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

Kwestia
ŚWIATOWOŚCI
—Alvin Mast
Co wiele współczesnych kościołów zrobiło z wartościami moralnymi i duchowymi? Wydaje się, że
większość z nich sprzeniewierzyła się im. W artykule
pt. „Błogosławieństwo pobożności” zamieszczonym
w niniejszym wydaniu Marvin Rohrer pisze, że nasze
czasy obfitują w moralne i duchowe zepsucie. W przeciwieństwie do pobożności. Niestety, wielu chrześcijan
nie uważa, że jesteśmy powołani do życia w oddzieleniu
od świata i dlatego nie musimy sobie odmawiać najnowszych rozrywek i elektronicznych zabawek.
Czy mogę robić wszystko, co mi się podoba, skoro
wszystko, co lubię, nie może być złe? Czy istnieją dla
mnie jakiekolwiek granice? Jeśli tak, to w którym miejscu powinienem je zakreślić? Generalnie uważa się, że
mamy niezbywalne prawo do dobrej zabawy i że nie
można zrobić nikomu krzywdy, dopóki nie posuwamy
się za daleko. Zakazy nie są mile widziane.
Jedni chrześcijanie doradzają to, inni tamto. Są tacy,
którzy potępiają wszystko, co przypomina zabawę, podczas gdy inni uważają, że dla Królestwa Bożego można
używać wszystkiego – nawet jeśli wydaje się to moralnie

wątpliwe. Wymogiem współczesności jest coraz więcej
rozrywki. Pragniemy ekscytacji i emocjonujących przeżyć, bez których życie wydaje się puste i jałowe.
Innym znakiem czasu jest fakt, że linia podziału
między Kościołem a światem często bywa trudno
dostrzegalna. W wielu przypadkach oba środowiska żyją
ze sobą w przyjaznym sojuszu. Kościół jest w świecie,
a świat w Kościele. Codziennie jesteśmy naciskani
i zachęcani, żeby mieć wszystko, co mają niezbawieni
ludzie. Wywiera się na nas presję, żebyśmy się zaparli
jakiegokolwiek wyraźnego rozdziału między światem
a nami.
Kwestia światowości jest zarówno ważna, jak złożona.
Ważna, ponieważ dopóki nie znajdziemy logicznego
jej rozwiązania, będziemy skazani na porażkę. Temat
ten wymaga uważnego studiowania Biblii z modlitwą.
Żyjemy w czasach kompromisu, szukania doraźnych
korzyści i tolerancji. Chcemy służyć Bogu, a jednocześnie bawić się w najlepsze. Ziemskie pragnienia często
przesłaniają nam niebiańską wizję.

„Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” Psalm 27,1
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Biblia podaje rozwiązanie tego problemu. „Prosty
wierzy każdemu słowu, a roztropny zważa na swoje
kroki” (Prz 14,15). Inaczej podchodzą do życia ludzie
zbawieni a inaczej niezbawieni. Weszliśmy w relację
przymierza z Chrystusem i z tej perspektywy patrzymy
na każdy problem. Ludzie tego świata prowadzą życie na
bazie tego, co im się wydaje dobre lub złe. „Jest droga,
która wydaje się człowiekowi słuszna, ale jej końcem jest
droga do śmierci” (Prz 16,25).
„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie.
Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”
(1 J 2,15). Przyjaźń ze światem oznacza wrogość wobec
Boga. Światłość nie ma nic wspólnego z ciemnością. Nie
możemy jednocześnie służyć Chrystusowi i Belialowi.
Dlatego między nami a naszymi nieodrodzonymi znajomymi zawsze powinien być pewien rodzaj napięcia.
Mamy te same potrzeby, co wszyscy inni ludzie: żywność, ubranie i schronienie. Zmagamy się z tymi samymi
uczuciami, pragnąc równowagi psychicznej, komfortu
i zachęty. Jednak gdy jesteśmy chrześcijanami, wszystko
to mamy w Chrystusie. On jest naszym odpocznieniem,
komfortem, wieczną nadzieją i radością.
W świecie słychać wiele głosów (1 Kor 14,10).
Niektórzy mówią, że nie powinniśmy być tacy staroświeccy i zasadniczy. Współcześni myśliciele nazywają to
ciasnotą poglądów, lecz Biblia podaje prawidłową definicję tego pojęcia: „Ciasna bowiem jest brama i wąska
droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy
ją znajdują” (Mt 7,14). „Dlatego wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie,
a Ja was przyjmę” (2 Kor 6,17).
Dla chrześcijanina to nie jest jedynie kwestia odróżniania dobra od zła. Pytamy nie tylko: „Co w tym złego
lub dobrego?”. Szukamy również woli Bożej. „Wszystko
mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko
mi wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Kor 10,23). Jako
chrześcijanie równamy do Chrystusa. Zadaję pytania,
które On zadawał, chodzę drogami, którymi On chodził, i lubię to, co Jemu się podoba.
Gdy wiem, że Duch Święty mnie prowadzi, to wiem
również, że jestem bezpieczny. Jednak idę za Bogiem nie
tylko dla bezpieczeństwa, lecz również dlatego, że Go
kocham. On mi wybaczył i obdarzył życiem wiecznym,
dlatego Jego miłość skłania mnie do naśladowania Go.
Chrześcijanin uznaje Słowo Boże, czyli Pismo Święte,
za ostateczny autorytet w sprawach wiary i praktyki.
Znajduje w nim podstawowe zasady, na nim buduje
swoje życie chrześcijańskie. Czyta pouczenia na temat
zachowania, nawyków i wyborów.
4
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Pragnienie posłuszeństwa wobec woli Bożej jest
konieczne, żeby ją odkrywać. Co innego studiować
mapę, a co innego podróżować według niej. „Jeśli ktoś
chce wypełniać Jego wolę, ten będzie umiał rozeznać,
czy ta nauka jest od Boga, czy ja mówię sam od siebie”
(J 7,17).
Taka postawa wyznacza moje podejście do życiowych
problemów. Człowiek nie będący chrześcijaninem nie
ma poczucia wdzięczności dla Chrystusa. Jego grzeszna
przeszłość nie została wymazana. Nie odczuwa wdzięczności w związku z ceną zapłaconą na Golgocie. Własne
sprawy są dla niego najważniejsze. Chce tego, na co ma
ochotę i w zasadzie nie dba o to, co myślą inni.
Człowiek naturalny jest przywiązany do tego, co
ziemskie (Rz 8,5-8). Ponieważ nie ma pewności wiecznej radości w niebie, jego pragnienia, ambicje i zainteresowania są skoncentrowane na doczesności. To,
co niewidzialne, jest dla niego przesłonięte tym, co
widzialne (2 Kor 4,18). Sprawy bieżące uważa za ważniejsze od wiecznej rzeczywistości. Nie troszczy się
o sprawę Chrystusową. Nie obchodzi go fakt, że tyle
dusz jest zagubionych, a świat zmierza na sąd.
Istnieją dwie kategorie opinii i celów. Jedna jest
uzależniona od opinii publicznej (czyli presji otoczenia) oraz naturalnych pragnień. Druga jest zdominowana przez biblijne standardy i chrześcijańskie ideały.
Pierwsza jest humanistyczna, racjonalistyczna i „dostosowana do tego świata”. Druga jest duchowa, oparta
o „odnowienie umysłu” i stawia na pierwszym miejscu
chrześcijańskie zasady działania, prawa i prowadzenia
się. Zob. Rz 12,2. Prawdziwe chrześcijańskie priorytety to Królestwo Boże, Ewangelia Chrystusa, służba
Chrystusowi, Jego chwała i Jego wola.
Zastanówmy się nad kwestią światowości w odróżnieniu od pobożności z poddanym, otwartym sercem.
Pozwólmy Duchowi Bożemu, by nam pokazał naszą
własną światowość i beztroskę. Zamiast szukać furtek,
szukajmy Jego woli i bądźmy przygotowani do jej wypełniania. Jeśli nie pragniemy z całego serca, żeby Bóg nam
ją objawił za wszelką nawet cenę, to nie spodziewajmy
się błogosławieństwa w chrześcijańskim życiu i służbie.
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

Błogosławieństwo pobożności
—Marvin Rohrer
Nasze czasy obfitują w moralne i duchowe zepsucie. To ciśnienie będzie coraz większe, jak jest napisane w 2 Tymoteusza
3,13 – „Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą
w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając”.
Bóg zesłał sąd na Sodomę z powodu niemoralnych perwersji i to, kiedy postąpi tak samo w przypadku naszego
grzesznego społeczeństwa, jest tylko kwestią czasu. Prorok
Ezechiel podaje tło moralnej nikczemności Sodomy: „Oto
winą Sodomy, twojej siostry, było to: wzbiła się w pychę,
miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego” (Ez 16,49).
Wprawdzie niemoralność nie jest tutaj wymieniona, ale
jest mowa o jej podłożu. Zauważmy następujące przyczyny
upadku tego miasta:

··Pycha – byli z siebie zadowoleni i chlubili się wielką wol-

nością. Ale Pismo ostrzega: „Kto mniema, że stoi, niech
baczy, aby nie upadł” (1 Kor 10,12).

··Dostatek chleba – oddawali cześć bóstwu apetytu.
··Beztroski spokój wraz ze swoimi córkami – bezmyślność,
brak planowania, mnóstwo wolnego czasu dla całej
rodziny. „Próżniactwo jest warsztatem diabła”.

··Nie

wspomagała ubogiego i biednego – zadowolone
z siebie serce, które nie interesowało się bliźnimi, nie
wychodziło do nich z miłością i nie troszczyło się o nich
z poświęceniem.
Czy to nie brzmi dzisiaj znajomo? Niestety, aż za bardzo!
Fragment Księgi Przypowieści 7,6–23 mówi o młodzieńcu „nierozumnym” i mającym dużo wolnego czasu,

który wybrał się na bezcelową wieczorną przechadzkę.
Spotyka podstępną kobietę w stroju nierządnicy, która go
uwodzi. Historia kończy się w wersecie 23: „Aż strzała przeszyje mu wątrobę (…), [poszedł] nie przeczuwając, że chodzi
o jego życie”. Ta kobieta zabiła go duchowo. Strzeż się! „Żona
cudzołożna czyha na cenne życie” (Prz 6,23 UBG). „Wielu
zranionych strąciła i wielu mocarzy pozabijała” (Prz 7,26
UBG). Nie ma tu mowy o słabych – to byłoby oczywiste –
ale nawet mocarzy pozabijała. Wszyscy jesteśmy podatni.
Jednak dzięki Bogu możemy się trzymać obietnicy zawartej w 1 Jana 4,4: „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten,
który jest na świecie”. Aby korzystać z tej obietnicy, musimy
mieć Ducha Świętego, który ciągle w nas działa.
Duch Święty działa poprzez swoje Słowo jak miecz.
„Weźcie (…) miecz Ducha, którym jest Słowo Boże”
(Ef 6,17). Jak Chrystus podczas kuszenia (Mt 4,1–11),
możemy się bronić Słowem podczas moralnego zagrożenia.
Czytaj Słowo Boże codziennie. Ono nadaje ton czystemu,
bezpiecznemu, zwycięskiemu życiu.
Król Izraela Salomon jest tragicznym przykładem życia
zrujnowanego przez niemoralne prowadzenie się. W Księdze
Nehemiasza 13,26 czytamy: „Czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów
nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który
ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również
jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne”. Kiedy
cielesna namiętność przejmuje władzę nad człowiekiem,
wtedy zaczyna on tracić świadomość Bożej obecności, a jego

„Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” Psalm 27,1
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przekonanie o Bożej prawdzie zaczyna blednąć. Musimy
mieć świadectwo jak Dawid w Psalmie 16,8: „Mam zawsze
Pana przed sobą”. Dawid mówi tu mniej więcej: „Ja zawsze
patrzę na Boga, a On na mnie”. Nigdy nie stawiaj się
w takiej sytuacji, w której tracisz społeczność z Nim. Gdy
jesteś samotny i kuszony do grzechu, wówczas pamiętaj, że
Chrystus stoi obok i patrzy. Patrz na Niego.
Nigdy nie zapominaj, że ty również możesz upaść!
Prawdą jest jednak również, że możesz również stać dzięki
Bożej łasce. „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które
by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść” (1 Kor 10,13).
Jezus „jeśli pominie się grzech – podobnie jak my jest obeznany z wszelkimi słabościami” (Hbr 4,15 BWP). Czyli
również z moralnymi pokusami. Boża łaska jest wystarczająca do zwycięstwa.
1. Każdy z nas dostąpił przywileju nowego narodzenia
i posiadania konkretnej relacji z żyjącym Chrystusem, społeczności z Nim i Jego mocy. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego i spełnionego niż życie całkowicie poświęcone
Jemu. On sam powiedział: „Ja przyszedłem, aby [owce]
miały życie i obfitowały” (J 10,10).
2. Innym przywilejem jest błogosławieństwo współmałżonka, który chodzi z Bogiem. Po co szukać zakazanych relacji z kimś innym, skoro Bóg pobłogosławił nas kimś takim?
Pracuj nad podtrzymaniem skupionej na Chrystusie relacji z danym przez Boga współtowarzyszem, nawet jeśli czasami wydaje ci się trudny do kochania. Oto powody, dla
których wybiera się kogoś innego, zamiast pozostać z kimś
danym od Boga:

··Brak spełnienia w życiu całkowicie poświęconym Bogu,
··Cielesne pragnienie zasiadania na tronie swego życia,
··Oddawanie się grzesznym perwersjom.

Praktyczne porady, jak uniknąć moralnego
upadku:
1. Cielesna natura musi zostać ukrzyżowana.
„Z Chrystusem jestem ukrzyżowany” (Ga 2,20). „Obleczcie
się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało,
by zaspokajać pożądliwości” (Rz 13,14). Stroń od okoliczności, w których działają silne pokusy. „Młodzieńczych zaś
pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości,
wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca” (2 Tm 2,22).
6
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2. Zachowuj czyste sumienie pełne Ducha i kierowane
Biblią. Sumienie jest bezpieczne tylko wtedy, gdy opiera
się na Biblii. Psalmista miał na celu utrzymywanie wrażliwego sumienia przez poznawanie Słowa Bożego: „W sercu
moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie” (Ps 119,11). Potrzebujemy sumienia, które
rzeczy niemoralnie sugestywne odbiera jako odrażające
i urażające, a „latanie za spódniczkami” i pożądliwe myśli
traktuje jako grzech. Jezus powiedział: „Każdy kto patrzy
na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo
w sercu swoim” (Mt 5,28).
3. Rozwijaj poważny i trzeźwy umysł. „Bądźcie trzeźwi,
czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew
ryczący, szukając, kogo by pochłonąć” (1P 5,8). Głupota
szkodzi moralnej wstrzemięźliwości i łamie opory. Głupiec
stanowi łatwą zdobycz.
4. Zachowuj wzorzec zwycięstwa nad pokusą. „Każde zwycięstwo pomoże ci odnosić kolejne”. Zasada przeciwna również jest prawdziwa: Granice moralne raz przekroczone są
łatwiejsze do ponownego przekraczania.
5. Nigdy nie ufaj światu ani cielesnej naturze. „Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie” (1 J 2,15).
Grzechowi nigdy nie można ufać. Ani naszej cielesnej naturze. Pewien ojciec udzielał dzieciom duchowej rady. Jedno
z nich odpowiedziało: „Tato, ty nam nie ufasz”. Na co ojciec
odparł mądrze: „Dzieci, kocham was bardzo i troszczę się
o was. Ufam wam. Ale nie ufam cielesnej naturze, która
łatwo może was zwieść”. Nie słuchaj podszeptów cielesnej natury.
6. Ustal bezpieczne, biblijne granice. Nasza głęboka miłość
do Chrystusa musi być główną inspiracją do prowadzenia
czystego życia. Zachowuj pobożne zasady wsparte silną
dyscypliną, trzymaj grzech na wodzy i trzymaj sumienie
tam, gdzie powinno być. „Ponieważ wyroku skazującego za
zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów
ludzkich chęć pełnienia złego” (Kzn 8,12).
Niech Bóg da nam łaskę w tych trudnych czasach, żebyśmy byli „nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi bez
skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie” (Flp 2,15). Osobista czystość
jest bezcenna i zostanie nagrodzona. „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)
teraz i na wieki.
Zaczerpnięto z Light of Life, tom 37 nr 47
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—John David Martin

O Besalelu Bóg powiedział: „Napełniłem go duchem
Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle” (2 M 31,3). W tym
oświadczeniu widzimy trzy słowa, które wyglądają na
synonimy związane z informacją. Każdy z nich pochodzi od innego wyrazu hebrajskiego.
może tutaj odnosić się zarówno do
mądrości, jak i rozumu, lecz prawdopodobnie chodzi
o informacje na temat faktów.
jest związany ze zrozumieniem. Można
go nazwać inteligencją lub zdolnością racjonalnego
myślenia.
to ogólnie umiejętność lub zdolność
wykorzystywania wiedzy. Taki człowiek jest nazywany
mądrym i roztropnym.
Moglibyśmy zatem sparafrazować Drugą Księgę
Mojżeszową 31,3 następująco: „Napełniłem go
duchem Bożym, umiejętnością, inteligencją, informacjami dotyczącymi faktów, żeby mógł wykonywać wszelki rodzaj rzemiosła”. Warto zauważyć, że
wszystkie te dary zostały dane Besalelowi przez Ducha
Bożego w konkretnym celu zbudowania przybytku,
gdzie Bóg mógłby spotykać się z ludźmi, a nie do
wykorzystywania ich w celach osobistych.
Można posiadać mnóstwo informacji (wiedzy)
i nie mieć zdolności do czynienia z tego pożytku
w codziennym życiu. Z drugiej strony, ludzie posiadający mądrość i wiedzę, ale nieznający Boga, mogą
ulec zwiedzeniu. Na przykład Apollos w Dziejach
Apostolskich 18,24-25. Był człowiekiem o wielkiej mądrości i wiedzy, lecz nie poznał zbawienia.
Wydawałoby się zatem właściwe, gdyby ludzie pragnęli
większego poznania.
Drzewo poznania w 2. rozdziale Pierwszej Księgi
Mojżeszowej można nazwać źródłem informacji o faktach – dobrych i złych. „Ale z drzewa poznania dobra
i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na
pewno umrzesz” (2 M 2,17).

Zauważmy, że to poznanie było zakazane dla człowieka w jego pierwotnym stanie. Adam i Ewa mieli
wystarczającą ilość informacji, żeby chodzić ze
Stwórcą i posiadać pełnię błogosławieństwa w tej osobistej relacji. Ale jak wiemy, Ewa zapragnęła wiedzieć
więcej. Zaraz po tym, gdy – w wyniku spożycia zakazanego owocu – uzyskali z Adamem ogrom informacji dobrych i złych, doświadczyli oddzielenia od Boga
skutkującego przekleństwem. Dochodzimy do wniosku, że niezmordowana pogoń za wiedzą powinna
zostać skierowana na tory poznania Boga.
Przechodząc do Nowego Testamentu, znajdujemy
tam następujące przesłanie skierowane przez Boga za
pośrednictwem apostoła Pawła: „A proszę was, bracia,
abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich.
Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi,
ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne
słowa zwodzą serca prostaczków. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim; dlatego raduję
się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre,
a czyści wobec zła” (Rz 16,17-19). Wprawdzie kościół
w Rzymie był posłuszny, lecz potrzebował mądrości,
żeby bardziej poznać Boga i odwrócić się od poznania
zła, aby uniknąć zwiedzenia uczonymi przemowami
fałszywych nauczycieli. To jest przesłanie aktualne
również w dzisiejszych czasach.
Biblia mówi również: „Albowiem mowa o krzyżu
jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast
dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą
Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość
mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie
jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego?
Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata?”
(1 Kor 1,18-20). Widzimy, że Bóg uważa mądrość
tego świata za mało znaczące głupstwo, podczas gdy
poznanie będące w oczach świata głupstwem kieruje
ludzi do zbawczej mocy Boga.
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społecznościowych. „Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności
Dzisiaj mamy dostęp do morza informacji dostępnych przez internet. Niektórzy sugerują, że to, co
niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby
jest filtrowane przez encyklopedie online jest pożyzajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliteczne, ponieważ służy oświeceniu ignorantów. Czy
czu Chrystusowym” (2 Kor 4,6).
jednak osoby wprowadzone w błąd co do
Zajmujemy się budowaniem Kościoła
przesądnych praktyk paramedycznych
Jezusa Chrystusa, który jest domem
mogą zostać wyprowadzone z błędu
Bożym. „Cała budowa mocno spoWidzimy, że Bóg
wyłącznie dzięki większym zasojona rośnie w przybytek święty
uważa mądrość tego
bom informacji, czy też można
w Panu, na którym i wy się
świata za mało znaczące
to zrobić również poprzez
wespół budujecie na mieszkanie
„głupie zwiastowanie”? Czy
głupstwo, podczas gdy
Boże w Duchu” (Ef 2,22). Bóg
wierzący rzeczywiście są wzbopoznanie będące w oczach
da nam to, co dał Besalelowi.
gacani przez treści mediów
świata głupstwem kieruje
Jego Duch da nam mądrość
społecznościowych takich jak
ludzi do zbawczej
i poznanie niezbędne do pracy.
Facebook? Czy to jest dobra
mocy Boga.
Mądrość tego świata nie pomoże
metoda zachęcania się nawzajem
nam w poznawaniu Boga. „Skoro
w poznawaniu Boga? Jakie korzybowiem świat przez mądrość swoją nie
ści można odnieść z karmienia się gigapoznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto
bajtami informacji za pomocą przeglądarki? Jak
upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie
szeroka musi być nasza wiedza świecka, żeby prowazwiastowanie” (1 Kor 1,21).
dzić chrześcijańskie życie?
Uważajmy, żeby nie wpaść w pułapkę jak ci, którzy
Czy duchowe zrozumienie zyskujemy bardziej
„zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść
dzięki temu współczesnemu „drzewu poznania” czy
nie mogą” (2 Tm 3,7). W Bogu „są ukryte wszystkie
może poprzez Ducha Bożego i Jego Słowo? Czy więkskarby mądrości i poznania” (Kol 2,3). Możemy znaszy zakres wiedzy światowej uzdalnia nas do bliższej
leźć zbawczą wiarę dzięki modlitwie, czytaniu Biblii
relacji z Bogiem, czy też czerpiemy mądrość ze Słowa
i rozważaniu Słowa. Poprzez Ducha Świętego i spoBożego i to ona wprowadza nas w zbawienie i pozwala
żyć w uświęceniu? Nie musimy polegać na komuniłeczność z ludem Bożym możemy uzyskać mądrość
kacji elektronicznej, żeby chodzić z Bogiem; wiara
pozwalającą posługiwać się mądrością, szerzyć prawdę
i modlitwa o wiele lepiej służą relacji z Królem
i ze zrozumieniem stosować ją we własnym życiu.
królów.
Dążenie do pobożnej wiedzy i poznania będzie nagroOsądźcie sami. Czy przyczyną przesądów i wątplidzone bliższą relacją z Bogiem. Zalew informawych praktyk jest brak wiedzy, czy raczej brak duchocji tak łatwo dzisiaj dostępnych i pochodzących ze
wej wrażliwości? Powiedzenie „niewiedza szczęścia
świata doprowadzi nas do bliższej relacji ze światem.
nie daje” może być prawdą w niektórych przypadMożemy wybrać, którą drogą pójdziemy, ale trzeba
kach, lecz z drugiej strony szczęście nie musi być
będzie również zaakceptować koniec tej drogi.
ignorancją. Chcąc cieszyć się radością Pana rozZaczerpnięto z The Christian Contender, czerwiec 2017
świetlającą nasze serca, musimy się skoncentroRod and Staff Publishers, Inc.
wać na Jego Obliczu, a nie na „obliczu” mediów
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Co to jest „służba Pańska”?
—Virgil Schrock

Gdy kościół w Antiochii pościł i ‘odprawiał służbę
Pańską’, Duch Święty powiedział jego członkom, żeby
oddzielili Barnabę i Pawła do pracy, do której zamierzał
ich posłać (Dz 13,2-3). Kim byli członkowie kościoła
w Antiochii i na czym polegało owo ‘odprawianie służby
Pańskiej’?
Za czasów Pawła Antiochia była trzecim co do wielkości miastem imperium rzymskiego po Rzymie
i Aleksandrii, zamieszkałym przez dwieście tysięcy
ludzi spośród pięćdziesięciu milionów obywateli całego
cesarstwa. Jednocześnie była stolicą prowincji syryjskiej
i liczyła sobie ponad trzysta lat historii. Mieszkała tam
duża grupa Żydów, których stopniowo przybywało
i którzy z powodu swej liczebności nabyli praw obywatelskich równych Grekom. Mikołaj – jeden z siedmiu
diakonów ustanowionych w Jerozolimie – był prozelitą
z Antiochii. Ponieważ było tam wiele synagog, pierwsi
uczniowie mieli szerokie pole misyjne (Dz 11,19).
Po rozproszeniu kościoła jerozolimskiego w wyniku
męczeństwa Szczepana, wierzący głosili Ewangelię wszędzie tam, dokąd poszli, dochodząc aż do Antiochii. Wśród
ewangelistów byli mężowie z Cypru i Cyrenejczycy,
którzy głosili miejscowym Grekom. Wielu z nich uwierzyło i kościół w Jerozolimie dowiedział się o tym.
Wysłano zatem Barnabę, który pochodził w Cypru,
żeby zachęcić braci w pracy; tak to zostało opisane.
Następnie sprowadził on Pawła z Tarsu – byłego prześladowcę Kościoła, który się nawrócił, żeby ustanowić
przełożonych dla młodej społeczności antiocheńskiej.
Pracowali tam przez cały rok, nauczając miejscowych
chrześcijan.
Antiochia była pierwszym kościołem złożonym z wierzących pochodzenia pogańskiego i tam po raz pierwszy
nazwano ich chrześcijanami. Kościół odprawiał służbę
Pańską i pościł. Nie czytamy, na czym ta służba polegała, lecz rozumiemy, że chodziło o to samo, co jest tak
nazywane w całej Biblii. Służba Pańska nie jest żadnym
egzotycznym rytuałem zarezerwowanym dla jakiejś elity
czy kapłańskiej „kasty”. Polega na czynieniu woli Bożej
w codziennym życiu na ziemi tak, jak to się dzieje
w niebie.

Chrześcijanie, którzy są listem Chrystusowym zapisanym na sercach zmienionych przez Ducha żywego Boga,
odprawiają służbę Pańską (2 Kor 3,3). Paweł służył Panu,
zanosząc Ewangelię do Koryntu i kontynuując tam
służbę nauczania o tym, jak Ewangelia działa w codziennym życiu. Koryntianie byli Pawłowym listem znanym
i czytanym przez wszystkich ludzi.
My również odprawiamy służbę Pana, będąc Jego
ambasadorami reprezentującymi Królestwo Boże na
świecie (2 Kor 5,20). Zostaliśmy posłani z wieścią
o odkupieniu i uwolnieniu z więzów grzechu. Mamy żyć
tym przesłaniem wolności i nadziei wśród rzesz zagubionych ludzi, pokazując skutki zamieszkania Ducha
Bożego w odkupionych. Mamy strzec „słowa życia”
pośród zepsutego i zdeprawowanego społeczeństwa,
w którym przyszło nam żyć. Mamy budować Kościół
w lokalnych społecznościach jako „niebiańskie” miejsce, gdzie rządzi sprawiedliwość i gdzie zamieszkuje
Bóg.
Odprawianie służby Pańskiej jest przyjmowaniem tych,
których Bóg posyła (Mt 10,40-41). Przyjmowaniem ich
z wiarą, okazywaniem im gościnności i naśladowaniem
ich. Bóg posyła proroków, nauczycieli, ewangelistów
i pasterzy. To nie są jacyś szczególnie uzdolnieni ludzie
ani osobistości z kart książek o misjonarzach niosących Ewangelię w odległych plemionach odciętych od
świata i ryzykujących przy tym życie. To zwykli bracia
i siostry z naszych własnych kościołów, oddający życie,
żeby nam usługiwać. Być może niektórzy z nich rzeczywiście są misjonarzami – ale mimo to pozostają normalnymi ludźmi wykonującymi trudne i przyziemne
zadania.
Odprawiamy służbę Pańską, gdy karmimy głodnych,
odwiedzamy więźniów i przyodziewamy nagich. Wielu
uważa, że są to obowiązki religijnych organizacji i stowarzyszeń, lecz przecież może je pełnić każdy chrześcijanin
i to w sposób nie rzucający się w oczy. Boży słudzy Słowa,
o których mówi Pismo, byli nieznani szerszym rzeszom
i mało kto o nich pamięta.
Aniołowie usługiwali Panu po Jego kuszeniu na pustyni
i podczas cierpienia w Ogrodzie Getsemane. My ‘odprawiamy służbę Pańską’ płacząc z płaczącymi. Mamy
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wiele okazji usługiwania Panu niosąc ulgę cierpiącym,
bo żyjemy w świecie przepełnionym chorobami i śmiercią. Niektórzy z nas mogą pisać listy lub odwiedzać sale
szpitalne. Inni mogą pomagać młodym matkom, które
niedawno urodziły i doświadczają radykalnej zmiany
w życiu. Ktoś może zadzwonić do młodego brata, który
nagle znalazł się w długach i przeżywa trudności. Może
to jego własna wina, ale może nie – tak czy owak, takie
brzemiona potrafią załamać człowieka. Ktoś może się
zatrzymać w domu starców i dać im znać, że nie wszyscy o nich zapomnieli. Może im pomóc w niedołęstwie
czy pocieszyć w chwili strachu. Dzięki cierpieniu znanemu z autopsji możemy lepiej pomóc komuś, kto je
aktualnie przeżywa.
‘Odprawiamy służbę Pańską’, przyjmując nowo
narodzone dziecko. To normalne, że zdumiewamy się
nad cudem przyjścia na świat, ale jako chrześcijańscy rodzice trzymając niemowlę w ramionach musimy
zrozumieć, że Bóg po to nam daje nasze zdrowe dziecko, żebyśmy Mu je oddali. Rodzicielstwo to również
troska o naturalne potrzeby maleństwa, ochrona przed
skutkami jego własnych wybryków i wzięcie odpowiedzialności za wychowanie. Podawanie dziecku niezliczonej ilości kubków zimnej wody jest odprawianiem
służby, którą Pan widzi i wynagradza z każdym kolejnym kubkiem.
Praca zarobkowa również jest służbą dla Pana, o ile
do Niego należymy. Podobnie czynienie dobra wszystkim ludziom, jeśli robimy to
jak dla Chrystusa. Niesienie
brzemion brata, pomoc w podniesieniu się brata przygniecionego poczuciem winy czy
przyjęcie słabszego w wierze jest
‘odprawianiem służby Pańskiej’.
Napominanie,
zachęcanie,
pomoc i wsparcie wierzących
również. Także przyjęcie napomnienia w pokorze i otwartości.
Głoszenie Ewangelii jest
służbą Pańską. Nauczanie dzieci
czytania, pisania i liczenia nie
jest wcale gorsze od pozostałych rodzajów służby, jeśli
tylko jest czynione dla Niego.
Nauczanie młodych ludzi
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zawodu podobnie. Tak samo ma się rzecz z pomocą
dziecku w zrozumieniu cudów natury oglądanych
w ogrodzie czy w lesie.
Sami się dyskwalifikujemy z odprawiania służby dla
Pana na większą skalę, jeśli nie wykonujemy naszych
prostych zadań jak dla Niego, a nie dla ludzi. Niemal
w każdej dziedzinie służby jest wiele pracy, a pracowników mało. Lecz odprawiającym służbę Pańską nie
wolno oczekiwać sławy, uznania czy nagród na tej
ziemi. Ci, którzy czynią wszystko dla Niego, są już
wystarczająco nagradzani.
Cokolwiek stanowi ozdobę nauki Chrystusa, cokolwiek wzmacnia Jego Kościół czy to liczebnie czy jakościowo, używanie jakichkolwiek darów ku zbudowaniu
innych jest odprawianiem służby dla Pana. Pracując pod
Jego kierunkiem, możemy nawet nie wiedzieć, jak to
wpływa na pracę innych. Być może rozwija On pokorną
pracę swoich sług dlatego, że ktoś się za nich modli?
W jaki sposób samotni i zniechęceni doznają podniesienia, kiedy ktoś im powie odpowiednie słowo we
właściwym czasie? Czy może tak być, że ciche współczucie, gorliwość w pełnieniu domowych obowiązków
i osobista modlitwa są najbardziej honorowanym przez
Pana ‘odprawianiem’ Jego służby?
Zaczerpnięto z The Christian Contender, czerwiec 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.” List Jakuba 1,19

—Merle Sensensig
„Lepiej jest dwom niż jednemu”. Każda para nowożeńców
jest przekonana o tej prawdzie. Czas zalotów dał odpowiedź
na to, czy pasują do siebie. Teraz żarliwie oczekują zjednoczenia serc i życia zgodnie z ideałami rozwiniętymi w okresie narzeczeńskim.
Dobre ideały nie są złe. Ale czasami w przejściu od idealizmu do realizmu niezbędne jest dokonywanie pewnych
poprawek, co może stanowić wyzwanie.
Zarówno mąż, jak i żona wnoszą do związku małżeńskiego
własną perspektywę i punkt odniesienia. To z jednej strony
jest źródłem bogactwa, ale z drugiej bywa przyczyną różnicy
zdań. Jak świeżo upieczeni małżonkowie mogą odnaleźć jedność w tej różnorodności?
Przede wszystkim, punkt lub układ odniesienia to rzecz
pomocna, ale nie wiążąca. Są rodziny, które modlą się wspólnie wczesnym wieczorem i o dziewiątej kładą się spać. Inne
modlą się rano, bo wolą mieć dłuższy wieczór. Każdy z tych
zwyczajów może być dobry. Po prostu dobrze byłoby wypróbować, który nam bardziej odpowiada.
Stając w obliczu różnic przyzwyczajeń i preferencji, młody
mąż musi pamiętać o swej przywódczej roli – to on jest odpowiedzialny za podjęcie ostatecznych decyzji. On jest sternikiem. Najczęściej jednak nie musi ich podejmować całkowicie
arbitralnie. Dobrze będzie posłuchać opinii żony i skorzystać z jej intuicji.
Małżonkowie powinni ustalić zakres odpowiedzialności,
w ramach którego będą podejmować decyzje. Jak należy rozmieścić szafki w kuchni? Ponieważ jest to królestwo żony, niech
ona to zrobi po swojemu. Być może mąż dobrze pamięta, jak
to robiła jego mama, ale przecież nie będzie już jadał w jej
kuchni i nie ona będzie gotować w jego domu. Mąż dobrze
zrobi, chwaląc kulinarne postępy żony, z wdzięcznością zjadając wszystko, co zostanie podane na stół i nie wytykając
jej błędów. Jego domeną jest gabinet, więc niech go urządzi

tak, jak mu wygodnie. I choć teraz żona stanowi z nim jedno,
poczta przychodząca imiennie do niego powinna pozostać
nietknięta.
Małżeńska przysięga zobowiązuje męża i żonę do wzajemnej
szczerości. Jak inaczej będą wiedzieć, co myśli druga strona,
jeśli nie będą się wymieniać poglądami? Pewien młody mąż
wybrał taki zestaw lamp do salonu, który zupełnie nie pasował
do kolorystyki, którą wspólnie z żoną wybrali. Pierwszy szok
szybko przerodził się w rozbawienie i stanowił dobrą lekcję
komunikacji na przyszłość. Z czasem takich lekcji będzie coraz
mniej, gdy para nauczy się podejmować wspólne decyzje.
Małżeństwo w Panu dostarcza mężowi i żonie ogromnych
zasobów do nauki wspólnego życia. Każde z nich nauczyło
się już chrześcijańskiego dawania i zdawania się na innych,
a to bardzo procentuje we wspólnym życiu. Chrześcijańskie
małżeństwo zdaje sobie sprawę, że różnice muszą się pojawiać, ale z Bożą pomocą mogą przetrwać wszelkie trudności
i oboje dobrze o tym wiedzą. Starajcie się otwarcie komunikować między sobą, omawiając różnice – nawet te, które
wydają się nieznaczne. Niech wasze zaloty nadal trwają – nie
szczędźcie sobie czułości tak częstych w okresie narzeczeńskim.
Za każdym razem, gdy mąż i żona poświęcają czas na rozmowę, oglądają zachód słońca, czytają wspólnie lub modlą
się, napełniają bank wspólnych zasobów, z którego można
później czerpać, gdy obowiązki zmuszają ich do rozstania
się na krótki czas. Nie pozwólcie, żeby stan na tym „bankowym” rachunku wyczerpał się do zera, skutkując niepotrzebnym stresem.
Niech Bóg błogosławi wszystkim młodym małżeństwom
fundamentem, na którym będą mogły budować swe życie
i szczęście.
Zaczerpnięto z Home Horizons, grudzień 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Powściągliwość u dzieci
—Steven Oberholtzer
Rodzina Wengerów usiadła do kolacji, a ojciec nałożył dwuletniej Karen posiłek na talerz. Mała włożyła łyżkę ziemniaków
do ust, po czym nagle wypluła wszystko z komicznym wyrazem
twarzy, krzycząc: „Ale golące!”. Jej starsze rodzeństwo wybuchło śmiechem. Wyraz przerażenia na twarzy Karen zmienił
się w zadowoloną minę. Wzięła do ust kolejną łyżkę ziemniaków, którą znów wypluła, jeszcze głośniej krzycząc, że „golące!”.
Kątem oka zerkała na braci i siostry, czekając na ich reakcję.

•

– Wstańmy, żeby przyjąć błogosławieństwo – zachęcił brat
Marlin na zakończenie niedzielnego nabożeństwa.
Podczas, gdy po nabożeństwie bracia i siostry ze społeczności Woodville rozmawiali w holu, grupa małych chłopców
zgromadziła się z tyłu sali.
– Wczoraj urodziły się u nas cztery króliczki! – powiedział
Jarek.
– Tylko tyle? – przerwał mu Krystian. – U nas urodziło się
siedem i wszystkie żyją! Są takie słodkie! Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy je sprzedawać.
Dopóki tata Krystiana nie zawołał go do samochodu, dopóty
chłopcy musieli wysłuchać wszystkiego, co wie na temat królików i na każdy inny temat, jaki ktokolwiek poruszył.
W drodze do domu Krystian usiadł w samochodzie obok
siostry, szturchając ją w bok i ciągnąc za warkocze, kiedy próbowała porozmawiać z mamą.
– Co mówiłaś? Co to było? – zadawał bez przerwy jakieś
pytania, kiedy tylko nie dosłyszał, o czym mówią. Zachowywał
się w iście nieokrzesany sposób.

•

Każdy z powyższych scenariuszy pokazuje brak powściągliwości w towarzystwie (zdefiniujemy ją jako wstrzemięźliwość
lub ostrożność w słowach oraz czynach podczas interakcji
z poszczególnymi osobami lub w grupie, a także unikanie niepohamowanej ekspresji w wyrażaniu siebie). Pobożni rodzice
są odpowiedzialni za powściąganie dziecka i uczenie go, co jest
akceptowalne. Jest to element ‘napominania i wychowywania
ich w karności, dla Pana’ (por. Ef 6,4).
Choć niektóre dzieci są z natury bardziej powściągliwe od
innych, to wszystkie mają samolubną naturę wymagającą poskramiania w jej niepohamowanych przejawach. Brak wstrzemięźliwości jest dowodem egoizmu, który pcha nas do posiadania
czegoś lub przyciągnięcia uwagi i jeśli nie jest poskramiany, psuje
świadectwo ludu Bożego wobec niewierzących. Powściągliwość
12
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w towarzystwie albo jej brak jest w dużym stopniu efektem
przykładu rodziców. Mimo to, dzieci potrzebują dodatkowego,
starannego nauczania, żeby wiedziały, jak się zachować.

Powściągliwość w czynach

Dwuletnia Karen odkryła, jak miło jest być w centrum uwagi.
To może być początek rozwijania się złej cechy charakteru, lecz
ojciec przytrzymuje jej rączkę, zakazuje dalszych wygłupów,
a „publiczność” ucisza karcącym spojrzeniem.
Powinniśmy uczyć dzieci powściągliwości od najmłodszych
lat. Najmłodsi uczą się, co jest właściwe, obserwując reakcje
rodziców – widzą, na co oni pozwalają i z czego się śmieją.
Niekiedy maluchy po prostu zachowują się zabawnie, lecz
niektóre zachowania mogą z czasem stać się brzydkie, jeśli
nie będą w porę korygowane. Uważne korygowanie dzieci,
dopóki są małe, pomaga uniknąć drugiego scenariusza opisanego
w scence z kościoła w przypadku starszych dzieci. Poświęcanie
dzieciom wystarczającej uwagi, okazywanie zainteresowania im
samym czy ich pomysłom i planom przysporzy im poczucia
bezpieczeństwa, co pomaga wyeliminować pragnienie pokazania się w towarzystwie.
Ojciec i matka czasem powinni przyłączyć się do dzieci
w ramach konstruktywnych zabaw, nadając im kierunek i pomagając im choćby śmiać się z żartów na własny temat. Zabawy,
w ramach których dochodzi do sporów, odbierania sobie czegokolwiek albo bezcelowego ścigania się nie budują powściągliwości, lecz skutkują wzajemnym popychaniem i rozpychaniem
się, tak często widzianym w kościele i w szkole. Dzieci powinny
nauczyć się, żeby nie dotykać się nawzajem. Fizyczne przepychanki między chłopcami a dziewczynkami mogą prowadzić
do niewłaściwego zachowania u starszych dzieci i do braku
powściągliwości w relacjach między osobami przeciwnej płci,
którą chcemy rozwijać u naszej młodzieży. Zabawy dziecięce
powinny przebiegać pod okiem rodziców; dlatego dzieci nie
powinny bawić się przez dłuższy czas w sypialniach, garażach
czy w innych miejscach z dala od domu.

Powściągliwość w mowie

Być może tutaj bardziej niż w każdej innej dziedzinie dzieci
powielają zachowania swoich rodziców. Szczęśliwe dzieci, które
uczą się od małego prawdy zawartej w przysłowiu: „Gdzie dużo
słów, tam nie brak występku; lecz kto opanowuje swój język, jest
roztropny” (Prz 10,19). Dobrze zapamiętałem dzień, gdy podczas publicznego zgromadzenia jakiś nieznajomy skarcił mnie

za zbyt głośny i głupi komentarz. Zawstydziłem się wtedy –
i słusznie! Jesteśmy wdzięczni braciom, którzy pomagają nam
w tej pracy, lecz ojcowie – działajmy „póki jest dzień”.
Rodzinny posiłek to czas wspólnych rozmów, ale dzieci muszą
się nauczyć, żeby nie przerywać komuś w pół zdania, a rodzice
nie powinni przerywać dzieciom. Należy nauczyć dzieci szacunku
dla uczuć innych – nie powinny na przykład przy obiedzie opowiadać ze szczegółami sceny tragicznego wypadku samochodowego, jaki widziały po drodze ze szkoły. Narzekanie dorosłych
na własnych znajomych nie powinno mieć miejsca w obecności
dzieci. Stare powiedzenie: „Dzieci powinno być widać, a nie słychać” jest nadal aktualne podczas posiłku; natomiast powinny
z szacunkiem odpowiadać dorosłym, jeśli są o coś pytane.
Starsze dzieci mają mnóstwo okazji do wymiany opinii i wrażeń
– w szkole, podczas rodzinnych spotkań i w kościele. Czy cytują
was (ojcowie), kłócąc się o to, który samochód jest lepszy? Czy
wiedzą o tym, że ich ojcowie szanują, a nawet cenią sobie opinie
innych – nawet jeśli się z nimi nie zgadzają? Będąc w grupie,
dzieci muszą się nauczyć, żeby nie zdominować rozmowy. Niech
będą ‘skore do słuchania, nieskore do mówienia’ (Jk 1,19).
Dziecko z niespełnioną potrzebą komunikacji będzie więcej
mówić i mieć więcej problemów z powściągliwością. Musimy
znaleźć czas, żeby porozmawiać z każdym naszym dzieckiem,
dając mu okazję do wypowiedzenia się i rzeczywiście posłuchać,
odpowiadając na ewentualne pytania czy lęki. To nam daje bezcenną okazję do nadawania kierunku ich rozwojowi.

Powinniśmy się pilnować w trakcie rozmów na tematy bieżące
w społeczności takie jak narodzenie nowego dziecka w którejś
z rodzin albo niedawna operacja jakiejś cioci. Dzieci nas obserwują
i wyciągają wnioski na temat rzeczy akceptowalnych i nieakceptowalnych. Można im również dyskretnie udzielać odpowiedzi
w tych kwestiach w takim zakresie, w jakim potrafią zrozumieć
problem.
Inną sposobnością okazywania powściągliwości jest wizyta nieznajomych w naszym domu. Jeśli to są bracia w wierze, dzieci
powinny być uprzejme i przyjazne, ale jednocześnie w ciągu pierwszych dziesięciu minut wizyty nie powinny opowiadać wszystkiego, o czym wiedzą. Przeciwną skrajność prezentują dzieci,
które nawet z grzeczności nie odpowiadają na pytania zadane
przez gości. Czasem trzeba je w tej sprawie skorygować. W przypadku wizyty akwizytora lub kogoś z nienawróconych sąsiadów,
młodzież powinna zachowywać się uprzejmie, lecz nie udzielać
żadnych informacji osobistych, a jeśli matka i ojciec są na miejscu, to powinny po prostu przysłuchiwać się rozmowie starszych i nie przeszkadzać. Dojrzewające dziewczyny nie powinny
wybiegać do drzwi, wylewnie witając się z każdym mężczyzną
pukającym do drzwi.
Sami rodzice muszą dbać o równowagę i powściągliwość
w towarzystwie. Uczmy nasze dzieci szacunku dla innych i wstrzemięźliwości – tak, żeby we wszystkim Bóg był uwielbiony.
Zaczerpnięto z Home Horizons, kwiecień 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Joseph Ehst
W Bożym zamyśle wpływ rodziców powinien być przewodnią siłą w kształtowaniu charakteru dzieci. Inne wpływy
także są istotne w ich życiu, jednak na rodzicach spoczywa
odpowiedzialność za kształtowanie i monitorowanie swoich
pociech. Pobożni rodzice szczególnie uważają na wpływy,
jakim podlega ich dziecko w zakresie duchowego dobra.
Ostatecznie dzieci są głównie produktem pozytywnych
i negatywnych wpływów z domu rodzinnego.
We wczesnych latach dzieciństwa, dziecko chłonie wyrazy
miłości matki i jej troski dzięki opiece i pożywieniu, których ona dostarcza. Poczucie szczęścia w ramionach matki
dowodzi, że w życiu dziecka założony zostaje fundament
w postaci opieki rodziców i kierunku dla jego największego
bezpieczeństwa.
Opieka jest tu użyta w znaczeniu „edukacji, wychowywania, pouczania i dyscyplinowania”.

Dyscyplina to bardziej werbalna forma napominania, wyjaśniania, nagany lub ostrzegania. Obie są danymi przez Boga
narzędziami pomagającymi matce kształtować charakter
dziecka, a odpowiednie korzystanie z nich jest rzeczą niezbędną. Właściwa opieka stanowi podstawę skutecznego
dyscyplinowania. Odpowiadający temu werset ze Starego
Testamentu brzmi: „Rózga i nagana są źródłem mądrości”.
Przez wieki pobożni rodzice najpewniej próbowali zachować równowagę pomiędzy tymi dwiema integralnymi częściami. Klepsydra jest tu być może dobrą ilustracją.
Równowagę pomiędzy opieką a dyscypliną można przyrównać do proporcji pomiędzy zawartością klepsydry;
opieka jest na górze, zaś dyscyplina na dole. Kiedy dziecko
jest całkiem małe, wymaga jedynie opieki. W miarę jego
rozwoju, dyscyplina już odgrywa pewną rolę, więc obie te
części zaczynają być w równowadze. Kiedy dziecko wchodzi
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rolę odgrywa rywalizacja, będą kształtować takie same postawy
w wiek nastoletni, opieka staje się mniejszą częścią, a dyscyplinowanie zaczyna dominować. Ostatecznie, rezultat opieki
w swoich dzieciach.
i dyscypliny powinien pozostać trwały w życiu człowieka, podobnie,
powinna być wdrażana
jak zawartość klepsydry pozostaje w jej dolnej części. „Wychowuj
w dzieci, kiedy są jeszcze małe. Jeśli pożyczona książka zostanie
chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej
zniszczona, rodzice powinni zadbać o to, aby zrekompensować
nawet w starości”.
tę stratę w odpowiedni sposób. Choć nie jest godne pochwały
Klepsydra ilustruje również ulatującą okazję do wywierania
drążenie błędów naszych dzieci, nie zawsze też dobrze jest chrorodzicielskiego wpływu na dzieci. Rodzice opiekują się dziećmi
nić je przed konsekwencjami ich czynów.
także za pomocą dobrego przykładu i korygowania, jeśli jest ono
trzeba kształtować u dzieci już
potrzebne. Już w młodym wieku wola dziecka staje się czymś
w młodym wieku. Bogobojni rodzice są świadomi wagi, jaką
oczywistym i musi zostać poddana pod posłuszeństwo rodzima dawanie przykładu. Nawet w młodym wieku dzieci szybko
com. Kara cielesna jest biblijną częścią wychowywania. W miarę
wychwytują komentarze pełne lekceważenia wobec władzy w kośrozwoju kontaktów towarzyskich wśród rówieśników dziecko
ciele czy rządzie. Musimy pamiętać, że każda struktura pochodząca
zacznie podlegać wpływom spoza najbliższej rodziny. Rodzice
od Boga – czy to rodzina, kościół, czy naród – legnie w gruzach,
będą musieli pokazywać dzieciom kierunek i monitorować te
jeśli podepczemy zasadę szacunku dla władzy. Nastolatkowie,
znajomości. Wpływy zawsze będą oddziaływać, czy będą dobre
którzy biorą sobie do serca napomnienie swoich rodziców, prawczy złe. Klepsydra ilustruje potrzebę ciągłego, konsekwentnego
dopodobnie będą także szanować inne autorytety w swoim życiu.
instruktażu.
Należy kształtować w dzieciach uznanie wobec
Klepsydra jest o wiele bardziej podatna na upadek, kiedy ciężar
Rezerwa dziadka wobec różnych nowości i
jest większy na górze. To pokazuje, że opieka wymaga
zmian nigdy nie powinna budzić pogardy. Dzięki radzie
starannego planowania z modlitwą oraz że rodzice
starszych wiekiem ludzi można uniknąć wielu kłopowinni być świadomi tego, iż brak dyscypliny
Rodzicom
potów. Czy odrzucenie mądrej rady starszych
lub nieodpowiednio stosowana dyscyplina
nie wolno
przez Rechabeama nie zostało może wywomoże nadwyrężyć rozwijającą się wzajemną
łane przez brak właściwego wychowania
poddać się presji
więź.
i dyscyplinowania go przez jego ojca?
Modlitwa Manoacha brzmiała: „Jak
świata, prowadzącej
rozwija właściwy
mamy wychowywać to dziecko?”. To nie
do lekceważenia biblijszacunek dla Boga i Jego Słowa. Dzieci,
oznacza, że relacje ze starszymi dziećmi
nych
nauk
na
temat
u
których wykształcono nawyk zamykania
nie wymagają ostrożności. Niestabilność
wychowywania
oczu w modlitwie, pomagania w śpiewie,
rodziców może wywołać niepewność, która
czy znajdowania odpowiednich fragmentów
zniszczy poziom zaufania potrzebny dziedzieci.
cku, aby mogło czerpać korzyści z napomiw Biblii, w starszym wieku będą czuły się barnania, kiedy zacznie dorastać.
dziej odpowiedzialne za własny wkład duchowy
Zwróćmy uwagę na niektóre obszary, w których
w modlitwę, kiedy będzie to potrzebne.
rodzice powinni zarówno dawać opiekę, jak i dyscyplinowanie.
Odpowiednie wychowanie naszych dzieci w wieku kształtojest cenną lekcją, której
wania się ich charakteru wzmacnia skuteczność napominania,
dziecko powinno się nauczyć we wczesnym dzieciństwie. Chcemy
które będą odbierać przez całe swoje życie. Rodzicom nie wolno
widzieć u dziecka nie tylko zewnętrzne stosowanie się, ale rówpoddać się presji świata, prowadzącej do lekceważenia biblijnież dobrowolne poddawanie się poleceniom. Chętna odpowiedź
nych nauk na temat wychowywania dzieci. Część napominania
Samuela Panu mówiącemu do niego była na pewno rezultatem
dzieci polega na pomaganiu im w dostrzeżeniu rezultatów swoich
właściwego wychowania przez rodziców.
złych nawyków lub ulegania złym wpływom, które odwodzą je
Trzeba uczyć
Dzieci mają
od Boga i prawdy. Naszym celem jako rodziców, powinno być
potrzebę akceptacji i czasem mogą ściągać na siebie nadmierną
wychowywanie dzieci i pouczanie ich według drogi, która da im
uwagę. Zachowania te pozbawione kontroli mogą łatwo przejść
dobry przykład do naśladowania w kolejnym pokoleniu. Jaka
w chwalenie się lub robienie pogardliwych uwag na temat innych.
to radość dla dziadków widzieć zachowaną wiarę w „dzieciach
Dzieci z postawą „ja-moje” nie będą gotowe do poświęcenia się
swoich dzieci”. „Tak oto błogosławiony będzie mąż (i rodzina),
dla dobra innych. Rodzice muszą być czujni wobec tych słaboktóry (która) się boi Pana!”.
ści i korygować je w porę. Dzieci powinny być uczone, że nie
Zaczerpnięto z Home Horizons, wrzesień 2016
muszą mieć ostatniego słowa albo robić porządek ze wszystEastern Mennonite Publications
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kim, co według nich jest nie tak. Rodzice, u których zbyt wielką

.
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właściwego zachowania.
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część

historyczna

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

Część druga

Didache

Cytaty1
„Czuwajcie nad życiem waszym: niech wasze lampy nie
zgasną i biodra wasze niech nie będą nieprzepasane, ale bądźcie gotowi, ponieważ nie znacie godziny, w której nasz Pan
przyjdzie. Jak najczęściej zbierajcie się, zabiegając o [rzeczy]
niezbędne dla waszych dusz, ponieważ nie przyda się wam
cały czas waszej wiary, jeśli w ostatniej chwili nie okażecie się
doskonali” (Didache 16,1-2).
I

„1. Istnieją dwie drogi – jedna Życia i jedna Śmierci,
a między tymi dwiema drogami jest wielki rozdźwięk!
2. A zatem droga Życia jest następująca: po pierwsze –
będziesz kochał Boga, który cię uczynił, po drugie – [będziesz
kochał] swojego bliźniego tak, jak samego siebie, natomiast
wszystkiego, czego nie chciałbyś, aby się stało tobie i ty drugiej osobie nie czyń. 3. Słowa te mają następujące rozwinięcie: mówcie dobrze o tych, którzy mówią o was źle i módlcie
się za ludzi wam wrogich, a pośćcie za waszych prześladowców. Bo co to ma być za łaskawość, jeśli kochacie [tylko]
tych, którzy i was kochają? Czyż nie i poganie postępują tak
samo? Ale wy kochajcie tych, którzy was nienawidzą, a nie
będziecie mieli wrogów! 4. Trzymaj się z dala od cielesnych
pożądliwości wynikających z upadłej fizyczności. Jeśliby ktoś
uderzył cię w prawy policzek, nadstaw mu i drugi, a będziesz
bez żadnego braku. Jeśliby ktoś zażądał od ciebie, byś szedł
z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Jeśliby ktoś zabrał ci
twój płaszcz, daj mu nawet i tunikę. Jeśliby wziął ktoś od
ciebie jakąś twoją własność, nie domagaj się [od niego]
zwrotu, ponieważ nawet nie możesz [tego uczynić].
5. Każdemu, kto prosi cię [o coś], daj i nie domagaj się
zwrotu, ponieważ Ojciec pragnie dać każdemu z własnych życzliwych darów. Szczęśliwy ten, kto daje zgodnie
1. Tłumaczenie w oparciu o tekst grecki: Apostolic Fathers, red.)
Kirsopp Lake; dostęp na: http://www.ccel.org/ccel/lake/fathers2.
html. Przekład polski: http://oblubienica.eu/files/didache.pdf

—M.R. McGrath

z nakazem, ponieważ [w ten sposób] jest niewinny! Marny
los tego, kto bierze! Wprawdzie jeśli ktoś bierze, ponieważ ma potrzebę – jest niewinny. Natomiast ten, kto nie
ma potrzeby, zda sprawę z tego, dlaczego wziął i w jakim
celu; będąc w więzieniu, zostanie przesłuchany dokładnie
w sprawie tego, co uczynił i nie wyjdzie stamtąd, dopóki
nie zwróci ostatniego grosza. 6. Ale i o tym z drugiej strony
powiedziano: Niech [nawet] spoci się w twoich rękach twoja
jałmużna, dopóki nie dowiesz się, komu [ją] dajesz”.
II

„1. Natomiast oto druga zasada Nauki: 2. Nie będziesz
mordował, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz uwodzić
chłopców, nie będziesz oddawał się rozpuście, nie będziesz
kradł, nie będziesz zajmował się magią, nie będziesz zajmował
się przyrządzaniem mikstur, nie zamordujesz dziecka dokonując aborcji, ani nie zabijesz już narodzonego, nie będziesz
pożądał tego, co należy do bliźniego. 3. Nie będziesz fałszywie przysięgał, nie będziesz fałszywie zeznawał, nie będziesz
nikogo obmawiał, nie będziesz chował urazy. 4. Nie będziesz
chwiejny w myśleniu, ani zwodniczy w mówieniu, ponieważ
zwodniczość jest pułapką śmierci. 5 [Krótko mówiąc] – niech
twoje słowa nie będą ani kłamliwe, ani puste, ale poparte
czynem. 6. Nie będziesz chciwy, ani zachłanny, ani obłudny,
ani złośliwy, ani zarozumiały. Nie poweźmiesz żadnego złego
zamiaru wobec twojego bliźniego. 7. Nie będziesz nienawidził żadnej osoby, natomiast jednych będziesz ganił, za innych
będziesz się modlił, a jeszcze innych będziesz kochał bardziej
niż własne życie”.
III

„1. Moje dziecko, uciekaj od wszelkiego zła i od wszystkiego, co je przypomina: 2. Nie gniewaj się, ponieważ gniew
prowadzi do morderstwa; nie bądź zazdrosny, ani kłótliwy,
ani łatwo wpadający w gniew, ponieważ to wszystko rodzi
morderstwa. 3. Moje dziecko, nie bądź pożądliwy, ponieważ
żądza prowadzi do rozpusty; nie bądź obraźliwy, ani wyniosły,

„Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” Psalm 27,1
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ponieważ to wszystko rodzi cudzołóstwa. 4. Moje dziecko, nie
zajmuj się wróżbiarstwem, bo to prowadzi do bałwochwalstwa; nie bądź zaklinaczem, ani astrologiem, ani dokonującym
rytualnych oczyszczeń, ani nawet nie pragnij oglądać żadnej
z tych rzeczy, ponieważ to wszystko rodzi bałwochwalstwo.
5. Moje dziecko, nie bądź kłamcą, ponieważ kłamstwo prowadzi do kradzieży; nie kochaj pieniędzy, ani nie szukaj próżnej
chwały, ponieważ to wszystko rodzi kradzieże. 6. Moje dziecko, nie bądź plotkarzem, ponieważ to prowadzi do pomówienia; nie bądź samowolny, ani źle usposobiony, ponieważ
to wszystko rodzi pomówienia. 7. Ale bądź łagodny, jako że
to łagodni odziedziczą ziemię. 8. Bądź nieskłonny do gniewu
i miłosierny, i nie złośliwy, i cichy, i dobry oraz zawsze przejęty
słowami, które usłyszałeś. 9. Nie wynoś się ani nie dopuszczaj
do swojej duszy zuchwalstwa. Nie wiąż swojej duszy z ludźmi
wyniosłymi, ale obracaj się wśród ludzi prawych i uniżonych.
10. Rzeczy, które ci się przytrafiają, przyjmuj jako dobre, wiedząc, że nic się nie dzieje bez Boga.

„1. Jeśli zatem ktoś przychodzi [do was], by uczyć was tego
wszystkiego, co zostało wcześniej powiedziane, przyjmijcie
go. 2. Jeśli zaś ów nauczający, zmieniwszy [swoje nauczanie],
nauczałby innej nauki, by znieść [to, co zostało powiedziane],
nie słuchajcie go, jednak [jeśli byłoby to] ku przedłożeniu
sprawiedliwości i poznania Pana, przyjmijcie go jak Pana”
(Didache 11,1-2).
„1. Wybierzcie sobie przez głosowanie opiekunów i sługi
godnych Pana, mężczyzn łagodnych, nie kochających pieniędzy, wiarygodnych i wypróbowanych, ponieważ dla was oni
służą także sami służbą proroków i nauczycieli. 2. Nie pogardzajcie zatem nimi, gdyż są oni uczynieni dla was [równie]
cennymi wraz z prorokami i nauczycielami” (Didache 15,1-2).
—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z An Introduction to the Apostolic Fathers
© Abana Books
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Howard Bean
W roku 1788 kapitan William Bligh podniósł żagle
na „Bounty” i wypłynął z Anglii w kierunku Tahiti. Po
10-miesięcznej podróży przybył na wyspę Tonga w archipelagu Polinezji. Marynarzom tak bardzo spodobały się
miejscowe dziewczęta, że postanowili zostać. Po postawieniu żagli zgodnie z rozkazem kapitana, wsadzili jego
i kilku lojalnych wobec niego kolegów na małą łódkę,
zostawili ich na pełnym morzu, a sami wrócili na wyspę.
Kapitanowi Blighowi udało się ostatecznie wrócić do
Anglii, a potem wypłynąć jeszcze raz na wyspę Tonga,
gdzie aresztował około dziesięciu swoich marynarzy pod
zarzutem buntu. Pozostali zdążyli się już jednak przeprowadzić na inną wyspę, gdzie prowadzili bezbożne życie.
Upijanie się miejscowym alkoholem, bijatyki, orgie i morderstwa były tam na porządku dziennym. Niedługo później ośmiu ze wszystkich dziewięciu żeglarzy już nie żyło.
Jedynym, który pozostał, był Alexander Smith. Znalazł
Biblię w jakiejś skrzyni na statku i zaczął ją czytać.
Zdecydował się uwierzyć Ewangelii i pokutował ze swoich
przeszłych grzechów. Nie tylko żył według tego, co czytał
w Słowie Bożym, ale nauczył tego tubylców, z których
większość stanowiły kobiety będące córkami Anglików
i miejscowych. Ludzie ci uwierzyli i wyspa przeobraziła
16
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się ze złego, zdegenerowanego środowiska w społeczność
żyjącą w pokoju i pobożnie.
Około dwadzieścia lat później na wyspę zawinął jakiś
amerykański statek, przywożąc do kraju wieści o tej chrześcijańskiej wspólnocie. Nie było tam zbrodni, szaleństwa,
zarazy ani alkoholu. Wszyscy umieli czytać i pisać. Ludzie
i ich dobytek byli bezpieczni, a standardy moralne wysokie. To było coś niesamowitego – a wszystko dzięki mocy
Słowa Bożego, w które wierzono i które wprowadzano
w życie.
„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary
i myśli serca” (Hbr 4,12). Wiele ksiąg informuje, ale tylko
Biblia zmienia człowieka. Ale żeby kogoś przemienić, musi
zostać przyjęta jako przesłanie od Boga. Chrześcijanie
w Tesalonikach prawidłowo postrzegali Słowo. Paweł napisał do nich: „A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie,
że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako
słowo ludzkie, ale – jak jest prawdziwie – jako Słowo Boże,
które też w was wierzących skutecznie działa” (1 Tes 2,13).
Biblia może zmienić społeczność lub indywidualne
życie bez względu na wiek danej osoby. Paweł napisał

do młodego Tymoteusza: „Ale ty
trwaj w tym, czegoś się nauczył
i czego pewny jesteś, wiedząc, od
kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma
święte, które mogą obdarzyć cię
mądrością ku zbawieniu przez
wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe
Pismo przez Boga jest natchnione
i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do
wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła
przygotowany” (2 Tm 3,14-17).
Oczywiście to nie papier, druk
czy nawet same słowa i koncepcje
potrafią zmienić człowieka. Czyni
to potężny Autor tego Słowa.
Natomiast Jego czytelnik lub słuchacz musi w tym celu odpowiedzieć wiarą.
List do Hebrajczyków 4,2
mówi o tych, którzy usłyszeli,
ale nie uwierzyli: „I nam bowiem
była zwiastowana dobra nowina,
jak i tamtym; lecz tamtym słowo
usłyszane nie przydało się na
nic, gdyż nie zostało powiązane
z wiarą tych, którzy je słyszeli”.
John Wycliffe przetłumaczył
Biblię na język angielski, żeby
nawet prości ludzie mogli ją
czytać i uwierzyć. Napisał: „Boże
słowa dadzą czytającym je nowe
życie (…). Jakaż cudowna jest
moc Boskiego Nasienia, przełamująca silne ramiona, zmiękczająca twarde serca, odnawiająca
ludzi i zmieniająca ich w świętych – tych samych ludzi, którzy
wcześniej zostali odczłowieczeni
przez grzechy i tak daleko odsunęli się od Boga”.
Gdy wierzymy Słowu, wówczas
moc Boża może zmienić nasze
życie i faktycznie to czyni.
Zaczerpnięto z Companions, listopad 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Tekst do przeczytania: 1 List Piotra 2,13-25

—Howard Bean

„Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je
zachować” (Łk 9,56).
Czy pamiętacie swoją pierwszą klasę? Gdy uczyliście się starannie
kaligrafować? Nauczycielka prawdopodobnie używała kart z literami, które
mieliśmy odwzorować.
Greckie słowo „przykład” w naszym rozważaniu oznacza dokładnie spisaną
kopię, podobnie jak wzorzec sporządzony dla dzieci, a bardziej ogólnie,
wzorzec do naśladowania. Jezus pozostawił nam przykład do naśladowania.

Jakie konkretne rzeczy są wymienione, w których
powinniśmy naśladować Jezusa?
1. Czynić dobrze, cierpliwie znosić cierpienia z tego powodu – oto
powołanie dla chrześcijan (w. 21).
2. Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Powinniśmy prosić Boga, aby
nas oczyszczał z każdego grzechu, a następnie – dzięki mocy Ducha
Świętego – prowadzić życie pełne zwycięstwa nad pokusami (w. 22).
3. Jezus nie wypowiadał żadnych słów oszustwa, zwiedzenia, nieszczerości
czy hipokryzji w żadnym momencie swojego życia, nawet podczas
niesprawiedliwego procesu (w. 22).
4. Kiedy Jego wrogowie obrzucali Go zniewagami, nie odpowiadał tym
samym (w. 23), ale zamiast tego modlił się za nich. Czy twoją modlitwą
także są słowa pieśni: „Być jak Ty, o błogosławiony Zbawco”?
5. Kiedy On cierpiał tak niesprawiedliwie, okrutnie i niewinnie, nie
straszył nikogo karą. Znosił to w cichości i miłości (w. 23).
6. W tym cierpieniu powierzył się Bogu. I my powinniśmy także zostawić
wszystko w rękach Boga (w. 23).
Joris został skazany w wieku czterdziestu jeden lat na śmierć przez utopienie w beczce za to, że był anabaptystą. Jego kat odmówił wykonania wyroku.
Ze łzami w oczach powiedział: „Jak mogę uśmiercić tego dobrego człowieka,
który nigdy nikogo nie skrzywdził? Wiele razy dokarmiał moje dzieci i moją
żonę. Nie zrobię tego”.
Przez siedem tygodni władze na próżno szukały ochotnika, który chciałby
utopić Jorisa. W końcu wyrok wykonał tropiciel złodziei. Przed śmiercią Joris
napisał listy z więzienia do swojej żony i dzieci (można je przeczytać w książce
Zwierciadło męczenników [Martyr’s Mirror], str. 584-588). W jednym z nich
pisze o pokornym znoszeniu wszelkiej niesprawiedliwości: „(...) Chrystus
cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady”.
Zaczerpnięto z Daily Truth for Godly Youth
©2006 Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?” Psalm 27,1
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część

praktyczna

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

Zapamiętywanie wersetów biblijnych
—James Metzler
Dyscyplina zapamiętywania Słowa Bożego zaczyna
się od miłości do Boga i Jego Świętego Słowa. Dawid,
człowiek według Bożego serca, napisał: „O, jakże
miłuję zakon Twój, przez cały dzień rozmyślam o nim!
Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół
moich, ponieważ mam je na zawsze” (Ps 119,97-98).
Powiedział również: „Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na
zawsze, wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe, są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze,
i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy” (Ps 19,1011). Dawid rozumiał wartość Bożego Słowa. Skoro jest
ono takie cenne, warto je zakorzenić w swojej pamięci,
skąd nikt go nam nie zabierze!
Ktoś powiedział: „Umysł podąża za sercem”.
Zapamiętywanie wersetów biblijnych jest jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy włożyć w nasze umysły
to, co leży nam na sercu. Jest to również metoda skupiania naszych umysłów na dobroci i wierności Boga.
Jako chłopiec lubiłem słuchać pewnych kaznodziejów,
którzy często cytowali Pismo Święte w swoich kazaniach.
Sprawiało mi też przyjemność przysłuchiwanie się starym
wierszom, które zapamiętali ze szkoły. Zapamiętywanie
może być błogosławieństwem dla innych, kiedy dzielimy
się z nimi tym, co zapamiętaliśmy. Ostatnio moja żona
poznała pewną nastolatkę, która z pomocą swojej mamy
ukończyła dziesięcioletni program biblijny „Keystone
Bible Memory”. Co za wspaniałe osiągnięcie! Dwoje
naszych najstarszych dzieci otrzymało egzemplarze Biblii
jako nagrody za ukończenie programu zapamiętywania
wersetów biblijnych „Od A do Z”, który sponsorowany
był przez Menno Sella.
18
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Brak kładzenia akcentu na zapamiętywanie w naszych
czasach stanowi powód do troski. Nasze elektroniczne
gadżety ze swojej natury rozleniwiają nasz umysł. Leniwe,
uśpione umysły łatwo dają się zwieść podstępnej argumentacji wroga. Diabeł się cieszy, kiedy zapominamy
o rzeczach, które powinniśmy pamiętać i pamiętamy
o rzeczach, które powinniśmy zapomnieć. Zapamiętywanie
Słowa Bożego pomaga nam temu przeciwdziałać.
Piotr pisze, że pragnie, aby czyste umysły uczniów
zostały utrzymane w prawości, dzięki czemu będą pamiętać słowa świętych proroków i przykazania apostołów
(2 P 3,1-2). Pamiętanie Słowa Bożego pomaga nam prowadzić uświęcone życie dla Chrystusa.
W Ewangelii Łukasza 12 Jezus ostrzega swoich uczniów, że zostaną przyprowadzeni przed władze, które
będą wypytywać ich o ich wiarę. Kiedy to miało nadejść,
nie powinni się martwić, co powiedzieć, bo Duch
Święty poda im odpowiednie słowa. Kiedy ludzie zadają
nam pytania, Duch Święty często przywodzi nam na
pamięć wersety, które zapamiętaliśmy, tak jak uczniom
w Dziejach Apostolskich.
W Psalmie 119,11 czytamy: „W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie”.
Znajomość Pism u Jezusa przejawiała się w Jego posłudze i towarzyszyła Mu wiernie aż do śmierci na krzyżu.
Po zmartwychwstaniu dołączył On do dwóch uczniów na drodze do Emaus, kiedy dyskutowali o Pismach
Świętych. „I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o Nim było napisane
we wszystkich Pismach” (Łk 24,27). Nie czytamy tam,

że nieśli ze sobą Pisma, ale raczej, że Pisma były wszczepione w ich umysły.
Cytowanie Biblii może być znaczącą częścią wielbienia Boga. Nauczenie się na pamięć choćby jednego wersetu na tydzień daje 52 wersety na rok. Jeśli nauczyciel
szkoły niedzielnej prowadzi modlitwę czytając fragment
z Biblii, to można się spodziewać, że większość zgromadzenia będzie czytać razem z nim. Z drugiej strony, jeśli
prowadzący zdecyduje się prowadzić bez czytania, może
z satysfakcją zauważyć, że wielu spośród zgromadzenia
mentalnie podąża za jego cytowaniem z pamięci.
Pismo Święte jest warte trudu zapamiętywania. Pewna
kobieta odwiedzająca kiedyś nasz zbór wyznała mi, że
sprawia jej przyjemność słuchanie cytowania z pamięci
w czasie naszego nabożeństwa w rodzinnej miejscowości.
Powiedziała, że w jej zborze nie byłoby to możliwe; używano zbyt wielu tłumaczeń Biblii. Zapamiętywanie wersetów z Biblii w zgromadzeniu powoduje, że każdy używa
tego samego tłumaczenia.
W Ewangelii Jana czytamy: „Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek
byście chcieli, a stanie się wam” (15,7). Oczywiście nie
oznacza to, że jeśli zapamiętamy jakiś werset, dostąpimy
szczególnych zasług. Chodzi raczej o to, że zapamiętywanie fragmentów Biblii ma potężny wpływ na osobę, która
podejmuje się tego trudu, nawet do tego stopnia, że pragnienia Boga stają się naszymi.

Psalm 119,89 mówi: „Panie, słowo Twoje trwa na
wieki, niewzruszone jak niebiosa”. Skoro Słowo Boże
jest niewzruszone jak niebiosa, to powinno być też niewzruszone w naszych sercach. „Słowo Chrystusowe niech
mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości [...]” (Kol
3,16). Tam, gdzie jest Słowo Chrystusa, tam też będzie
Jego obecność.
Choć pamięć bywa darem, nie możemy używać tego
argumentu jako wymówki: „Nie mam dobrej pamięci”,
by uchylać się od jej ćwiczenia. Wszyscy mamy jakąś
zdolność zapamiętywania, choć czasem oznacza to wielki
wysiłek. Można uczyć się na pamięć, wykonując obowiązki domowe, które nie wymagają wiele koncentracji
albo w jakichś spokojnych chwilach.
Kiedy Jezus był kuszony na pustyni przez szatana, zgromił go, trzy razy cytując wersety biblijne stosowne do
przedmiotu pokusy. Kiedy to się stało, szatan opuścił
Jezusa. Cytowanie przez nas Słowa Bożego w chwilach
pokusy nadal tak na niego działa.
Musimy wszyscy pamiętać o mocy Boga, która jest
dostępna przez Jego Słowo. „Nauka Boga jego jest w sercu
jego, kroki jego nie chwieją się” (Ps 37,31 – przyp. red.).
Zaczerpnięto z Keystone Mennonite Fellowship Messenger
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Howard Bean
Pewien motocyklista został aresztowany w lipcu 2016
roku po tym, jak przechwalał się w mediach społecznościowych umiejętnością uciekania przed policją z bardzo dużą
prędkością. Ujęcia z monitoringu miejskiego pokazały, jak
ten młody człowiek wychodzi z baru, wskakuje na motor,
przez chwilę „pali gumy”, a potem rusza z piskiem opon.
Dym unoszący się z asfaltu zwrócił uwagę patrolu policji,
który pojechał za nim na sygnale, lecz motocyklista przyśpieszył. Po niecałej minucie pościgu osiągnął prędkość 225
kilometrów na godzinę na odcinku z ograniczeniem do 60
kilometrów na godzinę. Policjanci wkrótce zaniechali dalszego pościgu uznając, że jest zbyt niebezpieczny.

Policja znała prędkość motocyklisty, bo zamieścił w internecie film, chwaląc się tytułem „W ten weekend zgubiłem
ogon”. Chlubił się ucieczką przed radiowozem z prędkością
czterokrotnie przekraczającą dozwoloną na tym odcinku.
Komendant policji stwierdził: „Ten film jest nie tylko przyznaniem się do winy, ale stanowi również dowód, ponieważ prędkość była znana jedynie samemu motocykliście
i ścigającemu go patrolowi”. Młodzianowi grozi do pięciu
lat więzienia.
Biblia mówi o innych przypadkach chlubienia się i jego
niepożądanych konsekwencjach. Haman, drugi pod względem wpływów człowiek w imperium perskim za czasów
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królowej Estery, chlubił się wielkimi honorami, jakie
odbierał od ludzi (wyjątkiem był pewien Żyd imieniem
Mordechaj). Pewnego razu zwołał znajomych oraz żonę
„i chlubił się przed nimi ogromem swego bogactwa i wielką
liczbą swoich synów, i swoim wyróżnieniem przez króla,
i wywyższeniem ponad innych książąt i dworzan królewskich” (Est 5,11). Gdy wyznał swą irytację spowodowaną
tym, że Mordechaj nie chciał oddawać mu pokłonu, żona
podpowiedziała mu, żeby postawił 25-metrową szubienicę dla niego. Haman stwierdził, że to świetny pomysł
i wkrótce szubienica stanęła. Jednak niedługo potem
wypadł z łask króla i zamiast cieszyć się nadal społecznym
i politycznym wywyższeniem, sam został powieszony na

wysokości 25 metrów, podczas gdy Mordechaj zyskał upodobanie w oczach władcy.
W innym przypadku król Nebukadnesar, twórca jednego z siedmiu cudów starożytnego świata, czyli wiszących
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ogrodów w Babilonie, zaczął się chwalić: „Czy to nie jest ów
wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki
potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości?” (Dn 4,27). W tej samej chwili spadł na niego Boży
sąd, stracił pozycję i przez siedem lat był niepoczytalny. Po
tym okresie wróciły mu zmysły, władza została mu przywrócona, a on sam powiedział: „Teraz ja, Nebukadnesar,
chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż
wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć” (Dn 4,34).
W Księdze Przypowieści Salomona 27,2 czytamy: „Niech
inny cię chwali, a nie własne usta, obcy, a nie własne wargi”.
Przechwalanie się jest społecznym wirusem, która przyprawia o chorobę każdego z wyjątkiem nosiciela zarazy!
Inna historia opisana w prasie stanowej Michigan mówi
o dumnym posiadaczu nowego samochodu, który chwalił
się tym, jak mało benzyny spala jego cacko. Koledzy z pracy
tak się zmęczyli jego ciągłymi przechwałkami, że postanowili zrobić mu kawał, a przy okazji się zabawić. Zaczęli po
cichu dolewać mu benzyny do baku. Właściciel z rozkoszą podawał im kolejne wyniki spalania, aż wreszcie jego
samochód „osiągnął” wynik 2,6 litra na 100 km. Koledzy
się uśmiechnęli, kiwając głowami. A potem przestali dolewać benzynę i obserwowali jego rosnącą konsternację, gdy
nagle spalanie zaczęło rosnąć i osiągnęło przeciętny poziom.
„Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha
przed ruiną” (Prz 16,18). Goliat dosłownie upadł po tym,
jak chlubił się swą siłą, dopóki nie zmierzył się z młodym
Dawidem. Powiedział do niego: „Podejdź do mnie, a dam
twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej”
(1 Sm 17,44).
Z Bożą pomocą Dawid pokonał olbrzyma, trafiając go
z procy. W Księdze Jeremiasza 9,23-24 czytamy: „Tak
mówi Pan: Niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością
i niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie
chlubi bogacz swoim bogactwem! Lecz kto chce się chlubić,
niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż Ja,
Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi,
gdyż w nich mam upodobanie – mówi Pan”.
W czasach ostatecznych jednym z niebezpieczeństw są
przechwałki: „Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi,
chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni” (2 Tm 3,2). Nie bądźmy chełpliwi.
Ten, kto się chlubi swoją mądrością, nie robiłby tego,
gdyby rzeczywiście był mądry.
Zaczerpnięto z Companions, luty 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dla

młodzieży

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

—Marlin Eshbach
Odwdzięczanie się rodzicom to jest po prostu spłacanie długu za ich troskę o nas, od naszego dzieciństwa aż
do dzisiaj. Taka spłata jest bezcenna, jeśli stanowi owoc
zdrowych relacji między rodzicami a dziećmi, wypływających z kochających serc.
Powinniśmy wziąć pod uwagę wkład pobożnych rodziców
w spełnienie, jakiego obecnie doznajemy w życiu. Razem
wydali nas na świat w efekcie współpracy z Bogiem. Przyjęli
od Niego dar – skończone dzieło Boże i wiecznie żyjącą jednostkę – dobrowolnie biorąc na siebie wielką odpowiedzialność za wychowanie, prowadzenie i przygotowanie kolejnego
kandydata na niebiański dwór. Dbali o pokarm, ubranie
i strawę duchową. Starali się stworzyć dom, w którym
dzieci zażyją nie tylko pokoju, ale będą również zadbane
w bardziej przyziemnych sprawach.
Razem nas uczyli i dyscyplinowali. Pokazywali Bożą
miłość, pielęgnując nas i wskazując drogę prawdy słowem
i uczynkiem. Współczuli nam, cierpieli razem z nami, wstawiali się za nas w trudnych chwilach, a także cieszyli się
z naszych zwycięstw i osiągnięć. To oni służyli nam dobrą
radą i od nich uczyliśmy się, jak właściwie wykorzystywać
czas, talent i pieniądze. Przyprowadzili nas do Chrystusa
– Źródła wód żywych. Boży mur zabezpieczający nasz
dom był dobrze utrzymywany, a my sami korzystaliśmy
z dobrej szkoły i zdrowego środowiska chrześcijańskiego.
Pobożni rodzice i dziadkowie pomogli nam wyrosnąć
w dobrze ukształtowanej rodzinie. Ich doświadczenie
i rada do dzisiaj są bezcenne. Rozkwitają w miłości do Pana
i Jego Słowa z wciąż rosnącym pragnieniem nieba. Gdy
z wdzięcznością przyjmują oni życie takim, jakim ono jest,
wówczas młodzież jest zachęcana dla sprawy Chrystusa

i Kościoła. Błogosławione dzieci, które mają pobożnych
rodziców.
Podczas, gdy błogosławieństwo spływa z rodziców na
dzieci, równoległym do niego nurtem płynie w drugą stronę
wdzięczność. Po urodzeniu Kaina, Ewa zawołała: „Wydałam
na świat mężczyznę z pomocą Pana”. Adam spłodził syna
na swój obraz i podobieństwo, kiedy urodził się Set. Jak
pisze psalmista: „Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem
jest owoc łona, (…) Błogo mężowi, który napełnił nimi
swój kołczan!”. Do dzisiaj chrześcijańscy rodzice cieszą
się z tych darów od Boga, mówiąc: „Oto nasze dzieci”.
Zadowolenie niemowlęcia, jego pierwszy uśmiech i pełne
przywiązanie do rodziców to jest nagroda sama w sobie.
Doświadczają wytchnienia, gdy kilkulatek lub starsze dziecko postępuje według ich wychowania i stosuje się do dyscypliny. A gdy młodzież odpowiada na wezwanie Chrystusa
w miłości oraz odnosząc się z szacunkiem i posłuszeństwem
względem zdrowego wychowania, wówczas rodzice mają
powody do radości. Błogosławieństwo obfituje jeszcze bardziej, gdy dorastające potomstwo przyjmuje wiarę, dobiera
sobie chrześcijańskich współmałżonków i w bojaźni Pańskiej
buduje własne rodziny.
Z upływem lat przychodzą zmiany i konieczność dopasowania się do nowych sytuacji. Kiedy powstają nowe rodziny,
rodzice muszą respektować ich niezależność. Zamiast przejmować kierownictwo nad dalszym życiem młodożeńców,
powinni się usunąć i ograniczyć do roli doradców wtedy,
gdy zostaną o radę poproszeni (być może czasem z własnej inicjatywy wystąpić z wskazówką). Przychodzi czas, gdy
starsi zaczynają polegać na młodszych w sprawach bytowych
i zaczynają się przygotowywać bardziej do śmierci niż do
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życia. Ten stan przejściowy może być trudny zarówno dla
starzejących się rodziców, jak również dla ich dzieci, wymagając wzajemnego zrozumienia i liczenia się z innymi.
Pamiętajmy, że godne starzenie się jest dla waszych rodziców pewnym wyzwaniem. Może czasem brakuje osobistej inicjatywy, może pewne rzeczy, które dawniej były
łatwe do zrobienia, teraz wymagają większego nakładu
sił i pomocy innych osób. Coraz gorsza mobilność i coraz
gorsze samopoczucie fizyczne i psychiczne mogą spowodować, że takie osoby zaczną się czuć ciężarem dla
rodziny. Bóle i inne problemy naturalne dla procesu starzenia będą ciężką próbą nawet dla najbardziej optymistycznie nastawionych osób, a śmierć członków rodziny
po tak długim czasie spędzonym wspólnie na ziemi może
dotykać poczuciem samotności.
Dzieci powinny wytrwale towarzyszyć rodzicom
u zmierzchu ich życia. Kiedy ich odwiedzacie, weźcie
ze sobą własne dzieci – wizyty wnuków wnoszą radość
w dom ich dziadków. Od czasu do czasu zaproście ich
na obiad, razem pośpiewajcie ich ulubione pieśni – jeśli
poproszą, to nawet po kilka razy. Posłuchajcie ich historii z dawnych lat i opowiedzcie, co nowego dzieje się
w rodzinie i kościele. Odkryjecie, że ci starzy ludzie nadal
są młodzi w sercach, żywo interesują się narodzinami
każdego nowego dziecka oraz tym, kto się z kim zaręczył. Najlepiej składać starszym rodzicom wizyty krótkie, ale dość częste.
Pozwólcie im robić to, co najbardziej lubią. Oprócz
tego, większość z nich nadal chce pozostawać samodzielna
finansowo, jeśli jest taka możliwość. Trudno im się rozstać
z prowadzeniem samochodu, ale dzieci powinny im uświadomić, kiedy przychodzi na to odpowiedni czas. Wtedy nie
będą musieli tego robić dopiero po pierwszym wypadku
drogowym, który spowodowali.
Zatroszczcie się o finanse rodziców – niezależnie od
tego, czy sami o to poproszą, czy dlatego, że zdajecie sobie
sprawę z własnej odpowiedzialności w tej sprawie. Starsi
ludzie martwią się, czy emerytura już doszła na konto
i często mają problemy z rozliczeniami. Wyznaczenie
kogoś z młodych, żeby im pomagał w tej sprawie, może
im ulżyć, a także ochronić przed ewentualnymi oszustwami. Zachęćcie rodziców, żeby zadysponowali nieruchomościami i innymi częściami majątku, których na
bieżąco nie używają, lecz dajcie im wystarczający czas na
rozważenie, co chcieliby zatrzymać. Byłoby wskazane
wyznaczyć kogoś z rodziny jako współwłaściciela ich konta
i/lub żeby napisali komuś (choćby prawnikowi) upoważnienie do działania w ich imieniu, dopóki jeszcze rozumieją, jakie dokumenty prawne podpisują i dlaczego.
Wola rodziców w sprawach majątkowych powinna być
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udokumentowana, a jeden lub dwaj członkowie rodziny
powinni wiedzieć, gdzie można ją znaleźć na wypadek
ich śmierci.
Być może wasi rodzice nie są już w stanie żyć samodzielnie. Generalnie starsi ludzie nie cieszą się z perspektywy
zamieszkania w domu opieki. Jeśli to możliwe, postarajcie się wziąć ich do siebie, żeby mogli być w rodzinie.
Zapewnijcie im takie warunki, żeby mogli poczuć się jak
u siebie, z odpowiednim zakresem prywatności, a jednocześnie poczuciem, że są chciani i kochani. Postarajcie się
dostosować własny rozkład zajęć do ich potrzeb towarzystwa i wspólnej modlitwy. Weźcie ich do kościoła na
nabożeństwo, jeśli mogą wychodzić z domu.
Może przyjść taki czas, że jedno z nich lub oboje będą
potrzebowali opieki pielęgnacyjnej. Czasem trudno rozeznać, jaki zakres waszego zaangażowania osobistego będzie
konieczny, a jeszcze trudniej to zadanie wypełnić. Dlatego
trzeba się pogodzić z faktami, szukając Bożego prowadzenia, dostosowując własne postawy do potrzeb rodziców i do tego, co obiektywnie trzeba zrobić. Dobrze
byłoby, gdyby jeden z członków rodziny zajął się tymi
sprawami, mogąc liczyć na pomoc stałą albo przynajmniej
„z doskoku”. Zajmując się rodzicami, głównie miejcie na
względzie ich zdrowie, czystość i schludność. Przygotujcie
im od czasu do czasu ulubiony posiłek, pamiętajcie o urodzinach i zapraszajcie ich najbliższych przyjaciół na wizytę.
Bywa, że wasi starzejący się rodzice są mniej skłonni do
współpracy albo nie okazują wdzięczności za to, co dla
nich robicie. Nie zamartwiajcie się tym. To jest dla was
okazja, żeby pokazać owoc w postaci prawości, przebaczenia, troski, właściwego doboru słów podczas rozmowy
i samokontroli. Pamiętajcie ich takimi, jacy chcieli być
w normalnym okresie życia. Dziękujcie za to, co dla was
zrobili w przeszłości. Szanujcie waszych rodziców, odpowiadając na dopytywanie się o ich stan zdrowia i dziękujcie Bogu za codzienne siły do troszczenia się z miłością
o najbliższych. Szukajcie Bożej mądrości, gdy śmierć rodziców wydaje się już zbliżać nieuchronnie i zaplanujcie
w gronie rodzinnym ich godny pogrzeb.
Boży nakaz „czcij ojca swego i matkę swoją” odnosi
się do wszystkich narodów wszystkich czasów. Miłość,
szacunek i posłuszeństwo charakteryzują wszystkich,
którzy szanują swoich przodków nawet po ich odwołaniu z tego świata.
„Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę
starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan”
(3 M 19,32).
Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Rhoda Mast
W letniej szkole biblijnej w poniedziałkowy wieczór Jerry
Lehman przyniósł wiadomość, która wcale nie ucieszyła Lidii.
– Wczoraj mieliśmy w domu włamanie! – wykrzyknął
podekscytowany Jerry.
Lidia zakryła usta, żeby nie krzyknąć. Włamywacze? Tu
w naszym spokojnym sąsiedztwie?
Nauczycielka, Alicja, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia.
– Ojej! Zabrali coś?
– Tak, ukradli pieniądze z biurka taty i zegar, który
mama dostała jeszcze od swojej matki – w głosie Jerry’ego
słychać było nutę oburzenia. – I zostawili ślady z błota
w całym domu.
– Pewnie stało się to, gdy byliście w kościele – zastanawiała się nauczycielka.
Jerry skinął potakująco.
– Powinniśmy pomodlić się za tych włamywaczy – stwierdziła nauczycielka. – O co jeszcze chcielibyście się modlić?
Kiedy wszyscy milczeli, Lidia zastanawiała się. Nawet jeśli
ktoś chciał modlić się o coś innego, na pewno zapomniał przy
tych okropnych nowinach.
Po zajęciach tego wieczoru chyba wszyscy mówili o włamaniu, zastanawiali się, kto mógł to zrobić i czy będą jeszcze kolejne włamania.
W nocy Lidia leżała w łóżku, nie mogąc zasnąć. W domu
zrobiło się cicho i jej ucho mogło wyłowić każdy najlżejszy
szmer. A co jeśli włamywacze postanowili włamać się do domu,
podczas gdy wszyscy śpią? Mimo że tata zamknął dokładnie
wszystkie drzwi, Lidia nadal się martwiła.
– Nie spałam dobrze w nocy – wyznała starszej siostrze
następnego dnia. – Myślałam ciągle o złodziejach.
Vanessa powiedziała z kpiną w głosie:
– Tylko dlatego, że u Lehmanów było włamanie? Oj, Lidia,
to nie znaczy, że wszędzie dookoła są złodzieje. Nie powinnaś się tyle martwić.
Lidia nic nie odpowiedziała. Nie zareagowała na ton
Vanessy, ale postanowiła już nic więcej nie mówić o złodziejach – nawet przy mamie.
Przez następne kilka wieczorów na zajęciach szkoły biblijnej włamanie nadal było tematem rozmów, ale ponieważ
nie wydarzyło się już nic więcej, sprawa ucichła.
Jednak nie dla Lidii – ona nie zapomniała. Dzień po dniu
zmartwienie gnębiło ją coraz bardziej. Im więcej myślała
o niedzieli, tym bardziej czuła lęk. A co, jeśli złodzieje postanowią odwiedzić nasz dom w niedzielę rano?

W piątek rano zadzwoniła ciocia Liza. Kiedy mama odwiesiła słuchawkę, oznajmiła reszcie rodziny:
– Mamy zaproszenie do wujka Hermana na obiad po
nabożeństwie.
Ogłoszenie wywołało radosne okrzyki u młodszego rodzeństwa Lidii i Vanessy. Jednak Lidia przełknęła z trudem ślinę,
a na jej twarzy pojawiło się przerażenie. O, nie! Teraz włamywacze będą mieli dłuższą okazję do kradzieży!
Mimo to Lidia próbowała uśmiechać się podczas rozmów
o niedzielnych planach. Nie chciała, żeby inni wiedzieli
o jej zmartwieniach. Bo co, jeśli znowu ktoś się z niej będzie
naśmiewał?
Cały dzień w sobotę Lidia miała nadzieję, że ktoś się rozchoruje. Nawet sama by się chętnie rozchorowała, bo dzięki
temu ktoś by musiał zostać w domu. Przecież złodzieje nie
włamią się, jeśli będziemy w domu.
Jednak nikt nie zachorował i po drodze do kościoła inni
radośnie gawędzili o wizycie u wujka Hermana. Tylko Lidia
siedziała cicho, wycofana i zżerana przez strach. Co jeśli włamywacze pójdą do mojego pokoju i zabiorą mi prezent urodzinowy? A jeśli rozbiją szyby w oknach?
Mama odezwała się z przedniego siedzenia samochodu.
– Robi się trochę za głośno. Pośpiewajmy lepiej tę nową
pieśń, której uczyliście się w letniej szkole biblijnej. I zaczęła
śpiewać:
Mam pokój w sercu, mój drogi Jezu;
Ciebie oczekuję i ufam mocno,
Nic na tym świecie mnie nie już martwi,
Tyś jest mą twierdzą i opoką.
Lidia dołączyła do śpiewu, bo bardzo lubiła tę pieśń. Jednak
jej serce nie współgrało ze słowami i nie myślała o tym, co
śpiewa.
Podczas nabożeństwa przez większość czasu udało jej się
zapomnieć o swoich troskach. Nawet odwiedziny w domu
wujka Hermana poszły lepiej niż się spodziewała. Zabawa
z kuzynami pomogła jej odpędzić lęki.
W drodze do domu wszystko znowu powróciło z całą mocą.
Kiedy samochód brał ostatni zakręt, Lidia nie spuszczała
z oczu okien domu.
Nic nie zapowiadało kłopotów. Biała duża stodoła nadal
była na swoim miejscu, a żółty murowany dom stał otoczony
klonami.
Na ganku Lidia cofnęła się od drzwi. Jeśli włamywacze odwiedzili ich dom, z pewnością nie chciała pierwsza ich otworzyć.
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Rodzice weszli spokojnie do środka, jakby w ogóle niczego
się nie spodziewali. Chłopcy, jak zwykle spieszyli się przebrać w swoje codzienne ubrania, więc popędzili jak burza
na górę. Najwyraźniej myśl o włamywaczach nie przeszła
przez ich głowy.
Lidia wzięła głęboki oddech i także weszła. Wszystko było
na swoim miejscu – żadne szuflady nie były otwarte ani nie
było widać żadnych znaczących śladów na podłodze. Biurko
taty stało nietknięte.
Kiedy później pomagała mamie karmić cielaki, zaczęła nucić
pod nosem. Czuła się o wiele bardziej szczęśliwa niż przez cały
poprzedni tydzień. Może włamywacze odeszli z tej okolicy
i już nie wrócą? Ostrożnie napełniła cztery plastikowe butelki
odżywką dla cieląt i zaniosła je, gdzie należy.
Tuż przed stodołą spotkała mamę, która niosła całe naręcze pustych butelek.
– Cieszę się, że słyszę cię, jak śpiewasz – powiedziała.
Lidia zdumiona spojrzała w błękitne oczy mamy. Zanim
zdążyła odpowiedzieć, mama mówiła dalej.
– Oboje z tatusiem zauważyliśmy, że coś cię dręczy. Czy
chodzi o włamywaczy, którzy okradli Lehmanów?
– Chyba tak – przyznała dziewczynka.
– Nie chcemy, żeby nasza córka żyła w strachu – powiedziała mama. – Pomyśl o tym tak: włamywacz w twoim sercu

jest gorszy, niż jakikolwiek złodziej, który chciałby zabrać
nasze pieniądze.
– Włamywacz w moim sercu?! – wyjąkała Lidia oszołomiona.
Mama uśmiechnęła się łagodnie.
– Zmartwienie jest jak włamywacz, Lidio. Ono nas ograbia z radości i pokoju, a te są cenniejsze od złota.
– Aha… – powiedziała Lidia ze zrozumieniem. To miało sens.
Przez cały ten tydzień dręczący lęk zabierał całe jej szczęście.
– Zamiast się zamartwiać, róbmy tak, jak w tej pieśni.
I mama zaczęła śpiewać.
Mam pokój w sercu, mój drogi Jezu;
Ciebie oczekuję i ufam mocno,
Nic na tym świecie mnie nie już martwi,
Tyś jest mą twierdzą i opoką.
Lidia dołączyła do śpiewu, a tymczasem w górze na coraz
ciemniejszym niebie zabłysły pierwsze gwiazdy.
Mama powiedziała:
– Biblia mówi w wielu miejscach, że Bóg jest naszą skałą
i warownią. Jeśli ufamy Mu, to jesteśmy bezpieczni w tym
miejscu, do którego żaden złodziej nie może się włamać.
Lidia z przyjemnością uznała, że musi się z tym zgodzić.
Zaczerpnięto z Partners, lipiec 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—Judi Stauffer Butikofer
Nasza sąsiadka – nazwijmy ją panią Anną – przez wiele
lat cierpiała na straszliwy ból. Pomimo licznych operacji
lekarze byli całkiem zdezorientowani i niezdolni do usunięcia źródła bólu.
Pani Anna miała swoje lepsze i gorsze chwile, a ostatnio
w wyniku operacji kolana (implant stawu, który miał skutki
uboczne działające na jej bark, który także wymagał operacji) – doświadczała tak potwornego bólu, że regularnie błagała swojego męża, aby ją zastrzelił.
Nie winię jej za potrzebę pozbycia się bólu – to jest naturalne. Ja również robię wszystko, co w mojej mocy, aby
uniknąć cierpienia, choć jako wierząca osoba nie mogłabym popełnić samobójstwa albo prosić kogoś, żeby mi skrócił życie. Niestety pani Anna nie zna Boga i dlatego ten
grzech wydawał jej się rozsądnym wyjściem.
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Kiedy rozmyślałam nad rozpaczliwą prośbą pani Anny
o śmierć, musiałam zastanowić się nad potworną śmiercią
Jezusa na krzyżu, od której jednak nie uciekał, choć przecież
mógł wybrać łatwiejszą opcję ucieczki. Mógł poprosić aniołów o ocalenie od bólu i w ułamku sekundy pozbyć się go...
Zamiast tego, Jezus wybrał ból i okrutną śmierć, aby
zbawić zagubione dusze. Ta myśl napełnia mnie największą czcią i po raz kolejny pobudza mnie do akceptowania
każdego bólu, jaki Bóg dopuszcza w moim życiu – czy to
w sensie emocjonalnym, czy fizycznym. Chcę pozwolić
Bogu tak działać w moim życiu, aby mógł się wykonać Jego
cel, nawet jeśli to boli.
Zaczerpnięto z Companions, grudzień 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Nie biegajcie
za nowinkami
—K. Mullet
Oglądałam pewne zdjęcie i to, co widziałam, bardzo mnie smuciło. Najbardziej rozczarowujące była to, że osoba na fotografii bardzo pragnęła trzymać się najnowszych
trendów mody. Była ode mnie starsza i dobrze ją znałam. Zawsze stanowiła dla mnie
wspaniały przykład, gdy jeszcze jako młoda chrześcijanka bardzo pragnęłam zbliżyć się
bardziej do Pana. Kiedyś postrzegałam ją jako wzór, lecz teraz żyła w taki sposób, który
z pewnością załamałby moją własną matkę, gdybym coś takiego robiła. To było smutne.
Zastanawiałam się, czy ona uświadamia sobie, jak bardzo chciałam się na niej wzorować. Czy wiedziała, że młodsze dziewczęta podziwiały ją i chciały być takie jak ona?
Czy miała pojęcie, jak bardzo rozczarowujące byłoby dla nich, gdyby próbowała dopasować swój wygląd do światowego tłumu?
To rozczarowanie sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać nad nowinkami w ogóle.
Wiele z nich nie wygląda źle na pierwszy rzut oka – szczególnie dla tak młodej osoby
jak ja. Starałam się wykorzystywać dobre pomysły innych, bo wielokrotnie możemy się
od nich czegoś nauczyć. Przemijające nowinki i trendy nie należą jednak do tej kategorii. Często nie wiążą się ze skromnością czy wygodą, lecz z pragnieniem pokazania
się innym i dostosowania się do gustów większości.
Nieraz się z tym zmagałam. Lubię się dopasować do otoczenia i myślę, że każdy chce
być popularny, wzbudzać podziw innych, którzy nas naśladują i ubierają się podobnie jak my. Jednak niektóre z nas podziwiają takie siostry, które nie podążają za każdą
nową modą i pozostają sobą bez względu na to, z kim przebywają. Jeśli zaczynają od
tego odchodzić, to wzbudzają nasze rozczarowanie nawet wtedy, gdy my same się już
zmieniłyśmy pod tym względem. Myślimy sobie: „Skoro one to robią, to w sumie jaki
to problem dla nas? Skoro dojrzałe chrześcijanki mogą gonić za najnowszą modą, to
nam to z pewnością nie zaszkodzi”.
Starsze dziewczęta mają swoje naśladowczynie. Może niekoniecznie im się to podoba,
ale mają. Jeśli chrześcijańskie standardy ich życia są wysokie, dodaje to młodszym
koleżankom odwagi i one to doceniają. W głębi serca takie dobre wzory są poważane.
Wiem, że sama stanowię wzór dla innych, choć jestem jeszcze młoda. Ze względu na
inne dziewczęta chcę być konsekwentna w przekonaniach, ponieważ one potrzebują
dobrego przykładu, tak jak ja go potrzebuję. Chcę myśleć o nich, gdy będę kuszona,
by pobiec za jakąś nową modą.
Zaczerpnięto z Companions, maj 2015
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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kącik dla

dzieci

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

—Darlene Zimmerman

– No dobrze, dzieci – powiedziała mama, zamykając
książkę. – Czas już spać.
Kornelia wychyliła się, żeby wyjrzeć przez okno. Było
już prawie ciemno i drzewa na brzegu lasu kołysały się
na wietrze. Krysia sprawdziła drzwi, żeby się upewnić,
czy są zamknięte na klucz.
Kornelia zadrżała, a Krysia wyznała:
– Mamo, boję się.
– Czego się boisz? – spytała mama.
– Skunksów – odparła Krysia.
– Niedźwiedzi – dodała Kornelia.
– Nawet jeśli tu w pobliżu byłyby jakieś zwierzęta,
to nie mogłyby dostać się do domu – przypomniała
im mama.
Krysia wiedziała, że mama to powie, ale nadal się bała.
– Zanim pójdziecie spać, opowiem wam historię
– stwierdziła mama – Czy wiecie, że Bóg nigdy nie
zasypia?
Dzieci tego nie wiedziały. Przyjemnie było pomyśleć,
że tam w niebie Bóg czuwa zawsze, podczas gdy one
śpią, jednak... dzieci nadal bały się iść spać.
– Była raz dziewczynka, która czasem chodziła we
śnie.
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– Jak ja? – przerwała Krysia.
– W swoim łóżku? – zastanawiała się Kornelia.
– Nie, nie w łóżku – wyjaśniała mama. – Czasem
wychodziła z łóżka i chodziła po swoim pokoju albo
schodziła na dół. Była zawsze półprzytomna i rano nic
nie pamiętała.
– To tak jak ja! – krzyknęła Krysia.
– Nie przerywaj – zauważyła mama. – Dziewczynka
mieszkała na farmie, w której były kurniki. Te kurniki miały zamontowane alarmy, które włączały się,
jeśli tam było za gorąco albo za zimno. Wtedy jej tatuś
wiedział, że coś jest nie tak i szedł sprawdzić sytuację.
Alarmy były bardzo głośne. Jeśli rodzina spała, a taki
alarm włączył się w nocy, to całkowicie ich budził.
– To tak samo jak u nas! – zauważyła Kornelia.
– Pewnej nocy – ciągnęła mama – dziewczynka
lunatykowała i nie wiedziała, dokąd idzie. Zeszła na
dół po schodach i otworzyła drzwi, a następnie wyszła
na zewnątrz na taras. Oczywiście nie wiedziała, że jest
na zewnątrz, a jej rodzice też nie wiedzieli, bo spali.
Jednak Bóg nie spał i widział ją. Właśnie wtedy kurnikowy alarm się włączył. Wystraszył bardzo dziewczynkę, bo był naprawdę głośny. Wbiegła z powrotem

do domu i na górę po schodach. Jej mamusia i tatuś
obudzili się w chwili, kiedy alarm zaczął dźwięczeć
i słyszeli ją na schodach, ale nie wiedzieli, że była na
zewnątrz. Mama opatuliła ją w łóżku, a tata wyszedł
sprawdzić, co jest nie tak z kurami. Jednak kiedy
wszedł do kurnika, wszystko tam było w porządku.
– To dlaczego alarm się włączył? – zastanawiała się
Kornelia.
Krysia nic nie powiedziała.
– Nie skończyłam jeszcze opowiadania – wyjaśniła
mama. Tatuś tej dziewczynki zastanawiał się, czemu
alarm się włączył. Kiedy wrócił do domu, zobaczył, że
drzwi na taras były otwarte. I wtedy zrozumiał, że to
jego mała córeczka musiała być na zewnątrz, lunatykując. I oczywiście już wiedział, czemu alarm się uruchomił, choć nie było powodu.
– No, dlaczego się uruchomił?
Krysia nadal nic nie mówiła.
– Bóg widział, że mała dziewczynka lunatykuje –
tłumaczyła mama. – I Bóg wiedział, że niedaleko
tarasu był las i gdyby ta dziewczynka weszła do lasu,
mogłaby zgubić się. Dlatego sprawił, że alarm się włączył i to zmusiło ją do powrotu do domu.
– To byłam ja, mamusiu? – szepnęła Krysia.
Mama przytuliła ją mocno.
– Tak, to o tobie – powiedziała. – To stało się zeszłej
nocy.
– To znaczy, że Krysia wyszła z domu w nocy? –
zawołała Kornelia, szeroko otwierając oczy.
– Zgadza się – potwierdziła mama. – I kiedy tatuś
zobaczył otwarte drzwi i zorientował się, że byłaś na
zewnątrz, poszedł prosto do sklepu i coś kupił.
Mama wstała z kanapy.
– Chodź, zobacz sama.
Na drzwiach, wysoko poza zasięgiem dzieci, lśnił
nowy zamek.
– Tata założył ten zamek, ponieważ tych drzwi
zawsze używasz, kiedy chcesz wyjść z domu – wyjaśniła mama. – Tatuś będzie je zamykał każdego wieczoru. I w ten sposób, jeśli znów będziesz chodzić
przez sen, nie wyjdziesz z domu i nie zgubisz się.
Krysia oglądała zamek z powagą. Kornelia podskakiwała, żeby sprawdzić, czy może go dosięgnąć.
– No dobrze, chodźcie już – powiedziała mama. –
Już dawno powinnyście być w łóżkach.
Uklęknęły wszystkie i razem powiedziały:

– Dziękujemy Ci Boże za ten piękny świat, dziękujemy Ci za pokarm i ptaki za oknem. Dziękujemy
Tobie za wszystko.
Potem Kornelia dodała:
– Dziękujemy Ci, że nigdy nie zasypiasz i trzymasz
z daleka od nas skunksy i niedźwiedzie.
– Dziękuję, że pilnujesz mnie, kiedy lunatykuję –
powiedziała Krysia.
– Dziękuję Ci, Boże – zakończyła mama – że opiekujesz się nami podczas nocy. Pomóż nam pamiętać,
że Ty czuwasz nad nami, więc nie musimy się bać.
Zaczerpnięto ze Story Mates, kwiecień 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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—E. H. M.

Rutka narzuciła swój sweterek na ramiona i otworzyła z rozmachem wahadłowe drzwi, które zatrzasnęły
się za nią. Kwietniowy wiaterek przemieszczał kupkę
zeschłych liści po ganku. Czuć było zapach wiosny.
Rutka wdychała głęboko powietrze, ciesząc się pięknem tego niedzielnego poranka w oczekiwaniu na
resztę rodziny przed wyjściem do kościoła.
Wkrótce usłyszała, jak jej brat swoim głębokim
głosem zaczyna pieśń, więc weszła do domu, żeby dołączyć do rodziny.
Śpiewanie pieśni przed nabożeństwem w niedzielę
było rodzinną tradycją, którą Rutka bardzo lubiła.
Przyłączyła się do śpiewu z radością. Począwszy od dwudziestoczteroletniego Artura aż do czteroletniej Beatki,
każde dziecko w rodzinie Weaverów czerpało przyjemność ze wspólnego śpiewania. Rutka nigdy nie mówiła
o tym głośno, ale uważała, że poranne niedzielne śpiewanie wychodziło im naprawdę wspaniale – jak jedne
z najlepszych wykonań muzyki, które słyszała.
Tata zerknął na zegar i oznajmił, że już czas wyruszać.
– Chyba dzisiaj będą na nabożeństwie goście
z kościoła w Glengary – powiedziała mama, wychodząc
na drogę przed domem. – Ktoś z dziewczynką w twoim
wieku. Zdaje się, że ma na imię Emilia.
Emilia wyglądała przyjaźnie i Rutka była zadowolona, że może siedzieć obok niej. Zanim nabożeństwo
się rozpoczęło, sięgnęła po śpiewnik i kartkowała go
powoli. Pomagało jej to skupić myśli na rzeczach związanych z Bogiem przed rozpoczęciem modlitwy. Pieśni
często jej to ułatwiały. Natknęła się na pieśń, którą śpiewali dwa tygodnie temu. Tego dnia również byli goście
na nabożeństwie i nawet jedna osoba pochwaliła jej
miły, dźwięczny głos. Rutka szybko odepchnęła tę myśl.
Chciała zachować skromność. Właśnie w tym momencie ogłoszono pieśń, co wyrwało ją z zamyślenia.
Czuła się nieco zakłopotana, włączając się do
śpiewu. Nie chciała się nad tym zastanawiać, ale jej
myśli natrętnie krążyły wokół tego, czy Emilia zauważyła, jak dobrze idzie jej śpiewanie. „Śpiewam przecież
dla Boga, nie dla Emilii” – strofowała się, śpiewając
z całego serca. „Bóg na pewno się raduje, kiedy słyszy,
jak całe zgromadzenie w ten sposób śpiewa”.
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Po skończeniu nabożeństwa grupki gawędzących
ludzi przystanęły tu i ówdzie i wkrótce całe pomieszczenie było wypełnione szumem rozmów. Rutka stała
samotnie pod ścianą. Lubiła przyglądać się ludziom.
Jej przyjaciółka, Elżbietka, rozmawiała teraz z Emilią.
W gwarze Rutka zdołała wyłowić fragmenty głosu
Emilii:
– Siedziałam koło niej… Tak, śpiewała jak syrena
strażacka: głośno i wyraziście! – chichotała Emilia.
Ostrze bólu przeniknęło ją od stóp do głów. Jej twarz
oblało gorąco. Jakaż jest ta Emilia! Aż trudno uwierzyć! Rutka skierowała się do drzwi, szukając ucieczki,
jednak przykra uwaga nie chciała się od niej odkleić.
To bolało! Co będzie, jeśli Elżbietka zacznie to powtarzać? Ale nie, przecież Elżbietka była zawsze lojalna,
można jej było ufać. Za to Emilia… Nie, Rutka
musiała dać odpór tym urażonym myślom. Jak tak
dalej pójdzie, to wpadnie w gniew. Nagle przypomniała sobie inną uwagę przelatującą ponad jej klasą
kilka lat wcześniej. „Ona gada jak żaba”. W tamtym
momencie Rutka nie zwróciła na to szczególnej uwagi,
a nauczycielka zaraz się z tym rozprawiła. Ale co by
było, gdyby cała klasa zaczęła teraz komentować: „Ona
śpiewa jak syrena strażacka”? Nie zniosłaby tego. Rutka
postanowiła nigdy tak złośliwie się nie wypowiadać.
Oj, ta wstrętna Emilia!
Rodzice Rutki pytali ją trochę o Emilię przy obiedzie,
ale niewiele się dowiedzieli. Po południu tata wziął ją
na stronę i przyjaźnie zagadnął o nową koleżankę.
Rutka wahała się nieco, bo w sumie wolała nie mówić
o tym, ale z drugiej strony powiedzenie wszystkiego
tacie nie mogło być gorsze, niż cierpienie w samotności. Dlatego też wyrzuciła z siebie wszystko.
– Nie chcę być nigdy taka! – podsumowała na
koniec. – Nigdy nie myślałam, że jedna uwaga może
tak zaboleć!
Tata milczał przez chwilę.
– Nie możesz zmienić Emilii – powiedział z namysłem – ale możesz zmienić własne złe postawy. Czasem
ludzie źle się do nas odnoszą, ale my sami to pogarszamy,
jeśli pozwalamy sobie na zgorzknienie. A czasem… –
tata się zawahał – czasem takie doświadczenie może

pomóc nam przezwyciężyć własną pychę, nawet jeśli
nieraz boli.
Pychę? Rutka wzruszyła ramionami. Przecież chyba
właśnie próbowała nie wzbijać się w pychę.
Kiedy przez kolejne dni zajęta była różnymi obowiązkami, próbowała zapomnieć o komentarzu Emilii, ale
za każdym razem, gdy otworzyła usta, aby śpiewać, ta
uwaga wracała do niej niczym zły sen.
„Nigdy już nie będę śpiewać na głos” – postanowiła
Rutka. – „Nigdy”.
– Nie słyszałam dzisiaj cały dzień twojego śpiewu –
zauważyła mama wieczorem. – Co się dzieje?
– A, nic – wymamrotała Rutka.
– Pozwalasz, żeby ten złośliwy komentarz koleżanki
dalej cię nękał? – zapytała mama.
Rutka przełknęła ślinę i łzy napłynęły do jej oczu.
– Rutka, zastanawiam się, czy to nie urażona
duma przeszkadza ci śpiewać – powiedziała
mama łagodnie, ale stanowczo. – Porzucenie
śpiewania na zawsze nie jest wyjściem.
– Ale ja modlę się o pomoc, żeby właśnie
nie być dumną – wyznała Rutka. – Nie rozumiem, co duma ma do tego.
– Przyjrzyjmy się temu – zastanowiła się
mama. – Jeżeli naprawdę oddajesz Bogu
chwałę poprzez swój wokalny talent, to
czemu cię to tak głęboko uraża, że komuś
nie podoba się twój głos? Wszystkie nasze
talenty to dary od Boga. A zatem, jeśli
ludzie degradują nasz głos, czy jakikolwiek talent od Boga, to tak naprawdę obrażają Jego, nie nas. Jeśli jednak chcemy sami
siebie wywyższać, to będziemy zawsze czuć
się zranieni i obrażeni, kiedy inni nie doceniają naszego talentu. Oczywiście rozumiem, jak się czujesz – dodała mama ze
współczuciem. – Jesteśmy tylko ludźmi
i przykre uwagi bardzo nas ranią.
– No cóż – powiedziała Rutka. –
Zaczynam widzieć powoli, że chyba jest
w moim życiu o wiele więcej pychy, niż
myślałam.
– Wszyscy tak mamy – zgodziła się mama.
– Kto wie, może to doświadczenie jest częścią rozwiązania problemu pychy w twoim
życiu. Może to jest właśnie taka odpowiedź
nie wprost na twoją modlitwę o pokorę.
Każdy był szczęśliwy, słysząc ponownie

śpiew Rutki podczas czynności domowych.
– Ja też się bardzo cieszę, kiedy słyszę, jak śpiewasz
– powiedziała mała siostrzyczka Rutki.
Później tego samego dnia Rutka i mama znowu były
same.
– Wiesz, kochanie, wydaje mi się, że śpiewasz jeszcze
lepiej – stwierdziła mama. – Podoba mi się, że śpiewasz
nieco ciszej, takie cichsze i skromniejsze śpiewanie jest
piękniejsze. Chwała należy do Boga, prawda?
Rutka skinęła głową.
– To niesamowite, jak bardzo nasze najgorsze
doświadczenia mogą stać się tak dużym błogosławieństwem, jeśli pozwolimy Bogu w nas działać.
Zaczerpnięto z The Christian Pathway, październik 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wiktor
– Myślę, że powinnaś na jakiś czas przenieść się do miasta
– powiedział Carlos, leżąc w ulubionej pozycji na hamaku.
Rosita wraz z mamą rytmicznie ubijały placki na tortillę,
podczas gdy dzieci kłóciły się o nowego szczeniaka podarowanego przez brata.
Carlos jakoś przeszedł ponad animozjami w związku
z ich zmianą przynależności kościelnej i choć sam pozostał oddanym katolikiem, to temat religii został między
nim a rodzicami zamknięty. Właśnie wrócił z miasta, gdzie
odwiedził ciocię Delię.
– Delia słyszała jakieś opowieści na wasz temat – ciągnął,
wprawiając hamak w ruch leniwym ruchem stopy. – Chce
cię zaprosić, żebyś u niej pomieszkała, aż plotki ucichną.
Pomogłaby ci znaleźć jakąś pracę, a nawet zarezerwowała
ci już bilet autobusowy.
Sięgnął do kieszeni, wyciągnął złożoną kopertę i rzucił
na kolana Rosity.
– Jakie opowieści? – Rosita nastroszyła się niczym rozdrażniona kwoka.
– Że uganiasz się za chłopakami. Wiesz, ktoś cię widział,
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jak z nimi gadasz. Jak piszesz karteczki. Rozmawiałaś
w krzakach z Alberto. Nic nowego. Takie babskie plotki.
Wiem, że nie robisz nic złego, ale gadania jest coraz więcej.
– Jakim cudem dotarły aż do miasta?
– Kto wie? – Carlos wzruszył ramionami, uśmiechając
się. – Wśród Indian nie ma tajemnic.
– Wiedzą dużo rzeczy, które w ogóle nie są prawdziwe –
Rosita zaczęła mocniej ubijać ciasto. – Nie znoszę tej starej
plotkary. Nie chcę nawet już więcej chodzić do kościoła,
jeśli ona tam będzie.
– Nie gniewaj się na nią – napomniała ją łagodnie mama.
– Próbowała tylko ci pomóc, żebyś się dobrze prowadziła.
– Wiem, skąd się wzięły niektóre plotki – przemówił
nagle Pablo z kąta, gdzie rozplątywał sieci.
Ręka Rosity zawisła w powietrzu, a ona sama obróciła
się do młodszego brata.
– A ty skąd o tym wiesz? – zapytała zdziwiona.
– Wiktor mówił kilku chłopakom, że mu się podobasz.
Więc ludzie mówią, że jesteś nim zainteresowana.
– Wiktor? Wiktor? A kto to jest Wiktor? Nie znam żadnego Wiktora. Kim on jest?
– To jest najstarszy z chłopaków od Bolów, którzy zaczęli
przychodzić do kościoła. Wiesz, jego rodzice chodzą do
menonitów.

Rosita zacisnęła usta i wróciła do pracy.
– A, to ten – powiedziała. – Znam go, ale nigdy z nim
nie rozmawiałam.
– Wiemy – uspokajała mama. – Może rzeczywiście
byłoby dobrze, gdybyś wyjechała. Skoro przysłała już pieniądze, to pojedziesz do niej i zostaniesz tam jakiś czas.
Ojciec się zgodził i nazajutrz Rosita siedziała już w autobusie do Punta Gorda.
Ciocia Delia powitała ją ciepło i wkrótce znalazła jej
pracę przy praniu odzieży dla miejscowych pań. Rosita
nie była nawykła do prania w pila1, więc sięganie do zlewozmywaka, żeby ręcznie prać ubrania w tak małej ilości
wody wydawało jej się dziwne. Znacznie bardziej wolała
stać w bieżącej wodzie, piorąc w niej i płucząc. Tak jak
poprzednio, znalazła się nagle w anglojęzycznym świecie
i cieszyła się, że nie zapomniała tego języka. Umiała zrobić
zakupy dla cioci i rozmawiać z pracodawcami, choć przychodziło jej to z małą trudnością.
Nie mogła się jednak odnaleźć w miejskim życiu. Głośna
muzyka z barów budziła ją w nocy, a otoczenie domów
i ulicy ją przytłaczało. Po kilku dniach zaczęła mieć bóle
głowy i straciła apetyt. Pod koniec drugiego tygodnia
pobytu powiedziała cioci, że chce wracać do domu.
– Ale ludzie będą plotkować na twój temat – przypomniała ciocia.
– A niech sobie gadają – odparowała Rosita. – Nie zrobiłam nic złego. Nie będę na nich zwracać uwagi.
Stanęła przy drodze, czekając na autobus do Santa
Elena. Nagle ujrzała tego chłopaka, Wiktora, idącego
chodnikiem po przeciwnej stronie. Zauważył ją w tym
samym momencie i z uśmiechem podniósł rękę w geście
pozdrowienia. Wtedy podjechał autobus, zasłaniając go
całkowicie.
Z burzą myśli w głowie weszła po schodkach, a potem
opadła na siedzenie. Nie pozwoliła sobie, żeby odwrócić głowę i zobaczyć, czy on nadal tam stoi. Cóż on
sobie myśli? Dlaczego do niej pomachał z uśmiechem?
Przecież ona go nawet nie zna. Czy nie dosyć już ma problemów z chłopcami? Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego
– postanowiła.
Później, gdy była już w domu, zagadnęła Pablo o to
spotkanie w mieście z Wiktorem.
– Może mu się podobasz – Pablo podrapał się w głowę.
– Ale jego brat mi mówił, że Wiktor jest już zaręczony
z inną dziewczyną.
– Och – westchnęła z ulgą. – To dobrze. Skoro tak, to
nie ma problemu. Ale dlaczego tak do mnie pomachał? –
zmarszczyła brwi.
1. pila - duży betonowy zlew z płaską, czasami żebrowaną powierzchnią do mycia z każdej strony.

– Może po prostu chciał być miły. Chciałabyś, żebym się
czegoś dowiedział? – zaproponował. – Mogę go zapytać.
– Nie, nie rób tego. Zapomnijmy o całej sprawie –
odparła przerażona taką wizją.
Na kilka dni przed doroczną konferencją biblijną w San
Benito siostra Gracjana przyszła i przeprosiła za rozgłaszanie fałszywych wieści o Rosicie.
– To, co mówiłam o tobie, nie było prawdą – przyznała.
– Ta karteczka była figlem i została napisana przez innego
chłopca. Przepraszam. Ja tylko chciałam się wtedy upewnić, że w kościele nie ma grzechu.
– Wybaczam ci – powiedziała Rosita.
Była szczęśliwa, że jest wolna od wrogości wobec plotkującej siostry.
– Jedziesz na konferencję biblijną w tym roku? – zapytała Gracjana.
– O, tak! – Rosita nie mogła się doczekać na pieszą
wędrówkę przez dżunglę, entuzjastyczny śpiew w gronie
setek braci i sióstr, dobre nauczanie biblijne i na uczty
z wieprzowiną.
Nazajutrz rano razem z mamą przygotowywały już
czyste ubrania na podróż do San Benito, gdy Pablo zawołał Rositę na podwórko.
– Masz – powiedział, podając jej kartkę. – To jest list,
który pewnie chciałabyś przeczytać.
– List? Do mnie? – rozłożyła papier, patrząc na uśmiechniętego brata. – Od kogo?
– Otwórz i zobacz.
Zdziwiona, usiadła na drewnianym zydlu i rozwinęła
papier.
Drogi Pablo – przeczytała. List nie był skierowany do
niej. Spojrzała na brata przypatrującego się jej z głupawym uśmieszkiem.
– No, czytaj! – zachęcał.
Dalej przeczytała:
Słyszę, że wybieracie się na konferencję do San Benito. Też
chciałbym pójść, ale muszę karczować las. Robimy miejsce
pod zasiew fasoli. Miejcie dobry czas i zatroszcz się o Twoją
siostrę Rositę. Nie pozwól, żeby stało jej się coś złego.
Wiktor Bol
Ręce opadły jej na kolana. Spojrzała na Pablo, robiąc
wielkie oczy sprawiedliwego oburzenia.
– O co jemu chodzi? Troszczyć się o mnie? Dlaczego
on miałby się o mnie troszczyć? Myślałam, że jest już
zaręczony.
Pablo wzruszył ramionami, rozkładając ręce.
– Ja nic nie wiem. Po prostu dał mi to, kiedy wracaliśmy do domu znad rzeki.
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– To dla mnie nic nie znaczy – powiedziała stanowczo,
oddając mu kartkę. – Nie wiem, do czego on zmierza.
A z pewnością nie chcę być znowu wplątana w jakieś liściki do chłopców. Dość już miałam z tym kłopotów.
– Rozumiem, że od teraz mam mieć na ciebie oko – droczył się Pablo, idąc za nią ku domowi.
Kilka dni po konferencji Rosita obchodziła piętnaste
urodziny. Pani Juana przyniosła nowy czerwony materiał
na sukienkę, ale poza tym ten dzień minął tak jak każdy
inny.
Jakiś tydzień później Pablo znowu zawołał ją na
podwórko, wręczając złożoną kartkę wyglądającą, jakby
pochodziła ze zwykłego zeszytu.
– Tym razem to do ciebie – powiedział.
Na zewnątrz było napisane drukowanymi literami jej
imię i nazwisko ROSITA POP. Niecierpliwie, a zarazem
z ociąganiem rozłożyła papier i przeczytała:
Droga Rosito,
Czy miałaś dobry czas podczas konferencji? Ja wykarczowałem dwa akry pola pod fasolę i kukurydzę i prawie dokończyłem własny dom. Napisz do mnie, czego się dowiedziałaś
z nauk głoszonych w San Benito. Pablo przekaże mi ten list.
Wiktor Bol
Spojrzała na Pablo, który uważnie ją obserwował.
– Zagadnąłem go o tę inną dziewczynę – zaczął bez
pytania. – Powiedział, że nie jest zaręczony, ale szuka żony.
– Och – westchnęła zmieszana i szybko wycofała się do
domu. – Na pewno nie napiszę do niego żadnego listu.
Tydzień później dostała kolejny list. Tym razem Wiktor
pytał, czy mógłby przyjść do niej do domu i porozmawiać z nią.
To się robiło zbyt poważne dla Rosity. Postanowiła zwierzyć się mamie.
Mama poważnie się zastanawiała przez dłuższą chwilę
po tym, jak Rosita wylała przed nią wszystkie niepokoje.
– Dlaczego on chce porozmawiać z tobą? Jeśli chce, żebyś
została jego żoną, to powinien poprosić swoich rodziców
o wizytę u nas, a my podjęlibyśmy decyzję. Ludzie już
o tobie plotkują. Jeśli zobaczą, jak z nim rozmawiasz, to
jeszcze bardziej będą strzępić języki.
Pablo został odesłany z misją poinformowania Wiktora,
że Rosita nie będzie pisać do niego listów ani się z nim
nie zamierza spotkać. Jeśli chce ją za żonę, niech poprosi
rodziców, żeby rozpoczęli negocjacje w sprawie zaręczyn.
Pablo zawahał się nieco, mając przed sobą misję zaniesienia tak zniechęcającej odpowiedzi.
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– Rodzice Wiktora są menonitami. Może nie robią tego
w tak staroświecki sposób.
– Ale my robimy – odpowiedział ojciec. Więc Pablo
poszedł.
Rosita próbowała analizować własne odczucia co do
Wiktora. Tak naprawdę, to wcale go nie znała. Dowiedziała
się od Pablo, że ma siedemnaście lat oraz że ostatnio karczował las i sadził na własnym polu. Jest chrześcijaninem i chodzi do tego samego kościoła co ona. Jest silny
i przystojny. Może mogłaby za niego wyjść, ale jakim jest
człowiekiem? Tak naprawdę żałowała, że nie może z nim
porozmawiać i poznać go bardziej.
Pewnego ranka, gdy zamiatała podłogę wokół paleniska,
na progu ich domu stanął sam Wiktor. Mama zaprosiła go
do środka i poprosiła, żeby usiadł. Obierała kukurydzę,
a oni w jej obecności mogli porozmawiać po raz pierwszy.
– Szukam żony – rozpoczął Wiktor zdecydowanie, lecz
uprzejmie. – Obserwuję cię już od pewnego czasu.
– Ale podobno byłeś już zaręczony z inną dziewczyną?
– zapytała Rosita.
– Rodzice negocjowali te zaręczyny według indiańskich
zwyczajów – wyjaśnił. – Ale żadna ze stron nie była zadowolona z ustaleń. Więc postanowiliśmy wszyscy, żeby je
zerwać.
– Gdzie ona jest teraz?
– Wyszła za kogoś innego – powiedział Wiktor. –
Powiedziałem rodzicom, że sam znajdę żonę. Jeśli nie
zechcesz za mnie wyjść, to mi powiedz od razu. Nie chciałbym wiązać się z kimś, kto nie ma na to ochoty. Kiedy
Abraham wysłał swego sługę, żeby znalazł żonę dla Izaaka,
jej rodzice zapytali Rebekę, czy zgadza się z nim pójść. Nie
decydowali za nią o czymś, czego ona nie chciałaby zrobić.
– Nie mogę odpowiedzieć ci dzisiaj – odparła Rosita. –
Daj mi czas do namysłu.
To była jedyna satysfakcja, jaką mogła mu dać na ten
moment.
Wieczorem porozmawiała z rodzicami. Nie widzieli
w Wiktorze nic niewłaściwego, ale wciąż zastanawiali się,
czy cała sprawa zostanie rozwiązana w tradycyjny sposób.
– Powiemy Wiktorowi, że jego rodzice powinni nas
odwiedzić, żeby porozmawiać o właściwym zorganizowaniu zaręczyn – postanowił ojciec.
Następnego miesiąca rodzice Wiktora dwukrotnie
odwiedzili dom Rosity, żeby zaplanować zaręczyny. Za
drugim razem oboje młodzi byli już obecni i ustalono
datę tego wydarzenia.
Choć Rosita nadal nie spędziła z Wiktorem zbyt wiele
czasu, dowiedziała się, że rodzice Wiktora, podobnie jak
jej rodzice, nawrócili się i zostali ochrzczeni w kościele zielonoświątkowym, lecz później postanowili przyłączyć się

do kościoła menonitów. Tymczasem Wiktor i jego brat
zostali u zielonoświątkowców. Rosita zaczęła odczuwać
dreszcz emocji na myśl o wyjściu za Wiktora i posiadaniu własnej rodziny.
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I dwoje staną się jednością
Rosita i Carmalita stały w rzece pochylone nad płaskimi skałami, wcierając mydło w brudne męskie spodnie. Rosita nuciła pod nosem podczas pracy. Dzień był
słoneczny, a powietrze gorące. Wielkie puchate chmury
dekorowały niebo, a lekka bryza bawiła się liśćmi palm
nad ich głowami. W jej życiu znów nadchodziła zmiana,
lecz serce podpowiadało, że to będzie zmiana na lepsze.
Czekała już, aż zostanie żoną Wiktora. Ich zaręczyny
miały się odbyć w piątek wieczorem, czyli za dwa dni.
Patrzyła, jak Sylwia schodzi nad brzeg rzeki. Wprawdzie
wbrew swoim groźbom nie uciekła z domu, lecz od jakiegoś czasu rzadko ze sobą rozmawiały. Miały inne obowiązki i należały do różnych kościołów, ale nadal się
przyjaźniły.
– Słyszałam, że w piątek wieczorem odbędą się twoje
zaręczyny – zagadnęła Sylwia, gdy obie moczyły sukienki
do prania.
– Zgadza się.
– Ja również mam zamiar się zaręczyć – ogłosiła Sylwia,
odrzucając głowę do tyłu.
Rosita przestała prać i spojrzała na przyjaciółkę
zaskoczona.
– Ty? Naprawdę? Z kim?
– Z Adolfo.
– Ale mówiłaś, że on ci się nie podoba. Że jest za stary.
Sylwia zachichotała.
– Kiedyś mi się nie podobał, ale to się zmieniło – odpowiedziała, wcierając mydło w ręcznik pewnymi, silnymi
ruchami.
Rosita pokręciła głową.
– A co sprawiło, że zmieniłaś zdanie?
– Przyszedł do mnie z wizytą i przyniósł kilka świeżych owoców mango. To było miłe z jego strony. Wtedy
go polubiłam. W końcu nie jest bardzo stary, a przynajmniej nie wygląda na swoje lata.
Oczy Rosity zwęziły się.
– A jesteś pewna, że on komuś nie zapłacił, żeby rzucić
urok na te owoce tak, żebyś go polubiła?
– Możliwe – zaśmiała się Sylwia. – Taki jest zwyczaj.
Ale czy to ma znaczenie? Zadziałało. Moi rodzice są

zadowoleni i ja też. Kto wie, może nasze śluby odbędą
się równocześnie.
Rosita cieszyła się, że Sylwia porzuciła zamiar ucieczki
z domu i mieszkania z kimś bez ślubu, ale jednocześnie
dziękowała Bogu, że Wiktor nie zdobył jej uczuć, stosując czarną magię. Była zadowolona, że jej przyszły mąż
jest chrześcijaninem.
W dniu zaręczyn wieczorem cały klan Bolów – obydwie
pary dziadków Wiktora, jego sześcioro rodzeństwa oraz
większość wujków, ciotek i kuzynów – wszyscy zgromadzili się w domu rodziny Popów. Krewni Rosity zgrupowali się po przeciwnej stronie podwórka.
Gdy przybyli już wszyscy goście, ojciec Wiktora stanął
między dwiema grupami i zaklaskał w dłonie. Kiedy
zgromadzenie ucichło, odchrząknął i wygłosił krótkie
przemówienie. Rosita siedząca obok swojej mamy na
krześle przed domem była zbyt zajęta przyglądaniem się
Wiktorowi, żeby zapamiętać cokolwiek z mowy jego ojca.
Celem jego przemówienia było poinformowanie
o publicznych negocjacjach, jakie rozpoczęły się pomiędzy rodzicami obu stron, które dotyczyły planowanych
zaślubin. Zaręczyny były formalnym wprowadzeniem
młodych do rodziny drugiej strony.
Ojciec Wiktora zakończył słowami:
– A teraz mamy tutaj coś dla Rosity.
Oczy wszystkich zwróciły się ku wielkiemu kartonowemu pudłu spoczywającemu na stole. Zawierało ono
dary Wiktora dla jego przyszłej narzeczonej.
Rosita nieśmiało przyłączyła się do mamy i jej dwóch
sióstr, żeby otworzyć pudło. Po kolei wyjęły najpierw błękitny materiał w kwiaty. Była tam para nowych pantofli,
grzebień i szczotka, pięknie pachnące mydło i komplet
ślicznych spinek do włosów. Stół wkrótce został otoczony
tłumkiem ciekawych kobiet i dziewcząt, przepychających się, żeby z bliska móc podziwiać prezenty, przekazywane teraz z rąk do rąk wraz z westchnieniami podziwu.
Rosita pomyślała, że wygląda to tak, jakby należały prawie
do każdego z obecnych, tylko nie do niej. Spojrzała na
Wiktora i okazało się, że on patrzy na nią. Obdarowała
go wyjątkowym uśmiechem, żeby pokazać, jak bardzo jest
zadowolona z prezentów, a on uśmiechnął się do niej.
Potem przyszedł czas na wymianę dań. Rosita wraz
z mamą i ciotkami przyrządziły ryż z fasolą i kurczakami.
Ojciec z braćmi przynieśli to wszystko rodzinie Bolów.
Kiedy już wszyscy najedli się do syta, rodzice Wiktora
podali chleb i mocną, słodką kawę rodzinie Popów.
Uroczystość zaręczyn dobiegła końca.
Przy kawie obydwie pary rodziców wraz z pastorem
i młodymi ustalili datę ślubu. Wiktor najpierw musiał
zebrać plony swego ryżu, żeby zarobić na wesele. Rodzice
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poprosili pastora i jego żonę, żeby wystąpili jako świadkowie, a inny pastor z pobliskiego miasta miał przyjechać,
by poprowadzić całą ceremonię.
Dzień po zaręczynach Rositę odwiedziła mama Wiktora.
– Witaj Rosito! – przywitała się bez żadnych wstępów.
Była w ciąży, mówiła z wysiłkiem i musiała odetchnąć,
zanim dokończyła zdanie. – Jednym z powodów, dla których chcieliśmy, żeby Wiktor poszukał żony, było znalezienie dla mnie jakiejś pomocy w domu.
Potem oznajmiła z nieśmiałym uśmiechem:
– Czterech dużych chłopców! Oni jedzą więcej tortilli niż potrafisz sobie wyobrazić. Marita ma tylko dziewięć lat, a ja sama nie nadążam z gotowaniem i praniem.
Chciałabym, żebyś przychodziła i pomagała mi codziennie.
Według zwyczajów plemienia Kekchi przyszła synowa
praktycznie już należała do rodziny swego męża.
– Oczywiście, mamo.
I tak Rosita zaczęła pracować dla matki Wiktora.
Wstawała wcześnie, żeby pomóc swojej mamie zrobić tortille, a potem biegła do domu Wiktora, żeby prać spodnie i koszule dla jego rodziny. Carmalita była już na tyle
duża, żeby pomagać w kuchni, więc takie ustalenia były
dla obu rodzin do przyjęcia. Po skończeniu prania trzeba
było zanieść kukurydzę do młyna. Młodzi Bolowie zjadali 2 kilogramy kukurydzy podczas jednego posiłku, więc
nawet dwie osoby miały problem ze zrobieniem tak wielkiej ilości tortilli.
Rosita zauważyła, że rodzina Bolów prawie codziennie
jadła mięso. I nie były to kurczaki, lecz paki (gryzonie
z rodziny aguti – przyp. tłum.), pancerniki czy świnki
pekari upolowane przez chłopców w dżungli. Mama
Wiktora miała wiele garnków różnych wielkości, a także
misek, kubków i łyżek. Wiktor i jego młodszy brat Ricardo
mieli już własne pola. Wszyscy pomagali sobie wzajemnie,
a cała rodzina wydawała się bogatsza niż rodzina Popów.
Przez cały czas przebywania w domu Wiktora, Rosita
rzadko go widywała. Codziennie o świcie wychodził na
plantację, a gdy wracał zmęczony i brudny po południu,
zjadał w ciszy swoją porcję tortilli i caldo, po czym kładł
się spać na hamaku. Czasem zamieniali ze sobą kilka słów,
ale rzadko spędzali czas sam na sam.
Dom zbudowany przez Wiktora stał obok rodzinnego
na wzgórzu. Był wielki i miał piękny, gruby dach pokryty
strzechą z palmowych liści. Rosita wiedziała, że niedługo
będzie należał do niej, lecz nigdy tam nawet nie zajrzała.
Liście palm kołysały się leniwie nad małą wioską
w górach Maya, gdy Wiktor i Rosita brali ślub. Mimo
że była to pora deszczowa, przez cały dzień na niebie nie
pojawiła się nawet ani jedna chmurka. Rosita była ubrana
w białą suknię w listki i różowe kwiaty, miała na głowie
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pożyczony welon, nowe sandały i białe skarpetki. Wiktor
kupił jej cały strój dla panny młodej. On sam wyglądał
bardzo męsko w białej koszuli i czarnych spodniach.
Rosita przyrzekła sobie, że nie będzie płakać. Wiele
dziewcząt płakało w dniu ślubu, bo musiały opuścić
własne matki i przenieść się do obcego domu. Jej mama
mieszkała na tyle blisko, że mogła ją często odwiedzać,
poza tym mama była przekonana, że zięć będzie dobry
dla córki. Nie było powodu do płaczu.
A jednak, kiedy pastor przypomniał obojgu młodym,
że opuszczają ojca i matkę, żeby założyć własną rodzinę,
odczuła falę smutku i obawy. To nie była zabawa. To było
życie. Któż wie, co niesie ze sobą przyszłość? Z determinacją przełknęła łzy, żeby skoncentrować się na kazaniu.
– Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię
i czyńcie ją sobie poddaną. Niech Bóg błogosławi owoc
waszego łona.
Tak, jeśli taka jest wola Boża, urodzi dzieci Wiktorowi.
Każde będzie częścią ich obojga. Jak to wszystko przebiegnie? Ile ich będzie? Na takie pytania mógł odpowiedzieć tylko Bóg.
Uroczyście i szczerze powtórzyła za pastorem słowa przysięgi małżeńskiej, przyrzekając kochać tego młodzieńca,
który trzymał ją za rękę, oraz dbać i troszczyć się o niego.
Następnie pastor przedstawił ich kościołowi jako męża
i żonę. Drużbowie i druhny założyli każdemu z nich
wstęgę na ramiona na znak małżeńskiej jedności. Mieli
ją nosić przez resztę dnia, żeby się nie oddalać od siebie
za bardzo.
Oboje poprowadzili pochód z powrotem do domu
Bolów, gdzie czekało przygotowane jedzenie. Mimo że
mama Wiktora dwa tygodnie wcześniej urodziła, pomagała mamie Rosity i jej siostrom napełniać miski wieprzowiną i caldo każdemu, kto stał w kolejce. Pan młody
z niewielką pomocą ojca zajął się zaopatrzeniem na wesele.
Rosita i Wiktor usiedli za stołem, a obok nich świadkowie i rodzice państwa młodych. Goście weselni, czyli
wszyscy mieszkańcy wioski i ich krewni, kolejno podchodzili do stołu, żeby złożyć gratulacje i dary, kładzione na
podłodze. Rosita i Wiktor, niemal nieprzytomni w dusznym pomieszczeniu, mieli sobie niewiele do powiedzenia.
Tego wieczoru Rosita weszła za Wiktorem przez próg
ich nowego domu, żeby rozpocząć nowe, wspólne życie.
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Wind in the Cohunes
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Opowiedz mi o Jezusie
Opowiedz mi o Jezusie, o tym, jak żył.
O tym, co by mi powiedział, gdyby tu był.
Wędrówki wspomnij minionych dni.
O mym Jezusie opowiedz mi.
Opowiedz o tym, jak dzieci zebrały się,
Wokół Jezusa przysiadły — tak kochał je!
W słowach i czynach miłość On miał,
Gdy czule dzieci w ramiona brał.
Powiedz, jak burzę uciszył — zdarzył się cud.
Wicher się zerwał, a fale zalały łódź.
Zbawiciel powstał i zgromił wiatr.
Cisza nastała wśród morskich fal.
William H. Parker

—Daniel E. Miller

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy
byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł (Rzymian 5,8).
Wiele lat temu jedyny syn pewnego człowieka z Korei został
zamordowany przez podłego, młodego mężczyznę. Sędzia już miał
ogłosić wyrok, kiedy ojciec ofiary poprosił o udzielenie mu głosu.
Mężczyzna stwierdził, że nic nie da się już zrobić, żeby przywrócić
życie jego synowi i skoro już nie ma syna, wobec tego zwraca się
on z prośbą do sędziego o pozwolenie zaadoptowania młodzieńca,
który go zamordował. Milczenie zaległo w sali rozpraw po tej
niezwykłej prośbie, jednak w końcu sędzia udzielił pozwolenia. Ta
historia rozeszła się po całym kraju.
Jak ktoś mógł zrobić coś tak radykalnego? Jak mógł spojrzeć
ponad zło wyrządzone przez mordercę i dać mu miłość, szansę
i przebaczenie? Czy zdołał ujrzeć w mordercy coś, czego inni nie
potrafili dostrzec?
Myślę, że sekret ojca leżał w tym, iż postrzegał siebie jako
niegodnego odbiorcę Bożego miłosierdzia. Wiedział, jak to jest
doznać przebaczenia – nie z powodu tego, co zrobił w życiu,
ale pomimo tego. Podobnie jak kobieta, która namaściła stopy
Jezusa, ten człowiek bardzo umiłował, ponieważ zrozumiał, ile
mu przebaczono (Łk 7,47). Dzięki zrozumieniu okazanego mu
miłosierdzia, był w stanie okazać to samo miłosierdzie bliźniemu.
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