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słowo

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

Czystego

SERCA
—Alvin Mast

Większość czytelników naszego czasopisma to miłośnicy Biblii znający nauczanie Jezusa na temat grzechu.
Ostatnio wygłosiłem serię kazań na temat 5 rozdziału
Ewangelii Mateusza. Rozmyślając o tym, co napisać
w niniejszym artykule wstępnym, przypomniałem sobie
Jego naukę o czystym sercu. On wiedział, że następstwem czystego serca jest czyste życie. „Dobry człowiek
wyciąga z dobrego skarbca dobre rzeczy” – powiedział.
Srebro jest cennym metalem wydobywanym z ziemi.
Często jest zmieszane z innymi minerałami i musi zostać
poddane procesowi oczyszczenia. Jest używane do produkcji narzędzi kuchennych, biżuterii, monet i sprzętu
elektronicznego. Im bardziej jest oczyszczone, tym bardziej miękkie się staje. Nigdy nie jest czyste w stu procentach, ponieważ rozwiązania i sprzęt stosowany w procesie
oczyszczania nigdy nie są sterylne. Najczystsza sztabka
srebra zawiera 99,9% tego metalu.
W Kazaniu na Górze Jezus powiedział: „Błogosławieni
czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga”. Jezus nie

powiedział, czy pragnie serca o czystości srebrnej łyżeczki
czy srebrnej sztabki. Nasze zrozumienie Pisma w tym
miejscu jest takie, że On pragnie miękkiego serca –
dokładnie i w pełni przerobionego tak, żeby jego czystość wynosiła 100%.
Ławra Peczerska w Kijowie to wielki kompleks klasztorny z podziemnymi galeriami i maleńkimi celami.
Zakonnicy żyli tam zamknięci przez całe lata, uważając,
że mogą się w ten sposób odciąć od rozproszenia i uniknąć światowości, żeby prowadzić święte życie.
Z pewnością oddzielenie od świata i proste życie są
wartościowe, ale nie stanowią całego obrazu chrześcijaństwa. Nie powinniśmy być tak zajęci unikaniem światowości, żeby stracić wizję, której uczy Biblia w Pierwszym
Liście do Koryntian 6,19-20. „Czyż nie wiecie, że wasze
ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was,
a którego macie od Boga, i nie należycie do samych
siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie
więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które

„Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki.” Psalm 125,2

3

należą do Boga”. Paweł napisał do Rzymian, że powinni
odrzucić uczynki ciemności, ale oprócz tego włożyć
zbroję światłości.
Jedynie Bóg daje nam czyste serca. Musimy pamiętać,
że im czystsze jest srebro, tym bardziej miękkie. Bóg pragnie miękkiego serca. Dlatego musi ono zostać poddane
gruntownej przemianie. Jezus „wydał samego siebie za
nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych
uczynków” (Tt 2,14). To jest Boża rola w naszym zbawieniu. My przyjmujemy przez wiarę to, co Bóg dla nas
zrobił w Jezusie Chrystusie i pozwalamy Mu w nas pracować. To On nas oczyszcza.
Czyste serce pragnie podobać się Bogu. On nas zbawił,
a teraz musimy podejmować właściwe decyzje dotyczące
naszego życia. Nie zostaliśmy zbawieni po to, żeby żyć
cieleśnie. „Dobry człowiek z dobrego skarbca swego
serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego
skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości
serca bowiem mówią jego usta” (Łk 6,45).
„Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie
ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego” (Jk 4,8).
Zbliżcie się do Boga. Zanim Adam i Ewa zgrzeszyli,
mieli społeczność z Bogiem. Po swoim upadku ukryli się
przed Nim. Czyste serce pragnie relacji z Bogiem i rozkoszuje się przebywaniem w Jego obecności. Gdy zbliżamy
się do Boga, On objawia nam swoje tajemnice. Zbliżanie
się do Niego umacnia nas.
Gdy zbliżamy się do Boga, On zbliża się do nas.
Poinstruował Mojżesza, jak należy zbudować przybytek
na pustyni. Gdy wszystko było już gotowe, powiedział,
że będzie mówił do Mojżesza znad przebłagalni. Bóg
wszystko dla nas zaplanował i przygotował. Słowo stało
się ciałem i zamieszkało między ludźmi. Jezus narodził
się, żeby umrzeć i powstać z martwych. Jezus Chrystus,
jednorodzony Syn Boży, stał się zarówno Panem, jak
i Zbawicielem. Bóg zbliżył się do nas. Z Chrystusem
zostaliśmy wzbudzeni z martwych i dlatego „szukamy
tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy
Boga”. Im bardziej jesteśmy myśli Chrystusowej, tym
bardziej realny jest dla nas Bóg.
Obmyjcie ręce, grzesznicy. Gdy spotykamy Boga,
nasze grzechy są ujawniane. W Jego obecności stajemy
się świadomi własnych nieprawości. Spotykanie się
z Bogiem jest koniecznością. „Każdy bowiem, kto źle
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czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby
jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę,
przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne,
że w Bogu są dokonane” (J 3,20-21). Osoba z czystym
sercem pragnie, żeby jej grzech został ujawniony i dlatego chce chodzić w światłości.
Możemy pokutować tylko wtedy, gdy jesteśmy świadomi grzechu. Ci, którzy są czystego serca, nie chcą grzechu w swoim życiu – chcą pokutować. Grzech oddziela
nas od Boga, a żaden pobożny nie chce być od Niego
oddzielony. Mając czyste serce, stale szukamy Boga,
„obmywając ręce”. To określenie oznacza po prostu
pokutę i oczyszczenie ze wszystkich grzechów, których
jesteśmy świadomi. Oznacza również pozostawanie
w duchowej czystości i staranne unikanie zanieczyszczeń.
Oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. Dwoisty
umysł jest poważnym grzechem, który stanowi zdradę
samej natury Boga. W Liście Jakuba 1,8 czytamy:
„Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich
swoich drogach”. Nie możemy wierzyć i żyć jednego
dnia inaczej, a następnego inaczej bez poważnych rezultatów. Coś takiego nie jest cechą ludzi czystego serca;
jeśli mamy dwoisty umysł, to nie mamy czystego serca.
Jakub mów: „Oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego”.
Powinniśmy być ludem Bożym, który stale się modli
i woła do Boga za Psalmem 51: „Stwórz we mnie serce
czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego”. Życie
z takim pragnieniem jest równoznaczne z posiadaniem
czystego serca. Każdy oddech to modlitwa chwały
i dziękczynienia świętemu Bogu, który nas odkupił.
Jesteśmy Jego sługami – Kościołem wzniesionym na
wzgórzu i solą zawierającą standard świętości w każdej
dziedzinie życia.
Pamiętajmy, że jesteśmy błogosławieni, jeśli mamy
czyste serca, bo wtedy zobaczymy Boga! Czyż to nie
motywująca myśl?
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

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

Kaznodzieja a krytyka
—John D. Martin
Bogu podoba się przedstawianie drogi prawdy przez
„głupie zwiastowanie”. „Skoro bowiem w mądrości
Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych,
którzy wierzą” (1 Kor 1,21). W konsekwencji ordynowany kaznodzieja Ewangelii stoi na szczególnej pozycji.
Został wyznaczony przez Boga i Kościół do głoszenia
oraz przywództwa w Kościele, ale jest przecież skazany
na ludzką niedoskonałość. W pełni zdaje sobie sprawę
z własnej niezdolności do wypełniania tak świętego
obowiązku. Wie również dobrze, że prawda, do której
głoszenia (i stosowania) został powołany, będzie uznawana za głupotę w oczach cielesnych ludzi.
Z powodu tych ludzkich przypadłości i wrogości do
prawdy, kaznodzieja musi być przygotowany na krytykę. W środowisku biblijnego kościoła będzie często
otrzymywał zachętę i pochwałę. Teraz jednak skupimy się na krytyce, którą niemal na pewno jest powołany znosić. Powiemy również, jakie korzyści może on
odnieść przy tej okazji.

Krytyka za błędy

Kaznodzieje powinni cierpliwie znosić krytykę, jaka
na nich spada z powodu błędów. „Odrzucając więc
wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość
i wszelkie obmowy; bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc,
cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito? Lecz
jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się
Bogu” (1 P 2,1.20). Jakby nie było to upokarzające, to

jednak trzeba przyznać, że nie jesteśmy doskonali tak,
jakbyśmy sobie tego życzyli. Kaznodzieja może być
napominany za błędy w interpretacji doktryny biblijnej. Być może trzeba będzie wyznać zbytnią surowość
w traktowaniu potrzeb innych. Albo będzie musiał
uznać, że zawiódł w relacjach z własną rodziną. Może
był nieco stronniczy, kiedy trzeba było jakoś sobie
radzić z kłopotami wewnątrz kościoła.
Te wszystkie przewiny (i kto wie, jakie jeszcze) muszą
zostać omówione i należy z nich pokutować. Nawet apostoł Piotr potrzebował pokuty, napomniany w wyniku
oczywistego błędu: „A gdy Piotr przybył do Antiochii,
sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany”
(Ga 2,11). Kaznodzieja musi być gotowy wyznać wszelkie grzechy, jakie popełnił, i żałować za nie. Uniżając
się i ucząc na własnych błędach, tak jak każdy inny
może zyskać błogosławieństwo. Pan chłoszcze nas, żeby
doskonalić, ale nie niszczyć. „A żadne karanie w danej
chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak
przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez
nie byli ćwiczeni” (Hbr 12,11).

Krytyka za głoszenie Słowa

Może ktoś pomyśli, że przecież z pewnością nikt
nie będzie krytykowany za głoszenie prawdy. Musimy
jednak przyznać, że jest ona ostra jak miecz. „Słowo
Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż
wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić

„Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki.” Psalm 125,2
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myśli i zamiary serca” (Hbr 4,12). Skoro prawda może
Zasadniczo ludzie nie są skorzy do słuchania od
słuchacza ukłuć w sumienie, to i reakcja może być
innych tego, co muszą robić. Nawet chrześcijanie
negatywna. Wobec takiej tendencji głosiciel prawdy
odczuwają pokusę, by negatywnie reagować na zalemoże być krytykowany. Kaznodzieja musi być przycenia sprzeczne z ich wolą. Z powodu tej niechęci,
gotowany, żeby nie odbierać takich oskarżeń osobiście
duszpasterze mogą z kolei odczuwać pokusę tolerancji
i wiedzieć, że osoby odrzucające prawdę są za to odpowobec niepokojów w kościele grożących jedności brawiedzialne przed Bogiem.
terskiej. Narażają się na krytykę, gdy próbują działać na
Może być obwiniany za to, że jego kazania są zbyt
rzecz pojednania między członkami kościoła czy naposuche albo zbyt emocjonalne. Niektórzy mogą uważać,
minać krnąbrnych. Jeśli nie przyjmują takich uwag
iż powinny być bardziej praktyczne, podczas gdy inni,
z pokorą, to narażą się na plotki, albo nawet oszczerstwa
że bardziej doktrynalne i że wnioski powinien pozopo tym, jak próbowali zrobić wszystko, co powinni.
stawiać słuchaczom. Apostoł Paweł spotykał się z taką
Pracując nad rozwiązywaniem problemów w kościele,
krytyką. „Mówią bowiem: Listy ważkie są i mocne, ale
duszpasterz odkryje, że trudno jest nawet robić wszystko
gdy się zjawia osobiście, jest słaby,
dokładnie tak, jak należy. Z powodu
a jego mowa godna pogardy”
swego człowieczeństwa może będzie
(2 Kor 10,10).
musiał przyznać, że mógł zrobić coś
Kaznodzieja powinien takie
Krytyka może być
trochę inaczej. Pokusa uniknięcia
oskarżenia brać pod uwagę. Może
konstruktywna. Może
konfrontacji i przykrej krytyki może
ich użyć, żeby w przyszłości poprapomóc duszpasterzowi
być pociągająca, ale to nie zwalnia
wić się w służbie, ale ostatecznie
w rozwoju dzięki
go
z obowiązków. Jezus jest doskonamusi znaleźć ulgę w fakcie, że zrobił
rozpoznawaniu dziedzin,
łym przykładem cierpliwości w znoto, co mógł, by pozwolić Duchowi
które wymagają
szeniu oskarżeń w zamian za swoje
działać.
skorygowania w jego
pełne miłości napomnienia. Dlatego
własnym życiu.
Krytyka za błędne stosowaduszpasterz musi również cierpliwie
nie Słowa
znosić ciężar krytyki, nie rozpaczając
Gdyby
kaznodzieja
miał
i nie potępiając osób, które nie docetylko zwiastować Słowo, to
niają jego wysiłków.
jego praca byłaby stosunkowo łatwa. Karmienie
Korzyści z krytyki
trzody jest bardzo przyjemnym zajęciem, ale przeKrytyka może być konstruktywna. Może pomóc
cież kaznodzieja jest również powołany do jej
duszpasterzowi
w rozwoju dzięki rozpoznawaniu dziedoglądania. I to jest zazwyczaj znacznie truddzin, które wymagają skorygowania w jego własnym
niejsza sprawa. „Uważajcie na samych siebie
życiu. Krytyka może mu pomóc lepiej głosić Słowo
i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanoprawdy, gdy będzie świadom własnych błędów popełwił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on
nianych podczas kazań. Nawet niesprawiedliwa krytyka
nabył własną krwią” (Dz 20,28). Duszpasterz niesie
pomaga utrzymać pokorę, żeby pycha nie przywiodła
poważną odpowiedzialność za doglądanie dusz,
go do upadku.
za co zda sprawę przed Arcypasterzem. „Bądźcie
Cierpliwe znoszenie krytyki – sprawiedliwej czy nie
posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli,
– pozwala pozostawić dobry przykład, który będzie
ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci,
zbawienny nawet dla samych krytyków. Wiedząc, że
którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią
„przez wytrwałość zyskacie wasze dusze” wierny sługa
z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla
Ewangelii może oczekiwać „niewiędnącej korony
was korzystne” (Hbr 13,17). Zasady prawdy powinny
chwały, gdy się objawi Arcypasterz” (1 P 5,4)
nie tylko być słyszane, lecz również stosowane
w codziennym życiu. Kaznodzieja jest powołany, by
widzieć, że dotyczy to także stawianych mu zarzutów.
6
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Zaczerpnięto z The Christian Contender, styczeń 2018
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Bóg cię kocha, przyjacielu!
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny” (J 3,16). To jedne z najcenniejszych słów, jakie kiedykolwiek usłyszysz. Powyższy werset
wyraża szczyty miłości: Bóg posyła swego umiłowanego
Syna z niebiańskiej chwały na ziemię przeklętą w wyniku
grzechu, żeby umarł na krzyżu, ofiarując siebie na odkupienie za grzechy całej ludzkości. Nasza jedyna nadzieja
przyszłego szczęścia tkwi wyłącznie w tej pełnej współczucia, bezinteresownej ofierze naszego przepełnionego
troską Ojca. Po obmyciu nas z grzechów dzięki odkupieńczej krwi Chrystusa, otworzyły się dla człowieka drzwi do
pojednania ze świętym Bogiem.
Świat jest pełen nienawiści, która od czasu do czasu eskaluje, powodując walki i zabijanie. Dlaczego ludzie nienawidzą? Biblia mówi: „Bóg jest miłością”. Bez Niego nie
ma prawdziwej miłości. Gdy ludzie Go odrzucają i zwracają się przeciw Niemu, wówczas odwracają się od źródła
miłości. Im bardziej się od niego odsuwają, tym częściej
oddają się zawiści, egoizmowi, pożądliwości i wielu innym
przejawom nieprawości, które prowadzą do nienawiści
i zabijania.
Z drugiej strony tego spektrum widzimy Boga, który
jest miłością (1 J 4,16). Jego miłość jest całkowicie wolna
od nienawiści, ponieważ jedno i drugie nie może istnieć
jednocześnie. Miłość Boża obejmuje wszystkich. On „nie
chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” (2 P 3,9).
Można by zapytać: „Co muszę zrobić, żeby Bóg mnie
kochał?”. Miłość Boża nie jest zależna od ludzkich wysiłków. Nie możemy zrobić nic, żeby na nią zasłużyć. Jest
to dar dla każdego, kto go przyjmie. Doskonały akt
miłosierdzia. Grzesznik zasługuje na gniew i potępienie. Przeczytajmy List do Tytusa 3,4-7: „Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,
zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał
na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
abyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się dziedzicami
żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca”.
Pomyślmy o tym, jak wielka jest Boża miłość. Z miliardów mieszkańców Ziemi nikt na nią nie zasługuje.
„Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rz 3,23).
„Nie ma ani jednego sprawiedliwego” (Rz 3,10). Jednak

—Robert McDowell

mimo grzesznego stanu człowieka, nasz miłujący Bóg
Ojciec posłał Jednorodzonego Syna na przeklęty świat,
żeby cierpiał z rąk okrutników, został przybity do hańbiącego krzyża i wreszcie, żeby przelał swą krew, umierając
na odkupienie naszych grzechów. „Na tym polega miłość,
że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze”
(1 J 4,10).
Niektórzy sceptycy pytają: „Skoro Bóg jest miłością, to dlaczego tak wielu chrześcijan walczy i zabija?”.
Odpowiedź brzmi: Prawdziwi chrześcijanie właściwie nie
walczą. Gdy ktoś jest napełniony Bożą miłością, to pragnie zbawienia wszystkich ludzi, a nie ich zniszczenia.
W życiu chrześcijańskim nie ma miejsca na nienawiść,
ponieważ miłość i nienawiść nie mogą zamieszkiwać
w tym samym ciele. Biblia mówi: „Kto nie miłuje, nie zna
Boga, gdyż Bóg jest miłością” (1 J 4,8). Ponadto: „Każdy,
kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden
zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego” (1 J 3,15).
Pismo Święte mówi wyraźnie, że ludzie, którzy nienawidzą i zabijają, nie wejdą do nieba.
Ufamy, że w tym momencie zadajesz sobie najważniejsze pytanie: „W jaki sposób mogę skorzystać z tej
cudownej miłości Bożej i spędzić wieczność z Bogiem?”.
W Ewangelii Jana 3,16 czytamy: „Aby każdy, kto weń
wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”. Po pierwsze,
musimy uwierzyć, że Bóg istnieje i że jedynie Jego Syn jest
Drogą, Prawdą i Życiem. Dalej, musimy sobie uświadomić, że jesteśmy grzesznikami i nie mamy Bogu nic do
zaoferowania. Musimy zawołać do Niego w akcie skruchy,
prosząc o łaskę i odpuszczenie grzechów. Kiedy wyznamy
grzechy, Bóg oczyści nas z nich i uczyni nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Gdy o to prosimy, wówczas Bóg daje nam swego Ducha Świętego, by zamieszkał
w naszych sercach, pocieszał i nauczał, jak żyć w zwycięstwie nad grzechem.
Pamiętaj, że Bóg nie chce, by ktokolwiek zginął. On
sam wyciąga do ciebie ręce. Chce, żebyś Mu poddał całe
swoje życie i został Jego dzieckiem na całe życie i na wieczność. Pragnie, żebyś Mu się poddał już dzisiaj. On napełni
cię swoją miłością – źródłem wszelkiej radości i pokoju.
Zaczerpnięto z Light of Life, tom 37 nr 4
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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Rozmowa twarzą w twarz
—Steve L. Hershberger
W dzisiejszym świecie wirtualnej komunikacji
widzimy coraz mniejszą potrzebę „rozmowy twarzą
w twarz”. Ludzie w dużym stopniu przestali potrzebować
relacji osobistych – bezpośrednich rozmów, emocjonalnej atmosfery czy przepływu myśli bez pośredniczących
urządzeń.
W Listach Janowych dwukrotnie czytamy, że autor
wolałby rozmawiać „ustnie” (2 J 12; 3 J 14), niż pisać
atramentem i piórem. Napisano już wiele artykułów na
temat niebezpieczeństw związanych z wirtualną komunikacją i wiemy o tych zagrożeniach, a jednak te wersety
przypominają, że nawet list napisany na papierze nie
zastąpi osobistego spotkania. Tak było za czasów apostolskich i z pewnością nie zmieniło się to w naszym coraz
bardziej zdegenerowanym moralnie społeczeństwie.
Dlaczego rozmowa twarzą w twarz jest lepsza od pisania atramentem i piórem? Próbując podzielić się swoim
brzemieniem i przekazać instrukcje adresatom, Jan
wyjawia swą potrzebę bezpośredniego kontaktu, którego mu brakowało. Zapewne czuł, że musi znaleźć się
w ich obecności, spojrzeć im w oczy i zobaczyć ich niewysłowione reakcje, które wiele mówią. Czy rozumieli,
co im chciał powiedzieć? Czy wyraża się wystarczająco
jasno?

Rozważymy pokrótce walory rozmowy
osobistej.

Rozmawiając twarzą w twarz, przekazujemy wiele
treści nie tylko słownie, ale również poprzez wyraz
twarzy, ton głosu i ogólnie mowę ciała towarzyszącą bezpośrednim konwersacjom.
W bezpośredniej rozmowie możemy wylać serce przed
drugą osobą o wiele skuteczniej niż na piśmie. „A jeśliby
zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby
cię usłuchał, pozyskałeś brata swego” (Mt 18,15). Jest
oczywiste, że powinniśmy iść do brata osobiście, zamiast
posyłać kogoś innego, żeby zrobił coś, co należy do nas.
Równie oczywiste jest to, że osobisty kontakt jest wartościowy, nawet jeśli czasem pisanie jest równie efektywne.
Wkładając wysiłek w to, żeby iść do kogoś z wizytą,
okazujemy mu większe zainteresowanie, niż gdybyśmy
„poszli na łatwiznę”, sięgając po telefon czy pisząc maila.
Obydwa środki komunikacji mają swoją wartość, lecz
prawdopodobnie o wiele więcej będzie znaczyła osobista
wizyta i bezpośrednia rozmowa dla osoby samotnej, dla
8
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rodziny w żałobie czy dla niepokutującego grzesznika.
Im więcej jesteśmy gotowi z siebie dać, tym większe błogosławieństwo otrzymamy zarówno my, jak i osoby,
z którymi rozmawiamy.
Jeśli ktoś przychodzi do mnie z jakimś ciężarem na
sercu lub chce wyrazić troskę w związku z grzechem
w moim życiu, to osobisty kontakt będzie dla mnie ważniejszy niż ukrywanie się za monitorem, żeby napisać
maila. Jeśli tę samą informację przeczytam, będzie mi
o wiele łatwiej podejrzewać, że ktoś po prostu się mnie
czepia. Pewnie bym pomyślał: „Widocznie sprawa nie
jest na tyle ważna, żeby brat pofatygował się do mnie we
własnej osobie”.
Gdy ktoś dzieli się ze mną troską o mnie w rozmowie
twarzą w twarz, obarcza mnie to większą odpowiedzialnością i trudniej mi przychodzi wzruszenie ramionami
i zapomnienie o sprawie.
Jeśli jestem osobą samotną, to wizyta przyjaciela rozjaśni mój dzień. Widząc jego twarz i słysząc jego głos,
poczuję się lepiej, niż czytając jakiś tekst przesłany przez
niego na odległość.
Jeżeli jestem pogrążony w żałobie lub rozpaczy
z innych powodów, to chętnie widzę moich gości, gdy
smucą się razem ze mną. Słyszę ich westchnienia współczucia, zaś słowa zachęty, żeby ufać Panu, i ciepły uścisk
dłoni znaczą o wiele więcej niż nawet najlepiej napisany
list.

A co z komunikacją na odległość?

Z powodu wielu zagrożeń, jako lud Boży nie przepadamy za mediami czy portalami społecznościowymi,
a nawet staramy się ich unikać. Jednym z tych zagrożeń
jest formułowanie niezbyt przemyślanych wypowiedzi.
Bezmyślna komunikacja może być bardzo raniąca, choć
nie zawsze takie są intencje rozmówcy. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje słowa. Rozmowa twarzą w twarz
wiąże się z poważniejszym traktowaniem drugiej osoby,
a my sami bardziej zważamy wtedy na nasze wypowiedzi, biorąc pod uwagę ich wpływ na innych ludzi.
W Księdze Malachiasza 3,16 czytamy: „Tak to mówili
między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię”.
—ciąg dalszy na str. 14

dla

rodziców

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

Bezinteresowna miłość
Wszyscy wiemy dużo o miłości. Jest to ciepłe uczucie,
jakie mamy dla tych, których cenimy. To emocja, która
przyciąga ludzi do siebie. Jest to więź, która normalnie istnieje wśród członków rodziny i sprawia, że troszczymy się
o siebie. To silne uczucie promieniujące od nowożeńców.
Ten rodzaj miłości wydaje się tak silny, a jednak najwyraźniej nie jest ona tak niezachwiana, jak mogłoby się
to wydawać, inaczej tyle małżeństw by się nie rozpadało;
waśnie nie niszczyłyby tak wielu rodzin; a tak wielu przyjaciół nie stawałoby się dla siebie obcymi z powodu urazy
czy problemów. Nawet w wielu Kościołach tej miłości
nieraz brakuje.
Problem jest w tym, że same uczuciowe więzy przynależności nie są w stanie skutecznie spajać serc cielesnych ludzi.
Może znacie takie rodzaje klejów, w których konieczne
jest zmieszanie dwóch składników, aby powstało spoiwo
o naprawdę potężnej mocy. Trochę podobnie jest z prawdziwą miłością, która skutecznie spaja małżeństwa i przyjaźnie. Biblia mówi nam o miłości, która pochodzi od
Boga i która musi być domieszana do naszych emocji, aby
ostatecznym produktem było trwałe dobro. Ta kombinacja ma o wiele większą siłę niż naturalna ludzka miłość,
ponieważ pochodzi z góry. Jeśli Boża miłość nie działa
w naszym życiu, to będziemy zawsze podatni na fiasko.
W rozdziale dwunastym 1 Listu do Koryntian czytamy o ludziach, którzy kładli zbyt wielki nacisk na
uczucia. Za bardzo zajmowali się różnymi potrzebnymi
Kościołowi darami Ducha dla ludzi i dlatego nie byli
w stanie współdziałać razem w duchu miłości, jakiej Bóg
od nich oczekiwał.
W następnym, trzynastym rozdziale tego samego listu,
czytamy o prawdziwej miłości, która przewyższa naturalne

—John D. Martin

emocje i pomaga nam obdarzać niesamolubną troską
innych. Chociaż dobrze jest pragnąć darów potrzebnych
do pracy dla Pana, to o wiele lepiej jest służyć Mu sercem
pełnym prawdziwej miłości, która owocuje długotrwałym poświęceniem się prawdzie. „Starajcie się usilnie
o lepsze dary; a ja wam jeszcze zacniejszą drogę ukażę”
(1 Kor 12,31).
Jeśli wyznajemy miłość Panu, ale nie jesteśmy pełni
spoiwa miłości Bożej, to wykonujemy jedynie pustą
pracę. Pierwszy List do Koryntian 13,1 mówi o tym tak:
„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałbym się jako miedź brząkająca albo
cymbał brzmiący”. Dalej w tym rozdziale dowiadujemy
się, że możemy czynić wiele dobra, np. karmić ubogich,
czy nawet oddać swoje życie w ofierze, jednak jeśli brak
nam prawdziwej Bożej miłości w sercach, to nic nie zyskujemy. „I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym
ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic
mi to nie pomoże” (1 Kor 13,3).
W kolejnej części tego rozdziału mamy zawartą definicję Bożej miłości. Jest to miłość cierpliwa i uprzejma. Jest
też pokorna i nie unosi się dumą. Nie zachowuje się nieprzyzwoicie, ale cechuje ją autentyczna powściągliwość,
co jest odwrotnością dziwacznego zachowania. Ta miłość
nie doznaje łatwo urazy i nie jest drażliwa, ale raczej szuka
dobra innych. Sprawia, że traktujemy grzech w sprawiedliwy sposób i szczerze stajemy po stronie prawdy. Jest to
miłość wytrwała, taka, która z nadzieją oczekuje na niebo.
Czy przyglądając się naszemu życiu, widzimy w nim te
cechy? Czy to jest ten rodzaj życia, do którego dążymy?
Zdajemy sobie sprawę, że może nie do końca opanowaliśmy wszystkie cnoty prawdziwej miłości, ale czy
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wzrastamy w łasce? Czy pozwalamy Bogu miłości oczyszczać nas z niewłaściwych reakcji i dojrzewać duchowo?
Pamiętajmy, że chodzi tu o coś znacznie więcej niż
dobre uczynki; chodzi o życie w miłości Boga. To przewyższa skupianie się na naszych darach, czy naszej reputacji; to bezinteresowność wynikająca z poddania się Bogu
i Jego ludowi.
Prawdziwa miłość Boga działająca w naszym życiu
sprawi, że będziemy życzliwi dla innych nie tylko
w dobrych momentach, ale także w chwilach pełnych problemów i życiowych przeciwności. Ta postawa opiera się
na zobowiązaniu wobec prawdy, a nie na zmiennych uczuciach. Jest zbudowana na fundamencie Jezusa Chrystusa,
który był najdoskonalszym przykładem bezinteresownej
miłości, kiedy oddał swoje życie, aby uwolnić nas od potępienia grzechu. Ta miłość jest bezdyskusyjnie wyższa niż
kapryśne uczucia ludzi.
Jaka to radość, gdy widzimy małżeństwa scementowane taką miłością! Mężowie i żony mogą uświęcać się
nawzajem na dobre i na złe. Zamiast kłótni, można przeprowadzić owocną dyskusję. Mąż może być kochającym,
stabilnym opiekunem, zaś żona podporą i strażniczką
ogniska domowego w swojej rodzinie. Boża miłość może
zbudować rodzinę, w której rodzice są lojalni wobec siebie
nawzajem, a dzieci mogą się wygrzewać w cieple miłości
swoich rodziców.

Cóż by to było za błogosławieństwo, gdyby rodziny
na całym świecie mogły być zespolone prawdziwie Bożą
miłością i gdyby Kościoły, a może nawet narody działały w duchu tej miłości. Choć nie możemy sprawić, aby
pojedynczo każdy przyjął Bożą miłość, to jednak możemy
wpuścić ją do naszych serc i być błogosławieństwem dla
innych. Każda odrobina blasku Bożej miłości, której
pozwalamy świecić w sobie, oddziałuje na innych duchowym ciepłem i przynosi chwałę Bogu.
Ta miłość daje nadzieję na życie wieczne tym, którzy
żyją w jej ciepłym blasku tu na ziemi. Nic nie może nam
jej odebrać z wyjątkiem naszych egoistycznych pragnień.
Nie gaśmy tej miłości samolubnym życiem i grzesznymi
przyjemnościami. Jeśli wypchniemy Boga na zewnątrz
naszego życia, to nigdy nie będziemy prawdziwie szczęśliwi tu, na ziemi i będziemy cierpieć na wieki po śmierci.
„A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do
nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka
w Bogu, a Bóg w nim” (1 J 4,16).
Poddajmy się pod panowanie Jezusa, abyśmy mogli
otrzymać tę nieprzemijającą miłość, która doprowadzi
nas do nieba, tego radosnego domu miłujących.
Zaczerpnięto z Light of Life, tom 37, nr 3
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Prawie jak twój ojciec”
—Delmer Leinbach
Ktoś mógł powiedzieć kiedyś do nas: „Nie ukryjesz się
z podobieństwem do swojej rodziny. Wyglądasz całkiem
jak twój ojciec”. Może też słyszeliśmy coś w stylu: „Kiedy
słyszałem cię, jak rozmawiasz z ludźmi, to zupełnie
jakbym słyszał twojego tatę; brzmisz jak on”. Może ktoś
powiedział nam coś jeszcze innego, np.: „Kiedy obserwuję
twój sposób chodzenia, to jakbym całkiem widział twojego tatę; on właśnie tak chodził”.
Jeden syn w rodzinie może wyglądać całkiem jak tata,
ale jego brat może w ogóle ojca w niczym nie przypominać. Nie jest to niczyja wina; obaj synowie są dziećmi
swojego taty. Jednak jeśli twierdzimy, że jesteśmy dziećmi
Bożymi, a nie ma w nas żadnego podobieństwa do naszego
Ojca, to jesteśmy kłamcami. Ludzie muszą móc na nas
spojrzeć i powiedzieć: „Ty musisz być dzieckiem Bożym
– to widać po sposobie mówienia i chodzenia!”.
10
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Czy dzieci Boże nie powinny być odbiciem charakteru
Boga, tak samo jak mały chłopiec, który próbuje robić
i mówić to, co tata? Pismo daje nam bardzo oczywiste
odpowiedzi.
„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz”
(Łk 6,36). Boże miłosierdzie i dobroć nie działają selektywnie. Czy potrafię okazać życzliwość osobie, która
celowo zniszczyła moją własność? Czy potrafię mówić
w spokojny i łagodny sposób do rozzłoszczonego sąsiada,
albo do kogokolwiek, kto mnie przeklina za to, że świadczę o Jezusie? Czy pomogę chętnie ofierze jakiegoś nieszczęścia albo poniosę brzemię zapracowanej matki lub
ojca rodziny bez oczekiwania na wynagrodzenie za to?
Czy potrafię uklęknąć i szczerze modlić się za tych, którzy
wypowiedzieli jakieś bezmyślne słowa lub wykorzystali mnie

w pracy? Nasz Ojciec jest życzliwy wobec niewdzięcznych i złych; On posyła deszcz zarówno na sprawiedliwych, jak i bezbożnych.
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie
zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,15). Żyjemy w społeczeństwie typu „daj mi”. Ludzie mają takie nastawienie, by brać jak najwięcej, dając równocześnie z siebie
możliwie jak najmniej. Ale nasz Ojciec jest przeciwieństwem tego. On miłuje do najdalszych granic, nie otrzymując w zamian obietnicy jakiejkolwiek miłości. Jeśli
jestem prawdziwie dzieckiem Bożym, wówczas chętnie
zrezygnuję z mojej własnej przyjemności i pragnień dla
dobra kogoś innego. Oddam swoje środki finansowe,
swoje talenty i inne rzeczy, aby zadowolić Boga i ludzi.
„Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48). Doskonałość! Czy

śmiertelnicy mogą być doskonali jak Bóg? W tym życiu
nigdy nie będziemy bez grzechu i doskonali jak Bóg.
Jednak możemy zabiegać o tę doskonałość, możemy
zawsze czynić to, co podoba się Bogu i dążyć do wzrastania na podobieństwo Chrystusa we wszystkim. Kiedy
czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby dać z siebie to,
co najlepsze naszemu Mistrzowi i żyć w posłuszeństwie
wobec woli Bożej, wtedy On będzie patrzył na nas jako
na świętych, bez winy i bez nagany w Jego oczach.
„Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni,
odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił
w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako
dzieci umiłowane” (Ef 4,32; 5,1).
Zaczerpnięto z Home Horizons, październik 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Akceptacja Allena
—Ellen Steinhaur

Kochałam Allena. Miał wszystko, czego oczekiwałam od przyszłego męża.
No, prawie wszystko.
Miał jedną poważną wadę, której bardzo nie lubiłam. Bardzo mi przeszkadzało to, w jaki sposób prowadził wspólną rodzinną modlitwę. Najpierw czytał
fragment Biblii. Potem śpiewaliśmy jedną pieśń. Potem
modliliśmy się. I to wszystko. Allen nie omawiał czytanego fragmentu. Nie kojarzył tekstu pieśni z nauczaniem Pisma. Czasami jego modlitwy były monotonne
i pełne powtórzeń. Zastanawiałam się wtedy, ile on sam
wynosi z tego cichego rytuału?
Rzeczywiście, nigdy nie był specjalnie rozmowny.
Szczególnie trudno mu było wyrażać uczucia. Czasem
odgadnięcie tego, jakie myśli zawarł w kilku słowach,
wymagało ode mnie wiele cierpliwości.
Wiedziałam o tym wszystkim, ale mimo to kochałam Allena. Widzicie, gdy położyłam te jego słabości na jednej szali, druga szala mocno przeważyła
na korzyść jego mocnych stron. Postanowiłam, że

ostatecznie są gorsze rzeczy na świecie niż krótkie
modlitwy rodzinne.
Lecz kiedy Bóg obdarzył nas dziećmi, rodzinna modlitwa zaczęła mnie męczyć jeszcze bardziej. A zarazem
zaczęłam się martwić. Jak nasze dzieci kiedykolwiek mają
pokochać Słowo Boże, jeśli ono jest... takie nudne?
– Czy mógłbyś nam objaśnić ten fragment? – błagałam
Allena. – Wiesz, ze względu na dzieci. Co one z tego zrozumieją, jeśli im nie wytłumaczysz w prostych słowach?
Allen pokiwał głową ze zrozumieniem. Nasze modlitwy się jednak nie zmieniły. Było czytanie Biblii, pieśń
i modlitwa. Nic ponadto. W końcu te rytuały zaczęły
mnie irytować. Czy jesteśmy lepsi od katolików odmawiających różaniec?
Wtedy przeczytałam książkę, która była ostrogą dla
mojego konika. Autor napisał, że powinniśmy objaśniać Biblię naszym dzieciom i sprawiać, żeby stała się
dla nich żywa. Niech zobaczą, że kochamy Słowo Boże
i że jest Ono naszym przewodnikiem w codziennym
życiu. Właściwie to jest zadanie ojca rodziny – pisał autor.
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Znów zaczęłam dręczyć Allena.
– Czy ze względu na nasze dzieci – prosiłam – mógłbyś włączyć je w naszą wspólną modlitwę i pomóc im
rozumieć Biblię?
Czytałam im historie biblijne przed pójściem spać, lecz
nie uważałam, że powinnam „wkładać spodnie” i przewodzić modlitwie. Uważałam, że dzieci muszą widzieć
i słyszeć, że to tata jest bardziej zainteresowany sprawami
duchowymi rodziny.
Lecz Allen spojrzał na mnie zmęczonym wzrokiem.
– Staram się, jak mogę. Modlę się, żeby Bóg pomógł
im zrozumieć.
Rozmowa skończyła się frustracją nas obojga.
Pewnej niedzieli podczas kazania brat Darryl nawiązał
do tematu. Zwrócił się bezpośrednio do ojców, napominając ich i zachęcając do pomgania swoim rodzinom
w rozwijaniu wspólnej rodzinnej modlitwy.
Spojrzałam na Allena, żeby się upewnić, czy słucha
uważnie. Siedział w skupieniu, wpatrując się w kaznodzieję. Poczułam przypływ nadziei. Wreszcie Allen usłyszał to od kogoś innego niż ja. To go powinno przekonać
o powadze sytuacji.
Lecz nazajutrz rano, mimo moich nadziei i rozpaczliwego wołania do Boga, nasza rodzinna modlitwa się nie
zmieniła. Krótkie czytanie z Biblii, losowo wybrana pieśń
i modlitwa. Nic więcej. Czyli po staremu.
Nie mam pojęcia, jak długo mógłby jeszcze trwać ten
stan napięcia w naszym małżeństwie. Wiem jednak, kiedy
ono ustąpiło, a było to pewnego wieczoru w sklepie.
Wymknęłam się do sklepu sama, bo Allen zaoferował
opiekę nad dziećmi. Sprawdzałam cenę mydła, gdy nagle
moją uwagę przykuł czyjś głos.
– Nie! Nie! Nie wolno ci dzwonić do taty, kiedy jestem
w pracy! Słyszysz? – zauważyłam, że jakaś kobieta nerwowo rozmawia przez telefon. – Słuchaj, twój tato mnie
zranił, był dla mnie niedobry i masz do niego nigdy nie
dzwonić. Rozumiesz?
Jej głos był coraz głośniejszy i coraz bardziej stanowczy.
– Karen! Słyszysz mnie? Robisz mi wielki problem!
Mówiłam, że nie wolno ci nigdy dzwonić do taty! Jestem
w pracy i nie mogę się stąd ruszyć, dopóki nie skończę liczyć towaru. A ty nawet nie myśl o telefonie do
taty. Radzę ci, słuchaj mnie i czekaj, aż wrócę do domu.
Zrozumiano?
Jej głos ucichł i odeszła od półki, przy której stałam,
lecz jej ostre słowa nadal dźwięczały mi w uszach.
Współczuję ci, Karen. Kimkolwiek jesteś – pomyślałam
ze smutkiem. Prawie się rozpłakałam na myśl o samotnym dziecku zostawionym w domu przez matkę, która
musiała pójść do pracy. Jak Karen miała zrozumieć,
12
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dlaczego i w jaki sposób jej kochany tatuś zranił mamusię? Nie mogłam przestać myśleć o tej samotnej dziewczynce gdzieś w świecie.
Zaczęłam się więc modlić za nią, robiąc zakupy.
– Drogi Ojcze, zatroszcz się o małą Karen. Pociesz ją
i chroń, aż mama wróci z pracy – myślami wróciłam do
naszych dzieci w domu, które zostały pod czułą opieką
Allena. Pomodliłam się również za nie. – Dzięki Ci za
to, że dałeś naszym dzieciom dobrego, wierzącego ojca,
który się o nie troszczy fizycznie i duchowo.
O mało nie upuściłam na podłogę jakiejś butelki, gdy
zdałam sobie sprawę, jak bardzo mnie uderzyły moje
własne słowa: „Dobrego, wierzącego ojca, który się o nie
troszczy fizycznie i duchowo”.
Powoli włożyłam mydło do koszyka i podeszłam do
kasy. Było mi wstyd, gdy przypomniałam sobie, ile razy
męczyłam Allena jakimiś błahymi problemami podczas
wspólnej modlitwy.
Błahe! Przecież takie były te problemy. Nietrafiony
dobór pieśni, rytualne czytanie fragmentów Pisma
i wciąż te same modlitwy – banalne drobiazgi. Powoli
docierała do mnie prawda o naszej sytuacji. Allen był
z natury spokojny i małomówny, więc nasze modlitwy
przebiegały tak, a nie inaczej. Lecz oprócz powściągliwości miał również głęboką wiarę, której uczył nasze dzieci.
Teraz to zobaczyłam! Mój mąż był stabilnym przykładem
chrześcijańskiego życia.
Nagle zdałam sobie sprawę, jak śmieszne było z mojej
strony krytykowanie tego Allenowego „rytuału”. Po
prostu śmieszne! Tak naprawdę, to ja sama nie rozumiałam Pisma, codziennie krytykując męża.
Kiedy wszystkie elementy „zaskoczyły” i poukładały mi
się w głowie, śpieszyłam już do domu z wyrzutami sumienia. Musiałam przeprosić Allena! Chciałam mu powiedzieć, jak mi przykro, że męczyłam go drobiazgami i jak
jestem wdzięczna Bogu za tak silnego duchowo męża.
Chciałam go objąć i powiedzieć, jak błogosławione
są nasze dzieci, że mają tatusia, który troszczy się o nie
zarówno praktycznie, jak i duchowo. Tatusia, który nigdy
nawet nie pomyślał o tym, żeby zranić mamusię, jak
w przypadku rodziców biednej Karen.
Mój wstyd był bezgraniczny, gdy weszłam do domu,
widząc Allena z całą trójką naszych maluchów na kolanach. Wszystkie z uwagą słuchały, co tata czyta im na
głos. Podeszłam bliżej i ujrzałam tytuł książeczki: 101
ulubionych historii biblijnych.
Zaczerpnięto z Companions, czerwiec 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Oto dzieci są
dziedzictwem Pana”
—Darrel Ebersole
Pobożni ludzie wszystkich czasów zgadzali się z powyższym zdaniem, choć czasem jego prawdziwość widać bardziej w życiu innych niż w naszym. Podczas gdy cieleśni
mędrcy kwestionują błogosławieństwo, jakim dla rodziny
i społeczeństwa mogą być dziecięce słabości, ludzie chodzący z Bogiem akceptują tę rzeczywistość przez wiarę
i dostępują błogosławieństwa.
Co do jest dziedzictwo? Słownik Webstera definiuje je
jako dobra zgromadzone przez przodka lub przodków.
Jak zatem dziecko może być dziedzictwem dla rodziców?
Spadek się dziedziczy. Jak możemy być dziedzicami
Boga? List do Rzymian 8,17 mówi, że aby nimi
być, musimy się stać Jego dziećmi. Będąc
dziećmi Boga, będziemy przejawiać taką
samą troskę i miłość o nasze dzieci, jak
Bóg o swoje.
Apostoł Jan napisał: „Nie ma zaś dla
mnie większej radości, jak słyszeć, że
dzieci moje żyją w prawdzie” (3 J 4).
Największe błogosławieństwa w życiu
rodzinnym są widoczne w przyjemności,
z jaką małe i starsze dzieci szanują swoich
rodziców. Jak to osiągnąć?
W Piątej Księdze Mojżeszowej 6,7 czytamy,
że mamy pilnie uczyć nasze dzieci o Bogu i Jego dziełach czy to w domu, czy w drodze, kładąc się i wstając.
W Ewangeliach Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im” (Łk 18,16).
Dobrze nauczane i zdyscyplinowane dzieci są radością
dla rodziców i wielkim błogosławieństwem dla reszty
społeczeństwa.
Przyjmując dzieci, widzimy pieczęć doskonałości i czystości z nieba. Jak taka niewinność może się utrzymać na
tym upadłym, podłym świecie? Wymaga to wielkiego
zaangażowania ze strony rodziców, całkowitego polegania
na Panu i poddania się Jego kierownictwu poprzez Słowo
i Kościół. Dzieci wymagają wielkiego poświęcenia czasu,
uwagi i pieniędzy, lecz dywidendy od tych inwestycji będą
wieczne.
Społeczeństwo uważa dzieci za ciężar, którego należy
unikać przynajmniej do czasu, gdy rodzice „nacieszą się
życiem”. Decydują się poświęcić dziecko na ołtarzu bożka

własnych przyjemności. My powinniśmy raczej widzieć
je jako okazję do gromadzenia skarbu w niebie. Jakub
powiedział swemu bratu Ezawowi o swoich dzieciach:
„Oto dzieci, które Bóg łaskawie mi dał”. Zastanówmy
się nad potomstwem tych dwóch ludzi: tego dnia jeden
z nich miał gromadkę małych dzieci, a drugi armię czterystu ludzi. Dzisiaj potomstwo jednego żyje wśród wielu
narodów, a drugi całkowicie wyginął jako naród. My
podobnie powinniśmy postrzegać dzieci jako błogosławiony dar od Boga mimo naszej niegodności.
Jako dziedzice powinniśmy również dobrze się
namyślić, jakie imiona dać tym darom. Dobrze
jest modlić się w tej sprawie, można też
poprosić o poradę rodziców czy dziadków.
Wprawdzie wybór imienia należy do nas,
ale możemy otrzymać dobre wskazówki,
żeby imiona odzwierciedlały Boże dziedzictwo. Unikajmy imion, które nie mają
konkretnych męskich lub kobiecych
brzmień. Niech inspirują do pobożności.
Wybrane imiona będą wpływać na dzieci
i w jakimś stopniu je kształtować.
Ponieważ dziedzictwo właściwie jest darem,
to nie można na niego zapracować ani zasłużyć.
Co zatem powinni rodzice zrobić z wiecznym darem,
jakim jest dziecko? Czyż obdarowany nie powinien uczcić
Dawcy? Czy możemy ograniczyć korzyści, jakie spływają na nas ze strony naszego Dobroczyńcy? Oczekiwanie
darów jest zawsze właściwą postawą mimo wszelkich możliwych przeciwności. Słowo Boże uczy radosnego przyjmowania wszystkich dzieci powierzonych łaskawie w nasze
ręce – bez względu na to, czy są doskonale ukształtowane
i bardzo inteligentne, czy nie. Wdzięczna reakcja na taki
dar to robienie wszystkiego, co możemy, żeby zwrócić go
Dawcy.
Jeśli to zrobimy, będziemy musieli zacząć od podporządkowania woli kilkulatka naszemu kierownictwu.
Towarzyszy temu trochę problemów, walki i niepokojów,
ale nie należy ich przedłużać. Ta uległość powinna być
zachowywana, aż dzieci nauczą się właściwej samodyscypliny. W tych warunkach dom będzie dla nich niebiańską
oazą pośród samolubnego społeczeństwa.
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Mimo wszelkich życiowych presji musimy zrozumieć,
że nasze dzieci są priorytetem. Gdy niemowlę płacze,
to jego potrzeby stają się priorytetem dla matki. To się
dzieje naturalnie dla młodej mamy, ale jeśli angażuje się
ona w prace domowe, to albo będzie w sobie podtrzymywać zainteresowanie potrzebami dziecka, albo będzie
je ignorować. Pytania dwulatka wymagają odpowiedzi rodziców, którzy muszą inwestować czas w komunikację z dziećmi na różnym poziomie wiekowym; to jest
podstawa pomyślnych relacji z naszymi nastolatkami
i młodymi małżeństwami. Rodzice powinni usługiwać
dzieciom duchowo; nauka obserwowania rozwijających
się potrzeb charakteru dziecka wymaga czasu. Musimy
być świadomi tych potrzeb i kierować duchowy rozwój
dziecka na drogi bojaźni Bożej, zanim inne zainteresowania zaprowadzą je na ścieżki diabła.
Rodzice poważnie myślący o zwróceniu Dawcy dusz
swoich dzieci nie mają wakacji. To jest praca na pełny
etat – dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem
dni w tygodniu. Bierzemy dzieci ze sobą w podróż
życia. W końcu ono jest maratonem, a nie sprintem.
W drodze czekają nas różne przystanki: wesela, pogrzeby,
konferencje biblijne i wieczory w ogrodzie. Wspólna
modlitwa rodzinna również jest czasem odpoczynku
po całym dniu. Kilka minut poświęconych czytaniu

przedszkolakom odnowi naszego ducha i spłaci trochę
długu zaciągniętego u Dawcy. Cieszmy się dziećmi;
są darem. Odpoczywając w Panu i rozmawiając z Nim
o naszych obowiązkach, doświadczymy Jego pomocy.
Jak będziemy ubierać nasze dzieci? Czy nasi młodzi
docenią dziedzictwo prostoty w tym zakresie, jeśli mając
kilka lat byli ubierani jak na pokaz mody? Strój niemowlęcia odzwierciedla dążenia serc rodziców, ich cele i ambicje
w stosunku do dziecka. Już kilka lat później mała dziewczynka chce mieć śliczną sukienkę. Jako rodzice nie kultywujmy pychy w jej duchu. Czy zechcemy, żeby to słodkie
dziecko ubierało się prosto i normalnie, pielgrzymując do
niebiańskiego miasta? Czy może naśladując niewierzących będzie nosiło skąpe, jarmarczne lub jaskrawe ubrania, podkreślające upadłą naturę?
Czy w miarę dorastania naszych dzieci pozwolimy na
pojawienie się różnicy pokoleń, czy może pomożemy
im wziąć swój krzyż, zaprzeć się siebie i naśladować wierzących godnych naśladowania? „Niech synowie nasi
będą jak rośliny dobrze wyrośnięte w młodości swojej,
a córki nasze jak kolumny wyciosane zdobiące świątynię!”
(Ps 144,12).
Zaczerpnięto z Home Horizons, październik 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Rozmowa twarzą w twarz
—ciąg dalszy ze str. 8
Rozmowa osobista jest taką formą komunikacji, którą
odrodzeni ludzie powinni zdecydowanie preferować. To dobry sposób, żeby zachęcać siebie nawzajem
w codziennym życiu. Możemy nosić brzemiona jedni
drugich, troszczyć się o siebie nawzajem i radować się
z sukcesów innych. Ten werset wskazuje, że Bóg słyszy,
czy Jego lud rozmawia w swoim gronie.
Tak samo jest dzisiaj. Bogu nasza mowa nie jest obojętna. „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą” (1 Kor 10,31).
Otrzymujemy wiele błogosławieństw, jeśli jesteśmy
gotowi otwierać się na innych w ramach komunikacji twarzą w twarz. Zamykając się w chrześcijańskim
„kółku wzajemnej adoracji”, sami zamykamy drzwi
14
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przed Bogiem i nie pozwalamy, by udzielił nam wielu
dobrych rzeczy.
Chcąc trwać w tej wizji w dzisiejszych czasach, nasza
młodzież powinna znać wartość osobistych kontaktów,
stawiając ją wyżej niż popularną obecnie komunikację
wirtualną. Powinniśmy żyć godziwie i poważnie. Nasze
wargi są drzwiami do serc. Jeśli godziwie rozmawiamy
w osobistych kontaktach, to nasze serca będą napełniane
godziwymi myślami.
Niechaj Bóg pomoże nam dostrzec potrzebę rozmawiania twarzą w twarz w naszych czasach. To będzie
wymagało modlitwy i systematycznego podtrzymywania tej świadomości, żeby nasze pokolenie mogło przekazać ten cenny dar od Boga synom i wnukom.
Zaczerpnięto z The Christian Contender, sierpień 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

część

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

Wierność braterska
Listy z czasów prześladowań
Część trzecia

—Jakob Hutter

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.
Umiłowani, skoro wiernie wyznaliście Pana, On
również Was wyzna w obecności niebiańskiego Ojca.
Nie wstydźcie się Go przed tym cudzołożnym rodem;
wtedy On nie zawstydzi się Was przed Bogiem Ojcem.
Jeśli człowiek nie wyznaje Chrystusa przed innymi,
lecz zapiera się Go i wstydzi, to Chrystus zaprze się go
przed Bogiem i Jego wszystkimi aniołami. Tego Dnia
1. Hohenwart jest gminą w Dolnej Austrii, gdzie anabaptyści, którzy
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 współbraćmi. 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 huterytów. Zginął śmiercią
męczeńską w 1537. (M.E. II, str. 787; Wolkan, str. 105).

będzie się go wstydził przed zastępami niebieskimi.
Lecz ten, kto zwycięży diabła, własną cielesność
i wszelką niesprawiedliwość, kto mężnie walczy aż
do końca doczesnego życia, by przejść do żywota
wiecznego – otrzyma niewiędnący wieniec chwały,
który na jego skronie włoży sam Pan (Mt 10,32-33;
1 P 5,4; Obj 2,10).
Bóg otrze wszelką łzę z oczu swoich wiernych
i udzieli im tak niewysłowionej radości, że już
nigdy nie wspomną ucisków, jakie musieli przejść;
chwalebna radość przesłoni wszystko inne. Mówiąc
słowami Pawła: „Albowiem sądzę, że utrapienia
teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić”. I dodaje:
„Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam
przeogromną obfitość wiekuistej chwały”. Zarówno
Paweł, jak i Jan zaświadczają, że otrzymamy nową,
niebiańską naturę i zostaniemy przemienieni na jego
podobieństwo, gdy ujrzymy Go, jakim jest; nasze
ciała zostaną przemienione na podobieństwo Jego
chwalebnego ciała. Zaprawdę, wybrani będą lśnić
w Królestwie Ojca jak piękne, jasne słońce. Jakże
chwalebne Królestwo Bóg przygotował i dał swemu
ludowi – to, czego oko nie widziało i o czym ucho
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nie słyszało, i co do serca człowieka nie weszło.
Wiemy od proroka Izajasza i apostoła Piotra, że Pan
da wieczny odpoczynek i pokój tym, którzy do Niego
należą, i że nikt nie będzie ich już nigdy ranił; będą
z Bogiem Ojcem i Królem Jezusem Chrystusem;
usiądą do stołu w Królestwie Bożym wraz
z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem, ze wszystkimi prorokami i świętymi Bożymi; i będą żyć na
zawsze wraz ze wszystkimi zastępami niebieskimi.
(Obj 21,4; Rz 8,18; 2 Kor 4,17; 1 J 3,2; Flp 3,2; Flp 3,21;
Mt 13,43; Hbr 4,3.9; Mt 8,11; Łk 22,30; Iz 57,2).
Istotnie ani ja, ani żaden z braci nie możemy wyrazić niewypowiedzianej radości, jakiej Bóg udzieli
wybranym – święci i prorocy przepowiadają ją
w Piśmie, ale w swej słabości nie mogę zamieścić
jej tutaj w całości. Ci, którzy to pojmują sercem,
będą mieli biodra przepasane, by walczyć o wejście do tej chwały z gorliwością i radością, bo walkę
toczyć będą. Niech Pan Bóg pomoże Wam i nam
wszystkim zwyciężyć w tej walce i zdobyć nagrodę
przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Chwała, dziękczynienie i uwielbienie niechaj będzie Temu, który
rządzi w swym majestacie na wieki wieczne. Amen
(1 Kor 9,24).
Teraz chcę Wam powiedzieć, jak się mają sprawy
u nas. Pan jest z nami, choć bardzo cierpimy. To
jednak jest słuszne i dobre; chwalimy Boga i dziękujemy Mu za to z całego serca. Oprócz tego, żyjemy
w wielkiej i świętej miłości, w radości i jedności
Ducha Świętego, spodziewając się ucisków i prześladowań jeszcze większych niż te, jakich obecnie doświadczamy2 . Niechaj Bóg strzeże nas przez
swoje wielkie miłosierdzie! Z wielką niecierpliwością czekamy na odkupienie naszych ciał, na
odpoczynek szabatowy od wszelkich naszych prac
i ucisków, gdy pozostawimy ten ziemski namiot,
a nasza dusza i duch wreszcie odnajdą odpocznienie
i wieczną radość. Za tą Boską ojczyzną tęsknimy,
skoro nie mamy pokoju ani odpocznienia na tej nędznej pustyni. Nie mamy tutaj trwałego domu, lecz
oczekujemy miasta przyszłego. Przybył do nas brat
Offrus wraz z wieloma innymi braćmi i siostrami3.
Dzięki Bogu, że ich ochronił i przyprowadził tutaj
2. Te surowe prześladowania oczekiwane przez Huttera rzeczywiście
wybuchły rok później, w 1535 (Wolkan, str. 108-110). Zob. List IV.
3. Wolkan, str. 106
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bezpiecznie. Ich przybycie sprawiło nam wiele radości i wielbiliśmy za to naszego Boga. W górach Tyrolu
pozostało już niewiele braci i sióstr (Hbr 4,9-10;
2 Kor 5,4; Hbr 13,14).
Wreszcie, bracia Hans, Georg Fasser, Offrus,
Leonhart, Wilhelm i wszyscy słudzy Boga pozdrawiają Was4, podobnie jak cała społeczność dzieci
Bożych. Pozdrawiamy Was po tysiąckroć w świętej
miłości z głębi naszych serc pocałunkiem naszego
Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I ja, Jakob, niegodny sługa naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego
Kościoła, pozdrawiam Was po tysiąckroć pocałunkiem świętym w braterskiej, chrześcijańskiej miłości.
Napisałem to wszystko do Was własną ręką
w Bożej miłości. Niechaj moje proste słowa będą dla
Was wyzwaniem i wzmocnieniem. Wolałbym rozmawiać z Wami osobiście, lecz teraz to niemożliwe.
Zatem powierzam Was Bogu i Jego łaskawej ochronie. Obyście byli chronieni Jego potężnym ramieniem
i pod skrzydłami Jego miłosierdzia. Niech będzie
z Wami na zawsze i niech nas zgromadzi wszystkich
w pokoju poprzez Ducha Świętego. Niech wzmocni
nasze więzy wzajemne i umiłowanie Jego prawdy,
niech trzyma nas mocno do końca życia i na całą
wieczność przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jemu
niechaj będzie chwała i uwielbienie z naszych serc na
wieki wieczne. Amen.

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

4. Hans Amon przybył z Tyrolu jakiś czas przed Offrusem Griesingerem (Wolkan, str. 105). Leonhart Schmerbacher i Wilhelm Griesbaher
obaj służyli jako diakoni w Auspitz i wzięli aktywny udział w trudach
Jakoba Huttera wraz z Gabrielem i Philippem jesienią 1533 roku. Wilhelm Griesbacher zginął śmiercią męczeńską w 1535 r. (Wolkan, str.
77-79; Beck, str. 119-120).

David Livingstone

—Howard Bean

„Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi,
okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom” — Tt 3,2
Tekst do przeczytania: List Jakuba 3,12-18
Jak widzimy w Liście Jakuba, pokój ma ścisły związek z innymi cechami godnymi pożądania.
Jest pochodną mądrości, wiąże się z czystością, łagodnością, rozsądkiem, miłosierdziem, dobrymi
uczynkami, prawością i szczerością. Pokój panuje tam, gdzie dominuje łagodność; kiedy ludzie są
otwarci na argumenty i gotowi ustąpić; kiedy rozkwita miłosierdzie i widać łagodne zachowanie;
kiedy ludzie są prawi i dążą do uczciwości i sprawiedliwości.
Podsumowując, pokój obfituje w życiu pełnym chrześcijańskiej konsekwencji. Anabaptyści
zostali tak opisani przez swoich przeciwników z Kościoła rzymskokatolickiego: „Nazywają siebie
braćmi i siostrami; nie używają wulgarnego ani aroganckiego języka, podobnie jak i żadnej broni
do walki w obronie własnej. Są wstrzemięźliwi w jedzeniu i piciu, nie paradują w strojnych ubraniach (…). Nie odwołują się do sądów, ale znoszą wszystko cierpliwie, jak to określają, w Duchu
Świętym (…). Jeśli chodzi o ich zewnętrzne życie publiczne, są bez zarzutu. Żadnych kłamstw,
oszustw, przeklinania, konfliktów czy prostackiego języka; żadnego obżarstwa czy opilstwa. Nie
ma też śladu robienia czegokolwiek na pokaz, a jedynie pokora, cierpliwość, prawość, cichość,
uczciwość i wstrzemięźliwość oraz prostota w takiej mierze, iż ktoś mógłby pomyśleć, że mają
Świętego Ducha Bożego”.
David Livingstone, słynny misjonarz na terenie Afryki, starał się zawsze zachowywać pokój
z pojedynczymi ludźmi oraz czynić pokój pomiędzy rasami.
Pewnego razu, kiedy inny brat, misjonarz pracujący z nim, osądził Livingstona niesprawiedliwie, ten porzucił swój dom i ukochany ogród – w który zainwestował wiele pieniędzy – aby uniknąć skandalu wobec niewierzących. Wyprowadził się i zaczął pracę na nowo, ale na innym terenie.
Ten drugi misjonarz był pod takim wrażeniem jego wspaniałomyślności, że pożałował swoich
słów wypowiedzianych przeciwko Livingstonowi.
Livingstone większość czasu przebywał poza domem, podróżując 47 tysięcy kilometrów po
całej Afryce i docierając do takich miejsc, których wcześniej nigdy nie oglądał żaden biały człowiek. Dlaczego tak gorliwie przedzierał się przez dżungle i pustynie tego kontynentu?
Jego celem było zanieść ewangelię pokoju tubylcom i zdemaskować handlarzy żywym towarem oraz ich metody. Livingstone widział całe szeregi czarnych ludzi w łańcuchach i poganianych batami w długim marszu na
wybrzeże, gdzie mieli zostać sprzedani. Pewnego razu poganiacze niewolników dostrzegli go i uciekli do dżungli. Przeciął wówczas piłą
łańcuchy, aby uwolnić schwytanych. Cała grupa osiemdziesięciu
czterech niewolników nawróciła się do Boga.
Po trzydziestu latach pracy misyjnej w Afryce David
Livingstone umarł. Znaleziono go na kolanach…
Zaczerpnięto z Daily Truth for Godly Youth
©2006 Christian Light Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki.” Psalm 125,2

17

część

praktyczna

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

Realistyczne oczekiwania
—Caleb Crider
Pewnego lata, zanim się jeszcze ożeniłem, podróżowałem wraz z trzema przyjaciółmi po zachodnich stanach Ameryki. Na naszej liście rzeczy do zrobienia była
wycieczka na dno Wielkiego Kanionu. Przyjechaliśmy
nad kanion i zaplanowaliśmy zejście w dół na piątą
rano następnego dnia.
To była nasza pierwsza wycieczka podczas całej
podróży i nie byłem pewien, czy dotrzymam kolegom kroku. Dzień miał być wyczerpujący – zejście na
sam dół i wejście z powrotem jeszcze przed zachodem
słońca.
Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości co do wykonalności tego planu, to powinien był je rozwiać wyraźny
znak stojący przy krawędzi kanionu z napisem:
„UWAGA! Niebezpieczeństwo! Nie próbuj schodzić na
sam dół i wracać jeszcze tego samego dnia. Takie próby
grożą utratą zdrowia lub śmiercią i co roku pochłaniają
kilka ofiar chorych lub martwych z wycieńczenia”.
O świcie przeszliśmy obok znaku i zaczęliśmy schodzić wyznaczonym szlakiem. Gdy wracaliśmy tego
samego dnia po południu, stanęliśmy nawet przy tym
znaku i poprosiliśmy przechodzącego turystę, żeby
zrobił nam zdjęcie. Byliśmy wycieńczeni, ale rozpierała
nas radość z powodu sukcesu.
Ostrzeżenie wypisane na znaku, które wtedy zignorowaliśmy, służyło ważnemu celowi. Pomagało dostosować oczekiwania do rzeczywistości. Z góry wiedzieliśmy,
że wycieczka będzie wyczerpująca, więc wszystko odpowiednio zaplanowaliśmy. Mając realistyczne oczekiwania, mogliśmy się przygotować zarówno fizycznie, jak
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i psychicznie, żeby się upewnić, że mamy wystarczająco
siły i hart ducha do uciążliwego marszu nawet na skraju
wycieńczenia.
Realistyczne oczekiwania są ważne, gdy chcemy
poprawić relacje z kolegami w pracy. Możemy mieć
wspaniałą wizję postępów w tej dziedzinie, lecz idealizm i różowe okulary nie zaprowadzą nas daleko. Nie
upłynie wiele czasu, gdy znajdziemy się w jakiejś trudnej sytuacji, której się nie spodziewaliśmy – na przykład, kiedy któryś z współpracowników potraktuje nas
ozięble, albo ktoś wyśmieje nasze wysiłki, czy też poda
w wątpliwość kierujące nami motywacje.
O wiele łatwiej nam będzie wytrwać i osiągnąć sukces
w każdym przedsięwzięciu, jeśli nie wyznaczymy sobie
zbyt ambitnych celów. Oto kilka pomysłów, które
pomogą nam zakotwiczyć się w rzeczywistości.
Nie spodziewajmy się, że będziemy zawsze ze wszystkimi mieli dobre relacje. Nawet najdroższe nam osoby
mają okazjonalne „wpadki”. Problemy międzyludzkie
są składnikiem życia, więc nie możemy się spodziewać,
że akurat w pracy ich nie będzie. Z pewnością niektórzy ludzie będą mieli z nami lepszą więź niż inni, lecz
nawet najbliżsi przyjaciele czasem są w stanie wyprowadzić nas z równowagi.
Gdy zaczynają się pojawiać problemy między współpracownikami, wówczas nie ma sensu wpadać w panikę.
Najczęściej są to rzeczy, które można sobie wyjaśnić
w normalnej, otwartej rozmowie. Róbmy, co trzeba,
żeby sprawy wróciły do normy: przeprośmy, jeśli trzeba,
pochwalmy, jeśli jest za co i ogólnie dajmy sobie trochę

To normalne, że każdy układa sobie stosunki z bliźczasu i przestrzeni. Błędy, nieporozumienia czy humory
nimi po swojemu. Możemy się wiele uczyć, podpatrusą przejściowymi problemami i można je pokonać.
jąc innych, ale nie powinniśmy ani ich naśladować, ani
Nie powinniśmy oczekiwać, że doskonaląc relację
oceniać siebie samych ich miarą. Po prostu bądźmy
z jedną osobą, poprawimy w ten sposób wszystkie
sobą.
inne. Życie byłoby łatwiejsze, gdybyśmy po zbudoNie spodziewajmy się, że każdy nas zawsze będzie
waniu bliskiej więzi z kimś mieli już gotowy wzór na
lubił. W doskonałym świecie wszyscy pewnie by się
wszystkie inne międzyludzkie relacje. Ludzie są ludźmi
nawzajem szanowali. To jest jednak nierealistyczne
i to zawsze będzie bardziej skomplikowane. Mamy swoje
oczekiwanie. Założenie, że każdy nas będzie rozumiał
indywidualne potrzeby i nawyki, a nasza historia czyni
i będzie podobny do nas, bo jesteśmy rozsądni, mili
nas wyjątkowymi. Zrozumienie, w jaki sposób nawiązyi tak bardzo próbujemy dobrze żyć ze wszystkimi, jest
wać i podtrzymywać relacje z ludźmi, oznacza konieczpo prostu samolubne.
ność wzięcia tego wszystkiego pod uwagę i stosownych
Zbyt intensywne próby upodobnienia kogokolwiek
reakcji z naszej strony.
do nas sprawią, że zaczniemy się zachowywać jak nadSkuteczne rozwijanie jednej relacji niekoniecznie
miernie podekscytowany psiak machający do wszystoznacza, że będziemy mogli stosować identyczne podejkich ogonem i brudzący łapkami ich czyste ubrania
ście we wszystkich innych przypadkach. Każda osoba
w gestach wielkiej przyjaźni. Takie
wokół nas jest wyjątkowa, więc nie
próby nie mają prawa się udać,
możemy wszystkich traktować tak
szczególnie jeśli inni nie mają
samo. Wprawdzie silne więzi mają
Skuteczne
rozwijanie
ochoty być tacy jak my.
wiele wspólnych cech, takich jak
jednej relacji niekoniecznie
Nie tylko nie powinniśmy oczezaufanie, szacunek czy wyrozumiakiwać,
że wszyscy będą zawsze
łość, to jednak podejście do każdej
oznacza, że będziemy
do nas podobni. Musimy rówrelacji osobistej musi być inne.
mogli stosować identyczne
nież pogodzić się z myślą, że nie
Bądźcie wrażliwi na reakcje bliźpodejście
we
wszystkich
zaprzyjaźnimy się z całym otoczenich i próbujcie się do nich dostosoniem. Owszem, naszym celem są
wać, o ile to możliwe. Na przykład,
innych przypadkach.
dobre relacje z ludźmi, ale to nie
niektórzy są otwarci i śmiali w konKażda osoba wokół nas
znaczy, że ze wszystkimi będziemy
taktach, podczas gdy inni potrakjest
wyjątkowa,
więc
tak samo blisko jak z niektórymi.
towani w ten sposób mogą to
Są współpracownicy będący po
uznać za brak szacunku. Jeśli daje
nie możemy wszystkich
prostu naszymi znajomymi i dla
się odczuć, że ktoś nie czuje się
traktować tak samo.
nich to wystarczy, żeby dobrze
z nami komfortowo, to próbujmy
wykonywać
wspólną
pracę.
się zastanowić nad ewentualnymi
Oczywiście, im bardziej się lubimy
własnymi błędami, które mogą
wzajemnie, tym więcej płynie
prowadzić do nieporozumień.
z tego pożytku.
Nie powinniśmy oczekiwać, że będziemy mieć z daną
Nie spodziewajmy się, że będziemy mieli takie same
osobą takie same relacje, jakimi cieszą się z nią inni.
bliskie relacje ze wszystkimi współpracownikami.
Czasem zazdroszczę mojemu przyjacielowi Westonowi,
Wkładamy wiele wysiłku w zachowywanie pokoju
który z natury bardzo łatwo nawiązuje kontakty.
z każdym, ale czy to znaczy, że wszyscy będą z nami
Zdumiewa mnie to, jak obraca się w towarzystwie całna jednakowej stopie? Czy kontakt z jedną osobą musi
kowicie bez wysiłku. Naśladowanie Westona byłoby niesprawiać nam taką samą przyjemność jak przebywanie
porozumieniem, ponieważ wtedy zupełnie nie byłbym
z kimkolwiek innym? To są ważne pytania.
sobą. Moje próby byłyby wymuszone i nienaturalne,
W sytuacji, gdy mamy problemy w relacji z daną
a inni szybko by się zorientowali, że udaję kogoś innego.
osobą, podpowiem wam dwie możliwe strategie. Po
Bóg stworzył każdego z nas inaczej i nasz sposób
pierwsze, możemy poprosić Boga, żeby obdarzył nas
komunikowania się z ludźmi jest różnorodny. Osoba
Jego miłością do niej. Biblia twierdzi, że „miłość jest
bardzo powściągliwa może mieć dobre relacje z otoz Boga” (1 J 4,7), co oznacza, że On może włożyć
czeniem, nawet jeśli będzie to przebiegać inaczej niż
w nasze serca miłość do kogoś, kogo ja sam kochać nie
w przypadku kogoś, dla kogo towarzystwo innych ludzi
potrafię. Ten rodzaj miłości uzdalnia nas do uprzejmości
jest żywiołem.
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dla innych, choć sami z siebie nieszczególnie mamy na
to ochotę.
Po drugie, możemy zacząć zauważać pozytywne cechy
takiej osoby. To nam pomoże odwrócić uwagę od tego,
co nas w niej irytuje i zmienić naszą postawę wobec
niej na lepszą. Idąc o krok dalej, możemy te zauważone
cechy podkreślać. Na przykład mówiąc: „Zauważyłem,
jak sobie wczoraj poradziłeś w trudnej sytuacji z naszym
szefem”, albo: „Pomogłeś mi zrozumieć, jak lepiej pracować, odkąd zacząłem się przyglądać, jak ty to robisz”.
Należy się spodziewać relacji na różnych poziomach,
lecz powinniśmy traktować każdego uczciwie i z szacunkiem bez względu na to, czy lubimy go bardziej czy
mniej. Jawne wyrażanie niechęci wobec któregoś współpracownika uniemożliwi nam nawiązanie z nim relacji.
Niechęć przeważnie rodzi brak szacunku i zaufania, co
prowadzi do otwartego konfliktu.
Nie spodziewajmy się poprawy relacji z innymi, jeśli
nie wkładamy w to serca. Kiedyś miałem współpracownika, którego naprawdę nie lubiłem. „Nadepnął mi na
odcisk”. Ponieważ miałem wobec niego twarde serce,
przez jakiś czas nie byłem pewien, czy w ogóle chcę
poprawić z nim stosunki.
Kiedy sami nie wiemy, czy w ogóle chcemy mieć
lepsze relacje z kolegami w pracy, to nie będzie szans
na ich poprawę. Nie będziemy mieli do tego serca i na
dłuższą metę braknie nam wytrwałości, żeby coś robić
w tym kierunku.
To może być przyczyną innych problemów. Pewien
kolega mi powiedział: „Kiedyś zerwałem pewną znajomość, bo nie dbałem o nią, aż zrozumiałem, że ta sytuacja wpływała również na innych. Stworzyłem wokół
siebie jakiś wzorzec palenia za sobą mostów”.
Sprawdzanie naszej postawy może być narzędziem
diagnostycznym w czasie, gdy relacje z innymi nie są
dobre. Zapytaj siebie samego: „Czy naprawdę chciałbym poprawić stosunki z tą osobą, czy może w gruncie
rzeczy po prostu mi na tym nie zależy?”. I drugie pytanie: „Dlaczego tak się z tym czuję?”. Niezdecydowanie
jest powodem, żeby zbadać własne serce w tej sprawie.
Nie martwmy się, że różnice zdań automatycznie
pogorszą nasze relacje z innymi. Dobra współpraca
nie oznacza, że nigdy nie będzie różnicy poglądów.
Oznacza, że wiemy, jak sobie z nimi radzić.
Pamiętam pewne posiedzenie, podczas którego różnice poglądów przerodziły się w zażartą dyskusję. Gdyby
ktoś z zewnątrz wszedł wtedy do pokoju, pewnie byłby
zaniepokojony, ale wszyscy zgromadzeni wiedzieli, że
stanowimy jedną drużynę, mieliśmy między sobą dobre
relacje i łączył nas wspólny cel. To sprawiło, że każdy
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wyjaśnił swoje zdanie, sprawa została rozwiązana i podjęliśmy wspólną decyzję.
Oczekiwanie, że zawsze będziemy się z kimś zgadzać,
jest nierealistyczne i niezdrowe. Ktoś kiedyś powiedział:
„Jeśli dwaj ludzie pracujący razem zawsze się ze sobą zgadzają, to jeden z nich jest bezużyteczny. Jeśli nigdy nie
potrafią się ze sobą dogadać, to obaj są bezużyteczni”.
Gdy współpracownicy znają się dobrze i rozumieją,
to ich silna więź pozwala na wspólne działanie nawet
mimo różnicy poglądów. Próbując tę współpracę poprawić, możemy znaleźć wspólną płaszczyznę, na której się
zgadzamy i zaakceptować to, że czasem w innych sprawach się nie zgadzamy, ale nie toczymy o to wojen.
Nie oczekujmy od innych tyle samo, co od siebie
samych. Przeważnie oczekujemy, że nasze wysiłki
w życiu będą jakoś wynagradzane. Spodziewamy się
wypłaty za pracę, soczystych pomidorów zasadzonych
w naszym ogródku i uprzejmości ze strony ludzi, w stosunku do których sami jesteśmy uprzejmi.
Można się zniechęcić, kiedy wkładamy wiele wysiłku
w poprawę relacji ze współpracownikiem, a on zachowuje się tak, jakby w ogóle tego nie zauważał. Nie
możemy wtedy zrobić nic poza konsekwentnym działaniem i traktowaniem kolegi z szacunkiem, w miarę
możliwości schodząc z linii strzału.
Nie byłoby to dla nas tak zniechęcające, gdybyśmy
nie oczekiwali od innych, że włożą tyle samo wysiłku
w poprawę wzajemnych relacji, co my. Nie spodziewajmy się, że będą iść z nami drugą milę, zawsze nas
rozumieć, zachęcać i współczuć w razie problemów.
Oczekujmy od siebie więcej niż od nich. Wtedy ich
reakcja może nas zdziwić.

Zabierz to do pracy

1. Jakie trzy cechy wspólne mają silne relacje
z ludźmi? Czy widzisz je w swoich stosunkach ze
współpracownikami?
2. Ustaw priorytety w ramach relacji z kolegami. Co
jest najważniejsze w kontekście dobrego wykonywania twoich obowiązków? Co wymaga najwięcej pracy z twojej strony?
3. Weź pod uwagę jedną relację z kimś w pracy,
która cię rozczarowuje. Dlatego tak się czujesz?
Czy uważasz, że powinieneś jakoś dostosować
swoje oczekiwania? Czy możesz zmienić sposób
traktowania tej osoby?
Zaczerpnięto z Getting Along at Work
©2016 Carlisle Press
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Dziękczynienie jest właściwe
—Howard Bean
Co wspólnego mają ze sobą słowa merci (po francusku), asante (w suahili), danke (po niemiecku) i gracias
(po hiszpańsku)? Wszystkie znaczą „dziękuję”. Szczere
dziękczynienie jest miłe Bogu i dobre dla was samych.
Niedawno neurochirurdzy, kardiolodzy, wykładowcy
i badacze wskazali na korzystne skutki wdzięczności.
Na przykład, pacjenci chorzy na serce, którzy dobrze
wypadli w teście na okazywanie wdzięczności, rzadziej
cierpieli na zapalenia różnego typu. (To jest ważne,
ponieważ pogarszają one ogólny stan „sercowców”).
Okazało się, że osoby te lepiej spały, mniej się męczyły
i wykazywały większe przekonanie o własnej zdolności
do utrzymywania dobrego stanu zdrowia.
Niektórzy nauczyciele zachęcają uczniów do prowadzenia dzienniczków wdzięczności, w których zapisują
powody wdzięczności u schyłku każdego dnia. Badania
pokazują, że wdzięczność wiąże się z wyższymi ocenami, zmniejszeniem depresji u nastolatków i większą
świadomością społeczną. Ludzie twierdzili również, że
wyrażanie wdzięczności współmałżonkowi wzmacnia
więzy małżeńskie.
Przyjemnie jest wiedzieć, że wdzięczność jest błogosławieństwem. Ważniejsze jest jednak to, iż Bóg nakazuje,
abyśmy byli wdzięczni. „Wysławiajcie Pana, albowiem
jest dobry, Jego łaska trwa na wieki!” (Ps 107,1). Bóg
ostrzegł synów izraelskich przed gniewem i konsekwencjami, „za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i dobroci serca, mając wszystkiego w bród, będziesz
służył twoim nieprzyjaciołom, których Pan ześle na
ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark,
aż cię wytępi” (5 M 28,47-48).
Nowy Testament wiele razy poucza o wdzięczności:
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie
i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze
Bogu” (Flp 4,6). Zamiast ordynarnego języka z erotycznymi podtekstami, nasza mowa powinna się charakteryzować ‘dziękczynieniem’ (Ef 5,4). Nasza wiara powinna
‘obfitować w dziękczynienie’ (Kol 2,7). Powinniśmy
być „w modlitwie wytrwali i czujni z dziękczynieniem”
(Kol 4,2). Właściwie „za wszystko dziękujcie; taka jest
bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”
(1 Tes 5,18).

Powinniśmy być wdzięczni za błogosławieństwa,
które mają wymiar wieczny: za łaskę Bożą, odkupienie
w Chrystusie, dar Ducha Świętego, odpuszczenie grzechów, wieczną nadzieję i obietnicę nieba. Powinniśmy
być wdzięczni również za błogosławieństwa dotyczące
fizycznego pokarmu, za piękno kwiatów, za zdolność
do oddychania, zapamiętywania, za ręce do posługiwania się narzędziami i sztućcami, za możliwość trawienia
pożywienia, talenty do pracy i tak dalej.
Często nie myślimy nawet o tym, jakim bogactwem
są możliwości, które większość z nas posiada – nie doceniamy np. tego, że możemy widzieć. Pod koniec XX
wieku, gdy osobisty majątek Billa Gatesa wynosił 35
miliardów dolarów, przemawiał on podczas spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju
Nauki. Po wykładzie zgodził się odpowiedzieć na kilka
pytań. Pewien lekarz zapytał: „Gdyby Pan był niewidomy, czy oddałby Pan cały majątek za przywrócenie
wzroku?”. Gates odpowiedział, że w tej sytuacji rzeczywiście by tak postąpił.
W pewnym sensie zazwyczaj jesteśmy bogatsi niż
myślimy. Zastanówcie się tylko, jakim bogactwem jest
pięć waszych zmysłów – nie mówiąc o sercu, płucach
i mózgu. Jeśli zatrzymamy się na chwilę, żeby o tym
pomyśleć, znajdziemy okazję do dziękczynienia.
Zaczerpnięto z Companions, listopad 2016
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki.” Psalm 125,2
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„Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej.” Psalm 71,5

—Gary Martin
„Nie kłopocz się teraz, córko moja, uczynię dla ciebie,
cokolwiek sobie życzysz, wie bowiem całe miasto, żeś
dzielna kobieta” (Księga Rut 3,11).
Taką opinię miała moabicka kobieta, która dopiero niedawno (pewnie nie wcześniej, niż miesiąc lub dwa) przybyła do ziemi izraelskiej. Przybyła tam ze swoją teściową
Noemi, aby zamieszkać na stałe w tym nowym kraju.
Co takiego było w tej kobiecie, że wywołało tak wspaniały komplement u pobożnego mężczyzny w Izraelu?
Według autora Przypowieści, taka rekomendacja jest
wręcz bezcenna.
Jest jak najwyższa pochwała dla każdej kobiety. Czym
Rut zaskarbiła sobie taki szacunek?
Ta opowieść zaczyna się w Moabie, gdzie wybory
dokonane przez Rut ujawniają głębię jej charakteru. Rut
podjęła osobistą decyzję, że będzie służyć Bogu Izraela.
Postanowiła też wspierać swoją teściową po śmierci mężów
wszystkich trzech kobiet (mężów teściowej oraz Rut i jej
szwagierki – przyp. red.), oraz postanowiła, że pozostanie
z Noemi, gdziekolwiek ta ją poprowadzi.
Dokonywanie wyborów dla Boga zawsze wymaga
starannego przemyślenia. Jezus mówi o tym jasno
w Ewangelii Łukasza 14,25-35, w trakcie nauczania
o uczniostwie. Zapytał: „Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów,
czy ma na wykończenie? (...) Albo, który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie
naradzi się, czy będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami wyrusza
przeciwko niemu?”. Wszyscy musimy dokładnie rozważyć koszty prawdziwego uczniostwa. Czy jesteśmy gotowi
przejść całą drogę?
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Rut jest także przykładem głębokiego oddania. Szatan
robi wszystko, aby ludzie zawrócili z Bożej drogi. Rut
przejawiała cechę determinacji w swoich decyzjach,
podobnie jak bohaterowie wiary wymienieni z Liście do
Hebrajczyków 11,15-16. Mimo że mieli okazję zawrócić, patrzyli przed siebie i zdążali za wszelką cenę do lepszego miejsca. Nikt z nas nie osiągnie celu bez głębokiego
poświęcenia, które opiera się wszelkim przeszkodom. Bóg
prowadzi, my podążamy za Nim.
Życie Rut ukazuje jej stałość i determinację. Nie uległa
presji ze strony innych, którzy mogą niewłaściwie wpływać na nasze wybory. Mimo wszystko Orpa, jej szwagierka, postanowiła zawrócić – także i do swoich bogów,
rodziny, kultury i poprzedniego życia, które pociągało
za sobą lojalność wobec tego wszystkiego. Jednak Rut
nie zachwiała się i pozostała wierna swojemu wyborowi
pobożnego życia. Presja środowiska także dzisiaj wpływa
mocno na ludzi; niektórzy cofają się i wybierają kompromis. Czy my pozostaniemy niewzruszeni i silni?
Jeszcze będąc w ziemi moabskiej, Rut wyraziła swojej
teściowej oddanie aż do śmierci: „Nie nalegaj na mnie,
abym cię opuściła i odeszła od ciebie; albowiem dokąd
ty pójdziesz i ja pójdę; gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam; lud twój – lud mój, a Bóg twój – Bóg mój. Gdzie ty
umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę”.
Bóg ciągle oczekuje gorliwej wierności, bez względu na
koleje życia – ciężkie czasy, smutne czasy, przyjemne czasy
i radosne. Obyśmy zawsze wybierali wierność w naszym
gorliwym kroczeniu za Bogiem.
Kiedy Rut osiadła w Betlejem na stałe, nadal wykazywała się pilnością. „Rzekła tedy Rut Moabitka do Noemi:
Pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, w którego

oczach znajdę łaskę” (Rut 2,2). Była młoda, zdrowa
i podjęła się odpowiedzialności zapewnienia utrzymania swojej teściowej i sobie. „(...) Pracuje żwawo swoimi
rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka
przywozi żywność” (Prz 31,13-14).
Rut była pracowita. Pracowała od rana do wieczora na
polu (Rut 2,17). Każdego dnia, przez cały okres trwania
żniw jęczmienia i pszenicy, prawdopodobnie nazbierała
wystarczająco dużo pożywienia dla nich obu (Rut 2,23).
Nie obijała się przy pracy. Nie ociągała się ani nie unikała
odpowiedzialności; przeciwnie, podjęła ją z wdzięcznością i wykorzystywała każdą okazję. I Bóg hojnie pobłogosławił jej pracowitość obfitością pożywienia.
Bóg i dzisiaj nagradza pilność w ten sam sposób. Czasem
wydaje się, że osiągnęliśmy bardzo niewiele, jednak to cała
nasza wierność wydaje owoc. Rut wytrwała w pracy do
końca żniwa, nie wiedząc, jak wielkie błogosławieństwo
Bóg dla niej przygotował. Wiele rzeczy w życiu wzywa
nas do wytrwałości w tym, co musimy wykonać. W tej
pracy powinniśmy myśleć o chwale Boga, a nie ludzi, aby
z gorliwością dokończyć naszego dzieła. Salomon powiedział o dzielnej kobiecie: „(…) jej lampa także w nocy nie
gaśnie.” (Prz 31,18).
Rut była wytrwała w usługiwaniu innym. Boaz powiedział do niej: „Opowiedziano mi wszystko dokładnie, jak
postąpiłaś ze swoją teściową”. Życie stwarza wiele okazji
dla nas wszystkich, aby zapierać się siebie i wychodzić do
ludzi w ich potrzebach, używając swoich środków. Księga
Przypowieści 31,20 mówi: „Otwiera swoją dłoń przed
ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce”. Czy przejawiamy gotowość chętnego dawania siebie w naszym
codziennym życiu? Nawet w domu? Czy oddajemy się
całkowicie służbie w zakresie odpowiedzialności, którą
Bóg na nas nałożył? Jeśli zwykłe, przyziemne i rutynowe
obowiązki są wolą Bożą dla naszego życia, to czy potrafimy się z tym pogodzić?
Rut posiadała także wrażliwość na prowadzenie Boże.
Wiele razy musimy patrzeć na działanie Boga, aby
dostrzec, jak On nas prowadzi. Wokół Rut byli inni żniwiarze, więc mogła przenieść się też na inne pola, aby na
nich zbierać. Jednak Bóg poprowadził ją na pole Boaza.
Aby Bóg nas prowadził, musimy być wrażliwi, otwarci
i pragnący Jego prowadzenia. Bóg jest wierny, gdy nasze
serca są podatne na Jego wpływ.
I wreszcie, Rut dbała o swój wygląd. Noemi poinstruowała ją: „Umyj się przeto i namaść, włóż na siebie
strojne szaty i zejdź na to klepisko [miejsce, gdzie Boaz
miał przesiewać jęczmień]”. Została wysłana, aby znaleźć krewnego, który mógłby dać jej nowy dom, rodzinę
i bezpieczeństwo w Izraelu. Boaz pobłogosławił Rut za jej

uprzejmość i determinację w szukaniu woli Bożej dla jej
życia. Dzielna kobieta wciąż poświęca się, by zaspokajać
potrzeby bliźnich. Ale także dba o swój własny wygląd.
Nie jest nigdy niechlujna ani zaniedbana. Wygląda ładnie
i jest zadowolona, szukając zawsze Bożego błogosławieństwa. „Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest
z purpury i bisioru”; „Zmienny jest wdzięk i zwiewna
jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały”
(Prz 31,22.30).
Życie Rut stanowi wybitny przykład głębokiego poświęcenia, przemawiający do ludzi żyjących w każdej epoce.
Jej konsekwentne wybory poprowadziły ją na ścieżkę
życia, którą Bóg pobłogosławił. Oby to samo można było
powiedzieć o nas w naszych czasach: „Niech ci wynagrodzi Pan twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata
od Pana, Boga izraelskiego, do którego przyszłaś, aby się
schronić pod jego skrzydłami” (Księga Rut 2,12).
Zaczerpnięto z Home Horizons, czerwiec 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

„Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki.” Psalm 125,2
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Gdy młodzi budzą wiarę w innych
—Ethan Weaver
Późne zimowe słońce ogrzewało ciepłym blaskiem stateczne
dęby i wiotkie sadzonki w pobliskim lesie. Wśród drzew rozpoczynało się poruszenie – dni się wydłużały i słońce wylewało obficie swoje promienie na las. Poruszenie to wkrótce
zaczęło się wzmagać: drzewa budziły się do życia. Soki płynęły w górę pni do gałęzi i gałązek. Pączki rosły, a maleńkie, jasnozielone listki zaczynały się rozwijać na koniuszkach
gałęzi. Przebudzenie zapanowało na dobre i życie drzew
w widoczny dla wszystkich sposób opanowało las. Wkrótce
natura będzie się cieszyć pysznymi, pięknymi owocami wiosennego przebudzenia.
W pobliżu znajdował się pewien młody człowiek, szlachetny, pełen wspaniałych cech. Młodzieniec miał mnóstwo energii i pomysłów. Doświadczył ożywiającej mocy
nowego narodzenia. Światło Bożej miłości napełniło go swoją
mocą i pragnieniem życia dla Pana oraz chodzenia w wierze.
Z jego wnętrza wypłynęła miłość dla Pana. Jego życie modlitewne było autentyczne; umiał cieszyć się swoim czasem
z Panem. Miał też miłość dla swoich wiernych braci, którzy
inspirowali go do bycia światłem wśród swojego pokolenia.
Martwił się o tych, którzy stali się letni w wierze. Był zaalarmowany stanem swojego przewrotnego kuzyna i zdruzgotany stylem życia swojego sąsiada.
Światło Bożej miłości nieustannie oświecało tego młodzieńca, a wraz z tym pojawiło się u niego pragnienie
i tęsknota, aby pomagać innym wokół niego w nawiązaniu
głębokiej relacji z Panem, którą sam się cieszył.
Po drugiej stronie lasu mieszkał inny młodzieniec, jednak
całkiem niedojrzały. Nie miał celu w życiu, brakowało mu
też dobrych pragnień i entuzjazmu dla Pana. Dla niego
życie było pełne stagnacji i pozbawione barw; nim samym
rządził letarg. Jego relacja z rodzicami była w najlepszym
razie mierna, krytykował innych i nie cenił towarzystwa otaczających go ludzi. Jego codzienne życie modlitewne było
jednym z obowiązków, a modlitwa polegała na zwykłym
powtarzaniu słów.
Nasz pierwszy młodzieniec zauważył tego drugiego; jego
apatię i letniość. Widział też jego zniechęcenie, dlatego poruszyło go to do modlitwy o nowy sens życia dla apatycznego rówieśnika. Modlił się o okazję do rozmowy z nim
i o mądrość, aby w jakiś sposób móc się do niego zbliżyć.
Pewnego dnia nadarzyła się taka okazja, bo obaj chłopcy
akurat pracowali ramię w ramię. Nagle zdarzyła się awaria
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nie do usunięcia. Letargiczny młodzieniec zareagował wybuchem złości, natomiast ten pierwszy odniósł się do całego
wydarzenia spokojnie. Na pytanie: „Jak możesz być teraz
taki spokojny?”, odpowiedział: „Jest Bóg w niebie, który
wszystko ma pod kontrolą”. Inna okazja nadeszła w kościele.
Kazanie było długie, dzień gorący i chłopcy poczuli senność.
Była to kolejna możliwość pokazania stanu serca skupionego
gorliwie na uwielbieniu Boga. Następna szansa pojawiła się
w czasie długiego i żmudnego zadania. Jeden z chłopców
pracował skwaszony, a na ustach drugiego była pieśń.
Chłopiec z drugiej strony lasu ciągle widział różnicę pomiędzy nim a jego znajomym i zaczął sobie zadawać pytania:
„Czy umiem odpowiadać na wyzwania życia tak jak on? Co
to jest prawdziwa radość życia? Co jemu daje życie modlitewne? Jak on może mieć przyjemność w kontaktach z rodzicami? Czy naprawdę lubi rozmawiać z pastorem? Jak to jest,
że szanuje policjantów? Czemu ma tylu przyjaciół? Jego
modlitwa na spotkaniu domowym była naprawdę poruszająca. I czemu sąsiedzi tak mu ufają?”.
Tego rodzaju myśli zaczęły kłębić się w jego umyśle niemal
każdego dnia. Zastanawiał się nad zapałem swojego znajomego z drugiej strony lasu i zazdrościł mu jego postawy. Jego
wiara i uznanie dla ludu Bożego były oczywiste. Skąd pochodził ten jego kierunek w życiu? Co sprawiało, że wychodził
do innych? Wydawał się tak autentyczny i szczery. W nocy
leżał i myślał o wielu aspektach charakteru swojego znajomego. Czy dla mnie jest jeszcze jakaś nadzieja? Jak mogę
odnaleźć drogę w tym złym świecie? Gdzie mogę otrzymać
prawdziwą pomoc? W wielkim bólu pewnej nocy zawołał:
„Panie, co powinienem zrobić?”.
Upadł na kolana obok łóżka i wylał swoje serce przed
Panem. Wołał o miłosierdzie i prosił o odnowienie ducha
od Boga. Prosił o wskazówki. Świadomie modlił się, aby
mógł porzucić swoją własną wolę. Zdecydował, że będzie
szukać pomocy u swoich rodziców i u starszych w wierze
braci w kościele.
Pokój zaczął wlewać się do jego serca i umysłu, a sprawy
nabierały stopniowo innej wymowy. Jutro zaczęło mieć nowy
cel. Cieszył się na spotkanie ze swoim towarzyszem z drugiej strony lasu.
Wcześnie rano następnego dnia jeszcze przed pracą żwawo
wędrował przez las do domu swojego znajomego. Podzielił się
z nim szczerze swoimi przemyśleniami i poprosił o pomoc.

To był początek nowej epoki dla ich znajomości, która
przerodziła się w przyjaźń. Odtąd dzielili swoje brzemiona
i walczyli o siebie nawzajem. Pomagali sobie w niejednej
sytuacji i wyrażali razem uznanie dla swoich rodziców.
Oferowali pomoc wdowom w swojej społeczności. Razem
też zgłosili się do służby więziennej, aby dzielić się Dobrą
Nowiną z więźniami. Ostrożniej zachowywali się też za
kierownicą i byli bardziej energiczni w pracy, proponując,
że skończą ją w nadgodzinach. Siadali obok siebie w czasie

nabożeństwa i śpiewali z zapałem. Drugi młodzieniec zaczął
zauważać zmiany, jakie w nim zachodziły.
Gdzie się to wszystko zaczęło? W sercu chłopca z drugiej strony lasu, który miał miłość do Pana i Jego Słowa,
oraz troskę o pogrążonego w letargu sąsiada.
Zaczerpnięto z Home Horizons, wrzesień 2017
Eastern Mennonite Publications
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Siła przyjaźni
—Robert Stauffer
„A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana
przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak
siebie samego” (1 Księga Samuela 18,1).
Ten werset rodzi pytanie... DLACZEGO? Dlaczego
dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida? Czy dlatego, że ten zabił Goliata? Aby dowiedzieć się, co takiego
sprawiło, że ci dwaj mężczyźni się zaprzyjaźnili, musimy
zbadać Biblię nieco głębiej.
Przed tym wydarzeniem Jonatan wiedział o Dawidzie
prawdopodobnie nie więcej niż król Saul. Co zatem
sprawiło, że tak przylgnął do młodego bohatera? Moim
zdaniem Pismo wskazuje na trzy rzeczy dotyczące tego
zagadnienia.
Dawid nie bał się zaryzykować życia ze względu na
Boga. Gdy dowiedział się o wyzwaniu rzuconym przez
Goliata Izraelowi, zadał kilka pytań i wkrótce stawiono
go przed oblicze królewskie. Oto jego słowa: „Niech
w nikim nie upada serce z powodu tamtego; twój sługa
pójdzie i będzie walczył z tym Filistynem”. Podczas,
gdy zastęp izraelski bał się Goliata i uciekał przed
nim, Dawid był gotów podjąć ryzyko, by postawić na
szali własne życie, byle tylko przyłączyć się do walki
z olbrzymem.
Po drugie, Jonatan zobaczył pokorny charakter
Dawida i jego ufność Panu. Odpowiadając na stwierdzenie Saula, że jest zbyt młody i niedoświadczony,
by stanąć do walki jako harcownik, Dawid wyliczył
swoje doświadczenia, gdy musiał chronić trzodę ojca.
Opowiadając o tym, jak unieszkodliwił niedźwiedzia
i lwa, nie tylko wspomniał o zabiciu obu drapieżników,
lecz dodał: „Lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa
twój i ten Filistyn nieobrzezany będzie jak jeden z nich,

ponieważ lży szeregi Boga żywego”. Zamiast chwalić
się własnymi walorami i umiejętnościami w walce ze
zwierzętami, wskazał na Pana, który wyrwał go z ich
paszcz. I dodał, że z pomocą Pana położy trupem również Goliata.
Wreszcie, słysząc szyderstwa Goliata, Dawid odpowiedział: „Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu
Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabiję cię, i odetnę
ci głowę, i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego
ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej, i dowie się
cała ziemia, że Izrael ma Boga”. Intencją Dawida było
oddanie chwały Bogu.
Klejem, który zespolił dusze Jonatana i Dawida,
była gotowość tego drugiego do zaryzykowania życia
w słusznej sprawie, jego pokora w poleganiu na Panu,
gdy szedł do walki oraz szczere pragnienie, żeby Bóg
został uwielbiony w swej mocy. Dlaczego to wszystko
tak głęboko rezonowało w Jonatanie? Ponieważ niektóre
z tych cnót już mieszkały w jego sercu, o czym możemy
się przekonać, cofając się w lekturze o kilka wcześniejszych rozdziałów.
W tamtych czasach żyli ludzie szukający uznania, pozycji i chwały w oczach znajomych. Pragnienie
Dawida, żeby chwała przypadła wyłącznie Bogu, było
dla Jonatana przejawem pokrewieństwa ich dusz. Co
jest spoiwem wiążącym twoje znajomości?
Zaczerpnięto z Companions, czerwiec 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis
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kącik dla

dzieci

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

Boży plan
—Romaine Stauffer

– Pa, mamusiu – powiedział Bartuś, przytulając
się do mamy i całując ją na pożegnanie.
– Bądź grzeczny dla babci, kiedy ja będę na
zakupach – poprosiła mama.
– Będę grzeczny – obiecał Bartuś. Podbiegł do
okna i obserwował, jak mama odjeżdża. Potem
wspiął się na kanapę obok babci i przyglądał się,
jak jej szydełko biega tam i z powrotem.
– Ja też chcę tak spróbować – oznajmił.
– Proszę bardzo, próbuj – babcia wyjęła drugie
szydełko i zrobiła kawałek łańcuszka z niewielkiego kłębka włóczki. – Teraz ty – powiedziała,
wręczając mu robótkę.
Bartuś próbował wprawić w ruch swoje szydełko tak jak babcine. Ściągnął więcej włóczki
z kłębka, a potem jeszcze więcej, jednak to, co
robił, nie przypominało w niczym kocyka, który
robiła babcia.
– Nie potrafię – powiedział w końcu i zrzucił
z kanapy całą kupkę splątanej włóczki.
– Poczytamy? – zaproponowała babcia i również
odłożyła swoją robótkę.
Bartuś otworzył szufladę z książkami i wyciągnął
jedną. Przytulił się do babci, siadając na kanapie.
– „Czy jesteś moją mamą?” – babcia przeczytała
tytuł książki. Objęła Bartusia ramieniem i otworzyła książkę.
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– To jest książeczka twojego tatusia podpisana
jego imieniem – wyjaśniła. – Kiedy miał prawie
pięć lat, jak ty teraz, to była jego ulubiona książeczka. Tatuś mieszkał tutaj w moim domu i był
małym chłopczykiem. Potem dorósł i założył
swoją własną rodzinę, a teraz ty jesteś jego małym
chłopczykiem.
– Byłaś babciu mamusią mojego taty – stwierdził Bartuś.
– Zgadza się – uśmiechnęła się babcia.
– Ja zawsze mieszkałem z moimi rodzicami –
zauważył Bartuś.
– Kto zdecydował, że to ty będziesz z nimi mieszkać? – zapytała babcia.
– Nie wiem.
– To Bóg tak postanowił – wyjaśniła. – Bóg
wybrał twoją mamusię i tatusia na twoich rodziców.
– Jak myślisz, czy Bóg dobrze wybrał?
– Tak – powiedział Bartuś. – Kocham moich
rodziców.
– Rodzina to Boży plan – tłumaczyła babcia.
– On wiedział, że dzidziusie i małe dzieci będą
potrzebowały rodziców, żeby się nimi opiekowali,
aż dorosną. Masz dobrą mamusię i tatusia, którzy
mówią ci o miłości Boga i o tym, co jest dobre.
Słuchaj swoich rodziców i rób to, co ci mówią.
A kiedyś ty sam będziesz duży tak jak tatuś i może

też będziesz miał swojego małego synka,
którego będziesz wychowywał.
– I będę mu czytać opowiadania –
powiedział Bartuś. – A poczytasz mi
teraz, babciu?
– Oczywiście – roześmiała się babcia
i zaczęła czytać historyjkę o małym
ptaszku, który nie mógł znaleźć swojej
mamy. Szukał jej i szukał, aż w końcu
ją znalazł.
Bartuś obejrzał obrazek z malutkim
ptaszkiem wtulonym pod skrzydło
swojej mamusi; pisklę było bezpieczne
i szczęśliwe w gniazdku, do którego należało. Boży plan dla rodzin jest taki dobry.
Nawet ptaszkom dał dobre mamy, żeby
się nimi opiekowały.
Zaczerpnięto ze Story Mates, listopad 2017
Christian Light Publications, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

Spalone rękawiczki
—C. M.

Marcin z lubością wsunął dłonie w swoje nowe
rękawiczki, które mama właśnie kupiła w mieście
przed południem i teraz wieczorem zakładał je po
raz pierwszy. Jakie one były mięciutkie i ciepłe!
I takie śliczne. Na czarnym tle srebrzyły się rozrzucone płatki śniegu. Oj, Marcinowi podobały się nowe rękawiczki.
Właśnie dziś wieczorem jego rodzina i wujek
Jacek wybierali się na sanki do dziadków.

Marcin przepadał za zjeżdżaniem ze stromego,
długiego pagórka za stodołą, szczególnie kiedy
miał towarzystwo kuzynów.
Tego wieczoru Marcin wraz z kuzynem,
Markiem, mknęli jak strzała raz po raz, aż
wreszcie po jakimś czasie Marcin wysapał:
– Mam już dość. Usiądźmy przy ognisku
i odpocznijmy.

„Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki.” Psalm 125,2
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Powlekli się w stronę ognia. Marcin ściągnął
swoje nowe rękawiczki i położył je na kolanach.
Wyciągnął ręce w stronę ognia.
Nagle Marek zawołał:
– Oj, zobacz! Zaprzęgają Lunkę do sanek!
Marcin podskoczył akurat w samą porę,
aby zobaczyć, jak starsi chłopcy i Lunka, pies
dziadka, śmigają w dół saniami. Nagle sanie się
przewróciły i wszyscy wypadli. Zanim opadła
chmura śnieżnego pyłu, Lunka pędziła do góry.
– Marcin, pora do domu! – zawołał tata.
Marcin sięgnął po rękawiczki, ale ich nie
było! Spadły mu z kolan prosto
do ogniska, kiedy tak szybko
zerwał się na nogi. Teraz
patrzył ze zgrozą, jak płomienie je wręcz pochłaniały.
– Tato! Chodź szybko! – krzyczał. – Moje rękawiczki płoną!
Tata przybiegł pośpiesznie,
ale było za późno.
– Przykro mi, Marcinku –
powiedział tata pocieszająco. –
Już ich nie uratujemy.
Marcin patrzył przygnębiony na dopalające się resztki.
Wielkie łzy spływały mu po
policzkach i moczyły kurtkę.
– Moje rękawiczki – łkał
chłopiec, upychając czerwone
od zimna palce w kieszeni.
Tata wziął jego zimną rękę
do swojej ciepłej dłoni i razem
poszli do samochodu. Marcin
płakał dalej niepocieszony.
– Marcinie – powiedział tata
– wiem, że ci smutno, bo spaliły się twoje wyjątkowe rękawiczki, ale przestań już płakać.
Możesz przecież ponosić swoje
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stare, zanim kupimy ci nowe. A tymczasem
musisz się obejść bez tych wyjątkowych rękawiczek i pogodzić ze stratą.
Marcin popatrzył ze smutkiem na tatę, prosto
w jego łagodne, brązowe oczy. Wciągnął przerywany oddech i dzielnie otarł zimne łzy rękawem kurtki. Nadal z żalem myślał o swoich
wyjątkowych rękawiczkach, ale wiedział, że
musi sobie bez nich poradzić.
Zaczerpnięto z Wee Lambs, luty 2017
Rod and Staff Publishers, Inc.
Przekład na język polski: Krzysztof Dubis

fragment

książki

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

Wiatrpalm
posród
´

Część jedenasta

—Elizabeth Wagler

ROZDZIAŁ 21

Obłok świadków
Wiktor i Rosita mieli własny dom, lecz rzadko byli
w nim sami, bo Pablo nadal z nimi mieszkał. Nie
można było się wyspać, mając na głowie dwóch mężczyzn, dwoje małych dzieci i jeszcze w dodatku piorąc
dla nich wszystkich. Po wyjściu pierwszych do pracy
w polu i nakarmieniu drugich, Rosita musiała nakarmić rosnące stadko kurcząt. Potem trzeba było wpakować wszystkie brudne ubrania do dwóch koszy, wziąć
na plecy Angelitę w nosidełku, dać małemu Jose pojemnik z mydłem do niesienia i wybrać się nad strumień.
Rosita, jej teściowa, siostra Wiktora, Marita, i Rufina
(żona Ricardo) zazwyczaj razem prały ubrania, rozmawiając o troskach codziennego życia.

– Brat Santiago poprosił Wiktora, żeby wygłosił rozważanie biblijne w niedzielę wieczorem – powiedziała
pewnego ranka Rosita, płucząc spodnie w wartkiej
wodzie.
– Rozważanie? Przecież on nie jest kaznodzieją! –
zawołała Rufina. – Dlaczego go o to poprosili?
– Każdy członek kościoła pomaga w organizacji nabożeństwa według kolejności – wyjaśniła mama Wiktora.
– Hm – mruknęła Rufina, trąc koszulę mocniej niż
zwykle.
Każdy wiedział, że Ricardo chciał dołączyć do menonitów, ale ona się opierała tak jak kiedyś Rosita.
Rosita pomodliła się w duchu za Rufinę, która ostatnio
wyglądała na poirytowaną i nieszczęśliwą. Rozumiała,

„Jak góry otaczają Jeruzalem, tak PAN otacza swój lud, teraz i na wieki.” Psalm 125,2
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przez co przechodzi jej szwagierka i modliła się, żeby jej
upór stopniał, a sama Rufina wreszcie zaznała pokoju.
– Clemento złapał iguanę dziś rano – podzieliła się
nowiną mama Bol. – Przyrządzimy ją, żeby była gotowa,
gdy mężczyźni wrócą do domu.
– Ja nie wiem, jak przyrządzać iguanę – przyznała
Rufina.
– Nie wiesz?! – zawołały chórem pozostałe kobiety.
– W takim razie czas, żebyś się tego nauczyła – oświadczyła jej teściowa, wyciskając koszulę. – Pokażemy ci, jak
to się robi.
– A ja nie lubię iguany – wykrzywiła się Marita. – Jej
mięso jest twarde.
– Nie, jeśli gotujesz wystarczająco długo.
– Może, ale ja nie lubię jej odzierać ze skóry.
– Przyda ci się taka umiejętność. Musisz wiedzieć, jak
przyrządzić wszystkie zwierzęta w dżungli, żebyś mogła
gotować mężowi.
– Ale ja nie chcę mieć męża – potrząsnęła głową
Marita.
– I tak będziesz go miała – pewność w głosie jej matki
była niewzruszona. – Kto słyszał, żeby Indianka nie
wyszła za mąż?
– Nasza kuzynka Flora, która mieszka w mieście,
skończyła trzydzieści sześć lat i nie ma męża. – dowodziła Marita. – Pracuje w pralni i ma własny dom.
– Wyjdziesz za mąż. Poczekaj tylko, a sama zobaczysz – mama Bol westchnęła, sięgając po dwuletniego
Filiberto, który właśnie się przewrócił.
– Uspokój się! – rozkazała stanowczo, trzymając go
jedną ręką, a drugą chwytając tykwę.
Następnie wylała mu na głowę kilka chochli wody,
podczas gdy mały gwałtownie ocierał sobie buzię dłońmi.
Matka posadziła go na brzegu, ubierając w świeżą
koszulę.
– A teraz posiedź trochę spokojnie – utyskiwała. – Ja
niedługo skończę.
Po skończeniu prania i kąpieli wszystkie kobiety wróciły do domu Bolów, żeby oskórować i poćwiartować
upolowaną iguanę. Młode żony poszły do siebie, żeby
rozwiesić mokre ubrania na krzakach i pozamiatać
podwórka, póki dzieci jeszcze spały. Potem wszystkie
zeszły się znowu w rodzinnym domu, żeby zrobić tortille dla mężczyzn.
Odpowiedzialność za wygłoszenie po raz pierwszy rozważania biblijnego mocno zaciążyła na sercu Wiktora.
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Kupił w sklepie mały zeszyt i spędzał całe godziny nad
Biblią, robiąc notatki. Denerwował się na myśl o przemawianiu przed tak wieloma ludźmi.
– Masz dużo do powiedzenia, gdy rozmawiasz
z braćmi – przypomniała mu Rosita. – Czemu teraz
jesteś taki nieśmiały?
– To jest coś innego – powiedział tonem człowieka
niezrozumianego. – To jest głoszenie Słowa Bożego,
a ja jestem jeszcze młody. Jak mogę nauczać starszych
ode mnie?
Kiedy nadszedł jego dzień, poszło mu bardzo dobrze.
Najpierw kilka razy odchrząknął, wsadzając ręce do kieszeni i wyjmując je z powrotem, jakby nie wiedział, co
ma z nimi zrobić. Lecz gdy zagłębił się w temat, położył dłonie na bocznych krawędziach małej kazalnicy,
a słowa po prostu same z niego popłynęły.
– Brzmiałeś jak rasowy kaznodzieja – skomentował
potem jego młodszy brat Clemento. – I może kiedyś
nim zostaniesz.
Ha – potrząsnął głową Wiktor. – Myślę, że to ciężka
praca. Spędziłem całe godziny przygotowując się do
przedstawienia krótkiego rozważania. Co będzie, gdy
będę miał wygłosić kazanie? Nie będę miał czasu na
karczowanie lasu. Poza tym, kaznodzieja odwiedza
ludzi. Nie mam pojęcia, kiedy ci ludzie mają czas na
pracę w swoich obejściach.
– Brat Santiago ciężko dla nas pracuje – zgodził
się ojciec. – Może powinieneś mu więcej pomagać.
Ciekawe, co by powiedział, gdybyśmy chcieli mu pomóc
w karczowaniu?
Pewnego dnia, gdy Rosita chciała iść nad strumień,
żeby zrobić pranie, Wiktor zaproponował jej, że zajmie
się dziećmi.
– Nie mam dzisiaj nic do roboty – wyjaśnił. – Później
pójdę coś upolować. Widziałem, jak kilka świń pekari
grasowało na naszym polu kukurydzy. Wyjdę wieczorem i może ubiję jedną albo dwie. Jeśli się schowam
w krzakach, to pewnie przyłapię je na gorącym uczynku.
– Ich mięso jest bardzo smaczne – odparła Rosita. –
Zrobię tortille, żebyś wziął ze sobą. Ale chyba jednak
wezmę ze sobą Jose. On się lubi bawić w wodzie
z Filiberto, a potem go wykąpię. Jest bardzo brudny po
całym dniu zabawy na podwórku.
Rosita poczuła tego ranka przypływ energii. O wiele
łatwiej było prać w strumieniu bez dziecka na plecach.
Skończyła najszybciej ze wszystkich, wzięła Jose za rękę
i wspięła się na wzgórze ku domowi.

Gdy wyszła za róg domu teściowej, śpiewając pod
nosem, zobaczyła widok, który zmroził jej krew
w żyłach, a radosny śpiew zmienił się w krzyk przerażenia. Raczkująca Angelita właśnie podchodziła do konia
Wiktora. W jednej chwili Wiktor wybiegł z domu, dał
nura i wyciągnął dziecko spod kopyt zwierzęcia.
Rosita podbiegła, biorąc dziecko od męża, którego
twarz była blada jak papier.
– Nie mam pojęcia, jak się tam znalazła – powiedział
speszony, nachylając się nad córeczką. – Zasnęła na podłodze, i ja chyba też musiałem zasnąć. Kiedy się obudziłem, już jej nie było. Chyba nie pilnowałem jej uważnie.
– Teraz już wiesz, co ja robię codziennie – odpowiedziała Rosita, nadal drżąc ze strachu. – Ona mogła
zginąć.
Przytuliła małą, całując ją po pulchnych policzkach.
Wtedy sobie przypomniała, jaki Wiktor był dla niej
łagodny, gdy sama nie dopilnowała Angelity.
– Wiem, że starałeś się jak mogłeś – szepnęła. – Dzięki
Bogu, że nic się jej nie stało!
Tego roku cała rodzina wraz z resztą kościoła uczestniczyła w dorocznych zajęciach szkoły biblijnej w Mafredi.
W sobotni ranek wtoczyły się do wioski dwie ciężarówki, żeby dowieść wszystkich chętnych na miejsce.
Każda kobieta ugotowała trzy kilogramy ryżu i wsiedli ze wszystkimi wiadrami, plecakami oraz ubraniami
na zmianę dla dzieci do ciężarówek razem z niektórymi mieszkańcami wioski, żeby ich podwieźć. Rosita
była zadowolona, że Rufina zgodziła się pojechać razem
z nimi.
Na parkingu przed kościołem ujrzeli, jak z ciężarówek i autobusów z innych wiosek wyłania się spora gromada pasażerów. Byli wśród nich mężczyźni w białych
koszulach i ciemnych spodniach, kobiety w kolorowych
sukienkach i białych chustkach oraz dzieci biegające
wszędzie niczym motyle na polu kwiatów.
– Nie miałam pojęcia, że jest tylu menonitów – szepnęła Rufina, idąc za Rositą do budynku, gdzie zajęli
miejsca na długich ławkach.
Rosicie podobały się głoszone nauki, choć nie było
łatwo się skoncentrować przy marudzących dzieciach. Niemal żałowała, że znowu nie jest młoda i nie
może myśleć tylko o sobie. Idąc później korytarzem
z Angelitą na plecach, spotkała inne młode matki próbujące położyć dzieci do spania. Niektóre były w jej
wieku i rozmawiały między sobą o sprawach normalnych
w takich okolicznościach.

– Ile miesięcy ma twoje dziecko?
– Czy ona już chodzi?
– Ma wysoką gorączkę. Nacierasz ją Vicksem?
– A moje dziecko nie mogło oddychać prawidłowo
zaraz po porodzie.
– Słyszałyście o kobiecie w naszej wiosce, która urodziła bliźnięta? Były takie malutkie.
– Widzę, że twój mały jest chudziutki. Owsianka
powinna pomóc, żeby przytył.
– Spróbuj pić herbatę z tych liści zerwanych w dżungli. Powinnaś po niej mieć więcej mleka.
Wspólnota wierzących była niemal tak samo inspirująca jak wykłady.
W przerwie na posiłek Rosita i Wiktor dołączyli do
kolejki po ryż. Jakaś siostra napełniała miski przywiezione z domu do pełna, a potem stanęli w innej kolejce
po kurczaka i fasolę. Potem zanieśli to wszystko do kąta
na podwórku za kościołem, gdzie pod drzewem siedziała
już reszta rodziny.
Po południu odbyło się jeszcze jedno nabożeństwo,
a potem wszyscy wrócili na noc do domu, żeby nazajutrz pojechać na kolejną część wykładów. Rosicie przypomniały się konferencje, w których uczestniczyła jako
dziewczynka, choć śpiew nie był tak radosny. Nauczyła
się jednak koncentrować na słowach i przesłaniu pieśni.
Później stwierdziła, że właściwie to wszystko podoba się
jej bardziej niż rytm perkusji i gitarowa muzyka.
Rosita z takim zdumieniem patrzyła na swego męża,
który wstał i poprowadził śpiew w trakcie wieczornej sesji, że omal nie upadła na ławkę. Wiktor! Co on
robi na czele tych wszystkich ludzi? W głowie się jej od
tego kręciło, więc nie pamiętała numerów pieśni, które
podawał, bo przez cały czas śpiewania patrzyła tylko na
niego. Jej mąż! Stojący przed tym całym tłumem i prowadzący śpiew!
– Poprosili mnie tuż przed nabożeństwem i nie miałem
czasu powiedzieć ci o tym – powiedział jej później.
– Cóż, zawsze wiedziałam, że dobrze śpiewasz, ale
nigdy bym nie pomyślała, że cię zobaczę, jak prowadzisz
uwielbienie przed całym zgromadzeniem – odparła
z uśmiechem.
Podczas sesji ze świadectwami pod koniec spotkania Rosita była wśród chętnych, którzy dzielili się tym,
co Pan uczynił w ich życiu. Jej serce było tak pełne
wdzięczności za Bożą dobroć, że nie czuła się przymuszana do opowiadania.
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Kilka dni potem dowiedziała się, że Rufina postanowiła chodzić razem z Ricardo na zajęcia przygotowawcze dla osób pragnących przyłączyć się do ich kościoła.
Zbiory ryżu nie były tak udane w tym roku, ale pieniędzy wystarczyło na nowe ubrania dla wszystkich
w rodzinie i na nowy zestaw garnków dla Rosity.
Mama Wiktora i Rufina urodziły kolejne dziewczynki, a później ożenił się jego trzeci brat, Gilberto.
W krótkim czasie na wzgórzu stanął trzeci dom,
a kolejna szwagierka stała się towarzyszką w codziennym praniu i innych zajęciach.
Rosita czuła, że jest w otoczeniu dobrych ludzi.
Rodzina się rozrastała, a wraz z nią społeczność
wierzących.
– To jest tak, jakby wokół nas był obłok świadków –
powiedziała kiedyś do Wiktora. – A ja lubię być wśród
nich wszystkich.
Zanim Angelita skończyła dwa latka, w rodzinie pojawiła się kolejna dziewczynka. Nadali jej imię Benita.

ROZDZIAŁ 22

Choroba
Po narodzeniu Benity czas zaczął gwałtownie przyspieszać dla Rosity. Czuła się tak, jakby przez cały dzień
biegała, więc każdego wieczoru wyczerpana padała na
swój hamak ze świadomością, że wielu rzeczy nie zdążyła zrobić.
Teraz już bardzo rzadko chodziła z Wiktorem w pole.
Zrobiło się to zbyt skomplikowane. Co prawda Wiktor
mógł posadzić Jose ze sobą na koniu, a ona mogła nieść
najmłodsze dziecko, lecz Angelita była zbyt mała, żeby
iść albo żeby utrzymać się na koniu. Raz czy dwa teściowa
zajęła się młodszymi dziećmi, żeby Rosita mogła pójść
z mężem na ryby. Ale mama Bol miała własne małe
dzieci na głowie, a oprócz tego liczną rodzinę do nakarmienia. Rosita nie chciała jej zbyt często obciążać.
Zresztą, sama była tak zmęczona po powrocie, że cała
operacja okazała się nie być warta tego całego zachodu.
Jej własna mama nie wykazywała zbyt wielkiego
współczucia, gdy Rosita skarżyła się na przemęczenie.
– Ciesz się, że twoje dzieci są zdrowe i że w ogóle żyją.
Ja tak nie miałam – powiedziała kiedyś. – Teraz jeśli
któreś choruje, możesz iść do lekarza i maleństwa tak
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szybko nie umierają. Za moich czasów nie było takich
możliwości i wiele dzieci wcześnie umierało.
Rosita przyznawała mamie rację. Mimo że Benita
często płakała, była silnym dzieckiem i przybierała na
wadze.
– Po prostu tak już jest – powiedziała mama. –
Kobiety muszą ciężko pracować. Takie jest nasze życie.
Czteroletni Jose był bardzo żywym dzieckiem.
Pewnego dnia, gdy w jednym z gniazd wykluły się
malutkie, puchate kurczątka, pomyślał, że warto byłoby
uwolnić resztę niewyklutych z ich jajowatych więzień.
Zanim Rosita się zorientowała, stłukł i otworzył trzy
jajka. Zdziwił się, widząc w środku bezwładne, mokre
i martwe zwierzątka, tak różne od małych istot pod jego
nogami, dziobiących go w gołe palce.
– Ale ja tylko chciałem im pomóc – tłumaczył się
cały we łzach.
– One sobie same poradzą i wyjdą ze skorupek. Nigdy
nie zgniataj jajek wysiadywanych przez kwokę.
Podobną ilość kurcząt Rosita straciła, gdy Angelita
zaczęła je zbyt mocno przytulać. Chciała, żeby dzieci
cieszyły się zwierzętami chodzącymi w kuchni, lecz
Angelita spróbowała trzymać dwoje kurcząt za szyję
i te nie przeżyły. Gdy Rosita już myślała, że nauczyła
córeczkę obchodzić się z nimi, mała usiadła na kolejne
z nich.
– Czasami myślę, że trzeba będzie wybrać między
kurczętami a dziećmi – rozpaczała.
– Ja mógłbym żyć bez kurcząt – odparł Wiktor.
Nie lubił ich. Lubił jeść caldo z kurcząt, ale nie znosił
bałaganu, jaki wprowadzały, i odgłosów, jakie wydawały. Rosita lubiła sadzać kwoki w gniazdach i patrzeć,
ile jajek wysiadują, rozrzucać im ziarna kukurydzy
i obserwować, jak wydziobują z nich miąższ. Lubiła
również mieć gotowe produkty na kolację, biegające po
kuchni.
Tymczasem Wiktor mówił o zbudowaniu nowego
domu.
– Ten robi się za mały – zastanawiał się. – Mógłbym
go zburzyć i postawić w tym miejscu coś większego.
Moglibyśmy zrobić specjalne miejsce dla kur i osobne
pomieszczenie mieszkalne i dla gości.
Rosita nie była zachwycona tym pomysłem. Zawsze
źle się czuła na wyboistych, nierównych podłogach.
Miała świadomość, że powinna je utrzymywać w czystości, ale po prostu nie miała czasu ani energii, żeby

dbać o nie tak jak powinna. Czasem nawet nie zamiatała ich w ciągu dnia.
Przed urodzeniem najmłodszego dziecka szyła dla
swojej teściowej, ale teraz z trudem znajdowała czas
na robienie sukienek swoim dziewczynkom. Ostatnio
często odczuwała ostry ból w żołądku, który ją zmuszał do siedzenia w hamaku w zgiętej pozycji, co przynosiło ulgę.
– Powinnaś pić sok z cytryny – powiedziała jej
teściowa. – On dobrze robi na żołądek.
Pod koniec tygodnia teść przyniósł im torbę świeżych
cytryn i kiedykolwiek Rosita odczuwała ból, wyciskała
sok z dwóch albo trzech, dodając cukru i wody. Lubiła
ten smak, ale ból nie ustawał.
Szczególnie mocno bolało ją podczas chodzenia.
Wiktor zbudował stolik przy pompie przed domem
teściowej i przytargał duży płaski kamień, żeby Rosita
nie musiała chodzić nad strumień i by mogła prać na
miejscu. Jednak nawet mimo to, musiała czasem robić
przerwy w pracy i odpoczywać kilka razy, zanim uprała
wszystko.
Choroba była dla niej nowym doświadczeniem.
Zawsze była zdrowa i przy kości. Teraz ból ją dopadał
za każdym razem, gdy coś jadła.
Wiktor zabrał ją do lekarza w Punta Gorda. Tam
dowiedziała się, że ma kamienie żółciowe i dał jej lekarstwa. Pomagały przez tydzień, ale potem ból powrócił
z jeszcze większą siłą. Czasem Rosita leżała w hamaku
i płakała.
– A może ja umrę? – zwierzyła się Wiktorowi ze
swoich obaw. – Kto się wtedy zajmie moimi dziećmi?
Jeśli umrę, to będziesz musiał ożenić się z kobietą, która
będzie dla nich dobra.
Widziała w życiu zbyt wiele dzieci cierpiących z rąk
swoich macoch, które nie miały do nich serca.
– Nie umrzesz. Nawet o tym nie myśl – odparł
Wiktor.
Wrócili do lekarza, który zrobił Rosicie zdjęcie rentgenowskie i badania krwi.
– Badania nie wykazują żadnych kamieni – oznajmił
zdezorientowany i odesłał ich do domu z większą ilością lekarstw.
Ojciec Rosity przyniósł z dżungli kilka liści.
– Spróbuj – nakłaniał – to powinno zmniejszyć ból.
Codziennie piła gorzki wyciąg, ale ból nadal nie
ustępował.

– Połóż sobie rozgrzany kamień na brzuchu – doradziła pani Juana, gdy przyszła z wizytą, przynosząc
porcję caldo.
Ciepło spowodowało ulgę na jakiś czas, ale przecież
Rosita nie mogła leżeć cały dzień w hamaku z kamieniem na brzuchu. Robota w domu czekała.
Siostra Rosity, Carmalita, i siostra Wiktora, Marita,
na zmianę robiły za nią pranie. Wiktor często jadał
w domu swojej mamy. Rosita przy pomocy całej rodziny
jakoś była w stanie zajmować się dziećmi.
– Ja też miałam ten problem – powiedziała ciocia Delia
z Punta Gorda, która wpadła z wizytą. – Pojechałam
do lekarza w Gwatemali, do Puerto Barrios po drugiej
stronie zatoki. Dał mi tabletki, po których mi przeszło.
Myślę, że powinnaś do niego pojechać.
– Jak ja pojadę do Gwatemali? – zapytała Rosita,
kręcąc przecząco głową.
Ale Wiktor był gotów spróbować wszystkiego.
– Myślę, że powinniśmy jednak pojechać – zdecydował.
W ciągu następnych kilku tygodni Rosita odstawiła od piersi Benitę i uszyła dla siebie dwie sukienki.
Perspektywa wyleczenia tej dręczącej choroby tak ją
zachęciła, że zaczęła się czuć lepiej. Znowu mogła jeść.
– Chyba mi lepiej – powiedziała pewnego wieczoru. –
Może nie będziemy musieli jechać do Gwatemali?
Wiktor, zatroskany od wielu miesięcy, co było po nim
widać, rozpromienił się.
– Poszłabyś ze mną jutro na ryby? – Rzeczywiście, nie
byli razem nad rzeką już od bardzo dawna.
– Och, tak! Idźmy! – odparła. – Bardzo bym chciała.
Zostawili dzieci pod opieką żony Clemento, Anny,
i z lekkim sercem poszli spacerem nad rzekę. Lecz
w drodze powrotnej do domu Rosita szła powoli zgięta
niczym staruszka, z oczami zmrużonymi od bólu. Nie
czuła się lepiej.
Nazajutrz wsiedli do autobusu, pojechali do Punta
Gorda i tam przenocowali u ciotki. Rano poszli do doku
nad morze. Przy nadbrzeżu była przycumowana drewniana łódź długości kuchni w domu Rosity. Miała sześć
ławek i brezentowy dach. To była największa łódź, jaką
Rosita w życiu widziała, lecz w porównaniu z Morzem
Karaibskim wydawała się małą łupinką. Rosita nigdy
nie pływała takim czymś po morzu, więc dla niej to
było przerażające przeżycie.
O dziewiątej zaczęto wpuszczać pasażerów na pokład.
Gdy Rosita zrobiła wielki krok z nabrzeża do łodzi, ta
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zakołysała się pod nią i Rosita opadłą na ławkę. Wiktor
usiadł obok niej i pomógł założyć pomarańczową kamizelkę ratunkową.
– Myślisz, że wpadniemy do wody? – szepnęła.
– Nie. Ale to na wszelki wypadek.
Kiedy już wszyscy wsiedli, sternik włączył dwa duże
silniki na rufie. Potem powoli zrobił koło, skierował łódź
tyłem do Belize i z rykiem pomknęła tak szybko, że Rosita
musiała trzymać chustkę na głowie, żeby pęd powietrza
nie zerwał jej z głowy.
Z początku płynęli gładko, ale im dalej od brzegu,
tym fale mocniej kołysały łodzią. Ta huśtawka omal nie
wywróciła żołądka Rosity do góry nogami, a śniadanie
bardzo chciało się z niego wydostać. Cieszyła się, kiedy
wysiadali już z łodzi w Puerto Barrios.
Podróżni, uliczni sprzedawcy i taksówkarze zaczęli się
tłoczyć wokół wysiadających, mówiąc coś szybko po hiszpańsku. Rosita nauczyła się kilku hiszpańskich słów jeszcze w szkole, ale nie w pełni rozumiała, co mówią.
Wiktor miał zapisany adres lekarza na kartce papieru
i łamanym hiszpańskim negocjował z taksówkarzem,
żeby ich tam zabrał. Rosita była pod wrażeniem. Nie
miała pojęcia, że Wiktor mówi po hiszpańsku.
– Tak, trochę znam hiszpański – przyznał.
Lekarz uciskał Rosicie brzuch, badał i zadawał pytania,
na które odpowiadał Wiktor. Potem pobrał krew i uważnie studiował wynik badań. Wreszcie usiadł naprzeciwko
nich i złożył dłonie.
– Ma pani złe wyniki krwi – zaczął powoli.
Wiktor pełnił rolę tłumacza. Rosita czuła, że robi jej się
zimno. W jej oczach pojawił się strach. Miała złe wyniki
krwi. Czy to znaczy, że umiera?
– Nie, nie – powiedział lekarz, wyczuwając jej obawy.
Potem nachylił się, klepiąc w kolano. – Wyjdzie pani
z tego. Mogę pani pomóc.
Wstał i podszedł do szafki.
– Dam pani trochę suszonych ziół, które trzeba będzie
zaparzyć i pić trzy razy dziennie.
Zawinął kilka liści w brązowy papier i podał Wiktorowi.
Potem usiadł z powrotem, mówiąc do Wiktora, ale patrząc
na oboje. Powiedział, że przez dwa tygodnie Rosita nie
może jeść żadnego tłuszczu, soli, cukru i czerwonej
papryki. Ani tortilli z mąki kukurydzianej. Jej dieta ma
w tym czasie obejmować tylko takie warzywa jak ziemniaki, marchewkę i tapiokę. Może również jeść banany.
– Może pani odczuwać głód – ostrzegł – Ale musi pani
pić herbatę i przez dwa tygodnie jeść tylko to, co wymieniłem. Po tym czasie będzie pani mogła już jeść wszystko.
Myślę, że choroba ustąpi.
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Potem wstał, podał im rękę na pożegnanie i wyprowadził z gabinetu.
Po powrocie do domu Rosita piła herbatę i przez dwa
tygodnie jadła tylko warzywa z listy podanej przez lekarza. I zaczęła się czuć lepiej. Mogła już prać własne ubrania
i raz w tygodniu chodzić nad strumień, żeby popatrzeć,
jak piorą inne kobiety. Dziękowała Bogu, że ją uzdrawia.
Przez jakiś czas kościoły w południowym Belize na
zmianę jeździły na północ, do oddalonej o dwie godziny
drogi wioski Red Bank. Dwie rodziny menonitów przeprowadziły się tam, żeby pracować przy okolicznych
plantacjach bananów. Raz w miesiącu grupa menonitów
jechała do nich na nabożeństwo. Kolejka kościoła w Santa
Elena nadeszła niedługo po tym, jak Rosita zaczęła się
czuć lepiej.
– Chcesz jechać? – zapytał Wiktor. Ciężarówka przyjedzie po nas jutro około drugiej. Każdy kto, będzie chciał,
może wsiadać.
– Gdzie jest Red Bank? – zapytała. – Nigdy wcześniej
tam nie byłam. Czy to indiańska wioska?
– Ja też tam nie byłem. Dlatego chciałbym pojechać
i zobaczyć. Tak, to indiańska wioska, ale nowa. Założona
jakieś piętnaście lat temu. Wiele osób z naszej części Belize
przeprowadziło się tam, bo jest tam praca na plantacjach
bananów. Powiem bratu Santiago, że pojedziemy oboje.
Po przyjeździe na miejsce grupa z Santa Elena została
zaproszona przez siostrę Vincentę na poczęstunek z fasoli
i tortilli, a potem w jej domu odbyło się nabożeństwo. Po
społeczności grupa odwiedziła Tomasa i Valentinę – małżeństwo, które również przyszło na nabożeństwo.
– To dobre miejsce – zaczął Tomas. – Pracuję trzy
dni w tygodniu na plantacji, a pozostały czas spędzam
na własnym polu. Można tutaj kupić działkę za jedyne
sto dolarów, a do każdej działki dochodzi wodociąg.
W okolicy jest mnóstwo dobrej ziemi do upraw, szczególnie bliżej rzeki.
– Myślą, żeby założyć kościół w tej wsi – powiedział
nazajutrz Wiktor całej rodzinie. – Brat Santiago powiedział, że starsi chcą wysłać tam jakąś rodzinę albo dwie.
– To dobry pomysł – myślał na głos jego ojciec. – Ale
my mamy tutaj ziemię i domy. Byłaby to świetna okazja
dla kogoś, kto potrzebuje ziemi i chce się przeprowadzić
na nowe miejsce.
—ciąg dalszy nastąpi
Zaczerpnięto z książki Wind in the Cohunes
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Cudnego mi
Zbawcę Bóg dał
Cudnego mi Zbawcę w Jezusie Bóg dał,
On dobrym Pasterzem jest mi,
On kryje mą duszę w zaciszu wśród skał,
Tam słońce przez chmury mi lśni.
Cudnego mi Zbawcę w Jezusie Bóg dał,
On nieść mi pomaga mój krzyż,
On radość i pokój do serca mi wlał,
Sił daje w wędrówce mej wzwyż.
Dzień w dzień błogosławi mię hojnie mój Pan,
Miłością otacza mię swą
I kiedyś do siebie zabierze, hen, tam,
Gdzie gwiazdy u stóp Jego lśnią.
On kryje mą duszę w zaciszu wśród skał
Tam w upał cień chłodzi mą skroń,
On kryje me życie w miłości bez miar
I chroni mię wciąż Jego dłoń.
—Fanny Crosby

Zwyciężanie dobrem
Gdy postanowimy, że będziemy przejawiać biblijne postawy, wówczas będziemy chcieli
miłować i błogosławić naszych wrogów. Będziemy wstawiać się za nimi w modlitwie.
Będziemy też robić dla nich to, co wydaje się nierozsądne, dając im to, na co nie zasłużyli,
zgadzając się na irracjonalne żądania i odpuszczając naszym nieprzyjaciołom nawet
takie czyny, o których przebaczenie oni nas nie prosili.
I zwyciężymy. Zwyciężymy zło, które zamyślali przeciwko nam – poprzez dobro,
które czynimy. Historia obfituje w przypadki kobiet i mężczyzn, którzy udaremnili
intrygi swoich wrogów poprzez obsypanie ich dobrem. Poczucie winy u przeciwników
i zdumienie wywołane niespodziewanym zachowaniem roztopiło złe zamysły.
Dzieła pokoju nie są łatwą rzeczą. Nie zawsze są nagradzane w sposób, który
chcielibyśmy ujrzeć. Czasem nagroda przychodzi po wielu latach. Niemniej jednak,
postawa pokoju jest bardzo ważna z kilku powodów:
•
•
•
•
•
•
•

Ci, którzy przebaczają i błogosławią swoich wrogów, wstępują w ślady swojego
Zbawcy.
Dają w pozytywny sposób upust uczuciom, które inaczej zamieniłyby się w gorycz.
Takie postawy przypominają nam, że wybraliśmy biblijną drogę odpowiedzi na zło.
Pomagają naszym przeciwnikom dostrzec, jak poważnie traktujemy nasze oddanie
Jezusowi.
Pokazują naszym wrogom, że autentycznie ich miłujemy i troszczymy się o nich.
Przynoszą naszym nieprzyjaciołom przekonanie o grzechu.
Deklarują jasno wobec świata, że Królestwo Boże działa na innych zasadach, niż
królestwo tego świata.

Dlatego decydujmy się konfrontować trudnych ludzi w naszym życiu aktami pokoju.
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