd w to, jak chrześcijanie pierwszych
pokoleń praktykowali swoją wiarę.
—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z An Introduction to the Apostolic Fathers
© Abana Books
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

3. Drugi i piąty dzień tygodnia to poniedziałek i czwartek, natomiast dzień czwarty to środa, a dniem przygotowania jest piątek
(przyp. red.).
4. Niektórzy uczeni nie zgadzają się z tym, ponieważ w Didache
nie ma określenia „Dzień Pański”, lecz jedynie przymiotnik „Pański”,
a słowo „dzień” zostało dodane przez tłumaczy. Ich zdaniem Didache, w dosłownym tłumaczeniu, bez dodanych wyrażeń, nie
mówi ani o szabacie, ani o niedzieli. Inni jednak kontrargumentują, że słowo „Pański” było skrótem myślowym, mieszczącym w sobie już wówczas dobrze ugruntowaną praktykę święcenia niedzieli
(przyp. red.).

część

praktyczna
„Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem; lecz kto ugania się za
nicościami, cierpi niedostatek." Księga Przysłów 28,19

—Curtis Grice
Podjazdy żwirowane, jak wiele innych elementów
naszych obejść, wymagają konserwacji co jakiś czas,
żeby dłużej służyły. Kluczem do utrzymania podjazdu
w odpowiednim stanie jest dobry drenaż. Obserwuj
spływ wody w deszczowe dni. Woda powinna spłynąć najkrótszą drogą z podjazdu do odpowiedniego
koryta. Kałuże i silne strumienie, szczególnie na
powierzchni jezdnej, z czasem spowodują jakieś problemy. Użytkowanie podjazdu powoduje powstawanie kolein, które w połączeniu ze skutkami deszczu
żłobią w nim rowy i wyboje.
Dobrze odwodniony podjazd jest najwyższy
w środku, ze spadkiem w kierunku obydwóch brzegów. Woda spływa wtedy po powierzchni na boki
w kierunku obydwóch krawężników. Najwyższe położenie jest czasem nazywane koroną i prawdopodobnie
jest najważniejszym elementem wymagającym konserwacji. Idealna korona powinna być położona wystarczająco wysoko, żeby woda szybko spływała, lecz nie
na tyle wysoko, żeby różnica poziomów między szczytem a krawężnikami była widoczna z wnętrza jadącego samochodu.
Konserwację należy rozpocząć od oczyszczenia rowów i rur przepustowych. Stare liście i inne
odpadki zwykle się tam gromadzą, co powoduje zwolnienie lub nawet całkowite zablokowanie odpływu
wody. Przy użyciu ostrej łopaty obetnij kępy trawy,
które często zarastają końcówki rury. Potem idąc od
końców wygarnij śmieci ze środka wąską szuflą. Po
oczyszczeniu woda powinna już swobodnie spłynąć

grawitacyjnie, a większy deszcz spłucze resztki odpadków, których nie usuniesz ręcznie.
Przytnij nisko wiszące gałęzie i krzewy płożące przy
podjeździe tak, żeby słońce mogło łatwo wysuszyć
nawierzchnię po deszczu.
Wypełnij dziury i rowy w nawierzchni żwirem,
który łatwo się skleja. Nie próbuj tego robić przy
użyciu kamienia sypkiego czy piasku, bo zostanie
szybko spłukany, a dziury szybko pojawią się znowu.
Po uzupełnieniu ubytków użyj walca, żeby utwardzić całość.
W celu przywrócenia właściwie funkcjonującej
korony, powinieneś wysypać cały podjazd nową warstwą świeżego żwiru, uzupełniając nawierzchnię na
bieżąco po utworzeniu się kolein.
Jednym z najszybszych sposobów jest w miarę równomierne wysypanie żwiru wprost z wywrotki. Przy
zamawianiu żwiru poproście, żeby przywiózł go kierowca, który umie to robić. Potem pozostanie do
wykonania tylko wyprofilowanie nierówności łopatą.
Pamiętaj, że korona jest ważna. Trzeba będzie spędzić trochę czasu i włożyć wysiłek w uformowanie
właściwego kąta nachylenia nawierzchni przy użyciu
traktora lub łopaty i grabi tak, żeby woda odpływała
równo w kierunku obydwóch krawężników. Im więcej
wysiłku w to włożysz, tym dłużej będziesz się cieszył
gładkim podjeżdżaniem autem pod dom.
Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2015
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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—Harold Schrock
Co widzisz, gdy wchodzisz na wagę łazienkową? Nie
ma znaczenia, czy jesteś pulchny, szczupły czy średniej wagi; większość masy naszego organizmu stanowi
woda. Ona jest również naszym najważniejszym składnikiem odżywczym, podobnie jak w przypadku wszystkich organizmów żywych. Rośliny w waszych ogrodach
nie są wyjątkiem – bakterie, grzyby, glisty, robaki czy
płazy również. Wszystko, co żyje, potrzebuje wody,
żeby przeżyć i rozwijać się. Dużo wody. Niedawno
w wiadomościach podano, że każdy poszczególny migdał
może potrzebować prawie 4 litry wody, żeby wyrosnąć.
Niektórzy się tym mocno martwią, widząc w Kalifornii
suszę, jakiej nie było od wielu lat. Migdały nie są jednak
najbardziej uzależnione od wody; wiele innych gatunków pije jej znacznie więcej.
Przy tak wielkiej potrzebie wilgoci nie ma się co dziwić,
że Bóg dostarczył światu taki jej ogrom. Ponad 70 procent powierzchni Ziemi jest pokryta wodą, w niektórych miejscach głęboką na wiele kilometrów! Dlaczego
przy takiej ilości wody martwimy się o jej brak? Istnieją
przynajmniej trzy główne powody: jakość, dystrybucja
i zatrzymywanie.
Przyjrzyjmy się każdemu z nich, zarówno w skali globalnej, jak i ogródkowej.
Potrzebujemy wody dobrej jakości; nic nie może się
rozwijać, pijąc wodę skażoną. Jak wszyscy wiemy, większość wód na Ziemi jest słona i nie nadaje się ani dla
roślin, ani dla zwierząt. Woda morska zawiera nie tylko
sód, lecz wiele innych użytecznych składników znanych naukowcom. Odkryto już metody obniżenia stężenia sodu w tej wodzie i obecnie słone morza stają się
ważnym źródłem mikroelementów odżywczych dla rolnictwa. Poza tym, słona woda nie nadaje się do nawadniania pól ani pojenia zwierząt.
Wielu ogrodników i rolników martwi się innym rodzajem zanieczyszczenia. Ogromna większość dostępnej
wody słodkiej jest do pewnego stopnia skażona zawiesinami mineralnymi. Taką wodę nazywamy „twardą”
i to ona jest odpowiedzialna za tworzenie się kamienia
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w czajnikach kuchennych i urządzeniach podgrzewających wodę. Niekiedy taka woda wydziela również
nieprzyjemny zapach. Dla roślin i zwierząt jest ona niebezpieczna jedynie w ekstremalnych przypadkach, lecz
wysoka twardość wody do pewnego stopnia obniża skuteczność nawadniania. Rodzaj i poziom twardości decydują o krokach, jakie należy podjąć przed użyciem wody.
Walka z zanieczyszczeniami mineralnymi jest poważnym
problemem.
W niektórych miejscach woda jest również skażona przez zanieczyszczenia przemysłowe. Wszystkim
znany jest problem wysokiego stężenia azotanów, które
zatruwają ludzi i zwierzęta, zanim jeszcze zaczną niszczyć rośliny. Na szczęście jest coraz mniej obszarów,
gdzie zanieczyszczenia przemysłowe wpływają na jakość
wody, którą podlewamy ogródki. W wielu przypadkach
do wody użytkowej dodaje się chloru, który również
źle wpływa na jakość wody używanej przez rolników,
ogrodników i działkowiczów. Chlor jest mikroelementem niezbędnym, ale jedynie w minimalnych dawkach.
Tymczasem podlewanie roślin wodą z ujęć publicznych
naraża rośliny i glebę na zbyt duży poziom tego pierwiastka. Dlatego chcąc podlewać rośliny taką wodą,
należy się najpierw zaopatrzyć w filtr węglowy, albo
przynajmniej trzymać wodę przez dłuższy czas w jakimś
otwartym zbiorniku, żeby chlor (który jest gazem) po
prostu uciekł do atmosfery.
Dystrybucja wody może stanowić poważny problem
zarówno na świecie, jak i na naszym podwórku. Mimo
ogromnych ilości wilgoci pochodzącej z chmur deszczowych i śniegowych na całej planecie, wiatr pędzi je nie
zawsze tam, gdzie są najpotrzebniejsze. Czasem nawet
wiszą nad obszarami, gdzie – patrząc z ludzkiego punktu
widzenia – absolutnie nie są pożądane. Mimo że woda jest
potrzebna, powódź bywa bardziej niszczycielska niż susza.
W wielu klimatach trudno o odpowiednią dystrybucję
wilgoci i trzeba się przygotować na dodatkowe nawadnianie. Istnieją różne metody, których skuteczność
w dużej mierze zależy od skali potrzeb. W przypadku

skrawka zieleni na patio, klombów czy małego ogródka
na podwórku, podlewanie można ograniczyć do minimum. Powierzchnie ponad kilkadziesiąt metrów kwadratowych zwykle wymagają zainstalowania zraszaczy.
Zraszacze są moją ulubioną metodą nawadniania, skuteczną zarówno na kilku grządkach, jak i na kilku arach.
W przypadku większych powierzchni można zastosować
gotowe systemy z różnymi łącznikami i głowicami.
W przypadku małego ogródka potrzebujecie tylko
odpowiedniego węża i kilku zraszaczy z głowicami.
Można używać kilku węży i łączników jednocześnie. Nie
ma potrzeby stosowania regulatorów ciśnienia sprzedawanych razem z systemami zraszającymi. Wystarczy
zmniejszyć ciśnienie wody na zaworze wyprowadzającym lub przymknąć go wtedy, gdy węże już są pełne,
albo włączyć między węże jeszcze jeden zawór, co oszczędzi nam biegania do kranu za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba regulacji ciśnienia wody.
Alternatywnie (szczególnie, jeśli mamy problemy
z jakością wody), można umieścić beczkę lub pojemnik z wodą na wysokości około metra nad trawnikiem
i pozwolić wodzie na grawitacyjne spływanie do węży.
To na przykład pozwala wykorzystać deszczówkę,
a także dodawać do niej jakiś nawóz.
Jakąkolwiek metodę irygacji wybierzemy, pamiętajmy, jak jest ważna dla optymalnego zdrowia i produkcji. Gdy sami mamy niedobór wody w organizmie,
mogą się pojawić bóle głowy i inne objawy, zanim jeszcze odczujemy mocne pragnienie. Podobnie zbyt małe
nawadnianie roślin może zwiększyć ryzyko chorób czy
plagi robactwa, zanim jeszcze pojawią się widzialne
oznaki więdnięcia. Każde zmniejszenie dawki wilgoci
skutkuje gorszymi plonami, szczególnie w przypadku
owoców wymagających intensywnego nawadniania, jak
pomidory czy melony.
Wreszcie, musimy zwracać uwagę na retencję, czyli
zatrzymywanie. Niektórzy eksperci postrzegają retencję wody jako największy problem ludzkości. Każde
zmniejszenie retencji na dużych obszarach powoduje
tendencję do powiększania się obszarów pustynnych,
dopóki sposób zarządzania środowiskiem nie odwróci
tego trendu.
Istnieją dwa główne czynniki zatrzymywania wody –
pokrycie gruntu i materia organiczna. Jeśli na danym
obszarze gęsto rosną rośliny lub występuje mierzwa,
spowalnia to spływanie wody deszczowej i pozwala jej

lepiej wsiąknąć w ziemię. Kiedy woda przeniknie już
do gleby, materia organiczna w dużym stopniu decyduje o tym, jak długo pozostanie ona w strefie korzeni.
Poszczególne rodzaje gleby reagują różnie, ale ogólnie
przyjmuje się, że 1% materii organicznej na pół hektara
przytrzymuje około 80 tysięcy litrów wody. Retencja
zwiększa się aż do momentu, gdy materii organicznej
jest około 10-12%. Gdy jest jej więcej, glebę klasyfikuje
się jako „grząską” i zaczyna ona przysparzać pewnych
problemów. Większość ogrodników zaczyna od poziomów niskich. Utrzymywanie pokrycia gleby materią
organiczną i dobre zbiory przyczyniają się do budowania warstwy materii organicznej i humusu.
Ogrody są zazwyczaj jedynie niewielkim elementem
w obiegu wody na lokalnym terenie. W niektórych
regionach pola uprawne stanowią większość powierzchni
gruntów. Kilka lat temu miałem farmę wzdłuż niewielkiej rzeki na Środkowym Zachodzie USA. Około
połowa farmy znajdowała się na terenie zalewowym przy
brzegu, a rzeka wylewała tam przynajmniej raz w roku.
Starsi sąsiedzi powiedzieli mi, że 40-50 lat wcześniej
właśnie tam uzyskiwali ogromne zbiory lucerny (która
prawie nie toleruje zalewania gleby). Co się zmieniło?
Jedynym udokumentowanym czynnikiem, jaki odkryłem, była utrata 1,5-2% materii organicznej z ogromnych obszarów farmy w górę rzeki od tego miejsca.
Dobre zarządzanie wymaga mądrego używania wody
– ze szczególnym uwzględnieniem retencji.
Zaczerpnięto z Nature Friend Magazine, maj 2016
© Dogwood Ridge Outdoors
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

młodzieży

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

„Panie, naucz nas modlić się”
—Nevin Newswanger
Jak bliska byłaby twoja więź z przyjacielem, gdybyś zwracał się do niego tak samo szczerze i często jak do twojego niebiańskiego Ojca? Jak długo mógłbyś szczerze utrzymywać, że
ta osoba rzeczywiście się z tobą przyjaźni? Skoro porozumiewanie się jest fundamentalnym warunkiem naszych ziemskich
relacji, to życie modlitewne jest warunkiem relacji z naszym
niebiańskim Przyjacielem.
Podtrzymywanie więzi z Bogiem poprzez modlitwę jest
ważne, ponieważ mamy wroga, który chce zniszczyć nasze
dusze. Modlitwa jest elementem chrześcijańskiego uzbrojenia.
Diabeł wie, że gdyby udało mu się zdusić twoje życie modlitewne, to może cię pozbawić niebiańskiego, życiodajnego
paliwa niezbędnego do duchowego przeżycia. Miernikiem
twojej wiary i polegania na Bogu jest osobista modlitwa. Im
więcej ufasz Bogu, tym bardziej na Nim polegasz i będziesz
odczuwać potrzebę modlitwy. Jeśli chcesz być zwycięskim
młodym człowiekiem, to musisz sobie uświadomić, jak jesteś
kruchy i stale dzierżyć swoją tarczę podniesioną.
Zanim przystąpisz do modlitwy, usuń wszelkie przeszkody.
Jedną z nich jest odwrócenie twojej uwagi przez rzeczy materialne. Jeśli masz przy sobie telefon, wyłącz go. Inną przeszkodą może być grzech w twoim życiu. Psalm 66,18 mówi:
„Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie
byłby mnie wysłuchał”. Nie można się bawić złymi myślami
i jednocześnie oczekiwać obecności świętego Boga. Inne przeszkody mogą dotyczyć relacji z ludźmi. Czy jest ktoś, kogo
nie możesz znieść? Jak wygląda relacja z twoimi rodzicami?
Czy masz problem z przebaczeniem komuś? Czy masz coś
komuś za złe? Bóg ci nie odpuści, jeśli ty z serca nie odpuścisz twemu winowajcy.
Przeszkodą w modlitwie może również być swego rodzaju
bożek. Czy jest coś droższego twojemu sercu niż Bóg? Czy
modlitwa jest harówką albo traktujesz ją jak „odrobienie pańszczyzny” przed rozpoczęciem dnia? Jak często myślisz o Bogu
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podczas dnia? Być może największą przeszkodą w twojej modlitwie jest brak wiary. Czy wierzysz, że Bóg może zrobić to,
o co prosisz? Poproś Go o pomoc w pokonaniu tych przeszkód.
Posiadając właściwą relację z niebiańskim Ojcem, będziesz
doświadczał słodyczy społeczności z Nim.
Każdy, kto przystępuje do modlitwy, musi sobie uświadomić, że zgina kolana w obecności świętego Króla. On
nigdy nie jest zbyt zajęty, żeby słuchać swego ludu. „Bliski
jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy
Go wzywają szczerze” (Ps 145,18). Jeśli masz problem z błądzącymi myślami podczas modlitwy, to wyobraź sobie, że
jesteś w sali tronowej, a Król nakłania ucha, żeby słyszeć, co
mówisz. Co powinieneś Mu powiedzieć? Co On chciałby
od ciebie usłyszeć?
On chce usłyszeć twoje uwielbienie. Gdy pomyślisz o tym,
co On uczynił dla ciebie dzięki mocy odkupienia i poprzez
zmartwychwstanie, wówczas twoje serce powinno odpowiedzieć: „Godzien jest Baranek” oraz „Raduję się, gdyż wielkie
rzeczy Bóg mi uczynił”. Pamiętaj, żeby Mu dziękować nawet
za drobne błogosławieństwa w życiu. Kiedy wydaje się, że
wszystko w życiu idzie jak najgorzej, szczególnie ważne jest
przypominanie sobie błogosławieństw i dziękczynienie zamiast
skupiania się na tym, co negatywne.
On również pragnie, żebyś Mu przyniósł swoje pokusy. Czy
są to złe myśli, które cię pociągają, czy gniew, jakiego czasem
doświadczasz, Pan chce, żebyś Mu to wyznał i poprosił o moc
do zwycięstwa. Czasem nie zwyciężasz, bo jak pisze Jakub: „Nie
macie, bo nie prosicie”. Proś konkretnie o pomoc w każdym
poszczególnym problemie. „Większy jest ten, który mieszka
w was niż ten, który jest w świecie”. Możesz uzyskać moc do
zwycięstwa, prosząc wszechmocnego Boga, żeby ci jej udzielił.
Bóg nie jest zaledwie zdolny, żeby pomagać swoim dzieciom.
Nie, On jest o wiele potężniejszy niż wszelkie zwierzchności i moce!

On pragnie, żebyś Mu przyniósł wszystkie swoje lęki. Jak
mówi psalmista: „Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił
mnie od wszystkich obaw moich” (Ps 34,5). On chce, żebyś
Mu przedstawił wszystkie swoje życiowe problemy. Brak powodzenia w zalotach, zawiedzioną przyjaźń, zmarnowane okazje
czy cokolwiek innego cię trapi – Bóg pragnie, żebyś wylał
przed Nim swoje serce. Bogobojni ludzie w twoim otoczeniu
z pewnością również chcą pomóc, ale Pan chce ponieść twoje
ciężary. Biblia mówi: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu”. Można by zadać pytanie: „Dlaczego
mam się modlić do Boga, skoro On już wie o moich problemach i zna dla nich rozwiązanie?”. To prawda, Bóg widzi
i wie, czego ci potrzeba. Ale On chce, żebyś to ty sam zobaczył, na czym polegają twoje problemy i żebyś sobie uświadomił, iż nie możesz ich sam rozwiązać – dlatego oczekuje,
że zawołasz do Niego o pomoc, której jedynie On potrafi
udzielić. „Złóż swoje brzemię na Pana, a On ci pomoże”.
W ten sposób nasz wewnętrzny człowiek może być pokrzepiony
w obliczu życiowych przeciwności.
Bóg pragnie również, żeby wstawiał się za innymi. Jesteś jeszcze młody i czasem pewnie myślisz, że masz niewielki wkład
w życie Kościoła. Wzywam cię, żebyś stanął do walki modlitewnej jak wojownik. Twoje życie nie zawsze będzie tak wolne
od trosk jak obecnie. Czy jest lepszy czas, w którym można
by przeznaczyć młodzieńczą energię na wstawiennictwo za
innymi? Módl się za zagubionych. Módl się za tych, którzy
przeżywają szczególnie trudne chwile. Za misjonarzy. Za sąsiadów. Za każdego członka swojej społeczności. Wstawiając się

za innymi, odczujesz większą miłość do nich i zaczniesz bardziej polegać na Bogu.
Proś również, żeby wola Boża wypełniła się w twoim życiu.
Pan zasadził cię w tym miejscu na ziemi w jakimś celu. Módl
się, byś był jak glina w Jego rękach i żebyś się przyczynił do
Jego chwały.
Jak możesz pozostać w Bożej obecności, mając z Nim
konkretną łączność? Przede wszystkim, zatrzymaj się przed
wejściem w obecność Boga, całkowicie poddając Mu serce
i umysł. Zacznij od uwielbienia Króla. Jeśli zauważysz, że
twoje myśli gdzieś wędrują, stań prosto. Jeśli masz do tego
warunki, módl się na głos. Jeśli nie, módl się szeptem. Możesz
również przygotować sobie listę spraw, które chcesz poruszyć w modlitwie.
Bóg przyszedł do Adama i Ewy w powiewie dziennym, żeby
mieć z nimi społeczność. Gdy zgrzeszyli, ta relacja została
zerwana. Mimo to, Bóg ją odbudował poprzez krew Jezusa.
On pragnie relacji z tobą. „Mój miły odzywa się i mówi
do mnie: Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna! Chodź!”
(Pnp 2,10). Pan chce słyszeć twój głos. Chce mieć z tobą
społeczność i zaspokajać twoje najgłębsze potrzeby. Pragnie
cię wyposażyć w niewidzialną moc. Obyś wiernie polegał na
Nim i otrzymał chwałę ze źródła życia, która cię zmieni ze
względu na Niego.
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nawet wichry szepczą Jego imię
—Vanessa Miller
Chłodny wiatr w prowincji Alberta świszczał wśród
wysokich traw preriowych, potrząsając łodygą trojeści,
na której maleńka gąsieniczka w czarno-żółte paski wgryzała
się w krawędź liścia. Rebeka leżała nieopodal, opierając się na
łokciach i walcząc ze swoimi myślami. W tym czasie jej krępy
koń pasł się spokojnie w soczystej trawie. Podciągnęła się
w górę, aby podrapać go za uchem.
– Jak myślisz, Quanah, czy Bóg istnieje? – powiedziała
miękko. – Nauczycielka w szkole powiedziała, że według niej
nie ma Boga, tylko ewolucja – Rebeka westchnęła i oparła
się o bok klaczy, aż w końcu ta odwróciła łeb i parsknęła na
nią trawiastym oddechem.
– Jeśli Bóg rzeczywiście jest, to czemu do nas nie mówi?

Ewolucjonizm ma większy sens niż kreacjonizm. Może Biblia
jest zmyślona?
Wydając kolejne głębokie westchnienie, Rebeka wstała.
Właśnie w tym momencie zauważyła gąsieniczkę na trojeści.
– Zobacz, Quanah! – zawołała. – To gąsienica monarchy, całkiem jak na zdjęciu, które mama nam pokazywała.
Wezmę ją do domu i włożę do słoika, aż się przepoczwarzy – zdjęła gąsieniczkę i schowała na dłoni, po czym wskoczyła na grzbiet konia.
Następnego dnia ewolucja znowu zagościła wśród uczniów ósmej klasy w szkole w Middle Swans.
– Gabby, kto był twórcą teorii ewolucji? – zapytała pani
Savarone.
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– Uhm… no… nie wiem. Albert Einstein? – Gabby zachichotała zgadując.
– Niestety źle. Rebeka, wiesz?
– Charles Darwin – odpowiedziała Rebeka.
– Zgadza się. No dobrze, moi drodzy – powiedziała pani.
– A teraz proszę słuchać uważnie. To ważne. To nasza
historia, nasze pochodzenie. Kyle, czy chciałbyś się
czymś podzielić z klasą?
– Tak, chcę. Nie jest nam to w ogóle potrzebne.
Nikogo to obchodzi!
Ich to nie obchodzi, ale mnie tak! – pomyślała
Rebeka. Ewolucja czy stworzenie?
Przez następne kilka tygodni rodzina Rebeki miała
ręce pełne pracy przy żniwach. Jednak jej myśli krążyły
wokół szkoły i pochodzenia życia. Była tym tak pochłonięta,
że niewiele spała i z byle powodu wpadała w rozdrażnienie.
Jedyną rzeczą, która przykuwała jej stałą uwagę, była mała
gąsienica. Co rano cała rodzina zbierała się wokół tego stworzonka i omawiała zachodzące w nim zmiany.
Pewnego dnia odkryli, że w miejsce gąsienicy pojawiła się
jasnozielona poczwarka. Nazajutrz, kiedy Rebeka zeszła na dół,
ze zdziwieniem zobaczyła wszystkich zgromadzonych wokół
słoja stojącego na parapecie okna. Nawet tata się przypatrywał.
– Co się stało? – zapytała Rebeka.
– Ostrożnie! – ostrzegła mama. – Nie potrąć go.
– Ojej! Jakim cudem zmieniła tak nagle kolory? – Rebeka
zajrzała do wnętrza.
Ledwie widoczne pomarańczowe skrzydełka przebijały spod
półprzeźroczystej powłoki ciągle ukrywającej poczwarkę.
– Jak ona to zrobiła? – dopytywała się nadal.
– Nie wiem dokładnie, to Bóg tak ją stworzył – powiedziała
mama. – Ale wiem na pewno, że spóźnisz się do szkoły, jeśli
natychmiast nie zaczniesz biec!
Tego popołudnia Rebeka zajrzała ponownie do motyla, ale
wyglądał tak samo.
– Mamo, kiedy on się wykluje?
– Lada chwila, Rebeko – mama ziewnęła, spoglądając przez
okno i uśmiechnęła się. – Możliwe, że jeszcze dzisiaj, za jakiś
czas.
Następna godzina była ponura i nudna, lecz nie zmieniło to
nastawienia Rebeki. Przegryzła coś i czujnie obserwowała słoik.
– Oj! – zawołała. – Wychodzi!
Koniuszki skrzydeł wyłoniły się spod dolnej części poczwarki.
Mat i tatuś przyszli zaciekawieni. Pozostałe rodzeństwo usiadło
na schodach, przyglądając się zmaganiom poczwarki. Po
długim czasie motyl w końcu usiadł na zrzuconej powłoce.
Był całkiem pomięty!
– Mamo, co z nim? – Rebeka zapytała przerażona.
– Jest nadal mokry i pomięty. Wszystkie tak mają.
Następnie, ku zdumieniu Rebeki, mama podniosła pokrywę
i podstawiła palec pod nogi motyla, który z pokrywy wdrapał
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się na niego. Każdy po kolei mógł go trochę potrzymać.
– Nazwiemy go jakoś! – zawołała Rebeka.
– Może Mariposa? To motyl po hiszpańsku – zaproponował Mat.
– Nie, nadajmy mu jakieś hinduskie imię, dobrze? – powiedział Daniel.
Ponieważ ich tata był częściowo hinduskiego pochodzenia,
dzieci znały kilka hinduskich słów.
– Tak, hinduskie imię – odparła Rebeka zamyślona. – Tatusiu, jakie to imię mi wczoraj powiedziałeś, że oznacza kogoś o silnej woli?
– Kainah – powiedział tata z szerokim uśmiechem.
– Kainah, tak masz na imię motylku! – szepnęła Rebeka
do maleńkiego stworzenia na swoim palcu. – Będziesz potrzebował silnej woli, żeby przelecieć całą tę drogę z Alberty do
Meksyku!
Właśnie w tej chwili usłyszeli drapanie do drzwi.
– O! To Grover! – krzyknął młodszy brat i uchylił je, zanim
mama zdążyła się sprzeciwić.
Mokry szczeniak wpadł do pokoju i popędził dziko, wytrząsając wilgoć z futra.
– Zakaz mokrych psów w domu! – oznajmiła mama surowo.
Nagle Kainah rozłożyła swoje śliczne skrzydełka i zatrzepotała nim na palcu Rebeki. Grover podskoczył do góry, kłapiąc
zębami i warcząc rozbawiony. Jego ostre zęby złapały Kainah
za skrzydło i motyl spadł na podłogę. Jimmy złapał psa za
obrożę i wypchnął za drzwi. Mama i Rebeka rzuciły się do
rannego stworzenia leżącego na podłodze. Jedno skrzydełko
było odrobinę rozdarte.
Rebeka naskoczyła na brata.
– Musiałeś wpuścić tego głupiego psa? Musiałeś? – cała
złość i zagubienie, które narastały w niej przez ostatnie tygodnie, znalazły ujście teraz w gniewnych słowach. – I co teraz?
Kainah umrze, bo nie da rady lecieć! I to twoja wina! – Rebeka
wybuchnęła płaczem.
Jimmy patrzył na swoją siostrę wyraźnie przygnębiony
i widać było jak na dłoni, że bardzo to przeżywa.
Rebeka obserwowała, jak Kainah powoli gramoli się na
jej ramię. Myślała o długiej podróży, której ten motyl raczej
nie skończy.
– Coś mi się zdaje, że nie tylko ja Boga nie obchodzę –
powiedziała ze smutkiem do motyla.
– Rebeko, pomóż mi przy praniu – zawołała mama.
Rebeka pozwoliła motylowi zejść ze swojej ręki na gzyms
kominka i powlokła się do łazienki.
– Co się z tobą dzieje? – zapytała mama. – Jesteś ostatnio
taka przygnębiona.
Dziewczynka wpatrywała się w skarpetki, które wzięła do
ręki.
– A… pani Savarone uczy nas o ewolucji na biologii i ja już
całkiem nic nie wiem. Nie wiem, co myśleć.

Mama patrzyła na Rebekę oczami pełnymi
smutku.
– Czuję, że Boga nie ma. Jak możesz być pewna,
że On słyszy twoje modlitwy?
– Och, Rebeko, nie miałam pojęcia, że coś
takiego przeżywasz. Bardzo bym chciała, żebyś
nie musiała chodzić do szkoły publicznej. Wiem
na pewno, że Bóg istnieje. Ten mały motylek
ukazuje nam Jego plan i rodzaj przemiany, która
zachodzi w nas, kiedy Bóg nas zbawia.
Całe stworzenie chwali głośno swojego troskliwego Stwórcę. Ptaki śpiewają z całej siły! Oceany
huczą na Jego chwałę. Nawet wichry szepczą Jego
imię. Jedyną sensowną rzeczą z naszej strony
jest sławić naszego Stwórcę każdym naszym
tchnieniem! Biblia mówi, że nawet, jeśli my nie
będziemy Go wielbić, kamienie będą wołać!
– Chcę się więcej dowiedzieć, mamo – powiedziała z namysłem Rebeka.
– Dowiesz się – obiecała mama. – Chodźmy
teraz sprawdzić, co z motylem.
Rebeka podbiegła do kominka, gdzie zostawiła Kainah.
– Mamo! Nie ma go! – krzyknęła.
Mama nadeszła szybko i zauważyła motyla na
parapecie.
– Jak się tu dostałeś? – zapytała.
W odpowiedzi motyl otworzył skrzydełka.
– Leć, Kainah! Leć – szepnęła Rebeka, obserwując jak małe stworzenie podejmuje decyzję: lecieć czy nie. I nagle Kainah zatrzepotał
w powietrzu i odleciał. Jest w stanie latać! Może
Bóg naprawdę istnieje – pomyślała Rebeka z uśmiechem. Postanowiła wyjść, by przekazać braciom
i konikowi dobre wieści.
Potem pogalopowała na Quanah przez prerię.
Zwolniła w pobliżu jeziora. Wiatr potrząsał wysokimi sosnami, czesał trawy na prerii i marszczył
taflę wody. Na dalekim brzegu jeziora pasło się
stado łosi. Świerszcze grały, a ptaki nawoływały
się wzajemnie.
Nawet wichry szepczą Jego imię! – pomyślała
Rebeka w zachwycie. Wtedy przypomniała sobie,
co jeszcze mama mówiła. Jedyną sensowną rzeczą
z naszej strony jest sławić naszego Stwórcę każdym
naszym tchnieniem! I Rebeka radośnie dołączyła
do tego hymnu natury. Bóg nie jest martwy. On
żyje! Teraz naprawdę w to wierzyła z całego serca.

Piłat, rzymski prokurator, znalazł się twarzą w twarz z prawdą.
Zamiast uczciwości, wybrał unik. Każda osoba zdolna do odpowiedzialności spotka się z prawdą, tak jak Piłat w czasie rozmowy
z Jezusem, i każda dokona wyboru tak jak Piłat. Niektórzy wybiorą
uczciwie i znajdą Boga. Inni będą unikać prawdy i Boga, ale i tak
kiedyś później staną przed Nim, a wtedy będzie już za późno na
zmianę decyzji. Chociaż Piłat użył tego pytania po to, by uniknąć
prawdy, wszyscy musimy się z tym zderzyć. Czym jest prawda?
Spójrzmy na to uczciwie na podstawie Słowa Bożego.
Bóg jest źródłem prawdy. „On jest skałą! Jego dzieło jest doskonałe: gdyż wszystkie drogi Jego są sądem: jest Bogiem prawdy,
bez nieprawości, On jest sprawiedliwy i prawy” (5 M 32,4 KJV).
Słowo Boże jest prawdą. „Poświęć ich w prawdzie Twojej; słowo
Twoje jest prawdą” (J 17,17). „Prawda jest treścią słowa Twego
i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok” (Ps 119,160).
Duch Święty objawia prawdę. „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty,
którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego
i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26).
„Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką
prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi” (J 16,13).
Prawda to wolność. „(...) i poznacie prawdę, a prawda was
wyswobodzi” (J 8,32).
Prawda to światłość. „Słowo Twoje jest pochodnią nogom
moim i światłością ścieżkom moim” (Ps 119,105).
Prawda jest absolutna i niezmienna. „PAN bowiem jest dobry,
Jego miłosierdzie trwa na wieki, a jego prawda z pokolenia na pokolenie” (Ps 100,5 UBG). „Wielkie jest bowiem Jego miłosierdzie nad
nami, a prawda PANA trwa na wieki. Alleluja” (Ps 117,2 UBG).
Czy spotkałeś/łaś się z prawdą? Jeśli nie, tak się stanie. Ponieważ
Bóg jest miłosierny, objawi swoją cenną prawdę także i tobie. Jeśli
przed nią staniesz, to czy przyjmiesz ją uczciwie, czy uciekniesz?
Czy pozwolisz, aby to cenne światło prawdy rozproszyło straszną
ciemność zwiedzenia? Czy może zadowalają cię owoce humanizmu i relatywizmu w życiu? Wejdź na mocną skałę Bożej prawdy.
Znajdziesz tam wolność i światło, bo tam znajdziesz Boga.

Zaczerpnięto z Partners, wrzesień 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Zaczerpnięto ze Star of Hope, czerwiec 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Evan Miller
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kącik dla

dzieci

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

—S. D.

– Powiedz „cześć” tej dziewczynce – zachęciła mama
Amelkę. – Jest w twoim wieku i nazywa się Hania.
Amelka owinęła jeden ze swoich warkoczyków wokół
palca.
– Cześć – wyszeptała, oglądając czubki butów. Nie
uśmiechnęła się, ani nie spojrzała na nową dziewczynkę.
– Cześć – odpowiedziała
Hania.
Po skończeniu nabożeństwa
nadeszła pora, by wracać do
domu.
– Hania i jej rodzina przychodzą dzisiaj do nas na obiad –
powiedziała mama do Amelki.
– Bądź dla niej miła, to na
pewno spędzicie ze sobą dobrze
czas.
Amelka przełknęła z trudem
ślinę.
– Nie lubię bawić się z nowymi
koleżankami – wyszeptała – Nie
wiem, co zrobić i co powiedzieć.
– Oj, przecież jest tyle rzeczy,
o których można rozmawiać
i które można wspólnie robić –
zachęcała mama. – Na przykład
pokaż jej swój domek do zabawy
i pospaceruj z nią w ogrodzie.
– Ale jak mam się bawić,
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kiedy w środku tak dziwnie się czuję – zapytała Amelka.
– Wszystko, o czym mogę myśleć, to tylko to, jak się czuję.
– Musisz zapomnieć o sobie – powiedziała mama. –
Biblia mówi nam w Liście do Filipian, w drugim rozdziale,
w wersecie czwartym: „Niechaj każdy baczy nie tylko na

to, co jego, lecz i na to, co cudze”. Zamiast skupiać się
na swoim samopoczuciu, zastanów się, jak możesz umilić
wizytę Hani. Pewnie ona też się denerwuje.
Amelka wcześniej nigdy o tym nie myślała.
– Spróbuję – powiedziała.
Wkrótce Hania i jej rodzina przybyli na obiad. Po posiłku
Amelka stała obok stołu i oglądała swoje buty. Znowu czuła,
że to dziwne wrażenie w środku zaczyna ją opanowywać!
Jej gardło było ściśnięte, a wzrok zamglony i do tego serce
biło jej okropnie. Co powinna zrobić?
Amelka zerknęła na Hanię i zobaczyła coś, o czym przypomniała jej mama: Hania też była zdenerwowana. Zagryzała
wargę i też patrzyła na dół.
„Muszę jej pomóc” – postanowiła Amelka.
– Chcesz pooglądać mój domek do zabawy? – zapytała
miłym głosem. – Możemy się fajnie tam razem pobawić.

Twarz Hani rozpromieniła się i przestała gryźć wargę.
– Tak! Lubię takie domki!
Wkrótce obie dziewczynki bawiły się razem i żadna nie
czuła się już zdenerwowana.
Potem Hania i jej rodzina wyjechali. Amelka stała obok
mamy.
– Miałaś rację, mamo – powiedziała. – Kiedy zapomniałam o sobie i spróbowałam Hani pomóc, by poczuła się
lepiej, wtedy zaczęłyśmy się naprawdę wspólnie dobrze
bawić!
– Tak – powiedziała mama. – Tak się dzieje, kiedy
„baczymy także na to, co cudze”.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, lipiec 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Babcia Eliza
Joasia przytargała stołek do wyłożonego poduszkami fotela babci Elizy i usiadła u jej stóp.
– Pośpiewać ci, babciu? – zapytała z czułością.
Pomarszczona twarz babci rozjaśniła się
w uśmiechu.
– Tak… Joasiu… poproszę… – wypowiedziała
słowa z trudem.
Joasia spojrzała na babcię i miłym, czystym głosem
zaśpiewała jej ulubioną pieśń: „Jezus mnie kocha”.
Kiedy skończyła, objęła babcię i przytuliła.
– Kocham cię, babciu!
– Ja… t... też cię… kocham – głos babci przeszedł niemal w szept. – Dziękuję, … że … śpiewasz … dla mnie.
Joasia pobiegła się pobawić. Babcia Eliza była jej
prababcią i Joasia lubiła z nią rozmawiać i jej śpiewać.
Na drugi dzień rodzina Joasi pożegnała się z babcią
i wsiadła do samochodu. Czekała ich długa podróż
do domu.
– Tato, czy babcia Eliza jest stara? – spytała Joasia.
– O tak, Joasiu.
– Czemu nie chodzi? – dociekała Joasia.

—Ida May Byler

– Babcia Eliza miała kilka udarów – wyjaśnił tata.
– Jej nogi odmawiają posłuszeństwa, dlatego trzeba
ją wozić na wózku.
– Cieszę się, że byliśmy ją odwiedzić – powiedziała
radośnie Joasia. – Tak się cieszyła, że nas widzi, prawda?
– Oj, na pewno. Jej dni są samotne, odkąd zachorowała. Goście sprawiają jej radość – mama uśmiechnęła
się do Joasi. – Czy tobie ta wizyta też sprawiła radość?
Joasia skinęła głową.
– Muszę cię pochwalić, że tak cichutko zachowywałaś się podczas odwiedzin – powiedziała mama
z zadowoleniem. – I babci naprawdę sprawił przyjemność twój śpiew. Pewnie i tobie sprawiło to radość, że
mogłaś dla niej zaśpiewać?
Oczy Joasi zabłysły.
– Tak! I Jezus też był uradowany! Mam nadzieję, że
ją znowu niedługo zobaczymy.
Kilka tygodni później mama odebrała telefon. Kiedy
odwiesiła słuchawkę, zawołała Joasię, żeby do niej
przyszła.
– Co się stało, mamo? – zapytała Joasia na widok
łez w oczach mamy.
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Mama posadziła ją na kolanach.
– Babcia Eliza umarła kilka minut temu.
– Ale jak to! – Joasia nic nie rozumiała. – Czemu
umarła?
Mama przez chwilę nie odpowiadała.
– Mamo? – Joasia poklepała jej policzek.
Mama wzięła głęboki oddech.
– Po prostu babcia miała kolejny udar i tym razem
Jezus zabrał ją do domu w niebie.
– Poleciała tam?
– Nie, kochanie. Jezus ją zabrał – wyjaśniła mama.
– Ale ja chcę, żeby tu została. Nie chcę, żeby umarła.
Mama uścisnęła rączki Joasi.
– Wiem, ale taki był Boży plan dla babci Elizy,
a Jego plan jest zawsze najlepszy. Babcia kochała Jezusa
i teraz jest szczęśliwa z Nim w niebie.
Joasia pokiwała głową.
Joasia i jej rodzina musieli pojechać znowu w daleką
podróż – tym razem na pogrzeb babci.
Na pogrzebie babcia Eliza leżała w gładkiej, drewnianej skrzyni przed kościołem. Mama wyjaśniła wcześniej Joasi, że stare ciało babci było w trumnie, ale jej

dusza była już w niebie. Teraz babcia żyła w niebie,
a nie na ziemi. Śpiewali pieśni o niebie, a kaznodzieja
wygłosił kazanie na ten temat. Wreszcie na koniec
otworzyli trumnę, aby ludzie mogli spojrzeć po raz
ostatni na ciało babci.
Mnóstwo osób przechodziło obok trumny i patrzyło
na babcię Elizę. Aż w końcu nadeszła ich kolej i mama
wzięła Joasię za rękę i poprowadziła ją do trumny.
Babcia miała zamknięte oczy, a jej ręce były skrzyżowane na piersi. Wyglądała jak podczas snu. Joasia
dotknęła jej rąk – były zimne. Szybko ukryła twarz
w sukience mamy, która pochyliła się i szepnęła:
– Pamiętaj, babcia jest w niebie i jest szczęśliwa
z Jezusem. Ale będziemy za nią tęsknić, prawda?
Wkrótce szli za żałobnikami niosącymi trumnę na
cmentarz, gdzie babcia Eliza miała być pochowana.
Joasia obserwowała, jak trumna jest opuszczana do
grobu. Potem zaczęli ją zasypywać ziemią. Wszystko
to było zupełną nowością dla Joasi.
– Mamusiu, czy ona tam w dole będzie całkiem
sama? – zapytała Joasia z oczami pełnymi łez.
– Nie, kochanie. Ona już nie żyje, pamiętasz? Teraz
żyje w niebie. To tylko jej
dawne ciało. Kiedyś dostanie nowe ciało – pocieszała
ją mama.
Joasia obserwowała, jak
tata bierze łopatę od jednego
z karawaniarzy i pomaga
zapełnić dół ziemią. W końcu
grób był zasypany.
– Jeśli kochamy Jezusa
i będziemy Mu posłuszni,
jak babcia była, to pewnego
dnia spotkamy się z babcią
w niebie – powiedział tata
do Joasi.
Dziewczynka potaknęła.
– I kiedyś dostaniemy nowe
ciała!
Zaczerpnięto z Wee Lambs, styczeń 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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książki

„Badajcie Pismo Pana i czytajcie: Żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich
nie pozostaje bez drugiej...” Księga Izajasza 34,16a
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ROZDZIAŁ 13

Z miana kościołów
– To jest Biblia. Prawdziwa Biblia – Rosita trzymała
książkę na kolanach, z czcią przeglądając stronice o czerwonych brzegach. – Spójrz, Juan! Tu jest obrazek z Noem
i tęczą. A tutaj Daniel w jaskini lwów. Ale wielkie te lwy!
Dzieci uwielbiały oglądać obrazki w nowej Biblii ojca
przetłumaczonej na język kekchi. Czytał ją co wieczór,
a gdy Rosita miała jakieś wolne popołudnie, sama również czytała.
Z okazji siewu kukurydzy pomogła mamie zarżnąć
kurczaka. Mama zdjęła glinianą miseczkę do kadzenia z powały i wrzuciła odrobinę kadzidła, żeby go użyć
nazajutrz.
– Dlaczego to robisz? – śmiało zapytała Rosita.
– Żeby pobłogosławić plony – odparła mama ze zdziwieniem. – Jeśli nie poświęcimy pola i siewców, to nie
będzie urodzaju kukurydzy. Musimy palić kadzidło. Tak
się zawsze robi.
– A czy to nie Bóg błogosławi plony? Jeśli się do Niego
pomodlimy o błogosławieństwo, to nas wysłucha.

—Elizabeth Wagler

Słyszałam, jak kaznodzieja mówił, że Jego słońce świeci
na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Myślę, że Biblia
nie mówi o paleniu kadzidła, żeby błogosławić plony. Tak
czy owak, skoro zawsze się to robi, to dlaczego czasem
zbiory są marne?
Mama wzruszyła ramionami.
– Cóż, możemy tylko starać się jak najlepiej. Jeśli kukurydza nie obrodzi, to może dlatego, że ktoś rzucił na nią urok.
Rosita wiedziała coś o rzucaniu uroków. Używano ich,
żeby się na kimś zemścić. Jeśli pies sąsiada zagryzł komuś
kurczaka, to rzucało się urok i pies zdychał. Jeśli ktoś
kogoś oszukał, to przeklinało się jego pole, żeby mu kukurydza uschła. Rosita nie wiedziała, na czym to dokładnie polega, ale działało. Wydawało jej się to jednak czymś
złym i że Bóg jest w stanie chronić swój lud przed skutkami rzucania uroków.
Odkąd ojciec Rosity został zielonoświątkowcem, zapraszał swoich „braci” (jak ich nazywał), żeby się razem
modlić w domu. Kilka rodzin przychodziło wieczorem,
żeby śpiewać, modlić się i wspólnie chwalić Pana.
Mamie Rosity wcale się to nie podobało. Nie akceptowała tego, ale nie śmiała protestować. Usuwała się razem
z najmłodszym dzieckiem do drugiej chaty.
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Tymczasem Rosita była zadowolona z tych spotkań.
Dowiedziała się o pewnym człowieku imieniem Nikodem,
który przyszedł w nocy do Jezusa z pytaniem, jak można
otrzymać żywot wieczny. Jezus mu odpowiedział, że musi
narodzić się na nowo.
Rosita myślała o tym w czasie pracy. „Musisz narodzić
się na nowo”. Co to właściwie znaczy? Jak można narodzić
się na nowo? W kościele zielonoświątkowym ludzie wychodzili do przodu podczas nabożeństwa, a pastor modlił się
za nich. Wtedy rodzili się na nowo. Potem przyjmowali
chrzest i odtąd byli uważani za chrześcijan. Czy ona też
powinna tak zrobić?
Ksiądz położył ręce na jej głowie i modlił się za nią,
ale to nie zmieniło jej na lepsze. Wciąż czuła się potępiona. Próbowała ze wszystkich sił okazywać posłuszeństwo mamie i być miła dla młodszego rodzeństwa, lecz
nic z tego nie wychodziło. Kiedy chodziły z Sylwią prać
ubrania w rzece, zostawały tam o wiele dłużej niż to było
potrzebne, pływając i szukając ślimaków. Kiedyś została
tam, żeby popatrzeć, jak kilku starszych chłopaków zabija
węża. Kiedy rzucili go w jej kierunku, żeby ją przestraszyć, wzięła patyk i cisnęła w ich kierunku. Stała tak
z nimi dziesięć minut, śmiejąc się i żartując. Nienawidziła
też Angeliny, bo zawsze kradła coś Carmalicie, a potem
kłamała. Pewnego razu ze złości obrzuciła ją nawet kamieniami z zemsty za młodszą siostrę.
Rosita powiedziała o tych kamieniach księdzu na spowiedzi, który w ramach pokuty kazał jej odmówić kilka
„zdrowasiek”, lecz ona nie czuła, żeby ten grzech został jej
odpuszczony. Nadal czuła, że jest złym człowiekiem. Jak
może narodzić się na nowo, otrzymać żywot wieczny, a po
śmierci pójść do nieba?
Pani Juana przyniosła jej nowe, pachnące mydło.
– Kiedy odbędzie się uroczystość z okazji bierzmowania? – zapytała. – Twój ojciec sprzedał ryż, więc powinien już mieć pieniądze. Odkąd przyłączył się do tego
kościoła, pewnie o tym nie myśli. Ale poproś go, to może
urządzi fetę.
– Nie wiem – odparła Rosita.
– No cóż, czekam – przypomniała chrzestna. – Wstyd
mi za was, że jeszcze tego nie zrobiliście. Mam nadzieję,
że nie słuchacie tych „braci”, którzy do was przychodzą
i śpiewają. Też mi „bracia”! Nie są niczyimi braćmi. Czemu
tak do siebie mówią?
To powiedziawszy odeszła, kręcąc głową i mamrotając
coś pod nosem.
Pewnego dnia ojciec ogłosił, że w San Benito odbędzie
się trzydniowe spotkanie biblijne.
– Pójdziemy tam wszyscy! – zdecydował.
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– Ale to jest daleko! – zawołała niezadowolona mama. –
To aż przy granicy z Gwatemalą.
– Sześć godzin marszu – potwierdził tata. – Będziemy
musieli wyjść bardzo wcześnie, jeszcze przed świtem.
– A czy musimy wziąć ze sobą jedzenie? – dopytywała
zrezygnowana mama.
– Nie. Bracia na miejscu zajmą się poczęstunkiem.
Kilka rodzin z Santa Elena wybrało się na to spotkanie. Szli przez dżunglę utartymi ścieżkami. Rosita nigdy
tędy nie szła i zachwycała się górskimi widokami po
drodze. Maszerowali z góry i pod górę, przez strumienie
i obchodzili drzewa tak ogromne, jakich nigdy w życiu nie
widziała. Zmieniali się niosąc małego Juana i niemowlę
w nosidełku. Wreszcie dotarli do wielkiego kościoła,
w którym miało się odbyć zgromadzenie. Z boków
budynku rozpięto dodatkowe płachty niczym dachy, które
miały jeszcze bardziej powiększyć przestrzeń dla gości.
Rosita nigdy nie widziała tylu ludzi w jednym miejscu.
Przybyli z różnych wiosek Belize i Gwatemali. Jedni mówili
po hiszpańsku, inni rozumieli angielski, ale wszyscy znali
kekchi. Mała grupka z Santa Elena trzymała się razem
i wybrała sobie kilka ławek z tyłu pod plandeką.
Ależ to był śpiew! Ogromny tłum śpiewał i klaskał na
chwałę Bogu. Po nabożeństwie stanęli w długich kolejkach po miski z caldo, a potem znaleźli jakieś drzewo
i usiedli w jego cieniu, maczając kawałki poch w bulionie.
Przez cały dzień słuchali Słowa Bożego. Rosita była poruszona widokiem tak wielu chrześcijan. Czuła jednak, że
jest poza tą trzodą. Śpiewała i klaskała wraz zresztą, lecz jej
serce było gdzie indziej. Zastanawiała się, czy ktokolwiek
podejrzewa, że tak naprawdę nie jest odrodzona.
Pod koniec wieczornego nabożeństwa kaznodzieja żarliwie wezwał grzeszników do nawrócenia.
– Porzućcie grzech i cielesną naturę – wołał. – Uwolnijcie
się z uścisku diabła i oddajcie serca Jezusowi. Przyjdźcie do
Zbawcy, a On obmyje wasze grzechy we krwi Baranka.
Zgromadzenie śpiewało jedną pieśń za drugą. Zapłakani
grzesznicy wychodzili do przodu, witani okrzykami
„Alleluja!”. Muzyka grała w coraz szybszym rytmie,
a wierzący wołali do Boga w żarliwej modlitwie.
Rosita pragnęła wyjść do przodu wraz z innymi. Była już
zmęczona walką z własną grzeszną naturą. Chciała zostać
zbawiona i przyjąć chrzest, ale czuła, że jest jakby przykuta
do swego miejsca. Co powie pani Juana? Co powie Sylwia?
A najgorsze jest to, co powiedzą starsi bracia?
– To szatan cię powstrzymuje – głos kaznodziei przebijał się przez jej zadumę. – Jeśli chcesz przyjść do Pana,
ale nie możesz, to dlatego, że szatan cię związał. Zrzuć te
więzy i bądź wolny. Nie pozwól mu, żeby cię dłużej trzymał w więzieniu!

Przecież to dokładnie opisywało jej sytuację! Rosita
drżała i pociła się. Nie oglądając się na mamę stojącą
za nią, wstała i zaczęła iść do przodu, żeby tam uklęknąć. Tam poczuła czyjąś dłoń na swoim czole i usłyszała
miękki głos:
– Nie cię Bóg błogosławi, siostro. Jezus odpuścił twoje
grzechy. Chwała Panu.
Po nabożeństwie dowiedziała się, że mama również
wyszła do przodu w odpowiedzi na wezwanie kaznodziei.
Była taka szczęśliwa! Teraz mogli wszyscy razem chodzić
do kościoła i uczyć się chrześcijańskiego życia.
Nazajutrz po południu zorganizowano nabożeństwo
z chrztem w miejscowej rzece. Zanim Rosita weszła do
wody, pomyślała o Naamanie, który nie chciał się obmyć
w brudnym Jordanie. Nasza własna rzeka jest o wiele czystsza niż ta – powiedziała do siebie, ale szybko odepchnęła
tę niewdzięczną myśl.
Zręczne ręce zanurzyły ją w wodzie w imię Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Wtedy na brzegu mętnej rzeki płynącej
przez dżunglę tłum dzieci Bożych podniósł głos w pieśni
dziękczynienia, a palmy łagodnie ugięły się nad ich głowami. Teraz Rosita była chrześcijanką i członkinią kościoła zielonoświątkowego. Po raz pierwszy poczuła, że
jej grzechy zostały naprawdę obmyte krwią Jezusa. Była
bardzo szczęśliwa. Wiedziała, że życie już nigdy nie będzie
takie samo.
Cieszyła się pozostałymi nabożeństwami. Czuła się
teraz członkinią tej wielkiej gromady wierzących, którzy
idą drogą do nieba. Uważnie słuchała wszystkich kazań.
Jeden z kaznodziejów mówił o wychowywaniu dzieci.
Jako ilustracji użył młodej gałązki. Powiedział, że jeśli
zasadzimy młode drzewko i zegniemy je w kierunku
ziemi, to tak będzie rosło. Ale jeśli przywiążemy je do
patyka stojącego pionowo, to wyrośnie wysokie i proste.
Podobnie jest z dziećmi. Ucząc je i wychowując od młodości, możemy liczyć na to, że wyrosną na dobrych ludzi,
lecz błędne nauczanie spowoduje, że staną się jak pochylone rośliny i będą w życiu nieuczciwi. „Pouczaj dziecko
w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi
od niej” (Prz 22,6).
Rosita zastanawiała się nad tym wszystkim. Myślała
o własnym dzieciństwie. Rodzice nauczyli ją pracować
– gotować, siać, rozpalać ogień i łowić ryby. Ale rzadko
mówili cokolwiek o tym, jak powinna się zachowywać. Jeśli nie okazywała posłuszeństwa od razu, to ją
karano, a jeśli kłóciła się z braćmi i siostrami, była rugana.
Większość znanych jej dzieci kradła pieniądze swoim
matkom, żeby kupować cukierki, a czasami nawet uciekały z pieniędzmi z domów. Lepiej byłoby uczyć dzieci,
jak postępować po chrześcijańsku, żeby wiedziały, jak się

zachowywać. Jeśli kiedykolwiek sama będzie miała dzieci,
to chciałaby im czytać Biblię i uczyć je, jak żyć.
W domu nie wszyscy byli szczęśliwi z powodu ich wyjścia z Kościoła katolickiego.
– Pewnie teraz myślisz, że jestem diabłem? – awanturował się Carlos przed domem, krzycząc na ojca, który
pokornie siedział na ławce przy drzwiach. – Dlaczego
wstąpiłeś do tego kościoła? Oni nawet nie są lepsi od nas.
Tylko popatrz, że nie będziesz mógł znaleźć nikogo do
pomocy w sadzeniu kukurydzy. A ja już na pewno nigdy
cię nie odwiedzę. Sam się odcinasz od rodziny.
Przyjechał Marcos wraz z rodziną, która powiększyła
się o dwie córeczki.
– Róbcie, jak uważacie – powiedział, wzruszając ramionami. – Nic mi to tego. Sam w ogóle nie chodzę do kościoła, więc dlaczego miałoby mnie to obchodzić?
Poznając lepiej zielonoświątkowców, Rosita ze zdumieniem zauważyła, że niektórzy z tych, których obserwowała, wcale nie zachowują się lepiej od katolików.
Jedna z sióstr oskarżyła inną, że próbuje odbić jej męża.
Twierdziła, że ta kobieta zawsze rozmawiała z jej mężem,
kiedy ona chodziła do rzeki po wodę. Tamta zaprzeczyła.
Obie przez jakiś czas pozostawały poza kościołem, potem
jednak wróciły, wybaczyły sobie nawzajem i znów były
przyjaciółkami.
Dwaj młodzi chłopcy z kościoła zielonoświątkowego
zaciągnęli się do armii. Rosita słyszała menonitów wystarczająco często, by wiedzieć, że Biblia zabrania chrześcijanom walczyć. Dlaczego zatem ci chłopcy chcieli zostać
żołnierzami, skoro mogą otrzymać rozkaz strzelania do
ludzi?
Poza tym dowiedziała się, że pewien starszy człowiek
w kościele upił się podczas wesela syna, a inny zasadził
swoją kukurydzę na polu wykarczowanym przez sąsiada.
To wszystko było dziwne. Dlaczego ci ludzie nie zachowywali się jak chrześcijanie?

ROZDZIAŁ 14

Problemy z chłopcami
Teraz, gdy Rosita była uważana za dorosłą kobietę
i angażowała się w codzienne prace domowe, zaczęła zwracać baczniejszą uwagę na przemijanie pór roku. Upływ
czasu zaznaczał się kolejnymi cyklami sadzenia i żniw,
podyktowanymi pogodą. Główne zbiory fasoli odbywały się tuż przed Bożym Narodzeniem. Potem sadzono
kukurydzę, a jeszcze później mężczyźni karczowali ziemię
pod nowe pola. Pracowali ciężko w trakcie pory suchej
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przez cały luty i marzec, żeby uzyskać jak największą
powierzchnię. Pod koniec pory suchej, gdy wszystko było
już suche jak pieprz, podpalali pola, żeby je przygotować
pod zasiew kukurydzy. Fasolę zbierano wcześniej, żeby ją
przebrać, zanim spadnie deszcz. Rolnicy próbowali zasadzić kukurydzę przed majem i czerwcem. Latem deszcze
przychodziły wraz z gwałtownymi burzami, które powalały drzewa i zmieniały spokojne rzeki w rwące potoki.
Pora deszczowa to był czas błota i wilgotnego upału.
W cieplarnianej atmosferze wszystko kwitło, ale tak
obfite deszcze trzymały ludzi blisko domu. W radiu podawano ostrzeżenia o huraganach nad Karaibami, lecz od
czasu zeszłorocznego kataklizmu żaden z nich nie sięgnął górskich wiosek. Jesienią zbierano kukurydzę i ryż,
a potem sadzono fasolę.
Rosita i jej rodzina nadal cieszyli się kościelną społecznością. Na nabożeństwa przyjeżdżali specjalni goście – szczególnie podczas świąt. Od czasu do czasu przyłączali się do
kościoła nowi ludzie. Dwaj chłopcy z rodziny menonitów,
która przeprowadziła się do ich wioski, również uczęszczali
do kościoła zielonoświątkowego. Przypuszczała, że bardziej
podobał im się tutejszy śpiew.
Pewnego weekendu menonici zaprosili wszystkich
zainteresowanych na spotkanie Kekchi w Blue Creek.
Większość zielonoświątkowców przyjechała na ciężarówkach przysłanych po nich przez gospodarzy. Usłyszeli
kazania o miłowaniu bliźniego jak siebie samego i o pójściu drugą milę. Podkreślano przebaczenie winowajcom.
Jeśli nie przebaczymy innym, to Bóg nie przebaczy nam.
Zamiast rzucać uroki na ludzi, którzy grzeszą przeciwko
nam, powinniśmy odpuszczać jak Chrystus odpuścił tym,
którzy przybili Go do krzyża.
Lecz śpiew menonitów – nawet jeśli używali tego
samego śpiewnika – nie równał się z żywym dźwiękiem
gitar i klaskaniem charakteryzującym zielonoświątkowe
uwielbienie. I oczywiście wszędzie były te białe chustki na
głowach, powiewające na wietrze niczym wielkie motyle.
Kiedykolwiek Rosita wcierała żel nabłyszczający w swoje
czarne włosy i zaczesywała je w lśniący kucyk z tyłu głowy,
cieszyła się, że nie musi nosić czegoś takiego.
..........................
Pastor zielonoświątkowy odczuwał brzemię w stosunku
do wielu młodych ludzi w kościele. Rozmawiał z nimi
często o czystości i konieczności tworzenia prawdziwie
chrześcijańskich rodzin. Wśród tamtejszej młodzieży
normą było wspólne mieszkanie przez całe lata przed
ślubem. Wiele dziewcząt stawało się matkami, zanim
zostały żonami. Nie było łatwo zerwać z tradycjami kierującymi ich życiem od pokoleń.
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– Pozwólcie rodzicom, żeby wam pomogli w wyborze kandydata na współmałżonka – nauczał. – Wspólne
mieszkanie przed ślubem to jest grzech, a wy potrzebujecie błogosławieństwa i wsparcia kościoła. Nie wiążcie się z niewierzącymi. Trudno wychowywać dzieci,
jeśli rodzice nie są zgodni w tej sprawie. Żeby budować
rodzinę, która przyniesie Bogu chwałę, najpierw trzeba
wybrać sobie odrodzonego towarzysza życia. Narodzeni
na nowo rodzice wam pomogą. Znają was od małego
i wiedzą, co jest dla was najlepsze.
Słuchając tego, Rosita wróciła myślami do ilustracji
o pogiętym drzewie. Jeśli chciała mieć rodzinę prawdziwie chrześcijańską, to powinna szukać młodego mężczyzny podzielającego jej pragnienie uczenia dzieci dróg
Bożych. Nie chciała wychodzić za kogokolwiek. Modliła
się, żeby Bóg pomógł jej wybrać właściwego męża.
W tak małej wiosce, gdzie domy stoją o kilka metrów
od siebie, wszystko działo się na widoku i niewiele spraw
można było utrzymać w tajemnicy. Plotka stanowiła
powszechną plagę powodującą wiele złych uczuć, które
czasem przeradzały się w rodzinne spory. Ten problem
nie oszczędzał również członków kościoła.
Pewnego wieczoru, gdy Rosita z mamą kucały przy
ogniu, zawijając w liście porcje poch, mama powiedziała:
– Była tu dzisiaj siostra Graciana. Mówiła, że widziała
cię kiedyś, jak rozmawiałaś z chłopakami od Bolów. To
było po nabożeństwie, gdy razem z Pablo wróciliście do
domu, a taty i mnie jeszcze nie było. Ona uważa, że rozmawiałaś z nimi zbyt śmiało.
Rosita była oburzona.
– Nie rozmawiałam z nimi nigdy w życiu. Byłam tutaj
za domem, zbierając drewno, a Pablo rozmawiał z chłopakami na drodze. Ta stara baba po prostu lubi plotkować.
– A może stałaś i słuchałaś, jak chłopcy rozmawiają
między sobą? – zasugerowała mama.
– Stałam tam, żeby zobaczyć, czego chcą. Ale niedługo
– przypomniała sobie Rosita.
– Powiedziała też, że napisałaś jakąś karteczkę dla jednego z nich.
– Co? – parsknęła Rosita, gniotąc kulę masa, jakby ją
chciała ukarać. – Nie napisałam żadnej karteczki. Ona
jest o mnie zazdrosna, bo jestem ładna i gruba, a jej córka
Delia jest chuda jak patyk. Boi się, że nikt jej nie zechce
za żonę.
W plemieniu Kekchi kobiety puszyste uważano za
piękne. Twierdzono, że tusza dowodzi zdrowia i majętności, dzięki której można się najeść. Ludzi szczupłych
i chudych traktowano jako chorych albo głodujących.
– No cóż, uważaj – ostrzegła mama łagodnie. – Jeśli

nie zrobiłaś nic złego, to nie będziemy więcej o tym
rozmawiać.
..........................
Było jeszcze tak wiele rzeczy do nauczenia się o biblijnym stylu życia, że czasem stare nawyki mieszały się
z nowymi. Mama nadal paliła kadzidło, gdy sadzili kukurydzę. To był jeden z tych starych zwyczajów, których
trudno się pozbyć. Wyrzuciła jednak swoją figurkę Matki
Boskiej.
Niedługo po chrzcie Rosita skrytykowała mamę
z związku tym małym drewnianym bożkiem.
– Powinniśmy to wyrzucić – powiedziała. – I spalić.
– To prawda. Biblia mówi, że Bóg zakazuje robienia drewnianych podobizn czegokolwiek – zgodziła się
mama. – Ale nie chciałabym palić tej figurki. To byłoby
zbyt gwałtowne.
– Więc zróbmy z niej lalkę – zaproponowała Rosita.
Wzięła drewnianą figurkę, zrobiła małe nosidełko i włożyła Carmalicie na plecy. Siostrzyczka była zachwycona
swoją lalką. Siadła do stolika i zaczęła robić małe tortille
jak maleńka mama z dzieckiem na plecach.
Pewnego popołudnia Rosita usiadła w drzwiach w strumieniu światła, nucąc cicho do siebie, zaplatając palcami
nici żółtej, niebieskiej i czerwonej przędzy wokół czarnych
strun przymocowanych do małego patyka. Pewna starsza
koleżanka nauczyła ją robić plecione wstążki na ramiona
w różne wzory. Mała Anna chodziła wokół kuchni, próbując gonić małe kurczęta, które uciekły spod skrzydeł
matki. Mama poszła do źródła, żeby się wykąpać i w domu
zrobiło się całkiem cicho.
Rosita lubiła prace manualne w wolnym czasie.
Nauczyła się robić małe koszyki z trawy, takie jak kiedyś
robiła Manuela, a także haftować szkarłatne papugi na
białym materiale. Planowała też odwiedzić Adelitę –
krawcową, która szyła dla niej ubrania – i nauczyć się
od niej wzorów do haftu krzyżykowego do tradycyjnych
bluzek Kekchi, zdobionych na rękawach i obramowaniu
dekoltu. Mając oko na siostrzyczkę i jednocześnie pracując, marzyła o różnych rzeczach. Super byłoby mieć
maszynę do szycia, ale takie rzeczy były bardzo drogie.
Może gdy będzie starsza, to pojedzie do Punta Gorda,
znajdzie jakąś pracę i zarobi na taką maszynę. Albo przeprowadzi się do Belize City, do Marcosa i jego rodziny
i tam będzie pracować. Przypomniały jej się rzędy domków
na gołych ulicach pozbawionych drzew. Pokręciła głową.
Krótki pobyt w tym mieście wyleczył ją na całe życie
z marzeń o zamieszkaniu tam, gdzie nie ma drzew ani
rzeki.

Anna potknęła się o kawałek drewna i upadła, wydając jęk frustracji. Rosita ją podniosła, wsadziła do nosidełka i zawiesiła pod powałą, robiąc huśtawkę. Potem
lekko popchnęła i wróciła na swoje miejsce przy otwartych drzwiach. Gdyby mogła szyć ubrania, zrobiłaby sobie
czarną spódnicę. Nagle coś usłyszała. A co to za dźwięk?
Podniosła głowę.
– Bzz, bzz, bzz.
Brzmiało jak świerszcz, ale to nie była pora na świerszcze.
– Bzz, bzz, bzz.
Dziwne. Prawie zbyt głośne, żeby to mógł być świerszcz.
Dźwięk dochodził z krzaków na pagórku za ich domem.
Wstała i odłożyła robótkę na stołek. Niepewnie wyszła na
podwórko, wpatrując się w krzewy, z których dochodził
ten dziwny dźwięk.
A potem zobaczyła go. W krzakach stał jakiś mężczyzna. Gdy zobaczył, że Rosita podchodzi, wyszedł z zieleni
i skinął na nią.
– Chodź – powiedział szeptem. – Chodź tutaj!
Rositę zmroziło. Serce zabiło jej mocniej. Znała go. To
Alberto, starszy brat Sylwii. Zrobił krok w jej kierunku
i zobaczyła jego białe zęby w szerokim uśmiechu.
– Chodź tutaj! – jego szept był coraz głośniejszy. – Chcę
z tobą porozmawiać.
Nagle Rosita poczuła strach. Przypomniało jej się to,
co mama mówiła o Manueli, która tak lubiła rozmawiać
z chłopcami. Odwróciła się i zaczęła biec – do domu,
potem drugim wyjściem i ścieżką w dół, aż do źródła,
gdzie kąpała się mama. Spotkała ją na ścieżce. Drżąc
z oburzenia, opowiedziała, co się stało.
– To był Alberto. Wiem. Widziałam jego twarz.
Dlaczego on mi to zrobił? Czy on nie wie, że nie chciałabym z nim rozmawiać na osobności? Najpierw naśladował
odgłos świerszcza, a potem wabił mnie do siebie. Chyba to
zgłoszę na policję.
Wróciły razem do domu. Mama wyjrzała przez tylne
drzwi, ale w krzakach nie było nikogo.
– Nie robiłabym tego – powiedziała spokojnie. – Ale
dobrze, że uciekłaś i przyszłaś do mnie. Cieszę się, że
z nim nie poszłaś. A teraz o tym zapomnij. On już więcej
tak nie zrobi.
Rosita była rozgniewana.
– Powiem jego rodzicom. Są moimi chrzestnymi
i powinni się mną opiekować. A ich syn próbował mnie
zwabić. Idę tam i wszystko im powiem – ruszyła w kierunku drzwi.
– Nie rób tego – prosiła mama. – Narobisz sobie tylko
kłopotów. Po prostu to zostaw. Nikt się nie dowie. Dobrze
zrobiłaś. A teraz zapomnij o całej sprawie.

„...gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie." Ewangelia Mateusza 6,8b
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Ale Rosity już nie było. Przeszła przez podwórko i furtkę
oddzielającą ich dom od domu pani Juany. Powie jej
o wszystkim i może Alberto dostanie lanie, mimo że jest
już duży. Wpadła do ich domu z impetem, ale zastała tylko
swego ojca chrzestnego, męża pani Juany. Nieważne, jemu
też może powiedzieć.
– Wasz syn najpierw naśladował odgłosy świerszcza,
a kiedy wyszłam, zaczął mnie wabić do siebie! Chciałabym
wiedzieć, dlaczego to zrobił i czego ode mnie chciał? Jakim
prawem to zrobił?
Jej ojciec chrzestny był zdziwiony.
– Kto to zrobił?
– Alberto, twój syn.
– Kiedy?
– Teraz. Niedawno – stała przed nim, podpierając się
pod boki. – Nie mam zamiaru z nim rozmawiać. Jeśli
szuka żony, to niech was poprosi, żebyście mu znaleźli. Nie
musi za mną łazić. Ja chcę mieć chrześcijanina za męża.
A jeśli Alberto jeszcze raz zrobi coś takiego, to pójdę na
policję.
Ojciec chrzestny wyjrzał przez drzwi.
– Alberto, chodź no tutaj!
Zawstydzony Alberto chyłkiem wszedł do domu i stanął
pod ścianą.
Gniew Rosity zwrócił się teraz przeciw niemu.
– Dlaczego to zrobiłeś? Tak się żony nie szuka. Nie chcę
z tobą nigdzie chodzić. Jesteś już dorosły. Jeśli chcesz mieć
żonę, to dlaczego nie poprosisz ojca, żeby ci ją znalazł?
Powiedz mu, żeby ci znalazł dziewczynę w twoim wieku.
I to na pewno nie będę ja!
Alberto się uśmiechnął i wzruszył ramionami, jakby
go coś rozbawiło.
– Wygłupiałem się – wymamrotał.
– Wygłupiałem się! – powtórzyła, spluwając na ziemię
i wyciągając do niego dłoń. – Daj mi twój włos, żebym go
mogła spalić i zakończyć tę sprawę. Dawaj.
Spojrzał na nią z niedowierzaniem. Zwyczaj palenia
włosów był praktykowany w tym plemieniu tylko wtedy,
gdy ktoś zrobił komuś poważną krzywdę.
– Czekam! – groziła. – A może już teraz wezwiemy policję? No, dawaj mi kilka włosów.
– Och, już dobrze – Alberto wziął nóż kuchenny i obciął
sobie kępkę włosów. Potem wziął suchy liść kukurydzy zza
paleniska, zawinął włosy i dał Rosicie. – Masz.
Rosita wzięła zawiniątko, wycofała się z domu pani
Juany, a kiedy przeszła bezpiecznie przez furtkę do siebie,
wyrzuciła włosy Alberto do śmieci. Nie wierzyła już, że
palenie czyichś włosów oddala zło. Zrobiła to, żeby nastraszyć Alberto. Miała nadzieję, że to go czegoś nauczy. Nie
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chciała więcej problemów z chłopcami i miała nadzieję,
że nikt więcej nie dowie się o całej sprawie.
Po tym, jak ochłonęła po swoim wzburzeniu, zaczęła
się jednak wstydzić. To prawda, według ich zwyczaju
Alberto źle postąpił, próbując rozmawiać z nią na osobności. Takie postępowanie było równoznaczne z tym, że rozpoczął zaloty i chce czegoś więcej niż tylko rozmowy. Ona
jest jednak chrześcijanką i nie powinna się złościć do tego
stopnia. Żądanie od niego włosów było wysyłaniem mylnych sygnałów, bo przecież jako wierząca nie uprawiała
już czarów. Ale jak teraz pójść do Alberto i prosić o przebaczenie, skoro powiedziała, że nie chce z nim rozmawiać?
W końcu wyznała to wszystko ojcu chrzestnemu, który
obiecał, że zajmie się sprawą jej pojednania z Alberto.
Niedługo potem Sylwia zwierzyła się Rosicie, że zamierza uciec z domu.
– Jest we wsi obok taki chłopak, który chce, żebym
z nim zamieszkała. Wszystko, co robię w domu, to tylko
praca i praca, a matka i tak nigdy nie jest zadowolona.
Chyba się do niego przeprowadzę.
– Ale ty masz dopiero czternaście lat.
Sylwia wzruszyła ramionami.
– Moja matka miała tyle samo, kiedy wyszła za ojca.
Nie była zbyt młoda.
– Dlaczego ten chłopak nie powie rodzicom, żeby przyszli do twoich i zapytali o zaręczyny? Wtedy mogłabyś za
niego wyjść. Tak byłoby lepiej. Niedobrze jest mieszkać
z mężczyzną bez ślubu. To jest grzech rozpusty.
– Ech, wy święci zielonoświątkowcy! – zadrwiła Sylwia.
– Mnóstwo ludzi tak robi. Moi rodzice nigdy by się nie
zgodzili, bo chcą, żebym wyszła za Adolfo – tego wdowca,
który stracił żonę w zeszłym roku. Odwiedził ich już dwa
razy i niedługo chcą wydać przyjęcie z okazji zaręczyn.
A ja go nie chcę, bo jest stary. Ma dwadzieścia pięć lat
i trójkę dzieci. Poza tym, ten chłopak, którego bym
chciała, nie ma na razie pieniędzy na ślub. Może później,
kiedy się wzbogaci, będziemy mogli się pobrać.
– Ty się prosisz o kłopoty, dziewczyno.
Rozmowa z Sylwią wzmocniła przekonanie Rosity, że
nie zamieszka z żadnym mężczyzną przed ślubem. I że
nie wyjdzie za mąż, dopóki nie będzie pewna, że taka
jest wola Boża.
—ciąg dalszy nastąpi
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Pod Twą obronę
Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.
Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Żyć dla Królestwa
Jezusa Chrystusa
Podejmij decyzję, że będziesz żyć dla Królestwa Jezusa
Chrystusa. Jezus podaje nam ilustrację człowieka, który
znalazł jedną perłę o wielkiej wartości. Był tak poruszony,
że sprzedał wszystko, co posiadał, aby tylko ją zdobyć.
Człowiek, który nie ma żadnych innych pragnień, jak
tylko poznać Jezusa, żyć Jego naukami i budować Jego
Królestwo, będzie zawsze szczęśliwy. Kiedy oddajemy
nasze życie Panu, nie mamy już żadnych oczekiwań. Prawda
ta jest bardzo prosta, a jednak wielu chrześcijan żyje
w ciągłym niezadowoleniu i wiecznej frustracji. Powodem
takiego stanu rzeczy jest serce, które nie poddało się Bogu
w pełni.
Postawa skupiona wokół budowania Królestwa Bożego
będzie wpływać na każdą dziedzinę naszego życia. Jezus
przytacza jedną ze swoich przypowieści, zaczynając od
słów: „Oto wyszedł siewca, aby siać”. Zauważmy, że ta
czynność nie wydarzyła się tego dnia przez przypadek. Nie
był to zbieg okoliczności. Było to konkretne działanie i jego
dominujący cel. Siewca wykonał tego dnia wiele innych
czynności; prawdopodobnie ubrał się rano, zjadł śniadanie,
potem załadował ziarno do swoich worków i wyruszył z nim
w pole. Jednak cały czas, robiąc te inne rzeczy, miał przed
oczami swój ostateczny, nadrzędny cel – sianie ziarna.
Budowanie Królestwa Bożego jest takie samo. Musi ono być
dążeniem do celu, który rozkwita w naszych sercach i który
będzie wypierał z nich wszelkie inne pragnienia.
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