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

„Idźcie na osobność…

I ODPOCZNIJCIE NIECO”
—Gicu Cotleț

Świat jest w nieustannym pośpiechu. Ludzie
narzekają, że nie mają czasu, żeby robić to, co chcą.
Wiele osób pracuje całe dnie, żeby zarobić dodatkowe
pieniądze. Inni nie mają czasu na rodzinną modlitwę
czy na pójście do kościoła, bo ich zdaniem są pilniejsze
sprawy do załatwienia. Jeszcze inni chodzą do kościoła,
ale są niezadowoleni z długich i nudnych nabożeństw.
Fizyczne i psychiczne zmęczenie z różnych powodów
jest powszechnym zjawiskiem.
W czasach, gdy było mniej barów szybkiej obsługi
i szybkich tras, ludzie wydawali się mniej zestresowani i mniej obciążeni brakiem czasu. A przecież
jest on mierzony w tych samych jednostkach co
zawsze. Nic się nie zmieniło. Lata, miesiące, dni
i godziny są wyznaczane wciąż przez te same zjawiska
astronomiczne.
Przyjdzie taka chwila, kiedy będziemy musieli
rozliczyć się ze swego czasu. Powinniśmy się modlić

tak jak Mojżesz: „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy
posiedli mądre serce!” (Ps 90,12).
Zastanawiałem się kiedyś głęboko nad uczniami
Pana, którzy codziennie z Nim byli, aktywnie
zaangażowani w służbę głoszenia Ewangelii. Jezus
odwiedzał wszystkie wioski, nauczając całe rzesze.
Oni w tym uczestniczyli. Wyobrażam sobie, jak
czasem musieli być zmęczeni i rozpaczliwie potrzebowali odpoczynku, a także kogoś, kto by ich zrozumiał
i wysłuchał, co mają na sercu. Nie mam jednak
wątpliwości, że mieli w sobie wielki zapał. Ich dusze
płonęły pragnieniem oglądania, jak Jezus dokonuje
kolejnych cudów, a nie myśleniem o własnym
zmęczeniu. Dlatego powiedział im, żeby odpoczęli
na uboczu. Rozumiał znaczenie odpoczynku.
Ktoś kiedyś porównał istotę ludzką do łuku
myśliwskiego. Gdyby potrzymać go dłuższy czas
w napięciu, to pewnie by pękł. Od czasu do czasu

„Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Księcga Psalmów 91,11
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musimy puścić cięciwę, żeby zachować łuk w dobrym
stanie na właściwy moment.
Każdy z nas wie więcej lub mniej na temat akumulatorów. Ten rodzaj baterii został wynaleziony
w roku 1859 przez francuskiego fizyka Gastona Plante.
Cała współczesna technologia użytkowa jak telefony
komórkowe, laptopy itd. potrzebuje różnych rodzajów baterii, żeby dane urządzenie lub system miały
dostęp do źródła informacji. Od czasu do czasu są
one podłączane do zewnętrznego źródła energii, żeby
się naładowały.
W niektórych aspektach jesteśmy podobni do akumulatora, który musi być czasami ładowany. Nasze
ładowanie również potrzebuje zewnętrznego źródła
energii. Fizyczne, emocjonalne i duchowe zasoby
ludzkie potrzebują odnowienia, żebyśmy mogli
stawiać czoła codzienności.
Jak można się lepiej „naładować” fizycznie, psychicznie i emocjonalnie niż w obecności naszego Pana
Jezusa? Salomon porównał go do róży Saronu, lilii
między cierniami i jabłoni wśród leśnych drzew.
Jesteśmy zapraszani, żeby odpocząć w Jego cieniu.
On jest skałą podczas sztormu, źródłem krystalicznie czystej wody, gdy jesteśmy spragnieni. On jest
chlebem, który posila zmęczonego i pozwala mu
dalej biec ścieżką wiary. On jest plastrem miodu,
który osładza duszę głodną sprawiedliwości. On jest
miłującą dłonią, wzmacniającą twoje kroki na drodze
wiary. On jest schronieniem przed strzałą lecącą za
dnia, która próbuje cię przewrócić, żebyś już nie
powstał. Jego słodki głos i miły wygląd odświeża duszę
i rozjaśnia twoją twarz uśmiechem. Król Dawid ujmuje
to następująco: „Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie
i oblicza wasze nie okryją się wstydem!” (Ps 34,6).
Ludzie mogą cię zawieść i załamać, lecz Jezus nigdy
cię nie opuści: „Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu
moc w obfitości” (Iz 40,29).
Tak jak musimy pracować, żeby jeść i zajmować
się sprawami doczesnymi, tak samo potrzebujemy
również odpoczynku, żeby „naładować się” fizycznie,
duchowo i emocjonalnie. Potrzebujemy kogoś, kto
weźmie ciężary naszej duszy na swoje barki. Tym kimś
jest sam Jezus.
4
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Jest taka pieśń chrześcijańska, która mówi:
Gdy nas smutki, troski dręczą,
Dniem i nocą w każdy czas,
Gdy ufamy, gdy wołamy,
Jezus wyratuje nas.
Gdy nas zdradzą przyjaciele,
Wznośmy głos przed łaski tron,
Pan nas nigdy nie opuści
– Wiernym był i będzie On!
Prorok Izajasz ogłasza, że Bóg jest „(...) schronieniem słabemu, schronieniem ubogiemu w jego niedoli, ucieczką przed powodzią, cieniem przed upałem”
(Iz 25,4).
Podsumowując, czas płynie tak jak zwykle, to
my się zmieniamy. Prawdziwie jesteśmy szafarzami
powierzonego nam czasu. Sami decydujemy, jak go
spędzać. Decydujemy, co zrobić z latami, miesiącami
i dniami swego życia. Ktoś powiedział: „Czas leci. Ty
sam jesteś nawigatorem”. Odpowiedzialność za przywództwo ponosimy my. Kiedy zapala się czerwona
lampka, to jest pierwszy sygnał, że baterie potrzebują
doładowania poprzez przyłączenie ich do źródła
prądu. Pewne niepisane prawo mówi, że za każdym
razem, gdy ktoś zużywa więcej energii niż pobiera, jest
na drodze do załamania.
Przyjacielu, jeśli jesteś zmęczony, to dobrze byłoby
podłączyć baterie do źródła energii, znaleźć schronienie w pobliżu róży Saronu, napić się kolejny raz czystej wody płynącej ze Słowa Bożego. Niedobrze jest
ukrywać się jak Eliasz. Bóg mówi dziś do ciebie:
„Wyjdź i stań na górze przed Panem”. Usłyszysz ten
cichy głos i znów zobaczysz, że „Pan jest z tobą, mężu
waleczny”.
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

Aniołowie, szatan i demony
—Harold S. Martin
Biblia głosi, że istnieje wiele stworzeń zwanych aniołami Bożymi. Czytamy o nich prawie trzysta razy w 66
księgach Biblii. Współcześni teologowie liberalni generalnie porzucili wiarę w aniołów i demony. Saduceusze
wspominani w Nowym Testamencie uważali ich za symboliczne przejawy Bożego działania (Dz 23,8). Jednak
czytelnicy traktujący Biblię poważnie doszli do wniosku,
że w istocie istnieją wielkie zastępy aniołów.

1. Aniołowie
a. Stworzenie i istnienie aniołów.

(1) Nauczanie Jezusa
Jezus miał na myśli przede wszystkim małe dzieci,
mówiąc: „Ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 18,10). Mówił
o swym przyjściu z aniołami świętymi (Mk 8,38).
Podczas kuszenia na pustyni aniołowie Mu usługiwali,
o czym pisze Mateusz (Mt 4,11). Jezus uważał, że aniołowie istnieją. Nie był to, jak sądzą niektórzy, jedynie
przesąd wyznawany przez niektórych współczesnych Mu
Żydów.
(2) Nauczanie apostolskie
Paweł pisał o przyjściu Pana w wielkiej mocy i chwale
w towarzystwie aniołów (2 Tes 1,7). Jan upadł na twarz
przed aniołem (Obj 22,8). Piotr pisze, że aniołowie są
poddani Jezusowi Chrystusowi (1 P 3,22). Wiele innych
fragmentów przekonuje uważnych czytelników Biblii,
żeby uwierzyć w istnienie aniołów. Być może nigdy nie
widziałeś anioła ani nie słyszałeś jego głosu; mimo to one
istnieją i wywierają wpływ na naszą rzeczywistość.

b. Natura i charakterystyka aniołów

(1) Aniołowie są istotami stworzonymi
Prawdopodobnie zostały stworzone wcześniej niż
ludzie, ponieważ szatan (upadły anioł) przybył do
Ogrodu Eden, by kusić człowieka. List do Kolosan
1,16 mówi o „zwierzchnościach i mocach” jako elemencie Bożego stworzenia, a List do Efezjan 6,12 wiąże je
z duchowymi zastępami w okręgach niebieskich. Aniołowie
są niezliczeni (Hbr 12,22) i zorganizowani według
określonej hierarchii władzy. Michał jest archaniołem
(Jud 1,9) nazywanym „księciem anielskim” (Dn 10,3).
(2) Aniołowie są istotami duchowymi (Hbr 1,14).
Czasem przybierają postać ludzką jak dwaj aniołowie,
którzy przyszli do Lota w Sodomie (1 M 19,1) lub ci,
którzy pojawili się po zmartwychwstaniu naszego Pana
(J 20,12). Jednak takie sytuacje są raczej wyjątkiem niż
regułą. Aniołowie są osobami, ponieważ posiadają inteligencję (1 P 1,12), uczucia (Łk 15,10) i wolę (Jud 1,6).
Są wieczni (od momentu ich stworzenia) i nieśmiertelni;
nie starzeją się (Łk 20,36). Do ich opisu zawsze jest używany rodzaj męski. Nie mają możliwości, żeby się rozmnażać (Mk 12,25).
(3) Aniołowie są istotami potężnymi
Jeden anioł spowodował śmierć 185 000 żołnierzy
w ciągu jednej nocy (Iz 37,36). Anioł odsunął ciężki głaz
sprzed grobu Jezusa, a było to rano, w dniu Jego zmartwychwstania (Mt 28,2). Nie są jednak wszechmocni.
Nie wiedzą, kiedy powróci Pan Jezus (Mk 13,32). Istnieją
takie aspekty zbawienia, w które nie mają wejrzenia
(1 P 1,12).

„Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Księcga Psalmów 91,11
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(4) Aniołowie są istotami posłusznymi
„Wykonują” oni Boże nakazy (Ps 103,20),
a w Modlitwie Pańskiej prosimy, żeby wola Boża działa
się na ziemi, tak jak w niebie (co implikuje posłuszeństwo w niebie). Kobiety „ze względu na aniołów”
powinny nakrywać głowy (1 Kor 11,10), co jest obrazem posłuszeństwa i uległości.
c. Działanie i powołanie aniołów

(1) Służba prowadzenia
Bóg posłał anioła, żeby towarzyszył słudze
Abrahama, Eliezerowi, w poszukiwaniu żony dla Izaaka
(1 M 24,40). Filip był prowadzony przez anioła na spotkanie z etiopskim dworzaninem na drodze do Gazy
(Dz 8,26). Wydaje się, że aniołowie zazwyczaj usługują
w rzeczywistości fizycznej i zewnętrznej; Duch Święty
usługuje w rzeczywistości duchowej. Aniołowie strzegą
naszych ciał i prowadzą nas na naszych drogach; Duch
Święty strzeże naszych umysłów i prowadzi nas właściwą ścieżką.
(2) Służba ochrony
Bóg posłał anioła, żeby chronił Eliasza, kiedy jego
wrogowie chcieli go zabić (1 Krl 19,5-7). Anioł chronił Daniela w jaskini lwów (Dn 6,23 BW). Piotr został
dwukrotnie uwolniony z więzienia przez anioła (Dz 5,19;
12,8-11). Jezus powiedział, że małe dzieci są strzeżone
przez aniołów (Mt 18,10). Za kulisami ziemskich wydarzeń aniołowie bronią, chronią i uwalniają Boże sługi
w ramach Bożej opatrzności (Ps 34,8 BW). To, co robili
dla Eliasza ściganego przez wrogów, dla Daniela wrzuconego do lwiej jamy czy dla Piotra wtrąconego do więzienia, również dzisiaj robią w stosunku do świętych.
Mamy prawo przypisać wiele naszych bezpiecznych
podróży przez ciemność i burze opiece aniołów Bożych.
Niektórzy pytają: „Ale jeśli aniołowie chronią lud
Boży, to dlaczego małe dzieci spotyka czasem tragedia? I dlaczego święci cierpią prześladowania za wiarę?”.
Musimy pamiętać o kilku faktach: (1) Istnieją upadli
aniołowie, którzy stawiają opór działaniu aniołów
Bożych (Dn 10,13). (2) Jeśli zapominamy, że aniołowie
nam usługują, nie dziękujemy za to Bogu i w ogóle się
nimi nie interesujemy, to nie mamy prawa oczekiwać, że
On będzie z przyjemnością wysyłał ich, żeby nam pomagali. (3) Celem Bożym jest zawsze nasze dobro. Nawet
próby i cierpienie temu służą (Rz 8,28).
(3) Służba pocieszenia
Aniołowie czasami zajmują się pocieszaniem ludu
Bożego. Podczas burzy na Morzu Śródziemnym Paweł
6
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został pocieszony przez anioła, który stanął przy
nim w nocy (Dz 27,23). Podczas agonii w modlitwie
w Ogrodzie Getsemane Jezus został wzmocniony przez
anioła (Łk 22,43). W godzinie śmierci aniołowie zabierają Boże dzieci do nieba (Łk 16,22).
W 16. rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus opisuje śmierć
dwóch ludzi. Najpierw mówi o bezbożnym bogaczu. Jego
dusza poszła do „piekła” (w oryginale do hadesu) i tam
otworzył oczy. Jezus mówi również o śmierci drugiego
człowieka mówiąc, że gdy umarł, „aniołowie zanieśli go
na łono Abrahama”.
Gdy nasi zbawieni bliscy odchodzą do miejsca, gdzie
nie usłyszą już naszego głosu, a nasze ręce nie będą już
mogły im usługiwać, wówczas bądźmy pewni, że aniołowie Boży zaniosą triumfalnie ich dusze do domu Ojca.
Ci, którzy żyją dla Jezusa, „nie przejdą przez Jordan
sami”.
(4) Służba troski
Aniołowie troszczą się o Kościół i jego działanie. Kiedy
lud Boży się gromadzi, uważnie to obserwują. Widzą,
czy wiernie przestrzegamy przykazań. Widzą nasze
uwielbienie, porządek i zachowanie w domu Bożym.
W 5. rozdziale 1 Listu do Tymoteusza czytamy o trosce
o wdowy i o umywaniu nóg świętym. Werset 21 przypomina czytelnikom, że aniołowie obserwują nabożeństwo. Kiedy choć jeden grzesznik się nawraca, w niebie
wybucha radość wśród aniołów Boga (Łk 15,10). Jest to
kolejny dowód troski aniołów o ludzi.
(5) Służba wykonywania sądu
Bóg posłuży się aniołami również do wylania swego
gniewu na bezbożnych. Sąd Boży nad Sodomą i Gomorą
został wykonany przez dwóch aniołów (1 M 19,13). Anioł
był egzekutorem sądu nad Jerozolimą za rządów Dawida
(2 Sm 24,15-16). Aniołowie oddzielą w dniach ostatecznych sprawiedliwych od niesprawiedliwych (Mt 13,4142). Werset 39 mówi, że „żniwem jest koniec świata,
a żniwiarzami są aniołowie”.
d. Podsumowanie

Istnieje rzeczywistość inna od świata, w którym
żyjemy – niewidzialna dla ludzkich oczu – której liczne
zastępy mieszkańców mogą być poznane wyłącznie
poprzez objawienie zawarte w Słowie Bożym. Biblia
nazywa te istoty „aniołami”. Biblia mówi, że cherub
z mieczem wirującym trzymał straż przed drzewem
życia w Ogrodzie Eden (1 M 3,24). Aniołowie zabrali
rodzinę Lota w bezpieczne miejsce i porazili mieszkańców miasta ślepotą (1 M 19). Aniołowie wchodzili

do więzień i uwalniali apostołów pierwszego Kościoła
(Dz 5,19; 12,7-10).
Aniołowie zadmą w trąby w czasie, gdy Jezus powróci,
żeby osądzić ziemię, jaką znamy i zniszczyć na niej życie
(Mt 24,31). Odkupieni przez Pana będą się radować społecznością aniołów na zawsze w wieczności (Obj 5,11-14).
Z pewnością wierzący będą się wtedy mogli dowiedzieć
na ich temat wszystkiego, czego zapragną.
Aniołowie nie są bogami ani pośrednikami między człowiekiem a Bogiem. Ludziom nie wolno oddawać im czci
(Kol 2,18). Aniołowie są bytami duchowymi stworzonymi przez Boga, żeby Mu usługiwały (Hbr 1,6.14). Nie
ma biblijnego poparcia dla tezy, że ludzie po śmierci stają
się aniołami, że aniołowie są małymi dziewczynkami,
albo że niemowlęta stają się aniołkami, kiedy umierają.
Wypaczone malowidła, różne przesądy i nieznajomość
Biblii prowadzą do rozpowszechniania błędnych przekonań na temat aniołów.

Termin „diabeł” oznacza „oskarżyciela” albo „oszczercę” (Obj 12,9-12). Szatan używa oszczerstw przeciwko Bogu, zwracając się do człowieka (1 M 3,1-5) i
oskarża człowieka przed Bogiem (Hi 1,9-11).
Określenie „kusiciel” sugeruje, że szatan kusi ludzi
do grzechu (1 Tes 3,5; Mt 4,3). Jest przebiegły i subtelny, wybierając do kuszenia nasze słabsze momenty
(Łk 22,40-46). Czasem sugeruje dobre czyny, ale w złym
celu (Mt 4,1-11).
Ewangelia Jana 8,44 wskazuje, że diabeł jest kłamcą
i mordercą. Jest „wężem”, „bogiem tego świata” [dosłownie: tego wieku – przyp. tłum.] i „księciem w okręgach
niebieskich”. W związku ze swymi złymi dziełami jest
opisywany jako wąż starodawny (Obj 12,9), lew ryczący
(1 P 5,8) albo pociągający anioł światłości (2 Kor 11,14).
Takie zdolności sprawiają, że jest jeszcze bardziej zwodniczy we wprowadzaniu w życie swoich złych planów.

2. Szatan

(1) W stosunku do Chrystusa
Szatan kusił Jezusa (Mt 4,1-11). Próbował Go odwieść
od wypełnienia misji na Krzyżu (Mt 16,22-23). Miał
udział w aresztowaniu Jezusa (J 13,27).
(2) Wśród narodów
Szatan zwodzi narody (Obj 20,3). Demony są czasem
odpowiedzialne za konkretne narody (Dn 10,13.20)
i za wprowadzanie zamieszania wśród światowych
władz. Odpowiadają za kuszenie do nienawiści narodowej (na przykład Hitlera w stosunku do Żydów). Księga
Objawienia 16,13-16 mówi, że w czasach ostatecznych
szatan zgromadzi narody do Bitwy pod Armagedonem.
(3) Wśród niewierzących
Szatan zaślepia umysły niezbawionych, żeby nie przyjęli Ewangelii (2 Kor 4,4). Często czyni to wmawiając
im, że istnieje wiele dróg do nieba, a każda jest tak samo
dobra jak pozostałe. Kiedy Słowo Boże zostaje zaszczepione, szatan przychodzi i wybiera je (Łk 8,12) z serc
niezbawionych, żeby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni.
(4) Wśród wierzących
Szatan będzie przeszkadzał w pracy chrześcijanina dla
Boga tak, jak tylko można (1 Tes 2,18). Kusi go, żeby
popełniał grzechy niemoralności (1 Kor 7,5). Zasiewa
kąkol, żeby zepsuć ich świadectwo (Mt 13,38-39).
Czasem wznieca prześladowania wobec wierzących, żeby
ich zniechęcić (Obj 2,10). Powoduje walki i zamieszanie wśród chrześcijan, żeby osłabić ich wpływ na świat
(Jk 3,15-16).

a. Istnienie i osoba szatana

W całej Biblii szatan jest przedstawiany jako wielki
wróg Boga i człowieka. Często jest obiektem żartów, lecz
w rzeczywistości należy go traktować poważnie. To,
w jaki sposób diabeł stał się diabłem, nie jest tak jasno
wyłożone w Biblii jak fakt jego istnienia. Jest wiadome,
że szatan kiedyś znał prawdę, ale od niej odpadł (J 8,44).
Jezus widział Lucyfera spadającego z nieba (Łk 10,18).
(1) Istnienie diabła
Jezus nauczał, że diabeł jest realny (Mt 13,39). Apostoł
Jan pisze o diable (J 13,2). Paweł mówi o „diabelskich
zasadzkach” (Ef 6,11) i o „diabelskich zamysłach” (2 Kor
2,11). D.L. Moody mawiał, że są dwa powody, dla których wierzy w istnienie diabła. Po pierwsze, tak mówi
Biblia, a po drugie – miał z nim do czynienia!
(2) Diabeł jako osoba
Szatan jest istotą duchową, nieposiadającą fizycznego
ciała. Istnienie bezcielesnych osób jest możliwe. Diabeł
posiada wszelkie cechy charakterystyczne dla osoby
– inteligencję (2 Kor 11,3), emocje (Obj 12,17) i wolę
(2 Tm 2,26). Apostoł Piotr, opisując diabła, używa
zaimka osobowego (1 P 5,8). Szatan jest jednak tylko
stworzeniem i dlatego ma ograniczenia (Hi 1,12).
b. Imiona i charakter szatana

Słowo „szatan” znaczy „przeciwnik” albo „oponent”
(1 P 5,8). W 4 Mojżeszowej 22,22 słowo „przeciwnik”
służy do opisu kogoś, kto się komuś przeciwstawia.

c. Dzieło i działanie szatana

„Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Księcga Psalmów 91,11
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3. Demoniczne zastępy pomocników
szatana

W momencie upadku ze swojej wysokiej pozycji szatan
nie był sam. Wielu aniołów przyłączyło się do buntu
i również upadli. Niektórzy zostali natychmiast
zamknięci w czeluściach, gdzie oczekują na sąd
(Jud 1,6). Inni mają pozwolenie, żeby nadal występować
przeciwko Bogu i Jego ludowi (Obj 16,14). Szczegóły
buntu aniołów są zasłonięte tajemnicą.
a. Dzieło i działanie demonów

Demony są realne (5 M 32,17; Jk 2,19). Jezus je
gromił (Mk 5,8) i mówił o ich ostatecznym potępieniu
(Mt 25,41).
Demony są istotami duchowymi. W Ewangelii
Mateusza 17,18 demon jest nazywany „duchem nieczystym” (Mk 9,25). Posiadają inteligencję. Znały Jezusa
(Mk 1,24) i wiedziały o własnym ostatecznym przeznaczeniu (Mt 8,29); promują własny system doktryn
(1 Tm 4,1-3).
b. The Work and Activity of Demons

Demony szerzą działania szatana. Sama ich liczba
(Mk 5,9) sprawia, że szatan wydaje się być wszechobecny. Jako stworzenie nie posiada on tego atrybutu,
lecz z powodu wielkiej rzeszy pomocników może działać w dowolnym momencie na światową skalę. Demony
mogą powodować choroby (Mt 9,32-33), poddawać
istoty ludzkie kuszeniu (2 Kor 11,3) i zwodzić ludzi
w kierunku fałszywych nauk (1 Tm 4,1).
c. Oddawanie czci demonom przez ludzi

Trudno sobie wyobrazić, żeby człowiek oddawał cześć
diabłu, ale niektórzy oddają cześć demonom. Istnieją
mężczyźni i kobiety świadomie poddani złym duchom.
Zwolennicy kultu szatana są na wszystkich kontynentach. Ich wierzenia koncentrują się na pożądliwości,
zemście i chciwości. Ich życiowe zasady brzmią na przykład następująco: „Bądź uprzejmy tylko dla tych, którzy
na to zasługują; zemścij się, kiedy tylko zajdzie potrzeba
zamiast nadstawić drugi policzek; stawiaj siebie wyżej
od innych”.
d. Niektóre fałszywe koncepcje promowane przez
demony

Nekromancja jest przekonaniem, że duchy zmarłych mogą się komunikować z ludźmi. Próby nawiązania takich kontaktów są wprost zakazane w Księdze
Izajasza 8,19. Bóg powiedział Jozuemu, żeby wytępić Kananejczyków, którzy praktykowali nekromancję
(5 M 18,9-14).
8
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Astrologia polega na wierze, iż jeśli księżyc wpływa na
potężne oceany, to z pewnością gwiazdy mają wpływ na
losy ludzi. Astrologowie twierdzą, że jeśli ktoś odkryje
własną zależność od układu gwiazd, to znajdzie w życiu
pokój. Bóg śmieje się z nich w Księdze Izajasza 47,1213. Astrologia jest równoznaczna z zamianą wiary w niebiańskiego Ojca na szukanie szatańskich przepowiedni.

4. Nasza obrona przed szatanem i
demonami
Szatan wie, że rychło nastąpi jego potępienie, więc
ciężko pracuje, by zwieść tak wielu ludzi, jak tylko może.
Jakie mamy środki obrony przeciwko jego atakom?
a. Miejmy świadomość jego ograniczeń i przeznaczenia

Szatan otrzymał śmiertelny cios na Golgocie (J 16,11),
lecz wije się nadal i będzie się wił aż do dnia sądu ostatecznego (Obj 20,10). Sąd nad nim następuje stopniowo. Pamiętajmy również, że on nie jest wszechmocny.
Musiał uzyskać pozwolenie od Boga, żeby doświadczać
Hioba. Podobnie, demony prosiły Jezusa, żeby pozwolił
im wejść w ciała świń (Łk 8,30-33).
b. Uważajmy na jego zasadzki

Szatan kłamie, mówi częściową prawdę, ukrywa swój
prawdziwy charakter, pokazuje się z atrakcyjnej strony
bez ujawniania swych prawdziwych motywacji i stosuje
podobną taktykę. Musimy być świadomi jego strategii
działania (2 Kor 2,11).
c. Opierajmy się jego sztuczkom i strategiom

Musimy być trzeźwi i czuwać (1 P 5,8), nie dając diabłu
przystępu (Ef 4,27) i odpierać jego ataki. Zamiast tego
zajmujmy się czymś zdrowym. Możemy mu się opierać
używając takiej broni jak Jezus (Mt 4,4) i przezwyciężać pokuszenia, często myśląc o krwi Jezusa przelanej na
Krzyżu Golgoty (Obj 12,11).
Chrześcijanin powinien być świadomy obecności
i wpływu szatana, lecz zwracać uwagę przede wszystkim na Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. Unikajmy zbytniego zajmowania się szatanem i demonami. Apostoł
Jan zachęca nas taką myślą: „Dzieci, wy jesteście z Boga
i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który jest w was, jest
większy niż ten, który jest na świecie” (1 J 4,4).
Zaczerpnięto z Bible Helps
P.O. Box 391
Hanover, PA 17331
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Czyste środowisko
Reklama pewnego produktu zdrowotnego sprzed
wielu lat sugerowała, że po jego zastosowaniu moglibyśmy wrócić do stanu, jaki był na początku życia na Ziemi.
W tajemniczy sposób znaleźlibyśmy się w otoczeniu idealnie czystego środowiska. Inni, powodowani zawiścią,
chcieliby również kupić ten magiczny produkt, ocalając
w ten sposób własny kąt na naszej planecie. Czy to brzmi
realistycznie?
Dzisiejszemu dążeniu do czystego środowiska towarzyszy wiele przesady. Dlaczego tak trudno osiągnąć stan
ekologicznej czystości? Gdy przyjrzymy się biblijnym
opisom stworzenia – temu, jak Bóg stworzył niebo, ziemię
i wszystko na niej – w Pierwszej Księdze Mojżeszowej
1,31 przeczytamy, że Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, „było bardzo dobre”. To było czyste środowisko, bez
zanieczyszczonych wód i smogu w powietrzu. Musiało
być wtedy wspaniale – pokój i harmonia. Aż trudno
sobie wyobrazić takie miejsce. Taki był Ogród w Edenie.
Pierwsza Księga Mojżeszowa 3,8 mówi, że Bóg przechadzał się tam w powiewie dziennym, mając społeczność ze
swoim stworzeniem.
Dalej czytamy jednak, że stało się coś bardzo złego – już
na wczesnym etapie historii. Pierwsi ludzie zaczęli ukrywać się przed Bogiem. Dlaczego to robili?
Czytając całą historię, widzimy, jak grzech został wprowadzony na świat przez szatana. W wyniku diabelskiego
zwiedzenia, Adam i Ewa (czyli pierwszy mężczyzna
i pierwsza kobieta) zbuntowali się przeciwko Bogu. Od
tego momentu wszyscy ludzie dziedziczą po nich grzeszną
naturę. Szatan nadal pracowicie zwodzi ludzkość i próbuje
ją przekonać, żeby używała ziemskich zasobów wyłącznie
dla własnej satysfakcji.
Sądem za ten „pierwotny” grzech było wydalenie ludzi
z doskonałego Ogrodu i oddzielenie ich od Boga. Efektem
była fizyczna i duchowa śmierć. Wraz z nią w środowisku zaszła kolejna zmiana. Człowiek musiał pracować
w pocie czoła, walcząc z cierniami, chorobami i innymi
problemami. Bóg powiedział Adamowi: „W pocie oblicza
twego będziesz jadł chleb” (1 M 3,19). Dążenie ludzkości
do automatyzacji i ułatwiania sobie życia jest wysiłkiem
w kierunku ograniczenia problemów, lecz świat nigdy nie
będzie czysty i doskonały tak jak w momencie stworzenia.

—Henry Martens

Dobra nowina jest taka, że Bóg dał nam sposób na
znalezienie szczęścia i pokoju, mimo że żyjemy w niedoskonałym środowisku. Możemy być dzisiaj duchowo
czyści, co jest o wiele ważniejsze od oczyszczania środowiska. Przesłanie Boga podane przez biblijnych proroków brzmiało: „Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze
złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!”
(Iz 1,16). „Obmyj ze zła swoje serce, Jeruzalem, abyś było
wybawione!” (Jr 4,14). To jest wszystko, czego potrzebujemy. Nikt z nas nie może tego jednak uczynić o własnych
siłach. Musimy zrozumieć, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na problem grzechu.
Możemy doświadczyć oczyszczenia przez nawrócenie się
ze wszystkich znanych grzechów. Jeśli nigdy wcześniej tego
nie zrobiliśmy albo jeśli zboczyliśmy na grzeszne drogi,
to musimy modlić się do Boga w imieniu Jezusa, wyznać
grzechy i prosić Go o przebaczenie oraz moc do zwycięskiego życia. Jeżeli zrobimy to na serio, to Bóg wybaczy
nam grzech i oczyści nas – od środka.
Oczyszczenie serca skutkuje jeszcze jednym ważnym
rezultatem. Człowiek narodzony na nowo z Ducha
Świętego będzie dbał o środowisko i zasoby naturalne,
próbując ich używać rozważnie na chwałę Boga, który je
stworzył.
Zaczerpnięto ze Star of Hope, sierpień 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Księcga Psalmów 91,11
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Władza pod władzą

—Linford Miller

Ideę władzy dobrze wyjaśnił setnik we fragmencie
i monitorowania uczniów. W domu występuje relacja
między mężem i żoną, ojcem i matką oraz ich funkcja rodziEwangelii Mateusza, w rozdziale 8. Rozumiemy z niego,
cielskiej odpowiedzialności. W pracy mamy pracownika
że setnik miał pod sobą setkę żołnierzy, zatem miał władzę.
i pracodawcę. Wszystko to Bóg zaprojektował dla swojej
Powiedział jednak, że jest też człowiekiem podległym
chwały i dla naszego dobra.
władzy. Co miał na myśli?
Jednak bunt wobec władzy czyni spustoszenia w naszym
Każdy mężczyzna czy kobieta będący w pozycji władzy,
społeczeństwie.
Smutne jest to, że nie ogranicza się to jedypodlega innej władzy i wszyscy, którzy mają władzę, są
nie do świata, ale przenika też do kościołów. Bunt rujnuje
postawieni nad innymi. „Podlegać władzy” mogłoby także
wszystko, kiedy pozwalamy mu stać się punktem oparcia
sugerować, że na tym, kto ma władzę, spoczywa odpowiew naszych kościołach.
dzialność wypełnienia swoich zobowiązań. Greckie słowo
Jeśli nie umiemy docenić i zaakceptować władzy w naszym
tłumaczone jako władza w Ewangelii Mateusza 8,9 zawiera
osobistym życiu, to nasza rola wywierania wpływu już jest
w sobie znaczenie udzielonego wpływu.
skompromitowana. Jako osoby u władzy nie będziemy
Bóg jest najwyższą władzą i autorytetem. On przed
w stanie prowadzić skutecznie innych, ani podjąć
nikim nie odpowiada, ponieważ jest wszechpona czas potrzebnych działań, gdyż sami odrzutężny i jest Stwórcą. „Godzien jesteś, Panie
camy albo przynajmniej walczymy z decyi Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc,
Jednak żaden
zjami podjętymi przez tych, którzy są
ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli
człowiek
nie
jest
nad nami. To ma zgubny wpływ na
Twojej zostało stworzone, i zaistniało”
odpowiedzialny
nasze kościoły, domy, szkołę i pracę.
(Obj 4,11). Bóg ustanowił porządek
wyłącznie przed
W interesie rodziców leży wychowywładzy w każdej sferze życia. Pomyślmy
wanie swoich pociech w duchu posłuBogiem,
ponieważ
Bóg
o Kościele, domu, szkole, miejszeństwa najpierw wobec rodziców,
scu pracy, czy nawet świecie biznesu
ustanowił wzajemną
a
potem – w miarę dorastania dzieci –
i wreszcie społeczeństwie wokół nas:
odpowiedzialność dla
wobec władzy innych osób (patrz: Prz
Każda z tych dziedzin ma różne poziomy
dobra ludzkości.
22,6).
władzy i odpowiedzialności. Wszystkie
Jakie jest lekarstwo na ten brak poddazwierzchności odpowiadają przed Bogiem.
nia
się
wyznaczonemu przez Boga porządWeźmy pod uwagę 1 List Piotra 4,5 oraz List
kowi? Pokuta. Trzeba nazwać grzech buntu po
do Hebrajczyków 13,17. Jednak żaden człowiek nie
imieniu.
„Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzejest odpowiedzialny wyłącznie przed Bogiem, ponieważ Bóg
chem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddaustanowił wzajemną odpowiedzialność dla dobra ludzkości.
wanie czci obrazom” (1 Sm 15,23). Przyjrzyjmy się sposobie
Nawet dyktator, pustelnik czy odludek, którzy próbują odeargumentacji Koracha, Datana i Abirama. Jak szybki był
rwać się od odpowiedzialności wobec innych ludzi, czynią
Boży sąd nad nimi! Trzeba pokutować i szukać przebatak na swoją własną szkodę i zgubę.
czenia u Boga, a następnie pozwolić Jezusowi prawdziBóg umieścił w społeczeństwie ludzi dysponujących
wie być Panem naszego życia. Skoro Jezus jest Panem
władzą, aby społeczeństwo mogło funkcjonować prawidKościoła i Głową swojego ciała, to Bóg umieszcza poszczełowo i bezpiecznie, jako oddzielone od złych ludzi. Bóg
gólne członki tam, gdzie Jemu to odpowiada. „Tymczasem
umieścił pewnych braci na pozycji władzy w Kościele, aby
Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał”
kierowali nim, przewodzili mu i pomagali utrzymać go
(1 List do Koryntian 12,18). Kiedy akceptujemy Boże
w czystości. Bracia są potrzebni, aby brali odpowiedzialność
dzieła, odnajdujemy też odpocznienie we władzy, którą nad
za nabożeństwa i pracę duszpasterską, radzili sobie z potrzenami ustanowił. Wówczas jesteśmy gotowi być użyteczni
bami, zarządzali finansami, utrzymywali własność Kościoła
w tej dziedzinie władzy, do której Bóg nas powołał.
i wiele innych.
W szkole mamy autorytet kierownictwa szkoły w kwestii
kierowania szkołą oraz nauczycieli – w procesie nauczania
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Zaczerpnięto z The Christian Contender, wrzesień 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

dla

rodziców

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

Komunikacja z naszą młodzieżą
—Paul M. Weaver
„Gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą: Co znaczą dla was te kamienie? Odpowiecie im (…)” (Joz 4,6-7)

Zacząć od małego

Bóg nakazał Jozuemu, żeby wybrał ze środka Jordanu 12
kamieni i postawił je na brzegu. Rzucająca się w oczy sterta
była Bożym sposobem na wzbudzenie dziecięcej ciekawości.
Kiedy następne pokolenia zapytałyby, co znaczą te kamienie,
ojcowie mogliby im opowiedzieć, jak Bóg przeprowadził ich
przez Jordan suchą stopą i dał Ziemię Obiecaną.
Cudowne dzieła Boże są ponadczasowe. Każde pokolenie
powinno się uczyć od poprzedników. Wiarę można stracić
w ciągu jednego pokolenia, jeśli ojcowie nie wykorzystają
okazji, żeby ją wpajać w nasze dzieci.
Komunikacja z młodymi ludźmi zaczyna się od rozmów
prowadzonych z nimi dużo wcześniej, kiedy jeszcze mają
po kilka lat jako małe dzieci. Najgłębsze ślady odciskają
się w dzieciństwie. Często zaniedbujemy ten ważny okres
w życiu dzieci.
Małe dzieci powinny móc zadawać pytania bez skrępowania. W ten sposób się uczą. Jako rodzice możemy uważać, że
jesteśmy zbyt zajęci, by się zatrzymać i posłuchać tych pytań.
Jeśli zrobimy to w stosunku do nich, to nie będziemy później słuchać ich pytań, kiedy zaczną dorastać.
Kiedy są jeszcze małe, możemy zaspokoić tę dziecięcą ciekawość bez trudu, bo ufają nam bezgranicznie. Gdy dorastają, musimy zacząć je przekonywać, ponieważ podejmują
już coraz więcej decyzji na podstawie własnych wyborów
stosownie do dojrzałości i doświadczenia. Jednak nasza stanowczość nie powinna ulegać zmianie i za to odpowiadamy
przez Bogiem.

Wejście w wiek dojrzewania

Niektórzy rodzice myślą: „Nie wiem, czemu nasze dzieci
po prostu się nie otwierają przed nami i nie przyjdą, żeby

się zwierzyć. Wiemy, że mają swoje problemy; gdyby tylko
się odważyły przyjść do nas po pomoc. Przecież powinniśmy trzymać się razem”.
Z drugiej strony młodzi ludzie powszechnie narzekają,
że rodzice nie mają dla nich czasu, żeby porozmawiać.
Dlaczego? Może dlatego, że z natury jako rodzice wolimy
mówić niż słuchać. Może jesteśmy zbyt pochłonięci własnymi sprawami. Uważamy za coś oczywistego, że nasze
dzieci i młodzież znają wszystkie odpowiedzi.
Jeśli mamy skutecznie się komunikować z młodymi, to
oni muszą wiedzieć, że ich bardzo kochamy i troszczymy się
z całego serca o ich dobro. Powinni to wszystko wyczuwać
w naszym głosie i widzieć w naszych oczach. Powinni
dostrzegać nasz szacunek dla nich i być pewni tego, że my
wiemy, iż nie są już małymi dziećmi, lecz traktujemy ich
jako dorastających ludzi. Że naprawdę chcemy się zaangażować w ich problemy. Gdy będziemy naprawdę słuchać,
wówczas nasze dzieci zaczną więcej mówić.
Ile pytań powinni zadawać rodzice? Te w rodzaju: „Dokąd
się wybierasz?”, czy „Gdzie byłeś wczoraj wieczorem?” nie są
konieczne w przypadku młodzieży wychowywanej w zdrowej rodzinie. Tak powinno być, kiedy dom jest miejscem, do
którego chętnie się wraca. Poza tym, pytania należy zadawać
dyskretnie. Pewien ojciec zadał młodemu człowiekowi pytanie, czy może przeczytać jego list. „Tak” – padła odpowiedź.
„Dziękuję, to wszystko, co chciałem wiedzieć” – powiedział
ojciec.
Powinniśmy szukać okazji, żeby rozmawiać z młodzieżą,
a przynajmniej wykorzystywać te, które się nadarzają.
Możemy zadawać pytania, które ułatwiają rozpoczęcie rozmowy. Unikajmy jednak wywierania presji i zmuszania młodych do rozmów.

„Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Księcga Psalmów 91,11
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Jeśli komunikujemy się z dziećmi normalnie, bez specjalnych powodów, to unikniemy niepotrzebnych napięć, gdy
rzeczywiście trzeba będzie poruszyć jakiś poważny temat.
Pewnie szybciej do nas przyjdą, żeby zadać kilka pytań albo
zwierzyć się nam.
Kiedy młodzi otwierają przed nami serca, musimy uważać,
żeby ich nie lekceważyć stwierdzeniami takimi jak na przykład: „To jest naprawdę drobiazg, nie ma się czym przejmować”, czy „Nie rób z tego problemu”, albo „Myślałem,
że już to załatwiłeś”. Ich problemy są prawdziwe i należy
im się z naszej strony pełna uwaga. Nie mówcie im, na
czym waszym zdaniem polega problem, zanim nie skończą mówić o czymś, co rzeczywiście przeżywają. W przeciwnym wypadku możecie być pewni, że nie będą chcieli
się z wami podzielić tym, co ich trapi. Najprawdopodobniej
pójdą szukać pomocy gdzie indziej.
Chcąc okazać zrozumienie, nie posuwajmy się tak daleko,
żeby zadbać o ich dobre samopoczucie w sytuacji, gdy po
prostu źle robią. Jeśli są w błędzie, to musimy im to powiedzieć i zaproponować rozwiązanie. Musimy im pomagać
w stawianiu czoła osobistej odpowiedzialności. Modlitwa
z nimi i wskazywanie na Biblię jest najlepszą pomocą dla
młodych w zachęcaniu ich do pełnego oddania się Panu
i służbie w Kościele.
Nie czujcie się upokorzeni, gdy wasze dzieci zaczną szukać
porady gdzie indziej. Zachęćcie je, żeby poszły do jakiegoś
starszego brata lub siostry w Chrystusie. Być może dobrze
byłoby poprosić kogoś znajomego, żeby wysłuchał ich problemów i potem wspólnie je rozwiązywać.
Nasza młodzież może myśleć, że wie, jak coś zrobić
i często podejmuje trafne decyzje. Nie czujmy się zagrożeni jej nowymi odkryciami intelektualnymi. Młodzi nie
muszą rozumieć wszystkiego tak jak my, a ponadto czasem
sami możemy się czegoś od nich nauczyć. Jeśli ich pomysły są równie dobre jak wasze, to wspólnie z nimi działajcie
na podstawie ich rozwiązań. To im pomoże zyskać pewność
opartą na własnym doświadczeniu, a jednocześnie wzbogacić zarówno ich, jak i rodziców, co umocni więzi między
wami

Przezwyciężanie różnicy zdań

Między wami a waszą młodzieżą z pewnością pojawią
się różnice zdań. Przygotują one młodych ludzi do życia.
Obserwując, jak spokojnie reagujemy na trudności, uzyskają
dobry fundament i na pewno nas docenią.
Pragniemy, żeby dorastające dzieci podejmowały właściwe
decyzje, które same przemyślą, a nie dlatego, że my im podsuniemy gotowe rozwiązania. Czasem dobrze jest im pozwolić na samodzielność w tym zakresie, nawet jeśli decyzje
podjęte przez nich okażą się błędne. Na własnych błędach
12
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uczą się szybciej. Nawet gdy będą gorzko żałować dokonanych wyborów, nie wszystko jest stracone. Natomiast jeśli
decyzja zostanie podjęta w wyniku różnicy poglądów wynikającej z ich buntu, to konsekwencje mogą się okazać dalekosiężne i nieodwracalne.
Czasem różnica zdań dotyczy jedynie opinii lub upodobań. Wtedy nie warto forsować koniecznie własnej argumentacji. W końcu obydwie strony mogą mieć rację.
Wycofanie się może być koniecznością, jeśli widać, że nasza
opinia wynika jedynie z własnych gustów.
Jednak kolizja woli nie może być tolerowana i musi nastąpić jakaś forma restrykcji. Wycofywanie się rodzica wyłącznie pod wpływem uporu młodego człowieka może być
destruktywne dla jego charakteru. W każdym razie różnice
poglądów powinny być przezwyciężane jak najszybciej, tak
żeby każdy mógł wrócić na normalne tory życia.
Nawet jeśli młodzi czasem sprzeciwiają się rodzicom,
to i tak z reguły potrzebują ich pomocy w podejmowaniu
właściwych decyzji, chyba że rozwinęły w sobie samowolę.
W takim przypadku znacznie trudniej będzie udzielić im
zdrowej, dobrej rady i widzieć, jak ją chętnie przyjmują. To
smutne, gdy widać w rodzinie walkę i forsowanie swojej
woli przez każdą ze stron. Kiedy słabszy musi ulec, przeważnie robią to rodzice. W ramach dobrych relacji młodzi nie
będą chcieli się „kolegować” z ojcem jak równi z równym,
lecz będą oczekiwać od niego dobrej, trzeźwej rady i osądu.
Trzeba próbować zrozumieć poglądy naszej młodzieży
oraz powody, dla których ona czuje to, co czuje. Kiedy
młodzi będą widzieć, że przynajmniej staramy się ich zrozumieć, że chcemy być uczciwi i nie reagujemy przesadnie
na ich pomysły, wtedy zapewne łatwiej im będzie wysłuchać
naszej rady i uwag. Różnica zdań staje się bardziej skomplikowana, jeśli zbyt szybko wyciągamy wnioski, które z góry
założyliśmy.

Dyskrecja

Nie chcemy, żeby młodzi czuli się winni z powodu czegoś,
czego albo nie zrobili, albo nie są w stanie zmienić. Możemy
ich oskarżać o złe motywacje i czyny będące poza ich kontrolą. Może czasem rzeczywiście słusznie ich obwiniamy, lecz
najpierw upewnijmy się, że znamy wszystkie fakty w danej
sprawie. Próbujmy ich zrozumieć zamiast zmuszać, żeby
oni zrozumieli nas. Czasem myślimy, że powinni nas rozumieć, lecz zastanówmy się, czy nie oczekujemy od nich zbyt
wiele. Może po prostu nie zdają sobie sprawy, jak bardzo nas
dotknęła konkretna sprawa.
Młodzi ludzie mogą uznać, że wyrażamy jakieś własne
upodobania, podczas gdy naszą intencją jest podanie wskazówek do obowiązkowego ich przestrzegania. W razie takiego
nieporozumienia nie spieszmy się z wnioskiem, że mamy

do czynienia z buntem lub nieposłuszeństwem. Oczywiście
powinni wiedzieć z doświadczenia, że celowe nieposłuszeństwo w stosunku do nas wiąże się z konsekwencjami.
Stawianie czoła różnicom zdań z młodzieżą jest normalnym elementem pomagania jej w dochodzeniu do pełniejszej i głębszej relacji z Bogiem i Kościołem. Kiedy młodzi
poddadzą się Bogu całkowicie, wtedy będzie im łatwiej

zrozumieć wolę i troskę ich rodziców. Wszystkie różnice,
do jakich może dojść między nimi a rodzicami, mogą zostać
wykorzystane jako kolejne szczeble duchowego rozwoju
i doświadczania Bożego błogosławieństwa
Zaczerpnięto z The Christian School Builder, wrzesień 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Lepsza postawa
Pewnego dnia Samuel przyszedł do Saula i powiedział
do niego: „Kiedy we własnych oczach wydawałeś się sobie
znikomy, Bóg mógł cię wybrać na króla nad Izraelem.
Jednak od tamtej pory uparcie odrzucałeś Boga, więc
teraz On ciebie odrzucił jako króla”. Ubogi, lecz mądry
młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie
przyjmuje ostrzeżenia (Kzn 4,13).
Historia Saula rozpoczyna się dobrze. Posłuszny ojcu,
udał się na poszukiwanie zaginionych oślic. Posłuchał
rady sługi i poradził się Samuela przed zaprzestaniem
poszukiwań. Kwestionował swoją przydatność do roli
przywódcy Izraela. Zachował pokorną postawę do chwili,
w której musiał przyjąć rolę króla. Kilka razy Duch Pana
pobudził go do działania. Jego lud chwalił go za to, wołając: „Boże, chroń króla!”.
Jednak ta opowieść wkrótce zamienia się w historię
pychy i głupoty. Saul zlekceważył polecenia Samuela
i wynajdywał różne usprawiedliwienia dla swojego nieposłuszeństwa wobec Boga. Ignorował potrzeby swoich
ludzi i podejmował pochopne decyzje. Duch Pana
odszedł od niego, a zaczął trapić go zły duch. Wywierał
wściekłość na ludziach, którzy próbowali go o czymś
przekonać, aby w chwili desperacji zwrócić się do
diabła po radę. Jego marne panowanie zakończyło się
samobójstwem.
Ten motyw powtarza się wiele razy w ciągu wieków.
Człowiek u władzy zapomina o tym, że odpowiada za
swoje czyny i zaczyna działać w sposób arogancki. Żyje
w oderwaniu od ludzi i powoduje własne zniszczenie. Jak
ujął to jeden z historyków: „Władza z natury deprawuje,
a władza absolutna deprawuje absolutnie”.

—Arlin Sensenig

Czy musi tak być? Jak można uniknąć powtarzania się
tej strasznej historii? Może powinniśmy zacząć od lekcji,
którą daje nam ubogie i mądre dziecko. Jego pokora jest
czymś nadzwyczajnym. Wyczuwa swoje własne ograniczenia i podziwia tych, którzy je przewyższają. Jest gotowe
zadowolić swoich rodziców i chętnie przyjmuje ich sugestie. Sam Jezus powiedział: „Do takich należy królestwo
niebieskie”.
Taka mentalność odznaczająca się pokorą będzie zawsze
służyć innym na każdym szczeblu władzy, ponieważ wszyscy potrzebujemy siebie nawzajem. Pewien poeta tak
o tym napisał:
Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi
ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby
grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo, jak
gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy
twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie,
albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie
pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie.
—John Donne
Potrzebujemy się nawzajem, bo nikt nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. „Nikt nie jest w Chrystusie
w oderwaniu od innych braci”. Salomon powiedział:
„Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada;
lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo”.
Oby Bóg obdarzył nas dziecięcą i pokorną mądrością
wobec wyzwań dorosłego życia.
Zaczerpnięto z Home Horizons, wrzesień 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Księcga Psalmów 91,11
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Emocjonalne zdrowie kobiety
—Karen de la Rosa
Tak samo jak fizyczne zdrowie kobiety ma znaczenie
dla Boga – podobnie i zdrowie emocjonalne. Następujące
wskazówki mogą być pomocne w doświadczaniu zdrowia
w sferze uczuć i umysłu.
 Utrzymuj żywą relację z Jezusem. On jest źródłem
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głębokiej, nieprzemijającej radości oraz spełnienia
i sensu życia. Jezus powiedział: „Trwajcie we mnie,
a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak
i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (…) Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie
w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca
mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem,
aby radość moja była w was i aby radość wasza była
zupełna” (J 15,4.10-11).
Zanurzaj się w Słowie Bożym i wyznaczaj czas na
modlitwę. Mów do Boga jako bliskiego Przyjaciela
i opowiadaj Mu o swoich problemach, zamiast się nimi
zamartwiać. Szukaj ciszy w relacji z Nim i niech On
mówi do ciebie. Pław się w Jego pokoju i zostaw ciężary
u Jego stóp. „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim
w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie
prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa
wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4, 6-7).
Napełniajmy umysł dobrymi myślami – takimi, które
są prawdziwe, uczciwe, prawe, czyste, piękne, szlachetne
i godne pochwały. List do Filipian 4,8 poucza nas,
abyśmy właśnie takimi myślami się napełniały. Nie
napełniajmy umysłu tym, co negatywne ani żadną deprawacją tego świata. Nawet, jeśli osaczają nas negatywne
rzeczy, brońmy się przed nimi, zachowując dobre myśli.
Nie bądźmy krytyczne ani nie dawajmy się łatwo urazić.
Raczej bądźmy szybkie w przebaczaniu. „Wszelka gorycz
i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą
usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie
jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając
sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie” (Ef 4,31-32). Pielęgnowanie urazy i goryczy jest
pewną drogą do narażenia na szwank swojego zdrowia
psychicznego, emocjonalnego, a nawet fizycznego.
Nie zamartwiaj się, tylko przynoś swoje ciężary Panu
i powierzaj się Jemu, wiedząc, że On naprawdę się
o ciebie troszczy (1 P 5,7). On widzi całość naszych
spraw, podczas gdy my – tylko malutki wycinek.
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 Oczekuj na Boga i pozwalaj Mu codziennie odnawiać

twoją siłę. „(…) Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły,
wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie
mdleją, idą, a nie ustają.” (Iz 40,31). Przyjmij zaproszenie Jezusa, żeby przychodzić do Niego i znajdywać
w Nim głębokie odpocznienie. „Pójdźcie do mnie
wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja
wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo
i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 28-29).
 Postępuj tak, aby uniknąć wypalenia. To jest szczególnie ważne dla kobiet, które są mocno zaangażowane
w służbę w społeczności i poza nią. Oto kilka wskazówek, dzięki którym można uniknąć przeciążenia:
1. Chroń równowagę: wytycz granice swoim wysiłkom,
abyś nie zaczęła na stałe funkcjonować w przeciążeniu.
Dobra organizacja czasu na pewno ma spore znaczenie. Podobnie jak eliminowanie bezproduktywnych
i niepotrzebnych zajęć, które kradną czas potrzebny
na lepsze rzeczy.
2. Weź przykład z Jezusa, który oddalał się od ludzi, aby
odpocząć i nabrać duchowych sił (Mk 6,31; Łk 5,16).
3. Pamiętaj, że w Jezusie jest rozwiązanie wszystkich
problemów każdego człowieka – nie tylko twoich,
czy tych w pobliżu. Jezus używa swoich dzieci jako
narzędzia do pomagania innym, ale to nie ludzie są
rozwiązaniem problemów, a jedynie On.
4. Dbaj o swoje ciało; odżywiaj się zdrowo, wysypiaj się
dostatecznie i bądź fizycznie aktywna. Nie dopuść
do stanu fizycznego wyniszczenia i ruiny, bo wtedy
nie będziesz w stanie służyć innym.
5. Przydzielaj innym obowiązki, kiedy jest to stosowne.
Współpracuj w służbie z innymi, zamiast myśleć, że
musisz wszystko zrobić sama.
6. Zachowuj zdrowe poczucie humoru: „Wesołe serce
jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch
wysusza ciało” (Prz 17,22).
7. Proś o pomoc, kiedy jej potrzebujesz i przyjmuj pomoc, kiedy ktoś ci ją proponuje
Jeśli będziesz utrzymywać zdrowie emocjonalne na dobrym poziomie i unikać przeciążenia oraz wypalenia, to twoje
możliwości w usługiwaniu znacznie się zwiększą.
Zaczerpnięto z Companions, czerwiec 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Prosta wiara
„To bowiem jest chlubą naszą: Świadectwo
sumienia naszego, że wiedliśmy życie na tym
świecie, zwłaszcza zaś między wami, w świątobliwości i czystości Bożej, nie w cielesnej mądrości,
lecz w łasce Bożej” (2 Kor 1,12). Czy to może być
świadectwo w naszych domach, gdzie wiara sprawia prostotę i szczerość?
Zwyczajna wiara w Boga wyraża się w zwyczajnym posłuszeństwie Słowu Bożemu. Wdowa
z Sarepty jest prawdziwym przykładem takiej
wiary: „Poszła więc i postąpiła według słowa
Eliasza (…)” (1 Król 17,15). Jej proste posłuszeństwo wniosło wytchnienie i radość do jej domu.
Proste posłuszeństwo przenika cały chrześcijański dom. Dzieci są uczone posłuszeństwa rodzicom i oczekuje się od nich także posłuszeństwa
wobec swoich nauczycieli. Posłuszeństwo Słowu
Bożemu nie zna wyjątków, a Bóg błogosławi
pokojem i radością te domy, które potrafią się
oprzeć wyzwaniom i smutkom życia.
Prosta wiara prowadzi do bezwarunkowego
posłuszeństwa Bogu. Wdowa z Sarepty nie powiedziała: „Upiekę ci placek, jeśli Bóg najpierw rozmnoży mąkę i oliwę”.
„Boże, zrobię, co każesz, jeśli...” – to nigdy nie
występuje w słowniku chrześcijanina. Dzieci,
którym pozwala się na negocjacje ze swoimi
rodzicami, zanim okażą im posłuszeństwo, będą
w późniejszym życiu ciągle zmagać się z posłuszeństwem wobec Boga i Kościoła.
Praktykowanie tej prostej wiary nie oznacza,
że zawsze od razu rzucimy się na głęboką wodę
bez zadawania pytań. Pierwsza reakcja wdowy na
prośbę Eliasza o placek na oliwie była zakwestionowaniem jej sensowności. Jednakże, kiedy mąż
Boży podał jej szczegółową wskazówkę, posłuchała go od razu.

—Laurence Kreider

Czasem także i rodzice muszą zadać kilka
pytań, zanim wykonają jakiś krok wiary. Prośba
od zarządu misji o służbę w dalekim kraju
będzie wymagała wiele modlitwy i przemyśleń.
Podobnie propozycja pracy nauczycielskiej dla
dziewiętnastolatka stanowić będzie zarówno dla
niego, jak i jego rodziców temat do gruntownego szukania Bożego prowadzenia. Jeśli jednak
to prowadzenie jest dla nas jasne, powinniśmy
zwyczajnie złożyć w Nim ufność, że zapewni On
nam nasz chleb powszedni, jak placek na oliwie,
gdziekolwiek nas postawi.
Zwykła wiara nie jest nigdy ostentacyjna.
Wątpię, czy wdowa z Sarepty biegała po sąsiadach, głośno oznajmiając wszem i wobec, jak to
cudownie jej posłuszeństwo wobec męża Bożego
pomnożyło jej oliwę i mąkę.
Oczywiście pragniemy, aby nasi sąsiedzi
dostrzegali błogosławieństwo Boga na przykładzie naszego życia w duchu posłuszeństwa.
Ale pobożna szczerość mówi sama za siebie,
w miarę jak nasze ciche życie idzie w parze z prostym posłuszeństwem Bożemu Słowu.
Posłuszeństwo wdowy z Sarepty umożliwiło
Panu wylanie obfitego błogosławieństwa na jej
dom. Miała wystarczająco dużo pożywienia dla
swojej rodziny. A czyż nie było związku pomiędzy jej krokiem wiary a wskrzeszeniem jej syna?
Bóg z radością błogosławi tych, którzy żyją
w takiej postawie serca.
Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Pamiętnymi uczynił cuda swoje; Łaskawy i litościwy jest Pan.” Psalm 111,4

The Apostolic Fathers: Concluding Comments
Conclusion
Teraz, gdy przyjrzeliśmy się pismom tak zwanych
Ojców Apostolskich, spróbujmy dokonać krótkiego
podsumowania.
Okres, w którym działali, jest jednym z najmniej
szczegółowo znanych w historii Kościoła. Właśnie
dlatego ich dzieła, których przeglądu dokonaliśmy, są tak ważne w badaniach nad rozwojem Ciała
Chrystusowego. Pozwalają uzyskać głębsze wejrzenie w życie i przekonania ówczesnych wierzących.
Okres ten był kluczowy dla przetrwania Kościoła.
Pierwsze pokolenie nie kierowało już społecznościami
i powstało pytanie, czy następcy będą w stanie podtrzymywać wiarę apostolską i czy Kościół pozostanie
wierny swym korzeniom.
Jak zauważyliśmy, pisma Ojców Apostolskich odpowiadają na te pytania pozytywnie – wiara apostołów
została przekazana kolejnemu pokoleniu. Ponadto,
Kościół rozwijał się bardzo szybko mimo prześladowań i prób wykorzenienia chrześcijaństwa.
Pisma Ojców Apostolskich są ważne, ponieważ
pokazują, jak drugie pokolenie wpajało prawdę swoim
współbraciom. Kościół pozostał wierny przekazywaniu jej aż do naszych czasów i dlatego wciąż istnieją społeczności, w których przekazuje się wzorce
i prawdy ustanowione w Nowym Testamencie
i utrwalone przez pierwsze generacje.
Jak już mówiliśmy, pisma ówczesnych Ojców
są istotne dla zrozumienia, jak żył i nauczał pierwotny Kościół. Zrozumienie tego może być również
bardzo pomocne w zrozumieniu, dlaczego żyjemy
16
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—M.R. McGrath
i nauczamy dzisiaj tak a nie inaczej. Badanie życiorysów
i nauk Ojców Apostolskich pozwala uzyskać głębszą
świadomość prawd wiary chrześcijańskiej oraz wprowadzać je w życie w innych okresach historii Kościoła.
Możemy porównać nasze własne nauczanie i postępowanie z odpowiednikami z tamtych czasów i ocenić
ich słuszność w świetle nauczania Biblii. A to pozwala
stwierdzić, na ile jesteśmy wierni prawdziwej wierze
odziedziczonej po apostołach.
Podczas tego studium mogliśmy stwierdzić, że istniały tematy i problemy podnoszone niemal przez
wszystkich autorów ery apostolskiej. Widzimy również, że wiele z nich dotyczy rzeczywistości, z jaką dzisiejszy Kościół musi się zmagać, żeby tę wierność Ojców
podtrzymywać.
Jednym z kluczowych wątków – szczególnie
w pismach Klemensa, Ignacego i Polikarpa – jest jedność braterska w Kościele. Dla tych autorów była ona
tak samo ważna, jak dla apostoła Pawła, co widzimy
w szeregu jego listów.
Inną troską widoczną w dziełach Ojców Apostolskich
jest konieczność zachowania wierności wobec chrześcijańskiej wiary. Cechą charakterystyczną ówczesnych
chrześcijan było życie w duchu męczeństwa. Kościół
tego okresu był srodze prześladowany, a przywódcy
dbali o to, żeby pomimo to ich bracia i siostry trwali
w wierze.
W pismach Ojców Apostolskich widzimy wiele napomnień do dochowania wierności Zbawicielowi, który
cierpiał dla naszego zbawienia. Ta cecha ich twórczości

była bardzo ważna dla kolejnych pokoleń w drugim
i trzecim wieku, kiedy to prześladowania Kościoła
trwały nadal.
Innym

głównym

tematem

pism

Ojców

Apostolskich był Jezus Chrystus. Chrystologia, czyli

Wierność
braterska
—Jakob Hutter

nauka o Jezusie, była centralnym motywem teolo-

Część pierwsza

gii wczesnego Kościoła, podobnie jak to jest w przy-

Listy z czasów prześladowań

padku ksiąg Nowego Testamentu. Dlatego też pisano
wtedy obficie o znaczeniu tych tematów dla wiary
chrześcijańskiej i my sami musimy za tym podążać, jeśli chcemy pozostać wierni nauce określonej
w pismach Nowego Testamentu.
Wreszcie, trudno byłoby przecenić wpływ etyczny
Ojców Apostolskich na Kościół chrześcijański pierwszych wieków. Było on znaczny jeszcze w późniejszym
okresie, a w pewnych kwestiach zaznacza się nawet
jeszcze dzisiaj w standardach i wyznaniach wiary różnych wspólnot kościelnych.
Omawiane dzieła były ważne, ponieważ służyły
jako zachęta i duchowe wzbogacenie prześladowanego Kościoła kolejnych dwóch wieków. Ich pisma
mogą być zachętą i duchowym wzbogaceniem również dla nas. Zbyt często mamy skłonność do zapominania lub ignorowania dzieł powstałych na przestrzeni
historii Kościoła, co może być dla nas wielką stratą.
Studiowanie i ocena pism z przeszłości, np. tych, które
wyszły spod pióra Ojców Apostolskich, może nam
bardzo pomóc w duchowym rozwoju. Zagłębiając się
w ich nauczanie, zostajemy zachęceni do skorzystania z ich wnikliwego zrozumienia różnych spraw –
jest to ważne nie ze względu na nich samych, lecz
pomaga nam wyrobić sobie pogląd na życie i nauczanie wczesnego Kościoła. „Wszystko badajcie na podstawie Słowa!”.
—The End
Zaczerpnięto z An Introduction to the Apostolic Fathers
© Abana Books
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Wstęp

Listy przetłumaczone w niniejszej serii artykułów
zostały napisane w czasach surowych prześladowań
huterytów. Mając to w pamięci, możemy łatwiej zrozumieć zamysł autorów.
Jakob Hutter pisze płomienne przesłania do braci
i sióstr. Mówi z serca do serca. Robert Friedmann
stwierdził, że najczęściej używanym słowem w tych
listach jest „serce”1.
Jakob Hutter miał niewiarygodnie trudne zadanie w tym czasie pełnym cierpienia: ustanowić jakiś
porządek w ramach tego, co bracia mu powierzyli
i jednocześnie pracować jako apostoł. Większość braci
i sióstr mieszkała na Morawach oddalonych o setki
kilometrów od Tyrolu, gdzie Jakob Hutter pracował
jako misjonarz. Prawdopodobnie podróżował pieszo
w ciągłym zagrożeniu ze strony prześladowców.
Jego listy są gorącą afirmacją wizji życia na wzór
wczesnego Kościoła, roznieconej na nowo w czasie
Reformacji. Wyrażają głęboką wiarę w żyjącego
Chrystusa i Słowo Boże zapisane w Biblii. Autor
uważał, że Duch Chrystusowy działa w mocy i jest
przeciwny duchowi tego świata oraz duchowi antychrysta. W związku z tym każdy, kto chciał przyjąć
chrzest, musiał być gotowy na okrutną śmierć.
Podobnie jak za czasów wczesnego Kościoła, większość
osób przyłączających się do anabaptystów pochodziła
z niższych klas społecznych. Poruszeni przesłaniem
Ewangelii, porzucali wszystko i dołączali do braci,
których nazwano huterytami. Biorąc pod uwagę fakt,
że prości ludzie nie byli wtedy wykształceni, zdumiewające jest ich oczytanie i umiejętność wyrażania
się na piśmie. Szczególnie dobrze znali Biblię i listy
swoich pasterzy, krążące wśród społeczności i wciąż
na nowo przepisywane.
Te pisma były całym światem, w jakim żyli huteryci.
Jeden z nich, Peter Voit, był więziony przez wiele lat
w lochu w austriackim mieście Eggenburg. W rękach
1. Robert Friedmann w: Mennonite Quarterly Review,
styczeń 1960, str. 38.
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skutych łańcuchami rozwinęła się gangrena, a jego palce
u nóg zostały zjedzone przez myszy. Wśród takiego cierpienia Biblia i listy braterskie były źródłem wielkiej pociechy
oraz posileniem.
Jakob Hutter umarł młodo – prawdopodobnie między trzydziestym trzecim a trzydziestym piątym rokiem życia. Został
aresztowany w południowym Tyrolu i w roku 1536 spalony
żywcem w Innsbrucku. Dwie rzeczy szczególnie go raziły:
Kościół rzymskokatolicki i noszenie broni. Wrogowie szydzili
z niego, wkładając mu na głowę żołnierski kapelusz z piórami i prowadząc pod katolicką katedrę. Wcześniej okrutnie
go torturowali, wyszarpując w jego ciele rany, wlewając do
nich koniak i podpalając. Jego egzekucja miała miejsce na
rynku w Innsbrucku 25 lutego 1536 roku. Tamtejszy ratusz
posiada mały balkonik zwany „Dachl”, z którego można
podziwiać panoramę rynku. Ludzie z wyższych sfer w tym
mieście obserwowali jego mękę na stosie, wyszydzając go.
Ze wszystkich listów napisanych przez huterytów, pisma
Jakoba są prawdopodobnie najważniejsze. Mówią o życiu
i śmierci, wzywają tych, którzy oddali serca Jezusowi do całkowitego oddania się Panu. Wszyscy anabaptyści z kręgu huterytów zdawali sobie sprawę, że jest to sprawa życia i śmierci
i że ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Lecz najgłębszą motywacją tych braci i sióstr było nie tyle zbawienie,
co trwanie w głębokiej, płomiennej miłości Chrystusowej,
która wlewała w nich nowe życie.
—Heini Arnold

List 1

List ten został napisany z Tyrolu wkrótce po Zielonych
Świętach w 1530 roku, kiedy to prześladowania zaczynały
przybierać na sile. Zawiera wieści o braciach, którzy zostali
złapani i uwięzieni – aresztowania stanowiły codzienne
zagrożenie.
List został wysłany do braci i sióstr w Austerlitz i Bucovic
na Morawach. Jakob Hutter przyłączył się do społeczności w Austerlitz rok wcześniej (1529). Autora listu dzieliły
od adresatów setki kilometrów – to była długa i niebezpieczna podróż dla posłańca.
„Do wybranych, dzieci żywego Boga, moich umiłowanych braci i sióstr w Panu dzięki Jego łasce, którą wszyscy
otrzymaliśmy przez zwycięstwo naszego Pana i Zbawiciela
Jezusa Chrystusa.
Przez wiarę w Jego Syna, Bóg nas przyjął do swojej
rodziny i chce nam czynić dobro na zawsze, lecz musimy
Jego tylko się trzymać i stale wzrastać w Jego miłości;
musimy zostać znalezieni nieskazitelni w całej pobożności, w posłuszeństwie, chodząc drogami Królestwa niebios w całym postępowaniu naszym, żeby nasze życie nie
18
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uwłaczało Ewangelii Chrystusowej. O to Was wszystkich
proszę, moje umiłowane dzieci i współuczestnicy Ciała
naszego Pana Jezusa Chrystusa. W czasie mojej nieobecności życzę Wam bezmiaru łaski, pokoju i wzajemnego
współczucia, które pochodzą od Wszechmocnego Boga
przez Jezusa Chrystusa. Amen.
Umiłowani i wierni bracia i siostry w Panu (mieszkający w Bucovic i Austerlitz, gdy ostatnio Was widziałem),
kochani współpracownicy Georgu i Christel, a także Ci,
którzy pomagają Wam w służbie oraz cały Kościele zgromadzony z Wami: Miłość Boża ponagla mnie, żeby Wam
nieco napisać, jak się u nas sprawy mają. Wiem, że tęsknicie za nami wszystkimi zawsze, podobnie jak my za
Wami. Dla nas jesteście niczym żywy list, zapisany na
naszych sercach przez Ducha Świętego, który porusza
nasze wnętrza. Widziałem, jak Duch działa, kiedy byłem
u Was. Dlatego zginam kolana przed Ojcem wszelkiego
miłosierdzia i modlę się, żebyście trwali w przekonaniu
i posłuszeństwie, i żeby wiara Wasza, miłość i nadzieja
stale wzrastały, ku chwale Jego wielkiego Imienia.
Zatem nie zostawię Was w niepewności co do tego, jak
się mają Wasi towarzysze w Panu. Mamy się bardzo dobrze,
za co dzięki i chwała Panu na zawsze. Jednak cierpienia,
jakie są udziałem wierzących od samego początku, również i na nas spadły, dla naszego pożytku. Tak, jesteśmy
w wielkim niebezpieczeństwie, ale to nie szkodzi. Inaczej
wszyscy ludzie lub wielu chciałoby być chrześcijanami –
lecz właśnie cierpienie ich odsiewa. Wielu raduje się, słysząc Słowo Boże, ale gdy muszą cierpieć ze względu na
Słowo, wkrótce się odwracają, wracając do świata.
Bezbożnicy wpadają w gniew, kiedy tylko dowiedzą się
o zgromadzeniach wierzących. Już niedługo orzeł wzniesie się do lotu, żeby wraz z wilkiem, lwem i niedźwiedziem niszczyć dzieło Pańskie i rozszarpywać Jego owce
na strzępy. Całkiem niedawno bezbożni znów okrutnie
porwali pewnego wiernego brata, a z nim dwójkę nowych
wierzących. W sobotę wieczorem na osiem dni przed
Zielonymi Świętami chcieliśmy się zebrać na modlitwę,
ale panowie z H. przyszli wraz z tłumem rządców i otoczyli
dom2. Było tam tylko dwóch braci i Pan pomógł jednemu
z nich uciec. Ktoś ich zdradził, donosząc, że posiadają sto
guldenów. Gdy komornicy nic nie znaleźli, zabrali braci
i właściciela domu do więzienia, a sami ukradli wszystkie pieniądze, jakie udało im się znaleźć.
I tak, drodzy bracia i siostry, czekamy na to, co Pan dla
nas ma. Dlatego wstawiajcie się za nas, by Pan nas chronił
2. Ta napaść miała miejsce 28 maja 1530 roku w Enn, w Dolinie
Puster w Tyrolu (Eberhard Arnold, str. 58).

—ciąg dalszy na str. 29
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„Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem; lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek."
Księga Przysłów 28,19

Od jabłek cydrowych do odmiany Fuji
—Joanna F. Martin
Istnieje powiedzonko, że jabłka to zdrowie. Czy na
pewno? O ile jabłka są zdecydowanie pożywne, to jednak
tradycyjne korzyści dotyczą bardziej ich dostępności, niż
ich wyższości nad innymi pokarmami w sensie zdrowia.
W jaki sposób jabłka rozprzestrzeniły się po całej
Ameryce? Dla pierwszych amerykańskich osadników
jabłka były pomostem do Starego Świata – odrobiną ojczyzny, którą mogli upchnąć do kieszeni
lub kufra i zawieźć ze sobą do nowego dalekiego
domu. Sadzili pestki jabłek do ziemi po całych
Stanach Zjednoczonych. Nawet Indianie przybywali do nich po te jabłka; Irokezi sadzili całe sady
pełne jabłoni.
Według zapisów, pewien człowiek imieniem John
Chapman, legendarny Jaś Pestka, przywiózł jabłka na
Środkowy Zachód USA. Ponoć miał zebrane pestki
z odpadków w zakładach produkujących cydr.
Pożeglował łodzią pełną tych pestek w dół rzeki
Ohio. Pestki sadził wokół nowo wybudowanych chat w Ohio aż do Indiany. Jabłka, które
wyrastały z tych nasion, były małe i kwaśne,
nadające się akurat bardziej na cydr, niż do
jedzenia na surowo. Czasem mówiono na te jabłka
„plujki”, bo były tak kwaśne, że wypluwało się je natychmiast po ugryzieniu.
W XIX wieku, człowiek ze stanu Iowa, zwany Lewelling,
napełnił obudowę swojego wozu ziemią i zasadził w nim
siedemset roślin i drzew, w tym jabłonie pochodzące ze
szkółki. Wyruszył na zachód z karawaną wozów, ale spędzał tyle czasu na podlewaniu roślin, że w końcu pozostał
daleko w tyle. Kiedy w końcu dotarł do Oregonu, mniej

więcej połowa jego roślin była już do niczego, jednak pozostałe zostały wykorzystane do zasadzenia udanej szkółki na
zachodzie.
Jabłka znalazły swoją niszę także w historii menonitów. W latach czterdziestych XIX w. menonici z okręgu
Cumberland w Pensylwanii zebrali duży plon z jabłek.
Przerobili sporą część na mus jabłkowy w ramach przetworów. Ten mus przechowywany był w glinianych
garnkach wykonanych przez miejscowego garncarza. W ciągu kilku tygodni wiele osób zachorowało, a niektórzy zmarli. Lekarze odkryli, że
garnki zostały wykończone źle spreparowaną
ołowiową glazurą. Kwas z jabłek wszedł w reakcję
z ołowiem, powodując zatrucie. Wyrzucono większość z tego zapasu, łącznie z garnkami.
Jakie gatunki lubicie najbardziej: kwaskowate
i cierpkie, czy słodkie, rozpływające się w ustach?
Jabłka mogą być małe niczym szklane kulki, albo tak
ogromne jak miseczka na zupę. Mogą być też gładkie i czerwone niczym wóz strażacki, albo porowate
i brązowe jak ziemniaki.
Jeśli weźmiemy na przykład jabłko odmiany
Fuji i zasadzimy pestki, to każda pestka może
dać całkiem inną jabłoń. Żadna nie będzie rodzić
takich jabłek jak roślina macierzysta. Dlaczego?
Ponieważ każda pestka posiada połowę cech z drzewa, na
którym rosła i drugą połowę cech z drzewa, które ją zapyliło
(zazwyczaj inna odmiana jabłoni). Jak więc hodowca może
zasadzić tysiąc jabłoni odmiany Fuji? Otóż jabłonie te są
szczepione. Pracownicy w szkółce wybierają zdrowe, krzepkie kłącze i następnie ścinają wierzchołek małego drzewa
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i robią w nim nacięcie. W tym nacięciu
umieszczają szczepkę albo gałązkę z drzewa,
które chcą powielić. Przymocowują mocno tę
szczepkę specjalną taśmą albo woskiem. Nowe drzewo
wyda owoce dokładnie takie, jak drzewo, z którego pochodzi szczepka.
Jak przez cały ten czas zmieniała się uprawa jabłek?
Lata temu jabłka były wybierane dzięki trwałej jakości.
Odmiana Russet była raczej brzydka z brązową, cętkowaną skórką i bez szczególnego smaku. Jednak ponieważ
te jabłka dobrze się trzymały, preferowano je, szczególnie
jako owoce dla marynarzy. Odmiana o dziwnym kształcie
– York Imperials – została odkryta przez farmera z okolic
Yorku w Pensylwanii. Odkrył on pewnej wiosny dobre
jabłka pod drzewem na pastwisku i uznał, że pewnie nieźle
przetrzymają zimę. Dzisiejsze jabłka w supermarketach
wybiera się na podstawie wyglądu – jasne kolory i gładka
skórka najbardziej przyciągają klientów.
Dawno temu jabłonie rosły na wysokość domów
i przez tyle lat, ile miał farmer, który je zasadził.
Ale takie drzewa są za wysokie do zbioru owoców.
Sadownicy nie chcą tracić czasu na ustawianie drabin
i wspinaczkę w górę i w dół. Obecnie jabłonie są najczęściej szczepione na karłowatych pniach, co daje w efekcie niższe drzewa. Z powodu mniej żywotnych korzeni,

drzewa te mogą potrzebować podpierania na
wypadek silnych wiatrów, albo też nawadniania
w porze suchej pogody.
Sto lat temu jabłka przechowywano w chłodnej piwnicy pod domem. Obecnie hodowcy transportują wielkie pojemniki do olbrzymich cementowych pomieszczeń
z systemem kontrolowanego dostępu powietrza. Tlen
jest wyciągany na zewnątrz tego szczelnie zamkniętego
pomieszczenia, a do środka wpompowuje się dwutlenek
węgla. W rezultacie jabłka nie mogą „oddychać” i – co za
tym idzie – dojrzewać. Temperatura w tych budynkach
wynosi 0°C, ale jabłka nie zamarzają z powodu dużej
zawartości cukru. Po wyjęciu z magazynu można je nawoskować specjalnym woskiem do żywności, dzięki czemu
nabiorą połysku.
Tak, produkcja jabłek bardzo zmieniła się przez ten czas.
Jednakże Boże prawa są niezmienne. Co człowiek sieje,
to zbiera. Nie da się zaszczepić papierówek a zebrać
złotych renet. Jeśli staniemy pod drzewem obsypanym dojrzałymi jabłkami, to w każdym przypadku
możemy doświadczyć efektów grawitacji, podobnie jak
Izaak Newton.
Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2016
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Negatywne myślenie
Niekorzystne okoliczności i negatywne doświadczenia kształtują nasze życie; jeśli się z nimi właściwie nie rozprawimy,
to potencjalnie mogą wywrzeć decydujący wpływ na naszą
wieczność. Nasz sposób myślenia jest w większości kształtowany w wyniku doświadczeń z przeszłości – pozytywnych lub
negatywnych.
Dzieci wychowane bez miłości ze strony rodziców często
czują się odrzucone i nieważne. Jeśli były molestowane lub
wykorzystywane, to dorastając mogą się czuć nieakceptowane
i bezwartościowe. Takie osoby mogą się zmagać z negatywnymi myślami w stosunku do przedstawicieli płci, która ich
krzywdziła. Osoba, która była w dzieciństwie niesprawiedliwie krytykowana, często jest onieśmielona, ma poczucie niższości i przez długi czas może żywić złe uczucia w stosunku
do przełożonych.
Współcześni psychiatrzy i doradcy promują i stosują
leki zmieniające stan umysłu jako panaceum na niepożądane doświadczenia lub zaburzenia psychiczne wynikające
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—Denver Yoder

z przeszłości. Jak każda część naszego ciała, tak i mózg może
zachorować, a medycyna rozwinęła całą gałąź wiedzy na temat
leczenia zaburzeń emocjonalnych, do których zalicza się na
przykład depresja. To wszystko nie może jednak nikogo uwolnić od odpowiedzialności za złe zachowania. Bardzo ważne
jest właściwe rozróżnianie pomiędzy potrzebami mentalnymi
i duchowymi. Nieprawdą jest, że zawsze łączą się one ze sobą.
Jednak gdy osoba zdolna do jasnego i racjonalnego myślenia
poddaje się cała Chrystusowi, wówczas emocjonalne efekty
negatywnych myśli tracą w jej życiu moc. Wzorce negatywnego myślenia, które dotąd dominowały w rezultacie gorzkich
doświadczeń w przeszłości, mogą zostać zmienione dzięki mocy
krwi Jezusa. To bywa bolesny proces, ale wolność jest możliwa.
Dzisiejsze społeczeństwo kontrolowane przez szatana chciałoby nam wmówić, żebyśmy za wszelkie problemy osobiste – które kiedyś nas dotknęły – winili trudne okoliczności
i złe zachowania innych wobec nas. Jest to próba pozbycia się poczucia winy bez wzięcia odpowiedzialności za nasz

własny grzech. W ten sposób wiele osób jest trzymanych
w pętach diabła. Bóg stworzył nas po to, żebyśmy byli od
Niego zależni. Tymczasem ludzie próbują żyć bez Boga i zaczynają postępować irracjonalnie. On dał nam wyjątkowe zdolności komunikowania się, żebyśmy mogli się do Niego zwracać
i otrzymywać od Niego pomoc.
Myśli naszego serca i nasze uczucia ostatecznie determinują
reakcje i relacje z innymi, decydując ostatecznie o tym, kim
się stajemy. „Gdyż jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest”
(Prz 23,7 Biblia Króla Jakuba, tłumaczenie własne – przyp.
tłum.). Nasze myśli prowadzą do emocji, a emocje do zachowań. Wreszcie stajemy się tym, jak myślimy (Mt 7,15-20).
Jako wierzący możemy ponosić porażki w wyniku negatywnych wzorców myślowych. Konieczne jest ‘poddawanie każdej
myśli w posłuszeństwo Chrystusowi’ (2 Kor 10,5). Ważne jest
również, by ‘myśleć o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co
sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą
i godne pochwały’ (Flp 4,8). Negatywne wzorce myślowe trzymają nasz umysł w potrzasku jako zakładnika bezproduktywnego życia.
Aby prowadzić zwycięskie życie, musimy stale koncentrować się na prawdach Słowa Bożego. Negatywne myśli
i emocje muszą być z Nim porównywane i zastępowane prawdami Biblii. Bóg wie o nas wszystko, a to, co sami myślimy
o sobie, może być całkowicie sprzeczne z Jego zdaniem. Dlatego
trzeba postrzegać siebie tak, jak On nas widzi. Poddawanie
myśli pod kontrolę Chrystusa ma zasadnicze znaczenie, jeśli
chcemy doświadczać wolności w naszym życiu.
Wiele się mówi na temat wolnej myśli. Nasze społeczeństwo
jest przyzwyczajone do myślenia i działania wedle własnych
upodobań i to bez najmniejszych zahamowań. Taki sposób
myślenia owocuje wychowaniem całych pokoleń ludzi, których można kontrolować jedynie siłą. Statystyki podają, że co
dziesiąty Amerykanin zażywa jakąś formę leków zmieniających
stan umysłu. W alarmującym tempie u dzieci diagnozuje się
zaburzenia psychiczne. Stosowanie środków uspokajających
do kontroli zachowania jest dzisiaj na porządku dziennym.
Negatywne myślenie ma korzenie we współczesnej psychologii, która zaprzecza zdrowemu rozsądkowi i nauczaniu Biblii.
Dzieci są uczone, że mogą być niegrzeczne w ramach wolności ekspresji. Zachęca się je do nieodpowiedzialnych zachowań
jako czegoś normalnego.
Media społecznościowe produkują na masową skalę wzorce
negatywnego myślenia. Coraz bardziej rozbudowane telefony
i gry komputerowe z łatwością przykuwają naszą uwagę i trzymają nas w więzach wpływów, które w końcu zniszczą nas
wewnętrznie. Wirtualna komunikacja może spowodować, że
ludzie wycofają się całkowicie do swoich bezpiecznych kokonów. Społeczne możliwości ludu Bożego są coraz bardziej
wypaczane do postaci samotniczego stylu życia pod hasłem
„robię swoje”.

Sieci społecznościowe takie jak Facebook mogą z łatwością
gwałcić biblijne zasady. Czytamy w Piśmie: „Dlatego uporządkujcie swe myśli! Jako ludzie trzeźwi całą swą nadzieję ulokujcie w łasce, której czas nastał dla was wraz z objawieniem się
Jezusa Chrystusa” (1 P 1,13 Stare i Nowe Przymierze). Mamy
również napisane, żeby się nie wtrącać w cudze sprawy. Nie
możemy przylgnąć do prawd biblijnych, a przy tym afiszować
się naszym codziennym życiem przed masami, które nas nawet
nie znają. O ileż bardziej pozytywne i korzystne jest spędzanie czasu w sposób oddający chwałę Bogu, poprzez zachęcanie braci i sióstr w Chrystusie oraz modlenie się wraz z nimi.
Negatywne myślenie doprowadziło do upadku wielu potężnych przywódców. Nebukadnesar w swojej pysze nakazał
wszystkim poddanym oddać chwałę swojej podobiźnie: „Czy
to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę
króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej
wspaniałości?”. Faraon odważnie zawołał: „Kimże jest Pan,
żebym miał mu być posłuszny?”.
Niestety, wiele naszych rodzin również przegrywa bitwę ze
współczesnymi wzorcami myślowymi. Pismo mówi, że szatan
krąży wokół niczym lew i przybiera postać anioła światłości.
Współcześni chrześcijanie wydają się mieć sumienia zagłuszone tym lwim rykiem. Musimy kontrolować duchowy klimat
w naszych domach. Rodzice, czy wiecie, na jakim fundamencie stoicie? Czy wiecie, w co angażują się wasze dzieci? Naszym
obowiązkiem jest wiedzieć, co się dzieje w życiu naszych dzieci
i chronić je. Z przykrością trzeba stwierdzić, że tracimy drogich synów i córki na skutek potężnego wpływu negatywnego myślenia. „Szukałem wśród nich męża, który by potrafił
wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem”
(Ez 22,30). Rodzice, czy Bóg widzi, jak stanowczo stajecie
w wyłomie? Czy postawiliście duchowy mur ochronny wokół
swoich domów?
Weźcie pod uwagę, co mówi Pismo na temat umysłu i kontroli myślenia. List do Filipian 4,8 podaje całą listę pozytywnych myśli akceptowalnych dla Boga i korzystnych dla naszego
otoczenia. Jeśli wpajamy je w nasze dzieci, to mogą wzrastać
i stać się produktywne w Królestwie Chrystusa, ponieważ
nauczą się samokontroli w sferze myślenia.
Relacja o wieży Babel wydaje się pasować do naszych obecnych czasów. „Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe”.
Bóg zobaczył pychę ich serc i położył kres ich zamysłom. Jako
chrześcijanie musimy się strzec! Autor pieśni trafnie ujmuje
tęsknotę w sercu każdego dziecka Bożego: „Niech moje serce
wielbi Pana,/ Serce od grzechu wolne!/ Serce obmyte krwią/
Dobrowolnie za mnie wylaną”.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, marzec 2016
Rod and Staff Publishers, Inc.
Wykorzystano za pozwoleniem
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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dla

młodzieży

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

Udział w dyskusji studium biblijnego
—Millard Hollingshead
Biblia podkreśla głoszenie dla zbawienia dusz. Kazanie wygłoszone przez powołanych przez Boga kaznodziejów może być
potężne i stanowcze. Dlatego też nauczanie zajmuje ważne miejsce
w naszym nabożeństwie.
Chociaż nauczanie jest ważne, wczesny Kościół najwyraźniej
wydzielał w nabożeństwie czas na dzielenie się osobistą inspiracją. „(…) Lecz jeśliby ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie,
pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali”
(1 Kor 14, 30-31). Studium biblijne stwarza takie okazje. Chociaż
nauczanie jest szczególnie skuteczne w przyprowadzaniu niewierzących do pokuty, to zajęcia biblijne oferują największy potencjał
możliwości wzrostu wśród nowo narodzonych osób szukających
biblijnych wskazówek i pomocy z góry do prowadzenia chrześcijańskiego życia. Szczery chrześcijanin pragnie zgłębiać sam dla
siebie Słowo Boże na wzór Berejczyków.
Zajęcia biblijne stwarzają także okazję do zadawania pytań. Jest
to szczególnie cenne w przypadku zajęć szkoły biblijnej. Dyskusja
może być kierowana według potrzeb grupy.
Prawdopodobnie nieraz widzieliśmy już nieraz zarówno żywe,
jak i wymuszone dyskusje. W jaki sposób uczniowie mogą przyczynić się do wartościowej dyskusji na forum klasy?
Przede wszystkim najważniejsza jest gorliwość w poznawaniu prawdy. Pewien starszy mechanik, mój znajomy, opowiadał
mi kiedyś, jak podszedł do nowej linii traktorów w sprzedającej je firmie – nie poznał ich nigdy naprawdę dobrze. Dlaczego?
„Zamknąłem swój umysł” – powiedział.
To zrozumiałe, że w tym wieku nie był już specjalnie zainteresowany uczeniem się nowych rzeczy. Pod względem zawodowym
wybieramy swój obszar wiedzy, jednak w duchowym sensie nie
możemy nigdy stracić potrzeby głębszego poznania. Albo wzrastamy, albo giniemy duchowo i podobnie albo zgłębiamy prawdę,
albo ją tracimy. Szczerzy uczniowie cenią sobie każde zajęcia jako
okazję do poznania czegoś nowego. Jest to oznaka miłości i szacunku dla Boga i Jego Słowa.
Musimy także pilnie przeanalizować każdą lekcję. Jednym
z celów zajęć w grupie jest osobiste studium Słowa Bożego. Chociaż
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nastawiamy się na korzyści płynące ze słuchania innych, to – aby cała
grupa korzystała – musimy dać coś też i z siebie. Nauczyciel może
podać nam wszystkie odpowiedzi, jednak zapamiętajmy tę zasadę:
Jesteśmy lepiej wyposażeni do utrzymania poznanej prawdy poprzez
osobiste studium, niż gdy słyszymy ją tylko od innych uczestników,
czy prowadzącego. Studium biblijne wraz z oświeceniem Ducha
Świętego wyposaża nas do bronienia prawdy i przekazywania jej
innym. Po przestudiowaniu materiału osobiście będziemy też
w stanie czerpać więcej korzyści z komentarzy innych. Także
prowadzący będzie prawdziwie pobłogosławiony, jeśli usłyszy
oryginalną odpowiedź, która świetnie pasuje do tematu zajęć.
Jest to owoc regularnego osobistego studium Słowa i poważnych przemyśleń.
Dobrze jest też dzielić się na forum grupy. Niektórzy uczestnicy
chętniej będą zabierać głos niż inni. Jeśli jest to dla nas trudne,
powinniśmy zebrać odwagę, pamiętając, że „praktyka czyni mistrza”.
Jezus powiedział: „Beze mnie nic uczynić nie możecie”. W takiej
sprawie oczywiście należy prosić Go o łaskę do choćby drobnych
okazji do wypowiedzenia się. Wyznaczmy sobie cel: odpowiedzieć
chociaż na jedno lub dwa pytania podczas studium. Inny ważny
czynnik, który należy wziąć pod uwagę, to zasada, że im mniej
uczestników, tym więcej każdy będzie musiał się wypowiadać.
A z drugiej strony, jeśli łatwo i chętnie mówimy, to musimy uważać,
żeby dać najpierw innym okazję do wypowiedzi. Planowanie
własnego udziału sprawia dwie rzeczy: po pierwsze, motywuje
do przygotowania, co poprawia własny udział; po drugie, polepsza uwagę. Kto chciałby powtórzyć odpowiedź udzieloną właśnie
przez kogoś innego? Bez względu na to, czy mówienie jest dla nas
łatwe, czy odwrotnie, nie powinniśmy trzymać nauczyciela zbyt
długo w oczekiwaniu, kiedy ma przeczytać następne pytanie ze
swojej listy. Jest to praktykowanie ewangelicznej Złotej Zasady.
A co jeśli dyskusja wprowadziła nieco różnic w opiniach na
jakiś temat? Nie powinniśmy rozdmuchiwać sporów, ale raczej
poddać się prowadzeniu nauczyciela i pozwolić innym nie zgodzić się z nami.
Jeśli ktoś naprawdę poważnie błądzi, można do tego powrócić
w czasie poza zajęciami. Może jednak się okazać, że to my się

mylimy. Potrzebujemy także upewnić się co do tego, jak nasza
własna interpretacja jest odbierana przez innych. Jest to droga
pokory.
Powinniśmy zadawać pytania na temat pojęć, które chcemy
szerzej przedyskutować, albo których nie rozumiemy. Powiedzenie
„Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi” jest może
przesadą, ale pokazuje pewną ważną prawdę: jeśli nie rozumiemy czegoś, czemu nie wyrazić tego w pytaniu? W końcu
życie prawdą na co dzień jest najlepszym dowodem tego, że
zrozumieliśmy lekcję.

Jak to bywa w życiu, nasze bonusy płynące z zajęć będą proporcjonalne do wysiłków, jakie w nie wkładamy. Uczeń szkoły
biblijnej, który spędza czas zajęć na rozpraszaniu uwagi innych
i zachowywaniu się w rozrywkowy sposób, niszczy błogosławieństwo, którym Bóg chce ożywić jego duszę. Z kolei ktoś, kto
pilnie się przygotowuje oraz chętnie dzieli swoją wiedzą i przemyśleniami, doświadcza tego, że jego kielich przelewa się błogosławieństwem, które prowadzi do prawdziwego zrozumienia.
Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Błędna ocena motywacji

—Robert Stauffer

To było w najgorętszym okresie wojny w Wietnamie.
Z powodu nauczania Jezusa o miłowaniu bliźnich zamiast
ich zabijania i po konsultacji z rodzicami, postanowiłem
służyć dwa lata jako wolontariusz w służbie zastępczej.
Pobór do wojska był w toku i wielu młodych mężczyzn
zostało wcielonych do sił zbrojnych.
Szef placówki, do której zostałem przyjęty, wysłał Abego
i mnie na badanie zdolności fizycznych osób powołanych.
Martwił się, że nasza służba nie została uznana przez system
selekcyjny, co w przyszłości mogło skutkować zmniejszeniem liczby poborowych. I tak Abe i ja znaleźliśmy się
w grupie jadącej na badania.
Nie uważałem za nic dziwnego to, że czułem się nie na
miejscu w tej grupie. Nie pasowaliśmy do ich wojowniczej mentalności i nie narzekaliśmy, że właśnie wymieniono nasze numery. Nie pasowaliśmy, ponieważ służyliśmy
innemu Panu i pragnęliśmy służyć w Królestwie naszego
Pana Jezusa Chrystusa.
Niewiele pamiętam z tego dnia oprócz jednej rzeczy,
która wryła mi się w pamięć. Podczas badania słuchu
usiedliśmy w rzędzie ze słuchawkami na uszach, palcem
wskazującym trzymając pewien przycisk, który mieliśmy
nacisnąć, kiedy tylko usłyszymy w słuchawkach dźwięk.
Gdy dźwięk zanikał, mieliśmy zwolnić przycisk. Myślę, że
było to proste zadanie dla każdego, kto miał dobry słuch,
ale cierpiąc na szum uszny (czyli dzwonienie w uszach),
z trudnością rozpoznawałem, kiedy dźwięk w słuchawkach rozbrzmiewał, a kiedy zanikał.
Pierwsza myśl, że coś jest nie w porządku, przyszła podczas kolejnego badania w innej sali, gdy wywołano moje
nazwisko. Wysłano mnie na jeszcze jedno badanie słuchu.

Wtedy po raz pierwszy w życiu przyszło mi do głowy, że
w pewnym sensie odbiegam od normy. Drugi test był dla
mnie z początku frustrujący, gdy musiałem zgadywać, co
jest źródłem dźwięków w moich uszach.
Kiedy już zakończono badania, zostałem wezwany przed
oblicze umundurowanego oficera, który dosłownie wykrzyczał mi do ucha, że próbuję symulować problemy ze słuchem. Powiedział, że „oblałem” (w rzeczywistości użył
innego słowa) ten test. Następnie z całą mocą podkreślił, że wiedział, iż próbuję uniknąć służby wojskowej.
Stwierdził, że przejrzał moją grę i nie mam szans.
Kiedy do mnie mówił, szybko się zorientowałem, o co
mu chodzi. Wiedziałem, że pozostały personel stojący
wokół nas obserwował naocznie, jak ten człowiek rozprawia się z symulantami. Kiedy oficer zakończył demaskowanie mnie, Bóg dał mi słowa, którymi miałem mu
odpowiedzieć.
– Odmawiam służby wojskowej ze względu na sumienie. Zostałem już przyjęty do służby zastępczej w armii
Stanów Zjednoczonych. Chcę się tego podjąć i rozumiem,
że zdanie tego testu byłoby dla mnie korzystne. Robię, co
mogę, przy takim słuchu, jaki mam.
Jego zachowanie się zmieniło i zaczął do mnie mówić
uprzejmiej. Kazał mi pójść do kabiny dźwiękoszczelnej
na jeszcze jedno badanie. Po jego zakończeniu pokręcił
głową i stwierdził, że nigdy nie widział takich wyników jak
moje. Zostałem zwolniony, żeby przyłączyć się do swojej
grupy i dokończyć wszystkie pozostałe badania wyznaczone na tamten dzień.
Jakże byłem wdzięczny Bogu za łaskę, iż mogłem udzielić właściwej odpowiedzi temu człowiekowi! Zazwyczaj
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byłem trochę nieśmiały i jeszcze kilka lat wcześniej prawie
płakałem, gdy kazano mi wystąpić publicznie w klasie.
Zdumiała mnie śmiałość i pokój, w jakie wyposażył mnie
Bóg podczas odpowiadania oficerowi.
Wielokrotnie zastanawiałem się nad tym wydarzeniem
i nad lekcją, którą wtedy odebrałem. Kiedy coś słyszycie
lub widzicie, bądźcie ostrożni z wyciąganiem pochopnych
wniosków. Ten oficer pewnie miał doświadczenie w traktowaniu poborowych symulujących problemy ze słuchem
i założył, że jestem kolejnym z nich. Jego wnioski mogły być

słuszne w ośmiu poprzednich przypadkach, ale tym razem
się pomylił. To mnie nauczyło wielkiej ostrożności w przypisywaniu innym ludziom określonych motywacji.
Miałem jeszcze inne bolesne doświadczenia życiowe, gdy
ludzie źle oceniali moje motywy działania. Pan uczy mnie
mądrości, żebym nie zakładał, iż znam powody, dla których
inni robią to, co robią. Przypominają mi się słowa Pana: „A jak
chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy”.
Zaczerpnięto z Companions, kwiecień 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

W obliczu wroga
—J.D.M.
Jezus i Jego uczniowie stanęli w obliczu wroga w Ogrodzie
Getsemane (Ewangelia Jana, rozdział 18). Przyszedł on aresztować Jezusa, dokonując przy okazji pokazu siły. Wraz z wrogiem przyszedł Judasz Iskariota, były uczeń Pana. „Rzekł do
nich Jezus: Ja jestem. A stał z nimi i Judasz, który go wydał”
(J 18,5). Gdy tylko Jezus się przedstawił, przeciwnik upadł
na wznak. Była to oczywista demonstracja mocy Bożej. Jak
potem zaświadczył Jezus Piłatowi, wróg nie miałby nad Nim
żadnej władzy, gdyby mu to nie było dane od Boga. „Nie
miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane
z góry” (J 19,11).
Jakże bezczelni byli ci ludzie, którzy doszedłszy do siebie aresztowali Jezusa nawet po
tym, jak padli niczym rażeni piorunem!
A co z Judaszem? Czy stojąc wśród wrogów
Pana nie upadł również na dźwięk Jego
głosu? Jak musiał się czuć, wiedząc
o własnej obłudzie i złych zamiarach?
Kiedy Mistrz został skazany, Judasz
nie mógł już tego dłużej znieść.
„Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił
się” (Mt 27,5). Tak zakończył ziemski żywot w niesławie i wiecznym potępieniu. Blask srebrników stracił urok, ustępując
beznadziejnej katastrofie. Stojąc wśród wroga,
można przez chwilę okryć się sławą, ale to jedynie zwiastuje potępienie.
Chwilę później Piotr, który wcześniej zarzekał się, że będzie
wierny Jezusowi, a nawet próbował bronić Go mieczem,
sam stanął wśród wrogów Pana, grzejąc się przy ich ognisku.
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„A czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się,
bo było zimno; a stał też z nimi Piotr i grzał się” (J 18,18).
Porzuciwszy Jezusa, Piotr osłabł do tego stopnia, że zaparł
się swego Pana. „Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie
znam tego człowieka” (Mt 26,74).
Pianie koguta i przeszywające spojrzenie Mistrza przywróciło Piotrowi zmysły. „A Pan, obróciwszy się, spojrzał na
Piotra; i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego
rzekł: Zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz”
(Łk 22,61). W przeciwieństwie do Judasza, Piotr zareagował smutkiem i pokutą: „I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko
zapłakał” (Łk 22,62). Przebywanie wśród wrogów, żeby
dogodzić cielesnym pragnieniom, skończyło się dla Piotra
wielkim żalem. Próbował coś wskórać własną siłą i szybko
się przekonał, jak marne są tego efekty.
Czytaliśmy o Judaszu i Piotrze, ale co
z nami? Czy w swoim czasie również staniemy wśród przeciwników?
Gdziekolwiek zaczynamy odchodzić
od obecności Boga, opierając się Jego
Słowu, przekraczamy linię identyfikującą nas z wrogiem. W tych sprawach nie istnieje „ziemia niczyja”,
choćbyśmy jej usilnie szukali. Pomiędzy
wrogiem a Jezusem w Ogrodzie nie było
strefy neutralnej. Jesteśmy na wojnie.
Przebywanie na linii frontu pomiędzy
dwiema
zwalczającymi się armiami kończy się upadkiem. W duchowym sensie jesteśmy albo z Jezusem i Jego
zastępem niebieskim, albo z księciem tego świata i jego
kohortami. Pole bitwy znajduje się w naszych sercach. To

tutaj albo powstajemy z Chrystusem, albo upadamy razem
z wrogiem.
Jeśli jako chrześcijanie pożądamy rzeczy doczesnych,
to zaczynamy się utożsamiać z przeciwnikiem. Poddając
się pożądliwościom, zamiast poprzestawać na prostocie
w Chrystusie, czynimy to samo. Czy jestem wśród tych,
którzy wiecznie gonią za nowymi trendami mody, najnowszą technologią, lepszym samochodem i tak dalej? Czyje to
jest terytorium? Wśród kogo stoję? Jakiemu tłumowi towarzyszę? Po której stronie linii się znajduję?
Czy pożądanie srebra lub pycha samorealizacji popycha
nas bliżej wroga czy bliżej Boga? Odpowiedź jest oczywista. Spójrzmy uczciwie na własne życie. Jeśli stwierdzimy, że
odeszliśmy od priorytetów i porzuciliśmy Pana, to szybko
pokutujmy jak Piotr i wracajmy na bezpieczną stronę
z Chrystusem i Jego Kościołem. Gdy w naszym sumieniu

„zapieje kogut”, szybko zapłaczmy nad własnym upadkiem,
aby się nie okazało, że zmierzamy ku potępieniu wraz z wrogami Boga.
Zwycięstwo jest z Jezusem, bez względu na to, jakimi skarbami zwodzi nas ten świat. Szatan oferuje nam wszystko,
co na nim jest, ale nie może oferować niczego, co wieczne.
Choć walka może być czasem trudna, to Jezus obiecał zwycięzcom wieczną chwałę. Gdzie chcę być w dniu ostatecznym? Z tymi, którzy się radują w Królestwie Pana, czy
z demonami w jeziorze ognistym? Teraz jest czas, żeby stanąć
wśród zwycięzców, aby nie wpaść z wrogami w otchłań drugiej śmierci.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, czerwiec 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Miasta w Biblii
Dopasuj każde miasto do odpowiedniego wydarzenia/wydarzeń. Kilka miast jest wymienionych częściej niż raz.
l. miasto Zacheusza.
2. tam byli uwięzieni Paweł i Sylas.

a.

Nain

3. tam Paweł i Sylas zwiastowali ewangelię szlachetnym ludziom.

b.

Troada

4. miejsce urodzenia Saula.

c.

Jeruzalem

5. Paweł spędził tam pewien czas, głosząc ewangelię.

d.

Rzym

e.

Filippi

f.

Nazaret

g.

Berea

8. tam Paweł został wezwany, aby pójść do Macedonii.

h.

Jerycho

9. miejsce urodzenia Jezusa.

i.

Tars

10. Duch Święty zstąpił tu na uczniów.

j.

Betlejem

k.

Efez

l.

Korynt

m.

Emaus

n.

Sychar

6. Jezus odwiedził wraz z rodzicami świątynię w tym mieście.
7. spalono tam księgi.

11. Jezus wskrzesił syna wdowy przy bramie tego miasta.
12. Jezus ukazał się dwóm uczniom na drodze do tego miejsca.
13. Jezus był tu sądzony i skazany na śmierć.
14. Paweł został tam uwięziony, a potem uśmiercony.
15. było to miasto rodzinne Jezusa.
16. w tym miejscu Jezus spotkał się z Samarytanką przy studni.
17. była tam świątynia bogini Diany.

Odpowiedzi na str. 35
Zaczerpnięto z Home Horizons, lipiec 2017
Eastern Mennonite Publications
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

Zmartwienie Wiktorii

—Dianne Eby

– Mamo, nie zgadniesz, co się stało w szkole! – wykrzyknęła Wiktoria, otwierając cztery pojemniki na drugie śniadanie na blacie.
Mama spojrzała znad prasowania.
– Co takiego?
– Karolina dostała niestrawności podczas lekcji
matematyki!
– Ojej!
– Tak! – kontynuowała Wiktoria. – My, trzecioklasiści, akurat zaczynaliśmy sprawdzać zadania, kiedy to się
stało. Nauczycielka odesłała nas na miejsca, ale wręcz nie
można było się skupić!
– Biedna Karolina! – mama wyraziła współczucie.
– Jej mama przyszła ją odebrać – mówiła dalej Wiktoria,
po czym wrzuciła torebki po kanapkach do kosza na śmieci
i spojrzała zmartwiona na mamę.
– Mam nadzieję, że ja się nie rozchoruję. Karolina siedzi
obok mnie w ławce.
Mama uśmiechnęła się.
– O, chyba nie. A nawet jeśli, to przecież wyzdrowiejesz. Staraj się o tym tyle nie myśleć – odpowiedziała. –
Kiedy skończysz myć pojemniki, mogłabyś upiec babeczki
czekoladowe.
– Świetnie! – ucieszyła się Wiktoria a jej zmartwienie
uleciało daleko.
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Jednak przy kolacji Marek przypomniał jej o tym, pytając:
– Kto musiał dzisiaj zwolnić się ze szkoły?
– Karolina.
– Było jej niedobrze?
– Tak i wymiotowała w trakcie matematyki.
– O, nie! – jęknął Marek.
– Teraz wszyscy się zarazimy – narzekał Dawid.
Gdy Wiktoria spojrzała na swoich starszych braci, wówczas żołądek ścisnął jej się ze zmartwienia. Naprawdę tak
myśleli?
– Chłopcy! – upomniał ich tata. – Nie powinniście tak
mówić. Karolina nie postanowiła przecież, że się rozchoruje. A poza tym Bóg decyduje o wszystkim, o zdrowiu
i chorobie też.
Dawid i Marek zarumienili się pod wpływem surowego spojrzenia taty.
Wiktoria patrzyła na swój talerz. Nie czuła się już głodna.
Czemu tyle sobie nałożyła? Skrobnęła nieco ziemniaków
widelcem i przełknęła powoli. Podnosząc do ust kubek
z herbatą, zauważyła, że mama ją obserwuje. Popatrzyła
błagalnie na mamę.
– Nie jestem głodna. Boli mnie żołądek.
Mama przeniosła wzrok z twarzy Wiktorii na jej talerz
i z powrotem.
– Czy możesz chociaż zjeść to, co masz już na talerzu?

Nie musisz nic więcej dokładać.
Jeden powolny kęs za drugim i tłuczone ziemniaki z kurczakiem i sałatką z pomidorów zniknęły z talerza. Wreszcie
Wiktoria mogła odłożyć sztućce. Marek zerknął na nią
kącikiem oka, ale nic nie powiedział. Sześcioletnia Joasia
obserwowała wszystko z niepokojem ze swojego miejsca.
Kiedy było już po kolacji, mama zaproponowała:
– Ja dzisiaj umyję naczynia. Może wy, dzieci, chcecie
sobie pograć w Memory?
– Super! – Marek ucieszył się, pędząc po nową atrakcję do zabawy.
Pochłonięta grą Wiktoria zapomniała o bolącym żołądku.
„Może wcale nie zachorowałam?” – pomyślała.
Jednak następnego ranka nie była już tego taka pewna.
– Skończ szybko układać naczynia – poleciła jej mama.
– Muszę cię jeszcze uczesać.
Wiktoria spojrzała przez łzy na mamę.
– Muszę iść do szkoły?
Mama popatrzyła na nią.
– Boisz się, że jesteś chora?
Wiktoria skinęła głową.
– Boli mnie żołądek.
– Nie wyglądasz absolutnie na chorą – odparła mama,
przyglądając się twarzy Wiktorii. – Myślę, że spokojnie
możesz iść do szkoły.
– Ale mamo! – szlochała Wiktoria. – Nie chcę się rozchorować w szkole tak jak Karolina!
Mama łagodnie poprowadziła córkę do stołka, żeby
uczesać jej włosy.
– Wiktorio – zaczęła. – Czy nie czułaś się świetnie wczoraj podczas gry w Memory?
Wiktoria wytarła łzy.
– Tttak – wyjąkała.
– Myślę, że źródło problemu jest w tym, iż tak się boisz
zachorować, że zmartwienie powoduje u ciebie ból brzucha
– wyjaśniła mama, zapinając z lekkim trzaskiem spinkę
do włosów we właściwym miejscu. – Czasem musimy
świadomie wybierać przyjemne myśli i przestać się skupiać na tym, jak źle się czujemy.
Wiktoria milczała.
– Kiedy dotrzesz do szkoły, myśl o tym, co mówią
inne dzieci albo o lekcjach, zamiast o swoim żołądku.
Spróbujesz tak zrobić?
Wiktoria potaknęła.
– Spróbuję – obiecała.
– Dobrze, to teraz umyj buzię i zęby. Już pora wychodzić.

Kiedy Wiktoria wróciła do kuchni, mama wręczyła jej
pojemnik z drugim śniadaniem.
– Pamiętaj, żeby myśleć o przyjemnych rzeczach – zachęciła swoją córkę.
W odpowiedzi dziewczynka wysiliła się na uśmiech.
– Spróbuję – obiecała znowu.
W szkole odłożyła swój pojemnik na półkę, a książki
na ławkę. Właśnie w tym momencie Lila zawołała do niej:
– Chodź, Wiktoria! Mamy w klasie nową układankę!
Żołądek Wiktorii zachowywał się, jakby zjadła kamień
na śniadanie, a nie jajecznicę, ale przypomniała sobie
radę mamy i dzielnie dołączyła do innych dzieci skupionych wokół stołu.
– Zobaczcie, tu są sikorki – oznajmiła Lila, trzymając
pudełko z obrazkiem.
Wiktoria skinęła głową.
– Tak, bardzo ładne.
Wkrótce z radością pomagała innym w sortowaniu brzegów obrazka.
– Wracajcie na swoje miejsca! – poleciła wkrótce
nauczycielka.
Wiktoria usiadła w swojej ławce i wyciągnęła Biblię.
„Naprawdę lepiej się czuję” – uświadomiła sobie.
Kiedy nauczycielka opowiadała historię o Abrahamie,
który zawarł pokój z Lotem, Wiktoria próbowała wyobrazić
sobie tę scenę, zamiast zamartwiać się swoim żołądkiem.
Podczas ćwiczeń w czytaniu śledziła ciekawą historię,
której fragment każdy po kolei odczytywał. Zanim lekcja
się skończyła, pomyślała sobie: „Czuję się świetnie i cieszę
się, że przyszłam do szkoły. Myślenie o przyjemnych rzeczach naprawdę pomaga. I odpędza zmartwienia!”.
Zaczerpnięto z Home Horizons, maj 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Nowe buty
Mama smażyła jajecznicę, kiedy Tytus wszedł do
kuchni. Podniósł do góry swoją stopę w białej skarpetce
w kierunku mamy i powiedział:
– Mamo, patrz na moją skarpetkę. But mi gdzieś przecieka. Kiedy wychodzę z domu, robi się w nim mokro.
Mama zmarszczyła lekko czoło, oglądając mokrą
skarpetkę.
– Potrzebne ci nowe buty – oznajmiła.
– I mnie też! – wtórował starszy brat Tytusa, Józio. –
Moje buty klapią, kiedy w nich chodzę.
– O! – zawołała mama. – Może da się znaleźć jakiś tani
sklep i kupić jakieś zwykłe buty na sam koniec tej zimy.
Ich rodzina właśnie przeprowadziła się do nowej
miejscowości i próbowali się w niej zadomowić. Tata
nie miał jeszcze pracy, więc chłopcy wiedzieli dobrze,
czemu mama nie chciała wydawać teraz pieniędzy na
nowe buty.
– To może później moglibyśmy je kupić – zasugerował Tytus.
Po modlitwie przed śniadaniem tata podał każdemu
jajecznicę i bułki, mówiąc:
– Chłopcy, słyszałem, że rozmawialiście o nowych
butach. Możemy się zwyczajnie o to pomodlić. Przecież
Biblia zachęca nas, żeby prosić Boga o swoje potrzeby.
Tytus i Józio spojrzeli po sobie a potem na tatę.
– Tak, musimy się pomodlić.
Tak też zrobili. Tego dnia również, zanim położyli się
spać, Józio modlił się:
– Drogi Panie Jezu, wiesz, że moje buty już się kończą.
Proszę, pomóż mamie znaleźć jakąś tanią parę.
Z kolei Tytus modlił się:
– Drogi Boże, moje buty przeciekają i mokną mi skarpetki. Tata mówi, że powinniśmy poprosić Cię o nową
parę.
Chłopcy wślizgnęli się pod kołdrę i zasnęli.
Następnego dnia buty Józia robiły dalej swoje klap,
klap klap, plaskając hałaśliwie, kiedy szedł po śniegu
do sklepu.
Skrzyp, skrzyp, skrzyp! Skarpetki Tytusa były
w środku już całkiem mokre.
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Kiedy Tytus wrócił do domu, przebrał suche skarpetki
i zmienił szkolne ubranie.
– Mamo, idziesz dzisiaj do miasta? – zapytał z nadzieją.
– Niestety, nie – odparła mama łagodnie. – Dzisiaj
będziemy pracować w domu.
No i Tytus już wiedział, że w tym dniu nie będzie
nowych butów.
Wieczorem po kolacji rodzice byli zmęczeni po całodziennym wysiłku. Tata czytał pocztę, a mama czytała
dzieciom opowiadania.
Puk, puk, puk! Tata podszedł do drzwi.
– Proszę wejść – zaprosił sąsiada.
Sąsiad uśmiechnął się, wchodząc do domu z dwiema
parami butów.

– Byłem dzisiaj w sklepie niedaleko stąd. Kiedy przechodziłem pod tablicą z promocjami, zobaczyłem dwie
pary butów na okazyjnej wyprzedaży. Pomyślałem o was
i waszych chłopcach i tak sobie pomyślałem, że może
wam by się przydały – to mówiąc, wręczył tacie pudełka.
– Ojej, bardzo ci dziękuję, Jacku. Chłopcy rzeczywiście bardzo potrzebują nowych butów – tata sięgnął po
portfel. – Ile jestem ci dłużny?
– Ależ nic! – sąsiad machnął ręką. – Przecież właśnie wprowadziliście się, więc to jest prezent ode mnie –
i zaraz zniknął za drzwiami.
Tytusowi zdawało się, że widział łzy w oczach taty,
kiedy ten wrócił do salonu.
– Chłopcy, czy modliliście się o nowe buty?
Józio przytaknął z uśmiechem, podobnie jak jego brat.
– Tak, modliliśmy się.
Tata wręczył im po pudełku z butami.

Wierność braterska
—ciąg dalszy ze str. 18
i módlcie się gorąco, żeby Bóg Wszechmocny zachował
nas w wierności ku chwale Jego Imienia.
Proszę Was również, drodzy bracia i siostry, żebyście
trwali w wierze i byli wzajemnie poddani sobie w miłości.
Bierzcie sobie do serca głos Boga, który działa codziennie wśród Was. Wiem na pewno, że nie brak Wam żadnego dobrego daru, więc nie będę pisał długiego listu.
Jego duchowe namaszczenie naucza Was na co dzień;
ono jest prawdą i fałszu w nim nie ma. Zatem pozostańcie mu wierni, abyście nie stracili tego, co otrzymaliście
od Pana. Modlę się, by każdy z Was, moi współbracia,
miał to na uwadze. Bracia i siostry, czuwajcie i módlcie
się! Wasza modlitwa będzie bardzo potrzebna. Prosimy
jedynie, żeby nasze potrzeby były zaspokojone i żeby Bóg
nam pokazał drogę, jak stanąć przed Bogiem w czystości
i prawości serca, radując się z Jego przyjścia z całej duszy!
Myślmy o tym i pozwólcie, że Wam przypomnę o tym
z całego serca i z całą pokorą. Nie brakuje mi niczego –
i nie piszę do Was w związku z tym.
Powierzam Was Dobremu Pasterzowi. Oby Was prowadził na niwy zielone i do żywych wód Jego Ducha
Świętego. Oby pozwolił tym strumieniom płynąć

– Przymierzcie! Bóg odpowiedział na nasze modlitwy!
– Moje są idealne! – uśmiechnął się Józio.
– Moje też! – dodał Tytus. – Mamo, one są nowe!
Mama też była uszczęśliwiona.
– Musimy podziękować Bogu za odpowiedź na nasze
modlitwy.
– Oj, tak – zgodzili się z nią chłopcy.
Tytus i Józio nosili swoje nowe buty przez długi czas;
służyły im do spacerów i do zabawy. Dzięki nim mieli
suche nogi i nie słyszeli już więcej mokrych ani kłapiących odgłosów swoich starych butów. Buty przysłane
przez Boga za pośrednictwem sąsiada były takie jak
trzeba.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, styczeń 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

w Waszych sercach, w sercach wszystkich dzieci Bożych
tak, byście byli owocującymi latoroślami Chrystusa –
prawdziwego Krzewu Winnego. Poruczam Was Bogu
w niebie i Słowu Jego łaski. Oby objawił swoje święte
dzieła potężnie przez Jezusa Chrystusa.
Umiłowani bracia i siostry, pozdrawiamy każdego z Was
imiennie: mojego brata Kaspara, Georga Hana, Christel,
Hansa Fleischhackera, Lorenza, Hansa Plattnera, Was
pracujących w kuchni, w szkole, w łaźni, w pracowni
tkackiej i w piekarni – tak, każde dziecko Boże osobiście, również w Austerlitz – pozdrawiamy z całego serca.
Ja, Jakob i Klaus B. oraz wszyscy wierzący, którzy są
z nami – wszyscy pozdrawiamy Was pocałunkiem naszego
Pana Jezusa Chrystusa i Jego pokojem, tuląc Was w ramionach naszych serc. Niech Bóg pokoju i miłości odniesie w Was zwycięstwo ku chwale Jego wielkiego Imienia
przez Jezusa Chrystusa. Amen.
Ode mnie, Jakoba, Waszego sługi i brata w cierpieniu
dla Chrystusa.
Zaczerpnięto z Brotherly Faithfulness
© 1979 by the Plough Publishing House of
The Woodcrest Service Committee, Inc.
Hutterian Society of Brothers
Rifton, NY 12471
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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fragment

książki

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

Wiatrpalm
posród
´

Część dziewiąta
ROZDZIAŁ 17

Budowanie życia
– Gdzie chcesz mieć palenisko?
Dzień po weselu Wiktor i Rosita przystąpili niecierpliwie
do tworzenia domowego ogniska. Deski w nowym domu
lśniły na żółto w porannym słońcu, a brudna podłoga była
gładka niczym utwardzony beton. I pusta, z wyjątkiem
łóżka stojącego w kącie.
Obchodząc pokój, Rosita zauważyła, że dom ma dwa
wejścia położone naprzeciwko siebie i umiejscowione na
dłuższych ścianach. Spojrzała w górę na ścianę szczytową
i wyszła na zewnątrz, żeby poczuć, w którą stronę wieje
wiatr.
– Tutaj, w tym rogu – zdecydowała. – Dym będzie ulatywał prosto do góry.
Wiktor wyszedł, żeby złapać swego konia, a Rosita patrzyła
z podziwem, jak podchodzi do narowistego zwierzęcia
i zarzuca sznurowe wędzidło na pysk. Mówił do niego, aż
koń przestał tańczyć i wtedy poprowadził go na uwięzi do
rzeki.
Rosita czuła się dziwnie, spacerując z Wiktorem otwarcie przez wioskę.
– Wszyscy na nas patrzą – powiedziała zarumieniona.
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– Niech sobie patrzą – odparł Wiktor z podniesioną głową.
– Jesteś moją żoną. Mogę z tobą teraz chodzić, dokąd chcę.
Nad rzeką wybrali kamienie odpowiednie do zbudowania
murku wokół paleniska, a potem załadowali je do worków
przewieszonych przez grzbiet konia.
Pod kierunkiem Rosity, Wiktor ułożył kamienie
w podwójnym kręgu. Potem pożyczyli łopatę od taty
Wiktora, żeby wykopać trochę gliny z brzegu strumienia.
Razem zmieszali glinę z wodą i położyli warstwami na
kamieniach. Na wierzchu jednego z kręgów Wiktor umieścił nowo zakupiony comal, a nad drugim położył dwie stare
sprężyny z ciężarówki, które miały podtrzymywać garnki.
Oboje byli bardzo zadowoleni z efektów całodziennej pracy,
lecz glina musiała teraz wyschnąć, zanim Rosita zacznie
gotować. Jadali więc razem z rodziną Wiktora, dopóki nie
urządzili swojego mieszkania.
W następnych dniach Wiktor kupił prosty stół i półki
na kilka naczyń, które otrzymali jako prezent ślubny. Gdy
przybył cabanero, Wiktor pozwolił Rosicie wybrać kilka
kolejnych misek, łyżek i plastikową miednicę do mycia.
Myszkując wśród rozłożonych towarów, odkryła jeszcze
niebieski durszlak.
– Byłby świetny do płukania kukurydzy! – zawołała,
patrząc na Wiktora. Nie chciała nadmiernie wydawać jego
pieniędzy.

– Weź go, jeśli potrzebujesz – odpowiedział.
Zakupy były dla Rosity nowym doświadczeniem. Nigdy
dotąd nie kupowała niczego dla siebie. Nie miała pojęcia,
ile pieniędzy miał Wiktor i jak dużo mogą wydać. Z jego
pomocą kupiła jeszcze dwie duże łyżki do mieszania caldo,
tykwę do noszenia wody i plastikowe naczynie z pokrywką,
żeby tortille trzymały temperaturę i mogły być podawane
na gorąco. Wiktor wybrał hamak i zawiesił go, mocując na
przeciwległych ścianach domu.
W wioskowym sklepie kupili jeszcze proszek do pieczenia, cukier, sól, kakao i kilka główek czosnku.
Rosita ustawiła nowe nabytki na półkach, stawiając obok
gliniany moździerz z tłuczkiem do mielenia przypraw
i ricado. Wiktor ustawił i przymocował do siebie niski stolik
z dwiema ławkami. Do blatu przykręcili nowy młynek,
w kącie postawili worek pełen kukurydzy, a pod ścianą stertę
drewna do rozpalania w palenisku – teraz Rosita miała już
wszystko, czego potrzebowała do gotowania. Przygotowując
pierwszy posiłek we własnym domu, czuła się jak królowa.
W kolejnych tygodniach Pablo często przychodził do nich
na kolację. Byli oboje z Rositą tak zżyci, że trudno mu było
mieszkać bez niej. Czasem nawet spał w domu Wiktora
i Rosity. Potem z pomocą Pablo Wiktor zasiał kukurydzę
i zebrał fasolę. W zamian za to Wiktor zaopatrzył go we
wszystko, czego potrzebował do szkoły. Wydawało się naturalne, że Pablo nadal jest stale obecny w życiu swojej siostry.
Oczekiwano od niej, że będzie pomagać teściowej. I tak,
po umyciu własnych naczyń i zrobieniu prania, szła codziennie w dół zbocza do większej chaty, żeby zamiatać podłogi,
łuskać kukurydzę, a nawet nosiła niemowlę, chodząc do
pobliskiego strumienia, by prać ubrania.
Teściowa trzymała dzieci twardą ręką, każąc im utrzymywać podwórko w czystości, zbierać dużo drewna na zapas,
łuskać kukurydzę na paszę dla zwierząt i łatać gliną nierówności na podłodze w domu. Karciła chłopców, jeśli według
niej spędzali zbyt dużo czasu na łowieniu ryb i nie tolerowała marnowania czasu na grę w piłkę przez najstarszych.
– Skoro tak chcecie biegać w upale, to dlaczego nie zajmiecie się karczowaniem miejsca na sadzenie? – zrzędziła.
Sama wstawała przed świtem, żeby robić tortille dla całej
rodziny i pracowała niezmordowanie przez cały dzień,
rzadko odpoczywając.
Rosita szybko się zorientowała, że mimo ostrego języka
i silnego charakteru, jej teściowa miała miękkie serce. Nosiła
miski z caldo młodym matkom i zawsze była gotowa zrobić
pranie tym, które akurat chorowały. Rosita wiele nauczyła
się o pomaganiu innym od teściowej i jej męża.
Chłopcy od Bolów uwielbiali rozmawiać i często dyskutowali, przekomarzając się ze sobą i żartując. Ich matka
z dzieckiem przy piersi nie żałowała im porad, nagan

i opinii, siedząc na stołeczku przy palenisku. Mimo swej
wielomówności poddawała się woli męża, kiedy zaznaczał swój autorytet – jak każda żona z plemienia Kekchi
powinna. Ojciec Wiktora łagodnie przewodził swojej
głośnej rodzinie, ale rzadko brał udział w ożywionych rozmowach. Kiedy już coś powiedział, wszyscy słuchali go
z szacunkiem i szli za jego radą.
Rodzina Rosity była cicha i powściągliwa, więc gdy bracia
Wiktora żartowali sobie, że ożenił się z małą krągłą kluseczką, którą wziął za żonę, albo kiedy udawali, iż jej tortille
są za małe, wówczas uciekała w bezpieczne zacisze rodzinnego domu.
Pewnego dnia teściowa wyszła z domu i zostawiła ją, żeby
samodzielnie przyrządziła caldo. Rosita zrobiła je tak jak
setki razu u siebie w domu, przyprawiając cebulą, czosnkiem, ricado, cilantro i papryką.
Gilberto, trzeci z kolei syn w rodzinie, udał, że się krztusi
papryką.
– Wsypałaś tam cały worek papryki? – zapytał.
– A cóż to jest w moim caldo? – dołączył Ricardo, trzymając liść cilantro i zaglądając podejrzliwie do swej miski.
– Wygląda jak szczurzy ogon. Jesteś pewna, że nie ugotowałaś szczura?
– Myślę, że wsypała piasku do tortilli – dodał najmłodszy i wszyscy roześmiali się, zadowoleni ze swych żartów.
Mama Bol, widząc zakłopotanie na twarzy Rosity, próbowała ich uciszyć.
– Przestańcie! – zrugała ich. – Dziewczyna ciężko pracowała całe popołudnie, żeby wam zrobić coś smacznego,
a wy umiecie tylko z niej żartować. Uspokójcie się, zjedzcie i zostawcie ją w spokoju.
– Dlaczego oni tak mówią? – Rosita zapytała Wiktora,
gdy już byli sami. – Nie lubią mnie, czy co?
– Ależ bardzo cię lubią – zapewnił. Gdyby cię nie lubili,
to by tak nie żartowali. Nie zwracaj na nich uwagi. Tacy
już są. Lepiej się do tego przyzwyczaić. Jesteś teraz członkiem naszej rodziny.
Czasami Wiktor tak bardzo angażował się w dyskusje
z braćmi, że prawie zapominał o Rosicie. Siadała wtedy
z boku, kołysząc dziecko i zastanawiając się, czy kiedykolwiek poczuje się jak w domu z tym hałaśliwym tłumem.
Ale gdy później po powrocie do domu porozmawiali o tym
z Wiktorem, znowu była szczęśliwa.
Kiedy Wiktor chodził do dżungli wycinać drzewa na opał,
szła z nim i wiązała pocięte patyki w pęczki. Pokazał jej
ulubione miejsca połowu ryb i pokazał, gdzie znaleźć liście
nadające się do zrobienia porządnej miotły. Najbardziej
lubiła chodzić z nim na plantację. Wiktor był ambitnym
młodzieńcem. Oprócz pól kukurydzy, fasoli i ryżu miał
grządki papryki, sadził ziemniaki i kakao.
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Pracowali ramię w ramię, zrywając fasolę, obierając
kukurydzę i kopiąc tapiokę. Bardzo chwalił jej kuchnię,
a ona podziwiała jego zdolności łowieckie.
– Nie będziemy pracować w niedziele – powiedział
pierwszej niedzieli po ślubie. – Bóg stworzył świat w sześć
dni, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego powinniśmy iść
za Jego przykładem.
– Ale wszyscy w naszym kościele idą w pole i piorą
ubrania w niedzielę – próbowała dyskutować. – Skoro
chodzimy w niedzielę na nabożeństwa, to jakie to ma znaczenie, czy pracujemy przez resztę dnia?
Wiktor pokręcił głową.
– To jest dzień odpoczynku. Dzień Pański.
Odpoczniemy, poczytamy Biblię, pójdziemy nad rzekę
albo się wykąpiemy, będziemy odwiedzać rodziny, ale
nie będziemy prać, chodzić w pole ani robić zakupów
w niedzielę.
Rosita wkrótce zorientowała się, że choć Wiktor nie przyłączył się do kościoła menonitów wraz ze swoimi rodzicami, to ich nauczanie wywarło na niego głęboki wpływ.
Uważał, że chłopcy z kościoła zielonoświątkowego nie
powinni iść do wojska.
– Jezus powiedział, że powinniśmy miłować naszych
wrogów i nie sprzeciwiać się złu – powiedział Rosicie. –
Jak można być żołnierzem albo policjantem i strzelać do
ludzi, będąc jednocześnie uczniem Jezusa?
Wiktor i Rosita nadal chodzili do swego kościoła, ale
czasem w środowe wieczory odwiedzali również kościół
menonitów. Rosicie podobało się tamtejsze nauczanie
biblijne i często była za jego pośrednictwem przekonywana o potrzebach zmian w jej własnym życiu. Nie chciała
jednak po raz kolejny zmieniać kościoła.
Wiktor miał własną Biblię i czasami czytał jej wieczorami, wyjaśniając w ciekawy sposób trudniejsze fragmenty,
które dzięki temu stawały się dla niej jasne.
– Mówisz prawie jak kaznodzieja – powiedziała mu
kiedyś ze śmiechem.
– Czasami myślę, że mógłbym głosić kazania – przyznał. – Ale jakże mógłbym wtedy siać kukurydzę i karczować pola?
W leniwe popołudnia, czekając na męża, aż wróci
z braćmi z polowania, czasem sama czytała Biblię. Czytała
o Mojżeszu, Noem, Dawidzie i Danielu. W Starym
Testamencie było mnóstwo ciekawych historii, z których
wiele było dla niej nowością. Obiecała sobie, że jeśli kiedykolwiek Bóg obdarzy ją dziećmi, to będzie im czytać te
historie. Uczą o Bogu i o tym, jak pomagał swemu ludowi.
Dlatego dziękowała Bogu, że dał jej tak silnego, troszczącego się o nią chrześcijańskiego męża. Razem stworzą
dobre życie dla siebie i swoich dzieci.
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Łyżka dziegciu
Rosita nuciła radośnie, schodząc drogą w dół do domu
swojej matki. Odwiedzała ją raz w tygodniu i podczas łuskania kukurydzy dzieliły się najnowszymi wieściami z rodziny.
Amalia urodziła właśnie trzecią dziewczynkę, a Carmalita
uczyła się wstawać wcześnie i robić tortille.
– Nie jest taka leniwa, jaka byłaś ty – zaśmiała się mama.
– Pamiętasz, jak musiałam cię bić, żebyś wstawała?
Rosita pokiwała głową.
– Teraz znów jestem leniwa – wyznała. – Kiedy Wiktor
wychodzi wcześnie rano karczować las razem z braćmi, jada
u swojej mamy, a mi mówi, żebym spała.
Mama zmarszczyła brwi.
– To niedobrze. Powinnaś wstawać i robić mu jedzenie.
– Ale on też lubi pospać. Kiedy nie pracuje, śpimy aż do
szóstej.
Mama tylko pokręciła głową, jakby chciała powiedzieć:
„Do czego to doszło w tym pokoleniu?”.
– Twoja babcia jest chora – powiedziała. – Lekarz powiedział, że ma w kolanach artretyzm. Nie może chodzić.
– Ale przecież Delores tam jest, żeby jej pomagać.
– Owszem, ale wkrótce wyjdzie za mąż i kto wtedy zajmie
się babcią?
– Może będzie mogła zamieszkać z Delores i jej mężem.
– Tak, to mogłoby być rozwiązanie – mama schyliła się,
żeby wrzucić kilka patyków do ognia. – Chcesz trochę jajek?
Powinnaś mieć kilka kurcząt, żebyś mogła robić caldo.
– Moja kura ma teraz dwanaście małych – odparła Rosita.
– Ale chcę poszukać jeszcze jednej kwoki, żeby mieć więcej.
Może kupię taką od ciotki Wiktora. Gdybyś mi dała kilka
jajek dzisiaj, to bym jej podłożyła.
Rosita wzięła od mamy sześć jajek i wkrótce w jej domu
pod ścianą, niedaleko od rozgrzanego pieca, rozległo się gdakanie kurcząt.
Podczas jednej z wypraw do lasu Wiktor wyciął długie
cylindryczne serce z młodego drzewa palmowego.
– Mam ochotę na kapustę z palmy – wyjaśnił.
– Palma to bardzo użyteczne drzewo – komentował, torując drogę z powrotem wąską ścieżką. – Daje materiał na nasze
dachy, orzechy i sałatę do jedzenia, a nawet mówi, kiedy
będzie padać.
– A poza tym jest piękna – dodała Rosita. – Lubię patrzeć
na jej liście kołyszące się na wietrze. Cieszę się, że mamy ich
kilka na zboczu obok domu. Są moimi przyjaciółkami.
Pewnego wieczoru, gdy Wiktor wrócił do domu po rozmowie z ojcem, powiedział Rosicie, że będzie w sobotę pomagał braciom od menonitów kłaść dach na domu pewnego

starszego małżeństwa mieszkającego na odległym końcu
wioski.
– Czemu to robicie? – zapytała. – Są spokrewnieni z kimś
w kościele?
– Chyba nie.
– Są członkami kościoła?
Pokręcił głową.
– Są po prostu ubodzy, a ich dzieci mieszkają w innych
wioskach. Tak robią menonici – wyjaśnił. – Jeśli widzą kogoś
w potrzebie, pomagają. Myślę, że moja mama będzie gotować pracownikom. Może ty też byś poszła?
Rosita nie wiedziała, czy ma ochotę pomagać menonitkom gotować dla kogoś, kogo nawet nie zna, ale kiedy żona
pastora Dominga przyszła ją o to poprosić, zgodziła się.
Siostry od menonitów robiły caldo i tortille, zabawiały
dzieci, karmiły je, wyganiały z domu psy i sadzały dzieci
w kątach z miskami jedzenia – jak wszyscy inni. Jedyną różnicę było widać w ich stroju. Rosita czuła się nie na miejscu
w swojej jaskrawej, kolorowej spódnicy i bluzce z falbankami pośród prostych sukienek i białych chustek pozostałych kobiet.
Pewnego wieczoru po zakończeniu prac nad dachem wracała do domu, gdy już zamknęła kury na noc. Przez przypadek usłyszała rozmowę między teściem a jego dwoma
najstarszymi synami, którzy ostrzyli swoje maczety na
podwórku.
– Ten człowiek, Juan, już kiedyś był żonaty – powiedział
teść, przesuwając palcem po lśniącym ostrzu. – Jego pierwsza
żona uciekła z innym mężczyzną. Potem wziął z nią rozwód.
Rosita od razu się zorientowała, że chodzi o parę, która
miała wziąć ślub w ich kościele w przyszłą niedzielę. Usiadła
na ławce przed domem, żeby się przysłuchać. Ich głosy niosły
się daleko i były wyraźnie słyszalne u niej na wzgórzu.
– Skoro się rozwiódł, to może ożenić się ponownie,
prawda? – zapytał Ricardo.
– Nie według Biblii – odparł ojciec.
– Ale czy Biblia nie mówi w Ewangelii Mateusza, że można
oddalić żonę z powodu nierządu? – podjął Wiktor.
– Oddzielić się od niewiernej żony to jedno – tłumaczył
ojciec. – Ale ożenić się z inną kobietą to co innego. Poza tym
Pismo mówi, że jeśli już nastąpi separacja, to chrześcijanin
powinien zostać sam albo pojednać się z żoną. Jeśli ożeni się
z inną kobietą za życia swojej żony, popełnia cudzołóstwo.
Małżeństwo jest umową wiążącą na całe życie. Tak długo,
jak długo żyje mąż czy żona, nie można powtórnie wstąpić
w związek małżeński z kimś innym.
Później w domu Wiktor wyciągnął swoją Biblię i zrobił
szerszy wykład. Przeczytał Rosicie na głos: „Każdy, kto oddala
swoją żonę i żeni się z inną, cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną przez męża, cudzołoży” (Łk 16,18).

– Myślę, że nie pójdziemy na ten ślub – zdecydował
Wiktor.
Rosita zmarszczyła brwi. Poczuła się nieswojo. Była taka
podekscytowana, kiedy usłyszała w kościele ogłoszenie o tym
ślubie. Chciała pójść na wesele i najeść się mięsa. Wiedziała,
że Juan miał zamiar ubić cztery świniaki na tę ucztę. Teraz
Wiktor i ona byliby jedynymi, którzy nie pójdą.
– Mój ojciec mówi, że oni też nie pójdą, bo to nie jest
w porządku.
– Ale skoro nie jest w porządku, to czy pastor udzieli im
ślubu? – zapytała gburowato.
Wiktor westchnął.
– Nie wiem. To nie jedyna rzecz, nad którą się zastanawiam
– kopnął w podłogę, wprawiając swój hamak w lekkie kołysanie. – Różne inne sprawy też nie są w porządku. Dlaczego
brat Vincente otwiera swój sklep w niedziele? Jezus wyrzucił chciwców ze świątyni. Nie powinniśmy robić interesów
w Dniu Pańskim. Dlaczego młodzież czasem się upija? Nie
wszyscy to robią, ale kilku z nich widziałem w mieście przed
barem.
– Mój ojciec też czasem pije – przyznała Rosita. – Tylko
wtedy, gdy goście przyniosą ze sobą rum. Nigdy sam go nie
kupuje.
– Widzisz – Wiktor podniósł rękę dla podkreślenia swoich
słów. – Kościoły używają tej samej Biblii, śpiewają z tych
samych śpiewników, a nawet głoszą te same nauki. Ale nie
żyją według nich. W kościele menonitów, do którego chodzą
moi rodzice, trzeba żyć w posłuszeństwie Biblii. Jeśli ktoś
nie jest posłuszny, to nie może być już dłużej członkiem.
W ten sposób usuwa się grzech z kościoła.
– Ale nie podobają mi się te chustki na głowach ich kobiet
– mruknęła ponuro.
Wiktor przyjrzał się jej badawczo.
– Myślę, że to ładnie wygląda – powiedział z uśmiechem.
– Hm – wstała i wzburzona położyła się do łóżka. – Nigdy
nie zobaczysz mnie w czymś takim.
Kiedy kukurydza już wyschła, Rosita pomogła Wiktorowi
i Pablo w jej łamaniu. Zgromadzili jej wystarczająco dużo
w budzie na plantacji, żeby wystarczyło aż do następnych
żniw, a resztę przewieźli końmi w workach do domu.
Pewnego dnia wzięli sześć worków kukurydzy do miasta i
sprzedali. Potem poszli do marketu na zakupy. Wiktor kupił
nowy komplet ubrań i magnetofon. Rosita kupiła nowe pantofle i materiał na dwie sukienki.
– Może uszyję sobie z tego coś w stylu menonickim –
zażartowała w drodze do domu, dotykając jasnego, nowego
materiału.
– Byłoby dobrze.
Spojrzała przenikliwie na Wiktora. Mówił poważnie.
– Nie musisz szyć pelerynki, ale uważam, że powinnaś

„Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.” Księcga Psalmów 91,11

33

zrobić sobie coś dłuższego i z mniejszym dekoltem. Nie
mam ochoty, żeby inni mężczyźni patrzyli pożądliwie na
moją żonę.
– Powiem o tym Adelicie, gdy zaniosę jej materiał –
obiecała Rosita. – Chciałabym się nauczyć szycia własnych sukienek.
– Myślisz, że dałabyś radę? – jego spojrzenie wyrażało
wątpliwość.
– Mogłabym nauczyć się szyć, gdybym tylko miała
maszynę – zapewniła. – Poprosiłabym Adelitę, żeby mi
pokazała, jak to się robi.
Zauważyła na twarzy Wiktora znajomy wyraz. Zawsze
miał jakieś pomysły, żeby zarobić pieniądze.
– Mając maszynę do szycia, mogłabyś szyć dla innych
i zarobić jakieś dodatkowe pieniądze – planował. –
Pomyślimy o maszynie. Po zbiorach mechanicznego ryżu
będziemy mieć mnóstwo pieniędzy.
Wiktor zapłacił komuś, żeby zaorał duże pole i posadził
tam ryż. Kiedy był już gotowy, wynajmowano kombajn,
żeby go zebrał. Dlatego nazywano taki ryż „mechanicznym”. Człowiek nigdy nie zabrałby ręcznie całego ryżu
z tak ogromnego pola.
– Ale wcześniej urodzi się nasze dziecko – przypomniała
nieśmiało.
– Tak. A ty już nie będziesz mogła chodzić ze mną w pole.
– Ależ będę. Z dzieckiem na plecach – plany na przyszłość wylewały się z ich szczęśliwych serc, gdy wracali
autobusem do domu.
.....................
Wiktor chciał coraz częściej chodzić na nabożeństwa
do menonitów. Rosicie podobały się tamtejsze kazania,
ich kobiety były do niej przyjaźnie nastawione, ale miała
nadzieję, że Wiktor nie będzie chciał zmieniać kościoła.
Tymczasem on spędzał wiele godzin nad Biblią, weryfikując prawdy słyszane z kazalnicy. Był zadowolony, gdy
Rosita pokazała mu na sobie nową, skromniejszą sukienkę.
– Przypuszczam, że teraz będziesz chciał, żebym założyła chustkę na głowę – przekomarzała się z nim, tańcząc w
kółko i pozwalając nowej sukience rozwijać się wokół niej.
– Właściwie, to tak jest napisane w Biblii.
Rosita niechętnie słuchała, gdy czytał 11 rozdział 1 Listu
do Koryntian.
– Nie rozumiem tego wszystkiego. – stwierdziła. – Któż
to wie, o co tam chodzi?
I więcej nie chciała o tym słyszeć.
Tymczasem teściowa sama poruszyła ten temat.
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– Wiesz, że Wiktor chce przyłączyć się do naszego kościoła – spojrzała na Rositę bokiem, gdy stały obok siebie
nad strumieniem, piorąc ubrania. – Czemu ty nie miałabyś zrobić tego samego?
Rosita mocno zacisnęła wargi i nie odpowiedziała.
Wieczorem w domu Wiktor oznajmił:
– Rosito, myślę, że gdyby ten biały misjonarz przyszedł
i wyjaśnił ci, o co chodzi, to byś zrozumiała. Poproszę go,
żeby z tobą porozmawiał.
– Nie chcę z nim rozmawiać – odparowała. – Jeśli chciałeś, żebym została menonitką, to dlaczego nie powiedziałeś mi o tym przed ślubem?
– Wtedy jeszcze nie znałem tak dobrze Biblii. Gdy moi
rodzice postanowili, że przyłączą się do menonitów, ja nie
chciałem. Czułem wtedy to samo co ty. Ale teraz widzę, że
to, czego oni nauczają, zgadza się z Biblią.
W sobotę biały misjonarz przyszedł na obiad do rodziny
Wiktora. Rosita widziała ze swojego hamaka, jak wychodzi
od teściów i zmierza pod górę do jej domu. Błyskawicznie
zeskoczyła z hamaka i uciekła tylnym wyjściem. Wyszła
wysoko na wzgórze za ich domem i bezpiecznie ukryła się
w krzakach. Nie miała zamiaru rozmawiać z tym
kaznodzieją.
Wiktor rozzłościł się na nią.
– Dlaczego uciekłaś? – zapytał gniewnym tonem, gdy
wślizgnęła się z powrotem do domu po wyjściu misjonarza. – To było niegrzeczne z twojej strony. Wstydziłem się
za ciebie.
Wyszedł z domu i spędził resztę wieczoru ze swoją
rodziną.
Dlaczego? Dlaczego to nas rozdzieliło? – rozpaczała Rosita.
Byli tacy szczęśliwi i akurat teraz Wiktor musiał zmienić
zdanie co do kościołów. Dlaczego nie mogli po prostu być
zadowoleni z tego, co jest?
Ponad ich domem palmy zaczęły się kołysać i tańczyć na
wietrze. Zmiany, zmiany – wrzała z oburzenia, odczuwając dreszcze. – No cóż, ta jedna zmiana nigdy nie nastąpi.
—ciąg dalszy nastąpi
Fragment książki Wind in the Cohunes
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Ty, co zapalasz gwiazdy
Ty, co zapalasz gwiazdy
na wysokim niebie
i okrywasz świat całunem
ciemnej nocy,
otul i mnie swym cieniem,
ukołysz pieśnią wiatrową,
obejmij swoim boskim ramieniem,
abym w objęciach Twojej gorącej miłości
mogła wznieść się
po szczeblach modlitwy i wiary
do rajskiej krainy,
krainy Twojej wiecznej radości
i Twojej wiecznej chwały.
—Alfreda Furgała
Zaczerpnięto z Jezus i ja i kwiaty miłości

Odpowiedzi do Miasta w Biblii
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Przekazywanie dzieciom
zasad zarządzania finansami
Niektórzy rodzice unikają omawiania tematu domowych finansów ze swoimi
dziećmi. Trzeba przyznać, że jeśli się tego nie robi w mądry sposób, może to
przynieść wiele złych owoców. Znam człowieka, który dorastał w domu, gdzie
ojciec zawsze mówił rodzinie, że są prawie spłukani. Jego ojciec używał tego
złowieszczego stwierdzenia, aby ograniczyć domowe wydatki. Mój znajomy
dorastał w atmosferze ciągłego strachu i potem postanowił, że nigdy nie będzie
tego fundował swoim dzieciom. Mówienie takich rzeczy w celu manipulowania
innymi nie powinno mieć miejsca. Dzieci powinny dorastać w klimacie spokoju,
wiedząc, że rodzice ufają Bogu i Jego mocy w sprawach zaopatrzenia i potrzeb.
Wierzę, że my, rodzice, powinniśmy stosować wobec dzieci otwartość
w kwestii finansów, a jeśli to zaniedbujemy, to tracimy niesamowitą okazję.
Niektóre rodziny urządzają okresowo rodzinne zebranie w celu podjęcia wspólnej
decyzji, jak zainwestować pieniądze w Boże sprawy. W tym przypadku rodzice
powinni wcześniej zdecydować o stopniu otwartości wobec dzieci. Jeśli wizja
rodziców jest jawna dla dzieci i staje się ich udziałem, to dzieciom będzie znacznie
łatwiej zrozumieć sens pewnych wyborów. Będą one mniej skłonne prosić
o niepotrzebne rzeczy, jeśli będą rozumieć, że w ramach rodzinnej wizji finansów
leży także dzielenie się – w miarę możliwości – swoimi środkami z biednymi.
Przygotowanie swojego dziecka do życia w materialistycznym społeczeństwie
jest wspaniałą rzeczą.
Dzieci mogą też być pomocne w trzymaniu się wyznaczonego kierunku.
Pamiętam, jak kilka lat temu jechałem samochodem po jakiś sprzęt do rekreacji.
Było to coś, o co walczyłem i w końcu postanowiłem to kupić. Kiedy jechałem
drogą, nagle mój syn z tylnego siedzenia zadał mi pytanie: „Tatusiu, czy naprawdę
myślisz, że Bóg chce, żebyśmy na to wydali wszystkie Jego pieniądze?”. Niestety,
jako dorośli ludzie posiadamy umiejętność rozwadniania naszych własnych
zasad i możemy uzasadnić prawie wszystko. Jednak dzieci posiadają zdolność
postrzegania świata w barwach czarno-białych. Dzięki temu mogą mieć potężny
wpływ na nas ku dobremu w dążeniu do Bożych celów poprzez nasze finanse.
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