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3„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum.” Księga Przysłów 9,10 

Jednym z największych oszustów w historii świata 
był Judasz Iskariota. Podczas Ostatniej Wieczerzy miał 
nawet czelność zapytać Pana Jezusa: „Czy to ja, Mistrzu?” 
– jak gdyby nie znał brutalnej rzeczywistości. Niedługo 
potem pozdrowił Pana: „Witaj, Mistrzu!” i pocałował 
Go, żeby wskazać żołnierzom, ujawniając w ten sposób 
własną hipokryzję. 

Dla czytelników Biblii określenie faryzeusze stało się 
synonimem słowa hipokryci z powodu złej sławy, jaką 
się okryli członkowie tego stronnictwa. Jezus tak pod-
kreślił ich styl życia: „Tak i wy na zewnątrz wydaje-
cie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście 
pełni obłudy i nieprawości” (Mt 23,28). Niestety, bez-
wstydna hipokryzja faryzeuszy nie tylko nie znikła wraz 
z nimi z historii ludzkości, ale stała się również udzia-
łem Kościoła. 

Z natury mamy wstręt to hipokryzji, na przykład gdy 
jakiś starszy kościoła żyje w niemoralności lub innym 
poważnym grzechu. Niech nas Bóg broni przed tolero-
waniem grzechu we własnym życiu i jednoczesnym uda-
waniem chrześcijańskiego życia. Istnieje jednak pewien 

bardziej subtelny aspekt udawania przed ludźmi kogoś, 
kim tak naprawdę nie jesteśmy. Możemy nawet być bar-
dziej zainteresowani udawaniem kogoś niż byciem tym 
kimś. Szatan pilnie pracuje nad tym, żeby lud Boży wolał 
sprawiać odpowiednie wrażenie na otoczeniu niż posia-
dać właściwą relację z Bogiem.

Czy dzieci Boże zawsze są kimś, kim z pozoru wydają 
się być? Jakimi chce nas widzieć Bóg? Rozważmy kilka 
podstawowych prawd biblijnych na ten temat.

Nie udawaj sprawiedliwego – żyj sprawiedliwie. 
Faryzeusze chcieli, żeby ludzie „mieli ich za sprawiedli-
wych”, lecz Jezus potępił tę fasadę. W przeciwieństwie 
do niej pochwalił tych, którzy usługiwali innym szczerze  
i bez rozgłosu: miłosiernego Samarytanina, wdowę wrzu-
cającą do skarbnicy ostatni grosz i ludzi służącym „jed-
nemu z tych najmniejszych moich braci” (Mt 25,31-46).

„I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stwo-
rzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdzi-
wej świętości” (Ef 4,24). Fałszywa świętość wychodzi 
naprzeciw określonym oczekiwaniom religijnej kultury, 
ale „prawdziwa świętość” jest efektem Bożej operacji na 

BYĆ CZY UDAWAĆ

—James K. Nolt

od redakcjisłowo

„Usta moje będą wypowiadać słowa mądre, a rozmyślanie serca mego będzie rozsądne.” Psalm 49,4
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naszych sercach. Nie jesteśmy w stanie zastąpić sprawie-
dliwości Bożej sprawiedliwością ludzką (zob. Rz 10,3).

Cielesne procedury nie wprowadzają w życie Bożej 
sprawiedliwości. „Gniew bowiem człowieka nie wyko-
nuje sprawiedliwości Bożej” (Jk 1,20). Jeśli czyjeś nie-
dociągnięcia rozpalają mój gniew łatwiej niż moje 
własne, to powinienem usunąć belkę z własnego oka, 
zanim pomogę bratu wyciągnąć drzazgę z jego oka  
w odpowiedni sposób. W chwili kryzysu bardzo łatwo 
jest przejść w tryb „zastępczego chrześcijaństwa” i „robić 
to, co musimy”, a dopiero po powrocie do normalno-
ści wrócić do etyki chrześcijańskiej. Prawdziwi chrze-
ścijanie żyją sprawiedliwie w każdych warunkach  
i okolicznościach.

Nie udawaj pobożnego – bądź pobożny. „Jeśli ktoś wśród 
was sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga swego języka, 
lecz oszukuje swe serce, tego pobożność jest próżna”  
(Jk 1,26). Ta zasada jest podobna do tej dotyczącej spra-
wiedliwości, lecz cytowany werset koncentruje się na 
języku. Nikt nie jest w stanie sam pohamować języka, 
ale Duch Święty może zamienić go z „nieokiełznanego 
zła, pełnego śmiercionośnego jadu” w „krynicę życia” 
usługującą zranionym, jak to widać w kolejnym werse-
cie: „Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega 
na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom 
w ich utrapieniu i zachować samego siebie nieskażonym 
przez świat” (Jk 1,27). Ta piękna kombinacja praktycz-
nej miłości chrześcijańskiej ze stylem życia odróżnia 
chrześcijan od bezbożnego społeczeństwa.

Nie udawaj wielkiego – bądź wielki. „O czym rozma-
wialiście między sobą w drodze?” (Mk 9,33). Pytanie 
Jezusa zawstydziło Jego uczniów, i słusznie – bo wła-
śnie się kłócili, który z nich ma być największy. Dzisiejsi 
chrześcijanie również powinni się wstydzić, jeśli współ-
zawodniczą w osiąganiu prestiżu i pozycji zamiast iść 
drogą pokornej służby. Jezus cierpliwie nas uczy: „Kto 
się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w kró-
lestwie niebieskim” (Mt 18,4). Ktoś powiedział, że nigdy 
nie jesteśmy więksi niż wtedy, gdy klęczymy, pomaga-
jąc dziecku.

Nie udawaj mądrego – bądź mądry. „Niech nikt nie 
oszukuje samego siebie. Jeśli komuś spośród was wydaje 
się, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, 
aby stał się mądrym” (1 Kor 3,18). Łatwo mieć przesadne 
wyobrażenie o własnej wiedzy i mądrości. Moralny rela-
tywizm, humanizm i inne „mądre” filozofie starają się 
przyciągnąć naszą uwagę. Podziw dla naszej technolo-
gii, naszych osiągnięć i nas samych może zastąpić bojaźń 
Bożą i uwielbienie dla Najwyższego. „Nie bądź mądrym 
we własnych oczach, ale bój się PANA i odstąp od zła” 

(Prz 3,7). „Podając się za mądrych, zgłupieli” (Rz 1,22). 
„Początkiem mądrości jest bojaźń PANA, a wiedza  
o tym, co święte, to rozum” (Prz 9,10).

Nie udawaj bogatego – bądź bogaty. Tym, którzy 
mają dużo pieniędzy, Słowo Boże nakazuje „aby się nie 
wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogac-
twie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obfi-
cie udziela, abyśmy z tego korzystali. Niech innym 
dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie 
dają i dzielą się z innymi” (1 Tm 6,17-18). Przed opo-
wiedzeniem podobieństwa o bogatym głupcu Pan Jezus 
ostrzegł: „Uważajcie i strzeżcie się chciwości, gdyż nie 
od tego, że ktoś ma obfitość dóbr, zależy jego życie”  
(Łk 12,15b). Posiadanie skarbów jedynie na tej ziemi 
stwarza wrażenie bogactwa. Ale bogactwo wieczne 
polega na gromadzeniu skarbów w niebie, gdzie są bez-
pieczne od zniszczenia, rdzy i złodziei (zob. Mt 6,19-
20). „Kto lituje się nad ubogim, pożycza PANU, a 
On mu odpłaci za jego dobrodziejstwo” (Prz 19,17). 
Nigdzie na tym świecie nie ma wyższych odsetek.

Nie udawaj przygotowanego – bądź przygotowany. 
W podobieństwie o dziesięciu pannach (Mt 25,1-
13) wszystkie lampy świeciły, zanim panny zasnęły 
i wszystkie panny wydawały się być przygotowane. 
Głupie panny nie były zatwardziałymi hipokrytkami, 
które spędziły noc na hulankach i piciu alkoholu. 
Spały spokojnie razem z mądrymi pannami, lecz ich 
lampy zaczęły gasnąć, bo oliwa nie była w nich uzupeł-
niana. „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny,  
o której Syn Człowieczy przyjdzie” (w. 13). Jeśli chcemy 
być gotowi na spotkanie z Chrystusem podczas Jego 
przyjścia, musimy uzupełniać oliwę w naszych lam-
pach. Musimy żyć sprawiedliwie, pobożnie, być wiel-
kimi, bogatymi i gotowymi – zgodnie z Bożym planem. 
Nie wolno nam udawać. Musimy być tacy naprawdę.

Niechaj ten numer Ziarna Prawdy naprawdę (a nie 
pozornie) będzie pomocny, żebyśmy byli prawdzi-
wymi synami i córkami Boga. „Jeśli ktoś Mnie miłuje, 
będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umi-
łuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy” 
(J 14,23).

 Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Ludzie mają ograniczone możliwości w przyjmowa-
niu prawdy. Dlatego Bóg używa metody stopniowania 
w nauczaniu swojego ludu zasad Jego prawdy. „Ponieważ 
podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za 
przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, 
trochę tu, trochę ówdzie” (Iz 28,10 BG). Jako Boży lud 
uczęszczamy regularnie do kościoła, słyszymy nauczanie 
Słowa i śpiewamy pieśni pochwalne. Czytamy codzien-
nie Biblię i modlimy się, a jednak czeka nas ciągle jesz-
cze wiele nauki. Uczymy się z doświadczenia codziennego 
życia, lecz stale trzeba nam pokazywać, jak mamy być 
coraz bardziej podobni do naszego Pana. Czy Jezus także 
nie mówił: „O niemądrzy! Jakże trudno uwierzyć wam  
w to wszystko, co mówili prorocy”? (Łk 24,25 BWP). 

Rzeczywiście Bóg „(…) okazuje cierpliwość względem 
was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby 
wszyscy przyszli do upamiętania” (2 P 3,9). Bóg nie potę-
pia nas za powolną naukę, jednak ostatecznie odrzuci On 
wszystkich tych, którzy konsekwentnie odrzucali ucze-
nie się od Niego. Tak jak gałąź otrzymuje pokarm od 
krzewu, aby mogła się rozwijać, i my też musimy czer-
pać nasze soki z Bożych zasobów, abyśmy mogli obfito-
wać duchowo. 

Wiadomo, że o wiele łatwiej dostać się na górę trzymetro-
wego nasypu po schodach lub podjeździe. Bóg cierpliwie 
pomaga nam w tej wspinaczce krok po kroku, zapewnia-
jąc zachętę ze swojego Słowa poprzez Jego Ducha oraz 
przez braci. Ukazuje nam nowe rzeczy w swoim Słowie 
i pozwala uczyć się w miarę naszej wędrówki, krok po 
kroku. W ten powolny, ale pewny sposób, my znikomi 
ludzie możemy wspiąć się na największe wyżyny chwały. 

Boża ręka prowadzi nas krok po kroku poprzez życie. 
Jednakże szatan również doskonale wie, jak wykorzy-

stać tę zasadę małych kroczków, żeby zaszczepić swoje 
sugestie łatwowiernym ludziom. Wie, że ma marne 
szanse na to, by wprost odwieść chrześcijanina od drogi 
prawdy. Dlatego raczej wykorzystuje metodę stopniowa-
nia i często również odnosi sukces w usidlaniu nieostroż-
nych. Dla chrześcijanina droga w dół ku otchłani piekła 
może wydawać się łatwa. W dół fizycznie idzie się łatwiej 
niż w górę. Jeśli zejście nie jest zbyt strome, można po 
prostu się ześlizgnąć po zboczu. Diabeł wie, że gwał-
towny upadek mógłby otrzeźwić letniego wierzącego  
i spowodować u niego wołanie i wyciąganie ręki po 
pomoc Zbawiciela, tak jak to uczynił Piotr, gdy tonął. 

Proces stopniowego odchodzenia od prawdy jest znany 
jako apostazja (odstępstwo – przyp. red.). Apostazja była 
plagą Kościoła od momentu jego powstania. Historia 
obfituje w przykłady kościelnych upadków. W czym 
tkwi problem? Czy Bóg ma moc, by zachować swój lud? 
Absolutnie tak! Problem leży w człowieku. Diabeł jako 
ojciec kłamstwa przekonuje ludzi, że łatwe schodzenie  
w dół jest całkiem nieszkodliwe. 

I w ten sposób, kroczek za kroczkiem, sprowadza on 
nieświadomych ludzi na manowce, a wraz z nimi zabiera 
Kościół, jeśli ten proces jest tolerowany. Apostazja wkracza 
powoli i prawie nieuchwytnie. Duchowy regres najlepiej 
można zmierzyć poprzez stawianie punktów charaktery-
stycznych wzdłuż drogi i przez częste odnoszenie się do 
nich. Może zdarzyło wam się oglądać stare zdjęcia grup 
chrześcijan, których dzisiejsi następcy ledwo przypomi-
nają swoich poprzedników sprzed pięćdziesięciu lat. 

—J.D.M.

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

nauczanie
GRADUALIZM
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Mając za sobą tak pouczającą historię, powinniśmy 
wznieść solidne mury obronne przeciwko apostazji;  
a jednak, jak na ironię, oczywiste dowody na to, dokąd 
prowadzi apostazja, często są ignorowane. Szatan jest 
mistrzem zaślepiania oczu tych, którzy odchodzą od 
prawdy, aby przypadkiem nie nabrali pragnienia, żeby 
wyrwać się z jego sideł: „Zaślepił oczy ich i zatwardził serce 
ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem 
swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił” 
(J 12,40). 

Pozwólmy Panu otwierać nasze oczy na stopniowe 
odstępstwo w naszym życiu. Kiedy jesteśmy kuszeni kupić 
ekscentryczne ubranie, czy lepszy, nowy model smartfona, 
zastanówmy się, w jakim kierunku to prowadzi.

A co z innymi rzeczami, które kupujemy: aparaty, tablety, 
różne sprzęty? Niektóre z tych urządzeń elektronicznych,  
o jakich marzymy, są tylko odrobinę bardziej zaawansowane 
niż to, czego aktualnie używamy, ale znowu pojawia się 
pytanie: czy to mały krok drogą wąską czy szeroką? Możemy 
zastanowić się nad wystrojem naszych domów lub nad wąt-
pliwej wartości biznesem. Listę można pewnie wydłużać 
w nieskończoność, ale nie jest to konieczne, bo wystarczy 
mieć świadomość, że każdy aspekt życia wymaga czujności.  
„A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł”  
(1 Kor 10,12). 

Nie zawsze jest tak, że coś jest samo w sobie złe; chodzi 
raczej o efekt, jaki to wywiera na nasze duchowe życie. 
Seria „niewielkich” złych wyborów oznacza wiele kroków 
wstecz. Szatan może dawać nam czas pomiędzy kolejnymi 
krokami, abyśmy się oswoili z nową sytuacją, zanim ponow-
nie odprowadzi nas jeszcze dalej od prawdy. Gradualizm 
jest bardzo niebezpieczny. To, jak szybko podróżujemy, nie 
jest tak ważne, jak kierunek naszej podróży. 

Gradualizm wkracza, kiedy gorliwość zanika. Nic dziw-
nego, że mamy w Biblii ostrzeżenie: „(…) w gorliwości nie 
ustawając, płomienni duchem, Panu służcie” (Rz 12,11). 
Jednym ze sposobów ustalenia kierunku naszej podróży 
jest pamiętanie, że droga w górę nie jest łatwa dla ciała, za 
to pokonywanie drogi w dół przychodzi z łatwością. 

Tak, jak złe wybory sprowadzają nas w dół, podobnie 
właściwe decyzje ciągną wyżej. Choć wędrówka pod górę 
może być powolna, to z pewnością doprowadzi nas do wła-
ściwego miejsca. Czy widzimy Jezusa na szczycie schodów, 
który czeka, aby nas powitać w domu wiecznej chwały? 
Brnijmy wytrwale ku prawdzie i bądźmy świadomi ścią-
gającej w dół siły ciała. Droga do piekła wiedzie w dół. 
Droga do nieba prowadzi w górę.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Niestawianie oporu jest biblijną zasadą praktykowaną 
przez tych, którzy miłują Boga. Zasada ta odbija Bożą 
miłość w kierunku tych, którzy źle nas traktują albo 
wykorzystują. Niestawianie oporu nie przyjdzie nam  
z łatwością, gdyż przychodzimy na świat ze skłonnością, 
żeby się bronić i domagać swoich praw. 

Jezus przyszedł na świat, aby przynieść pokój i wol-
ność od grzechu. „Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby 
sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony” 
(J 3,17). Jezus jest naszym jedynym źródłem pokoju  
z Bogiem i naszymi bliźnimi. Diabeł będzie zawsze pró-
bował zepchnąć nas z tego toru na inny. Będzie usiłował 
odwieść naszą czujność w kwestii niestawiania oporu za 
pomocą małych kompromisów, aż doprowadzi nas do 

całkowitego porzucenia tej idei. Jeśli wiernie ćwiczymy 
niestawianie oporu w małych dziedzinach, to uda nam 
się przejść poważniejsze próby. 

Przeszkody w przyjęciu zasady niestawiania 
oporu

Często rozwijamy w sobie gorycz w stosunku do 
innych, kiedy źle nas potraktowali. Żywiąc tego rodzaju 
uczucia, możemy zacząć plotkować, snuć domysły  
i w ten sposób stać się winnymi grzechu rozpowiadania 
nieprawdy o tych sytuacjach. 

Czasem bardziej skupiamy się na problemach innych 
niż na ich sukcesach. Gdy nadmiernie zwracamy uwagę 
na porażki innych, wtedy możemy czuć, że zasługują 

Niestawianie oporu w codziennym życiu
—Galen Eberly



7„Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego - to rozum.” Księga Przysłów 9,10 

na karę i zaczynamy się cieszyć, kiedy dosięgają ich 
nieszczęścia. 

Niekiedy zbyt szybko używamy ostrych słów, by 
karcić tych, którzy są dla nas próbą, kiedy coś im się 
nie podoba. 

Utrzymywanie bliskiej przyjaźni z tymi, którzy są 
szybcy w oddawaniu złem za zło, łamie nasze prze-
konania w kwestii niestawiania oporu. To może spo-
wodować, że zaczną nas wciągać pokusy i pomalutku 
zaczniemy tracić ostrość widzenia w tej kwestii. 

Dumne serce sprawia, że będziemy chcieli, aby ludzie 
nam się kłaniali. „Serce człowieka obmyśla jego drogę, 
lecz Pan kieruje jego krokami” (Prz 16,9). „Człowiek 
przewrotnego serca nie znajduje szczęścia, a człowiek 
podstępnego języka wpada w nieszczęście” (Prz 17,20).

Pomoc w utrzymaniu postawy niestawiania 
oporu

Pierwszą rzeczą, jakiej potrzebujemy do skutecz-
nego utrzymania tej postawy, jest konsekwentne czy-
tanie Biblii na co dzień i modlitwa. Musimy modlić się 
i prosić Boga o mądrość niezbędną do podejmowania 
właściwych wyborów w każdej sytuacji. Powinniśmy się 
modlić za siebie nawzajem, abyśmy pozostali wierni do 
końca. „W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym 
nie zgrzeszył przeciwko Tobie” (Ps 119,11). „Czujniej 
niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego 
tryska źródło życia!” (Prz 4,23). 

Nie poświęcaj czasu na analizowanie niesprawiedli-
wego potraktowania cię przez innych, ale zamiast tego 
weź to wszystko i złóż u stóp Jezusa. Mogą być takie 
momenty, że będziemy potrzebować wsparcia innych 
dojrzałych wierzących w naszych zmaganiach oraz ich 
modlitwy. 

Żyjmy dniem dzisiejszym, ufając, że przyszłość jest 
w rękach naszego wielkiego Boga. „Nie troszczcie się 
więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie 
miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia”  
(Mt 6,34). 

Kiedy przyszłość wygląda ponuro, wtedy mamy skłon-
ność do przejawiania strachu; ale to wówczas potrzebu-
jemy odwagi, aby służyć Bogu z szacunkiem i bojaźnią 
Bożą. On będzie naszym przewodnikiem dokładnie tak 
samo, jak był nim wobec dzieci Izraela na pustkowiu.  
„I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy 
zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może  
i duszę, i ciało zniszczyć w piekle” (Mt 10,28). 

Musimy trwać w przekonaniu o rozdziale Kościoła 
od państwa. Naszym pragnieniem jest być posłusznym 
bardziej Bogu niż ludziom. „Człowiek nierychły do 

gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża 
swoją głupotę” (Prz 14,29).

Owoce oporu
Jezus w jasny sposób powiedział w Ewangelii Mateusza 

26,52: „Włóż miecz swój do pochwy; wszyscy bowiem, 
którzy miecza dobywają, od miecza giną”. 

Są takie chwile, kiedy może się nam wydawać słuszne 
wziąć sprawy we własne ręce i pomóc przeprowadzić 
sąd, na który według naszego odczucia ktoś zasłu-
żył, jednak Bóg mówi: „Pomsta należy do Mnie; Ja 
odpłacę”. Naszym obowiązkiem jest żyć w zgodzie  
z ludźmi. Jeśli przestaniemy działać według zasady nie-
stawiania oporu, to jak możemy być gotowi na Przyjście 
Pana? „I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyj-
dzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie.”  
(Łk 12,40).

Przykłady niestawiania oporu
Nawet niektórzy święci Starego Testamentu przeja-

wiali godną podziwu postawę niestawiania oporu. Po 
całej nienawiści, jakiej doświadczył Józef od swoich 
braci, mógł ich odesłać do domu bez żywności i byliby 
kwita. Jednak on ich kochał, choć tak strasznie się z nim 
obeszli, i skorzystał z okazji, żeby się z nimi pojednać. 

Daniel okazał Bogu wierność i nie zachwiał się  
w obliczu prześladowań. Boża ochrona była rzeczywi-
sta i każdy mógł ujrzeć, że moc Boga jest większa niż 
siła lwów. 

Jezus jest dla nas najlepszym przykładem postawy nie-
sprzeciwiania się złu. Był gotów zostawić za sobą piękno 
nieba i przyjść na świat przeklęty z powodu grzechu, był 
gotów żyć wśród ludzi i umrzeć za nich. Doświadczał 
nienawiści od dnia swojego narodzenia; pogardzano 
nim nawet wtedy, kiedy czynił dobro innym. Był wyszy-
dzany i oskarżony o to, że ma demona. Pluto na Niego  
i traktowano Go jak kryminalistę, a w końcu został 
ukrzyżowany pomiędzy dwoma przestępcami. Przez 
cały czas tego okropnego traktowania, niezmiennie 
okazywał On ludziom miłość. 

W Ewangelii Łukasza 6,31 Jezus mówi wyraźnie:  
„A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak 
samo i wy”. Podobnie czytamy: „Bo jeśli odpuścicie 
ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz 
niebieski” (Mt 6,14). Jeśli wykonujemy swoje sto pro-
cent, żyjąc zgodnie z zasadą niestawiania oporu, Jezus 
obiecuje nam wielką nagrodę w niebie.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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„Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś?”

—Frederick Knepp

„Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś, że wieczny Bóg, PAN, 
Stwórca krańców ziemi, nie ustaje ani się nie męczy i że 
Jego mądrość jest niezgłębiona?” (Iz 40,28 UBG)

Izajasz zadaje nam prowokacyjne pytanie. Czy nie 
wiemy i nie słyszeliśmy o tym wielkim Bogu? 

Nie jest łatwo na to pytanie odpowiedzieć. Słyszeliśmy, 
lecz wydaje nam się to niemożliwe do ogarnięcia umy-
słem. Wiemy, a jednak zastanawiamy się, jak wiele tej 
wiedzy mamy tylko w głowach, a nie w sercach.

Bóg wieczny. Wieczny... od zawsze i na zawsze... bez 
początku ani końca – jak pojąć tak wielkiego Boga? Nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć tego, co nie ma początku. 
Wszystko, co mamy i mieliśmy miało początek. Ale nie 
Bóg!

Pan. O, to jest dla nas zrozumiałe. Któż nie pojmuje 
idei pana, króla rządzącego wszystkimi berłem żelaznym? 
Idea jest bardzo wyraźna, lecz jej następstwo niezbyt przy-
jemne. Musimy Mu się pokłonić dobrowolnie albo zosta-
niemy do tego zmuszeni.

Stwórca krańców ziemi. Tak, wiemy. Bóg mocą swego 
Słowa stworzył światy i wszystko, co na nich.

Ukoronowaniem Jego stworzenia było delikatne ufor-
mowanie Adama z prochu ziemi i Ewy z jego żebra. 
Delektujemy się myślą o tym, że Bóg tchnął w nozdrza 
Adama dech życia, dzięki czemu ciało stało się istotą żywą 
– taką, która była zdolna mieć z Nim społeczność. Przez 
wiarę przyjmujemy to jako prawdę, nawet jeśli zastana-
wiamy się, jak to jest możliwe.

On się nie męczy i nie ustaje. Tego nie jesteśmy w stanie 
pojąć – tak samo, jak Jego wieczności. Z powodu prze-
kleństwa grzechu jesteśmy zmęczeni, jeszcze zanim dzień 
nie zacznie się na dobre. Czy to rzeczywiście możliwe, że 
nasz Bóg nie jest podobnie zgnębiony? Tak, wiemy, ale...

Niezgłębiona jest jego mądrość. Na takie orzeczenie nie 
bardzo wiemy, co powiedzieć. Przecież mamy tyle pytań, 
które pozostają bez odpowiedzi. Czy Boża mądrość jest 
rzeczywiście na tyle głęboka, żeby tym pytaniom spro-
stać? Tak, wiemy. Już nam to mówiono.

Jesteśmy prawie gotowi, żeby się od tego odwrócić. 
Słyszeliśmy to wszystko wielokrotnie, lecz jakoś nie mieści 
nam się to w głowach. Przypuszczamy, że jeśli będziemy 
się wystarczająco starać, to kiedyś wreszcie nam się uda. 
Ale spójrzmy na następny werset.

On dodaje siły spracowanemu i przymnaża mocy temu, 
który nie ma żadnej siły. Bóg nie tylko nie męczy się  
i nie ustaje. On ma wystarczającą moc, żeby nią obdarzyć 
zmęczonych i bezsilnych. Cóż za błogosławiona myśl! 
Właśnie tego potrzebujemy. Czytajmy dalej.

Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy potykają się  
i padają. Nie potrzebujemy żadnych zapewnień co do 
tej prawdy. Choć starsi postrzegają młodość jako czas 
wielkiego zapału, siły i odwagi, to wszyscy mamy świa-
domość, że nawet siła młodych ma swoje ogranicze-
nia. Zaczynamy się zastanawiać, co autor miał na myśli. 
Rozumiał kruchość człowieka, jednocześnie wskazując na 
brak ograniczeń Boga. Zachęceni, czytamy dalej.

Ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych sił; wzbiją 
się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą 
chodzić, a nie ustaną”. Tak, tutaj mamy odpowiedź. Tu 
jest źródło odnowienia sił do kolejnych życiowych bitew! 
Oto cudowna moc wznosząca nas ponad nieprzyjemne 
okoliczności! Źródło wytrwania, którego tak rozpaczliwie 
potrzebujemy, żeby dokonać biegu i znaleźć się w chwale!

Wtedy na naszych czołach pojawia się zmarszczka kon-
sternacji. Jak tę siłę otrzymać? Czytamy werset ponownie. 

Ale ci, którzy oczekują PANA... Oczekiwać Pana. O to 
chodzi. To brzmi znajomo! Przypominamy sobie, że Bóg 
daje siłę zmęczonemu i bezsilnemu. Po bliższym zbada-
niu, widzimy coś więcej. Musimy oczekiwać Pana, żeby 
otrzymać tę moc. Co to znaczy?

Wyraz „oczekiwać” zawiera w sobie takie pojęcia jak 
zjednoczyć, coś odebrać (od kogoś) czy spodziewać się. 
Zatem wnioskujemy, że w celu otrzymania mocy od 
Pana, której tak bardzo potrzebujemy, musimy dążyć do 
zjednoczenia z Nim. Spędzać z Nim czas. Musimy jed-
noczyć się z Bogiem nie tylko w Jego obecności, ale rów-
nież w sposobie myślenia. 

Definicja sugeruje również spodziewanie się odebrania 
czegoś. Często nie oczekujemy Bożej mocy lub odpowie-
dzi. Oczywiście wiemy, że On może nam udzielić jednego 
i drugiego, lecz czasem zachowujemy się tak, jakby nie 
mógł. I zaczynamy się tego wstydzić.

Przypominamy sobie Marię, matkę Jezusa. Mocą Ducha 
Świętego wydała na świat Wcielonego Boga. Zaczynamy 
dostrzegać pewne podobieństwo między nią a nami. 
Jesteśmy jedynie naczyniami, które mają przynieść owoc 
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otrzymują 
skrzydła 
jak orły

Boży. Sami z siebie nie mamy mocy dokonywać tego 
wielkiego dzieła. Wszystko, co mamy, to puste naczynie 
gotowe do użytku dla Mistrza.

Zbyt często jednak okazuje się, że biegamy w kółko, 
usiłując wyprodukować to, co jedynie On w swojej wiel-
kiej mocy jest w stanie uczynić. Być może modlimy się 
żarliwie o Jego błogosławieństwo dla naszych wysiłków. 
Może prosimy Go o prowadzenie. Ale nie oczekujemy. 
Nie spodziewamy się. Nie pozwalamy Bożej mocy, żeby 
usadowiła się w naszych sercach, wydając tak długo ocze-
kiwany owoc. 

A potem się zastanawiamy, dlaczego kończymy gorzej, 
niż zaczęliśmy!

Odpowiedzią jest oczekiwanie Pana. Oto pięć kroków, 
które należy w tym celu zrobić. Nie stanowią szczegóło-
wego podręcznika i nie musisz ich wykonywać w poda-
nej kolejności. Ale każdy z nich jest ważnym elementem 
oczekiwania na Pana. 

1. Uwierz, że Bóg ma odpowiedź na twój pro-
blem. Musimy być mocno przekonani, że On 
nam odpowie przez swoje Słowo, przez swego 
Ducha czy przez swój lud. „Bez wiary nie 
można podobać się Bogu” (por. Hbr 11,6).

2. Przynieś swoje potrzeby przed Jego oblicze. 
Powinniśmy tak robić z każdym problemem. 
Jeśli nie prosimy, to nie możemy spodziewać 
się odpowiedzi. „Proście, a będzie wam dane”.

3. Proś Boga, żeby pracował nad odpowiedzią 
bez względu na to, czy będziesz musiał sam 
coś zrobić czy nie. Jeśli problem dotyczy życia 
codziennego, to często oczekuje On od nas 
konkretnych działań. Jeśli mamy potrzebę 
innego rodzaju, to może od nas oczekiwać 
po prostu, żebyśmy modlili się dalej.

4. Trwaj w Słowie Bożym. Czytaj i rozważaj 
je codziennie. Nie da się przecenić faktu, że 
Słowo Boże musi być standardem dla naszego 
życia. Ono jest podstawowym objawieniem, 
jakie nam dał o sobie samym. Zaniedbując 
zanurzanie się w krystalicznej wodzie Słowa, 
stajemy się celem szatana, który ma dla nas 
pełny pakiet propozycji prowadzących na 
drogę zagłady.

5. Poddaj się Bogu i bądź gotów posłusznie iść 
tam, dokąd On cię pośle. Jakże często zawo-
dzimy w tym punkcie! Wierzymy, że Bóg 
ma odpowiedź, przedkładamy Mu nasze 
prośby, prosimy, żeby w odpowiedzi zadziałał,  

a nawet trwamy w Słowie Bożym, ale tak 
naprawdę nie chcemy, żeby sprawy potoczyły 
się w kierunku niezgodnym z NASZĄ wolą. 
Przyczyną może być samolubstwo, albo może 
własna mądrość podpowiada nam, że istnieje 
lepsze rozwiązanie i szczerze w to wierzymy. 
Tak czy inaczej, nie poddajemy się odpowie-
dzi Boga i z tego powodu mijamy się z Jego 
błogosławieństwem wypływającym z oczeki-
wania właśnie na Niego.

Podsumowując, dobrze zrobimy, zadając sobie pytanie, 
które prorok Izajasz postawił nam: „Czy nie wiesz? (…), 
że Bóg (…) nie męczy się i nie ustaje?”. Zamiast się roz-
wodzić nad tym, co „wiemy” na ten temat, może lepiej 
byłoby ponownie przeczytać tę część tekstu, która mówi 
o czekaniu na Pana.

Zaczerpnięto z The Christian Contender, wrzesień 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
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Dzień ślubu jest postrzegany jako bardzo ważny  
w życiu każdej pary planującej małżeństwo. „Oczywiście 
– mówią oboje – To będzie najważniejszy i najbardziej 
ekscytujący dzień naszego życia”.

Dla mnie określenie „ważny” ma nieco inne znacze-
nie. To, w jaki sposób planujemy ślub i wesele, wiele 
mówi o przyszłości naszego małżeństwa. To, na co 
przede wszystkim zwrócą uwagę narzeczeni spośród 
wielu aspektów i zajęć w tym dniu, może mieć dla nich 
długofalowe konsekwencje.

W dzisiejszym świecie, pełnym zamieszania i wywró-
conym do góry nogami, zdecydowanie zbyt mało 
uwagi poświęca się przygotowaniu do małżeństwa. Pan 
młody, a szczególnie panna młoda, robią wszystko, by 
ten dzień był wspaniałym, niezapomnianym wydarze-
niem. Przeważnie niewiele wtedy myślą o wyzwaniach 
i odpowiedzialności po zawarciu związku małżeń-
skiego. Pośród całego podniecenia w realizacji wesel-
nych planów mają niewiele czasu, by pomyśleć o Bogu 
i zastanowić się nad Jego wolą co do szczegółów samej 
uroczystości.

Po całej krzątaninie i pośpiechu towarzyszącym 
przygotowaniom niektóre panny młode i ich matki są 
zbyt zmęczone, żeby się cieszyć dniem zaślubin. Panna 
młoda może być już tak wyczerpana emocjonalnie, że  
w nocy i nazajutrz nie potrafi być już żoną i towa-
rzyszką życia nowo poślubionego męża.

Pan młody z kolei może wydać tak wiele pieniędzy na 
ubrania, samochód, podarunek dla ukochanej i podróż 
poślubną, że patrzy w małżeńską przyszłość z lekkim 

niepokojem. Już przed ślubem jest przeciążony finanso-
wym brzemieniem. „Cóż – mówi sobie. – Tego się ode 
mnie oczekuje, a ślub i podróż poślubna będą warte 
tych pieniędzy”.

Kiedy zbyt wielką wagę przywiązuje się do zajęć 
przedślubnych i samego ślubu, życie małżeńskie może 
się stać dla młodych ludzi kryzysem w ich wzajem-
nych relacjach zamiast je podnieść na wyższy poziom. 
Widziałem kiedyś ilustrację, w której młody mąż wpro-
wadzał nowo poślubioną żonę do ich domu po raz 
pierwszy. Ze łzami w oczach oblubienica spojrzała na 
męża i powiedziała:

– Przyjęcie skończone, jest już po weselu, miesiąc 
miodowy za nami. Teraz już tylko siąść i płakać!

Wprawdzie ta ilustracja w zamyśle miała bawić, lecz 
obawiam się, że dokładnie opisuje to, co niektóre mał-
żeństwa przeżywają, zderzając się z codziennością po 
ślubie.

Słowo Boże mówi, że żona ma być uległa swemu 
mężowi. Nie może uzurpować sobie autorytetu przyna-
leżnego mężczyźnie. Jednak wydarzenia poprzedzające 
zaślubiny wielokrotnie nie pomagają w przygotowaniu 
się do nich. Przez całe tygodnie dziewczyna, która ma 
zostać panną młodą, jest swego rodzaju „celebrytką”, 
którą się sławi, której się dogadza i której się służy. To 
ona podejmuje najbardziej istotne decyzje w sprawie 
programu uroczystości ślubnej, doboru gości wesel-
nych, ubioru i weselnego menu. Rodzice, przyjaciółki  
i przyszły pan młody spełniają jej życzenia w większo-
ści spraw, a jeśli raz czy drugi dostanie napadu złości, 

—Richard Koehn
Fragment książki „Potrójny sznur”

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

rodzicówdla
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żeby przeforsować swoją wolę, to czyż nie jest to wli-
czone w koszty całego spektaklu?

Kiedy te trzy elementy – egocentryzm, pobudzenie, 
stres i lęk zejdą się w dniu ślubu, wówczas może będą 
to zaślubiny, ale co ze świętością małżeństwa?

Co to jest świętość małżeństwa? Druga część tego 
określenia jest łatwa do wyjaśnienia. To po prostu mał-
żeństwo. Ale słowo „święte” wskazuje na obecność, 
przychylność i błogosławieństwo Boga.

Jakie elementy są potrzebne, żeby zyskać obecność 
Boga i Jego błogosławieństwo? 

Jednym z najważniejszych wymogów dla błogosła-
wieństwa Bożego jest to, że uroczysty związek musi być 
przez Niego zatwierdzony, bo On do niego doprowadził. 
W 24. rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy wspaniałą 
historię sługi Abrahama szukającego żony dla Izaaka 
– syna jego pana. Sługa wybrał się do dalekiego kraju  
i tam spotkał piękną kobietę imieniem Rebeka. Dzięki 
szczególnemu znakowi danemu od Boga został przeko-
nany, że to właśnie ona została przez Boga wybrana na 
żonę dla Izaaka. Dlatego zapytał ojca i brata Rebeki, 
czy może zabrać młodą niewiastę z powrotem do swego 
kraju. Ich odpowiedź znajdujemy w Księdze Rodzaju 
24,50: „Wtedy Laban i Betuel odpowiedzieli: Ta sprawa 
pochodzi od PANA. My nie możemy ci powiedzieć ani 
dobrze, ani źle”.

Cóż to była za piękna odpowiedź! Prowadzenie Boże 
w tej sprawie było tak oczywiste dla Labana i Betuela, że 
nie mogli nic więcej dodać. Mieli po prostu potwierdzić 
to, co Bóg już pobłogosławił. Gdy zapytano Rebekę, 
czy pojedzie z tym mężem, odpowiedziała: „Pojadę” 
(zob. werset 58). Rebeka pojechała ze sługą Abrahama 
i została żoną Izaaka.

Gdy narzeczeni przychodzą przed oblicze Boże  
i mogą powiedzieć ze szczerego serca, że Bóg ich dopro-
wadził do tego miejsca; gdy rodzice obu stron mogą 
powiedzieć: „Ta rzecz wyszła od Pana”; gdy znajomi 
i krewni mogą potwierdzić na podstawie świadec-
twa życia młodych, że Bóg błogosławi ich zamysł; gdy 
usługujący bracia prowadzący ceremonię odczuwają  
w sercach pokój w Duchu Świętym, widząc parę przy-
chodzącą do ślubu, to z pewnością Bóg prowadził  
i zaakceptował ich związek.

Innym elementem wymaganym dla błogosławień-
stwa Bożego w małżeństwie jest wola obojga narzeczo-
nych, żeby się poddać woli Bożej. To było konieczne nie 

tylko w okresie, gdy rozważali zawarcie związku mał-
żeńskiego – teraz, gdy stają do złożenia przysięgi sobie 
nawzajem, sprawa ta staje się rzeczą zasadniczą. To nie 
uroczysty charakter tych ślubów sam w sobie czyni mał-
żeństwo świętym w oczach Boga, lecz świętość i odda-
nie w ich sercach. Jeśli każde pokornie powie: „Panie, 
pójdę za Tobą, Ty jesteś moim Bogiem. I będę żyć zgod-
nie z tą przysięgą, którą składam Tobie i współmałżon-
kowi, którego mi dajesz”, to Wszechmocny jest w ich 
sercach, a świętość jest obecna.

Trzecim elementem potrzebnym, żeby przymiotnik 
„święte” dotyczył konkretnego małżeństwa, jest to, 
żeby plany i zajęcia ich dnia korespondowały ze Słowem 
Bożym. Jeśli poprzednio podane wymagania są speł-
nione, to również omawiany wymóg z pewnością zosta-
nie potraktowany z właściwą uwagą.

Bogu podoba się to, że przedślubne przygotowania są 
przeprowadzone w spokoju i prostocie. Plany weselne 
i dalsze również nie powinny być skomplikowane. 
Nie ma sensu robić wielkiej sprawy i wprowadzać się  
w gorączkowy nastrój z powodu szczegółów, które tylko 
zwiększają stres. Liczba gości nie powinna wykraczać 
poza możliwości finansowe rodziców panny młodej.

Gdy świętość jest celem pary zamierzającej się pobrać, 
wówczas ich priorytetem powinno być przygotowanie 
się do życia w małżeństwie, a nie pompa, z jaką mają 
się odbyć uroczystości ślubne. Nie muszą koniecznie 
wymuskać każdego drobiazgu. Jeżeli ich związek jest 
uroczyście zatwierdzony z błogosławieństwem Boga  
i Jego akceptacją, to samo nabożeństwo i ceremo-
nia przebiega pod wspaniałym błogosławieństwem 
dla wszystkich zgromadzonych. Tłum gości zbiera 
się na długo oczekiwane wydarzenie, czemu towa-
rzyszy atmosfera wyciszenia i radosnego oczekiwania,  
a nie hulanki. Wielokrotnie zaczynamy od pieśni przy-
pominającej, że Pan jest w tym miejscu. W sercach 
obojga młodych również powinno panować wyciszenie. 
Oczywiście, że są trochę zdenerwowani z powodu wagi 
tej chwili, ale wewnątrz są spokojni wiedząc, iż krok, 
jaki zamierzają wspólnie zrobić, jest dla nich wolą Bożą.

Następuje wiele modlitw ze strony świadków. 
Rodzice obu stron modlą się, żeby w tym pięknym dniu 
Bóg błogosławił ich dzieci oraz ich związek. Znajomi, 
krewni i sąsiedzi modlą się o prowadzenie Boże w czasie 
ceremonii i szczęście dla państwa młodych. Bracia pro-
wadzący uroczystość szczerze proszą Boga o pomoc  
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w wygłoszeniu kazania, które zbuduje całe 
zgromadzenie.

W zgromadzeniu odczuwa się Bożą obecność. Pieśni 
mówią o prowadzeniu Pana i kierują do Niego prośby  
o Jego błogosławieństwo. Słowa powitania oraz póź-
niejsze przesłanie Ewangelii przypominają młodej 
parze i wszystkim gościom o potrzebie Boga we 
wszystkich dziedzinach życia. Wznoszone są modli-
twy zapraszające Ducha Świętego, a On przyjmuje 
zaproszenie.

Dobrze jest, gdy mężczyzna i kobieta, którzy mają 
się związać jako mąż i żona, są wystarczająco zrelak-
sowani, by uświadamiać sobie Bożą obecność podczas 
ich ślubu. Nie zapomnieli o Nim podczas przygoto-
wań i pamiętają teraz. Ta świadomość będzie stanowić 
błogosławione zapewnienie, gdy kiedyś będą wspomi-
nać ten dzień.

Słychać pełen szacunku szmer wśród zgromadzo-
nych, gdy oboje wychodzą do przodu, by wymienić 
wzajemne ślubowanie. Pierwsze pytanie jest skierowane 
do mężczyzny: „Czy wierzysz, że małżeństwo zostało 
ustanowione przez Boga (…), że zostało potwierdzone  
i usankcjonowane przez Jezusa Chrystusa, a teraz 
musisz w nie wejść z Bożą bojaźnią?”. Pan młody ze 
szczerego serca mówi: „Tak”.

Wtedy następuje piękna przysięga zawierająca 
wszystko, co tylko serce może pomieścić: „Czy Ty, 
w obecności Boga i świadków, bierzesz sobie osobę  
u Twego boku za żonę/męża? Czy będziecie kochać, 
pielęgnować, (…) w zdrowiu i chorobie, w powodzeniu 
i niepowodzeniu, okazywać cierpliwość, uprzejmość  
i wyrozumiałość, (…) żyć w pokoju jako wierni mał-
żonkowie chrześcijańscy i pozostawać dla siebie na 
wyłączność do końca życia?”.

Z sercami pełnymi radości i miłości oboje po kolei 
odpowiadają „Będę”. W symbolicznym geście wza-
jemnego oddania i jedności oblubienica i oblubieniec 
podają sobie prawe dłonie. Usługujący bierze je w swoje 
dłonie i modli się o błogosławieństwo Boże nad ich ślu-
bowaniem, nad ich domem i nad ich wspólnym życiem.

Wydaje mi się, że w momencie, gdy młodzi wymie-
niają słowa przysięgi i chwytają się za ręce, Ktoś na nich 
zstępuje, kładąc rękę na każdym z nich. Kiedy ślubują, 
On również ślubuje. „Szukaliście mojego prowadzenia  
i obraliście moją drogę. Teraz będę ją przed wami oświe-
tlał. Nigdy was nie porzucę ani nie opuszczę. Wystarczy 

wam mojej łaski. Będę honorował waszą miłość i zacho-
wywał ją”.

Po błogosławieństwie nad nimi brat usługujący 
mówi: „Amen” i mówi do młodej pary: „Ogłaszam 
was mężem i żoną. Niech wam Bóg błogosławi”. 
Niewidzialny Gość szepcze wtedy do uszu obojga: „Ja 
również ogłaszam was mężem i żoną. Idźcie w pokoju”.

Ceremonia ślubu jest bardzo prosta, lecz zaznacza 
chwalebne przejście ze stanu wolnego do stanu mał-
żeńskiego. Śluby złożone przez mężczyznę i kobietę 
splatają dwa pojedyncze sznury w jeden. Kiedy Bóg ślu-
buje wobec mężczyzny i kobiety, splata się z nimi trzeci 
sznur, tworząc mocną i piękną więź.

To, co Bóg złączył, zamierza trzymać razem. On już 
ma plan zwycięskiego życia dla tej pary. Nie obiecuje 
im, że zawsze będzie lekko, ale że da im „siłę za dnia, 
odpoczynek przed pracą, światło na ich drodze, łaskę 
pośród trudności, pomoc z góry, niezawodne współczu-
cie i niewiędnącą miłość”.

Jezus powiedział: „Co więc Bóg złączył, człowiek 
niech nie rozłącza” (Mt 19,6). Jakże często ludzie  
w swoim egoizmie i pysze niszczą, a nawet rozłączają tę 
piękną więź, którą Bóg im zapewnia. Tak nie będzie, 
o ile zarówno mąż, jak i żona z wdzięcznością podtrzy-
mują związek, który „Bóg złączył”.

Wiadomo, że każde małżeństwo przechodzi próby. 
Jest mało prawdopodobne, że dwoje ludzi będzie tak 
bardzo pozbawionych egocentryzmu i tak pokornych, 
żeby akurat w ich wspólnym życiu nie pojawiły się 
żadne problemy. Wiedząc o tym, każda para powinna 
koniecznie od samego początku szukać w takich 
sytuacjach Bożej łaski i otrzymać ją. Nowożeńcy nie 
powinni zaczynać nowej drogi życia bez Boga już od 
pierwszego dnia.

Wiele młodych małżeństw ma do Pana szczególną 
prośbę w noc poślubną. Gdy drzwi za nimi zostają 
zamknięte, obejmują się po raz pierwszy jako mąż  
i żona. Mogą siedzieć razem i dzielić się radością  
i marzeniami na przyszłość. Dobrze jest podziękować 
wspólnie Bogu za to, że ich połączył. Zaprosić Go, żeby 
towarzyszył im w małżeństwie i błagać o prowadze-
nie w decyzjach i działaniach, bo przecież wybierają się 
razem w nieznaną przyszłość.

Wiele par zaświadcza o wysłuchaniu tej modlitwy, 
w czasie której ustępują wszystkie napięcia i zmęcze-
nie po długim dniu. Znikają bariery, jakie mogą mieć  
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w pierwszych chwilach intymności. Wtedy są już  
w stanie być ze sobą w naturalny, zrelaksowany sposób. 
I wiedzą, że Bóg, którego znają, jest z nimi.

Patrząc wstecz na dzień zaślubin oraz ich pierwszą 
małżeńską modlitwę, takie pary widzą mocną kotwicę 
dla wspólnego pożycia. Gdy przychodzą burze i zostają 
wystawieni na próby, jedna myśl trwa: „Wiemy, że Bóg 
jest z nami od pierwszego dnia. Prawdziwie Mu odda-
liśmy nasze życie i odczuliśmy już wtedy zapewnienie, 

że przyjął nasze ślubowanie. On nas nie zawiedzie”. 

Doświadczenie dnia zaślubin jest podstawą ich związku. 

Teraz wiedzą, jakie jest znaczenie określenia „małżeń-

stwo jest święte”.

Zaczerpnięto z A Threefold Cord
© Copyright 1996 by Gospel Publishers

Moundridge, Kansas
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Apostoł Paweł dał do zrozumienia, że rola wychowawcy 
jest często łatwiejsza, niż rola ojca: „Choćbyście mieli 
bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, 
nie macie wielu ojców (...)” [1 Kor 4,15 BT]. Ci wycho-
wawcy byli sługami, których wynajmowały greckie 
rodziny do opieki nad swoimi dziećmi i odprowadzania 
ich do szkoły, w której były nauczane przez nauczycieli. 

Wychowawca pełni ważną rolę, ale ojciec wypełnia serce 
dziecka w taki sposób, w jaki nikt inny nie potrafi tego 
zrobić. Dobry ojciec pragnie umieć poruszać serce swo-
jego dziecka. Aby to osiągnąć, musi być kimś więcej niż 
jedynie wychowawcą. 

Wychowawca na pewno zajmie się fizycznymi potrze-
bami bezradnego niemowlęcia, jednak ojciec będzie często 
brał niemowlę w swoje mocne ramiona. Siła jego ramion 
i dobroć jego twarzy budują poczucie bezpieczeństwa  
w sercu dziecka. 

Wychowawca odpowie na pytania przedszkolaka, jednak 
ojciec zada przedszkolakowi pytania: „Co robiliście dzisiaj 
ciekawego z mamą? Pokażesz mi swoje rysunki, które zro-
biłeś dzisiaj w swoich podręcznikach przedszkolnych? Co 
było dzisiaj w szkole niedzielnej? Umiesz pokazać wielki 
wóz na niebie? Kto stworzył gwiazdy? Czy zapomniałeś  
o złotej zasadzie, kiedy złapałeś największy kawałek 
ciasta?”. Celem ojca jest otworzyć serce dziecka.

Wychowawca dopilnuje, żeby jego wychowanek otrzy-
mał pełną edukację, ale ojciec rozumie, że to on sam jest 
najlepszym nauczycielem swego dziecka. Jest świadomy 
tego, czego uczy się jego dziecko w szkole i stara się prze-
łożyć to na praktykę w domu i w trakcie różnych zajęć. 

Uczy swoje dziecko widzieć Boga, wskazując na dzieła 
stworzenia, uczy je dostrzegać okazje do pomagania bliź-
nim i rozumieć, że wiara w Boga ma większą wartość, 
niż mądrość tego świata. Ojciec wypełnia serce swojego 
dziecka. 

Wychowawca będzie zadowolony, kiedy jego dziecko 
przyłączy się do kościoła. Ojciec będzie się radował, kiedy 
jego dziecko odda życie Panu. Będzie konsekwentnie 
trwał w dawaniu przykładu chrześcijańskiego życia, które 
pomoże jego dzieciom wyrosnąć na synów i córki Boga. 
Chrześcijański ojciec pomaga swojemu dziecku oddać 
serce Bogu. 

Wychowawca wspiera swojego dorastającego syna 
w znalezieniu pracy. Ojciec pomaga swojemu dziecku 
widzieć coś więcej niż pieniądze. Zachęca je, aby szukało 
radości w pracach domowych i w pomocy potrzebującym. 
Pomaga swojemu nastoletniemu dziecku zaoszczędzić pie-
niądze lub mądrze ich użyć. Mądry ojciec pokazuje swojej 
latorośli, że gdzie jest skarb, tam będzie i serce. 

Wychowawca pomoże dorosłym dzieciom założyć 
własne ognisko domowe. Jednak ojciec pomoże im stwo-
rzyć szczerą, pobożną rodzinę. Kiedy młody człowiek 
opuszcza swój dom, nie opuszcza serca swojego ojca.  
W istocie ojcowskie modlitwy są na specjalnej liście prio-
rytetów, bowiem ojciec rozumie, jaki jest jego udział  
w zdobywaniu serca swoich dzieci.

Zaczerpnięto z Home Horizons, marzec 2017
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Więcej niż wychowawca
—Laurence Kreider
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W pierwszym rozdziale Księga Rodzaju opisuje szcze-
góły tygodnia stworzenia i zamyka je słowami: „I Bóg 
widział, że to było dobre”. A mimo to w następnym roz-
dziale czytamy, że nadal czegoś brakowało. Bóg sprecyzo-
wał problem, mówiąc: „Niedobrze, by człowiek był sam”. 
Dlatego też stworzył Ewę jako odpowiednią towarzyszkę 
dla Adama.

Pewna osoba, rozważając ten zapis zauważyła, że „samot-
ność była pierwszą rzeczą, którą Bóg nazwał za niedobrą”. 
Człowiek jest istotą społeczną wyposażoną w potrzeby, 
które inni pomagają zaspokoić. Salomon dorzuca takie 
słowa: „Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry 
pożytek ze swojej pracy” (Kzn 4,9). 

Dlaczego lepiej jest dwom? Salomon podkreśla korzyści 
towarzystwa. Zwykłe przyjemności życia są bardziej przy-
jemne, kiedy możemy je z kimś dzielić. To mogą być takie 
rzeczy, jak smakowity posiłek, świeży śnieg, czy piękny 
zachód słońca. Nawet satysfakcja towarzysząca zmęcze-
niu po ciężkim dniu pracy jest większa, kiedy wiemy, że 
inni odniosą z naszego wysiłku korzyść. 

Lepiej jest dwom niż jednemu, bo mogą razem stawić 
czoła przeszkodom. Kiedy jedno upadnie, drugie podnie-
sie. Jeśli jedno jest zniechęcone, drugie potrafi je zachęcić. 
Gdy jedno podupada duchowo, drugie będzie mobilizo-
wać je do zwycięstwa. Wiele problemów maleje, kiedy 
zwracamy się do innych po ich opinię czy radę. Prawdą 
jest stare twierdzenie, że „przyjaźń pomnaża nasze rado-
ści i dzieli na pół nasze smutki”.

Małżeństwo w piękny sposób ilustruje tę zasadę. Dwoje 
niedoskonałych ludzi schodzi się ze sobą, harmonijnie 
łącząc swoje siły i słabości, stając się „dziedzicami łaski 
życia”. Razem są w lepszej sytuacji, aby stawić czoła 
próbom życia, kiedy pomagają sobie, wykorzystując cały 
swój potencjał. 

Co skłoniło Salomona do tych spostrzeżeń? Snuł reflek-
sje nad pustą egzystencją nieszczęsnego samotnika, który 
nie ma dla kogo żyć. Wymieniając powody, dla których 
dwom jest lepiej niż jednemu, skontrastował także ich 
sytuację z życiem samotnika: „Lecz biada samotnemu, 
gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł”. 

Nie jest to bynajmniej potępienie stanu bezżennego. 
Potrzeby samotnych ludzi mogą być spełniane w kościele 
czy w rodzinie. Jednak osoba, która sama świadomie 
dystansuje się od każdego kontaktu z ludźmi, często 

sprowadza na siebie oraz innych niedolę. Kiedy słyszymy 
nieraz o szokującej zbrodni, jaki jest najczęstszy profil 
osobowościowy zbrodniarza? Na ogół sąsiedzi opisują go 
jako samotnika, czy nawet często ekscentryka posiadają-
cego niewielu znajomych. 

Czasem mamy skłonność do negatywnego spojrzenia 
na tę sprawę, mówiąc coś w tym stylu: „Gdzie ludzie, 
tam i kłopoty”. Co by nie powiedzieć, już w trzecim roz-
dziale Księgi Rodzaju Adam i Ewa zdążyli oboje popaść  
w grzech, sprowadzając sąd na dwie osoby, zamiast 
na jedną. Salomon i ten zarzut przewidział. Wiele 
takich problemów można uniknąć, jeśli pozwoli się 
Bogu przekształcić nasz podwójny sznur w potrójny.  
„(…) A potrójny sznur nie rozerwie się tak łatwo”  
(Kzn 4,12).

Zaczerpnięto z Home Horizons, luty 2018
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Lepiej dwom niż jednemu
—Arlin Sensenig
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List III został napisany w roku 1534 z Auspitz na 
Morawach do braci i sióstr uwięzionych w Hohenwart 
w Dolnej Austrii1. Aby ich pocieszyć i zachęcić, Jakob 
Hutter przypomina wiele fragmentów ze Starego  
i Nowego Testamentu.

W tym okresie prześladowania doprowadziły do 
ucieczki większości anabaptystów z Tyrolu, lecz zaczęły 
przybierać na sile również na Morawach.

„Jakob, sługa Jezusa Chrystusa, wraz z innymi słu-
gami i całym Kościołem Bożym, do uwięzionych  
w Hohenwart ze względu na Jezusa Chrystusa.

Z głębi serc życzymy Wam niewysłowionej łaski  
i miłosierdzia Boga, niebiańskiego Ojca, przez Pana 
Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg 
Ojciec przez Jezusa Chrystusa naszego Pana, który 
uczynił nas godnymi cierpienia ze względu na Jego 
święte i wszechmocne Imię, którym powołał nas ze 
strasznej ciemności zła tego świata i przyjął do spo-
łeczności wybranych, których obdarzył obywatel-
stwem niebios wraz z zastępami aniołów. Niech Bóg 

 1. Hohenwart jest gminą w Dolnej Austrii, gdzie anabaptyści, któ-
rzy uciekli z Tyrolu, często zatrzymywali się w drodze na Morawy. 
W 1534 roku Bastel Glaser, który przewodził grupie podróżującej  
z Tyrolu do Auspitz na Morawach, został aresztowany razem z współ-
braćmi. Właśnie do nich Hutter napisał ten list. Więźniowie zostali 
później przeniesieni z Hohenwart do Eggenburga, gdzie przepalono 
im policzki na wylot, a potem zwolniono. Baster Glaser napisał wiele 
pieśni, spośród których sześć zachowało się w śpiewnikach hutery-
tów. Zginął śmiercią męczeńską w 1537. (M.E. II, str. 787; Wolkan, 
str. 105).

pomoże nam dobiec do celu przez Jego święte Imię  
i przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Drodzy, umiłowani bracia i siostry! Ku naszemu 
wielkiemu zasmuceniu dowiedzieliśmy się, że jeste-
ście w więzieniu, choć stało się tak ze względu na Bożą 
prawdę. Nie wiemy, jak się miewacie. Wysłaliśmy 
braci i siostry, żeby się dowiedzieli, ale nie mamy 
jeszcze żadnych wieści o Was.

Przykro nam wielce, że nie możemy z Wami roz-
mawiać ani Was widzieć. Nasze serca cierpią wraz  
z Wami. Modlimy się żarliwie i stale do Boga; wła-
ściwie wszyscy wierzący, cały Kościół Boży w Auspitz 
nieustannie wstawia się za Wami. Wspominamy 
Was przed Bogiem i stale próbujemy do Was dotrzeć  
w świętej, braterskiej miłości, ku pocieszeniu tą 
pociechą, jaką sami otrzymaliśmy od Boga. Prosimy, 
żebyście pozostali niezłomni w Bożej wierze aż do 
końca poprzez miłość i miłosierdzie Boże. Nie dajcie 
się zastraszyć pogróżkom bezbożnych, bo nie mogą 
wyrwać choćby jednego włosa z Waszych głów bez 
woli Bożej. Miejcie bojaźń dla Pana Boga w ser-
cach, jak mówi apostoł Piotr, co oznacza szacunek 
dla Boga, ale nie dla bezbożności; chwalcie Boga, 
uwielbiajcie Go, zaufajcie Mu z głębi serc Waszych  
i nie wątpcie w Jego pomoc. Czasem może się wyda-
wać, że Was opuścił, ale tak się nigdy nie stanie. 
Wprawdzie zsyła na Was ucisk, ale z niego wypro-
wadzi. Nie zapominajcie pociechy Ducha Świętego, 
którego Bóg udzielił wszystkim swoim dzieciom od 
początku przez swoich proroków i sługi (2 Kor 1,4;  
1 P 3,14; 1 Sm 2,6-7).

—Jakob HutterCzęść druga

Wierność braterska
Listy z czasów prześladowań

część
historyczna

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



16 Ziarno Prawdy  •  październik 2019

Tak mówi Pan do swego ludu: „Nie bój się, mój 
sługo, robaczku! Gdy będziesz przechodził przez 
ogień i wodę, Ja będę z tobą”. To znaczy: „We wszyst-
kich uciskach, lękach i potrzebach, Ja będę Waszym 
Królem i Wodzem, a także Opiekunem i Biskupem 
Waszych dusz”. Dlatego Dawid oświadcza: „Pan 
światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać 
się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się 
lękać? Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie 
ulęknie się serce moje, choćby wojna wybuchła prze-
ciw mnie, nawet wtedy będę ufał”. Słuchajcie uważ-
nie, drodzy bracia i siostry, o czym Dawid świadczy 
przez Ducha Świętego! Woła: „Nie boję się dziesiąt-
ków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają. 
Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, 
będę opowiadał wszystkim cuda twoje”. Czyńcie 
zatem tak samo, umiłowani (Iz 41,14; 43,2; Ps 27,1-
3; 3,7; 9,2).

Apostoł Paweł pisze: „Jeśli Bóg z nami, któż prze-
ciwko nam?”. Chrystus mówi: „Nikt nie wydrze ich 
z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest więk-
szy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich  
z ręki Ojca”. A prorok Izajasz zaświadcza: „Wszystkie 
narody są niczym u niego, uważa je za pustą nicość. 
Książąt obraca wniwecz, sędziów ziemi unicestwia” 
(Rz 8,31; J 10,28-29; Iz 40,17.23).

Jakże cenne są te słowa dla wszystkich, którzy Boga 
miłują – rozważajcie je w swoich sercach! Albowiem 
Chrystus powiedział: „Każdy więc, kto słucha tych 
słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do 
męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. 
I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały 
wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż 
był zbudowany na opoce”. Dom oznacza wszystkie 
wierzące serca, w których Bóg zamieszkuje; skałą jest 
Chrystus; deszcze i wiatry to cierpienia z rąk świata 
i fałszywe nauki. Wszystko to nie może odwieść od 
prawdy szczerze wierzących. Chrystus powiada: „Na 
tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie 
przemogą go”. Bramy piekielne oznaczają możnych 
tego świata: królów, książąt, tyranów i wszystkich 
wrogów prawdy Bożej. Według słów Pawła, musimy 
walczyć przeciwko książętom ciemności i zwierzch-
nościom tego świata (Mt 7,24-25; 16,18; Ef 6,12).

Chrystus jest Bramą wiodącą do żywota wiecznego, 
a ci, którzy Go naśladują, którzy Mu ufają całym 
sercem i są Mu posłuszni, będą zbawieni. Mocarze 
są bramami prowadzącymi do piekła i wiecznej 

śmierci, a ktokolwiek pokłada w nich ufność i naśla-
duje ich, z pewnością zostanie potępiony. Mimo to, 
nie są w stanie odwieść dzieci Bożych od prawdy, 
bo Chrystus obiecał, że bramy piekielne nie prze-
mogą Kościoła. Apostoł Piotr mówi to samo: „I któż 
wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi 
rzecznikami dobrego? Nie lękajcie się więc gróźb ich 
i nie trwóżcie się” (1 P 3,13-14).

Apostoł Paweł pisze, że „nadzieja nie zawodzi, bo 
miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który nam jest dany”. Tą miło-
ścią jest Chrystus i sam Ojciec, według słów Jana. 
To jest również Skała, na której musimy budować  
(Rz 5,5; 1 J 4,9). Paweł pisze dalej: „Któż nas odłączy 
od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, 
czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy nie-
bezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano: Z powodu 
ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce 
ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez 
tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego 
pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 
potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, 
ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne 
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości 
Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” 
(Rz 8,35-39).

Drogie dzieci Boże, zobaczcie, jak potężne i pocie-
szające są te słowa! Paweł mówi również: „Dotąd nie 
przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało 
siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, aby-
ście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem 
da i wyjście, abyście je mogli znieść”. Kiedy pisze: 
„Uciekajcie od bałwochwalstwa”, ma na myśli czy-
stość od wszelkich złych dzieł i od wszystkiego, co  
z tego powodu Was dotyka. Bóg wiernie Wam 
pomoże to znieść. On zaspokoi wszelką Waszą 
potrzebę. Umiłowani współczłonkowie w Ciele 
Chrystusa, zobaczcie, jak cudownie Duch Święty 
nas pociesza w każdej sytuacji. Gdy człowiek miłu-
jący Boga rozmyśla nad tym i bierze to sobie do 
serca, jego duch skacze i śmieje się z radości. Jeśli 
ktoś jest śmiertelnie zasmucony, te słowa powinny 
mu dać nowe życie, bo przecież zostały napisane ku 
naszemu pokrzepieniu (1 Kor 10,13-14).

Bądźcie zatem pocieszeni, gdyż Bóg prowadzi do 
piekła i z powrotem; On sprawia, że się smucimy,  
a potem znów radujemy, On jest dawcą śmierci  
i życia, a dzięki Niemu po wielkiej burzy znów świeci 
słońce. Dlatego czekajcie cierpliwie na odkupienie 
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Waszych ciał i nie upadajcie ze zmęczenia w tym 
wyścigu. Nie wstydźcie się więzów i cierpień dla 
Chrystusa; radujcie się nimi z całego serca. Wiecie, 
że na tej ziemi nikt Wam nie obiecał nic oprócz cier-
pienia i śmierci, strachu i potrzeb, i że bezbożni będą 
Was prześladować, torturować i lżyć. To jest praw-
dziwy znak wszystkich wiernych dzieci Bożych; to 
jest znak Chrystusa, Syna Człowieczego i wszystkich 
członków Jego Ciała. Ten znak ukaże się również 
w czasach ostatecznych zgodnie ze Słowem Bożym; 
krzyż i prześladowania są stosowne dla wierzących. 
Są oni uczczeni w oczach Najwyższego jako wie-
niec radości. Chrystus Pan musiał cierpieć, podob-
nie patriarchowie, prorocy i uczniowie – wszyscy 
wybrani od początku świata (1 Sm 2,6-7; Hi 5,18).

Jeśli coś takiego spada na nas ze względu na 
prawdę, powinniśmy pamiętać, co to znaczy; nie 
jesteśmy wrogami Boga, lecz Jego przyjaciółmi  
i dziećmi. Gdyż sam Pan powiada: „Karcę tych, któ-
rych kocham”. Każdy syn, którego Ojciec przyj-
muje, otrzymuje razy; one go nie zniszczą. Lecz ci, 
którzy nie przyjmują Jego dyscypliny, nie są dziećmi 
Bożymi, lecz babilońską wszetecznicą. Napisano: 
„Szczęśliwi, którzy znoszą karcenie Pańskie”.  
W całym Piśmie ci, którzy przechodzą próby  
i pozostają wierni, są nazywani błogosławionymi 
przez Ducha Świętego i są chwaleni przed Bogiem. 
„Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem będą 
pocieszeni”. Czyli ci, którzy ze względu na Pana 
znoszą smutek i żal, a także są prześladowani ze 
względu na prawdę, odziedziczą Królestwo Niebios. 
„Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prze-
śladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie 
zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albo-
wiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem 
prześladowali proroków, którzy byli przed wami”. To 
jakby Chrystus mówił: Po tym wyraźnie poznacie, 
żeście uświęceni i przyjemni Bogu, że oznaczył was 
jak wszystkich, którzy Go miłują. Tylko do swoich 
Chrystus mówi, że będą krzyżowani, prześlado-
wani, batożeni, rabowani, wypędzani, torturowani  
i skazywani na śmierć. Apostoł Paweł pisze, że tylko 
przez wiele ucisków możemy wejść do Królestwa 
Bożego. Jeśli z Nim cierpimy, z Nim będziemy dzie-
dziczyć; jeśli z Chrystusem wytrwamy, będziemy 
z Nim królować. Dalej pisze: „Wam dla Chrystusa 
zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego 
wierzyć, ale i dla niego cierpieć, staczając ten sam 
bój, w którym mnie widzieliście”. Wskazuje w ten 

sposób na Ukrzyżowanego Chrystusa i na Słowo  
o cierpieniu i Krzyżu. Podobnie apostoł Piotr mówi: 
„Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla 
imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch 
Boży spoczywa na was”. Jakub mu wtóruje: „Oto za 
błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali” 
(Prz 3,12; Obj 3,19; Hbr 12,6; Hi 5,17; Mt 5,4.11.12; 
J 16,33; Mt 10,17-22; Rz 8,17; Flp 1,29-30; 1 P 2,20; 
4,14; Jk 5,11).

Istnieje o wiele więcej wspaniałych świadectw 
mówiących, że nie powinniśmy się wstydzić ani 
unikać więzów i cierpienia dla Chrystusa, lecz przy-
jąć je od Boga z wdzięcznością i radością. Albowiem 
z tego powodu apostołowie dziękowali Mu, gdy ich 
torturowano, piętnowano i biczowano. Radośnie 
odeszli sprzed oblicza władz, chwaląc Boga z całego 
serca za to, że byli godni cierpieć ze względu na 
Pana. Uważali to za coś szlachetnego i cennego. 
Apostoł Paweł chlubił się nawet z cierpienia i Krzyża 
Chrystusowego, jakich doświadczał na własnym 
ciele. Piotr napomina również: „A niech nikt z was 
nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, 
wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie 
uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi 
Boga”. A Jakub apeluje: „Poczytujcie to sobie za 
najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby 
przechodzicie”. Niech te słowa będą dla Was pocie-
chą, umiłowani bracia i siostry, pozostańcie mężni  
w prawdzie, gdyż Chrystus powiada: „Kto wytrwa 
do końca, ten będzie zbawiony”. Walczcie wiernie aż 
do śmierci za Bożą prawdę, a Bóg będzie walczył za 
Was. Boże miłosierdzie nie zna granic i przychodzi 
we właściwym czasie. Tak myślcie. On przyjdzie na 
czas i wybierze odpowiednią porę. (2 Kor 12,9-10;  
1 P 4,15-16; Jk 1,2; Mt 24,13).

 —ciąg dalszy nastąpi

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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Mątwy są najwspanialszymi na świecie specjalistami od zni-
kania. Z prędkością światła mogą zmieniać barwę i kształt, 
żeby upodobnić się do otoczenia.

Japoński krab pacyficzny mknie po piaszczystym dnie, oglą-
dając się na lewo i prawo w obawie przed drapieżnikami, nie 
widząc nic oprócz łagodnych pagórków w kolorze jasnego 
brązu. Nagle jakiś potwór w tym kolorze podnosi się z mor-
skiego dna, wysuwa dwie kłujące macki... i już po wszystkim.

Poniżej, w dół rafy koralowej, maleńki okoń leniwie żeruje 
wśród krasnorostów w przekonaniu, że grube, brązowo-zie-
lone liście skutecznie chronią go przed niebezpieczeństwem. 
Tymczasem bez żadnego ostrzeżenia jeden z nich szybko uderza 
macką... i już po wszystkim.

Ostrożny błazenek śmiga między rafami, szukając poży-
wienia i unikając wszelkich niebezpieczeństw. Nagle cętko-
wana formacja korali przekształca się w dziesięcioramienną 
istotę podobną do kałamarnicy. Wystrzelają dwie macki...  
i już po wszystkim.

W poszukiwaniu kolejnych ofiar mistrzyni świata w kamu-
flażu, czyli mątwa, codziennie znajduje nowe metody upo-
dabniania się do zmiennych warunków otoczenia. Potrafi 
również świetnie imitować, więc może nagle zmienić się  
w biało-czarną szachownicę lub cokolwiek innego, co akurat 
pojawia się w tle i o czym tylko mogą pomarzyć badacze.

Boży to dar?
Skoro Bóg stworzył doskonały świat, to dlaczego tak wiele 

zwierząt posiada dar kamuflażu? To pytanie nurtuje wielu 
kreacjonistów. Ich tok myślenia jest następujący: zwierzęta 
takie jak mątwy wykorzystują zdolność zmieniania barwy  
i kształtu w celu ukrycia się przed ofiarą lub drapieżnikiem. 
Ale przecież przed Upadkiem w Edenie zwierzęta nie zjadały 

się wzajemnie. Dlaczego w takim razie Bóg zaprojektował  
u niektórych umiejętność ukrywania się przed innymi?

Sam fakt, że jakieś stworzenie może umiejętnie używać 
takich zdolności, nie oznacza, że nie można ich stosować  
w innych celach. Na przykład kameleon – najsłynniejszy mistrz 
kamuflażu – potrafi przybierać niemal każdy kolor tęczy, włą-
czając w to barwy niespotykane w naturze. Dlaczego? Istnieje 
powód natury estetycznej. Bóg kocha piękno – spójrz na siebie 
samego. Oprócz tego, kameleony stosują kolory do wzajem-
nej komunikacji, co nie ma żadnego związku z drapieżnikami.

Najlepszego „kameleona” nie znajdziemy jednak w lasach 
Afryki, lecz na dnie morza. Jest nim mątwa.

Podstawowe informacje o mątwie
Zanim przejdziemy do wyjątkowych cech, jakimi Bóg 

obdarzył tych zachwycających małych iluzjonistów, odpo-
wiedzmy na pierwsze pytanie. Co to jest mątwa? Z pewno-
ścią nie jest rybą! Mątwy należą do morskich mięczaków, tak 
jak ślimaki do lądowych. Są zaliczane do tej samej grupy co 
kałamarnice i ośmiornice, czyli do głowonogów. Mają zatem 
cechy podobne do swoich ośmioramiennych i dziesięciora-
miennych kuzynów. 

Posiadają korpus zwany płaszczem, zakończony wieloma 
ramionami otaczającymi otwór gębowy w kształcie dzioba. 
Osiągają średnią długość 25 cm, choć ogromna odmiana 
australijska jest nawet dwa razy większa. Mątwa ma dziesięć 
ramion, z których dwa są uzbrojone w specjalnie zaprojek-
towane macki służące do chwytania ofiary. Ich obiad zazwy-
czaj składa się z kraba lub ryby, choć nie gardzą również 
krewetkami, mniejszymi mięczakami i innymi mątwami. 
Preferują płytkie tropikalne wody obfitujące w pożywienie 
i wiele kryjówek.

Mistrzowie kamuflażu

—Heather Brinson Bruce

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

część
praktyczna
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Mątwy biorą swoją nazwę od kości szkieletu wewnętrznego, 
zwanego (co nie powinno dziwić) kością mątwią. Właściwie 
jest to rodzaj wewnętrznego pancerza, który kontroluje pły-
walność, podobnie jak pęcherz pławny u ryb, nabierający  
i wypuszczający mieszankę gazów. Kość mątwy zawiera wiele 
komór służących do przechowywania zarówno gazu, jak  
i wody.

Kość mątwy jest wyjątkową cechą tego zwierzęcia, lecz tym, 
co nadaje im status morskiej supergwiazdy, jest niezrównana 
zdolność kamuflażu. Mątwa potrafi błyskawicznie zmieniać 
barwę, wzory, a nawet fakturę swojej skóry. W tym celu musi 
zajść szereg równoczesnych, wzajemnie zależnych procesów 
i tylko inteligentny Stwórca mógł je wzajemnie zsynchroni-
zować. Żadne inne stworzenia w królestwie zwierząt prócz 
mątwy nie dysponują jednocześnie takim wspaniałym wzro-
kiem, tkankami odpowiedzialnymi za zmianę barwy, wyspe-
cjalizowanymi komórkami mięśniowymi i na tyle rozwiniętym 
mózgiem, żeby zmieniać barwę w mgnieniu oka.

Bystre oczy
Aby się dobrze kamuflować, trzeba niezwykle szczegółowo 

obserwować otoczenie. Mątwa bardzo polega na swoim wzroku. 
Ma dwoje ogromnych oczu, każde położone po jednej stronie 
płaszcza. Uważa się, że niezwykły kształt źrenicy podobny do 
litery „w” pozwala jej kontrolować natężenie światła wpadające 
do oka. Życie w płytkich wodach naraża jej wrażliwe oczy na 
jasne światło dzienne i dlatego taka kontrola jest niezbędna, 
żeby nie oślepnąć. Mątwy muszą również dobrze widzieć  
w ciemności, co jest potrzebne do nawigacji i zachowania 
bezpieczeństwa podczas pływania nocą.

Mątwy nie mogą poruszać gałkami ocznymi jak ludzie. 
Zamiast tego zmieniają wielkość całej gałki ocznej, żeby lepiej 
widzieć otoczenie.

Jednak najistotniejszą zdolnością mątwy jest wykrywanie 
spolaryzowanego światła, czyli takiego, którego fale poruszają 
się w jednym kierunku. Na przykład, gdy światło słoneczne 
odbija się od dna oceanu, wiele fal tego światła porusza się 
w tym samym kierunku, wykazując większy stopień polary-
zacji. Dzięki zdolności wykrywania takiej polaryzacji mątwa 
może je dokładnie kopiować, dzięki czemu ryba płynąca  
w jej kierunku ulega złudzeniu, że widzi promienie słoneczne 
rozchodzące się w wodzie.

Kolory na wszelkie okazje
Oprócz fenomenalnego wzroku, Bóg wyposażył mątwę  

w niewiarygodną zmienność pigmentacji skóry. Tkanka skórna 
jest zbudowana z kilku warstw komórek, które mogą się roz-
ciągać i przesuwać, powodując niesamowite efekty zmian 
koloru. Najbardziej zewnętrzna warstwa, zwana epidermą, 
jest bardzo cienka i jasna, co pozwala światłu przechodzić 
przez nią bez uszkadzania ciała. Pod epidermą znajdują się 
specjalne komórki zwane chromatoforami, irydoforami  
i leukoforami.

Wierzchnie komórki, czyli chromatofory, pozwalają mątwie 
stosować najbardziej podstawowe barwy. W odcieniach żółci, 
czerwieni i brązu chromatofory zachowują się jak maleńkie 
pakiety, które mątwa może dowolnie kurczyć lub rozkurczać, 
porozumiewając się z innymi osobnikami gatunku, szuka-
jąc samicy lub samca, hipnotyzować ofiarę lub ukrywać się 
przed drapieżnikami.
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Irydofory są odblaskowe i opalizujące (potrafią zmieniać 
kolor w zależności od kąta padania światła, jak skrzydła nie-
których motyli). To nadaje mątwie metalicznego połysku  
w kolorze różowym, zielonym, niebieskim i srebrnym.

Komórki leukoforowe są niemal doskonałe w równo-
miernym rozpraszaniu światła. Pozwalają one mątwie przy-
bierać biały kolor na całej powierzchni skóry i są pomocne  
w kamuflażu pasywnym polegającym na upodobnieniu się 
do barwy otoczenia.

Czapka-niewidka w prawdziwym życiu
Zdolność mątwy do kolorystycznego zlewania się z pod-

wodnym krajobrazem jest zdumiewająca, ale nie magiczna. 
Bóg zaprojektował trzy warstwy jej skóry w taki sposób, żeby 
błyskawicznie mogła zmieniać barwy i wzory na ciele.

Zmieńmy fakturę
Jaskrawe kolory i błyszcząca skóra mogłyby zadowolić nie-

których artystów, lecz Bóg dał mątwie pewną dodatkową 
zdolność, dosłownie przydając jej pokazom głębi. Ze swą 
naturalnie błyszczącą skórą i łatwo rozpoznawalną dziesię-
cioramienną sylwetką mątwa musi się dodatkowo postarać, 
żeby się dobrze ukryć. W tym celu potrafi zmienić fakturę 
skóry! Może ona wyglądać jak piasek, kamyki albo inne przed-
mioty. W normalnych warunkach jest gładka, lecz zmiana 
faktury powoduje wrażenie całkowitego zniknięcia mątwy 
na tle otoczenia.

Jak to się dzieje? Pod warstwami komórek zmieniających 
barwę znajduje się tkanka mięśniowa, której komórki tworzą 
maleńkie kółka lub pierścienie. Podczas ich skurczu znajdu-
jący się w środku płyn jest wypychany w górę, tworząc na 
powierzchni skóry kolce, płytki lub inne kształty pasujące do 
podłoża. Mątwa potrafi zmienić fakturę tak szybko jak kolor.

Centrum zarządzania
Mątwy są również inteligentne. Imitując na przykład kra-

snorosty morskie, mogą poruszać ciałem tak, żeby przypo-
minało falujące w wodzie liście. Wszystkie wzajemnie zależne 
systemy dostrajają się w kilka sekund. Kontrolowanie jednego 
aspektu kamuflażu wymaga znacznej „mocy obliczeniowej” 
mózgu. Jeśli dodać do tego współdziałanie wszystkich warstw 
skóry, stopień skomplikowania problemu rośnie w postępie 
geometrycznym. Bóg wiedział, co robi, stwarzając mątwę. 
Wyposażył ją w jeden z największych stosunków wielkości 
mózgu do ciała wśród bezkręgowców, nawet w porównaniu 
z ośmiornicami, które są w tej kategorii bezkonkurencyjne.

Szybciej działające mózgi mają większą „moc obliczeniową” 
– podobnie jak szybsze komputery – im więcej informacji 
chcecie przetworzyć, tym potrzebna jest większa moc. Bóg nie 
musiał jednak projektować zminiaturyzowanych mózgów tak 

jak człowiek robi to z procesorami w komputerach. Po prostu 
dał mątwom większe mózgi, których „zbędna” powierzchnia 
wcale się nie marnuje. Mątwa nie tylko żyje jak wszystkie 
inne gąbczaste mięczaki – jedząc, pływając i cicho szukając 
schronienia – lecz może również stosować coś, co się nazywa 
„dynamicznym kamuflażem”: może zmieniać kolor i fakturę 
nawet podczas pływania.

Zastanówmy się, co to znaczy. Mątwy mogą się upodobnić 
do otoczenia, obok którego właśnie przepływają. Kamuflaż 
statyczny jest czymś normalnym w świecie zwierząt, lecz tylko 
niektóre mogą zmieniać barwę w ruchu. Super-mózg pozwala 
również mątwie odbierać inne wrażenia zmysłowe takie jak 
węch czy dźwięk. Wprawdzie nie może słyszeć tak jak ludzie, 
ale za to wykrywa ciśnienie fal dźwiękowych rozchodzących 
się pod wodą, co jest niezwykłe wśród stworzeń morskich.

Naukowcy zaciekawieni inteligencją mątwy próbowali testo-
wać jej zdolność do uczenia się. Stwierdzili, że umie ona 
wyciągać wnioski z obserwacji, żeby poruszać się w labiryn-
cie. To odkrycie było zdumiewające. Okazało się, że pod tym 
względem mątwy dorównują ośmiornicom, a nawet gołę-
biom (posiadającym równie zadziwiające zdolności, ale to 
już zupełnie inna historia)!

Wnioski z różnorodności
Mątwa jest jednym z najbardziej interesujących stworzeń 

Bożych żyjących w oceanach. Jej zdolności są zdumiewające. 
Jeśli jesteśmy szczerzy, musimy zgodzić się co do jednego:

Mątwy są dziwne. Wyglądają zabawnie. Mogą wyczyniać nie-
samowite rzeczy jak żadne inne zwierzęta na świecie – na przy-
kład świecić niczym stroboskop czy hipnotyzować swoje ofiary.

Z drugiej strony wiemy, że Bóg pieczołowicie zaprojek-
tował je takimi, jakie są. Możemy z tego wyciągnąć wnio-
ski. Mątwa nie jest wykluczana spośród Bożych stworzeń ze 
względu na inność w stosunku do nich. Stwórca obdarzył 
ją cechami, które mogą być używane na Jego chwałę, mimo 
że ona sama nie ma o tym pojęcia. O ileż bardziej my jako 
członki Ciała Chrystusowego powinniśmy używać naszych 
talentów na Jego chwałę – czy to przemawiając, nauczając, 
doglądając trzody Pańskiej, czy w jakikolwiek inny sposób 
(1 Kor 12,25-28). Jako dzieci Boże jesteśmy oddzieleni od 
reszty świata. Jesteśmy wyjątkowi. A jednocześnie bardzo umi-
łowani. Nie cofajcie się przed tym, do czego zostaliście stwo-
rzeni, nawet jeśli jest to coś niezwykłego. Przyjmijcie dary  
i talenty, jakimi obdarzył was Pan. Bądźcie najlepsi w swoim 
rodzaju. I pamiętajcie, że jesteście w dobrym towarzystwie.

Zaczerpnięto z Answers, kwiecień-czerwiec 2016
This article originally appeared in the April-June 2016 issue of Answers®

Magazine. Copyright © 2016 Answers in Genesis. All Rights Reserved. The article 
is translated and reprinted here by permission of Answers in Genesis. (Answers® and 
Answers in Genesis® are registered trademarks of Answers in Genesis, Inc.) For more 
information regarding Answers in Genesis, go to www.AnswersinGenesis.org, www.

CreationMuseum.org and www.ArkEncounter.com.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Wiemy, że rozróżnia się cztery rodzaje smaku: słony, kwaśny, 
słodki i gorzki. Docenianie i przyjemność, jakie czerpiemy  
z każdego rodzaju, są zmienne i zależą bardziej od naszej men-
talności, niż obiektywnego faktu. To, co jest zbyt kwaśne dla 
jednej osoby, druga zje z przyjemnością. 

To, czym ludzie się żywią, zależy w większości od tego, ile 
mają środków finansowych i gdzie mieszkają. W bogatych kra-
jach ludzie mogą sobie pozwolić na różnorodność pokarmów, 
ale w biednych wiele rodzin musi wytwarzać swoją własną 
żywność. 

Dzieci nabierają wiele nawyków żywieniowych w swoich 
domach i w rodzinie ojciec jest chyba najbardziej odpowie-
dzialny za dawanie dobrego przykładu pozostałym. Nie wszyst-
kie dania wyjdą tak idealnie, jak chciałaby tego osoba, która je 
przygotowuje, dlatego ważne jest, żeby ojciec jednakowo doce-
niał zarówno coś, co okaże się smakołykiem, jak i klapą, oraz 
tego samego wymagał od dzieci. Nie zawsze mamy wybór, jeśli 
chodzi o jedzenie, które pojawia się na naszym stole. Rodzice 
powinni pomagać swoim dzieciom uczyć się jeść to, co znaj-
duje się na ich talerzu, bez wybrzydzania. 

Jak się zachować, jeśli mamy na talerzu coś, czego nie lubimy? 
Niektórzy rodzice wymagają od swoich dzieci spróbowania 
każdej potrawy na stole. Nawet łyżka czegoś jest gestem uzna-
nia wobec kucharki/ kucharza. A może właśnie ta symboliczna 
porcja czegoś zaskoczy pozytywnie jedzącego i z ochotą nałoży 
sobie kolejną? Inny tata w swojej rodzinie wymagał od dzieci, 
aby obowiązkowo jadły przede wszystkim miejscowe produkty, 
za to jedzenie importowane z innych krajów było do wyboru. 

Prawdziwie głodne dziecko nie będzie wybrzydzać podczas 
jedzenia. Kontrolujmy przekąski, jakie dziecko je pomię-
dzy posiłkami. Wybierajmy pożywne rodzaje jedzenia, aby 
dzieci nadal miały apetyt na smaczną zupę jarzynową w porze 
kolacji. 

Zaobserwowano, że w czasach dobrobytu zwiększa się ten-
dencja do narzekania na to, co ludzie uważają za niedosko-
nałe. Dobrobyt powoduje, że wiele jedzenia się marnuje  
i psuje, a sporo żywności się wyrzuca. Kiedy cieszymy się bło-
gosławieństwem obfitości pożywienia, powinniśmy pamiętać 
o przestrodze w Piątej Księdze Mojżeszowej 6,10-12: „A gdy 
Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom: 
Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać tobie wraz  
z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy, 
pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute stud-
nie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których 
nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, strzeż się, abyś 
nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli”. Są także podobne ostrzeżenia w rozdziale 

8,1-20. Obfitość może sprzyjać temu, że powstaną pokolenia 
ludzi wybrednych w jedzeniu. 

Ponad wszystko musimy uznać, że Bóg jest dawcą i że to 
On podtrzymuje wszystko. Nasze rodziny muszą akcepto-
wać wszystko, co mają; czy to mało, czy wiele; domowe, czy 
kupione, czy też dostarczone przez Boga. Jesteśmy Mu winni 
dziękczynienie. Jaki ma sens dziękowanie Bogu za posiłek, nad 
którym marudzimy?

„I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo 
dobre” (1 M 1,31).

Zaczerpnięto z Home Horizons, listopad 2016
Eastern Mennonite Publications

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Jedz, co masz na talerzu
—Nelson i Rhonda Steiner
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Inspiracja płynąca z Psalmów
—Nathan Miller

Rozpoczęcie studium
Księga Psalmów jest uważana za najbardziej inspirującą 
ze wszystkich ksiąg Biblii. Nazwa tej księgi to Tehillim, 
co oznacza „oddanie chwały”. Słowo „pochwała” pojawia 
się w Psalmach sto trzydzieści dwa razy. Psalmy 100 i 145 
mają nawet szczególny tytuł „Psalm pochwalny”.
Są rodzajem liryki pisanej w języku hebrajskim, jednak 
środki poetyckie nie zawsze są oddane w tłumaczeniu na 
inne języki. Poezji hebrajskiej nie cechuje rym ani rytm, ale 
zamiast tego użyte są powtórzenia, synonimy, paralelizmy  
i przeciwstawienia. Niektóre z psalmów są akrostychami, 
gdzie każdy wiersz zaczyna się inną literą hebrajskiego al-
fabetu.

Przygotowanie do studium
Psalmy zawierają dużą różnorodność tematyczną i czasem 
trudno je podzielić na części. Tradycyjnie dzielą się na 
pięć części, przy czym każda część kończy się błogosła-
wieństwem lub pochwałą. Pierwsza część to Psalmy 1–41, 
druga: Psalmy 42–72, trzecia: Psalmy 73–89, czwarta: 
Psalmy 90–106 oraz piąta: Psalmy 107–150. Ta księga 
została także podzielona na różne kategorie takie jak: 
pochwalne, pokutne, mesjańskie, historyczne i złorzeczące 
(wzywające Boga do sądu nad wrogami). Kolejne cztery 
części studium poświęcone są niektórym z tych kategorii. 
Poświęćmy trochę czasu na przeczytanie Księgi Psalmów 
albo przynajmniej na przebrnięcie przez różne kategorie 
wymienione poniżej:

I. PSALMY POCHWALNE
Wiele psalmów mówi o oddawaniu Bogu chwały w róż-
nych sytuacjach i z różnych powodów. Możemy doznać 
błogosławieństwa dzięki rozmyślaniu o różnych sytuacjach, 
w których psalmista chwali Pana. 

A. Sprawiedliwi będą chwalić Pana w odosobnieniu  
i w zgromadzeniu sprawiedliwych: Psalm 22,23.25.26. 

B. Chwalimy Pana za to, co uczynił: Psalm 28,7  
(On jest naszą tarczą); 34,1-4 (On nas słyszy); 118,21 
(On nas zbawił).

C. Chwalimy Go nawet w obliczu zniechęcenia albo 
prób: Psalm 42,6.12; 43,5; 104,35; 142,7-8.

D. Chwalimy Go za Jego Słowo: Psalm 119,7.167.171.175.

II. PSALMY POKUTNE
Psalmy często odzwierciedlają ludzką potrzebę i pragnienie 
pokuty oraz przebaczenia: Psalmy 6, 32, 38, 51, 102, 130 
oraz 143 są uważane za pokutne.

A. Błogosławieństwo odpuszczenia grzechów wyraża 
Psalm 32. Od tego Psalmu następuje ciąg prowa-
dzący do tematu odpuszczenia grzechu.

B. Doświadczenie Bożego miłosierdzia poprzez pokutę 
– Psalm 51. Znajdź w tym pokutnym Psalmie przy-
najmniej dziesięć kroków do pokuty.

C. Pan słyszy nasze pokutne wołanie – Psalm 130.  
W jaki sposób psalmista opisuje swoją bezsilność bez 
Boga? Czym jest nadzieja, na którą mamy czekać?

III. PSALMY MESJAŃSKIE
Te Psalmy są cytowane w Nowym Testamencie częściej niż 
w jakiejkolwiek innej księdze Starego Testamentu. Często 
cytaty wskazują na Jezusa, który przyszedł jako Mesjasz, 
nie tylko, aby zbawić Żydów, ale także całą ludzkość. 

A. Psalm 16,8-11. Nowy Testament (Dzieje Apostolskie 
1,27-31; 13,35) nie pozostawia wątpliwości, że jest to 
proroctwo o Chrystusie. Dotyczy ono także Dawida.

B. Psalm 22. Wypisz treści z tego Psalmu, które w oczy-
wisty sposób zostały wypełnione w Chrystusie – werset 
drugi porównaj z Ewangelią Marka 15,34; werset 
dziewiąty z Ewangelią Łukasza 23,35; zaś dziewiętna-
sty z Ewangelią Mateusza 27,35 oraz Jana 19,23-24.

C. Zastanów się nad ilością innych odnośników  
z Psalmów: Psalm 8,3 (Mt 21,16); 34,21 (J 19,31-
36); 35,19 (J 15,25); 41,10 (J 13,18.21); 69,22  

dlamłodzieży
„Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej.” Psalm 71,5
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(Mk 15,23); 110,1 (Mt 22,42-45); 110,4 (Hbr 5,6); 
118,22 (Mt 21,42); 118,26 (Mt 21,9).

IV. PSALMY ZŁORZECZĄCE
Aż osiemnaście psalmów zostało skategoryzowanych jako 
złorzeczące, czyli przeklinające. Wzywają one Boga albo do 
ocalenia od wrogów albo do osądzenia ich. Te fragmenty 
były odpowiednie w czasach Dawida i innych, którzy żyli 
pod Prawem, jednak nie zawsze są właściwe dla nas w erze 
Kościoła. Wierzący są dzisiaj powołani, aby miłować swoich 
wrogów i czynić im dobro. Musimy rozpoznawać różni-
cę pomiędzy Przymierzami: Starym i Nowym. Wrogowie  

w Psalmach mogą przypominać nam o duchowych wrogach, 
przed którymi stajemy.

A. Psalm 69. Jak długo psalmista musiał znosić swoich 
wrogów? Jak szukał ocalenia? Jakie znaczenie miał 
czynnik uwielbienia w jego wybawieniu? O co prosił 
Boga dla swoich wrogów?

B. Psalm 109. Co wrogowie Dawida mu uczynili? O co 
prosił dla nich? Czego ten Psalm nas uczy, abyśmy 
czynili, żeby Bóg nas wybawił od wrogów?

Zaczerpnięto z Companions, czerwiec 2017
Christian Light Publications, Inc.
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„Potrzebuję pomocy Boga” – powiedział pewnego razu 
pewien człowiek swojemu potencjalnemu pracodawcy w czasie 
rozmowy o pracę. Jednak w trakcie kolejnych miesięcy ów pra-
codawca, który był wierzącym człowiekiem, dowiedział się, 
że jego nowy pracownik jest kryminalistą. Udawał tylko, że 
szuka pomocy Boga, jednocześnie odrzucając próby pomocy 
ze strony ludzi. 

„Ale się dał zwieść” – powiemy o tym pracodawcy. A jednak 
to typowe dla naszej ludzkiej natury. Król Salomon mądrze 
powiedział: „Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, 
lecz tym, który bada serca, jest Pan” (Prz 21,2). A oto rów-
nież słowa proroka Jeremiasza: „Podstępne jest serce, bardziej 
niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” (Jr 17,9). 
Te spostrzeżenia skłaniają do różnych pytań: czy możemy wie-
rzyć, że mamy rację, jeśli w Bożych oczach się mylimy? Czyja 
perspektywa właściwie jest naprawdę ważna? I skąd możemy 
wiedzieć, jaka jest Boża perspektywa? 

Modlitwa Dawida: „Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, 
doświadcz mnie i poznaj myśli moje!” (Ps 139, 23) jest wzorem 
dla każdego chrześcijanina. Oczywiście, to badanie jest naszą 
korzyścią, a nie korzyścią Boga. Bóg już wie o nas wszystko. 
Swemu przyjacielowi, Abrahamowi, objawił swoje pragnienia 
wobec wszystkich wierzących: „Trwaj w społeczności ze mną  
i bądź doskonały!” (1M 17,1). Jak lepiej możemy przygotować 
się na wypełnienie tego celu niż poprzez poznanie naszych serc 
z Bożej perspektywy? Bóg pragnie, abyśmy znali stan naszych 
serc. W jaki sposób dokonuje On tego badania i jak pozwala 
nam poznać rezultaty? 

Boże światło to prawda. Prosimy, aby ta prawda docierała 
do naszych serc za każdym razem, gdy otwieramy Jego Słowo. 
Duch Święty kieruje tym światłem prawdy i oświetla te obszary, 

które musimy zobaczyć, pokazując nam, w którym miejscu 
nasze serce nas zwodzi. On rzuca snop światła na nasze ścieżki 
i pokazuje nam właściwą drogę. Na przeszkodzie może stać 
nasza wola i nasze motywy. Czy chcemy zobaczyć to, co Bóg 
chciałby nam pokazać? Jeśli nasza odpowiedź brzmi „tak”, 
wówczas jesteśmy gotowi modlić się modlitwą Dawida. 

Każdego ranka prosimy Boga, aby badał nasze myśli  
i motywy podczas dnia. Pragniemy, aby nas oczyszczał, tak by 
nasze słowa i czyny były zgodne z Jego wolą. Każdego wieczoru 
patrzymy na nasze zdarzenia i czynności, i znowu prosimy 
Go o ocenę. Błogosławiony jest człowiek, który codziennie 
pozwala Bogu sprawdzać swoje życie. Ten, kto wyprostował 
swoje zło przed nastaniem nocy, może w spokoju ułożyć się 
do snu. I odwrotnie, smutny jest los tego, kto konsekwentnie 
zamykał Bogu drzwi swojego serca przez całe miesiące, a może 
i lata. Gdy po tak długim czasie otworzy się na Boże bada-
nie, to w takim przypadku (choć nie jest on beznadziejny), 
będzie musiał włożyć więcej wysiłku w zrobienie porządku  
z tym, co wreszcie zobaczy.

Gdzie znajdziemy pomoc, której potrzebujemy do odpo-
wiedniej oceny wyników Bożego badania i do poradzenia sobie 
z brudem, który ono ujawniło? Na szczęście Bóg nie pozosta-
wił nas samymi w naszym chrześcijańskim życiu. Jesteśmy nie 
tylko odpowiedzialni przed Bogiem, ale także przed innymi 
wierzącymi wokół nas. Tak samo, jak nie chcielibyśmy chować 
się przed Bogiem, tak samo dążymy do otwartości w relacjach 
z innymi. Boży ludzie są również pomocnymi czynnikami  
w badaniu naszych serc. Ich fizyczna obecność może być bar-
dziej pomocna we wzajemnej relacji niż nieuchwytność głosu 
Ducha Świętego. Ich interpretacja Pisma i pobożne życie mogą 
być nam pomocne w rozumieniu woli Bożej dla naszego życia.

„ B a d a j  m n i e ,  B o ż e ”
—Stanley Rudolph
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„[Hiskiasz] postanowił wraz ze swoimi książętami  
i swoim rycerstwem zatkać źródła wód znajdujących się 
poza miastem i oni mu w tym pomogli. (…) On rów-
nież, Hiskiasz, kazał zatkać górny odpływ wód Gichonu 
i skierować je prosto w dół po zachodniej stronie Miasta 
Dawida; w każdym przedsięwzięciu wiodło się Hiskiaszowi”  
(2 Kronik 32,3.30).

Ostrożnie schodząc mokrymi, śliskimi schodami, wpa-
trywałem się w ciemny tunel przede mną. Słychać było 
dźwięk płynącej wody. Spojrzałem na Dolinę Kidron, 
widząc w oddali białe groby lśniące w słońcu na Wzgórzu 
Oliwnym. Potem odwróciłem się, włączyłem latarkę  
i uważnie wszedłem do bulgoczącej wody w tunelu.

Natychmiast mnie zmroziło. Ależ ona jest zimna! 
Posuwając się wzdłuż skalnego żlebu wyżłobionego przez 
strumień, zanurzałem się coraz głębiej. Stojąc w wodzie 
po kolana, oświetliłem latarką ciemne kamienie ścian  
i sufitu w tunelu Hiskiasza (inna polska wersja jego imie-
nia to Ezechiasz – przyp. red.). Tutaj, w najwyższym jego 
punkcie, miałem nad sobą jeszcze ok. 30 cm litej skały, 
lecz dalej robiło się coraz ciaśniej i niżej, tak że w końcu 
musiałem się pochylić, żeby nie nabić sobie guza.

Więc to jest to arcydzieło króla Hiskiasza – pomyślałem. 
Rzeczywiście, był to genialny pomysł. Tunel w niewidoczny 
z zewnątrz sposób kierował wody ze źródła Gichon poza 

Brnięcie przez historię
—Daniel Allgyer

murami Jerozolimy do sadzawki po wewnętrznej stro-
nie murów miasta. Dlatego tak łatwo było ukryć źródło 
przed oczami wojsk wroga. Kiedy król Asyrii Sancheryb 
oblegał Jeruzalem, mieszkańcom nie brakowało wody 
pitnej. Ogromna sadzawka pełna świeżej wody została 
nazwana Siloam.

Brodząc dalej w ponad 500 metrowym tunelu wyku-
tym w skale, zastanawiałem się, ile pracy i wytrwałości 
wymagało jego wykonanie bez użycia młotów pneuma-
tycznych i dynamitu. Wtedy przypomniałem sobie coś, co 
już kiedyś o tym czytałem. W roku 1880 pewien chłopiec 
brodząc w tym samym tunelu, odkrył na ścianie hebraj-
ską inskrypcję. Brzmiała mniej więcej tak:

„Kucie skończone. Oto, jak się przebiliśmy. Gdy pra-
cownicy wciąż bili młotami w ścianę, posuwając się  
z obydwóch końców tunelu ku sobie i kiedy zostały 
jeszcze do wykucia trzy metry sześcienne, każdy z nich 
usłyszał głosy z drugiej strony, ponieważ w ścianie po 
prawej stronie było pęknięcie. A w dniu przebicia skały 
na wylot, kiedy pracownicy bijący z przeciwnych stron 
się spotkali młot w młot, 1200 łokci miał cały tunel do 
sadzawki, a ponad głowami kamieniarzy zostało jesz-
cze 100 łokci skały1.

 1. Duffield, Guy, Handbook of Bible Lands. Regal Books, Glendale, 
Kalifornia, USA 1969, str. 98

Może gdy inni okazali się pomocni w badaniu naszego życia, 
czujemy się podobnie jak pewien człowiek, który powiedział 
braciom usługującym: „Wiecie co? To wszystko, co mówicie 
o mnie, nie jest prawdą”. Może chcielibyśmy, żeby to tylko 
Bóg nas badał i wolelibyśmy trzymać innych na dystans. Może 
zamiast przeszukiwać nasze własne serca, chcielibyśmy użyć 
światła prawdy do szukania przywar u innych? Czy to jest 
dobra kolejność?

Kiedy staniemy przed Bogiem w Dniu Sądu, za kogo 
będziemy odpowiadać? Na pewno nie za naszych rodzi-
ców ani za innych braci. Odpowiadamy za nasze własne 
dusze. Inni chrześcijanie, z którymi mamy więzi, mogą nas 
źle rozumieć. Ale jest większe prawdopodobieństwo, że my 
możemy nie rozumieć nawet samych siebie. Możemy być zbyt 
uparci, aby otworzyć drzwi na gruntowną inspekcję. Nasze 

sumienie pomoże nam ocenić te przypadki, jeśli będziemy wołać  
z całego serca: „Zbadaj mnie, Boże!”.

Kiedy Boże badanie jest zakończone? Jeśli modlimy się szcze-
rze, to Bóg odpowie. Objawi prawdę każdemu szczeremu 
poszukiwaczowi. Nie musimy się bać, że coś przeoczyliśmy i to 
coś powróci, żeby nas dręczyć. W miarę zmian dokonywanych  
w celu dopasowywania naszego życia do Bożej woli, będzie przy-
chodził pokój. Jednak badanie zawsze będzie trwać. Chociaż 
przeszłość jest czysta, jesteśmy nadal podatni na upadek i ciągle 
potrzebujemy Bożej prawdy do sprawdzania naszego serca. Ta 
modlitwa Dawida powinna być naszym codziennym pragnie-
niem, ponieważ szukamy Bożego upodobania i błogosławień-
stwa nie tylko na dzisiaj, ale na każdy dzień.

Zaczerpnięto z Home Horizons, sierpień 2017
Eastern Mennonite Publications
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—ciąg dalszy na str. 28

Pewnego ranka obudził mnie odgłos piorunów i desz-
czu. To było coś, czego nam było trzeba.

Błyskawice są częścią Bożego cudu stworzenia dla dobra 
ziemi. Ludzie badają je od setek lat, jednak naukowcy 
nadal nie są w stanie całkowicie zrozumieć ich natury. 
W czerwcu 1752 roku Beniamin Franklin wykonał swój 
słynny, choć niebezpieczny eksperyment z latawcem  
w środku burzy. Miał on na celu dowieść, że błyskawica 
jest formą elektryczności. 

Oto kilka ciekawych faktów o piorunach. Gdybyśmy 
byli w stanie wykorzystać prąd pojedynczej błyskawicy 

długiej na około 1,5 km, wówczas prawdopodobnie 
dałoby się dzięki temu rozświetlić około miliona żarówek! 

Błyskawica to ogromna iskra albo łuk elektryczny. 
Może ona być źródłem dziesiątek tysięcy woltów prądu. 
Szacuje się, że piorun uderza gdzieś na ziemi z częstotli-
wością 40 do 50 razy na sekundę, co daje nam prawie 1,4 
miliarda piorunów na rok. 

Pioruny są oczywiście bardzo niebezpieczne, mogą znisz-
czyć budynki, zabijać ludzi i zwierzęta. Kiedy słyszymy 
grzmot, powinniśmy szukać odpowiedniego schronienia. 

Wydaje się zatem oczywiste, że kamieniarze Hiskiasza 
kuli skałę młotami i pewnie używali jeszcze innych narzę-
dzi. Zaczęli z dwóch końców i kuli w przeciwnych kie-
runkach, żeby spotkać się w środku. Jak zachowywali 
właściwy kierunek, żeby się nie minąć? Być może to pęk-
nięcie w skale wspomniane w inskrypcji było miejscem, 
do którego zmierzały obie ekipy. Albo, co bardziej praw-
dopodobne, król Hiskiasz zatrudniał doskonałych inży-
nierów. Musieli wiedzieć, w którym kierunku trzeba kuć 
z obu stron, żeby wszystko dobrze się skończyło.

Zastanawiam się, ile czasu zajęła im ta praca – pomy-
ślałem, spoglądając ku światełku, które zaczęło majaczyć 
w dali przede mną. – Z pewnością o wiele więcej niż pół 
godziny mojego brodzenia w tym tunelu. Oświetliłem 
latarką obie ściany. Pewnie gdzieś w tym miejscu tamten 
chłopiec odkrył inskrypcję. Wiedziałem, że jej tu już 
nie ma, bo została wywieziona do muzeum w Stambule  
w Turcji. Ale kto wie, może ja odkryję jakąś inną. 

Po kilku minutach bezowocnych poszukiwań wzruszy-
łem ramionami i zacząłem brnąć w wodzie ku końcowi 
tunelu. Oślepiony światłem wyszedłem obok sadzawki 
Siloam, otoczonej kamiennym murem. Stamtąd wytarte 
schody prowadziły w górę na poziom ulicy.

Wchodząc do sadzawki, pomyślałem o ślepcu, którego 
Jezus wysłał, żeby się tutaj obmył i żeby został uzdrowiony. 
Sam również się schyliłem, żeby umyć twarz. Potem usia-
dłem na kamiennym murze i zadumałem się nad historią. 
Według Biblii Hiskiasz, król Judy, wykuł ten akwedukt 
i zbudował sadzawkę, wspomnianą również w historiach 

o Jezusie zawartych w Ewangeliach. Teraz, ponad 2500 
lat po jego wykonaniu, siedziałem oglądając te wszystkie 
biblijne miejsca, będące milczącymi świadkami absolut-
nej prawdy każdego słowa Biblii.

„Pozostałe zaś sprawy Hiskiasza i cała jego potęga,  
i to, że zbudował zbiornik na wodę i wodociąg i że dopro-
wadził wodę do miasta, zapisane jest w Księdze Dziejów 
Królów Judzkich” (2 Krl 20,20).

Zaczerpnięto z Home Horizons, wrzesień 2017
Eastern Mennonite Publications
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BOŻY DAR BŁYSKAWICY
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Przerwa? Nie, dziękuję
– Krzysiu, czas już iść. Lekcje zaczynają się za chwilę 

i musimy być zaraz w środku – powiedziała mama, 
otwierając drzwi samochodu. Krzyś powoli odpiął pasy.

– Mamusiu, nie chcę iść dzisiaj do szkoły – oznajmił.
– Może pomodlimy się razem, zanim odjadę?
Krzyś skinął głową. Wcześniej myślał, że nowa szkoła 

będzie ekscytująca, ale okazała się straszna. 
– Drogi Ojcze w niebie – modliła się mama. – Proszę, 

bądź z Krzysiem dzisiaj w czasie lekcji. Pomóż mu zna-
leźć nowych przyjaciół i spraw, żeby się nie denerwował. 
Pomóż mu postępować tak, jak powinien. Dziękujemy 
Ci za to, że czuwasz nad nami. W imieniu Jezusa, amen.

Krzyś otworzył oczy. Czuł się troszkę lepiej. 
– Jesteś gotowy? – zapytała mama.
Krzyś skinął i wszedł za mamą do szkoły. Już wie-

dział, gdzie będzie jego nauczycielka i mama zapukała 
do drzwi.

– Proszę wejść – ktoś zawołał.
Drzwi otworzyły się i pani Miller uśmiechnęła się do 

nich. Za nią widać było klasę pełną kolorowych pla-
katów i rzędów ławek. Krzyś już wcześniej widział tę 
salę, ale teraz zobaczył też wielu uczniów, którzy mu 
się przyglądali. 

– Dzień dobry, Krzysiu. Witaj w naszej klasie – 
powiedziała pani.

– Dzień dobry – przywitał się Krzyś.
– Muszę iść, synku – zwróciła się do niego mama. 

– Odbiorę cię o trzeciej – ścisnęła go lekko za ramię  
i zamknęła drzwi.

– Chodź, Krzysiu – zaprosiła chłopca pani. – Możesz 
usiąść koło Antosia.

Krzyś usiadł obok wysokiego, ciemnowłosego kolegi. 
Książki Krzysia leżały na starannie ułożonym stosie,  
a na wierzchu leżała żółta książka do matematyki.

– Cześć – szepnął Antoś, uśmiechając się do niego 
i Krzyś odwzajemnił nieśmiało uśmiech. Zadzwonił 
dzwonek i zaczęła się lekcja.

– No dobrze, dzieci. Wyjmijcie książki do mate-
matyki i otwórzcie na stronie czwartej – poprosiła 
pani Miller. Zaszeleścił papier, a potem zaległa cisza. 
Wkrótce ołówki skrzypiały cicho, wpisując odpowiedzi.

Krzyś lubił matematykę i całkiem zapomniał, jak 
bardzo bał się wcześniej. Właśnie wypisywał wyrazy 
w ćwiczeniu ortograficznym, kiedy zadzwonił kolejny 
dzwonek i pani oznajmiła:

– Możecie odłożyć książki. Czas na przerwę.
Krzysiowi serce zabiło szybko – znowu czuł przeraże-

nie. Przerwa! Wiedział, że to mu się nie będzie podobać. 
„Proszę Cię, Panie Jezu, zrób tak, żebym nie musiał 

się bawić” – pomodlił się w myślach. Wokół niego inni 
uczniowie rozmawiali i śmiali się, przepychając się do 
drzwi. Wkrótce on i nauczycielka byli jedynymi oso-
bami, które pozostały w klasie. 

– Krzysiu, gotowy jesteś do wyjścia na przerwę? – 
zapytała pani.

– Wolałbym raczej tu zostać – wymamrotał Krzyś.
– Czy nie chcesz się bawić?
– Nie, dziękuję – powiedział Krzyś. Miał nadzieję, że 

pani to specjalnie nie przeszkadza.
– Mógłbyś wyjść i powdychać trochę świeżego powie-

trza – zaproponowała pani. – Chciałabym, żebyś poba-
wił się z innymi uczniami z klasy.

Wyszli na zewnątrz i przeszli przez chodnik  

—Francis Avery Patton

kącik dla
dzieci

 „Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios.” Ewangelia Mateusza 18,4
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w kierunku boiska do piłki. Koledzy Krzysia zbili się  
w ciasną grupkę i Krzyś zobaczył, że Antoś trzyma piłkę. 
W Krzysiu wszystko zamarło i usiadł na trawie.

– Dobrze, Antek i Leon są kapitanami – zdecydowała 
pani i wkrótce obie drużyny zostały skompletowane.

– Hej, Krzysiu! Chodź! – zawołał Antoś.
– Co?
– Możesz być w naszej drużynie – zaproponował 

Antoś.
Krzyś wiedział, że nie jest zbyt szybki. W swojej 

poprzedniej szkole nigdy nie udało mu się dobrze 
kopnąć piłki, ale teraz nie chciał o tym mówić.

– Dobrze, no to gram – zgodził się. Wybiegł i dołą-
czył do pozostałych.

Przerwa właściwie okazała się udana. Nawet udało 
mu się poprowadzić piłkę i podać ją do innego zawod-
nika, dzięki czemu tamten zdobył gola dla ich zespołu.  

– Świetnie – pochwalił go Antoś.
W drodze do domu w samochodzie Krzyś oznajmił:
– Myślałem, że najbardziej nie będę lubił przerwy, ale 

nawet wyjątkowo ją polubiłem.
– Więc miałeś udany dzień? – zapytała mama.
– Tak – potwierdził Krzyś. – Poznałem kolegę o imie-

niu Antek. Jest fajny.
– Cieszę się – powiedziała mama. – Dobrze zrobiłeś, 

że dołączyłeś do zabawy, kiedy pani cię poprosiła i cieszę 

się, że Jezus odpowiedział też na moje modlitwy.
– Dlaczego się modliłaś? – zapytał Krzyś.
– Od rana się modliłam, żebyś miał udany dzień  

i Jezus wysłuchał tych modlitw, prawda?
Krzyś skinął głową. Cieszył się, że nie powiedział: 

„Nie, dziękuję” na propozycję przerwy następnego dnia. 

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

– Mamo, chcę iść na spacerek – zawołał Tymuś, który 
miał trzy latka.

Tymuś lubił spacery. Mama spojrzała na zegar i wyj-
rzała przez okno. 

– Myślę, że to dobry pomysł – powiedziała. –  
W takim razie zrobię przerwę w pracy i pójdziemy.

Mama wsadziła malutką Sarę do wózka i powędro-
wali ścieżką między polami. Był ładny dzień, a Tymuś 
nucił pod nosem jakąś melodyjkę. Nagle zamilkł.  
W błocie zauważył zabawny ślad, ale nie wiedział, co 
to było. 

– Mamo! – zawołał. – Czy tutaj skakał kangurek? 

Jakie to ślady?
Mama podeszła przyjrzeć się śladom.
– Kangury żyją daleko stąd – oznajmiła. – To wygląda 

na krowę.
– O – powiedział Tymuś, który już zapomniał  

o śladach, bo właśnie zobaczył żabie bajorko. Pobiegł 
je pooglądać z bliska. Jakaś żaba wskoczyła do wody  
z chlupotem. 

– Niedługo to bajorko zamarznie – tłumaczyła mama. 
– Będzie zimno i na wierzchu na wodzie zrobi się lód.

Tymuś nie wyglądał na zadowolonego. 
– A co wtedy zrobią żaby? – zapytał. – Zdechną?

—Susan Schwartz

Idzie zima
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– Nie – kontynuowała mama. – Żaby zejdą na dno i scho-
wają się w błocie. Tam sobie zostaną, aż lód się stopi.

– To dobrze! – ucieszył się chłopczyk.
Spacerowali dalej. Pod wielkim drzewem zobaczył mnó-

stwo jakichś orzechów. Podniósł jeden z nich i obejrzał. 
– Co to? – zapytał mamę.
– To są żołędzie – wyjaśniła mama. – Wiewiórki zbierają 

je, żeby mieć coś do jedzenia w zimie.
Tymuś chwilę pomyślał i zapytał:
– A jak wiewiórka to robi?
– One przenoszą żołędzie w pyszczkach – powiedziała 

mama. – Bóg stworzył wiewiórki tak, by wiedziały, że muszą 
sobie nazbierać orzeszków, kiedy idzie zima. Gdy potem są 
głodne, to je odkopują i jedzą.

– Ojej, naprawdę? – zdziwił się Tymuś.
– My też tak robimy – zauważyła mama. – Ty pomagałeś 

mi wsadzać zieloną fasolkę do słoiczków. Będziemy ją jeść, 
gdy przyjdzie zima.

– O! Jak dobrze, że mamy jedzenie!
– Tak – potwierdziła mama. – Bóg opiekuje się żabami  

i wiewiórkami, ale nami także.
– Cieszę się! – Tymuś uśmiechnął się do mamy.

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

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

—ciąg dalszy ze str. 25

Pioruny mogą uderzać wiele kilometrów poza rejonem 
burzy. Oto szybki sposób na obliczenie, jak daleko ude-
rzył piorun: trzeba policzyć sekundy pomiędzy błyska-
wicą a grzmotem, a potem podzielić to przez pięć, co 
pozwoli określić odległość między nami a piorunem. 

Biblia mówi o błyskawicach co najmniej dwadzie-
ścia siedem razy, zaś o gromie prawie trzydzieści razy.  
W Księdze Hioba 28,26 czytamy: „gdy deszczowi 
wyznaczał prawo i szlak dla błyskawicy”. Wiadomo jest, 
że błyskawica podąża ustalonym szlakiem naładowa-
nych cząsteczek od chmury aż do ziemi lub pomiędzy 
chmurami. 

Biblia również porównuje przyjście Pana do błyska-
wicy w Ewangelii Mateusza 24,27: „Gdyż jak błyskawica 
pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie 
z przyjściem Syna Człowieczego”. Zbadano, że czas trwa-
nia błyskawicy to 0,2 sekundy. Biblia mówi, że Pan przyj-
dzie „w jednej chwili, w mgnieniu oka, na odgłos trąby 
ostatecznej [...]” (1 Kor 15,52).

Dziękujmy Bogu za dar błyskawicy i za lekcje płynące 
z niego.

Zaczerpnięto z Companions, czerwiec2017
Christian Light Publications, Inc.

Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

BOŻY DAR BŁYSKAWICY
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Część dziesiąta —Elizabeth Wagler

ROZDZIAŁ 19

Zmiany
Rosita urodziła w szpitalu w mieście swoje pierwsze 

dziecko – trzy i półkilowego chłopczyka. Wiktor był 
najdumniejszym ojcem w okolicy. Natychmiast przy-
jechał, kupił kocyki, pieluszki, małą czapeczkę robioną 
na drutach, kilka ubranek i parę czarnych bucików.

Rosita roześmiała się na ich widok.
– Są o wiele za duże. Zobacz, one nawet się nie utrzy-

mają na takiej małej stópce.
– Nie szkodzi. On przecież urośnie. Spójrz, jak na 

mnie patrzy. Myślę, że to bystry chłopak.
– Tak. I podobny do ciebie.
Rosita przyjechała z dzieckiem do domu teściowej, 

gdzie była traktowana jak księżniczka. Mama Wiktora 
karmiła ją zupkami z kurcząt i tortillami trzy razy 
dziennie, a mama Rosity przynosiła caldo.

– Mam trochę dość tych kurczaków – wyznała 
Wiktorowi w tajemnicy. – Ale pewnie mają mi dodać 
sił, więc pewnie będę je jeść.

Dwie małe siostry Wiktora wpadały na zmianę, żeby 
potrzymać niemowlę, a mama Bol zajmowała się nim, 
gdy Rosita zasypiała. Czasem Rosita czuła się tak, jakby 
to w ogóle nie było jej dziecko i ucieszyła się, gdy po 
tygodniu wreszcie mogła wrócić do swojego domu.

– Ma zbyt żółtą skórę – zaniepokoiła się mama Rosity 
podczas jednej z wizyt. – Za długo śpi i nie przybywa 
na wadze. Czemu nie weźmiesz go do lekarza? On ci 
pomoże.

– Pielęgniarki powiedziały, żebym po prostu pozwo-
liła mu poleżeć dłużej na słońcu.

Kiedy wspomniała Wiktorowi o lekarzu, natych-
miast zawiózł dziecko do swojej matki, gdzie odbyła się 
rodzinna konferencja.

Po powrocie powiedział, że jego rodzina nie chodzi 
już do miejscowego lekarza. Modlili się za dziecko i Bóg 

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

fragment
książki

Wiatr 
posródpalm´
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je uzdrowi, jeśli taka jest Jego wola. Rosita również się 
modliła. Mały powoli zaczął wyglądać lepiej i ważyć 
więcej. Kiedy po raz pierwszy uśmiechnął się do niej, 
była bardzo poruszona.

– Kiedy chcesz nadać mu imię? – zapytała męża po 
trzech tygodniach od porodu.

– Niedługo – odparł. – W przyszłym tygodniu pojadę 
do miasta, żeby go zarejestrować. Wcześniej będę już 
miał dla niego imię.

Wiktor zdecydował się nadać mu imię Jose: – Józef 
był w Biblii młodym człowiekiem, wiernym Bogu. 
Chcielibyśmy przecież, żeby nasz syn wyrósł na męża 
Bożego.

Wkrótce ich jednopokojowy dom zaczął się robić za 
ciasny. Brat Rosity, Pablo, nadal z nimi mieszkał, a teraz, 
gdy dziecko spało w swoim hamaczku, było już zbyt 
wiele hamaków w jednym pomieszczeniu. Wiktor zde-
cydował, że czas na dobudowanie oddzielnej kuchni.

Ojciec z braćmi pomogli mu wyciąć słupki pod 
narożniki i przygotować długie drążki na krokwie. 
Gdy zebrał już wystarczająco dużo palmowych liści na 
poszycie dachu, złapał i ubił jedną z dzikich świń biega-
jących w dżungli niedaleko domu. Pewnego dnia męż-
czyźni z obu rodzin pokryli kuchnię dachem, a kobiety 
przygotowały posiłek. Następnie Rosita przeniosła 
swoje garnki, szafkę z naczyniami i całe wyposażenie 
do nowej kuchni. Zrobiła tam nowe palenisko, używa-
jąc kamieni z poprzedniego. Szczęśliwa i zadowolona, 
zamiotła podłogę i umieściła kury pod dalszą ścianą. 
Teraz miała pomieszczenie do gotowania i osobne do 
spania i przyjmowania gości.

Jedyną chmurą zaciemniającą ich mały świat był pro-
blem zmiany kościoła. Wiktor ostatecznie zadecydował, 
że chce się przyłączyć do menonitów. 

– Ty też się przyłączysz.
Rosita pokręciła przecząco głową.
– Uważam, że ten kościół jest dobry – przyznała ze 

łzami w oczach. – Ale ja nie chcę nosić takiej chustki.
– W takim razie nie jesteś mi uległa jako swojemu 

mężowi – złajał ją Wiktor. – Chodź, pomodlimy się  
w tej sprawie. Nie chcę się tam przyłączać bez ciebie.

Rosita stwierdziła, że dni stały się dla niej o wiele 
krótsze, gdy zaczęła zajmować się małym Jose. Nadal 
pomagała teściowej, gdy tylko mogła, ale karmienie 
dziecka i pranie wszystkich jego ubranek zajmowało 
wiele czasu. Przekonała się, że niemowlęta są powodem 
bardzo intensywnego prania. Czasem szła z Wiktorem 
w pole, ale nie było to łatwe z dzieckiem na plecach. 
Praca bardziej ją męczyła i czasem musiała odpoczywać 

po wyjściu w pole przez cały następny dzień. Wcale jej 
się to nie podobało i musiała się do tego przyznać, choć 
z wielką niechęcią.

Po przyjeździe kombajnów i zebraniu ryżu, Wiktor 
wrócił do domu z młyna ryżowego z czekiem na trzy 
tysiące dolarów. 

Rosita nawet nie marzyła, że kiedykolwiek będzie 
miała tyle pieniędzy.

– Co z nimi zrobisz? – zapytała męża.
– Chciałbym zbudować następny dom i kupić więcej 

świń – planował. – Ale myślę, że jutro pojadę do miasta 
i resztę wpłacę do banku. Trzymanie takiej kwoty  
w domu tylko by mnie denerwowało.

Własne konto bankowe to było coś, o czym w świe-
cie Rosity nie słyszano. Tylko bogacze trzymali pienią-
dze w bankach. Rosita nigdy nie słyszała, żeby robił to 
jakiś Indianin. Nie mieściło jej się w głowie, że została 
żoną nie tylko miłego, ale również bogatego człowieka.

Gdy Wiktor był w mieście, Rosita poszła z dziec-
kiem odwiedzić babcię. Podczas rozmowy powiedziała 
kuzynce Delores, która nadal tam mieszkała, po co jej 
mąż pojechał do miasta. Wtedy Delores zawołała:

– Myślałam, że menonici nie wpłacają pieniędzy do 
banków! Jestem pewna. Przecież głoszą kazania, że nie 
wolno tak robić i zarabiać na odsetkach. Sama słyszałam.

Po powrocie Wiktora do domu, Rosita od razu prze-
szła do tematu:

– Powiedziałeś mi, że chcesz być menonitą, ale meno-
nici nie trzymają pieniędzy w bankach. Jak możesz 
przyłączyć się do kościoła, jeśli nie postępujesz według 
jego nauk? Zawsze mówisz, że oni wymagają od swoich 
członków posłuszeństwa, ale w takim razie źle robisz, 
zakładając konto w banku.

– Nie wiedziałem, że menonici tak nauczają – odparł 
Wiktor. – Ale jeśli nauczają, to tak postąpię.

Kilka dni później wziął Rositę do miasta i podjął 
wszystkie pieniądze z konta. Potem poszli zaszaleć  
w sklepach. Kupili ubranka i zabawki dla Jose, uzdę 
dla konia, kilka plastikowych krzeseł i nowy przeno-
śny spryskiwacz do roślin. Wiktor stwierdził również, 
że potrzebny mu drugi rower. 

– Ten stary będzie używany na polowania i dojazd na 
plantację, a nowym będę jeździł do miasta – wyjaśnił.

Rosita dostała swoją upragnioną maszynę do szycia. 
Cała rodzina Bolów tłumnie przyszła do nich oglądać 
zakupy, które Wiktor postawił pod jedynym oknem  
w pokoju. Każdy chciał dotknąć lakierowanego drewna 
szafki i jej gładkich czarnych nóżek. Maszyna do szycia 
prezentowała się wspaniale ze złotymi dekoracjami na 
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czarnym tle. Wszyscy chłopcy po kolei deptali na robo-
czy pedał, żeby zobaczyć obroty koła. Rosita obser-
wowała to wszystko, mając nadzieję, że nie zepsują 
maszyny, zanim będzie mogła sama ją wypróbować.

– Uszyj coś – rzucił wyzwanie Gilberto. – Zobaczymy, 
co potrafisz.

– Potrzebuję materiału – odparła. Głośni bracia 
Wiktora już jej nie deprymowali.

Marita została wysłana do domu po jakiś kawałek 
materiału. Wróciła, machając starą bluzką. Ktoś przy-
niósł krzesło z kuchni i Rosita usiadła do maszyny. 
Z pomocą Wiktora czytającego instrukcję obsługi  
i oddechem jego braci na plecach wreszcie włożyła nić 
w odpowiednie otwory. Kilka pierwszych prób poru-
szania pedałem skończyło się zaplątaniem nici i ktoś 
musiał skoczyć po nożyczki. Następnie uparta maszyna 
koniecznie chciała działać w przeciwnym kierunku niż 
powinna. Wreszcie Rosita wstała.

– Idźcie do domu – powiedziała, śmiejąc się i zagania-
jąc ich niczym kurczęta. – Nauczę się obsługi i wtedy 
zobaczycie, jak szyję.

W ciągu kilku kolejnych dni cały wolny czas spędzili 
przed nową maszyną do szycia, z którą Rosita wkrótce 
się oswoiła. Przyniosła materiał kupiony u cabanero  
i patrząc na starą koszulę spróbowała uszyć mniejszą 
dla Jose. Wyszła trochę zbyt opinająca jego gruby brzu-
szek, ale kolejna próba była już udana. Rosita umiała 
zszywać ubrania Wiktora i niedługo teściowa przyniosła 
inne rzeczy do poprawek. To była dobra zabawa. Rosita 
chciała szyć sobie sukienki, ale w natłoku zajęć domo-
wych i opieki nad Jose nie znalazła czasu, by odwiedzić 
Adelitę i trochę się poduczyć.

Zapas zabawek małego Jose stanowił wielką atrakcję 
dla jego małych wujków i cioć z sąsiedztwa, i dla wielu 
innych dzieci z całej wioski, które „wpadały pooglą-
dać”. Zanim właściciel nauczył się raczkować i toczyć 
swoją piłkę po podłodze, została wyniesiona z domu  
i porzucona gdzieś w trawie. Plastikowe grzechotki roz-
rzucano po podłodze albo rozdeptywane, a małymi cię-
żarówkami jeżdżono po podwórku aż do ich śmierci 
technicznej. 

Rosita irytowała się tym wszystkim.
– Kupujemy zabawki dla naszego dziecka, a potem 

wszyscy albo je niszczą albo gubią – narzekała.
– Kupimy mu inne zabawki i zamkniemy w szafie, 

żeby inne dzieci ich nie poniszczyły – ogłosił Wiktor.
Długo po wydaniu wszystkich trzech tysięcy dola-

rów Wiktor i Rosita dowiedzieli się, że ich kościół nie 
ma nic przeciwko trzymaniu pieniędzy w banku. Była 

to dla nich kosztowna lekcja, żeby nie słuchać plotek 
szerzących się we wsi.

Rok po ich ślubie brat Wiktora, Ricardo, ożenił się  
z dziewczyną z kościoła zielonoświątkowego. Ricardo  
i Rufina zamieszkali w jej wsi, więc klan Bolów nie 
widywał ich często.

Mijały tygodnie, a Wiktor i Rosita wciąż modlili się 
o Boże prowadzenie. Rosita czuła, że jej opór słabnie. 
Zaczęła pragnąć pozbycia się wszystkich lęków przed 
wstąpieniem do kościoła menonitów razem z mężem.

– Naprawdę chciałabym to zrobić, ale martwię się, 
co ludzie powiedzą. Boję się chodzić nad strumień z tą 
chustką na głowie. Wszyscy się będą śmiać, a ja będę 
się wstydzić.

Rosita nie powiedziała Wiktorowi, że osobą, której 
szyderstw najbardziej się boi, jest jej starszy brat Carlos. 
Po prostu wiedziała, co on powie i bała się, że tego nie 
zniesie.

Santiago z żoną podczas wizyty u nich zachęcali 
Rositę, żeby zaufała Panu i nabrała odwagi.

– Z początku będzie trudno – powiedział. – Ale 
wkrótce przestaniesz o tym myśleć. Moja żona zrobi 
dla ciebie takie nakrycie głowy, jeśli chcesz.

– Jestem gotowa – odpowiedziała Rosita.
Czuła radość Wiktora, a ulga dawała się odczuć  

u wszystkich zebranych przy stole.
– W następną niedzielę zaczynamy nauczanie dla 

osób pragnących się przyłączyć – rzekł Santiago, kiedy 
zbierali się już do wyjścia. – Będziemy studiować nauki 
Biblii, żebyś zrozumiała, na czym polega chrześcijańskie 
życie. Potem, jeśli będziesz wydawać owoc nawrócenia  
i zgodzisz się z tym, czego się nauczyłaś, zostaniesz 
przyjęta do kościoła. Niech ci Bóg błogosławi i doda 
odwagi.

– Dobrze będzie studiować Biblię – powiedziała póź-
niej Rosita do Wiktora. – Kiedy przyłączyłam się do 
kościoła zielonoświątkowego, nikt mnie niczego nie 
nauczał. Po prostu przyjęłam chrzest i to wszystko.

– Wiem – przytaknął Wiktor. – Ale ten kościół jest 
inny. Tutaj skłania się ludzi, żeby dowiadywali się, czego 
uczy Biblia, a potem oczekuje się od nich, że będą to 
praktykować. Właśnie dlatego chcę należeć do takiego 
kościoła. Wiem, że pomogą mi i mojej rodzinie żyć  
w świętości. Jeśli będę coś źle robił, to mi o tym 
powiedzą.

Bitwa jeszcze się jednak nie skończyła. Dominga 
przyniosła nakrycie głowy, a Rosita założyła je i wpięła 
we włosy w niedzielny poranek. Nie mogła się jednak 
zmusić, żeby wyjść z domu w czymś takim.
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Na pierwsze zajęcia przygotowawcze przyszła  
z odkrytą głową. 

– Kiedy nakryjesz głowę? – zapytał uprzejmie Santiago.
– Następnym razem – wymamrotała. – Ale wcale nie 

będzie mi łatwiej to zrobić.
Na następną lekcję również przyszła z gołą głową.
Wiktor modlił się razem z nią i pewnego dnia stwier-

dziła, że nadszedł ten moment. Poszła do kościoła  
z nakrytą głową czując, jakby chustka była dwa razy 
większa niż w rzeczywistości. Drapała ją w szyję,  
a w czasie powrotu do domu czuła, jak łopocze na wietrze.

Nazajutrz ze ściśniętym żołądkiem poszła do domu 
rodziców. Nikt nie powiedział ani słowa na temat chustki.

– Zachowywali się tak, jakbym nie miała jej na głowie! 
– powiedziała Wiktorowi zdumiona. – Nie widziałam się 
z Carlosem, ale pewnie mu powiedzą i jestem pewna, że 
wtedy będzie miał wiele do powiedzenia.

Przez tydzień czuła się, jakby była jakimś widowiskiem 
– czy to idąc nad strumień, czy do sklepu. Była pewna, 
że ludzie wytykają ją palcami i śmieją się z niej za ple-
cami. Ale potem nakrycie głowy stało się dla niej tak nor-
malne, że sama się zastanawiała, czemu wcześniej miała 
taki problem.

ROZDZIAŁ 20
Dzieci

Gdy nadeszły pierwsze urodziny małego Jose, wszy-
scy dziadkowie, wujkowie i ciocie zebrali się na ucztę  
z ryżu, fasoli i smażonych kurczaków. Jose raczkował 
radośnie od jednych do drugich, częstując się ryżem  
i mięsem z różnych misek. Jeszcze nie chodził, ale Carmelita  
i Marita dobrze się bawiły, próbując go stawiać na nogach 
i patrząc, jak się chwieje, próbując łapać równowagę. 
Pablo i Gilberto posadzili go na konia twierdząc, że czas 
nauczyć się jeździć. Babcie podziwiały dwa najnowsze 
ząbki i kolejno brały go na ręce, aż się zniecierpliwił i dał 
do zrozumienia, żeby mu dać spokój.

Rodzice podarowali mu ogromną plastikową cię-
żarówkę, ale najmłodszy brat Rosity i Estera, dziecko 
Bolów, narodzone tuż przed ślubem Wiktora, zaczęli się 
nią bawić zamiast niego.

Rosita nie mogła się doczekać na kolejne lekcje przy-
gotowawcze. Zostawiając Jose pod opieką babci, razem 
z Wiktorem gromadzili się w budynku kościelnym  

w niedzielne popołudnia razem z Santiago i trojgiem 
innych młodych ludzi. Studiowali broszurę Nauczanie 
dla początkujących chrześcijan i choć Rosita była chrze-
ścijanką od wielu lat, to stwierdziła, że tak naprawdę 
jest początkująca. O wielu sprawach nikt jej nigdy nie 
powiedział.

Gdy przerabiali temat zadośćuczynienia za grzech, 
Duch przypomniał jej, że kiedyś ukradła babci kolorową 
nić, żeby sobie zrobić bransoletkę. Nazajutrz wzięła pie-
niądze i zapłaciła babci za tę nić. Dowiedziała się, jak 
samodzielnie studiować Biblię, żeby mogła sobie zazna-
czać wersety szczególnie dla niej ważne.

– Chrystus pewnego dnia powróci po swą Oblubienicę 
i pragnie, żeby czekała na Niego czysta i nieskalana – 
powiedział pastor. – Właśnie dlatego stosujemy dys-
cyplinę wobec nieposłusznych członków kościoła. 
Gdybyśmy pozwolili, żeby grzech się u nas rozplenił, 
wówczas nie będzie to miało nic wspólnego z czystością.

Pewnego tygodnia omawiali pracę chrześcijan.
– Jakie rodzaje pracy chrześcijanie powinni wykony-

wać? – zapytał Santiago.
Kursanci wymienili rolnictwo, rybołówstwo, polowa-

nie, prowadzenie domu, wychowywanie dzieci, branżę 
budowlaną, krawiectwo i sprzedawanie w sklepie.

– Ale nie należy pracować w sklepie sprzedającym alko-
hole, papierosy czy kupony loteryjne – ostrzegł Santiago. 
– Skoro chrześcijanie sami powinni wystrzegać się takich 
rzeczy, to sprzedawanie ich innym ludziom również jest 
złe.

To było dla Rosity coś nowego, ale miało sens. Po 
zajęciach wzięła podręcznik do domu, znalazła w Biblii 
odnośniki i podkreśliła wersety.

Pablo nadal mieszkał z nimi, i choć niewiele mówił, 
to słuchał z zainteresowaniem, gdy Wiktor i Rosita roz-
mawiali o tym, czego się dowiedzieli podczas zajęć. 
Często chodził z nimi również na nabożeństwa do 
menonitów.

Ricardo i Rufina z nowo narodzoną córeczką przepro-
wadzili się do Santa Elena, budując dom na zboczu nie-
daleko Wiktora. Teraz kobiety mogły chodzić całą grupą 
nad strumień z praniem, gotować dla mężczyzn pracują-
cych na plantacji i siedzieć popołudniami przed domem 
w cieniu palm, karmiąc dzieci i rozmawiając.

Życie tylu ludzi w bliskim sąsiedztwie nie obywało się 
jednak bez problemów.

– Dlaczego wiążecie te zwierzęta tak blisko domu? 
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– beształa Rosita Gilberto i jego brata Clemento. – 
Zaprowadźcie je na drugą stronę drogi. Jose już chodzi  
i koni nie powinno być w pobliżu.

Przez kilka dni chłopcy jej słuchali, wiążąc dwa konie  
i muła dalej od domu, ale ponieważ musieli w tym celu 
iść dalej, to nie bardzo im się chciało. Wkrótce konie 
znów się pasły blisko obydwu domów.

Pewnego popołudnia Rosita wybiegła z domu, żeby 
przepłukać durszlak kukurydzy po drugiej stronie domu 
teściów i natknęła się na muła uwiązanego na podwórku 
niedaleko jej frontowych drzwi.

– Ależ ci chłopcy są leniwi – mruknęła pod nosem.
Pochyliła się nad kranem, czyszcząc palcami durszlak  

z resztek kukurydzy. Pozwoliła, żeby woda umyła jej 
zakurzone stopy i zawróciła do domu z kapiącym dur-
szlakiem w ręku.

– Łaaa! Łaaa! – to był Jose! Rzuciła kukurydzę na 
ziemię i pobiegła do domu. Za rogiem ujrzała jej synka 
raczkującego przez podwórko w kierunku muła. Biegnąc, 
zobaczyła, jak zwierzę odwraca się tyłem i wymierza 
potężnego kopniaka, który o włos minął zapłakanego 
malca. Porwała Jose w ramiona, podczas gdy muł szyko-
wał się, żeby kopnąć i ją.

Hałas spowodował, że zbiegła się cała rodzina. Teściowa 
wzięła dziecko na ręce i zaczęła kołysać, próbując je uspo-
koić. Rosita, trzęsąc się z nerwów, poszła do swoich mło-
dych szwagrów.

– Zobaczcie teraz, co się stało! – krzyczała. – Moje 
dziecko omal nie zostało zabite! Mówiłam, żebyście nie 
wiązali koni przy domu. Gdyby dziecko zginęło, to dosta-
libyście od brata niezłe manto. Nie chcę więcej widzieć 
tych koni tak blisko!

Skruszony Gilberto odwiązał muła i odprowadził dalej. 
Rosita wzięła dziecko do domu i zamknęła drzwi. Tego 
wieczoru tortille upiekła im teściowa.

Jakiś czas potem Rosita przeprosiła za to, że straciła 
panowanie nad sobą, a teściowie zapewnili ją, iż bracia 
Wiktora będą bardziej dbać o wiązanie koni dalej od 
domu.

Dominga, żona pastora, zaproponowała Rosicie, że 
nauczy ją szyć sukienki dla siebie. Pewnego dnia Rosita 
przyszła do niej popatrzeć, jak nakłada papierowy wzór 
na materiał, a potem tnie i szyje pierwszą sukienkę  
z pelerynką dla Rosity. Spodobała jej się. Dobrze paso-
wała i wszystko zakrywała, jak należy. Potem zaczęła 
szyć własne sukienki. Z czasem stało się to dla niej 

naturalne i zaczęła się również cieszyć szyciem spodenek  
i koszulek dla swojego rosnącego maluszka. 

W pierwszą niedzielę nowego roku Rosita i Wiktor 
zostali członkami kościoła menonitów i wzięli udział  
w nabożeństwie z komunią i umywaniem nóg. Czytała 
o tym, jak Jezus umył nogi uczniom, ale nigdy wcześniej 
nie widziała nabożeństwa z umywaniem nóg. Nie umiała 
zrozumieć, dlaczego wszystkie kościoły tego nie prakty-
kują, skoro Jezus wyraźnie powiedział, żeby naśladowali 
Jego przykład. Święty pocałunek również był dla niej 
nowym doświadczeniem. 

– Trudno byłoby powitać kogoś pocałunkiem świę-
tym, mając w stosunku do niego złe uczucia – powie-
działa Wiktorowi. – Myślę, że to jest dobra praktyka.

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

– A co z tobą? – zapytała nazajutrz Rufinę podczas 
prania nad potokiem. – Też przyłączysz się do menonitów?

Rufina potarła nos.
– Ricardo czasem o tym mówi, ale ja nie chcę. Jestem 

chrześcijanką – broniła się. – Chodzę do kościoła.
– Tak, jesteś chrześcijanką, ale musisz pomyśleć  

o swoich dzieciach. W tym kościele będziesz miała pomoc 
w ich nauczaniu. Ja już się nauczyłam, że gdy Jose płacze, 
bo się przy czymś upiera, to mogę go nauczyć posłu-
szeństwa. Kiedy byłam mała, mama pozwalała małym 
dzieciom na wszystko. Gdy płakały, bo chciały więcej 
jedzenia albo słodycze, to im dawała. Kiedy chciały 
koniecznie raczkować po podłodze, pozwalała im na to. 
Z czasem, gdy miały po trzy czy cztery lata, już były 
niesforne, a ona musiała je bić, żeby coś zrozumiały.  
A my chcemy, żeby w naszej rodzinie dzieci chciały służyć 
Bogu, gdy podrosną.

– Ale ja nie chcę nosić tej chustki – przyznała Rufina, 
piorąc troszkę bardziej intensywnie. – To wygląda głupio.

– Wiem, co czujesz – zachichotała Rosita. – Ja też 
nie chciałam. Ale teraz nie mam z tym żadnego pro-
blemu. Nakrywanie głowy jest słuszne, więc dobrze się 
czuję. Będzie trudno przez pierwsze kilka dni, ale potem 
przywykniesz.

Pablo miał inne zdanie.
– Myślę, że chciałbym się przyłączyć do waszego 

kościoła – powiedział nieśmiało do Wiktora i Rosity 
pewnego wieczoru.

– W takim razie pójdę z tobą do Santiago – zapropo-
nował Wiktor.
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Rosita bardzo się ucieszyła, że Pablo chce podjąć taki 
krok. Wydawało się, że zawsze wszystko robili razem 
i nawet teraz, kiedy już była mężatką, jej brat myślał 
podobnie jak ona.

Carmalita to był osobny temat. Uwielbiała nosić sznury 
korali i wielkie, dyndające kolczyki. W wielu sprawach 
przypominała jej starszą siostrę Manuelę. Wspomniała 
o tym mamie.

– Też o tym myślę – przyznała. – Chciałabym, żeby 
została chrześcijanką i przyłączyła się do kościoła. Może 
ty byś spróbowała z nią porozmawiać, czy nie chciałaby 
przyłączyć się do was.

– Nie miałabyś nic przeciwko temu, żeby przyszła do 
menonitów?

– Nie – mama pokręciła głową. – Widzę, że ty  
i Wiktor jesteście szczęśliwi i dobrze żyjecie, a teraz Pablo 
chce tego samego. Nie mam z tym problemu.

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

Jose nie skończył jeszcze dwóch lat, a już urodziła się 
jego siostrzyczka. Nazwali ją Angelita. Rosita podzieliła 
się z Wiktorem pozytywnymi wrażeniami z pierwszego 
dużego spotkania biblijnego, w którym uczestniczyła.

– Pastor powiedział, że jeśli małe drzewko jest zasa-
dzone prosto, to będzie rosło prosto i z dziećmi jest tak 
samo.

Trzymając na rękach synka i spoglądając na niemowlę 
w ramionach Rosity, Wiktor skinął potwierdzając głową. 

– Zaczniemy nauczać nasze dzieci teraz, kiedy jesz-
cze są małe. Widzę, że wiele dzieci w wiosce nie sza-
nuje cudzej własności – dodał, pokazując głową na dom 
ich sąsiada. – Kiedy do nas przychodzą, ściągają z półek 
zabawki Jose i plamią palcami moją Biblię. Nie chcę, 
żeby nasze dzieci tak robiły.

– Myślałam już o tym – przytaknęła Rosita. – Jak 
można je nauczyć, żeby nie dotykały rzeczy w cudzym 
domu?

– Można by położyć kilka rzeczy na niższej półce – 
pokazał na szafkę, gdzie trzymali ubrania. – I uczyć Jose, 
żeby ich nie dotykał.

Zgodnie z ich postanowieniem, Rosita umieściła mały 
koszyk z joppy i słoik z muszelkami znalezionymi kiedyś 
w Punta Gorda na najniższej półce, do której Jose mógł 
sięgnąć bez problemu. Oczywiście, od razu zaczął próbo-
wać je ściągnąć, ale mama surowo go karciła klepiąc po 
rączkach, kiedy nie chciał słuchać. W ten sposób uczyli 
go, co znaczy słowo „nie”.

Teraz już czytali razem Biblię codziennie, a Wiktor, 
który uwielbiał śpiewać, nauczył Rositę wielu pieśni ze 
śpiewnika w języku Kekchi. Czasem wieczorami śpie-
wali godzinę albo dłużej. Jose lubił głośno pomagać, 
mimo że jeszcze nie mówił.

Kiedy Angelita skończyła dwa tygodnie, nastąpił 
wypadek, w którym omal nie zginęła. Nakarmiwszy ją, 
Rosita na chwilę zawiesiła chustę z nią w środku na sznu-
rze zwisającym z krokwi i przekonana, że mała zaśnie 
choć na chwilę, wzięła Jose do kuchni, żeby zmielić 
kukurydzę.

Kręcąc korbą i napełniając młynek kolejnymi por-
cjami, nagle poczuła niepokój. Przepuściwszy pierw-
szą porcję kukurydzy, opłukała ręce w wiadrze przy 
drzwiach i poszła sprawdzić, co z dzieckiem.

– Och, nie! – westchnęła.
Chusta leżała na podłodze. Uklękła i rozerwała ją, 

żeby wyjąć dziecko. Mała buzia Angelity była sina,  
a dziecko leżało bez ruchu na podłodze.

Rosita wzięła ją na ręce, wstała i pobiegła do domu 
teściowej, drżąc z przerażenia.

– Moje dziecko! Moje dziecko! – zanosiła się płaczem.
Gdy dobiegała do domu, dziecko zaczęło się wiercić, 

potem odkaszlnęło i zakwiliło słabym głosem. Powoli 
policzki mu się zaróżowiły.

Rosicie tak ulżyło, że omal nie zasłabła. Co by było, 
gdyby Angelita umarła z powodu jej niedbałego zwią-
zania węzła?

Wiktor zasmucił się, gdy mu o tym powiedziała.
– Musisz bardziej uważać – zaczął. Widząc załamany 

wyraz twarzy Rosity, ciągnął łagodnie. – Ale przecież nie 
zrobiłaś tego celowo.

Wziął ją w swoje silne ramiona i przytulił.
– Podziękujmy Bogu za ochronę naszego dziecka.
Rosita z wdzięcznością przyjęła pocieszenie męża  

i wspólnie z nim podziękowała Bogu. Te maleństwa są 
tak bardzo ode mnie zależne – pomyślała. – Mam dopiero 
osiemnaście lat. Czy ja w ogóle jestem na tyle odpowie-
dzialna, żeby być matką?

—ciąg dalszy nastąpi
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Gdy z Panem
Przez życie wędruję,

Nic złego stać mi się nie może,
Bo wiem,

Że w różnych cierpieniach,
Troskach i trudach

Ochrania mnie i wspomaga
Wielkie miłosierdzie Boże.

Więc nie lękam się niczego,
Nigdy się nie trwożę,

Nawet w ciemnościach nocy,
Bo Ty, Panie, jesteś przy mnie.

Wiem, że w każdej niebezpiecznej chwili
Udzielisz mi swej łaski, mądrości

I pomocy!

—Alfreda Furgała
Zaczerpnięto z tomu poezji Ostatni Zew

Wędrówka  
z Panem



O dobrym życiu
Nie można dobrze żyć, jeśli człowiek nie uzna Boga na wszystkich swoich 

drogach. Chrześcijanin nie może istnieć bez modlitwy. Dlatego też w 1 Liście 
do Tesaloniczan 5,17 czytamy: „Bez przestanku się módlcie”, co ukazuje nam 
niemożność funkcjonowania bez modlitwy. Żyć dobrze to znaczy czcić i słuchać 
rodziców (Ef 6,1-2) a także być błogosławieństwem dla ludzi wokół nas. Z kolei 
Drugi List do Tesaloniczan 3,13 mówi: „A wy, bracia, nie ustawajcie czynić dobrze”. 
Jezus Chrystus ustanowił dla nas wzorzec, ponieważ On zawsze czynił dobrze i to 
do tego stopnia, że przyszedł na świat, by umrzeć za grzeszników. 

Jeżeli przyjmujemy naukę, która pozwala prowadzić życie według tego wzorca 
– mieć bojaźń Bożą i ufność w Nim – to On z pewnością zaspokoi każdą naszą 
potrzebę. 

Żyć dobrze znaczy zawsze starać się czynić sprawiedliwość, traktując ludzi  
z szacunkiem, ze względu na Jezusa okazując miłość tym, którzy nas nienawidzą 
i nami pogardzają (J 15,20). 

Jeśli pragniemy dobrego życia, to musimy szukać Boga w małych rzeczach tak 
samo jak w wielkich, ponieważ On prowadzi zapis myśli, słów i ludzkich czynów, 
które kiedyś zostaną ujawnione.

Dobre życie oznacza również, że powinniśmy czynić to, co jest miłe w oczach 
Boga; ponieważ jeżeli naprawdę Go kochamy i służymy Mu, to będziemy szczęśliwi 
tutaj i w wieczności. Chrystus zgromadzi sprawiedliwych jak swoje klejnoty 
w wielkim dniu sądu i będą szczęśliwi na zawsze w pięknym niebie, które Pan 
przygotował dla tych, co Go ukochali i czynią Jego wolę.

Zaczerpnięto z The Little Gleaner, styczeń 1887
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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